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

 انتقادها از مصاحبه ظریف 
پس ازتوئیت فارسی ترامپ

موفقیتم را مدیون 
معلولیتم می دانم

دختر معلولی که پدیده است؛ 
دانشجوی دکترا، قهرمان شنا  

سنگ نوردی، پرتاب وزنه و...

شنیده ها درباره سفرهای پی درپی بن علوی به تهران 

چانه زنی درباره »صلح هرمز«
 در همایشی با 163 معین اقتصادی  

خراسان رضوی تشریح شد 

 کارنامه یک  سالگی 
مثلث اقتصادی

خراسان رضوی

 شوک تعطیلی احتمالی 
قدیمی ترین بیمارستان شیروان

15

مرگ مشکوک در میانکاله
تلف شدن چند هزار پرنده مهاجر در تاالب میانکاله گمانه هایی را قوت بخشیده است

 انتقاد صریح سپاه ازسخنان 
اخیر حسن عباسی 

16

 معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد:

روزانه ۲۳ نفر  در خراسان رضوی 
به سرطان مبتال  می شوند

خراسان رضوی

 تلفیق، یارانه معیشتی را
 فراگیر کرد 

14

 نتانیاهو و گانتس برای بررسی 
معامله قرن راهی آمریکا می شوند

شمارش معکوس خیانت قرن
3

   صفحه 4

   صفحه 16

خسارت 85 هزار 
میلیاردی! 

 هزینه تحمیلی تصادفات نزدیک 
 به ۲ برابر بودجه امسال آموزش 

  صفحه 5و پرورش است

  صفحه 2

دوشنبه
7 | بهمن|1۳98

۳۲صفحه
. 1۶صفحه سراسری + ۴صفحه  زندگی سالم
+ ۴صفحه ورزشی + 8صفحه روزنامه استانی

. ۳۲ صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. اول جمادی الثانی 1۴۴1 . ۲7 ژانویه ۲0۲0 
. سال هفتاد و یکم . شماره ۲0۳0۴ 

. تکشماره ۲0000 ریال در مشهد
. تکشماره 1۲000  ریال در شهرستان ها

  صفحه 5

زندگی
تفسیر  شعری  اینشتین 
نقشه ترورپاپ و حمله 

عصبی پمپئو !

اشتباه ظریف چه بود؟ 
 بایــد پذیرفت که عرصــه دیپلماســی عرصه اشــتباه و 
خطــا در هیچ ســطحی نیســت. درعرصه دیپلماســی 

کوچک ترین اشتباه می تواند با ایجاد...

یادداشت روز

امیرحسین یزدان پناه

  صفحه 2



اخبار دوشنبه 7 بهمن 21398
اول جمادی الثانی 1441.شماره 20334

  امیرحسین یزدان پناه 
Yazdanpanah@khorasannews.com

اشتباه  ظریف چه بود؟
عرصه  دیپلماسی  عرصه  کــه  پذیرفت  باید 
اشتباه و خطا در هیچ سطحی نیست. درعرصه 
دیپلماسی کوچک ترین اشتباه می تواند با 
که  دشمنی  محاسباتی  نظام  در  خطا  ایجاد 
بسیار آماده است، هزینه های زیادی را به کشور 
تحمیل کند. به تازگی آقای ظریف گفت وگویی 
مفصل  با نشریه اشپیگل  داشت که در بخشی 
از آن خبرنگار از وزیر خارجه سوال می کند 
که »در پی قتل )ترور( ژنرال سلیمانی آیا شما 
احتمال مذاکره با آمریکا را رد می کنید؟« 
و ظریف در پاسخ می گوید: »مــن هرگز این 
احتمال را منتفی نمی دانم که افراد رویکرد 
خود را تغییر دهند و واقعیات را بپذیرند. برای 
ما فرقی نمی کند که چه کسی در کاخ سفید 
حضور دارد. آن چه اهمیت دارد، چگونگی 
رفتار آن هاست. دولت ترامپ می تواند گذشته 
ــردارد و به  خود را اصــاح کند، تحریم ها را ب
میز مذاکره برگردد. ما هنوز در میز مذاکره 
مانده ایم. آن ها طرفی هستند که میز مذاکره 
را ترک کرده اند. ایاالت متحده، آسیب بزرگی 

به مردم ایران وارد کرده است. روزی خواهد 
رسید که آن ها باید این آسیب را جبران کنند. 

ما شکیبایی زیادی داریم.«
1- این جمات را اگر ظریف پیش از سیزدهم 
ــرور نــاجــوانــمــردانــه حــاج قاسم  دی مــاه و تـ
سلیمانی مطرح می کرد، بخشی از سیاست 
های دیپلماسی ایران بود که بارها و بارها تکرار 
شده بود اما منطقا باید پذیرفت که پس از آن 
که ارتــش آمریکا به دستور مستقیم ترامپ، 
فرمانده نیروی قدس سپاه را ترور کرده است، 
دیگر وزیر خارجه ما نمی تواند مقابل کسی که 
حاال دستش مستقیما به خون یکی از مقامات 
بلندپایه کشور آلوده است، همان حرف های 

سابق را تکرار کند. 
حتی اگر آقای ظریف اعتقاد دارد که او در این 
شرایط نیز باید مسیر دیپلماسی را پی بگیرد 
بازهم  باید توجه می کرد که این مسیر را نباید 
با هر حرف و جمله ای دنبال کند. دیپلماسی 
آداب مهمی دارد که از جمله آن دقیق حرف 
زدن است به نحوی که دشمن نتواند آن را به 
ضعف ایــران تعبیر کند. ســوال این است که 
در شرایطی که ترامپ یکی از مقامات ارشد 
کشور و یکی از اسطوره های ملت ایران را با 
آیا این  فرمان مستقیم به شهادت رسانده، 
حــرف ظریف چیزی جــز پالس دادن بــرای 
مذاکره در هر شرایطی است؟ من می پذیرم 
که دیپلمات باید به دنبال دیپلماسی باشد، 
اما نه با هر حرف و جمله ای! این مسئله آشکارا 

پیام ضعف از ایران به آمریکا صادر می کند و 
از آن مهم تر این که این پالس اشتباه ظریف، 
»نظام محاسباتی« دشمن را مختل می کند و 
او را به غلط می اندازد به این معنا که دشمن 
تصور می کند حاال که هرکاری خواسته کرده 
و حتی قمار بزرگش را هم انجام داده یعنی  
سردار سلیمانی عزیز )رضوان ا... تعالی علیه( 
را هم ترور کرده، بازهم ایران از مذاکره دم می 
زند. از این رفتار چیزی جز بیشتر کردن فشار 
از سوی آمریکا و جری شدن این کشور علیه 

ایران، عاید مردم می شود؟
۲- تیم رسانه ای ترامپ که به نظر می رسد 
از چند فارسی زبــان برانداز بهره می بــرد، با 
درک شرایط ایــران و نگاه هایی که به ظریف 
وجود دارد، همین بخش از گفت وگوی ظریف 
را برجسته کرد و از طریق یک توئیت فارسی، 
زمین بازی جدیدی تعریف کرد. لذا باید مراقب 
بود تا در زمین دشمن بازی نکرد و نقد ظریف 
نباید منجر به تقویت تصویر ضعیف از ایران 
شود، مخصوصا مواضع اصاحی ظریف باید 
مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا روشن شود 
موضع ایران یکپارچه مقابله با ترامپ است. 
ظریف نیز باید این اشتباه را جبران کند به گونه 
ای که نظام محاسباتی دشمن اصاح شود. 
البته مواضع بعدی ظریف در این زمینه بخشی 
از همین اصاح است اما تا آثار اشتباه صورت 
گرفته جبران شود، هنوز باید مراقبت بیشتری 

صورت گیرد.

حرف مردمیادداشت روز 
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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 چرا کسانی که کمک معیشتی نگرفتند و  •
اعتراض می کنند، به قطع یارانه تهدید می 
شوند؟ آقایان مگر به مــردم صدقه می دهند 
که این طور رفتار می کنند؟ اگر کسی احتیاج 

نداشته باشه این قدر منت نمی کشه!
ــرادر مــن اگر  •  آقـــای وزیـــر محترم صمت! بـ

مدیریت نداری که تورم رو کنترل کنی استعفا 
کن. آخه این چه وضعیه درست کردی؟!

 در اداره پست مــرکــزی مشهد یــک پوشه  •
ــزار تومان می فروشند. به  18 ه مقوایی را 
فروشنده اعتراض کردم که به روزنامه اعام 
می کنم . با تمسخر گفت تا به حال دومرتبه در 
روزنامه ها چاپ شده است. واقعا چرا تعزیرات 
به ادارات دولتی سرکشی نمی کند؟ بعضی 
ادارات خون مردم را می مکند چرا کسی کاری 

به کارشان ندارد.
 یکی از خبرنگارهایتان را به بنگاه های مشاور  •

امــاک بفرستید و ببینید چطوری هر خانه 
خراب و مشکل داری را به مردم می اندازند. یک 
نگاهی بیندازید که بنگاهی ها چه ماشین هایی 
سوار می شوند؟ در این بازار خراب، آن ها چنین 

پول هایی را از کجا می آورند؟
 اگر شرکت های خودروساز، خودروهای صفر  •

کیلومتر را به تست معاینه فنی با استانداردهای 
اروپا ببرند همگی رد خواهند شد. ما مردم پس 
از هزاران کیلومتر رانندگی با این خودروهای 
غیراستاندارد، باید معاینه فنی بگیریم و دست 
به جیب شویم تا باز هم تاوان محصوالت پرعیب 

و نقص شرکت های خودروساز را بدهیم .
 یک روز جهش قیمت دالر رو باید تحمل کنیم.  •

یک روز افزایش قیمت بنزین رو باید تحمل 
کنیم. یک روز افزایش ناگهانی قیمت خودرو 
را باید تحمل کنیم و یک روز هم گرانی خواربار 
و مایحتاج زندگی مان را. انگار قرار نیست آب 

خوش از گلویمان پایین برود.
 یارانه معیشتی ناچیز، وعده سر خرمنی بود  •

که دولت بعد از دو نرخی کردن بنزین وجبران 
کسر بودجه اش به مردم داد تا اذهان عمومی 
ــورم منحرف کند و  جامعه را از آثــار گرانی وت

مخالفت ها با دونرخی کردن بنزین را بکاهد.

 رفتم مطب یک پزشک تا ام آر آی بچه ام رو  •
نشون بدم. فقط برای دو دقیقه که آقای دکتر، 
ام آر آی بچه کوچکم را ببیند  پول ویزیت می 
خواهند! نظام پزشکی کجاست؟ چرا نظارت 

نمی کند؟ مطب پزشک است یا بنگاه؟
 با این که مدارس غیردولتی،آرایشگاه های  •

زنانه،روز بازارها و مناطق آ زاد بیشترین درآمد 
را دارند، چرا نباید مالیات بدهند؟ چه کسی 

باید پیگیری کند؟
 آیا درسته  که مردم رو برای قطع یارانه تهدید  •

می کنند؟ ایــن کارجرم اســت. چطور دولت 
ساکت است؟ 

 یک کرم برای پوست را چندماه پیش خریدم  •
ــرای همان کرم  7500 تومان ولــی دیــروز ب

۲0400 تومان پول دادم. کو کاهش تورم؟
عربستان، میاد دربـــاره میزبانی تیم های  •

ایرانی، به رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا 
دستور میده! در همه جا نفوذ داره و پول خرج 
می کنه! شما ببینید تیم های ما چقدر روی 

حرف شون موندن و انصراف دادند! 
ــدوی، دادگـــاه  • ــ ــس ازدادگــــــاه ب ــاه پ ــ  1۶م

تجدیدنظروقت رسیدگی را برای 1۶ دی ماه 
نوشته بود که تهران به خاطر آلودگی هوا تعطیل 
شد. حاال دادگاه تجدید نظر برای یک سال دیگر 
وقت داده است! مِن پیرمرد آیا تا یک سال زنده 
هستم تا دادگاه، خواسته ام را رسیدگی کند؟ 

آقای رئیسی کاری کنند لطفا.
 وقتی خرج و مخارج به خاطر مراسم عروسی  •

و تهیه جهیزیه دخترت میره باال ، چرا اعام می 
کنن شما به خاطر گردش مالی حسابت شامل 
یارانه معیشتی بنزین نمی شوید! پس پدر و 

مادرها باید چه کار کنند؟
 پس ازگذشت سه ماه هنوزسهمیه سوختی  •

ــس مـــدارس منظور  ــروی ــان س ــدگ ــن ــرای ران بـ
نشده. مدارک ما توی سامانه کامله وپیامک 
برامون آمده ولی دریغ ازهزارتومان اعتبار. 

چراتاکسیرانی مشهدپیگیری نمی کند؟
ــوری های  • ــروش ف  از سه مــاه قبل در همه ف

ایران خودرو شرکت کردم اما هربار بعد از چند 
ثانیه پیغام می دهد فروش اینترنتی تمام شد. 

تا حاال ندیدم که یک نفر از اقوام، دوستان و...
موفق به ثبت نام یک خودرو شده باشد. جالب 
این که روز پنج شنبه فروش فوری خودروی پژو 
پارس اتومات داشت. زمانی که بارگذاری شد 
از همون ابتدا زیرش نوشته شده بود ظرفیتی 

برای فروش وجود ندارد!
 مسئوالن محترم! صف معاینه فنی خودرو  •

به چند کیلومتر رسیده و مردم در صف از کار و 
زندگی مانده اند. لطفا فرصت را چندماه دیگر 

تمدید کنید.
  تا مجلس موظف به شفافیت آرای نمایندگان  •

فرقی  باشند  کسی  هــر  نــشــود،  نمایندگان 
ندارند. چون طی 40 سال هیچ مجلسی، هیچ 
دولتی را موظف نکرده که عما به مواد قانون 
اساسی پایبند باشد. با شعار زبانی رای می 

گیرند ولی به میل نفس رای می دهند.
 از اداره آموزش و پرورش خواهشمندیم سن  •

ورود به دانشگاه تربیت معلم رو حداقل ۲4سال 
کنن مگه ما نظام قدیمی ها چه گناهی کردیم 
که عاشق معلمی هستیم ولی برای چند ماه به 
دلیل شرایط سنی که هست نمی تونیم قبول 
بشیم. از خراسان عزیز خواهشمندیم پیگیری 

کنید.
 با رد صاحیت اکثر داوطلبان نمایندگی  •

مجلس، در این دوره از انتخابات میدان رقابتی 
برای کاندیداها دیده نمی شود ومردم هم پس 

از حوادث پی درپی از شوق رقابت افتاده اند.
من و همسرم هــردو بازنشسته ایــم و با این  •

که خانه و ماشین معمولی داریم ولی خدا می 
داند که تمام حقوق مان که شش میلیون است 
برای  پرداخت وام ها خرج می شود. بچه ها هم 
دانشجوی دانشگاه آزاد هستند وما هرچه داریم 
و نداریم، می فروشیم تا شب گرسنه نخوابیم. 
تــوی همین شــرایــط، کمک معیشتی هــم به 
ما ندادند. یعنی آن هایی که یارانه معیشتی 
نگرفتند از ما هم فقیرترند! چشم مسئولین 

روشن!
 مگر قــرار نبود طبق قــانــون مصوب مجلس  •

متناسب با تورم حقوق اضافه شود؟ تورم 40درصد 
افزایش یافت اما حقوق فقط 15درصد اضافه شد!

حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی چقدر است؟ 
مجلس ،نامزدها را مکلف به ثبت مخارج تبلیغات در سامانه مالی انتخابات کرد 

اکبری- نمایندگان با بررسی طرح شفافیت 
منابع مالی فعالیت های انتخاباتی ضمن تعیین 
تصویب  انتخاباتی  نامزد  هر  هزینه  حداکثر 
کردند که مصارف و مخارج تبلیغات در سامانه 
مالی انتخابات ثبت  شود و نامزدهای متخلف 
از کلیه انتخابات ها محروم شوند. به گزارش 
خراسان، طرح دو فوریتی شفافیت منابع تامین 
مالی فعالیت های انتخاباتی همچنین روی میز 
کار نمایندگان در صحن قرار دارد و با تصویب 
نظامات تــازه در  روز گذشته نامزدها موظف 
خواهند بود تمامی مصارف و مخارج مرتبط 
هزینه های  از  اعم  انتخاباتی  فعالیت های  با 
میزان  حتی  مالی  تأمین  منابع  و  تبلیغاتی 
کمک های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به 
 نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند. 

حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره 
و  جمعیت  پراکندگی  با  متناسب  انتخابات 
محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی های هر 

حوزه انتخابیه باید با پیشنهاد وزارت کشور به 
تأیید هیئت مرکزی نظارت برسد و  نامزدها 
مکلف اند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، 
نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت و از تخلفات مقرر 

در قوانین جلوگیری کنند.

 معرفی نماینده مالی نامزدها به وزارت      
کشور و فرمانداری

ــز،  ــرای واری  داوطلبان موظف انــد حسابی ب
برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع 
نزد  انتخاباتی،  هزینه های  به  مربوط  نقدی 
یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی، 
تعیین کنند و هنگام ثبت نام یا درخواست مجوز 
توسط احزاب، شماره آن و گواهی بانک مربوط 
را در این خصوص  ارائــه دهند. در انتخابات 
دوره یــازدهــم مجلس نیز ایــن تکلیف باید تا 
 قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
مجلس  انــتــخــابــات  ــای  ــزده ــام ن همچنین 

ــام شــمــاره حساب،  ــاوه  بــر اع ــد ع موظف ان
شخصی را به عنوان نماینده مالی، به همراه 
مشخصات کامل آن هنگام درخواست مجوز 
ــه وزارت کشور،  ــورد ب ــا ثبت نــام حسب مـ ی
 فرمانداری ها یا بخشداری ها معرفی کنند. 
نماینده مالی مکلف است کلیه کمک ها و منابع 
تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی 
حزب یا نامزد و هزینه ها و مخارج آن ها را ثبت 

و نگهداری کند.

آیت ا... رئیسی : تفکر انقالبی به معنای بی برنامگی و دوری از عقالنیت نیست 
حاج قاسم سلیمانی فراتر از یک فرمانده نظامی، یک استراتژیست و دیپلمات بسیار قوی بود

رئیس قوه قضاییه در دیــدار جمعی از فعاالن 
تبلیغی و فرهنگی کشور، با بیان این که هر 

جا تفکر انقابی باشد، کارها پیش می 
رود و هر جا مشکل داشته ایم روحیه 

لیبرال مسلکی حــاکــم بـــوده اســت، 
تاکید کرد: تفکر انقابی به معنای بی 

برنامگی و دوری از عقانیت نیست. 
وی تصریح کرد: برنامه ریزی، 

مسئولیت پذیری، عقانیت 
و آینده نگری از مهم ترین 

اندیشه  مــولــفــه هــای 
ــت،  ــ ــی اس ــابـ ــقـ انـ

چنان که به اذعان 

دوست و دشمن، شخصیتی مانند حاج قاسم 
نظامی،  فرمانده  یک  از  فراتر  سلیمانی 
یک استراتژیست و دیپلمات بسیار 

قوی بود.
بــه گـــزارش مــیــزان، آیــت ا... سید 
ابراهیم رئیسی  بهره گیری از همه 
ــرای تبیین اهــداف و  ظرفیت ها ب
دستاوردهای انقاب اسامی 
به ویژه ظرفیت های فضای 
مجازی در ایام ا... دهه 
فجر را ضروری دانست 
جمهوریت  گــفــت:  و 
و اسامیت در کنار 

هم یعنی خواست مردم مبتنی بر آن چه خدا 
می پسندد، تعیین کننده و سرنوشت ساز است 
و امروز این جمهوریت، خود را در عرصه های 
گوناگون نشان می دهد؛ چنان که همه دنیا 
پیکر  بــود در حماسه تشییع میلیونی  شاهد 
ســردار مقاومت، مردم ما با حضور خود، رای 
و نظرشان را در عمل ابــاغ و اعــام کردند و 
به ایستادگی و پافشاری بر آرمــان هــای فجر 
انقاب رای دادند.وی با اشاره به مجاهدت های 
الهام بخش شهید سلیمانی در جریان مبارزه 
با استکبار در منطقه تاکید کرد:  ایام ا... دهه 
فجر فرصتی بــرای تبیین این مجاهدت ها و 

دستاوردهاست.

تفسیر شعری اینشتین ، نقشه  ترورپاپ و حمله عصبی پمپئو!
مصطفوی - به قول شمس تبریزی »و زبان فارسی 
را چه شده است، به این لطیفی و خوبی؟ که معانی 
و لطایفی که در پارسی آمده در تازی در نیامده 
است.« وقتی می گوییم زبان فارسی زبان مادری 
ماست، شاید ذهنمان بــرود سمت کاس اول، 
ـــ...ا آبـــ...  وقتی یاد گرفتیم بنویسیم: »بـــ....ا ب
د..ا...د.« یا وقتی که توانستیم کتابی را خودمان 
تنهایی ورق بزنیم و بخوانیم، یا زمانی که اولین بار 
حافظ را به شاخه نباتش قسم دادیم و فال گرفتیم 
تا ببینیم به مراد دلمان می رسیم یا نه، یا شاید یاد 
»بسی رنج بردم در این ساِل سی« فردوسی بیفتیم 
که احتمااًل تنها بیت یا مصرعی است که از شاهنامه 
در خاطرمان داریم! شاید هم »سام« یک هموطن 
در غربت برایمان تصور شیرینی از زبان مادری 

باشد. اما شعر و ادب سرزمین مان 
حتی اگر در کوه قاف هم باشد 
غوغا می کند و حتی غربی های 
متکبر و تجربه گرا هم نمی توانند 
در برابر مفاهیم بلند و ناب شعر 
فارسی تاب بیاورند؛ به خاطر 

ــت که  ــ هــمــیــن اس
ــان گــوتــه،  ــ از زب

سخنی از حافظ 
می شنویم یا از 
زبان فیتز جرالد 
ــی،  ــس ــی ــل ــگ ان

رباعیات خیام را. اما این فقط آخر این داستان 
نیست. فارسی را باید از زبان اینشتین هم شنید و 
لذت برد. همان ، فیزیک دان نامی، برنده جایزه 
نوبل و کاشف نظریه نسبیت. راوی این احساس 
شگفت انگیز، دکتر قاسم غنی است. گزارشی در 
صفحه ادب و هنر )11( نوشته ایم از دکتر قاسم 
غنی، که به اتفاق حشر و نشری هم با این دانشمند 

داشته است. گزارش ما را بخوانید.
* دهم ژوئیه 1943)18 تیرماه سال 13۲۲(، 
نیروهای متفقین پس از تثبیت قدرتشان در شمال 
آفریقا، نیروهایشان را در سیسیل، جنوبی ترین 
بخش خاک ایتالیا پیاده کردند؛ این، سرآغاز نبرد 
بزرگ و سرنوشت ساز ایتالیا در جنگ جهانی دوم 
بود. رژیم موسولینی، با وجود همه گزافه گویی ها 
و ژست های قــدرت، قــادر به 
مقابله با ارتــش متفقین 
ــا و  ــزان ه ــی ــارت ــود؛ پ ــب ن
مــردم ایتالیا هم که از 
به  فاشیست ها  رفــتــار 
ستوه آمــده بودند، راه را 
برای پیشروی متفقین هموار 
می کردند؛ در چنین 
شرایطی بــود که 
یک  در  هیتلر، 
اقــــدام سریع 
قــــاطــــع،  و 

واحدهای ارتش آلمان را به خاک ایتالیا گسیل 
کرد تا مانع از سقوط هم پیمان خود در جنوب اروپا 
شود و... اشپیگل  در گزارشی از تصمیم نازی ها  
برای دزدیدن رهبرکاتولیک های جهان از واتیکان 
نوشته است. این گزارش مفصل را در صفحه تاریخ 

)1۲( بخوانید.
* خبرنگار رادیوی ملی عمومی آمریکا روبه روی 
مایک پمپئو می نشیند و مصاحبه ای 9 دقیقه ای 
با او انجام می دهد. خبرنگار  زمانی که از پمپئو 
درباره سفیر پیشین آمریکا در اوکراین پرسیده، 
او فریادزنان عباراتی توهین آمیز بیان می کند. 
به گفته این گزارشگر، زمانی که از پمپئو درباره 
این سفیر پیشین پرسیده، او فریادزنان عباراتی 
توهین آمیز بیان کرده است و می گوید که اوکراین 
بــرای آمریکا مهم نیست طبق بیانیه این رسانه 
آمریکایی و اظهارات خبرنگار آن، پمپئو با ابراز 
نارضایتی از این پرسش، از »کلی« پرسید: فکر 
اوکراین  به  اهمیتی  آمریکایی ها  که  می کنی 
می دهند؟ به گفته این گزارشگر، پمپئو تا حدودی 
در مدت زمان گفت وگو، دست از فریادهای خود 
برنداشت و از دستیارانش خواست تا نقشه ای 
سفید را نزد گزارشگر بیاورند تا او، اوکراین را روی 
آن نشان دهد. پس از نشان دادن موقعیت این 
کشور روی نقشه، پمپئو گفت، خبرش به گوش 
مردم می رسد و... در صفحه بین الملل )3( مشروح 

این خبر را نوشته ایم.
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نمای روز  تحلیل روز

پمپئو خشمگین از سواالت خبرنگار آمریکایی: اوکراین برای آمریکا مهم نیست 

رسوایی حین عصبانیت 
از  آمریکا  ــر خارجه  خشم مایک پمپئو، وزی
سواالت یک خبرنگار درباره اوکراین، به یک 
ماجرای جنجالی تبدیل شده است. »ماری 
 NPR لوئیس کلی« خبرنگار رادیو ملی آمریکا
در گفت وگو با وزیر خارجه آمریکا از او درباره 
ماجرای اوکراین و اتهاماتی می پرسد که به 
رئیس جمهوری آمریکا وارد شده است. پمپئو 
در پاسخ تالش می کند بحث را منحرف کند 

و به خبرنگار می گوید 
ــاره  که قصد نــدارد درب
اوکراین صحبت کند، 
ــرار لوئیس کلی  اما اص
بــاعــث مــی شــود پمپئو 
پس از چندین بار فرار 
کردن از پاسخ، باالخره 

گفت وگو را بدون پاسخ به سواالت در خصوص 
اوکراین پایان می دهد. به گزارش یورونیوز، 
ــت. پمپئو بعد از  ایــن پایان ماجرا نبوده اس
مصاحبه او را به دفتر وزیر خارجه می خواند. 
لوئیس کلی در روایتی از این دیــدار نوشت: 
»از من خواستند بــدون ضبط و تنها به اتاق 
پمپئو بروم. او کامال از این که درباره اوکراین 
از او پرسیده بودم عصبانی بود.« پمپئو دایم 
فحاشی می کرد و می گفت: »فکر می کنی 
اوکراین برای مردم آمریکا چه اهمیتی دارد؟ 
هیچ.« در ادامه پمپئو از »کلی« می پرسد اصال 

می دانی اوکراین کجای نقشه جهان است؟ 
وقتی کری پاسخ مثبت می دهد، وزیر خارجه 
آمریکا از همکارانش می خواهد یک نقشه جهان 
بدون نام کشورها را برایش بیاورند. لوئیس 
در ادامه می نویسد: وقتی توانستم موقعیت 
اوکراین را نشان دهم، پمپئو با عصبانیت نقشه 
را کنار گذاشت و گفت: »ایــن رفتارت را به 
اطالع مدیرانت خواهم رساند.« بعد از انتشار 
پمپئو  عجیب  مکالمه 
با خبرنگار رادیو ان پی 
آر، وزیر خارجه آمریکا  
یک بیانیه شدید اللحن 
ایــن  در  کـــرد.  منتشر 
بیانیه آمده است: »ماری 
خبرنگار  کلی  لوئیس 
ان پی آر دو بار به من دروغ گفت. نخست پیش 
از گفت وگو و در خصوص سواالت و دیگری بعد 
از آن و البته رسانه ای کردن صحبت هایی که 
قرار نبود رسانه ای شوند. شرم آور است که این 
خبرنگار اصول ابتدایی روزنامه نگاری را رعایت 
نمی کند.« در پایان بیانیه هم پمپئو ماجرای 
نشان دادن نقشه را به صورت ضمنی تایید کرده 
و می نویسد: »در خور ذکر است که بنگالدش، 
اوکراین اســت!« به نظر می رسد منظور وزیر 
خارجه آمریکا این است که لوئیس در نقشه، 
بنگالدش را به جای اوکراین نشان داده است.

خادم- ترامپ فردا در کاخ سفید از طرح خیانت بار علیه 
خاورمیانه به نام »معامله قرن« رونمایی می کند. طرحی 
که نخست وزیر رژیم صهیونیستی امید زیادی به آن بسته 
است و می گوید، »چنین موقعیتی فقط یک بار در تاریخ« به 
دست می آید. ترامپ روز سه  شنبه بالفاصله پس از معرفی 
طرح خود، میزبان نتانیاهو در کاخ سفید خواهد بود. او 
همچنین از بنی گانتس، رهبر اپوزیسیون و رقیب سرسخت 
نتانیاهو برای سفر به واشنگتن دعوت کرده است. رونمایی 
از این طرح خیانت بار در حالی است که پالن های مهمی 
از این طرح قبل از اعالم آن اجرا شده یا در حال اجراست؛ 
از واگــذاری کامل قدس اشغالی به اسرائیل، شناسایی 
حاکمیت آن بر بلندی های اشغالی جوالن و قطع کمک های 
مالی به سازمان امدادرسانی به آوارگان فلسطینی »آنروا« 
)وابسته به سازمان ملل( با هدف حذف مسئله آوارگــان تا 
گنجاندن رهبران حماس و حزب ا... در لیست سیاه آمریکا 
و باال بردن بی سابقه سطح تنش با ایران در منطقه که با ترور 
سپهبد سلیمانی وارد مرحله جدیدی شده است. همچنین، 
بخش اقتصادی این طرح نیز که گفته می شود جرد کوشنر، 
داماد ترامپ آن را تنظیم کرده است، سال گذشته در بحرین 
معرفی شد. طرحی شکست خــورده که سرمایه گذاری   و 
بــرای فلسطینی ها و برخی  کمک های عظیم اقتصادی 
کشورهای عــرب همسایه را شامل می شد. با وجــود این 
اقدامات، هنوز جزئیات »معامله قرن« درباره حل یک جانبه 
مناقشه فلسطین در هاله ای از ابهام مانده است. این طرح سه 
محور اساسی دارد که یکی از آن ها همان منازعه سرزمینی 
میان فلسطینی ها و اسرائیلی هاست. دیگری، عادی سازی 
روابط میان کشورهای عربی به ویژه در حوزه خلیج فارس و 
اسرائیل است که در دو سال اخیر تا حد ائتالف و هم پیمانی 
ارتقا یافته است.  سومین محور نیز مقابله و تضعیف نیروهای 

مخالف اسرائیل در منطقه و در راس آن ها ایران است و اصوال 
خروج از برجام، پیامدهای آن و سیاست فشار حداکثری 
دولت آمریکا نیز در این راستا قابل تحلیل و تفسیر است.
اردیبهشت گذشته روزنامه عبری زبان »یسرائیل هیوم« با 
استناد به یک سند وزارت خارجه رژیم صهیونیستی جزئیات 
کامل »معامله قرن« را فاش کرده بود. گسترش شهرک سازی 
های اسرائیل در مناطق اشغالی ، اشغال کامل قدس و انتقال 
ساکنان عرب این شهر به  فلسطین جدید، اسکان آوارگان 
خارج از فلسطین به منطقه ای بیابانی  در اردن یا مصر، خلع 
سالح کامل نیروهای مقاومت و نبود ارتش برای فلسطین 
جدید از جمله مفادی است که روزنامه عبری مدعی است در 

سند پیشنهادی ترامپ جای گرفته است. 

محمود عباس:این طرح مرده است 	 
سند خیانت قرن در حالی رونمایی می شود که فلسطینی ها 
از مدت ها قبل تاکید کرده اند، این طرح رئیس جمهور 
آمریکا را »مطلقا« رد می کنند. سخنگوی محمود عباس، 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین، طرح ترامپ را پیش 
از اعالم آن »مرده« خوانده است. نبیل ابوردینه، سخنگوی 
تشکیالت خودگردان همچنین با خیالی ساده انگارانه 
از کشورهای عربی خواسته تا از موضع فلسطین حمایت 
کنند. حال آن که امارات متحده عربی به صورت علنی و 
عربستان سعودی در پشت پرده به عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی چراغ سبز نشان داده اند. به گزارش یورونیوز، 
دیروز وزیر داخلی رژیم صهیونیستی دستورالعملی را امضا 
کرده است که برای اولین بار به شهروندان این رژیم اجازه 
می دهد تحت شرایطی خاص به عربستان سعودی سفر 
کنند. بر این اساس، تجار آن ها می توانند در قالب سفرهای 

تجاری حداکثر 9 روزه به عربستان سعودی سفر کنند. 

  سید رضا قزوینی غرابی
international@khorasannews.com

عمه »اون« آفتابی شد 
رسانه دولتی پیونگ یانگ پس از شش سال برای 
اولین بار عمه قدرتمند و پرنفوذ رهبر کره شمالی را 
در انظار عمومی )شرکت در مراسمی به مناسبت آغاز 
سال نو چینی( نشان داد. همسر او چند سال پیش به 
دست کیم جونگ اون اعدام شد. کی کیونگ هوی، 
خواهر کیم جونگ ایل، رهبر پیشین کره شمالی 
است و در سال های نخست حکومت کیم جونگ 
اون،  رهبر کنونی کره شمالی نقش مهم و راهبردی 
ایفا می کرد. از سال ۲۰۱۳ که کیم جونگ اون 
دستور اعدام جانگ سونگ تائک، همسر عمه اش 
را صادر کرد، او دیگر چندان در انظار عمومی دیده 
نشد. جانگ سونگ تائک دومین مرد قدرتمند در 

کره شمالی در آن زمان به شمار می رفت.  

پیام های بن سلمان را باز نکنید! 

سیاستمداران یا صاحبان قدرت یکی پس از دیگری 
با چالشی نوظهور دست و پنجه نرم می کنند؛ هک 
شدن تلفن همراه شان توسط پیام های ارسالی 
بن سلمان، ولیعهد سعودی. رویدادی که زندگی 
شخصی و حریم خصوصی آن ها را تحت تاثیر قرار 
داده است. حاال پس از جف بزوس، مالک شرکت 
آمازون و واشنگتن پست و جرد کوشنر مشاور ارشد 
و داماد ترامپ، این فرضیه وجود دارد که بوریس 
جانسون، نخست وزیر بریتانیا هم یکی از طعمه های 
هکرهای سعودی باشد. روزنامه »میل آن ساندی« 
با افشای این که نخست وزیر بریتانیا هر از گاهی 
انبوهی از پیام های حاوی شکلک از ولیعهد سعودی 
در واتس اپ دریافت می کند، این سوال را مطرح 
کرد که آیا تلفن بوریس جانسون هک شده است؟ 
جانسون با بن سلمان در واتس اپ تماس منظم 
دارد و آن دو وقتی جانسون وزیر خارجه بود، شماره 
رد و بدل کردند. استفاده بی حد ولیعهد سعودی 
از شکلک ها هم جانسون و تیمش را سردرگم کرده 
است. منابع امنیتی، سطح تماس با جانسون را 

»نگران کننده« توصیف کرده اند.

اوباما ،ترامپ را فاشیست خواند 
بــراســاس مستندی که به تازگی دربـــاره زندگی 
»هیالری کلینتون« تهیه شده، یک سناتور آمریکایی 
گفت که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا 
در کمپین انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ 
میالدی دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا 
را فاشیست خوانده است. ان بی سی نیوز نسخه ای 
از این مستند را که هنوز منتشر نشده، رویت کرده 
است. تیم کین سناتور دموکرات از ایالت ویرجینیا و 
نامزد رسمی معاونت ریاست جمهوری در انتخابات 
ســال۲۰۱۶ ، در این کلیپ به کلینتون می گوید: 
اوباما آن شب به من زنگ زد و گفت یادت نرود باید 
یک فاشیست را از کاخ سفید دور نگه دارید. بر اساس 
آن چه ان بی سی درباره این فیلم مستند روایت کرده 
است: بعد از اظهارات تیم کین، هیالری کلینتون 
دست خود را روی سینه اش می گذارد و می گوید 
واقعا وظیفه و مسئولیت ما بسیار سنگین است. 
قرار است این مستند چهار قسمتی درباره کلینتون 
۱۶ اسفند )۶ مارس( در وبسایت ارائه آگهی، فیلم 
و کلیپ های تصویری موسوم به »هولو« منتشر شود. 
این مستند درباره زندگی هیالری کلینتون، شهرت 

و سابقه فعالیت های سیاسی اوست.

 ترامپ: اندازه آن سگ هم از من
 تقدیر نشد! 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در فایلی 
صوتی  که از مراسمی با حضور اهداکنندگان مالی 
جمهوری خواه در عمارت »مارئه الگو« در فلوریدا 
به دست شبکه خبری »سی ان ان« رسیده، گفته 
است، سگی که در عملیات قتل ابوبکر بغدادی، 
رهبر سابق گــروه داعــش شرکت داشته، بیش 
از من برای این عملیات مورد تقدیر قرار گرفته 
است. به گزارش روزنامه ایندیپندنت، ترامپ در 
این خصوص گفت: رسانه ها می خواستند بیش 
از آن که اعتبار این عملیات را به پای من بگذارند، 

این سگ را برای آن تحسین کنند. 

صدر - حکیم بر مدار اختالف ؟

 پس از تظاهرات میلیونی روز جمعه و به دنبال عقب 
نشینی جریان صدر از حضور در میادین و خیابان 
ها، تنش ها میان جریان حکمت به رهبری سید 
عمار حکیم با جریان صدر به شدت افزایش یافته 
اســت. پس از عقب نشینی صــدری ها از میدان 
التحریر و چند شهر دیگر، برخی شخصیت های 
ارشد جریان حکمت با اظهاراتی کنایه آمیز علیه 
جریان صدر، خود را در کنار معترضان اعالم کردند. 
از آن هنگام فضای رسانه ای علیه جریان صدر 
شدت گرفت و جریان صدر نیز بدون نام بردن از 
گروهی، تلویحا جریان حکمت را متهم به موج 
سواری و مدیریت فضای به وجود آمده کرد. صالح 
محمد العراقی )نزدیک به جریان مقتدی صدر( 
دیــروز در توئیتی که به نظر می رسد بعد از مدت 
کوتاهی حذف شده، نوشت: اجازه نمی دهیم به 
فاسدان به خصوص آنانی که به سرعت اظهاراتی 
به نفع انقالب )اعتراضات( داشتند و گمان کردند 
ما از آن دست شسته ایم و موج ســواری کردند. 
اشاره صالح به جریان حکمت است که به فاصله 
کوتاهی از عقب نشینی صدر از میدان التحریر، 
حمایت خود را از اعتراضات اعالم کردند. تقریبا 
همزمان با این توئیت بود که کانال تلگرامی السیدة 
األولی )نزدیک به مقاومت( در پستی به بررسی 
دالیــل حمله به مقتدی صدر پرداخت و عوامل 
حمله را دو گروه »ارتش سایبری سفارت آمریکا و 
مزدوران اشغالگران« و »یک گروه سیاسی شیعی 
همراه با خط آمریکا« معرفی کردند.  این گروه 
مشخص نکرده است که منظورش جریان حکمت 
است اما   همین کانال در مطلبی در تاریخ ۲9 دی 
امسال هم مدعی شد آمریکا شش بازوی همکار بارز 
در عراق دارد و رهبر جریان حکمت را به عنوان یکی 
از آن شش نفر معرفی کرد. جریان صدر هواداران 
خود را دیشب به تجمعی ضد آمریکایی و علیه اهانت 
کنندگان به صدر در اماکن نماز جمعه مراکز استان 
ها فراخوانده است.هرچند بعدا این دعوت لغو شد.

چهره روز

آمریکا

خبر متفاوت

حزب ا... عراق و ائتالف سائرون طرح نقشه راه برای این 
کشور ارائه کردند: 

 همه پایگاه های خارجی
 باید برچیده شوند 

پس از تظاهرات میلیونی روز جمعه در بغداد که تاییدی بر مصوبه اخیر 
پارلمان عراق مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از این کشور بود، حاال 
تحوالت در عراق با سرعت به پیش می رود. به گزارش المیادین، نیروی 
بازدارندگی موشکی گردان های حزب ا... عراق اعالم کرده است که 
»ما برای حمله به دژ های دشمنان و تبدیل آن ها به ویرانه و آوار آمادگی 
کامل داریم و مسلمًا سامانه موشکی پاتریوت و دیگر سامانه های مشابه 
آن نمی توانند حمالت ما را متوقف سازند.« همزمان شبکه السومریه 
اعالم کرد: چهار یا پنج راکت کاتیوشا به منطقه سبز و در نزدیکی سفارت 
آمریکا شلیک شده  و آژیرهای هشدار به صدا در آمده است.هم راستا 
با این بیانیه، ائتالف سائرون مورد حمایت مقتدی صدر هم  روز شنبه 
نشستی را برای بررسی تظاهرات میلیونی در روز جمعه برگزار کرد. 
ائتالف سائرون در این نشست، طرح نقشه ای را برای آن در نظر گرفت 
و تعدادی از مفاد را پیشنهاد کرد که از جمله آن پیشنهاد »قانون منع 
وجود هرگونه پایگاه )نظامی(« و حضور نیروهای بیگانه در خاک عراق 
و تالش برای پایان دادن به فعالیت شرکت های امنیتی آمریکایی است. 
به گزارش ایسنا، این ائتالف همچنین خواستار امضای معاهدات و 
توافق نامه های عدم مداخله و عدم تجاوز با کشورهای همجوار و توافقات 
همکاری در تمام زمینه ها از جمله اقتصادی، رسانه ای و تکنولوژیکی و 
غیره شد و آن را از طریق ارتباط و هماهنگی با کانال های رسمی در کشور 
به خصوص وزارت خارجه، وزارت دادگستری و دبیرخانه کابینه دانست 
که باید پیش نویس این توافقات و معاهدات از طریق یک تیم متخصص 

بین المللی تهیه شود.

تجمعی که لغو شد و زمزمه از انشقاق میان طرفداران صدر	 
همزمان با اعالم طرح پیشنهادی جریان صدر، این جریان دیروز در بیانیه 
ای از هواداران خود با عنوان »آزادگان ملی که با اشغالگری آمریکا و دیگر 
کشورها مخالفت دارند« خواست تجمعی اعتراضی را راس ساعت ۶ 
عصر یک شنبه به وقت عراق در مکان های برگزاری نمازهای جمعه در 
استان های این کشور برگزار کنند، اما ساعاتی بعد آن ها در بیانیه ای خبر 
لغو این تجمع را اعالم کردند. دفتر مقتدی صدر بعدا اعالم کرد، به منظور 
جلوگیری از فتنه تفرقه داخلی، این تظاهرات لغو شده است. همزمان 
رسانه های عراقی خبری را مبنی بر کناره گیری »اسعد الناصری« رهبر 
برجسته »جریان صدر« در استان »ذی قار« و پیوستن وی به معترضان 
عراقی منتشر کردند. پیش از تظاهرات جمعه، جریان صدر خود یکی از 
بزرگ ترین سازمان دهندگان اعتراضات مردمی در سراسر عراق بود. 
به نظر می رسد اقدام الناصری به دنبال آن صورت گرفته که صدر دیروز 
با صدور بیانیه ای از همه هواداران خود خواست خیمه ها و موکب ها را از 
محل معترضان جمع آوری و تعطیل کنند. همزمان اخبار تایید نشده ای 
از اختالفات رو به افزایش جریان حکمت با جریان صدر به گوش می رسد.

 نتانیاهو و گانتس برای بررسی

 »معامله قرن« راهی آمریکا می شوند

شمارش معکوس 
خیانت قرن

اسرائیل برای اولین بار به شهروندان خود 

اجازه سفر به عربستان را داد 
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محجوب: حرف های مثبتی در خصوص 
تایید صالحیت امیدی ها می شنویم 

ناگفته های جدید کدخدایی درباره مصادیق رد صالحیت 
برخی نمایندگان 

ــدن به  ــک شـ ــزدی ــا ن ب
ــالم نتیجه  ــان  اعـ زمـ
ــات  ــراض ــت نــهــایــی اع
نـــــامـــــزدهـــــای رد 
ــده  ــ ــت ش ــ ــی ــ ــالح ــ ص
تکاپوهای انتخابات در 
جریان های سیاسی 

کشور افزایش یافته است. درحالی که  شورای 
نگهبان به دنبال دفاع و تنویر افکار عمومی درباره 
عملکرد خود است، اصالح طلبان برای حل و 
فصل موضوع ردصالحیت ها در تالش هستند 
.در این باره علیرضا محجوب، نماینده تهران  با 
بیان این که هنوز رد صالحیتی نهایی نشده و 
شورای نگهبان در حال بررسی است، افزود: 
بر اساس قانون، کاندیداها به شورای نگهبان 
مراجعه می کنند و توضیحاتی ارائه می دهند. 
بنابراین ممکن است با این توضیحات افراد 
زیادی تایید صالحیت شوند. بنابراین امیدواریم 
تعداد زیادی از کسانی که رد شده اند تایید شوند 
.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به اعتماد 
آنالین  گفت: حرف های مثبتی در خصوص 
تایید صالحیت امیدی ها می شنویم، اما هنوز 

اظهارنظر نمی کنیم.
در همین حال به گزارش تسنیم علی صوفی، 
ــذاری جبهه اصالح  ــورای سیاست گ عضو ش
طلبان درباره رایزنی  محمدرضا عارف به عنوان 
رئیس این شورا با برخی مسئوالن کشور از جمله 
رؤسای سه قوه و فقهای شورای نگهبان برای 
تجدیدنظر در صالحیت نامزدهای اصالح طلب 
گفت: رایزنی هایی به طور عام در حال انجام 
است ولی این که بگوییم این رایزنی ها به شکل 
مصداقی است و به طور مثال صالحیت این تعداد 
از نامزدهای اصالح طلب به واسطه رایزنی های 
آقای عارف به تایید شورای نگهبان رسیده است، 

خیر این طور نیست.

دلسوزان نظام باید برای تجدید نظر در رد 	 
صالحیت ها تالش کنند

در همین حال محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه 
اسالمی مهندسین گفت: ساختار ثبت نام در 
انتخابات و بررسی صالحیت ها نیازمند اصالح 
است و دلسوزان نظام باید برای تجدید نظر در 
رد صالحیت ها تالش کنند.به گزارش ایرنا وی 
اضافه کرد: وقتی شورای نگهبان باید صالحیت 
بیش از ۱۶ هزار نفر را بررسی کند، کار سخت 
می شود و شــورای نگهبان در رد صالحیت ها 

تقصیر ندارد.

ناگفته های جدید کدخدایی درباره 	 
مصادیق رد صالحیت برخی نمایندگان

از سوی دیگر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی 
شــورای نگهبان روز گذشته در یادداشتی در 
»روزنامه کیهان« به بیان ناگفته های جدید درباره 
مصادیق برخی عدم تایید صالحیت ها پرداخت. 

وی با بیان این که »در 
ــی  ــررس ب دوره  ــن  ــ ای
صالحیت نمایندگان 
حساسیت  با  محترم 
ویــژه تــری انجام شد« 
ــزود: پــرونــده هــای  ــ اف
آنــــان جـــداگـــانـــه در 

هیئت مرکزی نظارت بررسی و گزارش ها به 
همراه مستندات مربوط مالحظه شد. مطالب 
غیرمستند یا غیرمعتبر در پرونده ها کنار گذاشته 
شد و در مــواردی پیش از اعالم نتایج، مطالب 
مبهم از خود آنان سؤال شد و ضمیمه پرونده قرار 
گرفت. پس از اعالم نتایج نیز بسیاری از آنان به 
شورای نگهبان آمدند و در مالقات با اعضای شورا 
از دالیل رد صالحیت خویش مطلع شدند. برخی 
آن دالیل را قبول کردند و رفتند و برخی دیگر 
توضیحات و پاسخ هایی داشتند. توضیحاتشان 
شنیده شد و اگر مستنداتی در این خصوص 
داشتند به محتوای پرونده ها اضافه شد. برخی 
دیگر نیز منکر گزارش های دریافتی از مراجع 
قانونی شدند. از مراجع قانونی خواسته شد، 
جزئیات الزم را برای مطرح کردن با نمایندگان 
مذکور ارسال و تصمیم نهایی را اعضای شورای 
نگهبان اعالم کنند. وی با بیان این که »عدم تأیید 
صالحیت نمایندگان لزومًا به معنای فساد آنان 
نیست« تصریح کرد: برخی از آن ها در طول دوره 
نمایندگی خطاهایی داشته اند که صالحیت 
نمایندگی را برای دوره بعد از دست داده اند. 
شاید این خطاها مساوی با ارتکاب جرم یا منجر 
به محکومیت قضایی افراد نشود ولی برای اثبات 
عدم شایستگی نمایندگی از جانب مردم در خانه 
ملت کفایت کند. مثاًل فردی که روسای آموزش و 
پرورش و ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را 
با اعمال نفوذ از میان لیدرهای انتخاباتی خویش 
منصوب کرده، شاید در هیچ دادگاهی محکوم 
نشود اما چنین فردی شایسته نمایندگی است؟ 
برخی دیگر از افراد نیز دچار مسائل اقتصادی 
و مــال انــدوزی حــرام شده اند که این ها نیز رد 
صالحیت شده اند. کدخدایی اضافه کرد: مثاًل 
فــردی که 270 میلیارد تومان در یک پروژه 
ساختمانی در یک شهر سرمایه گذاری کرده 
است و امتیاز تأسیس یک کارخانه آب معدنی را 
از طریق اعمال نفوذ برای برادر کوچکش که زیر 
سی سال سن دارد گرفته، چنین فردی باید تأیید 
شود؟ فردی که در پوشش موسسه عام المنفعه 
با ارز دولتی گوشت وارد کرده است و با قیمت 
آزاد در بازار عرضه کرده و مخارج انتخاباتی خود 
را از این طریق به دست آورده، باید تأیید شود؟ 
فردی که برای قاچاق سیگار رشوه های کالن 
پرداخت کرده و جزئیات این اقدام در پرونده 
سوابق او موجود است، باید تأیید شود؟ این ها 
بخشی از واقعیت هایی است که شورای نگهبان 
در رسیدگی به پرونده ها و سوابق داوطلبان با آن 

روبه رو شده است.
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چهره ها و گفته ها 

اخبار ویژه های خراسان  

مجمع 7 هزار نفره شورای ائتالف 
اصولگرایان امروز برگزار می شود

ــورای ائــتــالف نــیــروهــای انــقــالب اسالمی  شـ
مجمع عمومی این شورا برای رای گیری از میان 
نامزدهای معرفی شده به مجمع، با مشارکت 
ــوام و  ــزاب، اقشار، اصناف، اق نمایندگان، اح
اعــضــای منتخب شـــورای ائــتــالف در محالت 
تهران، امروز )دوشنبه(  به صورت الکترونیکی 
برگزار خواهد شــد.  به گــزارش تسنیم، پرویز 
سروری، دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب، 
با اشــاره به تعیین زمان برگزاری مجمع هفت 
هزار نفره این شورا اظهار کرد: انتخابات تمام 
الکترونیک بوده و بازه  زمانی برگزاری آن 2۴ 
ساعته است.  البته در صورتی که افراد نتوانند 
در موعد مقرر رأی خود را در سامانه الکترونیکی 
اخذ رای ثبت کنند، شرایطی در نظر گرفته شده 

تا زمان اخذ رای تمدید شود.

 جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی 
در ایران بازخوانی می شود

مجلس  عــمــران  کمیسیون  عضو   - تسنیم 
هواپیمای  سیاه  جعبه  بررسی  و  بازخوانی  از 
 اوکراینی توسط ایــران و در داخــل کشور خبر 

داد. 
فرج ا... رجبی افــزود:  وزارت راه در صدد آن 
ــران بخواند.وی  اســت که جعبه سیاه را در ای
تاکید کرد:  سیاست ما این است که جعبه سیاه 
هواپیمای اوکراینی در ایران بماند و در همین 

جا بازخوانی شود.

بسته شدن مرکز اسالمی 
هامبورگ تکذیب شد

خبرگزاری صدا و سیما - به دنبال انتشار خبری 
در برخی سایت ها و فضای مجازی مبنی بر 
ــدام دولــت آلمان در پایان دادن به فعالیت  اق
مرکز اسالمی، اما این مرکز اسالمی بسته نشده 
است و فعالیت های آن روال عادی خود را دنبال 

می کند.
بر اساس این گزارش برنامه های این مرکز  به 

روال طبیعی در حال برگزاری است.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

اقدام عجیب برای پرداخت »فوق 
العاده ویژه« در شرکت های دولتی

در حالی که هیئت دولت در مصوبه بهمن سال 
93 خود مقرر کرده است که برقراری »فوق العاده 
ویژه« برای بخشی از کارکنان ستادی وزارتخانه 
ها و سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور 
که انجام فعالیت و وظایف تخصصی و حساس را 
به عهده دارند مجاز است، با پیگیری و نامه نگاری 
برخی مسئوالن دولتی که طی روزهای اخیر در 
حال بررسی در نهاد ریاست جمهوری است، قرار 
شده است تعدادی از شرکت های دولتی نیز به 
مصادیق دریافت این فوق العاده ویژه اضافه شوند.

»حکمرانی داده باز« برای مدیران 
اجباری می شود

یک مقام مسئول دولتی در نامه جدید خود به 
تعدادی از سازمان ها و ادارات، از آن ها خواسته 
ــاد دسترسی  ــج ــرورت ای ــ ــه ض ــا تــوجــه ب اســـت ب
شهروندان به آمار و اطالعات عملکردی بخش 
های دولتی و بسترسازی برای جلب مشارکت و 
دریافت انتقادات و پیشنهادهای آن ها در زمینه 
»حکمرانی داده باز«، مخاطبان ضمن برگزاری 
برنامه های منظم دیدار با شهروندان و اصحاب 
رسانه، به بیان گزارش های آماری و عملکرد دوره 
ای خود به مردم و فرهنگ سازی در محیط های 

اداری برای دریافت نظرات آن ها اقدام کنند.

عالقه مندان به نظام به وحدت 
بیندیشند

اصالح طلب  سیاسی  فعال  خباز،  محمدرضا 
گفت: شرایط کشور حکایت از آن دارد که همه 

دلسوزان و همه عالقه مندان 
به نظام باهرنگاه و سلیقه ای 

ــد بـــــه وحـــــدت  ــ ــایـ ــ بـ
بیندیشند.  /نامه نیوز

سیلی ها به آمریکا ادامه دارد

سردار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین گفت: سیلی های ما در واکنش به ترور 

شهید سلیمانی از حمله موشکی 
آغاز شد و ادامه دارد و تا خروج 

آمریکایی ها از منطقه تداوم 
خواهد داشت./مهر 

مجلس بعدی دولت را ُهل بدهد

 محمدرضا  باهنر عضو شــورای ائتالف نیروهای 
انقالب گفت: این که مجلس و نمایندگان آن خیز 
بگیرند که کار دولت را یکسره می کنند، درست 

نیست، دولت را باید رصد و پیگیری 
کرد، هل داد و انرژی داد و تا زمانی که 
دولت مستقر است، باید به وظایفش 

عمل کند./تسنیم

 شنیده ها درباره سفرهای 
پی در پی بن علوی به تهران 

هادی محمدی – روز گذشته ناگهان خبر 
رسید که آقای یوسف بن علوی وزیر امور 
خارجه عمان در راه بازگشت از اجالس 
داووس سوئیس در توقفی کوتاه در تهران 
با وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 

دیدار و گفت وگو می کند. 
این هفتمین دیدار ظریف و بن علوی در 
دو ماه اخیر است. خبر اگرچه ظاهرش 
جذاب است اما رفت و آمدهای خارج از 
معمول بن علوی به تهران در ماه های 
اخیر دیگر از حالت جذاب و عجیب اش 
خــارج شده و گویا یک موضوع تکراری 
شده است . یوسف بن علوی وزیرخارجه 
عمان  آخرین بار پنج روز قبل در تهران 
با محمد جــواد ظریف وزیرامورخارجه 
ــوص مــوضــوعــات  ــص ــان در خ ــورم ــش ک
دوجانبه و منطقه ای به ویــژه همکاری 
های دو کشور در تنگه هرمز تبادل نظر 
داشته است. پیش از آن، بن علوی ۱7 
دی ماه برای شرکت در نشست مجمع 
گفت و گوی تهران به ایران آمد و قبل از 
آن نیز ظریف  ۱۱ آذر ماه میزبان همتای 
عمانی خــود در تهران بــود . یوسف بن 
علوی 5 مــرداد و  30 اردیبهشت نیز به 
تهران سفر کرده بود. از سوی دیگر وزیر 
خارجه ایران دوم دی ماه سفری دو روزه 
به مسقط داشت.  پس از آن محمدجواد 
ظریف 22 دی ماه برای شرکت در مراسم 
بــزرگــداشــت سلطان پیشین عــمــان و 
تبریک به »هیثم بن طارق« سلطان جدید 
سفری چند ساعته به مسقط داشت و روز 
جمعه 27 دی ماه نیز در مسیر بازگشت از 
هند و در توقفی کوتاه در مسقط با همتای 
کانادایی  خود و یوسف بن علوی دیدار و 

گفت وگو داشت.

رفت و آمد برای چکش کاری یک 	 
طرح صلح

پس از درگذشت سلطان قابوس و روی 

کار آمدن هیثم بن طارق در عمان، این 
سومین باری است که بن علوی به تهران 
می آید و در همین مدت کوتاه هم ظریف 
دو بار راهی مسقط شده؛ رفت و آمدهایی 
که می تواند حاوی پیام ها، پیشنهادها  
ودرخواست های متنوعی باشد در حالی 
که برخی تحلیل گران این سفرها را به 
باال گرفتن تنش ها در منطقه و نیز طرح 
خیانت قرن ترامپ مرتبط می دانند اما 
گویا در همه رفت و آمدهای چند ماهه 
اخیر بن علوی و ظریف به تهران و مسقط 
یک موضوع مشترک بوده و آن هم پیشبرد 
طرح صلح هرمز با مشارکت ایران ، عراق 
، عمان ، عربستان، بحرین، امارات ، قطر 
و کویت است، طرحی که رئیس جمهور 
در مجمع عمومی امسال از آن رونمایی 
کرد و حاال به دستور کار اصلی وزارت 
خارجه ایران بدل شده است . در این میان 
طبیعی و معقول است که با وجود روابط 
خوب و صمیمانه میان تهران و مسقط، 
عمان بهترین گزینه برای چکش کاری 
این طرح با هدف راضی کردن کشورهای 
عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس باشد. 
شنیده های خراسان نیز تایید می کند که 
محور اصلی این گفت وگوهای پرتعداد 
الطرفین  به یک طــرح مرضی  رسیدن 
دربــاره صلح هرمز و به ویژه تالش برای 
سرخط آوردن کشورهایی است که به 
ایران و اهدافش مشکوک بودند و البته 
تحت تاثیر کشورهای فرامنطقه ای ممکن 
ــی شوند درطــرح  اســت بــه سختی راض
امنیت دسته جمعی هرمز که ابتکارش با 
جمهوری اسالمی ایران بوده، مشارکت 
داشته باشند . عمان تالش دارد با هدف 
سیاست اصولی خود که ایجاد ثبات و 
آرامش در منطقه پر تالطم خلیج فارس 
ــردارد تا هم  است در این حــوزه گامی ب
دوستان ایرانی اش راضــی شوند و هم 

برادران عربش قبول کنند .
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جامعهاز میان خبرها

 پیکرهای مطهر 1۶7 شهید 
دفاع مقدس وارد کشور می شود

فرمانده کمیته جست و جوی ستاد کل نیروهای 
مسلح گفت: در آستانه سالروز شهادت حضرت 
زهرا)س( پیکرهای مطهر ۱۶۷ شهید سال های 
دفــاع مقدس وارد کشور می شود.به گــزارش 
فارس، سردار محمد باقرزاده در جمع خبرنگاران 
افزود: این شهدا در استان های بصره و میسان 
در جــنــوب کــشــور عـــراق تــوســط گـــروه تفحص 
ستاد کل نیروهای مسلح کشف شــده انــد که 
مربوط به عملیات های محرم، والفجر مقدماتی، 
والفجر یک، خیبر، بــدر، کربالی چهار و پنج، 
بیت المقدس هفت و تک های دشمن هستند.
وی ادامه داد: آیین استقبال از پیکرهای پاک 
این شهدا رأس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه)۸ 
بهمن ماه( در بندر خرمشهر برگزار می شود و 
مردم آبادان و خرمشهر به نمایندگی از ملت ایران 

از فرزندان خود استقبال خواهند کرد.

 اولین بیمار مبتال به ویروس چینی 
درمان شد

اسپوتنیک گزارش داد که  یک بیمار ۵۶ ساله 
در شانگهای چین که مبتال به ویروس کشنده 
کرونا بود، مداوا و از بیمارستان مرخص شد. این 
زن که مدت های طوالنی در شهر ووهان، اولین 
ــروس کرونا، زندگی می کرده  محل شیوع وی
اســت به عنوان اولین نفر از مبتالیان به این 
ویــروس خطرناک درمــان شد. پزشکان پس از 
بررسی وضعیت این زن و نداشتن تب به مدت ۶ 
روز به او اجازه ترخیص از بیمارستان را دادند. 
کمیته سالمت ملی چین روز شنبه تایید کرد 
تعداد مبتالیان به ویــروس کرونا در این کشور 
به حدود دو هزار نفر رسیده است.بر پایه این 
خبر، همزمان با افزایش تعداد قربانیان ویروس 
کرونا در چین و برخی دیگر از کشورهای جهان، 
کانادا نیز نخستین مورد از ابتال به این ویروس 
را تایید کرد. عالیم شایع ابتال به این ویروس 
نفس  تنگی  و  سرفه  ــب،  ت تنفسی،  مشکالت 
است. رسانه های رسمی چین گــزارش دادند 
شمار کسانی که بر اثر ابتال به ویروس کرونا در 
این کشور جان باخته اند به ۵۶ نفر رسیده است.

بخشودگی دیرکرد جرایم 
رانندگی به کجا رسید؟ 

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا درباره 
این که آیا بخشودگی جرایم در دستورکار است 
یا خیر، اعالم کرد: اصاًل بخشودگی جرایم در 
ــوردی که یکی، دو بــار در  دستور نیست؛ آن م
سال های گذشته اجرا شد، براساس مصوباتی 
بوده که به پلیس ابالغ شده و بخشودگی اصل 
جریمه ها نــبــوده، بلکه شامل دیــرکــرد جرایم 
ــوده که حــذف می شد. به  ســال هــای گذشته ب
گزارش فارس، سرهنگ احمد کرمی اسد گفت: 
رانندگان از تاریخ صدور قبض یا ابالغ جریمه ۶۰ 
روز وقت دارند مبلغ جریمه را پرداخت کنند در 

غیر این صورت دو برابر می شود.

 خطر اخراج قشم از یونسکو 
جدی شد

صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیریت  سرپرست 
دستی و گردشگری قشم،  با اعالم این که تخریب 
حریم میراث طبیعی ملی و جهانی »غار نمکی« 
قشم طبق مستندات قانونی جرم است، گفت: 
با وجــود پیگیری ها و مکاتبات قضایی متعدد 
برای جلوگیری از این تخریب، عملیات ساخت 
مرکز پــرورش میگو نه تنها متوقف نشده، بلکه 
همچنان ادامه دارد و خطر خروج ژئوپارک قشم 
را از فهرست جهانی یونسکو، جدی کرده است. 
علیرضا امری کاظمی در گفت و گو با ایسنا افزود: 
حدود دو ماه قبل موضوع این واگذاری مطرح شد 
اما به دلیل بی توجهی مسئوالن مربوط اکنون 
کار به جایی رسیده که در محوطه ای که زمان 
انتشار خبر فقط دو کانکس در آن مستقر بود، 
تخریب گسترده در اصل اثر اتفاق افتاده است. 
با این حال پــروژه نه تنها متوقف نشد، بلکه با 
قوت ادامه پیدا کرد. او درباره اقداماتی که برای 
جلوگیری از این تخریب انجام شده است، توضیح 
داد: چندماه پیش ما در قالبی رسمی و از جانب 
مدیریت ژئوپارک جهانی قشم و میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی جزیره، از مجاری 
قانونی مکاتبه و شکایت خود را به مقام قضایی 
شهرستان اعالم کردیم و لزوم توقف سریع این 
پروژه و لغو مجوزهای آن را خواستار شدیم. دالیل 
کامال مستند بود، پرونده های ثبت ملی و جهانی 
ژئوپارک را هم فرستادیم. می خواستیم از مجاری 
قانونی و طبق روال پیش رویم، تمام مستندات و 
مکاتبات در تاریخ های مشخص نیز موجود است.

 پیشنهاد آیت ا... سبحانی
درسند ازدواج به جای واژه 

عندالمطالبه، عند االستطاعه 
گنجانده شود

یکی از مراجع عظام تقلید با اشاره به اقدامات 
اخیر قوه قضاییه درباره زندانیان مهریه، گفت: 
باید در اسناد ازدواج به جای واژه عندالمطالبه 
واژه عند االستطاعه گنجانده شود. به گزارش 
تسنیم، آیت ا... جعفر سبحانی درباره زندانیان 
مهریه نیز  گفت: گرچه یکی از اقدامات رئیس 
قوه قضاییه آزادی زندانیان مهریه بوده، اما این 
مسئله باید به صورت الیحه قانونی تصویب و در 

کل کشور به مرحله اجرا گذاشته شود.

 4 هزار نیروی جدید جذب 
قوه قضاییه می شوند

قائم مقام مرکز آمــوزش قوه قضاییه با اشــاره به 
پیگیری دستگاه قضایی درخصوص جذب نیروی 
انسانی گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه چهار 
هزار نیروی انسانی جدید جذب این قوه می شوند.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم سید توحید عاملی 
افــزود: در برنامه پنجم توسعه جذب چهار هزار 
قاضی در دستور کار  داشتیم که  طی پنج سال، 
سه هزار و ۷۰۰ نفر آنان جذب شدند.وی با اشاره 
به تاکید رئیس قوه قضاییه در خصوص شتاب در 
جذب نیرو گفت:در تالش هستیم تا در برنامه 
ششم توسعه بیش از ظرفیت پیش بینی شده  

جذب نیروی قضایی داشته باشیم.

 18 مورد جدید جذام
 طی سال گذشته در کشور

مدیر کشوری برنامه کنترل سل و جذام وزارت 
بهداشت با تاکید براین که ۹۰ تا ۹۵ درصد آحاد 
بشر در برابر جذام ایمنی ذاتی دارند و هرگز به این 
بیماری مبتال نمی شوند، آخرین وضعیت بروز آن 
در کشور را تشریح کرد و گفت:سال گذشته تنها 
۱۸ نفر بیمار جدید مبتال به جذام داشته ایم که از 
این تعداد ۱۵ نفر ایرانی بودند و ۱۳درصدشان 
به معلولیت درجه دو یعنی معلولیت شدید دچار 
شده بودند. باید اشاره کنم که وزارت بهداشت 
در خصوص درمان بیماران خارجی نیز اقدامات 
مقتضی را برای جلوگیری از انتقال آن به دیگر 

افراد انجام می دهد.

گــروه اجتماعی- هر تصادف فوتی معادل 
وارد  کشور  به  خسارت  تومان  میلیارد   ۵.۱
می کند. وقتی این رقم با فوت ساالنه ۱۷ هزار 
نفر محاسبه شود، رقم  ۸۵هزارمیلیارد تومان 
ناقابل را پیش روی ما می گذارد. جدا از تبعات 
اجتماعی و انسانی جان باختن این تعداد، 
موضوع خــســارات ریالی ایــن مــوضــوع، خود 
داستان غم انگیزی است که به طورمثال وقتی 
ایــن رقــم در کنار بودجه ساالنه نهاد مهمی 
همچون آمــوزش و پــرورش گذاشته می شود، 
غم انگیز تر هم می شود. یعنی میزان خسارات 
ناشی از تصادفات از بودجه آموزش و پرورش 
هم بیشتر است که این در نوع خود به یک فاجعه 
شباهت دارد. در کنار این قصه، آمار عجیب 
کشور  در  تصادفات  انسانی  تلفات  غریب  و 
ــردم، دیگر موضوع  بــرای مسئوالن و حتی م
تلنگرآمیزی تلقی نمی شود. در واقع امروز وقتی 
یک مقام رسمی در کشور اعالم می کند در هر 
نیم ساعت یک نفر در حوادث رانندگی جانش را 
از دست می دهد، چندان برای مسئوالن دست 
اندرکار ، رسانه ها و مردم عجیب به نظر نمی آید. 
انگار همه به این اعداد و ارقام عادت کرده ایم و 
آن را جزو زندگی ایرانی می دانیم.اما وقتی رقم 
۸۵هزارمیلیاردتومان خسارات تصادفات را که 
پلیس راهورناجا آن را نقل کرده است، در کنار 
دیگر اعداد مثل ارقام مشابه در دیگر کشورها 
یا ارقام بودجه ای مثل بودجه آموزش و پرورش، 
یا بودجه پژوهش و... قرار می دهیم و تحلیل 

می کنیم، چشم هایمان از تعجب باز می شود و 
به حال خودمان تاسف می خوریم.

چند مقایسه تامل برانگیز       
رئیس پلیس راهور چندی قبل این طور گفته 
است: »۱۷ هزار و ۱۸۳ نفر بر اثر تصادفات 
در سال ۹۷جــان باخته اند و اگر این تعداد 
در عدد ۵.۱ میلیارد تومان )مبلغی که برای 
هر فوتی در تصادفات هزینه می شود( ضرب 
شود، مشخص می شود چه هزینه هنگفتی بر 
کشور تحمیل شده است.« طبق گفته این مقام 
انتظامی رقم حاصل ۸۵ هزار میلیارد تومان 
می شود که از بودجه ساالنه آموزش و پرورش 
هم بیشتر است. ما در جدول پیش رو فقط چهار 

مورد را با هم مقایسه کرده ایم.

ماجرای این ارقام در میزان تولید ناخالص        
ملی

ــوارد سهم رقــم خسارات  یکی دیگر از ایــن م
تصادفات در کشور از میزان تولید ناخالص 
ملی است که برای نمونه سهم آموزش و پرورش 
4تا۵  ــدود  از تولید ناخالص ملی ساالنه ح
درصد است در حالی که شهریورماه گذشته 
رئیس پلیس راهوردر مصاحبه ای که تسنیم 
آن را گــزارش کرده ، گفته است: »تصادفات 
به اقتصاد کشور خسارات زیــادی )۷ درصد 
تولید ناخالص ملی کشور( تحمیل می  کند.« 
البته این عدد در روایت های مختلف و به نقل از 
مسئوالن رقم های متفاوتی را شامل می شود. 
مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۹2 در 
گزارشی که منتشر کرده، آورده است: »هزینه 
اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی در 
سال ۹۰ حــدود ۵۱.۸ هــزار میلیارد تومان 
یعنی معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی آن 

سال برآورد شده است.«)روزنامه فرهیختگان 
سردارحسینی  همچنین  شــهــریــور۹۸(.   -
رئیس پلیس راه کشور مردادماه گذشته به 
نقل از ایسنا چنین ذکر کرده است: » تصادف 
رانندگی و تلفات ناشی از آن ساالنه نزدیک به ۵ 
درصد از تولید ناخالص ملی را از بین می برد.«

خسارات تصادفات در آن سوی مرزها       
در مقایسه این موارد جالب است به این رقم ها 
ــرک بکشیم.  ــی نیز س ــای در کشورهای اروپ
رقم ۸۵ هزار میلیارد تومان میزان خسارات 
ناشی از تصادفات با نرخ یورو رقمی حدود ۵ 
میلیارد یورو می شود و جالب است این هزینه 
در آمریکا نیز تقریبا ۱.2۵ میلیون دالر و در 
نیوزیلند 2.4۷ میلیون دالر برآورده شده است. 
همچنین در سوئیس تلفات ناشی از خسارات 
تصادفات بین 2۷۰ تا ۵4۰ میلیون یورو طبق 

گزارش الشرق االوسط اعالم شده است.

85هزار میلیارد تومان؛ خسارت ساالنه تصادفات در کشور
این میزان خسارت در حالی است که بودجه امسال آموزش و پرورش 48هزار میلیارد تومان بوده است

4مقایسه بودجه ای

خسارات تصادفات 
طبق گفته رئیس 

پلیس راهور

۸۵هزارمیلیارد 
تومان

 بودجه آموزش و 
پرورش در سال۹۸

4۸هزار میلیارد 
تومان

بودجه معاونت 
علمی و فناوری 

رئیس جمهور

حدود ۳۰۰ 
میلیارد تومان

بودجه شهرداری 
مشهد در سال ۹۸

۸هزار و 
۷۰۰میلیارد 

تومان

احتمال عمدی بودن علت مرگ 2هزار پرنده مهاجرتاالب میانکاله

گــروه اجتماعی-مدیرکل دفتر مدیریت 
حیات وحش سازمان محیط زیست ضمن 
اشاره به تلف شدن حدود ۱۸۰۰ تا 2۰۰۰ 
قطعه پرنده مهاجر در میانکاله گفت:   یک 
گروه پرنده شناسی از سازمان محیط زیست 
به منطقه اعزام شده است و علت تلف شدن 
پرندگان به زودی مشخص می شود. شهاب 
ــاره علت تلف شدن  الدین منتظمی   دربـ
پرندگان مهاجر در تاالب میانکاله به ایسنا 
اظهار کرد: بر اساس آخرین آزمایش هایی 
که سازمان دام پزشکی انجام داده است 
بیماری آنفلوآنزای فــوق حــاد پرندگان و 
نیوکاسل منتفی است و در نمونه های تلفات 
دو روز گذشته این موضوع رد شده است. 
میانکاله  در  دیگری  تلفات  کانون  اکنون 

مشاهده شــده که باید آزمــایــش هــای الزم 
روی نمونه های آن منطقه نیز انجام شود. 
وی تصریح کرد:   یک گروه پرنده شناسی از 
سازمان محیط زیست به منطقه رفته اند و ما 
منتظر هستیم که نتیجه آزمایش ها به ما اعالم 
شود. درعین حال احتمال عمدی بودن این 
اتفاق توسط شکارچیان غیرمجاز وجود دارد 
چنان چه حر منصوری عبدالملکی، دیده بان 
تاالب میانکاله به شهروند گفته است: اواخر 
دهه ۷۰ اتفاقی مشابه در مازندران رخ داد  
محیط  زیست صیدهای شکارچیان غیرمجاز 
را از آن ها گرفته بود و شکارچیان به تالفی 
چند ۱۰ لیتر سم آفت کش مرکبات را داخل 
تاالب ریختند که چند صد هزار پرنده مردند و 

تاالب تا ماه ها بوی تعفن می داد.

پستچی ژاپنی 24 هزار نامه و بسته را به خانه اش برده بود!
پلیس ژاپن در منزل یک پستچی در نزدیکی 
توکیو، پایتخت این کشور حدود 24 هزار 
به  ســال های  نامه و بسته پستی مربوط 
2۰۰۳ میالدی تا سال 2۰۱۹ توزیع نشده 
پیدا کرد.به گزارش ایسنا، این فرد ۶۱ ساله 
که سال گذشته از اداره پست ژاپن اخراج 
شد درباره دلیل توزیع نکردن این نامه ها و 
بسته های پستی گفت: زحمت توزیع  آن ها 
زیاد بود!«این پستچی سابق ممکن است به 

دلیل توزیع نکردن نامه ها و بسته های پستی 
تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. 

سخنگوی پلیس منطقه کاناگاوا در حومه 
توکیو اعالم کرده که پرونده این مرد به دلیل 
نقض مقررات پست به دادستانی ارجــاع 
شده است. پست ژاپن ضمن عذرخواهی 
وعــده داده اســت که نامه ها و بسته های 
پستی کشف شده در منزل این مرد را تحویل 

گیرنده هایشان خواهد داد.
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رویا نونهالی در فیلم »پــوران« 
به کارگردانی شهره سلطانی، 
ــت. او  ــرده اسـ ــای نقش کـ ــف ای
در ایــن فیلم که اولین تجربه 
کارگردانی شهره سلطانی در 

زمینه ساخت فیلم سینمایی است، نقش اصلی 
را برعهده دارد.

چهره ها و خبر ها

24 بهمن  از  اشکان خطیبی 
ماه دو تئاتر »پزشک نازنین« و 
»چخوف خوانی زیر نظر نماینده 
ــه« را روی  ــی فــدراســیــون روس
صحنه خواهد برد. بازیگران این 

دو نمایش، هنرجویان اشکان خطیبی هستند.

ــه تازگی  ــه ب ــرزاد حسنی ک ــ ف
حـــضـــور پــررنــگــی در تــئــاتــر 
ــه، 26 بهمن ماه بــرای  ــت داش
اجرای نمایش »خداحافظ« به 
کــارگــردانــی معصومه خزائی 
ــی رود و در ایــن نمایش با سیما  روی صحنه م

تیرانداز همبازی می شود.

امیرحسین صدیق همزمان با 
روزهــای پایانی تصویربرداری 
سریال »کتونی زرنگی« ساخته 
علی مالقلی پور، برای بازی در 
این سریال جلوی دوربین رفته و 

نقش یک مأمور امنیتی را ایفا کرده است.

تکذیب  ضمن  موگویی  آزیــتــا 
نپذیرفتن داوری جشنواره فجر 
گفته است، به موج سواری عالقه 
نداشته و ژست مخالف گرفتن را 
فضیلت نمی داند. او از جشنواره 

به عنوان حلقه اتصال مردم و سینما یاد کرده است.

نگار جواهریان خوانش رمان 
»راهــنــمــای مــردن بــا گیاهان 
ــی« به نویسندگی عطیه  داروی
را برعهده گرفته  ــارزاده  ــط ع
است. صوت این کتاب با صدای 
نگار جواهریان، قرار است به صورت پادکست 

منتشر شود.

پخش مستندهای جدید دهه فجر از شبکه 3
شبکه 3 سیما در ایــام دهه فجر مستندهای 
دیده نشده ای را با موضوع انقالب اسالمی روی 

آنتن خواهد برد.
به گزارش فارس، در ایام دهه فجر مستندهای 
مختلف و متفاوتی که پیش  از این دیده نشده 
اند از شبکه 3 سیما روی آنتن خواهند رفت. 
مجموعه مستند کوتاه »خاطرات سعدآباد« به 
 کارگردانی یوسف جعفری در 20 قسمت تهیه 
شده است.  درهر قسمت این مستند، شاهد 
روایتی از محمدرضا شاه پهلوی از قول یکی 
از افراد نزدیک به او و برخی از دیپلمات های 
خارجی خواهیم بود. مستند »شاپور بختیار« 
روایت های شنیده نشده از ارتباط بختیار با 
ــان جنگ تحمیلی اســت که به  ــدام در زم ص

کارگردانی حسن یوسفی ساخته شده است.

مستند »تمدن بزرگ« روایتی از تمدن بزرگ مد 
نظر محمدرضا پهلوی است که به کارگردانی 
و تهیه کنندگی پوررشید تولید شده است. 
مستند »بند یازدهم« پژوهشی دربــاره تهاتر 
سالح و نفت در دوره پهلوی دوم است. »امالک 
رضاشاه« مجموعه مستند پژوهشی در خصوص 
زمین هایی است که در دوره پهلوی اول به نام 

رضاشاه زده شده بود.
مستند »بحرین« روایتی از جدایی بحرین از 
ایران در دوره پهلوی دوم است که به کارگردانی 
محسن کرمیان و تهیه کنندگی سعید صفار 
ساخته شده است. مستند »پسر اول« روایتی 
از فرزند محمدرضا پهلوی و نقش او در زنده نگه 
داشتن خانواده پهلوی است که به تهیه کنندگی 

و کارگردانی حق خواه تولید شده است.

داوران جشنواره فجر معرفی شدند

با حکم ابراهیم داروغــــه زاده، اعضای هیئت 
داوران بخش »سودای سیمرغ« سی وهشتمین 

جشنواره فیلم فجر معرفی شدند.
به گــزارش روابــط عمومی جشنواره فیلم فجر، 
نرگس آبیار نویسنده و کارگردان سینما، تورج 
اصالنی کارگردان و مدیرفیلم برداری سینما، 
سینما،  لباس  و  صحنه  ــراح  ط بلوندی  عباس 
رضا پورحسین مدیرفرهنگی، فریدون جیرانی 
نویسنده و کارگردان سینما، سعید راد بازیگر 
و  کــارگــردان  عسگرپور  محمدمهدی  سینما، 
منتقد  صلح جو  طهماسب  سینما،  تهیه کننده 
سینما و مازیار میری کارگردان سینما، 9 داوری 
هستند که امسال آثار بخش »سودای سیمرغ« را 

ارزیابی می کنند.
ــه زاده دبیر  این داوران با حکم ابراهیم داروغـ
22 فیلم  سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر، 

بخش سودای سیمرغ را داوری خواهند کرد.

»1917« برگزیده انجمن کارگردانان

درام جنگی »۱9۱۷« ساخته سم مندس 
کارگردانان  انجمن  معتبر  جایزه  کسب  با 
آمریکا، قــدم بزرگی به ســوی کسب جوایز 

اصلی اسکار پیش رو برداشت.
ــزارش ایسنا، هفتاد و دومــیــن دوره  بــه گـ
جوایز ساالنه انجمن کــارگــردانــان آمریکا 
ــود را طــی مراسمی  )DGA( بــرنــدگــان خ
معرفی کرد و سم مندس کارگردان انگلیسی 
توانست برای فیلم »۱9۱۷« جایزه بهترین 
از  را  سینمایی  بلند  فیلم های  کارگردانی 
آن خود کند. در شاخه بهترین کارگردانی 

این جوایز مهم، بونگ جون 
ــل«، مارتین  ــگ هــو بـــرای »ان
ــرد  اســکــورســیــزی بـــرای »م
ایرلندی«، کوئنتین تارانتینو 
بـــرای »روزی روزگــــاری در 
وایتیتی  تایکا  و  هــالــیــوود« 
برای »جوجو خرگوشه« نامزد 
دریافت جایزه بودند. جوایز 
آمریکا  کارگردانان  انجمن 
بهترین  از  یــکــی   )DGA(
پیش بینی کننده های جوایز 
اسکار است، به طوری که در طول همه ادوار 
گذشته تنها در هفت مــورد، برنده اصلی 
بهترین  نتوانسته جایزه اسکار  ایــن جوایز 
کارگردانی را از آن خود کند. سال گذشته نیز 
جایزه انجمن کارگردانان و اسکار کارگردانی 
به آلفونسو کوارون برای فیلم »روما« رسید. 
آخرین باری که برنده این دو جایزه یکسان 
نبودند به سال 20۱3 بازمی گردد که بن 
 )DGA( افلک برای »آرگو« پس از کسب جایزه
حتی نتوانست در شاخه کارگردانی اسکار 

نامزد شود.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد

صفحه آرایی

چالش جدیدصوت و تصویر فراگیر

حمید ضیایی پرور
طی چند روز گذشته دو خبر مربوط به سران قوا 
دربــاره صدا و سیما در کانون توجه عمومی قرار 
گرفت: بخشنامه رئیس قوه قضاییه خطاب به مراجع 
قضایی سراسر کشور با این مضمون که با توجه به 
ابالغیه مقام معظم رهبری در سال 94 مبنی بر این 
که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت 
و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن 
منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیماست بنابراین 
ضرورت دارد این مراجع از سازمان صدا و سیما در 

این گونه موارد استعالم کنند. 
2-   نامه رئیس جمهور خطاب به رئیس قوه قضاییه 
مبنی بر این که »این گونه امور مرتبط به شورای عالی 

فضای مجازی است«.
اما ماجرا چیست؟ سازمان صدا و سیما مستند 
به حکم ابالغی مقام معظم رهبری در سال 94 
خطاب به رئیس جمهور اقدام به راه اندازی و تاسیس 
سازمانی به نام سازمان تنظیم مقررات صوت و 
تصویر فراگیر در فضای مجازی کرده است. با این 
که هیچ تعریف قانونی از مفهوم صوت و تصویر فراگیر 
توسط هیچ مرجع قانونی صــورت نگرفته است 
اما سازمان مذکور که به اختصار ساترا نامیده می 
شود، اصرار دارد همه فناوری های صوت و تصویر در 

فضای مجازی را مشمول این مفهوم بداند.
نقطه اصلی اختالف میان صدا و سیما با دولت 
)وزارت ارتباطات وفــنــاوری اطــالعــات، وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی( دقیقا همین جاست 
که دولت معتقد است اساسا سیاست گذاری در 
حوزه همه فناوری های فضای مجازی در حیطه 
مسئولیت و اختیارات شورای عالی فضای مجازی 
است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز معتقد 
است به موجب قوانین متعدد، مسئولیت مجوز دهی 
و نظارت بر انواع رسانه های مکتوب، سینمایی، 
دیجیتال و بازی های رایانه ای را بر عهده دارد. 
وزارت ارتباطات نیز مسئول فضای فرکانسی کشور 
و زیر ساخت های ارتباطی و اطالعاتی کشور است، 
اما صدا و سیما معتقد است هم به موجب قانون 
اساسی، هم به موجب تفسیر قانونی شورای نگهبان 
و هم به موجب حکم ابالغی مقام معظم رهبری، 
مسئولیت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی 

را بر عهده دارد.
مجلس شورای اسالمی درسال 9۷ هنگام بررسی 
طرح اداره صدا و سیما، از ارائه تعریفی درباره صوت 
و تصویر فراگیر خودداری و آن را به مرکز ملی فضای 
مجازی واگذار کرد. بررسی نظریات کارشناسی 
نشان می دهد که پذیرفته ترین تعریف از صوت و 

تصویر فراگیر در فضای مجازی این است:
»صوت و تصویر فراگیر، صدا و تصویری است که 
بدون شناخت مخاطب، او را در بر بگیرد و دارای 
کنداکتور پخش و زنده و دارای یک تعداد مخاطب 

خاص به باال باشد.«
اما ساترا به تازگی در سایت اینترنتی خود دایره 
نظارت و مجوز دهی خود را به حوزه هایی مانند وی 
او دی ها، آی پی تی وی ها، اگریگیتورها)تجمیع 
کننده ها(، اپ استورها، شبکه های اجتماعی، 
خبرگزاری ها و وب سایت های اینترنتی تعمیم 
داده و مدعی است حتی اگر یک سایت خبری و 
خبرگزاری بخش صوت و تصویر دارد برای همان 
بخش باید از صدا و سیما مجوز بگیرد. احتماال اگر 
اوضاع به همین منوال پیش برود، ساترا در آینده 
اعالم خواهد کرد هر شهروندی بخواهد با موبایلش 
از یک صحنه اجتماع فیلم بگیرد و در صفحه شبکه 
اجتماعی خود منتشر کند، باید از این سازمان مجوز 
بگیرد! همچنان که پیشتر صدا و سیما با راه اندازی 

پادکست نیز مخالفت کرده بود.
ساترا مدعی است سازمانی مستقل است و بدون 
جهت گیری برای فضای مجازی مقررات گذاری 
و بر آن نظارت خواهد کرد. اوال این ادعا با توجه به 
منصوب شدن رئیس این سازمان و تامین بودجه اش 
توسط صدا و سیما باطل است. ثانیا اگر ساترا ادعا 
می کند مستقل از صدا و سیماست باید تبعات این 
ادعا را نیز بپذیرد چرا که ابالغیه مقام معظم رهبری و 
بخشنامه رئیس قوه قضاییه بر »سازمان صدا و سیما« 

تصریح کرده است، بنابراین ربطی به ساترا ندارد!
عالوه بر این ورود صدا و سیما به عرصه صوت و تصویر 
در فضای مجازی بدون توجه به قید فراگیر، مصداق 
تعارض منافع است چون صدا و سیما خود اصلی 
ترین تولید کننده صوت و تصویر در کشور است و 
حال می خواهد بر تولیدات صوت و تصویر بخش 

خصوصی یعنی رقبای خود نظارت کند!
پیچیدگی های فضای مجازی و مقررات گذاری در 
این فضا بسیار بیشتر از آن است که ساترا بخواهد 
به راحتی در آن ورود کند. همچنین با توجه به این 
که دستگاه های متعدد اجرایی در کشور درگیر 
مقررات گذاری در این فضا هستند این سازمان 
نمی تواند بی توجه به قوانین و مقررات جاری کشور 
راه خود را برود و مقرره گذاری کند. بهتر است این 
سازمان از تصمیمی که در آینده شورای عالی فضای 
مجازی خواهد گرفت، تمکین کند. شورایی که با 
فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده و باالترین 
رکن جمهوری اسالمی ایران برای تصمیم گیری و 
سیاست گذاری در فضای مجازی است و نمایندگان 
همه دستگاه های نظام از جمله سران قوا در آن 

حضور دارند.

باال گرفتن جنجال اظهارنظر فراستی درباره اسکورسیزی
مسعود فراستی جمعه شب در میز نقد برنامه 
»هفت«، فیلم »مرد ایرلندی« را به شدت مورد 
نقد منفی خود قرار داد و کارگردان این فیلم 
مارتین اسکورسیزی را هم به کل زیر سؤال 
برد. فراستی از اسکورسیزی با عنوان فیلم 
ساز درجــه 2 یاد کــرد، کاراکتر رابــرت دنیرو 
را در فیلم »مقوای واقعی« و فیلم »ایرلندی« 
را هم بدترین فیلم این کــارگــردان دانست. 
منفی  واکنش های  او،  عجیب  صحبت های 
بسیاری از مخاطبان و کاربران شبکه های 
اجتماعی را به دنبال داشت؛ واکنش هایی که 

تا روز یک شنبه ادامه یافت.

واکنش منتقدان و مخاطبان سینما	 
نقد عجیب مسعود فراستی در برنامه »هفت« 
این بار صدای منتقدان را هم درآورد. پرویز 
جاهد منتقد سینما در واکنش کنایه آمیزی در 
اینستاگرامش نوشت: »مسعود جان بسه دیگه، 
بیشتر از این خودت رو ضایع نکن. خوب نیست 
آقای فهیم بهت یاد بده که روایت اسکورسیزی 
کالسیک نیست و نباید با معیارهای سینمای 

ــورد و هیچکاک به آن پــرداخــت.« حسین  ف
معززی نیا هم در صفحه توئیتر خود نوشت: 
»البته که ســاده است در یک دقیقه، 80 بار 
تکرار کنیم بدترین، بدترین... حاال تحسینم 
کنید که من چه پهلوانم.« اما محمدتقی فهیم 
که همیشه فراستی را در میز نقد همراهی 
می کند، واکنش متفاوتی به این ماجرا داشت. 
او با انتشار تصویر اهانت های یکی از کاربران 
به این منتقد در صفحه اینستاگرامش، ضمن 
برخی  توهین آمیز  واکــنــش هــای  از  انتقاد 
کاربران، در بخشی از پست خود نوشت: »به 
نظرم هر کس با هر سلیقه سینمایی و دیدگاه 
سیاسی حق دارد که یک اثر یا فیلم سازی را 
به کل تأیید و بر عکس نفی کند و متقابال ما 
حق نداریم او را مرتد و... بدانیم.« او همچنین 
از مسعود فراستی بــا عــنــوان »مـــرد بــزرگ 
عرصه فرهنگ کشور« یاد کرد. صحبت های 
عجیب مسعود فراستی طبق معمول اعتراض 
مخاطبان را هم برانگیخت. کاربری در انتقاد 
از رویــه فراستی نوشت: »فراستی به تازگی 
نطق فرمودن مرد ایرلندی فیلمی ضعیف و 

بازی دنیرو ضعیف بوده، یادم نمیاد به غیر از 
هیچکاک از کسی تعریف کرده باشه.« کاربر 
دیگری نوشت: »نطق جدید مسعود فراستی 
دربــاره اسکورسیزی و اسپیلبرگ در برنامه 
»هفت« خیلی نخ نما بــود. دیــده شدن به هر 

نحوی ارزش ندارد.«

پاسخ فراستی به دوستداران »مرد 	 
ایرلندی«

و  نقد  جلسه  در  شنبه شب  فراستی  مسعود 
بررسی فیلم »دیدن این فیلم جرم است« که 
برای دانشجویان اکران شده بود، در بخشی 
از صحبت های خود درباره فیلم، حرف از »مرد 
ایرلندی« به میان آورد و گفت: »چیزهایی 
ــاره فیلم »مــرد ایرلندی«  که دوستان ما درب
می گویند در واقع درباره فیلم نیست، چیزهایی 
است که مع الفارق است. این که اسکورسیزی 
چه تفکری دارد من به آن کاری ندارم. من با 
فیلم او طرف هستم.« او در این نشست، عالوه 
بر این که انتقادات تندی را به رضا زهتابچیان 
و فیلم اش مطرح کــرد، گفت: فیلم »آژانــس 

شیشه ای« فیلم خوبی نیست.

انتقادات تند از تریبون »هفت«	 
مسعود فراستی در سال های گذشته معموال 
رویـــه خــاصــی در نقد آثـــار داشــتــه اســـت. او 
معموال با فیلم ها یا فیلم سازانی که مورد تأیید 
به  هستند  منتقدان  و  سینماگران  اکثریت 
شدت مخالفت کرده است. اگر نکته مثبتی 
در یک فیلم وجود داشته آن را نادیده و تنها 
جنبه های منفی اثر را در نظر گرفته است و 
واژه هایی مانند »ماقبل بد«، »مقوا«، »فاجعه« 
ــداع کــرده که به فرهنگ  و »درنیامده« را اب
انــتــقــادات  یافته اســـت.  راه  سینمایی هــم 
فراستی از آثار سینمای ایران، تا به حال کار 
دست او داده اما معمواًل پس از غیبت فراستی 
در برنامه بعدی، ماجرا به پایان رسیده و دوباره 
تریبون »هفت« در اختیار او قرار گرفته است. 
ــدون ایــن که کوچک ترین  ایــن منتقد هم ب
ــه خــود ایجاد کند، با همان  تغییری در روی
ادبیات همیشگی خود، آثار سینمایی را نقد و 

بررسی و جنجال هایی به پا کرده است.

...یادداشت
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نقص فنی پرواز تهران - استانبول به خیر گذشت

دارکوب: خود نقص فنی از حال و روزمون 
خجالت کشید که اتفاق بیفته!

وزیر کشور: در حوزه  قاچاق واردات و صادرات کاهش داشتیم

 قاچاقچیان: از ترس کروناست، تموم بشه باز 
در خدمتیم!

اولین برد فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی استقالل

بهزاد غالمپور: ولی داش فرهاد باید بیشتر روی 
 سرشونه و کولش کار کنه  

هنوز قدرت تحمل وزن منو نداره!

مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری: برای پیشگیری از شیوع 
بیماری کرونا قرنطینه ها فعال تر و جدی تر شده است

 فعال به پزشک هامون روپوش دادیم که
 با لباس خودشون مسافرها رو معاینه نکنن!

تیتر روز

 

از سر صبح به ویروس کرونا فکر می کنم، به سوپ خفاش و خوراک 
مار. دست پدر و مادرهای چینی را باید بوسید، هرچقدر فکر می کنم 
نمی فهمم چه جوری می شود یک بچه را متقاعد کرد سوپ خفاش 
بخورد. مثاًل می توانیم بگوییم امشب »برونکا سوخاری« با سس 
قارچ داریم. این بچه های چینی نهایت لطف خدا به آدم هستند، 
وگرنه این که بچه قورمه سبزی و فسنجان را با کلی التماس قام قام 
و ویژویژ بخورد که چیز خاصی نیست. تازه بچه های ما همان ها را 
هم با تهدید و ارعاب می خورند. مدرسه رفتن چینی ها هم یک ژانر 
عجیب است. آن قدر درس می خوانند که یک روز که به اتاق شان 
سرمی زنی می بینی از شدت تفکر تجزیه شده اند. در حالی  که ما 
در خانه عالوه بر تقویم ملی یک تقویم میلی هم داریم برای روزهایی 
که همین جوری الکی بچه ها مدرسه را می پیچانند یا خودمان حال 

نمی کنیم برویم سرکار.
ورزش کردن چینی ها هم بیشتر ژانر وحشت است. هر روز که از 
خانه بیرون می آیند با یک مدال المپیک به خانه برمی گردند، در 
حالی که ما برای پیچاندن زنگ ورزش در گروه مادران ترفندهای 
خاصی داریم، از ریختن برف مصنوعی روی زمین تا ایجاد ذرات 
معلق آالینده باالی 2.5 میکرون که با وجود آن ها ورزش کردن 
در فضای آزاد خودبه خود منتفی است. باید از این پدرو مادرهای 
چینی خیلی چیزها یاد بگیرم؛ اول این که چه جوری در حداقل 
زمان، حداکثر پروتئین را به خورد بچه بدهم. دوم این که الگوی 
قوی شدن بچه هایشان کیست؟ جت لی، بروس لی، استاد معبد 
شائولین یا نهایتش آن خرس صورتی در کارتون خرس های پرنده. 
این آخری الگوی خودم در کل زندگی است، اما ظاهرًا این روزها 
در سن بازنشستگی است و جز خوابیدن و غــرزدن و گفتن »کار 
خودشان است« کار دیگری از دستش برنمی آید. سوم این که چطور 
می شود یک بیمارستان را در 10 روز ساخت ولی ساختن  اتوبان 

تهران -  شمال را 20سال طول داد.
هرجوری حساب می کنم نمی فهمم چه جوری بدون چشم  تو 
چشم شدن با خفاش می شود آن را خــورد و توقع زنده ماندن 

داشت.

از سوپ خفاش تا طالی المپیک

شعر روز

ای صاحب فال، اگر از آنفلوآنزای نوع ِای و 
بی و سی و... قسر دررفتی، لطفا مراقب این 
کرونای جدید باش. همه جوره باید هوای 

شما مخاطبان دارکوب را داشته باشیم!

فال روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

  آقای  خوشحال، من   هم  به  درد تو گرفتارم 
که در شعر طنزت  گفتی،  از یک  همکار مقداری 
 پول  طلبکارم   و یک سال  است  که  نمی دهد و 

 امروز و فردا می کند!
دارکوب: گویا این قضیه پول پس ندادن داره 

مثل ویروس کرونا اپیدمی می شه!
  دارکوب گزارشی از زعفران تقلبی تهیه 
کن و به مسئوالن بگو تا پیگیر شوند، عجب 

روزگاری شده!
دارکوب: ما که کارمون گزارش تهیه کردن 
نیست ولی می تونیم درباره اش متن و شعر و 
کارتون طنز چاپ کنیم تا شما این قدر از روزگار 

حرص نخورین!
  دارکوب، قسمت تیتر روز سه شنبه خیلی 
خوب بود. تقریبا با خوندن همه شون خندیدم. 

سپاس از این همه احساس.
دارکوب: چه خوب که پیامک زدین و گفتین، 
قصد ما همین خندیدن شماست، حتی تقریبا!
  دارکــوب سالم، نمی دانستم اسم وزیر 

اقتصاد عوض شده!
دارکوب: خودمون هم نمی دونستیم تا وقتی 

که فهمیدیم اشتباه از طرف ما بوده!

پیامک روز
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اولی: قانون هزینه تبلیغات نامزدهای مجلس هم تصویب شد و از این به بعد دیگه 
نامزدهای انتخاباتی نمی تونن ریخت و پاش کنن.

دومی: زبونت رو گاز بگیر! مگه نامزدها تا حاال ریخت و پاش می کردن؟ اصال مگه ما برای 
ریخت و پاش اونا میریم بهشون رای میدیم؟

سومی: منظور همون هزینه هایی بود که می کردن و گاهی معلوم نبود از کجا تامین می شه.
اولی: نامزدهای انتخابات فقط باید از اموال و دارایی شخصی یا کمک های احزاب و 
گروه های سیاسی یا کمک های اشخاص حقیقی ایرانی برای تبلیغات شون استفاده کنن 

که همه رو هم  باید در سامانه ثبت کنن.
دومی: خب قبال هم همینا بوده دیگه. طرف یا از جیب باباش خرج می کنه که بعد 
منتش رو سر بقیه بذاره، یا از جیب دوست های پولدارش که امید به رای آوردنش دارن، 

یا هم گروهی هاش تو حزب شون که خب اونا هم برای رضای خدا بهش کمک نمی کنن 
قطعا!

سومی: هدف شون از این قانون  اینه که از امکانات عمومی  نباید استفاده کنن. ولی اصال 
چی هست هزینه های نامزدها؟

اولی: هزینه های برپایی محل ستاد انتخابات، برپایی تجمع عمومی انتخاباتی، تبلیغات 
و حق الزحمه عوامل اجرایی ستادها.

دومی: ببخشید ها، ولی به نظر من نیازی به این قانون نبود. مثال طرف هر وعده به 
طرفدارهاش چلوکباب بده و بگه اینا اعضای ستادن و دارم غذاشون رو میدم، یا نفری یه 
تبلت بده و بگه این برای کارهای ستاده، یا یه پاکت بده و بگه اینم هزینه رفت و آمد تون، یا 

بره خونه پدرزنش رو تبدیل به ستاد بکنه و بگه برای اجاره اش اون مبلغ رو دادم!
مسئول صفحه: به نظرتون توی ستون اعالم کنیم مشاوره تبلیغاتی میدیم؟ با این 

ایده های شما کارمون می گیره ها!

تبلیغ نامزدها طبق قوانین و ضوابط پذیرفته می شود!

وزیر راه: 42 درصد متقاضیان مسکن ملی حذف شدند

دارکوب: بقیه هم تا نوبت شون برسه یا خونه دار 
میشن، یا پشیمون، یا حذف!

مهدیسا صفری خواه| طنزپرداز

باخانمان 

ورود موج سرمای بی سابقه

این همون ننه سرماست با چادر سفیدش
برف و بارون و تگرگ گذاشته توی کیفش

وقتی که خوشحال باشه برف می ریزه برامون
عروس میشن دوباره کوچه ها و زمینش

گاهی دلش می گیره غصه رو سرمی گیره
بارون می باره آروم، می کنه شهُر خیسش
خشم ننه شروع شه تگرگ میاد تند و تند

ِتق و ِتق و ِتق و ِتق همه میشن اسیرش
تو این سیاهی و دود امیدمون بارشه

هوای شهرموُن خوب می کنه تمیزش
تو که همیشه خوبی، اومدنت یه مژده اس
کاش که بنزین و دالر شایعه بود قیمتش!

بگذریم از این چیزا خدا رو شکر کرونا
نیومده تو این دیار، همه بشیم مریضش!

خالصه ننه سرما برای ما عزیزه
شایعه های بی خود نمی کنه قبیحش
شبیه شعر کودک انگار شده این غزل!

کاش دل مون بچه شه سفید بشه ضمیرش
شیما اثنی عشری  

کارتون روزتوئیت روز

    خب مثل این که داروی ویروس کرونا رو هم ساخت چین. خود ویروسه االن 
مات و مبهوت مونده، حاال اگه این جا بود ما هنوز تو مرحله  خوددرمانی و سوپ 

شلغم بودیم!
    مطمئنم اگه مثال می گفتن از آغاز روز سه شنبه طالق سهمیه بندی می شه، 
مردم دوشنبه سریع می رفتن صف می بستن جلوی دفترخونه ها طالق می گرفتن. 

حاال یارو زندگی خوبی داشت ها ولی بازم می رفت طالق می گرفت!
     اونایی که با وی پــی ان چین وصل میشن حتما رو سیستم عامل شون آنتی 

ویروس نصب کنن!
      لپ تاپم داره اذیتم می کنه، در حالی که من هیچ وقت بهش بی احترامی نکردم!

    من که پنج میلیون تومن واسه اون گوشی چینی پول دادم که نباید از ویروس 
کرونا بترسم !

      به نظرم ایــن که دانشجو روی بدنش مطالب کتابی 
رو بنویسه تقلب نیست. خب آدم تو مغزش هم یه جوری 
می نویسه دیگه! این همه تبعیض بین اعضای بدن منطقی 

نیست!
     از تفریحات سالم ما این بود که بعد از این 
که با آهن ربا آشنا شدیم، به زور می خواستیم 
قطب های همنام آهن ربا رو به هم بچسبونیم!

سهمیه بندی آنتی ویروس چینی!

این قدر باال می برینکه توقع مردم رو واقعا براتون متاسفم ساخت 2 بیمارستان در چین در مدت 10 و 15 روز
 

از ما یاد بگیرین!

ی
از

س
هر

ش
 و 

راه
یر 

وز

بزرگراه تهران- شمال بعد از 20 سال

به سالمتی 
اختالف تون برطرف 

شد که دارین میرین 
مسافرت؟

 نه بابا
 سهمیه طالق شهرمون 
پر شده، داریم می ریم 

یه شهری که سهمیه 
خالی داره!

در حاشیه اخبار هسمیه بندی طالق 
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

وعده  4۵ ساله!

شاطر خدا ترس قمی

مرگ مشکوک صد ها پرنده

رکورد استفاده از تلگرام در سال 98

  رنج های چند همسری  وشوخی با غربالگری ایرانی  کرونا !

 

  2.1     M   views 

مسافرخانه ای به قیمت هتل!

همراه بیمار باید در دسترس باشد؛ از لحظه پذیرش و 
پرکردن فرم های متعدد مشخصات و رضایت نامه گرفته 
تا زمانی که برگه تسویه حساب تحویل داده می شود. در 
همین لحظه تسویه حساب است که مبلغی بابت همراهی 
بیمار مطالبه می شود، درحالی که از کمترین خدمات خبری 
نیست. به تازگی هم در اعتراض به هزینه باال بابت همراه 
بیمار، تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که در شرح 
یکی از آن ها که یک صندلی و دستمال کاغذی دیده می 
شود و  بیشتر از بقیه بازنشر شده، نوشته شده است: 
»شبی ۱۸۶ تومن بابت این از همراه بیمار می گیرن!« 
کاربری نوشت: »کاش این برآورد هزینه بیمار رو بدن 
دست اتحادیه هتل داران تا مشخص شه که به همراه 
بیمار خدمات یک مسافرخونه رو میدن و هزینه یک هتل 
چند ستاره رو می گیرن.« کاربر دیگری نوشت: »کدوم 
ارگان باید به این گرون فروشی رسیدگی کنه؟ بابا بیمار 

و همراهش به اندازه کافی مشکالت و هزینه دارن.«

 

  2.8     M   views 

کمک های آسیب زننده!

ایرانی ها در سختی ها همیشه در کنار هم هستند و این 
موضوع را در زمان گرفتاری نشان داده اند. در سیل 
سیستان و بلوچستان هم که به تازگی باعث گرفتاری 
تعدادی از هموطنان مان شد، همدلی مردم بسیار ستودنی 
بود و سیل کمک های مردمی به داد مردم سیل زده آمد 
اما در این میان تصویری هم منتشر شد که نشان می داد 
برخی اقالم برای مناطقی با پوشش و فرهنگ خاص باید 
به تناسب همان منطقه تهیه و توزیع شود. برای نمونه 
تصویری از یک دانش آموز در شهرستان قصر قند منتشر 
شد که او را در لباس زیبای بلوچی قبل از سیل و لباس 
های اهدایی نشان می داد. برخی کاربران این نوع کمک را 

آسیبی جدی به فرهنگ منطقه دانسته اند.

 

  3.1     M   views 

رنج های چند همسری 

گزارشی از رنج های چند همسری در سیستان و بلوچستان 
که این بار از نگاه بچه های این خانواده ها به آن پرداخته 
شده، در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. در 
بخشی از این گزارش روزنامه ایران آمده است: »راضیه 
دانش آموز کالس سوم می گوید از وقتی پدرش زن 
گرفته، مادرش مدام گریه می کند. همه اش می گوید شما 
سه تا هم بروید، من راحت شوم.  مادرم می گوید دختر 
نباید مدرسه برود. شما هم دیگر مدرسه نروید و شوهر 
کنید. پدرم مادرمان را طالق نداده و همین جوری ولش 
کرده رفته یک روستای دیگر.« کاربران به این گزارش 
تلخ واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »شاید یه عده 
بگن در اون منطقه سبک زندگی چند همسری رواج داره، 
ما هم میگیم باشه قبول ولی چند همسری هم یه قوانینی 
داره که یکیش رعایت عدالت بین زوجینه.« کاربر دیگری 
نوشت: »واقعا درک نمی کنم چرا بعضیا دنبال چند همسری 
ان در حالی که توان مالی تامین یک زندگی رو ندارن.« 
کاربری هم نوشت: »طفلی این بچه ها هم از نبود پدر رنج 

می برن و هم از ندیدن عشق در بین پدر و مادرشون.«

 

  3.4     M   views 

ادامه کالهبرداری با »دیوار«

با وجوداین که ایرادهای زیادی به سایت دیوار از قبیل 
مال مسروقه فروشی، فروش اجناس قاچاق، سرقت و 
... وارد بوده و تذکرهای زیادی هم به آن ها داده شده 
اما نظارت کم بر این سایت فروش، باعث شده همه این 
اتفاقات کالهبردارانه در آن رخ دهد. به تازگی هم در 
فضای مجازی به کالهبرداری جدیدی از این طریق اشاره 
کرده اند. کاربری با انتشار یک پیامک نوشت: »به محض 
انتشار آگهی در سایت دیوار این پیام برای شما ارسال می 
شود هزار تومان واریز کن تا آگهی حذف نشود و البته باید 
مراقب باشید چون در صورت پرداخت همین هزار تومان 
باید منتظر باشید حسابتان خالی شود و به پلیس فتا مراجعه 
کنید.« کاربری نوشت: »با رمز دوم زیاد نمی تونن از حساب 
سرقت کنن ولی بازم محکم کاری شرط عقله.« کاربر دیگری 
نوشت: »بازهم مسئوالن پلیس فتا نمی خوان فکری برای 

این همه کالهبرداری از طریق این سایت بکنن؟«
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40 میلیون برای تبلیغ با بهنوش بختیاری!

»تعرفه بهنوش بختیاری برای تبلیغات قطعات خواننده 
های جوان موسیقی در اینستاگرامش از ۸ میلیون تا 40 
میلیون)در صورت حضور و هنرنمایی}!{خودش( متغیر 
است.« این ادعای یکی از فعاالن حوزه موسیقی در توئیتر 
بود که خیلی زود در همه شبکه های اجتماعی به چشم 
می خورد و واکنش های زیادی را هم به همراه داشت. 
این توئیت در حالی مطرح شده که این روزها بهنوش 
بختیاری با هشت میلیون فالوئر در اینستاگرام مشغول 
تبلیغ برای خواننده های جوان است. کاربری نوشت: »من 
اگر تولید کننده  کرم دور چشم یا ماسک برطرف کننده 
چروک پیشانی بودم به این سبک  تبلیغ می کردم نه 
برای موسیقی  .« کاربر دیگری نوشت: »وقتی یه تریبون 
مناسب برای تبلیغ جوونای خواننده نیست مجبورن رو 
بیارن به یه همچین روش هایی برای تبلیغ و دیده شدن.«
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ما ویروس بگیر نیستیم!

 فرودگاه های جهان با استفاده از دستگاه های اسکنر 
تب سنج بدون نیاز به تماس فیزیکی با مسافران دمای 
بدن و پیشانی مسافران را به راحتی اندازه گیری می 
کنند تا ویروس کرونا وارد کشورشان نشود اما در این 
گیرو دار شیوع ویروس کرونا، ویدئویی از دو خانم با تب 
سنج منتشر و ادعا شده برای کنترل مسافران ورودی در 
فرودگاه امام )ره( و جلوگیری از ورود کرونا مستقر شده 
اند.هر چند توسط معاون وزیر بهداشت اعالم شد این 
ویدئو به شکل نمادین برای گزارش تلویزیونی صورت 
گرفته و اصال  به غربالگری وزارت بهداشت ربطی ندارد 
اما  کاربران شوخی های زیادی با آن کردند. کاربری نوشت: 
»همه جای دنیا از این لباس سفیدهای خفن میپوشن بعد 
ما چقدر راحت برخورد می کنیم!« کاربر دیگری نوشت: 
»مطمئن باشید با این روش ما ویروس بگیر نیستیم!« 
کاربری هم نوشت: »اگه این جوری باشه باید صدا و 
سیما پاسخ گو باشه .« کاربر دیگری هم نوشت: »وزارت 
بهداشت بهتره بیشتر حواسش رو جمع کنه، این ویروسه 

فیزیوتراپی نیست خودمون بمالیم خوب شه!«

میزان بازدید 
مطالب 

کانال های 
 تلگرامی در  

 دی رکورد زد  
ترور سردار هم با 
2.76 میلیارد 
بازدید در 12 
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مطالب پربازدید 
تلگرام بوده است
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مهاجری که 

اومدن تاالب 

میانکاله 
به دالیل 

مشکوکی 

مردن کاش 

زودتر دلیلش 

مشخص و 

جلوش گرفته 
شه

درمیان این همه 
حق و ناحقی 

که صورت 
می گیره هستند 
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به حتی اندکی 

حرام دارن

آب میوه فروش فداکار

هر کس 
هر جوری 
میتونه داره 
کمک می 

کنه، این آب 
میوه فروشی 

یک روز 
درآمدش رو 
هدیه کرده 

به مردم 
سیل زده

سوسک های  قرمز؛ ساکنان عمق 1۵0 متری زمین

وقتی صحبت از سوسک ها می شود، تصور اغلب ما این است 
که در فصول گرم سال با معضل افزایش آن ها مواجه باشیم 
اما در سال های اخیر با گرم شدن خانه ها و گرمایش جهانی، 
سوسک ها در فصل سرد سال هم به راحتی سر و کله شان 
اطراف زندگی آدم ها  پیدا می شود. از طرفی به نظر می رسد 
آلودگی هوا هم به افزایش جمعیت سوسک ها کمک کرده 
است. آلودگی هوا عالوه بر گرمایش جهانی با فراری دادن 
پرندگان  که از حشرات تغذیه می کنند، به طور غیرمستقیم 
باعث افزایش حشرات از جمله سوسک ها می شود. در مقاوم 
بودن سوسک های قرمز در برابر شرایط مختلف همین بس 
که گفته می شود حتی در صورت منفجر شدن بمب اتم در 
یک منطقه که همه موجودات زنده روی زمین از بین می روند، 
بسیاری از آن ها زنده می مانند چون در عمق حدود 150 متری 
زمین زندگی می کنند. سوسک های قرمز که به نام »سوسری« 
هم شناخته می شوند، از طریق لوله های آب، باغ، فاضالب و 
توالت ها به محل زندگی انسان وارد می شوند. آن ها از مدفوع 
و غذای انسان تغذیه می کنند و از حامالن قطعی یا مشکوک 
عوامل بیماری زایی نظیر اسهال، اسهال خونی، طاعون، وبا، 
جذام، تب تیفوئید و فلج اطفال هستند. برای مبارزه با این 
گونه مزاحم، روش های خانگی مختلفی وجود دارد اما به نظر 
می رسد هیچ کدام برای بیرون رفتن این موجودات از زندگی 
آدم ها موثر نبوده و از طرفی برای مبارزه با آن هم ظاهرا متولی 

مشخصی در بین مسئوالن شهری تهران تعریف نشده است.

موش های آدم خوار؛ واقعیت یا داستان سازی؟

از سال ها پیش مسئله افزایش تعداد موش های پایتخت 
بارها در رسانه ها کم و بیش مطرح شــده اســت. با وقوع 
زلزله دو سال گذشته در پایتخت، مسئله هجوم موش های 
عظیم الجثه بیشتر مورد توجه قرار گرفت. موش های تهران 
ــا هستند که بیشتر به نام  عموما از گونه ای به نام »َرت«ه
موش نروژی شناخته می شوند. در گزارشی که در یکی از 
روزنامه ها منتشر شد، ادعا شد که این موش ها هم کانون 
جمعیت باالیی در پایتخت دارنــد و موجوداتی مهاجم و 
زنده خوار محسوب می شوند. فروردین سال 1۳۹2 دبیر 
کمیته دفع آفات شهری و صنعتی شهرداری تهران مدعی 
شد انفجار موش ها از زیر زمین به روی زمین در صورت وقوع 
زلزله، تهدیدی جدی برای شهر به حساب می آید و در نقل 
قولی جنجالی گفت: »موش ها پیش از رسیدن نیروهای 
امدادی، افراد زیر آوار مانده را می خورند!« چند وقت پیش 
در تعدادی از رسانه ها جمعیت موش های پایتخت حدود 
50 میلیون تخمین زده شد که موقعیتی هولناک شبیه به 

تصویر هجوم موش ها در رمان طاعون آلبر کامو را در ذهن 
موش های  میلیونی   50 جمعیت  البته  می کرد.  متبادر 
پایتخت از طرف مسئوالن شهرداری تهران تکذیب شد 
و آن ها اعالم کردند این آمار قابل اتکا نیست و نمی تواند 
واقعی باشد.  دکتر اسماعیل کهرم، بوم شناس، در واکنش 
به ادعای خورده شدن انسان ها توسط موش ها، آن را تخیلی 
خواند و به ترس ذاتی موش ها از آدم ها اشاره کرد. این استاد 
دانشگاه این اظهارات درباره آدم خوار بودن موش ها را زاییده 
ذهن های بیمارگونه توصیف کرد. البته واقعیت این است 
که موش ها می توانند انتقال دهنده 20 تا ۳0 نوع بیماری 
به انسان باشند و افزایش شان به هرحال خطری جدی 

محسوب می شود.

مگس های سفید؛ موجودات کوچک در لشکرهای بزرگ

در سال های اخیر، شهروندان تهرانی در فصل گرم سال با 
مهمانان ناخوانده ای به نام »مگس های سفید« هم مواجه 
بوده اند. حشراتی به غایت کوچک که در قالب لشکری بزرگ 
به پایتخت نشینان حمله می برند و مزاحم آسایش شهروندان 
می شوند. مگس سفید یا سفیدبالک از آفات مهم برای طیف 
وسیعی از محصوالت کشاورزی به ویژه در مناطق گرمسیری 
محسوب می شوند. سفیدبالک ها به ویژه در شرایط گلخانه ای 
روی گیاهان زینتی و محصوالت گلخانه ای در جمعیت های 
بسیار باال دیده می شوند. نظریات مختلفی درباره »چرایی« 
حضور مگس های سفید در پایتخت وجود دارد. به گفته برخی 
کارشناسان، یکی از این عوامل، افزایش گاز های گلخانه ای در 
شهر تهران است. به اعتقاد این گروه، آلودگی، یکی از عواملی 
است که باعث افزایش گاز های گلخانه ای و تبدیل شدن شهر 
تهران به یک گلخانه شده و فضای مناسبی را برای تاخت وتاز 
مگس سفید که یک آفت گلخانه ای اســت، فراهم مــی آورد. 
همچنین دلیل دیگر برای طغیان این حشرات در محیط شهری، 
تغییرات اکوسیستمی است. با از بین رفتن حشرات شکارگر 
از جمله زنبورها که مگس سفید را شکار می کنند، جمعیت 
مگس های سفید افزایش پیدا می کند. ضمن آن که بررسی ها 
نشان می دهد افزایش جمعیت مگس سفید با از بین رفتن 
پارازیت های حشره به دلیل سم پاشی های بی رویه و مبارزه 
شیمیایی با آفات در اطراف شهر تهران و در سطح شهر ایجاد 
شده است. مگس های سفید در زمینه انتقال آلودگی می توانند 
خطرناک باشند. این موجودات با ورود به دستگاه تنفسی زمینه 
را برای بروز عفونت های فرصت طلب قارچی و باکتریایی فراهم 
می کنند. هنگام هجوم مگس های سفید از شهروندان خواسته 
شد از ماسک استفاده کنند تا این حشرات از راه دستگاه تنفسی، 

موجب ایجاد عفونت در بدن آن ها نشوند.

برای بسیاری از ما گرفتن عکس از بچه هایمان و انتشار آن در 
صفحات و کانال های شبکه های مجازی، بخشی از زندگی 
روزانه شده است. بسیاری از بچه ها از بدو تولدشان به مدد 
گوشی های همراه آن قدر عکس و فیلم دارند که به سادگی 
می شود روند هفتگی رشد آن ها را با جزئی ترین احواالت 
شان از اولین دندان و اولین کفش گرفته تا اولین مهد کودک 
و کالس تا امروز که مثاًل  7-8 ساله شده اند، مرور کرد و 

کنار هم چید.

به چه اجازه عکس کودکتان را منتشر کردید؟	 
می تــوان روزی را تصور کــرد که  فرزند 18 ساله مــان از 
دانشگاه عصبانی ســراغ مــِن پــدر یا مــادر بیاید که به چه 
اجازه ای عکس و تصویر دوسالگی او را وقتی که برهنه با 
شورت گل گلی کنار دریا بوده، منتشر کرده ایم و حاال فالن 
پسر که جواب رد از او شنیده، آن را در کانال همکالسی 
هایش بارگذاری کرده است. این یک خیال بافی نیست؛  
ــزارش داد دختری 18  daily mail در ســال 2016 گ
ساله در اتریش از والدین خود به علت خودداری از حذف 
عکس هایی که از او در کودکی در فیس بوک منتشر کرده اند، 
شکایت کرده است.این دختر درباره والدین خود به یکی از 
روزنامه های این کشور گفته است: »هیچ حد و مرز و هیچ 

شرمی نداشته اند. برایشان مهم نبوده است من در توالت 
نشسته ام یا برهنه روی تخت سفری دراز کشیده ام، هر لحظه  

زندگی من عکاسی و منتشر شده است.«

والدین چگونه اطالعات کودکان را منتشر می کنند؟	 
بر اســاس تحقیقی که به تازگی در بریتانیا انجام شده 
است،یک پدر یا مادر به طور متوسط هزار و 4۹8 عکس از 
کودک خود تا وقتی او به پنج سالگی برسد، منتشر می کند. 
بر اساس همین تحقیق 85 درصد والدین تنظیمات حریم 
شخصی فیس بوک خود را فعال نکرده اند و 7۹ درصد 
آن ها به اشتباه می پندارند که غریبه ها نمی توانند عکس ها 
را ببینند! طبق پژوهشی که در دانشگاه میشیگان انجام 
شده، محققان بررسی کرده اند که والدین چگونه اطالعات 
کودکان را در فضای مجازی منتشر می کنند. این پژوهش 
پنج موضوع عمده را از قرار زیر دسته بندی کرده است: 1. 
خواباندن کودک 2. راهنمای غذا خوردن و تغذیه کودکان 

۳. تربیت 4. مراقبت های روزانه 5. مسائل اخالقی
این مطالعه نشان داد حدود 56 درصد والدین اطالعات 
ــرم آوری از کودکان خود منتشر می کنند، 51 درصد  ش
با انتشار اطالعاتی اعالم می کنند فرزندشان در ساعت 
شرکت کنندگان،  ــد  درصـ  27 و  کــجــاســت  مشخصی 

عکس های نامناسب از کودکان خود به اشتراک می گذارند.
اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل در مصاحبه ای در 
سال 2010 پیش بینی کــرده است که روزی همه افراد 
دنبال این خواهند بود تا نام خودشان را تغییر دهند؛ تا بدین 
شکل از شر اطالعات شرم آوری که در کودکی و نوجوانی 
توسط خودشان یا دیگران دربـــاره آن هــا در شبکه های 

اجتماعی منتشر شده است، خالص شوند.
در سال 2016 فرانسه بــرای اولین بار در دنیا، انتشار 
عکس کودکان در فضای مجازی را وارد قوانین حفظ حریم 
خصوصی فرد کرد و جریمه سنگینی هم برای آن در نظر 
گرفت. اگر فردی بتواند به دادگــاه ثابت کند عکسی که 
والدینش در فضای مجازی منتشر کرده اند، برایش شرم آور 
است، در آن صورت، والدین دادگاهی می شوند و باید تاوان 

یک سال حبس یا 45 هزار یورو را متحمل شوند.

حق گمنامی	 
نکته جالب آن که دادگاه فرانسه فقط به دلیل نارضایتی فرد 
از پخش شدن عکِس دوران کودکی اش، والدینش را مجازات 
نمی کند؛ بلکه دلیل مهم تر دیگری وجود دارد و آن امکان 
استفاده پدوفیل ها )کودک آزارهای جنسی(  از عکس های 

نامتعارف کودکان است که امروزه بسیار شایع شده است.

در سال 2011 یک گروه از هکرها اپلیکیشنی ساختند که 
به کاربر امکان آن را می داد چهره فرد در عکس را اسکن 

و با سرعت، اطــالعــات اولــیــه ای نظیر اسم 
و شهر محل زنــدگــی وی را دریافت 

کند. فناوری تشخیص چهره برای 
عینک های گوگل نیز طراحی 

شده است. این تازه آغاز کار 
است و به بازار آمدن چنین 

فناوری هایی نشانگر آن 
ــا چــه میزان  اســت کــه ت
کار کودکان امروز که در 
آینده بالغ خواهند بود، 
ــرای شناخته نشدن و  ب

داشــتــن حــق »گمنامی« 
سخت خواهد بود.

انتشار 	  ــرای  بـ هــایــی  توصیه 
عکس

با این همه اکنون به واسطه اینترنت و شبکه 
های اجتماعی، امکان آن وجود دارد که عکس نوزاد تازه 
چشم گشوده در لحظه به مادربزرگ یا عمه یا دایی اش در 
نقطه ای دیگر از جهان برسد. از همین رو برخی والدین 
راهکارهایی یافته اند تا ضمن شریک کــردن دوستان و 
اقوام نزدیک در لحظات زیبای زندگی خود، حریم شخصی 
ــا را نیز محترم  کــودکــان و حــق انتخاب سرنوشت آن ه

بشمارند.

قبل از انتشار عکس یا ویدئوی کودک خود، یک بار  1
دیگر آن را از منظر جوانی کودک خود ببینید. آیا او از 
ایــن که کس دیگری ایــن عکس یا فیلم را 
ببیند، آزرده نمی شود؟ اگر پاسختان 

منفی بود آن را منتشر کنید.
شبکه های اجتماعی، 2 با تغییر تنظیمات در 
ــای کــودک  ــس ه ــک ع
خود را به صورت عمومی 
)public(  منتشر 

نکنید.
 به شدت مراقب  

هنگام 3 بــاشــیــد 
تصویر  انــتــشــار 
کودک خود برای مثال در 
مهدکودک یا موسسه زبان، 
آدرس یا نام مکان مشخص نباشد 
تا نشانه ای از محل کودک به بیننده 

عکس ها ندهد.
هیچ عکسی از کودک عریان خود منتشر نکنید. به 

این فکر کنید که ممکن است یک فرد پدوفیلی آن را 4
ببیند.

5 از کودکان باالی دو سال برای ارسال عکس شان 
حتی برای پدر و مادر بزرگ اجازه بگیرید. این کار 
عالوه بر ایجاد حس احترام، رعایت حریم خصوصی را به 
منبع: سواد زندگی کودک یاد می دهد. 

خطرات انتشار عکس بچه ها در فضای مجازی
برای ارسال عکس فرزندتان در یک گروه خانوادگی چه نکاتی را باید در نظر بگیرید

محمدی – تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا در دو دهه پیش، یک شوخی بیش نبود و شاید کمتر کسی باور می کرد که زمانی 
مدارس نه به دلیل بارندگی زیاد برف که به خاطر آلودگی هوا تعطیل شود اما این اتفاق افتاد و حاال شاهد روزهای زیادی از سال 
هستیم که هوای کالن شهرها آلوده است و مدارس به خاطر آن تعطیل می شوند. اما این پایان ماجرا نیست، به تازگی در فضای 
مجازی بحث هجوم سوسک های قرمز به پایتخت مطرح شده و به نظر می رسد اگر فکری به حال این مهاجمانی که در برابر بمب 
اتم هم می توانند جان سالم به در ببرند، نشود به زودی شاهد تعطیلی مدارس به خاطر این مهاجمان موذی باشیم! این روزها 
گزارش هایی درباره افزایش تعداد سوسک های قرمز در تهران منتشر شده است که گفته می شود  با افزایش روزهای آلوده 
تهران این موضوع تشدید هم شده است. در این سال ها خطر حمله موش های زنده خوار، هجوم پشه های سفید، هجوم ملخ ها 
و ... هر از چند گاهی زندگی شهری را تهدید کرده و می کند. در مطلب امروز به تعدادی از این موجودات موذی و گونه های 

مهاجم در شهر تهران می پردازیم که می توانند زندگی بشر را به مخاطره بیندازند.

مهاجمان موذی
 اپیتخت!

پس از موش ها و حمله مگس های سفید، سروکله سوسک های قرمز در 

تهران پیدا شده، چه کسی آن ها را دعوت کرده است ؟

روزنامه اطالعات؛ شنبه 5 بهمن 
5۳ نشون میده که از 45 سال پیش 

قراره از خونه های خالی مالیات 
بگیرن ولی نمیشه که نمیشه!
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چهره نگاری دزد نامرئی
سرقت های متوالی از چند کارگاه تولیدی 
حکایت از آن داشــت که ســارق تمام این 
کارگاه ها یک نفر اســت ولــی او با قدرت 
عجیبی پس از هر سرقت به سرعت ناپدید 
مــی شــد و خبر ســرقــت بــعــدی تنها ثابت 
می کرد که او حضورش را در جای دیگری 

اثبات کرده است. 
مــردی با مراجعه به پلیس، اعــام کرد 
کارگاهش مــورد دستبرد قــرار گرفته 
ــت. او در شکایت خــود گفت: شب  اس
با کارگران  پایان کــار  از  گذشته پس 
تسویه کــردم و مــزدشــان را پرداختم 
وخودم به عنوان آخرین نفر پس از بستن 
و قفل کــردن دِر کارگاه آن جا را ترک 
کردم ولی امروز بعد از رسیدن به کارگاه 
با دیدن سرقت تمام تجهیزات کارگاه 

شوکه شده ام. 
ــر پـــرونـــده بــرای  ــس ــت، اف ــای ــک ــن ش بــا ایـ
تکمیل تحقیقات به کــارگــاه رفــت و پس 
از بررسی های دقیق متوجه شد سرقت 
داخــلــی بـــوده و احــتــمــااًل تــوســط یکی از 

کارگران صورت گرفته است. 
ــارق با  در ایــن تحقیقات روشـــن شــد سـ
استفاده از پنجره کارگاه وارد شده بود 
ــاز کــردن کمد مدیر کــارگــاه و  و پــس از ب
برداشتن کلید انبار به آن جا رفته و تعدادی 
از تجهیزات را که تازه خریداری شده بود، به 

سرقت برده است. 
از آن جا که کارگاه در محیطی دور از رفت 
و آمد و نظر قرار داشت و هیچ کسی به جز 
کارگران از این مورد اطاعی نداشتند، به 
یقین کارگران در این سرقت نقش اساسی 

را ایفا می کردند.
 با این نظریه بازجویی های فنی- پلیسی از 
تمام کارگران آغاز شد ولی این تحقیقات با 
توجه به سابقه درخشان کارگران حکایت از 

برائت آنان داشت.
 افسر پرونده پی برد یکی از کارگران در 
مرخصی به سر می برد. با این اطاع و با 
وجــود این که صاحب کارگاه او را جوان 
امانت دار و الیقی می دانست، تحقیقات 

درباره وی آغاز شد. 
پرونده ای دیگر 	 

با شکایت های مشابهی که از سوی صاحبان 
چند کارگاه صورت گرفته بود، افسر پرونده 
پی برد که در تمام این سرقت ها یک کارگر 
که خیلی ماهر بوده است پس از سرقت در 
خواست مرخصی کرده است و بنا به علل 
مشکات خانوادگی و فوت اقوامش محل 

کار خود را ترک کرده است. 
پس از چهره نگاری از این فرد وقتی هفت 
تصویر چهره نگاری شــده کنار هم قرار 
گرفت، روشن شد سارق به احتمال بسیار 

قوی یک نفر است. 
در آخرین آدرسی که از کارگر ماهر به جا 
ــود، مــامــوران بافاصله در محل  مانده ب
حاضر شدند و او را دستگیر کردند. این در 
حالی بود که در بازرسی از خانه وی، هیچ 

سرنخی به دست نیامده بود. 
پسرجوان سرانجام در بازجویی های فنی- 
پلیسی لب به اعتراف گشود و به سرقت های 
سریالی از کارگاه های  خیاطی اعتراف 

کرد. 
گفت و گو با سارق 	 
اسمت چیه؟	 

حسین 
چند سال داری؟	 

25 سال.
چرا هر جایی که تــازه به کار مشغول 	 

ــم جــدیــدی بـــرای خــودت  مــی شــدی اس
می گذاشتی؟

با  کارگاه ها  صاحبان  می ترسیدم  چــون 
هم آشنا باشند با این کار می خواستم ردم 

را گم کنم. 
از چند کارگاه سرقت کردی؟	 

دقیق نمی دانم. 
با این که کارگر ماهری بودی چرا دزدی 	 

می کردی؟
اشتباه کردم. فکر می کردم از این راه زودتر 

به خواسته ام می رسم. 
خواسته ات چه بود؟	 

زندگی راحت و آسوده.
تنهایی این کار را می کردی؟	 

آخرین بار تصمیم گرفتم که فقط طراح 
نقشه باشم و دیگران را بــرای سرقت به 

داخل کارگاه بفرستم. 
چطور اعتماد صاحبان کارگاه را جلب 	 

می کردی؟
من در کارم مهارت زیــادی داشتم. برای 
همین صاحبان کارگاه ها برای جذب من و 
داشتن چنین کارگری هر کاری می کردند. 

از طرف دیگر ظاهرم هم موجه بود. 
پشیمان نیستی؟	 

اشتباه کردم. نامزدم پس از فهمیدن این 
کار من، مرا ترک کرد.

مــرد جــوان که از رفتارهای متفاوت همسر 
دومش با فرزندانش خسته شده بود با خوراندن 

سیانور دست به قتل زد.
این مرد  پس از 10 ماه پرده از راز این جنایت 

پنهانی برداشت.
مرگ مرموز	 

ــردی در تماس با  اواخــر فــروردیــن امسال م
امدادگران اورژانس برای نجات جان همسرش 
درخواست کمک کرد و خیلی زود تیم پزشکی 
ــزام شدند و زن جــوان را که نیمه  به محل اع

بی هوش بود به بیمارستان منتقل کردند.
تاش پزشکان بــرای نجات جان زن جوان 
ــت تا ایــن که ایــن زن روی تخت  ادامــه داش
بیمارستان به کام مرگ فرو رفت و با توجه به 
مرموز بودن این پرونده تیمی از ماموران اداره 
10 پلیس آگاهی تهران به دستور بازپرس 
ویژه قتل برای تحقیقات ویژه به بیمارستان 

اعزام شدند.
ماموران در گام نخست مرد جــوان را هدف 
تحقیق قرار دادند که این مرد به ماموران گفت: 
هیچ مشکلی در خانه نداشتیم و حال همسرم 
نیز خوب بود. شب قبل از خواب به سرویس 
بهداشتی رفت و مسواک زد و بعد نوشیدنی 
را که برای الغری می خورد خورد و پس از آن 
بود که احساس کردم حالش خوب نیست و با 

اورژانس تماس گرفتم.
وی افــزود: نمی دانم چه اتفاقی افتاد و قرار 
بود هفته بعد هم همراه خانواده به سفر برویم 
که این اتفاق رخ داد و همه برنامه ها یمان به 

هم ریخت.
راز عجیب پزشکی قانونی	 

بازپرس ویژه قتل در این مرحله با توجه به این 
که هیچ آثاری مبنی بر قتل روی بدن جسد به 
دست نیامده بود دستور داد تا جسد زن جوان 
برای بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی 
منتقل شــود تا آزمــایــش هــای سم شناسی و 

کارهای کارشناسی صورت گیرد.
تحقیقات ادامــه داشــت تا این که پس از یک 
هفته کارشناسان پزشکی قانونی علت مرگ را 
خوردن سم سیانور اعام کردند و همین کافی 
بود تا تجسس های پلیسی به صورت ویژه کلید 

زده شود.

4 دلیل برای فرضیه قتل	 
کارآگاهان در گام نخست تحقیقات فرضیه 
خودکشی زن جوان را در دستور کار خود قرار 
دادند و تجسس های میدانی آغاز شد تا این که 
با جمع آوری اطاعات با توجه به چهار دلیل 
فرضیه خودکشی از سوی بازپرس پرونده و 

ماموران رد شد.
چهار دلیل که عبارتند از یک: زن جوان هیچ 
ــواده اش  اختافی بــا همسر و اعــضــای خــان
تحقیقات  در  دلیل،  دومین  ــت.  اس نداشته 
ــوان هیچ انگیزه ای برای  از خــانــواده زن ج
خودکشی کــردن زن جــوان به دست نیامد. 
سومین دلیل، زن جوان برنامه ریزی داشته 
همراه خانواده اش به سفر برود اما یک هفته 
قبل از سفر به کام مرگ فرو می رود. چهارمین 
دلیل، تحقیقات حکایت از آن داشته که زن 
جوان، زنی سرزنده و شاد بوده و افسردگی و 

ناراحتی نداشته است.
این چهار دلیل پلیسی فرضیه خودکشی را رد 
کرد و کارآگاهان فرضیه قتل را در دستور کار 
خود قرار دادند و تجسس های پلیسی برای 
شناسایی عامل این جنایت معمایی کلید زده 

شد.
مرد همسرکش	 

کارآگاهان با توجه به این که آخرین نفری که 
با این زن در خانه حضور داشته شوهرش بوده 
با هماهنگی مقام قضایی، شوهر این زن را که 

مسعود نام دارد دستگیر کردند.
ــرای قتل  ــاج ــود را در م ــرد جـــوان ابــتــدا خ م
همسرش بی گناه می دانست و در تحقیقات 
پلیسی مشخص شد که این مرد در گذشته یک 
ازدواج ناموفق داشته و قربانی جنایت همسر 

دوم مرد جوان است.
تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا این که مسعود 
سکوتش را شکست و در نخستین روزهــای 
بهمن به قتل همسرش با قرص سیانور اعتراف 

کرد.
تبعیض نامادری	 

قبل  ها  ســال  گفت:  اعترافاتش  در  مسعود 
ازدواج کردم و از همسر اول صاحب یک پسر 
شدم اما با گذشت زمان با توجه به اختافاتی 
که با همسرم داشتم تصمیم به جدایی گرفتیم 

و پس از آن ازدواج مجدد کردم.
وی افزود: هفت سال قبل ازدواج مجدد کردم 
و در این ازدواج صاحب یک دختر شدم، هیچ 
مشکلی تا قبل از به دنیا آمدن دخترمان نبود اما 
در این دو سال همسر دومم بین دخترمان و پسر 
12 ساله ام فرق می گذاشت و توجه بیشتری به 

دخترش می کرد.
مرد جوان ادامه داد: این رفتارها باعث شده 
بود تا از دست کارهای همسرم به خاطر فرق 
گذاشتن بین بچه ها، ناراحت و عصبانی شوم 
و کار به جایی رسید که تصمیم به خودکشی 

گرفتم.
مسعود گفت: مدتی گذشت و ایــن رفتارها 
مرا آزار می داد تا این که اقدام به خرید قرص 
سیانور کردم و هر روز تصمیم داشتم با خوردن 
این قرص به زندگی خودم پایان بدهم اما هر 
بار از انجام این کار پشیمان می شدم و به دنبال 
یک فرصت بودم اما در نهایت تصمیمی را که 

داشتم، تغییر دادم.
شب حادثه همسرم به سرویس بهداشتی رفت 
تا مسواک بزند و من از این فرصت استفاده 
کردم و قرص سیانور را داخل نوشیدنی الغری 
که همسرم قبل از خواب می خورد ریختم و 
منتظر ماندم. همسرم وقتی کارش تمام شد 
به سمت آشپزخانه رفت و نوشیدنی آغشته 

به سیانور را از روی اپن آشپزخانه برداشت و 
خورد.

وی افزود: دقایق به سختی برایم می گذشت تا 
این که همسرم حالش بد شد، ترسیده بودم و 
خیلی زود با اورژانس تماس گرفتم و درخواست 
کمک کردم اما انتقال او به بیمارستان نیز دیگر 
جواب نمی داد و همسرم روی تخت بیمارستان 

به کام مرگ فرو رفت.
ــردم راز ایــن جنایت را  در ایــن مــدت سعی ک
پنهانی نگه دارم و هیچ کسی بــه مــن شک 
نداشت تا این که به عنوان تنها مظنون پرونده 
دستگیر شدم، در این مدت که در بازداشت 
پلیس بــودم سعی کــردم خــودم را بــی گناه 
نشان دهم اما عــذاب وجــدان داشتم و دیگر 
نمی توانستم سکوت کنم و می دانستم پلیس 
اطمینان  مــن  بــه  همسرم  قتل  خصوص  در 
زیادی داشتند و در آخر تصمیم گرفتم سکوتم 
را بشکنم و به قتل همسرم اعتراف کنم تا کمی 

به آرامش برسم.
بنا به این گــزارش، بازپرس دشتبان از شعبه 
10 دادســرای امور جنایی پرونده با توجه به 
اعترافات مرد جوان به قتل همسرش دستور 
داد تا متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار 
ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار 

گیرد.

تحلیل کارشناس	 قتل سیانوری همسر با ادعای حمایت از فرزند!

دکتر قربانعلی ابراهیمی جامعه شناس و استاد دانشگاه
تبعیض بین فرزندان به خصوص فرزندان تنی و ناتنی 
یک پدیده اجتماعی قدیمی است که از گذشته ها این 
واژه ها برای این افراد در نظر گرفته شده است. زنان و 
مردان مطلقه یا زمانی که همسران شان فوت می کنند و 
تعدادی نیز فرزند دارند و مجبور به ازدواج دوم می شوند 
با تشکیل خانواده جدید مشکاتی خواهند داشت که 
نبود مدیریت برخی سیاست ها در خانواده ممکن است 
بنیان زندگی تــازه شکل گرفته را نابود و آسیب های 

بی شماری به خانواده وارد کند.
ــدورت هــای قدیمی هنوز در زندگی  متاسفانه ایــن ک
سنتی برخی خانواده ها دیده می شود که آسیب های 
بی شماری را به خانواده و اجتماع تحمیل می کند. 
بررسی ها نشان می دهد برخی افراد مجرم، بزهکار و 
آن هایی که در جامعه عقده گشایی می کنند به دلیل 
وجود تبعیض های خانوادگی از سوی والدین است و 
اغلب فرزندانی که ناتنی خوانده می شوند با کینه وارد 
جامعه می شوند و عقده های درون خانواده را به جامعه 
می کشانند و عامل انحرافات اجتماعی به شمار می روند.
تبعیض بین فــرزنــدان تنی و ناتنی اختافات درون 
خانواده را تشدید می کند و این فرزندان اغلب مرتکب 
جرایمی می شوند که آینده خود را تباه می کنند. اغلب 
نوجوانان و جوانان فراری از چنین خانواده هایی هستند 
که تبعیض آن ها را از خانه فراری داده است و مفهوم 

خانواده را قبول ندارند.
اختاالت روحی و روانی و ناراحتی های این فرزندان بی 
شمار است و به دلیل تضادهای درون خانواده به جرم و 
خاف پناه می برند تا کمی از اضطراب ها و استرس های 
شان را کاهش دهند این پدیده مسئله مهمی است که 
بنیان خانواده ها را به چالش های اجتماعی و خانوادگی 

می کشاند .
جامعه شناسان بر این باورند چنین تفکراتی ریشه در 
فرهنگ دارد و در همه جوامع به فرزندان اصلی توجه 
بیشتری می شود و این پدیده کم و زیاد در همه فرهنگ ها 
و کشورها دیده می شود و این فرزندان قربانی اشتباهات 
والدین خود هستند که تساوی رفتار در حق آن ها اجرا 
نمی شود . اغلب جوانانی که به سمت اعتیاد، استعمال 
سیگار، تجاوز، سرقت و فرار از خانه گرایش پیدا می کنند 
در این خانواده های بدسرپرست رشد کرده اند که شاهد 

تبعیض های بی شماری بوده اند.

تبعیض های آسیب زا بین 
فرزندان تنی و ناتنی 

مرد جوان که در درگیری خیابانی 
چشم اش کور شده است در دادگاه 

خواستارقصاص چشم شد.
مرد جوان دیروز گفت که این ماجرا 
تاثیر زیادی در زندگی اش گذاشته 
و باعث جدایی وی از همسرش شده 

است.
درگیری خیابانی	 

 رسیدگی به این پرونده از یک سال 
ــوع درگــیــری در   قبل بــه دنــبــال وق

حاشیه اتوبان یاسینی آغاز شد.
ــی داد بــه دنبال   شــواهــد نــشــان مـ
درگــیــری دو رانــنــده چشم راســت 
یکی از آن ها به نام پیمان به شدت 
آسیب دیده و همسرش نیز در این 

درگیری کتک خورده است.
 پیمان و همسرش که به بیمارستان 
منتقل شده بودند از راننده پژو 206 
که پس از درگیری از محل گریخته 
بود شکایت کردند و راننده آن به نام 

حجت ردیابی و بازداشت شد .
حجت گفت : قبول دارم با پیمان و 
همسرش درگیرشدم و آن ها را کتک 
زدم  اما آن ها نیز به شدت مرا کتک 
زدند و من هم از آن ها شاکی هستم 
.در حالی که چشم راســت پیمان 
تحت عمل جراحی قرار گرفته بود 
بـــرای بهبود وی  ــاش پزشکان  ت

نتیجه نداد و چشم  او نابینا شد .
در دادگاه	 

بدین ترتیب پرونده برای رسیدگی 
به شعبه 12 دادگـــاه کیفری یک 

استان تهران فرستاده شد .
در ابتدای جلسه پیمان  در جایگاه 
ویــژه ایستاد و گفت:  من و همسر 
و دختر 11 ساله ام از جاجرود به 
تهران برمی گشتیم که متوجه شدیم 
راننده پژو 206 ماشین را در وسط 
ــرده اســت .مــن که  ــارک ک اتــوبــان پ
از دیدن این صحنه عصبانی شده 
بودم سرم را از پنجره بیرون بردم و 
راننده  را بی فرهنگ خطاب کردم. 
اما همان موقع  حجت سوار ماشین 
شد و ما را تعقیب  کــرد .او جلوی 
ماشین ما پیچید و مرا به زور  از داخل 

ماشین بیرون کشید و کتک زد .
جدایی بعد از نابینایی	 

وی ادامه داد: همان موقع همسرم 
جلوی  تا  شد  پیاده  ماشین  از  هم 
حجت  را بگیرد اما او چند لگد هم 

به همسرم  زد.در این ماجرا چشم 
راستم نابینا شد و من چند ماه بعد از  

همسرم جدا شدم .
وی در پاسخ به سوال قاضی درباره 
جدایی از همسرش گفت : وقتی 
چشمم نابینا شد مــادرم ،همسرم 
را مقصر می دانست و می گفت: 
ــازه می داد تا با  همسرم نباید اج
راننده پژو 206 درگیر شوم .من 
هم  تحت تاثیر حرف های مــادرم و 
فشار روحی همسرم را طاق دادم 
و چهار ماه بعد به  پیشنهاد مادرم 
با زن دیگری ازدواج کردم که بعد 
ــدان هایش  از ازدواج فهمیدم دن
مصنوعی است،  بیماری قلبی دارد و 
یک کلیه هم ندارد.ماجرای نابینایی 
مــن،  همه زندگی ام را تحت تاثیر 
قرار داده است و به همین دلیل از 
حجت شاکی هستم.سپس همسر 
اول پیمان روبه روی قضات ایستاد 
و گفت : پس از درگیری در اتوبان 
یاسینی به شدت کتک خوردم و به 
همین دلیل از حجت شاکی هستم. 
شوهرم بعد  از این ماجرا مرا طاق 
داد اما حاال اگر دو دانگ از خانه اش 
را به عنوان مهریه به نامم سند بزند 
حاضرم  به خاطر فرزندم با او ازدواج 
کنم .اما پیمان گفت : من موقعی که 
همسرم را طاق دادم 50 میلیون 
تومان به عنوان مهریه به او  پرداختم.

حاال اگر این مبلغ را به من بدهد تا 
آن را به  عنوان مهریه همسر دومم 
بپردازم،حاضرم بار دیگر با او ازدواج 
کنم .همچنین الزم است تا برای 

ازدواج دوباره با همسر اول از همسر 
دوم اجازه بگیرم .

زن جوان با شنیدن شرایط پیمان 
درخواست ازدواج با وی را رد کرد 
و گفت: من 50 میلیون تومان را 
بابت مهریه ام گرفته بودم، آن را پس 

نمی دهم.
دفاعیات وکیل متهم	 

سپس وکیل متهم به دفاع  پرداخت 
و گفت : حجت در دادگـــاه حاضر 
ــن مــاجــرا از  ــا او هــم در ای نشده ام
ســوی پیمان و همسرش به شدت 
ــورده است.پیمان قبل از  کتک خ
درگیری در اتوبان یاسینی چشمش 
را عمل کرده و پیوند عدسی و قرنیه  
ــود. پزشکی قانونی نیز در  شــده ب
گزارشی اعام کرده که قبل از این 
ماجرا  شاکی ضعف بینایی داشته 
و ضربه ای که موکلم به چشم او  زده 
موجب نابینایی  اش نشده است.با 
شنیدن دفاعیات وکیل متهم، پیمان 
بار دیگر در جایگاه ویــژه ایستاد و 
گفت : قبول دارم قبل از درگیری 
انجام  چشم  پیوند  عمل  خیابانی 
داده بودم .اما من در آن درگیری 
به حجت گفتم به تازگی  چشمم را 
عمل کرده ام  اما او بی اعتنا به حرفم 
با مشت به چشم من زد. به همین 
دلیل تقاضای قصاص چشم دارم. 
اما اگر پزشکی قانونی اعــام کند 
امــکــان قــصــاص  چشم نیست دیه 
ــزارش؛ در  می خواهم. بنابه این گ
پایان جلسه قضات وارد شور شدند 

تا رای صادر کنند.

اصرار به قصاص به خاطر کوری چشم در دوئل خیابانی
مامور بدرقه و سه سرباز به اتهام قتل شبه عمد متهم 

فراری تحت محاکمه قرار گرفتند. پزشکی قانونی 
در گزارشی علت مرگ مرد کاهبرداری  را که 

در جریان انتقال از دادسرا به زندان گریخته 
بود ، پارگی طحال  اعام کرد.

مرگ مشکوک مجرم فراری	 
اوایل دی ماه سال 97 ، مرد 50 ساله ای  به 

نام احسان که به جرم کاهبرداری در زندان 
فشافویه بود در راه انتقال از دادســرا به زندان 

شهرری گریخت و تعقیب و گریز آغاز شد.   دقایقی بعد  
وی از سوی سه سرباز و یک مامور بدرقه  دستگیر شد و هدف 
ضرب و جرح قرار گرفت.وی که به بهداری زندان منتقل شده 
بود به دلیل شدت جراحات و ضربه مغزی  جان سپرد و پرونده 
قتل عمدی به جریان افتاد. بدین ترتیب چهار متهم بازداشت 
شدند و به کتک زدن وی اعتراف کردند. سه سرباز گفتند که 
بعد از این که  احسان  فرار کرد او را  گرفتیم  و به دستور مامور 
بدرقه  که مافوق ما بود  او را کتک زدیــم.   سه سرباز به اتهام 
مشارکت در قتل عمد و کارمند زندان به اتهام معاونت در قتل 
در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه 
ایستادند و گفتند به دستور مامور بدرقه  به نام سعید وی را کتک 
زده اند و احسان هنگام فرار از بلندی به پایین سقوط کرده  و 
کشته شده است.   وکیل سعید نیز گفت: علت تامه مرگ به 
روشنی مشخص نیست و به همین دلیل تقاضا دارم تا بار دیگر 

علت تامه مرگ بررسی شود.
نظر کارشناسان پزشکی قانونی	 

وقتی کارشناسان پزشکی قانونی در گزارشی علت تامه مرگ را 
پارگی طحال اعام کردند سه سرباز و مامور بدرقه از اتهام قتل 
عمدی تبرئه و دیروز به اتهام قتل شبه عمد پای میز محاکمه 
ایستادند.  در ابتدای جلسه متهمان یک به یک در جایگاه ویژه 

ایستادند و به تشریح جزئیات ماجرا  پرداختند.

انگشت اتهام به سمت مامور بدرقه	 
 نخستین متهم علی بود که وقتی در جایگاه ویژه 
ایستاد، گفت : احسان  به جرم کاهبرداری در  
زنــدان فشافویه به سر می برد .او متهم بود با 
ارسال پیامک ، مال باخته  ها را مقابل دستگاه 
عابر بانک می کشاند و از این طریق از آن ها 
کاهبرداری می کرد. آن روز قرار بود از احسان 
تحقیق شود . وی ادامه داد: به همین دلیل من به 
همراه دو سرباز دیگر و سعید که کارمند زندان بود او و 
چند متهم دیگر را به دادسرای شهرری منتقل کردیم.در راه 
بازگشت قرار بود زندانیان سوار ماشین شوند . برای این که راحت 
تر بتوانند سوار شوند پابند آن ها را باز کردیم .هنگام سوار شدن 
متهمان به خودرو ،یک باره احسان فرار کرد و ما همگی به دنبال 
او دویدیم .او مسافت زیادی دور شد تا این که به داخل ساختمان 
شهرداری رفت .ما  او را تعقیب کردیم و بعد از این که از بلندی به 
پایین سقوط کرد او را   گرفتیم و او  با ما درگیر شد.  وی ادامه داد : 
احسان تقا می کرد تا از دست ما فرار کند. همان موقع مامور بدرقه 
دستور داد تا او را تنبیه کنیم. شرح وظایف ما مشخص و معلوم نبود 
و ما نمی دانستیم باید چقدر از مافوق مان تبعیت کنیم. سعید از ما 
خواست تا او را تنبیه کنیم و به همین دلیل هم ما  احسان  را کتک 
زدیم . دو همدست وی نیز اتهام قتل شبه عمد  را منکر شدند و 
گفتند:  سعید از آن ها خواسته بود تا مرد کاهبردار را کتک بزنند. 
وقتی سعید در جایگاه ویژه ایستاد ، گفت :احسان هنگام انتقال به 
زندان پا به فرار گذاشت و ما مجبور شدیم او را دستگیر کنیم. وقتی 
او را گرفتیم داخل ماشین شروع به خودزنی کرد. اگر او را کتک نمی 
زدیم ممکن بود خودکشی کند .او شروع به فحاشی کرد و به سر 
سه سرباز لگد زد .سه سرباز او را گرفتند و روی سینه اش نشستند  
و  چند ضربه به سرش زدند. اما طحال احسان به دلیل سقوط از 
بلندی پاره شده بود و سربازها ضربه ای به طحال او نزده بودند. با 

پایان دفاعیات متهمان ، قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

دفاعیات مامور بدرقه در مرگ مجرم فراری

مــردی خوش تیپ با دوستی در فضای 
مجازی دست به کاهبرداری میلیاردی 
از زن و دختران می زد. 7خرداد امسال 
پرونده ای مبنی بر کاهبرداری از زنی 
جوان به نام الناز به ارزش 10 میلیارد 
ــال به دستور بــازپــرس شعبه چهارم  ری
دادسرای ناحیه 6 تهران برای رسیدگی 
پلیس  چــهــاردهــم  اداره  بــه  تخصصی 
ــال شــد. الناز در تحقیقات  آگاهی ارس
گفت: حدود دو ماه پیش از طریق فضای 
مجازی با مــردی به نــام »همایون« 36 
ساله آشنا شدم. همایون که خود را یک 
فعال اقتصادی و سرمایه گــذار معرفی 
می کرد بعد از چند روز پیشنهاد یک طرح 
اقتصادی مبنی بر فروش طا و جواهر را 
به من داد و قرار شد پولی را برای سرمایه 
ــذاری به او بدهم. من هم در مرحله  گ
اول مــقــداری طــاجــات شخصی ام به 
ارزش دو میلیارد ریال را به او سپردم و 

در مراحل بعدی با ترفندهایی اعتمادم 
را جلب و مبالغی از من دریافت کرد که 
در مجموع حــدود 10 میلیارد ریــال به 
او دادم و بعد از گذشت مدتی همایون 
غیبش زد و هر چه با وی تماس گرفتم 
جواب گوی تلفنم نبود و متوجه شدم از 
من کاهبرداری شده و او شیاد است 
ــوص ویــژگــی های  ــص . زن جـــوان درخ
همایون برای کارآگاهان گفت: همایون 
بسیار خوش لباس ، مبادی آداب و خوش 
رفتار بود و همین طرز رفتار او باعث جلب 
اعتماد من شد تا جایی که این برخورد وی 
موجب شد پیشنهاد ازدواجــش را قبول 
کنم. کارآگاهان در گام بعدی به بررسی 
محل های قرار و تردد همایون پرداختند 
و با پایش اطاعاتی و تحقیقات میدانی 
عکسی از او به دست آوردند و تنها سرنخ به 
دست آمده از همایون به کارآگاهان کمک 
کرد که با تطبیق چهره وی با متهمان و 

مجرمان سابقه دار آدرس و مشخصات 
واقعی او را به دست بیاورند. در ادامه 
تحقیقات با توجه به این که او خود را به 
اسم های مختلف معرفی می کرد، امکان 
شناسایی مخفیگاه وی برای کارآگاهان 
میسر نشد تا این که با هوشیاری و تاش 
کارآگاهان مشخص شد همایون با هویت 
جعلی در یکی از هتل های لوکس تهران 
اقامت دارد.  با دستور بازپرس پرونده، وی 
27 دی در یکی از هتل ها دستگیر شد 
.  همایون در ابتدا خود را با همان هویت 
جعلی معرفی می کرد که در نهایت لب 
به اعتراف گشود و به جرم کاهبرداری 
ــرد. ایــن شیاد گفت : حدود  اعــتــراف ک
یک سال است از طریق فضای مجازی با 
دختران جوان آشنا می شدم و با اعمال 
و رفتار متقلبانه اعتماد آن ها را جلب می 
کردم و پس از فریب سوژه ها مبالغی از 
آن ها دریافت و سپس متواری می شدم . 

دسیسه مرد الکچری برای زنان ساده لوح
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بسيارسخت

جواب ها

تست هوش

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

نباشد.

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

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

را بشمارید.

معماعددیابخفن استریپ

ی:
ض

ی ریا
باز

صاویر
ف ت

ال
خت

ا

آیا می توانید تعداد 10  تفاوت را  بین دو تصویر مشابه پیدا کنید؟ 
با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

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

اختالف تصاویر

خفن استریپ: آقتابه دزد

هوش تحلیلی: گزینه 1

معمای دوستی سگ و گربه:  
تــعــداد گــربــه هــا نصف تعداد   
سگ هاست. از  آن جایی که 
هر گربه 4 پنجه و هر سگ یک 
بینی دارد و تعداد پنجه ها دو 
برابر تعداد بینی هاست یعنی 
به ازای هر گربه، دو سگ وجود 
دارد و به عبارتی تعداد گربه ها 

نصف سگ هاست.

مــعــمــای چــه کــســی دروغ   
می گوید:

  از آن جایی کــه قتل در روز 
جمعه اتفاق افتاده وکیل آقای 
احتشام دروغ گو است چون 

جمعه ها بانک تعطیل است.

معما

 )4
ش: گزینه )

ت هو
س

ت

تعدادی شکل در رنگ بندی های متفاوت داریم و 
جای یکی از آن ها خالی است. آیا می توانید با توجه 

به  منطق موجود در شکل، جواب درست را بیابید؟

دوستی سگ و گربه

ــازی مــی کنند. تعداد  چند ســگ و گربه باهم ب
پنجه گربه ها دو 

بــرابــر تعداد 
بــیــنــی سگ 

ــت.  ــ ــ ــاس ــ ــ ه
تـــعـــداد گــربــه 
برابر  چند  ها 
سگ هاست؟

چه کسی دروغ می گوید؟

جمعه غروب به کارآگاه علوی خبر دادند ساعتی 
 قبل پیرمردی 80 ساله به نام احتشام که با خواهر 
ناتنی اش زندگی می کرده به قتل رسیده است. 
اهالی خانه او را در حالی پیدا کرده اند که با ضربات 
چاقوی باغبانی به قتل رسیده و با بطری شیر هم 

چندین مرتبه به سرش کوبیده شده است.
کارآگاه علوی با 5 نفر از افــرادی که با مقتول در 
ارتباط بودند صحبت کرد و در نهایت دروغگویی را 
که قاتل بود، شناسایی کرد. شما هم این حرف ها را 

بخوانید و دروغگو را شناسایی کنید.
* خدمتکار خانه: من از ظهر در حال تمیز کردن 

آشپزخانه بودم.
* آشپز: من برای شام داشتم غذا می پختم.

* باغبان: مــن بـــرای کاشت گــل به 
دستور آقای احتشام در خانه همسایه 

بودم.
* وکیل: من برای امور بانکی در 

بانک بودم و به خانه نیامدم.
* خــواهــر ناتنی: مــن در اتــاق 

خواندن  کتاب  مشغول  ــودم  خ
بودم.
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شش رقمی: 

  983271 – 967215
891543 - 743259

سه رقمی: 

  326 – 584 – 412
  724 – 951 – 428

125 - 682

چهار رقمی:

  7614 – 2534
  2375 – 8531

3672 - 9415

پنج رقمی: 
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 مردن- ضربه ناگهانی 6. معروف ترین عنصر رادیواکتیو
7. مکتب انسان گرایی 8. از نجاسات در اسالم- مزه خرمالو 
9. یاخته خونی–حشره خونخوار 10.ستاره قطبی- مرگ-
موسیقی سه بخشی 11. شهری در غرب فرانسه- کارکرد 

12.اولین جنگ اسکندر با هخامنشیان- بی ثمر

عمودی:

1.  یک دسته هواپیمای جنگی-دفتر یا کتابی حاوی 
اشعار، مطالب و نوشته های گوناگون 2. بعد- گذرگاه 
میان کوه 3.از مصالح بنایی – آرد مخصوص ماکارونی 
4. ورقه چاپی تبلیغاتی– هزار کیلو 5. اندک–بسته نور و 
انرژی 6.میغ– محله –کمان حالجی 7. گروهی از گیاهان 
نهان زاد آوندی– انتقال روح-توان 8. بخشی از مغز- دور 
دهان 9. دم- قطب منفی باتری 10. ماده ضدبید–کحل 

ــال-   ــبـ اقـ  .11
خاطر 12. زردی 

روی گیاه-دالل

 افقی:    1. نجیب حیوانات- نویسنده اثر دون خوان 2. ماه نهم از سال فرنگی- فال
ــوب- دریچه هــوا در کاربراتور 5. از غصه  3. خورشید گرفتگی-جامه- دام 4. خ

افقی:  1.درخت مسواک- از آالت نجومی 2.خیابانی عریض با درخت کاری- عامل 
بیماری 3.سگ–تکه پارچه کهنه 4.شهر بی قانون- غذای ایتالیایی 5.فرمانده 

قشون- شهر تاریخی آلمان 6. پوشش–درد 7. رشد-یگانه 
8. منسوب به تکنیک–پیل  9.دانشگاهی– کیف ورزشی 
10- ابر رقیق-ضربه فوتبالی 11. شایستگی– آکوموالتور 

12.خائن- پارازیت

 عمودی :

1. ورم پای دندان- لذت-درس خوانده 2. رخسار-  بلیغ- 
3.بخشی از فیزیک– حــرف سیزدهم انگلیسی  ــوس  ون
4. کتف– حجم مصری- سکوبا 5. هشتمین ماه از سال 
خورشیدی- فرزند-خیس 6.مخفف اگر–قفل کمربند- 
ــدرون دهــان–پــیــامــبــر-بــا 8.جشن  ــ نقشه فرنگی 7.انـ
ــرزد و خــورد 9. میدان  ترکی-پدر آذری-فیلم مهیج و ُپ
بوکس– از کویرهای ایــران- بیماری مسری 10.از اقوام 
خون معبر  نخستین-شرم–   .11  ایرانی–دارالمجانین 

ــره-  ــ ــی ــ گ  .12
محصول آسیاب- 

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

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

مقابل پیدا کنید.
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موسیقیدرنگ

 دعوای تاجیک ها 
بر سر خرید مثنوی!

 در تاجیکستان، طی 2 ساعت
۱0 هزار کتاب ادبیات کالسیک 

فارسی فروش رفت

همه مان زیر سایه زبان فارسی هستیم؛ زیر سایه 
این زبان شکرین است که به دور از مرزبندی های 
جغرافیایی، شهد شعر و نثر فارسی را می نوشیم. 
در گستره زبان فارسی، تاجیکستان جایگاهی 
ویــژه دارد؛ کشوری که مردمانش به فارسِی 
تاجیکی سخن می گویند و آدم را به یاد متن تاریخ 

بیهقی می اندازند. 

صف بستن برای سعدی و حافظ!	 
حــاال همین مــردمــاِن خــوش سخن،  چند روز 
قبل، عالقه فراوانشان را به ادبیات فارسی، با 
خرید بی سابقه آثــار کالسیک فارسی به ویژه 
مثنوی معنوی موالنا نشان دادنــد تا جایی که 
در نمایشگاه کتاب شهر دوشنبه، در ساختمان 
تئاتر اپــرای این شهر، برایش صف کشیدند و 
چون تعداد نسخه های موجود جوابگوِی تقاضای 
مــردم نبود، در نهایت به جنگ و دعــوا کشیده 
شد! به قول موالنا: »چو قسمت است چه جنگ 
است مر مرا و تو را«. نکته قابل توجه این که به 
جز مثنوی، از دیگر آثار کالسیک فارسی مانند 
اشعار رودکــی، سعدی و حافظ هم استقبال 

فوق العاده ای شده است. 
فردوس اعظم، خبرنگار تاجیک در این باره در 
حساب توئیترش نوشت: »10 هزار کتاب طی 
دو ساعت در دوشنبه فروخته شد که به گفته آقای 
دولت صفر، مدیر انتشارات »ادیب«، تاجیکستان 
هیچ وقت شاهد این نوع استقبال از کتاب نبوده 
اســت«. این شوِر شیرین برای ادبیات فارسی 
گــوارای همه فارسی زبانان. به امید آن روز که 
در ایراِن بزرگ هم این رغبت و اشتیاق را برای 
ادبیات فارسی ببینیم و یک روز هم در کشور ما 

چنین صف هایی تشکیل شود.

 روایتی از زندگی تهی دستانه
 نابغه موسیقی جهان در زادروز او

 موتسارت هستم
لطفا استخدامم کنید!

ــان در  ــودک ــال 1761 مــیــالدی وقــتــی ک در س
سالزبورگ اتریش مشغول بازی بودند، موتسارِت 
پنج ساله آهنگ می ساخت. او در هفت سالگی 
اولین سمفونی خود را ساخت و در 12 سالگی 
یک اپرای کامل نوشت. همین ها کافی  بود تا از او 
به عنوان یک نابغه در دنیای موسیقی یاد شود. او 
از جوانی سفر به کشورهای مختلف را آغاز کرد؛ 
به انگلیس، ایتالیا، هلند، اتریش، فرانسه و آلمان 
رفت تا بتواند بخت خود را برای پیدا کردن یک 
شغل دایمی امتحان کند. اما این آرزوی او با این 
که چندین سال زندگی درباری و مرفهی را تجربه 
ــرآورده نشد. نبوغ موتسارت و  کرد، هیچ وقت ب
ارائه هرباره دریچه و نگاهی نو به اپرا و موسیقی، 
باعث شد تا حسادت ها به او شدت بگیرد. در فیلم 
سینمایی »آمادئوس« که در خصوص این آهنگ 
ساز ساخته شده است نیز از »سالیری«، آهنگ 
ساز هم عصر موتسارت که همیشه خود را در رقابت 
با او می دید و به خاطر نبوغ او در آهنگ سازی 
از دایره توجه خارج شد، تصویری کامل و جامع 
نشان داده شده است. گفته می شود حتی افول 
موتسارت در سال های پایانی زندگی و فراموش 
شدن او نیز توطئه ای بود که سالیری آن را به انجام 
رسانده است. موتسارت در 35سالگی در غربت 
ــای  و فقر درگذشت و  در حالی که هنوز آرزوه
بزرگی برای موسیقی در سر داشت، در قسمت 
تهی دستان آرامگاه »سن مارک« دفن شد و هیچ 
وقت محل مشخص دفن او پیدا نشد. موتسارت 

هیچ وقت نتوانست جایی استخدام شود.

74 سال قبل در دیدار دکتر قاسم غنی با فیزیک دان نامدار قرن بیستم چه گذشت؟

تفسیر جالب اینشتین از شعر هاتف اصفهانی 
جواد نوائیان رودسری – شعر و ادبیات فارسی، هر جا که پا بگذارد، غوغا می کند؛ حتی غربی های متکبر و تجربه گرا هم نمی توانند در برابر مفاهیم بلند و ناب 
شعر فارسی تاب بیاورند؛ انگار در این ابیات، سحری نهفته است که از ضمیر ناخودآگاه انسان ها سخن می گوید؛ از فطرت پاکی که پرتوی از انوار رحمت الهی 
است و فرهنگ و تمدن ایرانی – اسالمی، به خوبی آن را در دستاوردهای ادبی و هنری اش، متجلی کرده است. این است که گاه از سحر کالم حافظ شیرین 
سخن برای گوته آلمانی می شنویم و روز دیگر، درباره فیتز جرالد انگلیسی که رباعیات خیام با او و خوانندگان ترجمه اش چه کرد و امروز، می خواهیم از تأثیر 
شعر فارسی بر مردی بگوییم که یکپارچه تجربه گرایی  بود و همگان می انگاشتند که در خیالش، معبری به سوی عالم معنا پیدا نمی شود؛ آلبرت اینشتین، 
فیزیک دان نامی، برنده جایزه نوبل و کاشف نظریه نسبیت. راوی این احساس شگفت انگیز، دکتر قاسم غنی است؛ چهره ای شناخته شده در عالم شعر و ادب 

که تصحیح مشترک او و زنده یاد عالمه قزوینی از دیوان لسان الغیب، هنوز هم در زمره بهترین تصحیح های این اثر جاودانه است.

یافتن راهی به خانه اینشتین	 
دکتر قاسم غنی، پزشک و زاده سبزوار بود؛ اما 
مطالعات ادبی اش، کم از معلومات پزشکی 
وی نمی آورد. او به مناسبت مسئولیت های 
دیپلماتیکی که برعهده می گرفت، گاه مسافر 
ینگه دنیا می شد و در این سفرها، با مشاهیر 
فرهنگی و علمی نیز، دیدارهای مکرر داشت؛ 
یکی از این مشاهیر، ارنست هرتسفلد، باستان 
شناس و مورخ شهیری بود که بارها به ایران 
سفر کرد ودرخصوص تخت جمشید مطالعات 
فراوانی انجام داد. از قضا، هرتسفلد دوست 
و همنشین آلبرت اینشتین هم بود و همین 
دوست مشترک، سبب ساز دیدار و معاشرت 
دکتر قاسم غنی با فیزیک دان نامدار قرن 

غــنــی، در  ــد. خوشبختانه دکــتــر  بیستم ش
یادداشت هایش، شرح مبسوطی از این دیدار 
را ارائه کرده است؛ شرحی که بخشی از آن، به 
نگاه اینشتین به فرهنگ ایرانی و شعر فارسی 
اختصاص دارد. گزارش دکتر غنی از سخنان 
اینشتین، جایی حیرت انگیز می شود که این 
دانشمند تجربی، از لذت شعر شاعر بزرگ 
قرن دوازدهم هجری قمری، هاتف اصفهانی 
که ترجیع بند شورانگیز و عرفانی او برای هر 
فارسی زبانی مایه غرور و نشاط است، لبریز 
می شود. اجــازه بدهید، شرح این دیــدار را 
از روی یادداشت های دکتر غنی بخوانیم؛ 
یادداشت هایی که از مالقات به یاد ماندنی 

دهم دی ماه سال 1324 صحبت می کنند.

شروع یک دیدار خاطره انگیز	 
»ساعت 3/5 به خانه  اینشتین وارد شدیم. 
خانه  کوچکی دارد. دارای دو طبقه. خانمی به 
سن نزدیک 40 سال که منشی و پرستار اوست، 
در را باز کرد و به سالنی برد. بعد آمد که بیایید 
باال اتاق خلوت و کتابخانه. رفتیم و از پله های 
کوچک که باال رفتیم، در باز شد و پیرمرد بسیار 
پاکیزه ای، یعنی اینشتین، پیدا شد ... مردی 
کلفت  سبیل  با  چهارشانه،  متوسط القامه، 
سفید، ریش تراشیده و موهای سفید به شکل 
آرتیست ها قدری بلند و ژولیده. جلیقه پشمی 
ــت. با تبسم پدرانه بسیار  کبودی بر تن داش
ملیحی استقبال کرد و به گرمی دست داد و 
نشاند ... از من پرسید: چه چیزی مورد عالقه 
زیاد شماست؟ گفتم: من پزشکم و چیزی که 
زیاد جالب توجه من است، تاریخ تمدن و علم 
است. گفت: چه موضوع خوبی است، ایران و 
اسالم تمدن بزرگی در تاریخ علم داشته است. 
گفتم: چنین است ... ]اینشتین[ گفت: امروز 
زیــاد به  پوزیتیویسم)اثبات گرایی( اهمیت 
به تجربه  می دهند و ]همه چیز را[ منحصر 
می کنند. بعد گفت: این افراط است و مسائلی 
هست که به تجربه در نمی آید و راه وصول به 
ــت. گفتم: پس  آن حقایق، غیر از تجربه اس
شما روش علمی آمریکایی ها را 
خراب می شمارید؟ 
خندید و شکفته 
ــت:  ــف ــد و گ ــ ش
بــــلــــی، خـــوب 
درست  و  دریافتید 

اشاره کردید.«

مفتون 	   دانـــی  فیزیک 
شعر هاتف

»با لطف و مالیمت گفتم: دکتر 
اینشتین من چند روز پیش که 

دکتر هرتسفلد به من نوشت و تلگراف کرد و 
امروز را برای دیدار شما معین کرد، خوش وقت 
شدم و در ضمن، به حکم تداعی معانی، چون 
به یاد شما و دیدار با شما بودم، به یاد نظریه ها 
و عقاید علمی شما افتادم و شعری در فارسی 
به نظرم آمد که خیلی تعجب کردم و به خاطر 
سپردم از شما بپرسم که چطور با اصل علمی 
سازگار است، اما به شکل بحث یک نفر شاعر 
و آن شعر هاتف اصفهانی است ... این شاعر 
ایرانی اواخر قرن دوازدهم هجری درگذشته 
است و او می گوید: چشم دل باز کن که جان 
بینی/ آن چه نادیدنی است آن بینی/ دل هر 
ذره را که بشکافی/آفتابیش در میان بینی و 

آن را برای او این گونه ترجمه کردم:
Open   the   eye   of   the   heart
To   witness    that    which    can    not    be   seen
To     hear    what    no ear    has    even    heard
And    to    see    what    no    mortal    eye     has 
ever    described
If     thou     splitest     the     core     of     the     atom
Thou     would's observe      a     sun therein
پیشینیان  فکر  قشنگی  همان  بلی،  گفت: 
ــدازه ای زود دریافت و با سبک  اســت و به انـ
مستقیم و موجز و روشن خود تفسیر کرد که 
حظ بردم. گفت: تصور می کنم می خواهد در 
عظمت خلقت و اسرار علم بگوید که بلی همان 
ذره)دموکریتوس را نام برد( را که پیشینیان 
می گفتند قابل قسمت نیست و جزءالیتجزی 
است، این اندازه اسرار در آن هست که همان 
کوچک ترین چیز عالم تصور، باز آفتابی در 
آن خوابیده است ... تجربه تنها راه وصول به 
حقیقت هایی است که ممکن است تسلیم آن 
شویم اما نباید فکر کنیم که مــاورای تجربه، 
به  حقیقت ها  از  بسیاری  نیست.  حقیقتی، 
تجربه در نمی آیند. عقل ما و  قلب ما به آن 

می رسد.«
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



ــری – دهـــم ژوئــیــه  ــ جـــواد نــوائــیــان رودس
1943)18 تیرماه سال 1322(، نیروهای 
شمال  در  قدرتشان  تثبیت  از  پس  متفقین 
آفریقا، نیروهایشان را در سیسیل، جنوبی ترین 
بخش خاک ایتالیا پیاده کردند؛ این، سرآغاز 
نبرد بــزرگ و سرنوشت ساز ایتالیا در جنگ 
جهانی دوم بــود. رژیــم موسولینی، با وجود 
همه گزافه گویی ها و ژست های قدرت، قادر 
به مقابله با ارتش متفقین نبود؛ پارتیزان ها و 
مردم ایتالیا هم که از رفتار فاشیست ها به ستوه 
آمده بودند، راه را برای پیشروی متفقین هموار 
می کردند؛ در چنین شرایطی بود که هیتلر، 
در یک اقدام سریع و قاطع، واحدهای ارتش 
آلمان را به خاک ایتالیا گسیل کرد تا مانع از 
سقوط هم پیمان خود در جنوب اروپــا شود. 
نبرد سنگین میان نیروهای آلمانی و متفقین 
در ایتالیا، بیش از یک ســال و نیم به درازا 
کشید. هیتلر که در جبهه روسیه، شکست های 
پی درپی را تجربه می کرد و در خردادماه سال 
1323، شاهد پیاده شدن نیروهای متفقین در 
نرماندی، جایی در شمال غربی فرانسه بود، به 
سیم آخر زد و از هر روشی برای متوقف کردن 
ماشین جنگی متفقین استفاده کرد. عرصه 
جنگ فقط به جبهه های نبرد محدود نمی شد، 
دو طرف به دنبال زدن ضربه های سهمگین 
به یکدیگر، از طریق استفاده از ابــزارهــای 

غیرجنگی و توسل به ترور بودند.

یک نقشه جنون آمیز     
هیتلر می دانست که سقوط ایتالیا، به معنای 
رسیدن متفقین به دروازه های جنوبی سرزمین 
ــای دوام آوردن هزار  اصلی آلمان اســت؛ رؤی
ــوم، در آستانه فروپاشی بود.  ــش س ساله رای
پیشوای نازی ها به هر خبری، ولو غیر صحیح، 
واکنش شدید نشان می داد. وقتی اوایل سال 
1944 به او خبر دادند که پاپ پیوس دوازدهم 
و کلیسای واتیکان، در فــراری  دادن برخی از 
کسانی که دشمن رایش به حساب می آمدند 
نقش داشته است، تصمیم جنون آمیزی گرفت؛ 
او دستور داد پاپ را بدزدند و در اولین فرصت، 
ــارش را بسازند! راز ایــن نقشه هولناک تا  ک
مدت ها به صــورت عمومی فاش نشد. اما در 
ســال 2005)1384( هنگامی که روزنامه 
»الرپوبلیکا«، چاپ رم، خاطرات »کارل فردریش 
اوتو ولف«، افسر اس.اس و آجودان مخصوص 
هیملر)فرمانده اس.اس،ســازمــان اطالعاتی 
هیتلر( را پس از صدور اجازه از سوی واتیکان 
منتشر کرد، همه فهمیدند که قرار بوده است 
در شب زمستانی اوایــل فوریه 1944)بهمن 
1322(، چه اتفاقی در رم بیفتد.ولف در سال 
1972 و زمانی که واتیکان تصمیم گرفت برای 
ــم، مراسمی  بزرگداشت پــاپ پیوس دوازدهـ
برگزار کند، در میان کاتولیک ها حاضر شد و به 
شرح کامل نقشه ربایش پاپ پرداخت: قرار بود 
چتربازهای آلمانی وارد واتیکان شوند، پاپ را 
بدزدند و به نقطه ای از پیش تعیین شده ببرند. 
ظاهرًا سازمان های جاسوسی متفقین درباره 
این عملیات اطالعاتی به دست آورده بودند، 
چــون آنتونیو نــوگــارا، رئیس وقــت موزه های 
واتیکان، از جریان ربایش خبر داشت و کوشید تا 
پاپ را در دهلیزهای پنهان کلیسای سنت پیتر، 
جایی که به »برج باد« مشهور بود، مخفی کند. او 
احتمال می داد که آلمانی ها در این دهلیزها، 
به پاپ دست پیدا نمی کنند. با این حال، پاپ 
ترجیح می داد بازداشت شود تا او را مانند یک 
فــراری از یک اتاق به اتاق دیگر ببرند؛ راضی 
ــردن پیوس، مدتی طــول کشید؛ او حتی  ک
استعفایش را نوشته بود تا هنگام بازداشت، 
دیگر پاپ نباشد و به عنوان یک کاردینال، 
ــوده شــود. امــا واقعیت ایــن بــود که  رب
حتی شخص نوگارا هم، اطمینانی 
از موفقیت این اقــدام نداشت؛ 
جاسوس  جا  همه  آلمانی ها 

با  ایتالیا،  فاشیست های  همچنان  و  داشتند 
آن ها همکاری می کردند. او تصمیم گرفت به 
متفقین اطالع دهد تا در صورت ورود آلمانی ها 
بی طرف،  منطقه  یک  عنوان  به  واتیکان،  به 
وارد عمل شوند و عملیات نازی ها را خنثی 
کنند؛ اما این کار هم، به معنای چراغ سبز نشان 
دادن به دوطــرف، برای کوبیدن کوچک ترین 
کشور جهان بــود! نوگارا آن شب، با تشویش 
فراوان به خانه اش بازگشت و ماجرای عملیات 
ربایش را برای خانواده خود نقل کرد. پسرش 
در خاطرات خود آورده است که »پــدرم فقط 
می گفت خدا خودش ما را حفظ کند!« در آن 
شرایط پر اضطراب، عبور هر هواپیما یا شنیده 
شدن هر صدایی، تن کشیش های واتیکان را 
می لرزاند، اما شب از نیمه گذشت و صدای پای 

آلمانی ها نیامد؛ آیا آن ها منصرف شده بودند؟

چرا چنین شد؟     
فردریش ولف در سخنانی که سال ها بعد از این 
واقعه اظهار کرد، مدعی شد که نقش مهمی در 
منصرف کردن هیتلر از اجرا کردن این عملیات 
داشته است؛ هر چند این ادعا را نمی توان رد یا 
اثبات کرد. اما پرسش مهم این است که اساسًا 
چرا پیشوای نازی ها به دنبال ربودن پاپ بود؟ 
در این باره به قاطعیت نمی توان سخن گفت. با 
این حال می توان حدس زد که هیتلر به دنبال 
ایجاد هرج و مرج ناشی از شوک فقدان پاپ 
بــوده اســت؛ او چیزی بــرای از دســت دادن در 
ایتالیا نداشت؛ به همین دلیل می توانست با 
این اقدام، اواًل هژمونی قدرت را در ایتالیا به نفع 
فاشیست ها تقویت کند و ثانیًا، کشتن پاپ را به 
گردن متفقین بیندازد. جالب است بدانید که 
پاپ پیوس دوازدهم، بعدها از سوی کشورهای 
پیروز جنگ مورد نکوهش قرار گرفت که چرا 
جانب آن ها را نگرفته است؟ حتی برخی جراید 
اروپایی اسنادی را منتشر کردند که نشان می داد 
پاپ و کلیسای کاتولیک، در فراری دادن سران 
نازی، نقش عمده ای را ایفا کرده است. آیا قرار 

بود پیوس گوشت قربانی مهلکه هیتلر در 
جنوب ایتالیا باشد؟ به نظر چنین 

می آید؛ اما اسنادی که بتواند 
کند،  ثابت  را  مسئله  ایــن 

وجود ندارد یا حداقل 
دســـتـــرس  در 

نیست. به هر 

حال، این عملیات با دستور هیتلر، متوقف شد 
و چتربازی روی واتیکان فرود نیامد. مشاوران 
هیتلر درباره عواقب این اقدام به او هشدار داده 
بودند و بیش از همه، »ارنست فون وایستکر«، 
سفیر آلمان در واتیکان. او معتقد بود این اقدام، 
آتش خشم کاتولیک های دنیا را شعله ور می کند و 
اگر ماجرای دخالت نازی ها در ربودن و احتمااًل، 
ــت هیتلر  ــرود، آن وق قتل پیوس دوازدهـــم لو ب
افزون بر کاتولیک های دنیا، با تعداد قابل توجه 
کاتولیک های آلمانی هم طرف می شود و این به 
سود آلمان ها نیست. به این ترتیب، نقشه جیمز 
باندی هیتلر برای ربودن پاپ، به مرحله انجام 
نرسید، اما اگر این اتفاق می افتاد، می توانست 
روند تحوالت جنگ جهانی دوم را دچار تغییرات 
قابل  چندان  البته  که  تغییراتی  کند؛  عمده 

پیش بینی نبوده و نیستند.

منابع:
کاتیا ایکن؛ افشای توطئه ربودن پاپ توسط 
هیتلر؛ اشپیگل آنالین؛ ترجمه: محمدعلی 

فیروزآبادی؛ سایت تاریخ ایرانی
حمید عشقی، جنگ جهانی دوم از آغــاز تا 

فرجام؛ آرمان رشد؛ 1394
کریستوفر ایلسبی؛ رایــش ســوم: گاهشمار 
جنگ جهانی دوم؛ ترجمه: محمد قهرمانی؛ 

آرمان رشد؛ 1395
گ.ا.دبورین؛ اسرار جنگ جهانی دوم؛ ترجمه: 

کیخسرو کشاورزی؛ گوتنبرگ؛ 1391
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پری خان خانم

تاریخ ساز ناکام عصرصفوی!

برخی معتقدند که تاریخ 
را مــردان نوشته اند و از 
تاریخی  متون  رو،  ایــن 
در دسترس مــا، متونی 
مــردانــه اســت که در آن 
ها، نشانی از تاریخ سازی 

بــانــوان نیست؛ امــا وقتی اوراق تاریخ را ورق 
می زنیم، به صفحاتی بر می خوریم که رنگ و 
بویی از این ادعــا را به خود نمی گیرد؛ َترکان 
خاتون ها و سلطان بیگم های تاریخ، همان قدر 
ــد کــه سالطین و  ــرده ان صفحات را اشــغــال ک
حکمرانان و حماسه مبارزات همسر صوفیان 
خلیفه در پاسداری از مشهد، همان قدر به چشم 
می آید که پایداری سربازان دالور ایران، در نبرد 
سهمگین چالدران. یکی از بانوانی که نام خود 
را به عنوان یک زن تاریخ ساز در متون تاریخی 
عصر صفویه ثبت کرده، پری خان خانم است؛ 
دختر شاه تهماسب اول از مادری چرکسی که 
در سیاست، ید طوالیی داشت. او را باید یکی از 
وزنه های مهم معادالت دربار صفوی در دوران 
پس از درگــذشــت شــاه تهماسب یکم بدانیم. 
ــرادرش که دعوی  پری خان خانم رسمًا با دو ب
جانشینی پدر را داشتند، در افتاد و از قضا، هر 
دو را از پا درآورد. ابتدا، حیدرمیرزا را که چند 
روزی تاج بر سر نهاد، با کمک شمخال سلطان، 
دایی خود، در داخل حرمسرای سلطنتی به قتل 
رساند و هنگامی که بــرادر دیگرش اسماعیل 
میرزا را به سلطنت نشاند و نافرمانی او را دید، 
با کمک زنــان حرمسرا، شــاه جدید را به دیار 
باقی فرستاد! پری خان خانم برای آن که دوباره 
درگیر میدان منازعه بـــرادران قدرت طلبش 
نشود و بتواند با طیب خاطر، بر ایران حکم براند، 
سلطان محمد، معروف به خدابنده را به سلطنت 
برداشت؛ فردی کم بینا که برای امور روزمره اش 
ــود، چــه برسد به  هــم محتاج کمک دیــگــران ب
از  این بار پری خان خانم رقیبی  امــا  سلطنت! 
جنس خودش پیدا کرد؛ خیرالنساء بیگم، همسر 
سلطان محمد خدابنده. خیرالنساء نیز، بی خبر 
از فنون سیاست ورزی نبود؛ او در ابتدای کار با 
پری خان خانم راه آمد و حتی به ُکرنش در برابر 
او پرداخت، اما چون عرصه تکاپو برای قدرت 
را فراخ دید، تصمیم گرفت رقیب قدرقدرت را 
ــردارد. این بود که با دستیاری میرزا  از میان ب
سلمان، وزیر دربار، سلطان محمد خدابنده را از 
قدرت روزافزون خواهرش بیم داد و او را از نفوذ 
روزافزون پری خان خانم بر حذر داشت. به این 
ترتیب، شاه جــواز حذف فیزیکی خواهرش را 
صادر کرد. پری خان خانم، این بار در دام هولناک 
خیرالنساء گرفتار آمــد. روز هشتم اسفندماه 
سال 956، تعدادی از قزلباش های اجیر شده 
خیرالنساء، بر سر پری خان خانم ریختند و به 
حیاتش خاتمه دادند؛ اما این اقدام، به اغتشاشی 
که تمام ایــران را فرا گرفته بــود، خاتمه نداد. 
نیروهای عثمانی از غــرب، ازبکان از شــرق و 
پرتغالی ها از جنوب، به خاک ایران هجوم آورده 
بودند. آشوبی که سراسر مملکت را فرا گرفته 
بود، تنها با روی کار آمدن شاه عباس یکم و تسلط 

وی بر اوضاع، خاتمه پیدا کرد. 

نقشه جیمز باندی »هیتلر« برای ربودن پاپ!
گزارش اشپیگل درباره تصمیم نازی ها درسال 19۴۴، برای دزدیدن رهبرکاتولیک های جهان از واتیکان

 بازیگران  تاریخ

گزارش تاریخی

اسناد  تاریخی

 نفوذ مویرگی بهائیان
 درآموزش و پرورش پهلوی 

اعتماد شاه به بهائیان، زمینه حضور آن ها را در 
ارکان رژیم پهلوی فراهم کرد. آن ها به تدریج 
در تمام ادارات دولتی نفوذ کردند و با به قدرت 
رسیدن هویدا، به عنوان یک بهائی شناخته شده، 
تعداد زیادی از اعضای کابینه وی، از میان بهائیان 
متعصب انتخاب شدند. یکی از عرصه های نفوذ 
بهائیان، وزارت آموزش و پرورش بود که به عنوان 
وزارتخانه ای راهبردی شناخته می شد. فرخ رو 
پارسا، وزیر بهائی کابینه هویدا، رویکردی کاماًل 
دین ستیزانه داشت و افزون بر آن، کوشید تا تعداد 
زیادی از هم مسلکان خود را به این وزارتخانه وارد 
کند. هر چند که امروزه بهائیان با مظلوم نمایی 
سعی می کنند که منکر این نفوذ و همراهی با 
رژیــم پهلوی شوند، امــا اسناد موجود، خالف 
ادعای آن ها را ثابت می کند. در سندی که امروز 
مطالعه خواهید کرد و از سوی مؤسسه مطالعات 
و پژوهش های سیاسی منتشر شــده،، ساواک 
درباره اعتراض معلمان پس از نصب یک بهائی 
به عنوان مدیرکل روابط عمومی وزارت آموزش 

و پرورش، هشدار داده است:
»از : 20 هـ 15تــاریــخ : 24 / 10 / 53/ به : 
324شماره : 53184 / 20 هـ 15/ موضوع: 
آمــوزش وپــرورش/ انتصاب امین اله فروغی به 
سمت مدیرکل روابط عمومی وزارت آموزش و 
پــرورش موجب تعجب فرهنگیان شده و لطمه 
بزرگی به موقعیت دکتر شریفی وارد ساخته 
است . فروغی در بین فرهنگیان به نام یک بهائی 
متعصب شناخته شده است و روی همین اصل 
موقعی که در شانزده سال قبل به وسیله مرحوم 
یزدانفر، معاونت وقت وزارت فرهنگ آن روز به 
مدیریت دبستان قائم مقام منصوب شده بود، 
این انتصاب سروصدای زیادی در تهران و محافل 
روحانی ایجاد کرد و او را از این سمت برکنار و 
چون به علت )سیمای منظر( در آن زمان مورد 
لطف مرحوم یزدانفر که به انحراف جنسی مشهور 
بود قرار داشت، برای سرپرستی مدرسه ایران 
به بیروت فرستاده شد. خانم ]فرخ رو[ پارسا هم 
بعد از برکناری نبوی از مدیرکلی تهران، دستور 
داده بود امین اله فروغی به مدیریت کل آموزش 
ــردد، ولــی شــورای  ــرورش تهران منصوب گ و پ
انتصابات دوستانه به او تذکر داده بود مصلحت 
شما نیست چنین انتصابی صورت گیرد؛ اما او 

ابالغ مدیرکلی فروغی را امضا کرد.
نظریه شنبه : بی اعتنایی کردن به افکار و عقاید 
مردم و منصوب نمودن یک نفر بهائی در راس یک 
اداره مهم هرگز به مصلحت نیست و جز این که 
افکار معلمان و کارمندان را علیه دستگاه حکومت 

تحریک کند ثمر دیگری ندارد.
در  همیشه  که  اشتباهاتی   : شنبه  سه  نظریه 
انتصابات وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته 
بهانه ای به دست معلمان ناراضی داده که موج 
مخالفت علیه دستگاه حکومت را تقویت کنند و 
بی تفاوتی کامل که در روحیه طبقه معلم نسبت 
به مسائل مملکتی وجود دارد ناشی از همین 

اشتباهات است .
نظریه چهارشنبه : در صورتی که بهائی بودن 
کارمندان  انتقاد  بایستی  باشد  محرز  فروغی 
صورت  به  ولــی  پذیرفت.  را  مذهبی  متعصب 
استثنایی بعضًا ضرورت ایجاب می کند که چنین 

انتصاباتی صورت گیرد.«

مقاومت منفی مشهدی ها در برابر استعمار

عسل و قهوه به جای قند و چای!
ــوادی - یکی از برگ های  ج
ــارزات مــردم  ــب زریـــن تــاریــخ م
مشهد در برابر استعمارگران، مبارزه منفی 
آن ها در برابر محدودیت هایی است که استعمار 
ــه، پــس از انــعــقــاد قــــرارداد 1907 با  ــی روس
انگلیسی ها، به وجود آورد. بر طبق این قرارداد، 
شمال ایــران به منطقه نفوذ استعمار روسیه 
تزاری تبدیل می شد و انگلیسی ها مناطقی از 

جنوب و جنوب شرق ایران را در اختیار داشتند. 
با انعقاد این معاهده، استقالل ایران عماًل بر باد 
 رفت. در این زمان، روس ها در مشهد، دست 
به وضع عوارض و مالیات هایی زدند که عماًل، 
بازرگانان مشهدی را به خاک سیاه می نشاند. 
بخش عمده ای از فعالیت بازرگانی این افراد 
ــی داد.  را، واردات قند از روســیــه تشکیل م
همزمان با ماه محرم، مردم مشهد در یک اقدام 

خودجوش و برای مبارزه منفی با رفتارهای 
انحصارطلبانه اشغالگران، استفاده از چای و 
قند را که در مجالس روضه و عزاداری مرسوم 
بــود، ممنوع کردند و به جای آن، به خوردن 
قهوه به عنوان یک نوشیدنی در دسترس و البته 
غیر مرتبط با انحصارطلبی استعمارگران، رو 
ــد. جالب این که برای شیرین کردن آن  آوردن
نیز، قند را کنار گذاشتند و از عسل طبیعی که در 

کوه های اطراف مشهد تولید می شد، استفاده 
کردند و گاه نوشیدنی مجالس، به شربتی از 
عسل محدود می شد. این اقدام، باعث شد که 
بازرگانان مشهدی، به جای وارد کــردن قند 
و چای از خارج، به مبادالت کاالی داخلی رو 
بیاورند و خرید و فروش عسل تولیدی خراسان، 
رونق فراوانی پیدا کند. این شرایط تا برداشتن 

انحصار ظالمانه اشغالگران، ادامه پیدا کرد. 

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
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 پیشگیری از سرقت 
در اماکن خصوصی

     ورودی کانال کولر هرچند کوچک باشد با 
حفاظ فلزی مسدود شود.

     آژیرهای حفاظتی محل کسب خود را طوری 
نصب کنند که به سادگی بــرای سارقان قابل 

تشخیص نباشد.
     تا حدامکان از قفل های سوئیچی استاندارد 

و کتابی استفاده کنند.
     درهای مغازه را از نوع کرکره مشبک انتخاب 
کرده تا شب ها نیز روشنایی کافی در مغازه وجود 

داشته باشد.
     در زمان قطع برق مراتب به مرکز فوریت های 
های  ســرقــت  از  پیشگیری  منظور  ــه  ب  110

احتمالی گزارش شود.
سرهنگ محمد بوستانی

 رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

نقاب شیاد در »دیوار«!
چنان به ظاهر و حرف های آن مرد شیاد 
اعتماد کــرده بــودم که هیچ گاه به ذهنم 
نمی رسید او نیت سوئی دارد و می خواهد 
از یک زن سرپرست خانواده کالهبرداری 
کند. زن 35 ساله در حالی که چشمانش 
پر از اشک شده بود با بیان این جمالت 
به کارشناس اجتماعی کالنتری آبکوه 
مشهد گفت: حــدود یک سال قبل و بعد 
از شش سال زندگی مشترک از همسرم 
طــالق گرفتم چــرا که هیچ گونه تفاهم 
و سازگاری با هم نداشتیم در این میان 
من نمی توانستم وابستگی به دخترم را 
پنهان کنم چرا که او جگر گوشه ام بود و 
من نمی توانستم بدون او زندگی کنم به 
همین دلیل حضانت دخترم را پذیرفتم 
واز همسرم جدا شــدم. از آن روز به بعد 
باید مخارج زندگی خود و دخترم را تامین 
مــی کــردم ولــی بــه دلیل ایــن کــه مــدرک 
تحصیلی دیپلم داشتم و سن استخدامم 
نیز گذشته بــود بــه نــاچــار در پــی شغلی 
ــدی کسب کنم. از  خانگی بــودم تا درآم
نیز همسر سابقم هیچ نفقه  سوی دیگر 
ای برای دخترم پرداخت نمی کرد و من 
باید تالشم را برای آسایش دخترم بیشتر 
می کردم باالخره از طریق معرفی آشنایان 
یا آگهی های روزنامه ها به کارگری در 
خانه هــای مــردم می پرداختم تا بتوانم 
اجــاره منزل و مخارج روزانــه ام را تامین 
کنم چرا که بعد از طالق زیرزمین کوچکی 
را در بولوار توس مشهد اجاره کرده بودم و 
به همراه دخترم در آن جا به زندگی ادامه 
ــاره کالهبرداری  ــم. اگرچه درب می دادی
در سایت دیوار و کمین شیادان در فضای 
مجازی مطالب زیــادی شنیده و خوانده 
بودم ولی هیچ وقت فکر نمی کردم من نیز 
به همین راحتی و با اعتماد به این آگهی ها 
به دام شیادان نقابدار بیفتم. ماجرا از آن 
جا آغــاز شد که بــرای یافتن کــار خانگی 
در سایت دیوار جست وجو می کردم که 
یک آگهی استخدام توجهم را جلب کرد 
در آن آگهی نوشته شده بود »به کارگری 
برای پخت و پز و نظافت منزل نیازمندیم.« 
من هم که به آشپزی خودم اعتماد داشتم 
بالفاصله با شماره تلفن درج شده در زیر 
آگهی تماس گرفتم. مردی بسیار مودبانه 
و متشخص پاسخ تلفنم را داد و دربــاره 
ــن صاحب  ــاری اش گفت: »م شــرایــط ک
کارخانه ای در شهرک صنعتی در جاده 
کالت هستم! و همه اعضای خانواده ام 
به خارج از کشور رفته اند بنابراین به کد 

نیاز دارم که حداقل دو روز در  بانویی 
هفته برایم غذای گرم خانگی تهیه کند 
و همچنین به نظافت منزلم بــپــردازد!« 
آن مرد بعد از آن که درباره ساعات کاری 
و روزهــای حضورم در منزل توضیح داد 
خیلی مودبانه درخــواســت کــرد قبل از 
استخدام به منزلش بروم و شرایط کاری 
را از نزدیک مشاهده کنم. خالصه نشانی 
آن منزل را گرفتم و با اتوبوس به منطقه 
احمدآباد مشهد رفتم. مردی حدودا 37 
ساله در منزل را گشود و با خوشرویی و 
مهربانی مرا به درون منزل دعوت کرد. 
او در حالی که از من می خواست روزهای 
اول و آخــر هفته را در منزلش کــار کنم، 
ادامه داد شاید بتواند بقیه روزهای هفته 
را نیز در کارخانه اش  استخدامم کند! 
او سپس از من خواست قبل از استخدام 
باید مدارک شناسایی ام را مالحظه کند و 
نشانی محل سکونتم را بداند من هم کارت 
ملی و شناسنامه ام را که همیشه همراهم 
بــود به او نشان دادم و نشانی منزلم را 
نیز روی تکه کاغذی نوشتم! بعد از این 
ماجرا به خانه ام بازگشتم و منتظر تماس 
آن مرد ماندم تااین که دو روز بعد زنگ 
منزلم به صدا درآمد وقتی در را گشودم 
آن مرد را روبه روی خودم دیدم. با حیرت و 
تعجب آن مرد را که یک جعبه شیرینی نیز 
در دست داشت به درون خانه ام تعارف 
کــردم و مشغول گفت و گو شدیم. او در 
میان صحبت ها گفت: »برای آن که قرار 
است خانه و زندگی ام را به تو بسپارم باید 
ضمانتی داشته باشی!« به او گفتم کسی 
را ندارم که ضمانتم را بکند اما می توانم 
مبالغی سفته را به عنوان ضامن بگذارم! 
امــا او با مهربانی و چــرب زبانی و با این 
بهانه که این گونه به زحمت می افتی، از 
من خواست تا گوشی همراهم را به عنوان 
ضمانت نزد او بگذارم! به او گفتم: اما این 
گوشی را الزم دارم! آن مرد با لبخند ادامه 
داد حداقل به مدت یک هفته  برای جلب 
اعتماد نزد من باشد! و سپس در حالی 
گوشی را به او دادم که حتی محتویات 
آن را نیز خالی نــکــردم. او رفــت و دیگر 
گوشی تلفنش خاموش شد. وقتی به در 
منزلش رفتم همسایه اش گفت: این منزل 

مدت هاست خالی از سکنه است و ...
شایان ذکر است به دستور سرگرد محمدی 
)رئیس کالنتری آبکوه مشهد( تحقیقات 
ماموران دایره تجسس درباره ادعای این 

زن جوان آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

قاچاق مواد مخدر با خودروی 
سرقتی !

توکلی- فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف 
محموله  مواد مخدر  در عملیات ماموران یگان 

تکاوری شهرستان راور خبر داد. 
به گــزارش خبرنگار ما ســردارنــاظــری  گفت : 
گروهی از ماموران یگان تکاوری 113راورهنگام 
گشت زنی در یکی از محورهای خاکی بخش 
راین از توابع شهرستان کرمان به یک دستگاه 
خـــودروی پــژو مشکوک شدند و به آن دستور 

ایست دادند.
وی افزود: راننده این خودرو در مواجهه با پلیس 
با افزایش سرعت از محل فرار کرد و پس از طی 
مسافتی با به جا گذاشتن خودرو و با استفاده از 
تاریکی شب از دید ماموران خارج شد و گریخت.

 مقام ارشد انتظامی استان کرمان  با اشــاره به 
سرقتی بودن خودرو ، اظهار  کرد: ماموران در 
ــودرو ۲۸7 کیلوگرم تریاک  بازرسی از این خ
کشف و   خودروی پژو را توقیف کردند. وی با بیان 
این که  تالش پلیس برای دستگیری قاچاقچیان   
این محموله افیونی ادامه دارد ،خاطرنشان کرد: 
پلیس تمام توان خود را با هدف  خدمت رسانی 
به مردم و کاهش زمینه های اعتیاد و توزیع مواد 

مخدر به کار گرفته است.

امـــدادرســـانـــی آتـــش نــشــانــان مــشــهــدی به 
سیل زدگان سیستان و بلوچستان- روز گذشته

سجادپور- پیرمردی که در یک مغازه کلنگی 
ــر اثــر  ــی کـــرد ب ــی م ــدگ ــه تنهایی زن قــدیــمــی ب

آتش سوزی به طرز دلخراشی جان سپرد.
به گزارش خراسان، این حادثه تلخ دقایق اولیه 
بامداد روز گذشته در حالی به نیروهای آتش 
نشانی مشهدگزارش شد که دود غلیظی هسته 
مرکزی شهر را فراگرفت. به دنبال اعالم حادثه 
آتش سوزی، بالفاصله نیروهای امدادی و اطفای 
حریق به محل حادثه در خیابان آیت ا... بهجت 
عزیمت کردند و به خاموش کردن شعله های آتش 
پرداختند. وقتی زبانه های آتش فروکش کرد 
ناگهان آتش نشانان باجسد سوخته پیرمردی در 
میان شعله ها روبه رو شدند و بی درنگ ماجرا را به 
نیروهای انتظامی و قاضی ویژه قتل عمد اطالع 
دادنــد. دقایقی بعد ماموران کالنتری در محل 
حضور یافتند و به تحقیق در این باره پرداختند. 
بررسی های انتظامی نشان می داد که پیرمرد 
مذکور به تنهایی آن جا زندگی می کرد و با توجه 
به ضایعات موجود در محل، احتماال به جمع آوری 
ضایعات می پرداخت. این گزارش حاکی است، 
به دستور قاضی کاظم میرزایی )قاضی ویژه 

قتل عمد( جسد پیرمرد برای تعیین علت دقیق 
مرگ در حالی به پزشکی قانونی انتقال یافت که 
تحقیقات مقدماتی از وجود اجاق تک شعله در 
محل حکایت دارد و احتماال کانون آتش سوزی 

نیز همین نقطه بود. 
طی  نیز  مشهد  نشانی  ــش  آت عمومی  ــط  روابـ

گزارشی و با تاکید بر این که علت دقیق وقوع 
حادثه از ســوی کارشناسان در دســت بررسی 
است، اعالم کرد: در پی وقوع این حادثه تلخ، 
بالفاصله آتش نشانان از ایستگاه های 44 و یک، 
به محل حادثه اعزام شدند و از سرایت آتش به 

دیگر اماکن مسکونی جلوگیری کردند.

مقنی جان باخت ، کارفرما گریخت !

ساجدی- در پی حادثه سقوط مرد مقنی به  درون 
چاه آب، کارفرما نیز متواری شد.

به گــزارش خراسان، این حادثه در یکی از باغ 
ویــالهــای در حــال احـــداث در منطقه آرامــگــاه 
فردوسی مشهد زمانی رخ داد که مرد میان سال 
در حال حفر چاه آب بود که ناگهان به درون چاه 
سقوط کرد. بررسی های مقدماتی حاکی از آن 
است که احتماال آوار سنگینی نیز بر سر متوفی 
فروریخته است اما در عین حال جسد این مرد با 

دستور قاضی میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد( و 
برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی 
منتقل شد. از سوی دیگر با دستور قضایی لوازم 
چاه کنی در محل توقیف شد و کارفرما نیز خود 
را به نیروهای انتظامی معرفی نکرد. همزمان با 
فرار کارفرما، اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی با دستورات ویژه قاضی کاظم میرزایی، 
تحقیقات گسترده خود را برای دستگیری وی 

آغاز کرد.

باند سرقت از باغ ویالها متالشی شد 
سجادپور- با دستگیری عامالن دستبرد به 
باغ ویالهای اطراف مشهد و طرقبه و شاندیز 

تاکنون راز 40فقره سرقت فاش شده است.
فرمانده انتظامی طرقبه و شاندیز روز گذشته 
با تایید خبر دستگیری سارقان به خراسان 
ــزارش هــای متعدد سرقت از  گفت: در پی گ
باغ ها و مزارع، نیروهای پلیس آگاهی وارد عمل 
شدند و تحقیقات گسترده ای را در این باره آغاز 
کردند. سرهنگ »علی اکبر حسین پور« افزود: 
کارآگاهان با ردزنی های اطالعاتی و تحقیقات 
میدانی موفق شدند چهار تن از عامالن دستبرد 
ــاغ ویــالهــا را در مخفیگاه های مختلف  بــه ب

دستگیر کنند.
وی اضافه کرد: در این میان اعضای یک باند 

سه نفره که بین 37 تا 45 ساله هستند در 
بازجویی های تخصصی به 1۸ فقره سرقت از 
باغ ها و مزارع اطراف مشهد و بینالود اعتراف 
کردند که بررسی ها با دستور قضایی برای 
شناسایی دیگر عوامل مرتبط و همچنین مال 
طرقبه  پلیس  رئیس  دارد.  ادامـــه  باختگان 
و شاندیز تصریح کــرد: کارآگاهان در ادامــه 
پیگیری پرونده دستبرد به باغ ویالها، جوان 
3۸ ساله دیگری را نیز که دارای سوابق متعدد 
کیفری اســت با رصدهای اطالعاتی به دام 
انداختند که تاکنون به ۲۲ فقره سرقت در 

اطراف طرقبه و شاندیز اعتراف کرده است.
سرهنگ حسین پور گفت: این متهم مدعی شد 
که اموال سرقتی را به مشهد انتقال می داد و به 

یکی از مالخران حرفه ای می فروخت ، بنابراین 
کارآگاهان پلیس آگاهی در ادامه این عملیات و 
با هماهنگی های قضایی، مالخر اموال سرقتی 
را نیز در مشهد دستگیر کردند و تحویل مراجع 

قضایی دادند.
مقام ارشد انتظامی طرقبه و  شاندیز همچنین 
از دستگیری سارق امــوال و محتویات داخل 
خودروها خبر داد و گفت: این متهم 41 ساله 
که سابقه سرقت و فراراز  زندان را دارد تاکنون 
به 13 فقره دستبرد به خودروها اعتراف کرده 
است اما با توجه به شواهد و مــدارک موجود 
احتمال می رود سرقت هــای ایــن فــرد که از 
مهرماه امسال در مناطق مختلف مشهد آغاز 

شده است به بیش از یک صد فقره برسد.

مرگ دلخراش در شعله های آتش
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شاخص

 دلیل سقوط تجارت ایران
 و هند چیست؟ 

مجمـوع تبـادالت تجـاری هنـد بـا ایـران در 
12 مـاه منتهـی بـه اسـفند 97 )تاریـخ هـای 
میـادی گـرد شـده انـد( حـدود 17 میلیارد 
دالر بـوده کـه 13.5 میلیـارد دالر آن مربوط 
بـه صـادرات ایـران بـه هنـد و 3.5 میلیـارد 
دالر آن مربـوط بـه واردات ایران از آن کشـور 
بـوده اسـت. بـا ایـن حـال در هشـت مـاه 98، 
کل تجـارت ایـران و هنـد بـه 3.53 میلیـارد 
دالر کاهـش یافتـه کـه 1.29 میلیـارد دالر 
آن مربوط به صـادرات ایران به هنـد و 2.24 
میلیـارد دالر آن مربـوط بـه صـادرات هنـد به 
ایران اسـت. به ایـن ترتیب تراز تجـاری ایران 
و هنـد از بیـش از 10 میلیـارد دالر بـه نفـع 
ایـران، بـه منفـی 946 میلیـون دالر رسـیده 
اسـت. دلیـل اصلـی ایـن موضـوع مربـوط بـه 
کاهـش شـدید صـادرات نفـت ایـران بـه هند 

اعـام شـده اسـت. 
)اتاق بازرگانی تهران(

اخبار

بازار خبر

تلفیق، یارانه معیشتی را فراگیر کرد

مصوبه کمیسیون تلفیق برای پرداخت یارانه 
 معیشتی به همه یارانه بگیران و افزایش

 20 درصدی برای 2 دهک پایین 

در حالی که هم اکنون تنها حدود 60 میلیون نفر یارانه 
معیشتی )یارانه بنزینی( دریافت می کنند، کمیسیون 
تلفیق بودجه 99 تصمیم گرفته است که این یارانه به 
همه یارانه بگیران )دریافت کنندگان یارانه 45 هزار 
و 500 تومانی( تعلق بگیرد. طبق گفته سخنگوی 
این کمیسیون، یارانه معیشت بنزین در سال آینده به 
همه یارانه بگیران به طور مساوی تعلق می گیرد. این 
تصمیم در صورت تصویب نهایی در مجلس قابلیت 
اجرا خواهد داشت.به گزارش خانه ملت، هادی قوامی 
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 99 در 
تشریح نشست کمیسیون متبوعش گفت: در نشست 
امروز این کمیسیون، تبصره 14 الیحه بودجه سال 99 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قوامی اظهار کرد: با 
تصویب کمیسیون تلفیق مجلس، یارانه معیشت بنزین 
در سال آینده به همه یارانه بگیران به طور مساوی تعلق 
 می گیرد و به افراد تحت پوشش کمیته و بهزیستی
 20 درصد بیشتر تعلق خواهد گرفت. شایان ذکر 
است این تصمیم از دو محل بار مالی مازادی بر دولت 
ایجاد خواهد کرد؛ هم افزایش حدود 15 میلیون 
 نفری دریافت کنندگان یارانه معیشتی و هم افزایش
 20 درصدی یارانه افراد تحت پوشش. البته هنوز 
معلوم نیست که میزان این یارانه که به طور مساوی 
پرداخت خواهد شد، چقدر است. ممکن است از محل 

کاهش متوسط پرداختی، این بار مالی جبران شود. 

 گام نخست برقی کردن 
موتورسیکلت ها 

وزیر نیرو، دیــروز، به آغاز طرح برقی کردن موتور 
سیکلت ها در تهران اشــاره کرد و گفت: سه هزار 
موتورسیکلت در گام نخست برقی می شود. رضا 
ــم رونــمــایــی از نخستین  ــراس ــان در م ــی ــان اردک
موتورسیکلت برقی در شرکت توزیع برق استان 
تهران افزود: طرح برقی کردن در گام نخست از زیر 
مجموعه های وزارت نیرو آغاز شده است. وی به 
وجود 10 میلیون موتورسیکلت فرسوده اشاره کرد 
و گفت: این طرح در گام بعد به دیگر وزارتخانه هایی 
که از موتورسیکلت برای خدمت رسانی استفاده 
می کنند تسری داده می شود. وزیر نیرو از تاش 
برای احداث ایستگاه های شارژ موتورهای برقی 
خبرداد و گفت: طرح برقی کردن موتورسیکلت 
ها محدود به دستگاه های دولتی نخواهد ماند 
زیرا وقتی مردم احساس کنند با این کار حدود پنج 
میلیون تومان در هزینه سوخت آن ها صرفه جویی 
می شود خود راغب می شوند که از این طرح استفاده 
کنند.وی از رایزنی برای اختصاص تسهیات بانکی 

جهت برقی کردن موتورسیکلت ها خبرداد.

ایران جایگاه نخست تولید خاویار 
جهان را به چین واگذار کرد

فـارس - چیـن از سـال 2005 طـی اقداماتـی 
کـه انجـام داد توانسـت جایـگاه نخسـت تولیـد 
خاویـار جهـان را از ایـران بگیـرد. بـه گـزارش 
بیزینس تایمـز، در حالـی کـه ایـران و روسـیه 
سـال های طوالنـی بـزرگ تریـن منبـع ماهیـان 
خاویـاری در دریـای خـزر را داشـتند امـا پـس از 
فروپاشـی شـوروی در سـال 1991 بـه دلیـل 
برداشت بیشتر از ماهیان خاویاری جمعیت این 

نـوع ماهی هـا بسـیار کـم شـد.

هند؛ دومین بازار بزرگ »تلفن های 
هوشمند« در جهان شد

فارس - براساس گزارش های منتشر شده، هند 
با عبور از ایــاالت متحده به دومین بــازار بزرگ 
تلفن های هوشمند در جهان تبدیل شد. هند با 
دستیابی به 158 میلیون تلفن در سال 2019 
به عنوان دومین بازار بزرگ تلفن همراه از  ایاالت 

متحده پیشی گرفت.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

شدن  منتفی  اقتصاد  ــر  وزی معاون 
مالیات از سود سپرده بانکی و سهام 
را در الیحه اصاح قانون مالیات های 
قــرار  گفت:  و  ــرد  ک تایید  مستقیم 
مالیاتی  مــحــل  دو  ایـــن  از  نیست 
دریــافــت شــود. دهــقــان دهــنــوی با 
بیان این که در این الیحه، مالیات 
بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی 
اماک مطرح شده، افزود: احتمااًل 
آغاز دریافت این مالیات ها، دو تا سه 
سال پس از تصویب مجلس، خواهد 
بود. معافیت سود سپرده ها و سود 
سهام از مالیات در شرایطی است 

که برخی مراکز 
پـــژوهـــشـــی 
مرکز  نظیر 
پژوهش های 

مــجــلــس و 

بسیاری از صاحب نظران با دریافت 
مالیات از سود سپرده بانکی موافق 
هستند. هرچند شرط اصلی برای 
دریافت مالیات از این بخش، تعریف 
این پایه مالیاتی بر سپرده های کان 
و میلیاردی و معافیت سپرده های 

خرد عموم مردم است.
ــزاری تسنیم،  ــرگ ــب ــزارش خ ــ ــه گ ب
در  ــوی  ــن ده ــان  ــق ده محمدعلی 
مصاحبه با رادیو درباره الیحه اصاح 
قانون مالیات های مستقیم گفت: 
به تازگی پیش نویس الیحه  ای تهیه 
و در چند روز گذشته توسط وزارت 
اقتصاد برای طرح در دولت، ارسال 
شده اســت. با این حــال، این الیحه 
نیاز به طی مراحل طوالنی و بررسی 
ــت و مجلس دارد و قطعًا با  در دول

تغییراتی همراه خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: 
در ایــن مــیــان پیش بینی 
ــا بــعــد از تصویب  شـــده ت
هم  فرصتی  مجلس، 
برای اجرا باشد تا 
فعاالن  نگرانی 
ــادی  ــصـ ــتـ اقـ

ــرف شـــود. بــنــابــرایــن ممکن  ــرط ب
است بین اجرا و دریافت مالیات دو 
تا سه ســال فاصله باشد. برهمین 
ــدف جــلــوگــیــری از  ــا هـ ــاس و ب ــ اس
تبعات منفی اثر مفاد الیحه بر بخش 
شده  گرفته  تصمیم  مختلف،  های 
پیش نویس الیحه با حضور صاحب 
نمایندگان  کارشناسان،  و  نظران 
مجلس و ... چــکــش کــاری شــود. 
این مقام مسئول افــزود: مالیات بر 
سود سپرده بانکی و سهام در الیحه 
اصاح قانون مالیات های مستقیم 
لحاظ نشده و قرار نیست از این دو 
محل مالیاتی دریافت شود. دهقان 
دهنوی در پاسخ به ایــن ســوال که 
آیا این دو پایه مالیاتی به طور کلی 
در الیحه پیش بینی نشده یا با نرخ 
صفر هستند، گفت: این که مالیات 
با نرخ صفر ببینیم یا معاف باشند 
با هم فرقی نمی کند و یکی است. 
تفاوت آن ها در شفافیت زایی است 
که هم اکنون نیز اطاعات مربوط 
به سود سپرده های بانکی و سهام 
در اختیار بانک ها و سازمان بورس 
بوده و طبق ماده 169 مکرر قانون 

مالیات های مستقیم دقیقًا سازمان 
امور مالیاتی می تواند هر اطاعات 
ــی را دریــافــت کند.دهقان با  الزم
اشاره به این که در پیش نویس الیحه 
ــواردی چــون مالیات بــر مجموع  مـ
درآمد )افراد(، سامان دهی مالیات 

ها و مالیات بر عایدی اماک مطرح 
شده، توضیح داد: نکته مهم مالیات 
ــد، ایــجــاد عدالت  بــر مجموع درآمـ
اجتماعی در جامعه بوده و افرادی 
که دارای درآمد بیشتر هستند باید 

مالیات بیشتری بدهند.

گزارش مرکز آمار نشان می دهد که تعداد پروانه ها، تعداد واحدها و زیربنای مسکونی 
پیش بینی شده در پروانه های صادرشده توسط شهرداری ها، در تهران افت کرده اما در 
کل مناطق شهری کشور رشد کرده است. این آمار مربوط به تابستان امسال در مقایسه 

با بهار است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در فصل تابستان 98، تعداد کل پروانه های صادرشده 
در تهران 2116 فقره بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 4.0 درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته حدود 26.8 درصد کاهش داشته است. به طور متوسط در هر پروانه 
6.9 واحد مسکونی پیش بینی شده است. بر این اساس، تعداد 1٤ هزار و 540 واحد 
مسکونی در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری  تهران، 
پیش  بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود 3.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 

گذشته)تابستان 97( حدود 30.9 درصد کاهش داشته است. 
اما در کل مناطق شهری کشور، تعداد 98هــزار و 659 واحد مسکونی در پروانه های 
صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری ها پیش  بینی شده که نسبت به فصل 
گذشته حدود 3.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 3.9 درصد افزایش 
داشته است.  متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه  احداث ساختمان 2.6 واحد بوده 
است . بر این اساس تعداد کل پروانه ها 38 هزار و393 فقره بوده که نسبت به فصل گذشته 
حدود 5.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 14/8 درصد افزایش داشته است.

گام نیمه تمام برای اصالحات مالیاتی 
معاون وزیر از منتفی شدن مالیات سود سپرده و سهام و گنجانده شدن مالیات بر مجموع درآمد  و عایدی اماک در پیشنهاد وزارت اقتصاد خبر داد 

گزارش مرکز آمار براساس پروانه های ساخت و ساز صادرشده 
توسط شهرداری ها در تابستان امسال مشخص کرد: 

 تکانه آرام ساخت و ساز مسکن
 برای خروج از رکود 

پیامک به واجدان شرایط »مسکن ملی« از ۱0 بهمن 
معاون وزیر راه و شهرسازی اعام کرد: از چند روز 
آینده پیامکی به متقاضیان واجد شرایط دریافت 
مسکن ملی ارسال خواهد شد که به معنی پذیرش 
شرایط آن ها و اعام مراجعه حضوری برای تکمیل 
ــزارش ایرنا، »محمود  مراحل ثبت نام اســت. به گ
محمودزاده« اظهار کرد: متقاضیان مسکن ملی که 
واجد شرایط شناخته شده اند از پایان همین هفته و 
به صورت مرحله ای یعنی استان به استان و شهر به 
شهر فراخوانده می شوند. به گزارش خراسان، این در 
حالی است که پیشتر، قرار بود از نیمه دوم بهمن نتیجه 
پاالیش اولین مرحله از ثبت نام مسکن ملی مشخص 

شود. به گفته محمودزاده، متقاضیان واجد شرایط، 
پیامکی را دریــافــت خواهند کــرد که درخصوص 
مراجعه حضوری آن ها به ادارات کل وزارت راه در 
هر استان یا بنیاد مسکن برای ادامه مراحل ثبت نام 
به آن ها خبر می دهد. همچنین به  جز اطاع رسانی 
پیامکی، از طریق سایت سامانه مسکن ملی نیز اطاع 
رسانی انجام خواهد شد. براساس این اظهارات، آغاز 
دور جدید ثبت نام مسکن ملی تا قبل از پایان سال 
و احتماالً در اسفند خواهد بود و در دور قبل به طور 
متوسط 42 درصد از ثبت نام کنندگان مسکن ملی 

واجد شرایط نبوده اند. 

5 هزار میلیارد تومان وام به خودروسازان در آستانه نهایی شدن 
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان این که شورای پول و اعتبار تخصیص پنج  هزار میلیارد 
تومان اعتبار به خودروسازان را مصوب کرد، افزود:این تسهیات اواخر بهمن به دست قطعه سازان خواهد 
رسید. سامعی، نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو با اعام این خبر گفت: این موضوع در شورای 
پول و اعتبار نهایی شده و اکنون بانک های عامل در حال تقسیم کار برای پرداخت این مبالغ هستند. وی افزود: 
تا اواخر بهمن این مبلغ به حساب خودروسازان واریز می شود و قطعه سازانی که قرار است از این منابع بهره مند 
شوند، مشخص خواهند شد و البته زمان بندی و  نحوه پرداخت طلب قطعه سازان مشخص و به مرورداده 

می شود و موجودی انبار قطعه سازان برای سال آینده نیز در شرایط بهتری قرار می گیرد.

سپرده های بانکی همچنان رقیب تولید باقی می مانند؟

آن گونه که از سخنان معاون وزیر اقتصاد بر می آید، مالیات بر سود سپرده های 
بانکی در الیحه اصاح قانون مالیات های مستقیم حذف شده است. سود 
سپرده های بانکی را می توان مهم ترین رقیب تولید در شرایط کنونی دانست که 
براساس آن، صاحبان حساب های بانکی اقدام به کسب درآمد بدون هیچ ریسک 
خاصی می کنند. در این زمینه آمارهای تکان دهنده ای تاکنون منتشر شده که 
به عنوان مثال 74 درصد سپرده ها مربوط به یک درصد سپرده گذاران است یا 
این که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش شماره 16763 خود، به صراحت 
اعام کرده که شبکه بانکی سالیانه حداقل به طور متوسط 2.5 میلیون تومان 
)کمی بیش از 200 هزار تومان در ماه( به ازای هر ایرانی سود سپرده می دهد. 
این نشان می دهد که توزیع سپرده و سود سپرده ها تا چه میزان در بین مشتریان 
بانک ها نامتوازن است. بر این اساس، حذف مالیات بر سود سپرده ها تلویحًا به 
معنای حاشیه امن برای دارندگان حساب های کان بانکی و باقی ماندن رقیب 
بانکی سرسخت برای جریان تولید در کشور است. به همین دلیل به نظر نمی 
رسد که حذف این پایه مالیاتی، چندان عاقانه باشد. مگر این که تکلیف این 

موضوع به نوعی در بخش مالیات بر مجموع درآمد افراد مشخص شده باشد. 

فراخبر



با اندوه فراوان درگذشت 
همسر و پدری مهربان مرحوم شادروان 

حاج حسین حاجی آبادی
ــاع کلیه آشنایان و دوســتــان محترم مــی رسانیم   را بــه اط

 مراسم تشییع و خاک سپاری امــروز دوشنبه 98.11.7 

 ساعت 12 ظهر از ابتدای جــاده گلمکان به سمت آرامگاه 

همسر و فرزندان ابدی اش واقع در گلمکان حاجی آبادی باال برگزار می گردد.

دو شنبه ۷  بهمن  1398 
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رئیس کل گمرک در جمع خبرنگاران خبرداد: 

۷۲میلیارد دالر تجارت ایران در 1۰ ماه امسال 
ــل گــمــرک  حــســیــن بـــردبـــار- رئـــیـــس کـ
درنشستی خبری به تشریح آخرین آمارهای 
ــه تــجــارت کــشــور، وضعیت دپــوی  ــاه 10م
خودروها درگمرک و دیگر موضوعات این 
حوزه پرداخت و مجموع صادرات و واردات تا 
آخر دی ماه را 72 میلیارد دالر اعام کرد.به 
گزارش خراسان، مهدی میراشرفی، دیروز 
در نشستی خبری در محل ساختمان اصلی 
ــادرات 10مــاهــه امــســال را  گمرک رقــم صـ
35.5 میلیارد دالر معادل 115 میلیون تن 
اعام کرد که ازلحاظ وزنی در تاریخ بعد از 

انقاب کم سابقه است.
 وی افــزود: ایــن میزان صــادرات نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 20.76 درصد رشد 
وزنی ولی 3.2 درصد کاهش ارزشی دارد.
وی کاهش ارزش صادرات را ناشی از کاهش 
قیمت های پایه صادراتی به میزان 30 درصد 
اعــام کــرد که اگــر ایــن اتفاق نمی افتاد 9 
میلیارد دالر دیگر به رقم صادراتمان افزوده 
می شد. البته به گفته معاون وزیر اقتصاد، 
آمارهای مربوط به صــادرات برق و خدمات 
فنی و مهندسی درایــن آمار محاسبه نشده 

است.

گمرک هیچ پرونده تخلفی ندارد	 
میراشرفی با تاکید بر این که در یک سال 
گذشته هیچ پرونده تخلفی در گمرک وجود 
ــت، افـــزود: اکنون بیش از 10  نداشته اس
پرونده باز وجــود دارد که عمدتا کاشف آن 
ها خود گمرک است.وی در پاسخ به سوال 
دیگری دربــاره درآمــد گمرک گفت: درآمد 
گمرک بر اســاس بودجه 16 هــزار میلیارد 
10 ماهه امسال گمرک  ــت. در  تومان اس
وصولی  تومان  میلیارد  هــزار   10 توانسته 
داشــتــه بــاشــد، همچنین در بهمن مــاه سه 
هزار میلیارد تومان ضمانت نامه دارد و هزار 
میلیارد تومان نیز در اسفند ماه درآمد محقق 

خواهیم کرد.

مرجوعی۲۰ هزار تن ذرت آلوده به یک 	 
کشور آفریقایی

وی در پاسخ به پرسشی درباره شایعه ترخیص 
ــن ذرت هـــای آلــوده گفت: اگر  ــزارت 146ه
قــرار بر این بود که ذرت آلــوده ای ترخیص 
شود، 146 هزار تن موجود هم می توانست 
جزئی از آن باشد. ســال 91 و 95 هم دام 
پزشکی و هم قرنطینه با تست هایی که انجام 
دادند، این کاالها را مجاز به ورود دانستند. 

استاندارد ایران به عنوان مرجع سوم اعام 
کرد که این ذرت ها آلوده است و اجازه ورود 
نــدارد.وی ادامه داد: باوجود تعدد قوانین، 
اما گمرک همیشه جمع سه مرجع را ماک 
قرار می دهد و به همین دلیل اجازه ورود این 
محموله به کشور را نداد.20 هزار تن در هفته 
گذشته به مقصد یکی از کشورهای آفریقایی 
مرجوع شد و تحت هیچ شرایطی حتی یک 

گرم از این ذرت وارد کشور نشده است.

قاچاق سازمان یافته در گمرک نداریم	 
رئیس کل گمرک ایــران در پاسخ به سوال 
دیگری درباره قاچاق سازمان یافته در مبادی 
ورودی کشور اظهار کرد: یکی از اقدامات 
سال گذشته همکاری گمرک با پلیس امنیت 
است و نیروی انتظامی در  11 مبادی ورودی 
دریایی، زمینی و هوایی در کنار همکاران 
مستقر است و اگر فساد و قاچاق سازمان 
یافته ای وجود داشته باشد، آن ها در مبادی 
حضور دارنــد.وی این موضوع را با قاطعیت 
تکذیب کرد و افزود: کاالهایی که اکنون در 
بازار به عنوان قاچاق یاد می شود 1500 قلم 
 هستند که ورودشان از گمرک ممنوع است .
 اگــر تا پیش از ممنوعیت ورود کاالها این 
موضوع اعام می شد گمرک نمی توانست با 
قاطعیت آن را رد کند، اما اکنون چگونه ممکن 
است فردی با وجود ممنوعیت قانونی بتواند 

کاالیی را از مبادی ورودی وارد کشور کند.

وضعیت خودروهای دپو شده	 
رئیس کل گمرک ایــران همچنین در پاسخ به 
سوالی مبنی بر دپــوی خــودروهــا در گمرک، 
تصریح کرد: هم اکنون حدود پنج هزار خودرو 
در گمرکات داریم که منتظر ترخیص هستند 
ولی برای ترخیص هزار خودرو که عوارض هم 

پرداخت کرده اند نیازمند مصوبه هستیم. 
بــرای بیش از سه هــزار خــودرو در محاکم ظن 
قاچاق وجود دارد که البته با حکم برائت شاید 
در مرحله پرداخت عوارض قرار بگیرند. 130 
خودرو برای جانبازان باالی 2500 سی سی 
اســت که رأی هیئت عمومی دیـــوان عدالت 
اداری را دارند و ما به دنبال مجوز آن هستیم. 
همچنین حدود 600 خودرو بعد از مصوبه وارد 
گمرک شده است که به نظر گمرک هیچ گاه 
احتمال ترخیص را نخواهند داشت. البته اگر 
وزارت اقتصاد به نتیجه برسد، امکان ترخیص 
بخش زیادی از خودروهای مانده در گمرکات 

وجود دارد.

 شوک تعطیلی احتمالی
 قدیمی ترین بیمارستان شیروان

جواد حشمتی- چند هفته است که زمزمه هایی درباره 
تعطیلی احتمالی بیمارستان امام خمینی)ره( شیروان، 
نقل محافل و همین امر باعث دغدغه شهروندان شده است.

هنوز مدت زیادی از افتتاح بیمارستان آیت ا... »هاشمی 
رفسنجانی« شیروان نمی گــذرد که مــردم با شنیدن خبر 
تعطیلی احتمالی بیمارستان قدیمی این شهر شوکه شده 
اند.»رضایی« از شهروندان شیروانی با اشــاره به این که 
تعطیلی بیمارستان مرکز شهر اصًا کار درستی نیست، بر 
لزوم بازنگری بخشنامه های ارسالی احتمالی در این  باره 
تاکید می کند و می گوید: مگر می شود شیروان به عنوان 
دومین شهر بزرگ استان با 160 هزار نفر جمعیت فقط یک 

بیمارستان داشته باشد؟
»موسوی«یکی دیگر از شهروندان، وجود بیمارستان امام 
خمینی)ره( در مرکز شهر را یک ضرورت بیان می کند و می 
گوید: شنیده ام در بسیاری از اوقات بیماران فاروجی برای 
درمان به شیروان مراجعه می کنند و بار ترافیکی بیمارستان 
ها باال می رود. تعطیلی این بیمارستان تاریخی موجب وارد 

آمدن لطمه به روح و روان مردم می شود.
او خواستار رسیدگی جدی به این موضوع می شود و می 
گوید: اگر موضوع تعطیلی بیمارستان امام خمینی)ره( 
واقعیت داشته باشد، مردم از این تصمیم متضرر می شوند. 
یکی از کارمندان بیمارستان امام خمینی)ره( مدعی می 
شود: کارهای مربوط به جا به جایی کارکنان این بیمارستان 
تقریبًا انجام و حتی پست های شغلی برای برخی افراد تعیین 
شده است و آن طور که شنیده ایم فقط بخش کوچک اورژانس 
و دیالیز در این ساختمان فعال می ماند و دیگر بخش ها به 
بیمارستان آیت ا... هاشمی رفسنجانی منتقل می شود. وی 
ادامه می دهد: آن طور که شنیده شده، ساختمان بیمارستان 
امام خمینی)ره( شیروان متعلق به هال احمر است و در 
صورت تخلیه باید ملک در اختیار جمعیت هال احمر قرار 
گیرد و از کاربری درمانی احتمااًل خارج خواهد شد. خبرنگار 
ما با سرپرست شبکه بهداشت و درمان شیروان تماس گرفت 

اما او از پاسخ گویی در این خصوص خودداری کرد.

 کاهش 9 میلیارد لیتری
 قاچاق بنزین

ــر کشور در جلسه ستاد مــبــارزه بــا قــاچــاق کــاال و ارز گفت:  وزی
خوشبختانه در حوزه واردات یعنی قاچاق ورودی با کاهش مواجه 
بودیم.رحمانی فضلی افزود: برآورد کلی که در جلسه ارائه شد، 
حدود 12 میلیارد دالر از مجموع قاچاقی است که ازخارج به داخل 
و از داخل به خارج صورت می گیرد. وزیر کشور افــزود: در حوزه 
قاچاق کاال از داخل به خارج بیش از 80 درصد بخش سوخت است 
که با کاهش بسیار خوبی یعنی حدود 9 میلیارد لیتر مواجه هستیم. 
وی ادامه داد: با طرح تکمیلی در حوزه صادرات فراورده ها از طرف 
مرزنشینان که به تازگی توافق شد و وزارت نفت همکاری بسیاری 
خوبی داشت، امیدواریم در ماه های باقی مانده سال و در سال 99 

با کاهش چشمگیر در حوزه قاچاق سوخت مواجه باشیم. 

۴۰ لیتر سهمیه بنزین مازاد برای معلوالن و جانبازان

مــعــاون برنامه ریـــزی شــرکــت ملی پخش 
ــازاد  مـ بــنــزیــن  سهمیه  لیتر   40 ــت:  ــف گ
ــوالن و  ــل ــع بـــر ســهــمــیــه شــخــصــی بــــرای م
ــازان در نــظــر گــرفــتــه شـــده اســـت.  ــب ــان  ج

 رضایی شب گذشته در ارتــبــاط تلفنی با 
برنامه پیگیری شبکه خبر، با بیان این که 40 
لیتر سهمیه بنزین مازاد بر سهمیه شخصی 
ــرای معلوالن و جانبازان در نظر گرفته  ب
شده است، افزود: برای حدود 30 هزار نفر 

از معلوالن و جانبازان کارت شخصی بنزین 
صادر شده بود.   وی ادامه داد: برای این که به 
این تعداد از معلوالن و جانبازان سهمیه مازاد 
تعلق بگیرد، ناچار شدیم کارت ها را تعویض 
کنیم. معاون برنامه ریزی شرکت ملی پخش 
گفت: با اطاع رسانی قبلی، آخر ماه گذشته 
کارت های قبلی ابطال و کارت های جدید 
برای معلوالن و جانبازان صادر شد.رضایی 
گفت: سری اول ثبت نام کنندگان در تهران، 

امروز کارت های خود را دریافت می کنند.
وی افــزود: مانده قبلی سهمیه های بنزین 
محفوظ است.معاون برنامه ریزی شرکت 
ملی پخش گفت: سامانه هوشمند سوخت 
ــت کــه بــرای یک  ــده اس طــوری طــراحــی ش
خودرو، یک کارت صادر می شود.   وی گفت: 
صدور کارت جدید منوط به ابطال یک کارت 
برای یک خودرو است  و این سیستم امنیتی 

سامانه هوشمند سوخت است. 

آتش گرفتن موتور هواپیمای تهران- گرگان

پــرواز عصر روز یک شنبه گرگان - تهران قبل از بلند شدن از باند 
فرودگاه گرگان به دلیل نقص فنی یکی از موتورها با تصمیم کاپیتان 
لغو شد و به خیر گذشت.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، مدیرکل 
فرودگاه بین المللی گرگان عصر یک شنبه ضمن تایید خبر زمین 
گیر شدن پرواز گرگان - تهران به سبب نقص فنی،  اطاع رسانی در 

خصوص جزئیات این حادثه را در حیطه  مسئولیت مدیران شرکت 
مالک هواپیما دانست.مدیر روابط عمومی هواپیمایی قشم ایر )مالک 
این پرواز( در خصوص جزئیات این حادثه گفت: این هواپیما ساعت 
13 در آستانه پرواز به سوی تهران بود که به دلیل نقص فنی ایجاد 

شده در موتور شماره 4، پرواز روی باند فرودگاه گرگان لغو شد.

 اصابت 5راکت 
به منطقه سبز بغداد 

»منطقه سبز« واقع در مرکز بغداد پایتخت عراق، عصر دیروز هدف 
چند فروند موشک کاتیوشا قرار گرفت. شبکه خبری الجزیره که 
یک شنبه شب این خبر را منتشر کرده، به تلفات احتمالی ناشی 
از آن اشـــاره ای نکرده اســت. شبکه عراقی سومریه نیوز تعداد 
راکت ها را پنج فروند اعام کرد و افزود: راکت ها به حومه منطقه 
الخضراء )منطقه سبز( اصابت کرده است. منطقه سبز یک منطقه 
امنیتی حفاظت شده در مرکز بغداد است که از زمان سقوط رژیم 
دیکتاتوری صدام و به دالیل امنیتی و حفاظتی از سوی اشغالگران 
آمریکایی ایجاد و اغلب نهادها، سازمان ها و مراکز دولتی، نهادهای 
بین المللی همچون دفاتر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و نیز 
سفارتخانه های خارجی به ویژه سفارت آمریکا در آن مستقرهستند.



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

تازه های مطبوعات

انعکاس

دو شنبه  7 بهمن 1398، اول جمادی الثانی 1441، 27 ژانویه 2020، شماره 20304 ، سال هفتاد ویکم.

امیرمؤمنان، امام علی)ع( می فرمایند:
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

آفتاب یزد- این روزنامه در واکنش به موضوع  •
سهميه بندی طالق  که به تازگی مطرح شده، تيتر 
یک خود را با عنوان »طالق کوپنی چگونه است؟« 
به گزارشی دراین باره اختصاص داد و نوشت:  اگر 
محدودیتی ایجاد شود کمک کننده است، اما باید 
همزمان و به شکل موازی کارهای دیگری نيز انجام 
دهيم. ایجاد صــرف محدودیت، بيش از فواید، 

عوارض دارد. 
شــرق- ایــن روزنــامــه عکسی از ناطق نــوری را  •

منتشر کرد و دربــاره آن در گزارشی با تيتر »شام 
جنجالی شيوخ« نوشت: اصولگرایان اصوال نباید 
و نگرانی  آینده مجلس دغدغه  انتخابات  بابت 
داشته باشند، پس انتشار چنين اخباری از سوی 
آن ها لزوما با هدف اثرگذاری بر روند انتخابات 
نيست، بلکه اهداف دیگری دارند. ناطق  نوری و 
روحانی بسيار به هم نزدیک اند و این چيزی نيست 
که خوشایند برخی اصولگرایان باشد. احتمال یا 
شایعه هرگونه دیداری ميان این دو می تواند آن ها 
را وادار کند که ماشين تخریب خود را عليه این دو 

نفر به کار بيندازند. 
کیهان - روزنامه ایران در قالب سه صفحه 13-  •

14 و 1۵ خــود، گفت وگو با مجيد انصاری عضو 
مجمع روحانيون و نامزد انتخابات تهران را منتشر 

کرد!

واکنش سپاه به سخنان اخیر حسن عباسی 
سخنگوی سپاه ادعای مطرح شده توسط فردی 
در خصوص »شيوه تامين بودجه سپاه« را دیدگاه و 
برداشت های شخصی وی  وفاقد وجاهت قانونی 
دانست و تاکيد کرد: منطق سازمان اطالعات 
سپاه در برخورد با عوامل نفوذی و جاسوس های 
سرویس های اطالعاتی دشمن در چارچوب 
وظایف مصرح و قانونی و یکی از تاثيرگذارترین 
عملکرد های سپاه است. سردار رمضان شریف از 
فرد  خاصی نام نبرده است اما او  این مطلب را پس 
از آن بيان کرد که طی روزهای اخير سخنرانی 
از »حسن عباسی« در فضای مجازی دست به 
دست می شود که وی در آن  مدعی شده است : 
»ببينيد شيوه بودجه در آوردن سپاه چگونه است؟ 
یک جاسوس می گيرد )جيسون رضائيان( و در 
قبال آزادی اش، دولت ایران یک ميليارد و 700 
ميليون دالر از آمریکا می گيرد. بنابراین سپاه با 
یک جاسوس بودجه یک ميليارد و 2 ميلياردی 
را که دولت می خواهد بدهد، در می آورد. یا در 
قبال خون بهای شهيد قاسم سليمانی، دولت 3 
ميليارد دالر درآمد خالص از قطر داشته است.« 
اظهاراتی تعجب برانگيز که در برخی شبکه های 
اجتماعی انگليسی زبان با زیر نویس انگليسی 

بازتاب داشت.
به گــزارش سپاه نيوز ، ســردار رمضان شریف 
مسئول روابط عمومی کل سپاه در گفت و گویی،  
با رد ادعاهای این فــرد، گفت: ماموریت ها و 
عملکرد سپاه در پاسداری از انقالب اسالمی و 
صيانت از امنيت و آسایش ملت ایران کاماًل در 
چارچوب قوانين و مقررات کشور و مبتنی بر 
عقالنيت، درایت ومنطقی قوی است و طرح این 
گونه ادعاها فاقد وجاهت قانونی است. سردار 
 شریف عملکرد سپاه نزد افکار عمومی را واضح ،
روشن و بی نياز از  حمایت  با مستمسک قرار 
دادن موضوعات غير واقعی توصيف و تصریح 
کرد: هرچند بيان برخی مطالب و تحليل های 
غير منطقی توسط کارشناس مذکور مسبوق 
به سابقه بوده و سپاه در مرداد سال 9۵  نيز بر 
اصــالح این رویــه تاکيد کــرده اســت، اما اعالم 

می کنيم این فرد در برخی محافل دیدگاه ها 
و برداشت های شخصی و بی پایه و  اساسی  را 
مطرح کرده _که در مواردی از جمله آن چه به 
تازگی مطرح شده توسط بدخواهان دستاویز 
قرار گرفته و هجمه به سپاه را سبب  شده است_ 
در حالی که صحت و واقعيت نداشته است . 
ســردار شریف با رد ادعــای واهــی مطرح شده 
پس از شهادت ســردار سليمانی تاکيد کرد: 
خون بهای فرمانده دالور و سردار سرافراز سپاه 
اسالم سپهبد شهيد حاج قاسم سليمانی که 
توسط اشغالگران آمریکایی به شهادت رسيد، 
به فرموده مقام معظم رهبری و فرماندهی کل 
قوا)مدظله العالی(  خروج اشغالگران تروریست 
آمریکایی از منطقه است و به فضل الهی  این مهم 
تحقق یافتنی است و هيچ معادل مادی نخواهد 
داشت و آمریکایی ها طعم سيلی سپاه در هدف 
قرار گرفتن پایگاه راهبردی خود در منطقه و 
ویرانی بخش های مهمی از آن را به عنوان شروع 
ماجرای انتقام سخت ، چشيده اند. سخنگوی 
سپاه منطق سازمان اطالعات سپاه در برخورد 
با عوامل نفوذی و جاسوس های سرویس های 
اطالعاتی دشمن را نيز در چارچوب وظایف 
مصرح و قانونی و یکی از تاثيرگذارترین عملکرد 
های سپاه توصيف و تاکيد کرد: اظهارات خالف 
واقع و نادرست این چنينی که ثمره ای جز سوء 

استفاده  دشمنان ملت ایران و ریختن آب در 
آسياب آنان ندارد ، هيچ گاه مورد تایيد سپاه 
نبوده و دستگاه های متولی امــر اظــهــارات و 
ادبيات به کارگرفته شده توسط وی را که خارج از 
روال منطقی است، در چارچوب قانون و مقررات 

مورد رسيدگی قرار می دهند.

واکنش ها در فضای مجازی	 
کــاربــران توئيتر نيز به ایــن موضوع پرداخته و 
خواستار محاکمه وی شده اند که برخی از آن ها 

را در ادامه می بينيد:
* حسام الدین آشنا: هنوز هم می گویم با زندانی 
شدن هيچ سخنران و رسانه  گری از جمله  حسن 
عباسی و رائفی پور موافق نيستم.  اما آیا در این 
کشور  نهاد مسئولی هست که در باره هزینه های 
ملی ادعاهای افراطی این افراد ارزیابی امنيتی 
درستی ارائه کند؟متأسفانه دیگرانی هستند که 

شوخی های آن ها را جدی می گيرند.
* تشویش اذهان عمومی یعنی چه؟ اقدام عليه 
ــه که  امنيت ملی چيست؟ کی پشت ایــن آدم
قابليت حذف نداره؟ این آقا تمام قدرتشو واسه 
دو قطبی کردن جامعه گذاشته و این بزرگ ترین 

خطر برای امنيت ملی است.
*  دادستان محترم به منظور حفظ امنيت جامعه 

در قبال ایشان وظيفه ای دارد.

انتقادها از مصاحبه ظریف پس 
از توئیت فارسی ترامپ 

پاسخ جنجالی ظریف به سوال خبرنگار اشپيگل 
درباره احتمال مذاکره با آمریکا حتی پس از ترور 
سردار سليمانی، روز گذشته واکنش های گسترده 
ای را در رسانه ها و فضای مجازی در پی داشت. در 
گفت و گوی دو روز پيش نشریه اشپيگل با ظریف، 
خبرنگار ســوال می کند که »در پی تــرور ژنرال 
سليمانی آیا شما احتمال مذاکره با آمریکا را رد می 
کنيد؟« و ظریف در پاسخ می گوید: »من هرگز این 
احتمال را منتفی نمی دانم که افراد رویکرد خود 
را تغيير دهند و واقعيات را بپذیرند. برای ما فرقی 
نمی کند که چه کسی در کاخ سفيد حضور دارد. 
آن چه اهميت دارد، چگونگی رفتار آن هاست. 
دولت ترامپ می تواند گذشته خود را اصالح کند، 
تحریم ها را بردارد و به ميز مذاکره برگردد. ما هنوز 
در ميز مذاکره مانده ایم. آن هــا طرفی هستند 
که ميز مذاکره را ترک کرده اند. ایاالت متحده، 
آسيب بزرگی به مردم ایران وارد کرده است. روزی 
خواهد رسيد که آن ها باید این آسيب را جبران 
کنند. ما شکيبایی زیادی داریم.« چند ساعت پس 
از انتشار این مصاحبه، دونالد ترامپ رئيس جمهور 
آمریکا در یک توئيت به زبان فارسی  همين بخش از 
مصاحبه ظریف را برجسته  و این گونه روایت کرد  : 
»وزیر امور خارجه ایران می گوید؛ ایران خواستار 
مذاکره با ایاالت متحده است اما می خواهد که 
تحریم ها برداشته شود. نه، مرسی!« ظریف نيز در 
توئيتی دیگر به ترامپ پاسخ داد که بهتر است به 
جای استناد به رسانه های مورد عالقه یا مترجمان 
فارسی اش، اصل صحبت های او را کامل بخواند.
ظریف شب گذشته نيز در توئيت دیگری نوشت: 
»دونالد ترامپ هنوز در رویای دیدار دوجانبه 
- برای ارضای شهوتش برای "توافق ترامپ" 
- است. تنها مسير ممکن برای مذاکرات در 
ميز ۵+1 است - که او )ترامپ( آن را ترک کرد 
- بازگشت به ]شرایط[ پيش از سال 2017، 
و جبران خسارت های ایران.«خبرگزاری آنا در 
این باره نوشت: »انتشار صحبت های محمدجواد 
ظریف درباره مذاکره با قاتالن حاج قاسم سليمانی 
درحالی که هنوز چهلم ایشان و یاران باوفایشان 
فرا نرسيده است با انتقادهای تند و خشم کاربران 
فضای مجازی همراه شد. آن ها با اشاره به بيانات 
رهبر معظم انقالب که فرمودند: »جنتلمن های 
پشت ميز مذاکره، همان تروریست های فرودگاه 
بغداد هستند« به ظریف یادآوری کردند که صحبت 
از مذاکره با آمریکای جنایتکار که یکی از قهرمانان 
ایران را در عين ناجوانمردی ترور کرد، خيانت 
به مردم و خون شهدای مقاومت است و مخالفت 
خود را با اظهارات وزیر امور خارجه در گفت وگو 

با اشپيگل اعالم کردند.«با این حال دراین باره 
تابناک نيز نوشت: » پس از تــرور ناجوانمردانه 
حاج قاسم سليمانی، ظریف در اجالس امنيتی 
هندوستان و در مصاحبه با اشپيگل کوشيد که 
موضع برتر ایران را در این تنش ها به دولت آمریکا 
نشان دهد. کار به جایی رسيد که با فشار دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمریکا، فرایندی اتخاذ شد 
تا ظریف نتواند در اجالس داووس در سوئيس 
شرکت کند. پيش از آن مجله آمریکایی فارین 
پاليسی، نوشته بود که قاسم سليمانی را خاموش 
کردید؛ چگونه می توانيد صدای او )ظریف( را 
خاموش کنيد؟ توئيت رئيس جمهور آمریکا در 
پاسخ به مصاحبه ظریف در چارچوب این جدال 
سياسی و لفظی بين مقامات دو کشور قابل تفسير 
است. ترامپ و مشاورانش تعمدا از مصاحبه ظریف 
برداشت مد نظر خود را برای برتری داشتن موضع 
خود القا کــرده انــد، در حالی که متن مصاحبه 
شفاف است و مذاکره موکول به سه شرط شده که 
تحقق آن اساس استراتژی ترامپ در مقابل ایران را 
زیر سؤال می برد.« دراین زمينه برخی کاربران نيز 
نوشتند که این جمله ظریف بخشی از دیپلماسی 
اســت از جمله ایــن توئيت: ظریف جــزو معدود 
کسانی است که تخصص و تعهد و لياقت ماموریتی 
را که بر عهده گرفته است ،  دارد. البته این جمالت 
ظریف انتقاد های تندی را نيز در فضای مجازی به 

همراه داشت:
 * پس از ترور سردار سليمانی به دستور شخص 
ترامپ، این سخن آقای ظریف که " #مذاکره با 
آمریکا غير محتمل نيست؛ به شرط آن که آمریکا 
با تغيير رویه، تحریم ها را بردارد"، هم گرای تحریم 
بيشتر است، هم ترور بيشتر ، با هر نيتی که گفته 

شده باشد.
*  آقای دکتر ظریف می شه بفرمایيد بعداز سخنان 
صریح حضرت آقا که فرمودند: »آن جنتلمن هایی 
ــره هــســتــنــد،در حقيقت   ــذاک  کــه پشت ميز م
ــاه بــغــداد هستند که  ــرودگ ــای ف تــروریــســت  ه
لباس عوض کرده اند مااز مذاکره البته به جز با 
آمریکایی ها اِبایی نداریم امااز موضع قدرت وقوت« 

سخن دوپهلو درباره مذاکره چه معنایی دارد؟!
*  کسی که با شهادت حاج قاسم سليمانی بيدار 

نشه دیگه تا ابد بيدار نمی شه!
*  اون 30-2۵ ميليون نفری که در ایران اومدن 
مراسم تشييع پيام شون واضح، قدم هاشون راسخ 
،چشم هاشون باز و به خون خواهی و انتقام سخت 
از قاتل فرزند سرزمين شون اومده بودن ها!  هنوز 
داغدار هستن ها ! غيرتمند و خواهان عزت هستن 

ها ! ندیدید؟ مذاکره ؟ با قاتل سردار دل ها ؟

انتخاب نوشت : کارن یانگ در المانيتور نوشت:  •
کمتر از سه هفته پس از ترور ژنرال قاسم سليمانی 
توسط آمریکایی ها و سپس حمله موشکی ایران 
به پایگاه های آمریکا در عراق که به تالفی این ترور 
صورت گرفت، به نظر می رسد تب جنگ در خليج 
فارس فعال فروکش کرده است. این احساسی بود 
که من بعد از بازدید از عربستان و امارات متحده عربی 
در ماه جاری داشتم. پس از ترور سليمانی، ایران بعيد 
است که با آمریکا سر ميز مذاکره بنشيند چرا که اصال 

هيچ اعتمادی بين دو طرف وجود ندارد.
پارسینه نوشت: چارلز )پسر ارشد ملکه انگليس  •

و جانشين وی( ابراز تمایل کرد که در سفر رسمی به 
ایران برود. وی که با روزنامه »ساندی تایمز« مصاحبه 
می کرد، گفت: »بله، واضح است که دوست دارم به 
ایران بروم.« شاهزاده چارلز افزود: »من می دانم که 
ایران برای قرن های متمادی بخش مهمی از جهان 
بوده و در دانش بشر، فرهنگ، شعر و هنر نقش زیادی 
داشته است. منظورم این است که مردم واقعا قابل 

توجهی دارد.«
اعتماد آنالین نوشت : مرتضی تمدن، استاندار  •

اسبق تهران و از نزدیکان احمدی نژاد با اشاره به 
انتخابات مجلس  و شایعه ارائه ليستی توسط محمود 
احمدی نژاد گفت: آقای احمدی نژاد در مقاطع 
مختلف اعالم کرده هيچ گونه برنامه ای برای بحث 
معرفی نامزد، ارائه ليست انتخاباتی، حمایت از یک 

ليست خاص و ائتالف و جریان های سياسی ندارد.
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شهری پنهان شده زیر یک جنگل!

نام اثر کشف شده: شهر باستانی مایاها
چه سالی؟ 2018

کدام کشور؟ گواتماال
یکی از تکان دهنده   ترین اکتشافات باستانی دهه گذشته میالدی که در سال 2018 میالدی رخ داد، کشف 

هزاران سازه ناشناخته متعلق به تمدن مایاها بود که زیر پوشش گیاهی در جنگل های گواتماال پنهان شده بودند. 
استفاده پژوهشگران از فناوری نقشه برداری جدیدی که لیدار نام دارد و در آن   پالس های لیزری نور به سطح زمین 
فرستاده می   شوند، به کشف منطقه وسیعی در زیر پوشش های متراکم جنگلی انجامید. دانشمندان با استفاده از 

این فناوری  توانستند برای اولین بار بقایای خانه ها، ساختمان ها، اهرام و دژهای دفاعی متعلق به تمدن مایا را 
در جنگل های متراکم منطقه پتن گواتماال پیدا کنند. آثار کشف شده شامل بقایای ده ها هزار بناست و نشان 

می   دهد در دوران باستان، میلیون ها نفر در این مکان زندگی می کرده   اند. باستان   شناسان می   گویند 
براساس مطالعات انجام شده، باید قبول کنیم حدود 10 میلیون نفر در این منطقه زندگی می کرده   اند. 

پروفسور »مارچلوآ کنوتو« استاد انسان   شناسی دانشگاه تولین آمریکا  می گوید: »این میزان جمعیت، 
دو تا سه برابر بیشتر از میزانی است که پیش از این تخمین زده می شد.« حصارهای دفاعی 

گسترده و خندق ها و کانال های آبیاری وسیع نیز نشانگر فعالیت های بسیار سازمان 
یافته در این منطقه در گذشته   های دور است. مایاها در سال   های هزار قبل از 

میالد تا ۹00 پس از میالد در این منطقه زندگی می کردند و جامعه 
کوچکی از نسل های باقی مانده آن ها همچنان در 

این منطقه ساکن هستند.

یاسمین مشرف | مترجم

با  باستان   شناسان  ــروزه  ــ ام
سرعتی بیشتر از همیشه در 
حال باال بردن درک ما از جهان 
باستان هستند. پیشرفت   های 
فناوری به کشفیات باستان   شناسان از تمدن   های 
ماقبل تاریخ، گونه   های منقرض شده و سایر رازهای 
دوران گذشته سرعت بخشیده است به طوری که 
فقط در طــول یک دهــه گذشته ما شاهد کشف 
قدیمی   ترین الشه کشتی شناخته شده در جهان 
مربوط به زمان یونان باستان بوده ایم و قدیمی ترین  
نقاشی   های موجود در یک غار که حداقل 40 هزار 
سال پیش کشیده شده و از طریق روش جدیدی 
از تاریخ گذاری روی سنگ غارها کشف شده اند. 
شاید از خودتان بپرسید یافته   های باستان   شناسی 
چه فایده   ای می   توانند بــرای ما داشته باشند؟ 
باستان   شناسان می   گویند کارشان فقط   شخم زدن 
گذشته نیست بلکه به نوعی، نگاه به آینده است. 
در طول دهه گذشته اکتشافات باستان   شناسی 
ــورت گرفته اســت که  بسیار هیجان   انگیزی ص
هرکدام   شان این رشته علمی را به جلو سوق داده    
ــازه   ای به ما آموخته  ــاره گذشته چیزهای ت و درب
  انــد. در پرونده امــروز زندگی سالم با 8 مــورد از 
جالب توجه   ترین اکتشافات باستان   شناسی در 

طول یک دهه گذشته آشنا می   شوید.

پرونده

باستان شناس ها در دهه اخیر 8 کشف شگفت   انگیز داشته اند که تصورات انسان از گذشته را زیر و رو کرد

2 دندان 10 میلیون ساله و شهری 
پنهان شده زیر جنگل!
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قدیمی ترین نقشه اروپا روی یک سنگ!
نام اثر کشف شده: استون   هنج

چه سالی؟ 2017
کدام کشور؟ اسپانیا

سازه سنگی ۷000 ساله ای که با عنوان »استون   هنج«]همنام سازه ای 
معروف در انگلستان [شناخته می شود، پس از ۵0 سال و در سال 201۷ 
میالدی سر از آب بیرون آورد و به صورت اتفاقی کشف شد! این سازه 
سنگی باستانی در حقیقت یک حلقه بزرگ متشکل از 1۵0 تخته سنگ 
است که طول هرکدام به 1.8 متر می رسد. باستان شناسان معتقدند در 
گذشته از یک تخته سنگ عظیم به عنوان سقف برای این سازه استفاده 
شده است. به نظر می رسد تخته سنگ بزرگ تر این سازه دایره ای شکل،  
محل ورود و خروج افراد به این بنا بوده باشد. روی یک سمت تخته سنگ 
عظیم ورودی، تصویر یک انسان و در سمت دیگرش تصویر مارپیچی که 
می تواند تصویر مار یا رودخانه نزدیک دریاچه باشد، حکاکی شده است. 
اگر تصویر رودخانه روی این سنگ حکاکی شده باشد،  این تخته سنگ را 
می توان قدیمی ترین نقشه  کشف شده در اروپا محسوب کرد. در ضمن از 
آن جا که بقایای اجساد رومیان نیز در این منطقه یافت شده، دانشمندان 
بر این باورند که این بنا ممکن است   یک معبد خورشیدی یا یک محوطه 
دفن اجساد بوده باشد. همچنین زغال چوب، لکه   های خاکستر، تعداد 
زیادی سفال و سنگ   هایی که برای تیز کردن تبر استفاده می شوند، در 

میان اشیای یافت شده دیده می   شوند.

2 دندان 10 میلیون ساله!
نام اثر کشف شده: میسیلیا

چه سالی؟ 2016
کدام کشور؟ آلمان

در یک کشف بحث   برانگیز در سال 2016 ، باستان   شناسان در »اپلزهایم« 
آلمان، دو دندان 10 میلیون ساله را کشف کردند. دندان   ها دقیقا دندان   های 
انسانی نبودند اما شباهت زیادی با دندان   های »لوسی«، فسیل معروف 
اجداد اولیه انسان داشتند با این تفاوت که دندان   های تازه کشف شده چهار 
میلیون سال از لوسی قدیمی  تر بودند. در پی کشف این فسیل بحث  برانگیز، 
یک سازمان باستان شناسی اعالم کرد فسیل   های جدید می   توانند تاریخ 
بشر را بازنویسی کنند اما نشنال جئوگرافیک درباره توصیف آن به عنوان 
شواهدی مبنی بر منشاء بشر در اروپا و نه آفریقا هشدار داد. باستان   شناسان 
معتقدند این دندان   ها ممکن است متعلق به یک گونه منقرض شده که با 
انسان   ها ارتباط دوری دارند یا متعلق به گونه حیوانی کامال متفاوتی باشد. 
برای تشخیص قطعی به تحقیقات بیشتری درخصوص این کشف جالب نیاز 
است. »هربرت لوتز«، معاون پژوهش موزه تاریخ طبیعی »ماینز« آلمان در این 
باره می   گوید اگر حدس و گمان را کنار بگذاریم، چیزی که این یافته ها به طور 
قطع به ما نشان می   دهند این است که شکافی که در دانش ما و در یافته   های 
فسیلی ما وجود دارد، بسیار بزرگ تر از آن است که قباًل تصور می  شد. او 
می   افزاید این که چرا هیچ فردی تا به امروز دندانی مانند این را در جای 

دیگری پیدا نکرده، رازی است که باید کشف شود.

دایناسوری 110 میلیون ساله اما سالم!
نام اثر کشف شده: نودوسور

چه سالی؟ 2011
کدام کشور: کانادا

در یکی از روزهای سال 2011 یک اکتشاف گر که در حال حفاری 
در معدنی در کانادا بود، از کشف یک نمونه حدودا 110 میلیون ساله 
تقریبا سالم از دایناسور گیاه خــواری به نام »نودوسور« شوکه شد. 
دیرینه   شناسان به پیدا کردن استخوان   ها و دندان   های فسیل شده 
دایناسورهای دوران باستان عــادت دارنــد اما کشف پوست و سایر 
بافت   های نرم بدن آن ها پس از میلیون   ها سال، اتفاقی باورکردنی 
نیست. در نمونه کشف شده در این اکتشاف، استخوان   ها قابل رویت 
نیستند زیرا گوشت، پوست و زره دایناسور بدون اندکی تغییرات و به 
خوبی حفظ شده است. سپس مسئوالن معدن، فسیل کشف شده را 
به موزه دیرینه شناسی »رویال تیرل« کانادا   انتقال دادند و کارشناسان 
موزه در آزمایشگاه برای پاک سازی و آماده   سازی آن شش سال زمان 
صرف کردند. بررسی پوست حیوان به طور غیرمنتظره   ای نشان داد، 
»نودوسور« گیاه خوار با وجود انــدازه بزرگش از استتار برای پنهان 
کردن خود در مقابل شکارچیان استفاده می   کرده است. از این کشف 
شگفت   انگیز با ۵/۵ متر طول و 1/13 تن وزن در سال 201۷ در 
موزه تیرل کانادا رونمایی شد و دایناسور کشف شده در معرض دید 

عموم قرار گرفت.

تاالر عروسی پادشاه مصر!
نام اثر کشف شده: کاخ پنهان رامسس دوم
چه سالی؟ 2019
کدام کشور: مصر

در ماه مارس 201۹، یک تیم حفاری از دانشگاه نیویورک اعالم کرد کاخی 
در کنار معبد رامسس دوم)فرعون قدرتمند مصر که در حدود 1320 سال 
پیش از میالد می  زیست( در شهر باستانی آبیدوس مصر کشف شده که قباًل 
ناشناخته بوده است. باستان شناسان تصور می   کردند 160 سال پیش 
معبد رامسس را به طور کامل پیدا کرده   اند تا این که یک داالن سنگی که 
به ساختمان مجاور معبد یعنی یک کاخ سلطنتی مخفی منتهی می  شد، 
کشف شد. پیش از این اکتشافات باور بر این بود که شهر باستانی آبیدوس 
در مصر، صرفا یک پرستشگاه و مدفنی برای پادشاهان مصر باستان 
بوده و عمدتا در برنامه   های تشریفاتی استفاده می شده اما کاوشگران 
باستان شناس به تازگی محل مخصوص برگزاری جشن ها و مراسم  عروسی 
پادشاه در عصر رامسس دوم را که در داخل این منطقه واقع شده است، 
کشف کردند. طبق اعالم وزارت آثار باستانی مصر، عالوه بر کشف محل 
برگزاری جشن ها و مراسم رامسس، مجموعه ای از درگاه های منتهی به این 
مکان نیز یافت شده که صورت کاملی از این مکان را مشخص می  کند. گفته 
می   شود این محل جدید و بی نظیر متعلق به دوران امپراتوری مصر باستان 
است که رامسس دوم در جشن تاج گذاری و جشن معروف مصریان باستان 

موسوم به جشن ِسد در آن جلوس می کرده است.

کشف گنج در حین حفاری!
نام اثر کشف شده: انبار وسایل گران قیمت

چه سالی؟ 2018
کدام کشور؟ یونان

تیمی پژوهنده و باستان شناس متشکل از 
یک زن و شوهر در حال حفاری در نزدیکی 
کاخ باستانی نستور در شهر پیلوس در 
که  بودند  یونان  غربی  جنوب  سواحل 
یک گنج مدفون را به معنای واقعی آن 
کشف کردند: انباری از سالح   های برنز، 
فنجان   های طال و نقره و صدها تکه سنگ 
گــران بها و نیمه   قیمتی از جنس یاقوت 
ارغوانی، عقیق جگری، کهربا و طال. یکی 
از باستان   شناسان در حال حفاری در این 
باره به یک مجله باستان شناسی گفت: 
»این کشف، یک اتفاق عجیب بود! من 
احساس می کردم در قرن 1۹ هستم و 
ثروتمندترین مرد روی زمین شــده ام.« 
این که  از  پنهان، گذشته  ایــن گنجینه 
ثروتی باورنکردنی است، بینش جدیدی 
دربــاره ریشه های فرهنگ اروپایی و نیز 

در خصوص پیوندها بین جامعه باستانی 
مایسینه   ای در سرزمین باستانی یونان و 
مینوسی   ها و تمدن مینوان در جزیره کرت 
ارائه می دهد. این دو فرهنگ احتمااًل در 
هم تنیده بوده   اند و در کنار یکدیگر آن چه 
را که ما امروز از آن به عنوان تمدن غربی یاد 

می   کنیم، متولد ساخته   اند.

قدیمی ترین استخوان فک انسان
نام اثر کشف شده: میسیلیا

چه سالی؟ 2018
کدام کشور؟ فلسطین

یک گروه تحقیقاتی زیر نظر دانشگاه »بینگهمتون« نیویورک یک استخوان  فک انسان را در غار »میسیلیا« کشف 
کرد.   این استخوان ابتدا در سال 2002 توسط یک باستان   شناس تازه   کار پیدا شد اما خبر آن در سال 2018 
انتشار یافت چون باستان شناسان در تشخیص آن دچار مشکالتی شده بودند. کشف این استخوان حدود2 
هزار ساله، نظریه مهاجرت انسان ها از آفریقا به دیگر مناطق را به طور کامل دگرگون کرد. »رولف کوام«   یکی از 
نویسندگان گزارش نهایی مربوط به این کشفیات علمی توضیح داد: »میسیلیا یکی از هیجان انگیزترین کشفیات 
تاریخ را برای ما   آشکار کرد. این کشفیات شواهد دقیقی مبنی بر این که اجداد ما برای نخستین بار زودتر از آن چه 
تاکنون تصور می کردیم از آفریقا مهاجرت کرده اند، در اختیار ما قرار می  دهند.« فسیل کشف شده، بخش بزرگی 
از استخوان فک باالی انسان مدرن را شامل می شود و تعداد زیادی از دندان های او را هم در خود جا داده است. 
این استخوان در کنار چندین ابــزار سنگی 
کشف شد و دانشمندان با بررسی های فراوان 
موفق شدند دوره تاریخی مذکور را برای آن ها 
تخمین بزنند. قدمت سنگ  های آتش زنه   ای 
که در غار همراه با استخوان فک پیدا شد، 
160 هزار تا 2۵0 هزار سال تخمین زده شد. 
این میزان قدمت، بسیار بیشتر از قدمت شواهد 
دیگری اســت که در   خــارج از آفریقا دربــاره 

انسان  های مدرن پیدا شده است.

کیف پول هایی پر از سکه های طال!
نام اثر کشف شده: شهر گمشده تینا
چه سالی؟ 2018
کدام کشور؟ یونان
در پاییز سال 2018 میالدی، »النی کورکا« یکی از باستان   شناسان برجسته یونان سرانجام مکان شهر 
گمشده تینا را که پس از جنگ تروجان تاسیس و توسط اسرای جنگی ساخته شد، کشف کرد. کشف شهر 
تینا در منطقه »پلوپونیز« در جنوب یونان، پایانی بود بر جست وجوهای چندین ساله کورکا که از سال 1۹84 
در این منطقه آغاز شده بود. طی یک سال گذشته، حدود 200 سکه طال در این منطقه در بسته هایی شبیه 
کیف پیدا شده که نشان دهنده ثروت ساکنان شهر تینا و مستقل بودن آن است. اعضای گروه باستان   شناسی 
کورکا معتقدند این شهر روزگاری 10 هزار نفر را در خود جای می داده است. این شهر حدود 200 سال بعد 
از تاسیس و قبل از آن که به طور ناگهانی متروکه شود، هدف حمله عده ای ناشناس قرار گرفته است. گروه 
کورکا بقایای دیوارهای سنگی، ساختمان   ها)احتماال خانه   ها(، کفپوش   های مرمری و هفت قبر را در این شهر 

پیدا کردند که قدمت آن ها به دوران رومی 
و هلنیستی یعنی بیش از 300 سال قبل از 
میالد باز می  گردد. باستان   شناسان انتظار 
دارند با ادامه کاوش   ها، خانه   های دیگر، معابد، 
بازار شهر یا محل گردهمایی هم در این شهر 
پیدا شود. »کنستانتینوس الگوس« همکار 
کورکا معتقد است این کشف تازه بخشی از 
ماجراست و در 100 سال آینده، یافته های 

nجالب   تری در این منطقه کشف خواهد شد.
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پیشگیری از ضعف عضالت در سالمندان

پدرم 67 ســال دارد و به مرور عضالتش شــل 
و افتــاده شــده و این موضــوع او را افســرده و 
نگران کرده اســت. چگونه از ضعف عضالت 

در سالمندی پیشگیری کنیم ؟
بــا افزایش ســن، بــدن ســالمند دچــار تغییراتی 
می شود. یکی از این تغییرات، کاهش حجم و توده 
عضالت بدن اســت که به نام بیماری ســارکوپنیا 
شناخته می شود. اگر برای کاهش سرعت و میزان 
این روند تخریبی کاری نکنیم، عضالت به شدت 
تحلیل خواهد رفت و شکســتن اســتخوان در پی 
زمین خــوردن رخ خواهــد داد.پیــاده روی و دیگر 
ورزش های هوازی به تنهایی کارســاز نیست و در 
کنار آن ســالمندان باید به ورزش های مقاومتی و 
اســتفاده از دمبل یا وزنه ها به منظور عضله سازی 
در بــدن بپردازنــد، ضمن این کــه به ســالمندان 
توصیه می کنیم مصرف کافی پروتئین و ویتامین 
D را در اولویت قرار دهند. بهتر است ورزش های 
مقاومتی از دوران میان سالی شروع شود و تا دوران 
ســالمندی ادامه یابد. داشــتن حرکت نــرم برای 
سالمندان مفید اســت ولی اگر حرکت برای آنان 
ممکن نباشد، حرکت گهواره ای و تکان دادن مالیم 
دست ها و پاها توصیه می شــود. ورزش و فعالیت 
بدنی ســنگین برای ســالمندان بیمار ضرر دارد. 
برای سالمندانی که دچار مشکالت و بیماری های 
مغزی هستند، ورزش هایی مانند پیاده روی مفید 

است، در صورتی که سرشان زیاد تکان نخورد. 

فائزه عسکری
کارشناس تغذیه

ماسک زیبایی یخ 

زیبایی پوست و شادابی چهره، یکی 
از نیازهای بسیار مهم خانم هاست. 
روش هــای زیــادی بــرای ایــن که 
پوست زیبا و شادابی داشته باشیم 

وجود دارد کــه یکــی از روش هــای ارزان و قابل 
دسترس ، استفاده از یخ آرایشی است. در ادامه به  

مواد و روش تهیه این ماسک ها اشاره می کنیم:
 یخ انار و لیمو برای درمان لکه های پوست 

صورت
مواد الزم

نصف لیمو،یک عدد سیب زمینی، نصف کاسه 
دانه انار

 کیسه یخ
سیب زمینی پوست کنده  و رنده شده را با انار و 
یک قاشق آب، داخل مخلوط کن ترکیب کنید 
و نصف لیمو را به آن بیفزاییــد و دوباره ترکیب 
کنید.این مواد را داخل کیسه یخ بریزید و 6-5 
ساعت داخل فریزر قرار دهید.برای چند دقیقه 
کیسه یخ را روی موضع بمالید. چند باراین کار 
را تکرار کنید و بعد با آب سرد بشویید. برای به 
دست آمدن بهترین نتیجه یک یا 2 تکه یخ را هر 

روز استفاده کنید.
 ماسک یخی برای کاهش چین و چروک

کمی آب خیار و آب گل سرخ را با هم مخلوط 
کنیــد و در قالب یــخ بریزید تا منجمد شــود . 
از آن به عنوان ماســک جامــدی روی صورت 
خود اســتفاده کنید. پوست شما جوان و زیبا 
خواهد شــد. این ماســک بــه کاهــش چین و 
چروک و روشــن شدن پوســت صورت کمک 

می کند.
 ماســک یــخ شــیری بــرای پوســت های 

خشک
شیر یک روشن کننده طبیعی پوست است که 
پوســت را روشن، شفاف و درخشــان می کند. 
این ماسک یخی پوستتان را کامال نرم می کند 

و مرطوب کننده قوی برای پوست است.
مواد الزم

شیر، یک قالب یخ
 طرز تهیه ماسک یخ شیری

شیر را در قالب بریزید و بگذارید یخ بزند.روی 
پوستتان به صورت دورانی۳ تا ۴دقیقه ماساژ 
بدهید.سپس پوستتان را با آب سرد بشویید و 

با حوله با مالیمت زیاد خشک کنید.
 یخ و ماندگاری آرایش

 استفاده از یخ ، آرایش را برای مدت طوالنی تری 
حفظ می کند. ماســاژ از طریق تکه های یخ روی 
پوســت صورت، قبل از انجام آرایش، آن را برای 

مدت طوالنی تری ماندگار خواهد کرد.
 یخ و از بین بردن پف چشم

 به کمک یخ می توان پف چشم را برطرف کرد. 
تکه های یــخ را در یک پارچه پنبــه ای بیندازید 
و آن را زیر چشمان تان بکشــید، این کار باعث 
برطرف شــدن پف زیر چشــم خواهد شد و ورم 

زیر چشم را از بین خواهد برد.

زیبایی

بانوان

سالمت

طرز تهیه و خواص جوانه ماش

آشپزی من

رد فرضیات مختلف تا رسیدن
 به متهم اصلی

محققان دانشــگاه هاروارد برای بررسی 
نقــش اســترس در ســفید شــدن موهــا، 
فرضیــات مختلفــی را در نظــر گرفتنــد و 
ســپس هر کدام از ایــن فرضیــات را روی 
موش های آزمایشگاهی بررسی کردند. به 
عنوان مثال در پاسخ به استرس، تغییراتی 
در سیستم ایمنی روی می دهد، محققان 
فــرض کردند کــه شــاید سیســتم ایمنی 
بدن مــا در نتیجــه ایــن تغییرات، دســت 
بــه تخریــب فولیکول هــای مو مــی زند و 
 تولید رنگدانه های مو را متوقف می کند.

 بررسی ها نشان داد وقتی موش ها تحت 
اســترس هســتند امــا تغییرات سیســتم 
ایمنی آن ها در نتیجه مداخالت محققان، 
در وضعیــت عــادی اســت، باز هم ســفید 

شدن موها سرعت باالیی دارد.
 فرض دیگر محققان نقش آفرینی هورمون 
کورتیزول بود. کورتیزول، هورمونی است 
که در زمان اســترس از غدد فــوق کلیوی 
ترشح می شود و می تواند بر همه  اندام ها 
تاثیراتی داشته باشد. محققان غدد فوق 
کلیوی موش ها را خــارج کردند و آن ها را 

تحت اســترس قرار دادند. باز هم موهای 
آن ها سفید شد. به همین ترتیب محققان 
به بررسی سایر فرضیه ها پرداختند تا این 
که به واکنــش سیســتم عصبــی در زمان 

استرس رسیدند.
 از دست رفتن قابلیت تولید رنگدانه 

در نتیجه . . .
در زمــان اســترس، سیســتم اعصــاب 
ســمپاتیک در بدن، بــه صورت خــودکار 
شروع به عمل می کند. یافته این محققان 
نشان می دهد رشته های عصبی سیستم 
سمپاتیک در کناره های ریشه مو هم وجود 
دارد. زمانــی کــه ما تحــت اســترس قرار 
می گیریم، میزان ترشح پیام رسان عصبی 
نوراپی نفریــن در ایــن سیســتم افزایــش 

می یابد. 
نوراپی نفرین)پیام رسان سیستم  عصبی( 
باعــث تغییراتــی در فولیکول هــای مــو 
می شــود. این تغییــرات  باعث می شــود 
فولیکول قابلیت خود را در تولید رنگدانه 
از دست بدهد. این از دست دادن قابلیت 
تولید رنگدانه به نوعی همیشــگی اســت 
اما این محققان ابــراز امیدواری کرده اند 
حــاال کــه فراینــد روی دادن این مســئله 

تا حد زیادی روشــن شــده اســت، فرایند 
فعال سازی دوباره این قابلیت نیز در آینده 

به دست بیاید.
 دیگــر متهمــان ســرعت دادن بــه 

سفید شدن موها
انتشــار نتیجه پژوهش محققــان هاروارد 
درخصوص تاثیر اســترس بر سفید شدن 
موها، بهانه ای اســت تا مــروری بر عوامل 
موثــر بر ســفیدی مــو که تــا امروز توســط 
پژوهش هــای علمــی تایید شــده اســت، 

داشته باشیم.
 در سال 2015 بررسی گسترده گروهی 
از محققان در کره جنوبی مشخص کرد که 
در سفید شــدن زودهنگام موها، حداقل 
سه متهم نقش آفرینی می کنند. طبق این 

بررسی، این سه متهم عبارت اند از:
  سابقه خانوادگی

نقش ژنتیک در زمان ســفید شدن موها و 
حتی ســرعت آن، چیزی اســت که هم در 
این مطالعه و هم مطالعات دیگر تایید شده 
است. اگر ســابقه خانوادگی شــما نشان 
می دهد که افراد زیر ۳0 سال موهایشان 
شروع به سفید شدن می کند، احتمال این 
که این اتفاق برای شــما بیفتد چهار برابر 

بیشتر از افرادی است که چنین سابقه ای 
را در خانواده ندارند.

  سیگار کشیدن
این مطالعه نشــان می دهــد احتمال آغاز 
ســفید شــدن موها در ســنین پایین تر در 
افراد سیگاری باالتر از افراد عادی است. 
مطالعــه دیگری در همین زمینه در ســال 
201۳ نشــان می دهــد احتمال ســفید 
شــدن موها در کمتــر از ۳0 ســالگی بین 
افــراد ســیگاری دو برابــر بیــش از افــراد 

غیرسیگاری است.
  اضافه وزن

 طبــق نتایــج ایــن مطالعــه، افــرادی که 
دارای اضافــه وزن هســتند، احتمال این 
که موهایشــان زودتر سفید شــود، بیشتر 
است. مطالعه جدیدتری در همین زمینه 
توسط محققان مرکزی در سئول در سال 
2018 نشــان می دهــد احتمال شــروع 
سفید شدن موها در زیر ۳0 سال، در افراد 
دارای اضافه وزن که مشکل فشار خون و 
قند باال نیز دارند تا حدود 1.5 برابر بیشتر 

از افراد دیگر است.
medicaljournals.se ، sciencedirect.  :منابع

com ، theguardian.com

پرسش و پاسخ

تجویز   داروها، تنها با معاینه بالینی و گرفتن شرح حال  امکان 
پذیر است و اگر در پاسخ به سواالت مصرف  دارویی توصیه 

می شود،  پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

جوانه  ماش یکی از مواد خوراکی مغذی است که کمبود ویتامین را در 
افراد جبران می کند. محققان بخش بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد 
مطالعه ای درخصوص رابطه  بین غذاهای سرشــار از مواد فنلی و خطر 
ابتال به سرطان سینه که یکی از سرطان های شایع در میان زنان است، 
انجام دادند و به این نتیجه رســیدند که مصرف حبوبات خانواده  لوبیا 
به خصوص ماش حداقل دو بار در هفته ، خطر ابتال به ســرطان سینه را 
2۴ درصد کاهش می دهد. ماش حاوی مقادیــر باالیی فیبر نامحلول 
و نشاســته  پایدار اســت که به مهار آســیب DNA در برابر سرطان روده  
بزرگ کمک می کند و خطر ابتال به ســرطان روده بــزرگ را ۴2 درصد 

کاهش می دهد.
مواد الزم 

 ماش سبز    آب     پارچه نخی
روش تهیه

 در یک کاسه بزرگ دانه های ماش سبز را خوب بشویید. روی ماش 
ها آب سرد بریزید )آب باید 2 تا ۳ برابر حجم ماش ها باشد( به گونه ای 
که آب روی ماش ها را کامل بپوشاند. بگذارید ماش ها 6 تا 12 ساعت 
در آب خیس بخورند. آب ماش ها را خالی کنید و آن ها را با آب ســرد 

خوب بشویید و دوباره آبکش کنید.
 ماش های آبکش شده را در یک پارچه نخی تمیز بریزید و گره بزنید تا 

بیرون نریزند. پارچه را درون ظرفی بگذارید و در جای خشک و تاریک 
قرار دهید. پارچه را به مدت پنج روز در جــای تاریک نگه دارید، در این 
مدت هر روز پارچه را بیرون بیاورید و ماش ها را خوب بشــویید و دوباره 
سر جای  خود برگردانید. پس از پنج روز جوانه ماش شما آماده است، 
زمانی که جوانه ها حداقل 2.5 سانتی متر رشد کرد می توانید آن ها را 

برای تهیه انواع غذا و ساالد استفاده کنید.

اختالل بی اختیاری ادرار

افزایش سن، تعداد زایمان و حاملگی، نوع نژاد، 
فشارهای مزمن داخل شــکمی و... از مهم ترین 
علل بروز بی اختیاری ادراری در زنان است. شیوع 
اختالالت کف لگن، 50 درصد زنــان باالی 50 
ســال را درگیر می کند و برای کنترل این عارضه 
ها، درمان های جراحی و غیر جراحی وجود دارد 
که درمان غیر جراحی شامل فیزیوتراپی کف لگن 

و تزریق بوتاکس داخل مثانه است.
۲ نوع بی اختیاری ادراری

 بی اختیاری استرسی
اگــر خندیــدن، ســرفه کــردن، عطســه زدن یــا 
حرکت های دیگر به مثانه فشار بیاورد و این فشار 
باعث ترشح ادرار شود، عارضه بی اختیاری ادرار 

استرسی یا فشاری نامیده می شود.
 بی اختیاری فوریتی

اگر ادرار پس از احســاس ناگهانی دفع بدون 
هیچ دلیل خاصی خارج شود، بی اختیاری از 
نوع فوریتی یا اضطراری اســت. انقباض های 
نامناسب مثانه یکی از علل شایع بی اختیاری 

فوریتی است.

جوانه  غالت و حبوبات، خوراکی های ارزشمندی هستند. این جوانه حد فاصل زندگی یک دانه  سخت و یک گیاه جوان است و ارزش 

غذایی ویژه ای دارد. در این مرحله، الیه  بیرونی پوست باز می شود و ساقه  سر برمی آورد. مقداری از پروتئین نشاسته ای دانه توسط 

ساقه جوان صرف سوخت وساز و رشد می شود. وقتی جوانه  مقداری از نشاســته  خود را از دست می دهد، مواد مغذی دیگرآن مانند 

پروتئین ها و ویتامین ها افزایش می یابد و از آن جا که مواد معدنی خاص، مخصوصا آهن و روی می تواند به عناصر زیســتی تبدیل یا به 

راحتی جذب شود، مورد استفاده  بدن قرار می گیرد.

 مرحله اول  
برای تهیه قهوه اسپرسو باید دانه های قهوه کامال آسیاب شود و زبری 

کمی داشته باشد.
  مرحله دوم

دستگاه اسپرسوی خانگی روگازی از سه قسمت تشکیل شده است. 
قسمت زیری مخزن آب است. قسمت میانی فیلتر قهوه و بخش رویی 
جایی است که قهوه اسپرسو جمع می شود. اول از همه مخزن آب را 

تا محل مشخص شده با آب سرد پر کنید.
  مرحله سوم

قهوه آســیاب شــده را داخــل فیلتر 
بریزید. قهوه باید کامال فیلتر را 
پر کند اما آن را فشــرده نکنید 
چون ممکن اســت راه ورود آب 
را ببنــدد. اگر روی پیچ 
دستگاه پودر قهوه 
ریخته است، آن را 

پاک کنید.

  مرحله چهارم
بخش قوری اسپرسوســاز را روی فیلتر پراز قهوه پیچ کنیــد. آن را روی 
شعله باالتر از حد متوسط قرار دهید. بگذارید آب جوش بیاید و اسپرسو 

در مخزن باالیی جمع شود. 
سپس آن را در فنجان بریزید و میل کنید.

قهوه اسپرسو را  معموال در فنجان های کوچک سرو می کنند. البته 
می توانید قهوه اسپرسو را با شیر هم مخلوط کنید.

 نکته ها:
 1-فنجان اسپرسو را قبل از ریختن قهوه در آن با آب گرم بشویید تا در 

تماس با قهوه اسپرسو آن را سرد نکند.
2- قبــل از تهیــه، از تمیز و خشــک بــودن فیلتــر )صافی اسپرســو( 
اطمینان حاصل کنیــد. دانه های قهوه از قبل مانده، طعم اسپرســو 
را خراب می کند. خیس بودن فیلتر هم ممکن اســت باعث فشــرده 

شدن دانه ها شود.
 ۳- اگر مایل هســتید تلخی اسپرسو کمتر باشــد، دانه های قهوه را 

کمی درشت تر آسیاب کنید.
 ۴-کیفیت آب مصرفی در طعم قهوه موثر است . 

بفرمایید قهوه اسپرسوی کافی شاپی

اسپرســو یکــی از انــواع نوشــیدنی هــای قهــوه اســت کــه اصــل آن بــه ایتالیــا بــر مــی گــردد و در دنیــا طرفــداران زیــادی دارد. 

این نوشــیدنی به دلیــل فشــار زیادبخــار آب، غلیظ تر اســت و طعــم و رایحــه خوبــی دارد. از اسپرســو بــرای تهیه نوشــیدنی هایی 

 ماننــد کاپوچینو، مــوکا، التــه، ماکیاتــو و آمریکانو اســتفاده می شــود. بــا توجه بــه محبوبیت ایــن نوشــیدنی و قیمت بــاالی آن در

 کافی شاپ ها بد نیست طرز تهیه آن را در منزل بدانیم. به ازای هر 180 میلی لیتر آب، یک یا دو قاشق غذاخوری قهوه کافی است.  البته 

برای داشتن قهوه ای غلیظ از دو قاشق غذاخوری قهوه استفاده  می کنیم . قهوه ساز شما باید دمای آب را بین 90 تا 95 درجه سانتی 

گراد حفظ کند تا عصاره گیری، از قهوه به بهترین شکل انجام شود. دمایی پایین تر از این میزان با کاهش عصاره گیری باعث می شود 

قهوه شما بسیار بی مزه شود، همچنین دمای باالتر باعث کاهش کیفیت طعم قهوه می شود .مراحل تهیه قهوه اسپرسو به قرار زیر است :

شیوا رضایی |  مترجم 
 به تجربه، بسیاری از ما می دانیم که استرس باعث سفید شدن موها

 می شــود و ســرعت این اتفاق را افزایش می دهد اما این که دقیقا چه 

فرایندی باعث می شود تا موی افراد وقتی تحت فشار هستند، سفید 

شود، موضوعی است که تا چندی قبل پاسخ روشــنی برای آن وجود 

نداشت تا این که هفته قبل نتایج مطالعه ای جدید از محققان دانشگاه 

هاروارد در نشریه معتبر Nature به چاپ رسید که می تواند به ما بگوید 

استرس چگونه سرعت سفید شدن موهای ما را افزایش می دهد.

تازه ها

دانستنی ها  

آیا می دانستید پیام رسان سیستم سمپاتیک باعث ناتوانی تولید رنگدانه در فولیکول مو می شود؟

استرس چطور به سفید شدن موها سرعت می بخشد؟
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* دربــاره پرونــده زندگی ســام می خواســتم بگــم که 
یک همت جمعی می طلبه تا یک پویــش برای کمک به 
دانش آموزان مناطق محروم راه بیندازیم و کمتر شاهد 
چنین مشکاتی باشیم. مسئوالن هم حواس شان باشد 
که آن ها هم حق تحصیل دارند، مثل فرزندان خودشان.

* مطالبی شبیه به »رفتارهای  مادر که تاثیر بدی بر جنین 
دارد« را در صفحه سامت، بیشتر چاپ کنید. 

* معلمی در ایران شغلیه که همه باید عاشق باشن تا 30 
سال از عمرشون رو در این راه صرف کنن.

* مطلــب تفاوت هــای شــخصیتی مــرد و زن در صفحه 
خانواده، جالب بود. ممنون.

* در مطلب »ترفندهای چیدمانی برای خانه های نقلی« 
به این نکته توجه نکردید که اگر ما پول داشــتیم به جای 

چیدمان جذاب تر، خانه بزرگ تر می خریدیم.
* از این که یک دختر 14 ساله به صفحه نوجوان پیامک 
داده و گفته: »به خاطر فشار اطرافیان تصمیم به تغییر در 
پوششــم گرفتم؛ چه کنم؟« لذت بردم. آفرین که به فکر 
حسینی خودت و تصمیم هایت هستی.  
* درباره مطلب »وسوسه اینترنتی برای سیگار کشیدن« 
که در زندگی سام چاپ شد، طبق قانون فروش سیگار 
به افراد زیر 18 ســال ممنــوع اســت. در صورتی که این 
قانون به راحتی نقض میشه و بیشتر کسانی که سیگار را 
ترک می کنن، علت لغزش و مصرف دوباره شون همین 
سوپرمارکت ها هستن که با گذاشتن سیگارهای متنوع 

باعث وسوسه شخص میشن. 
مسعود زینلی، مشهد  

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

زندگی سالم 
دوشنبه 
    7 بهمن  1398   
شماره 1525 

 

قبل از هر چیز بهتر است که درباره هدف 
از ازدواج، معیارهــای انتخاب همســر و 
آمادگی های الزم برای این امر تحقیق و 
بررسی بیشتری بکنید و ضمن مشخص 
کردن اهداف و معیارهای خود، ببینیــد آیا از همه جنبه ها 
آمادگی ازدواج را دارید یا نه؟ توجه داشته باشید نه تنها در 
این باره بلکه در همه زمینه ها و کارها تا زمانی که وارد متن 
آن نشوید از آن ترس دارید ولی زمانی که درگیر موضوعی 
شدید، استرس اولیه تان به مرور کمتر می شود. بنابراین بعد 

از بررسی های الزم، نگرانی بی مورد نداشته باشید و با توکل 
بر خدا برای متاهل شــدن اقدام کنید. اما شــما در پیامک 
خود به دو نکته مهم اشاره کرده اید که در ادامه و درباره آن ها 

توضیحاتی را خدمت شما عرض می کنم.

  خرج هایتان را برآورد کنید

به نظر می رسد که شــما در این زمینه به بررسی بیشتری 
نیاز دارید و همان طور که در ابتدای متن بیان کردم، بهتر 
است مسئولیت های یک مرد را در زندگی مشترک برای 

خود تبیین کنید و میزان هزینه هایی را که در صورت اقدام 
ممکن است برایتان به وجود بیاید به دقت بررسی و برآورد 
کنید. در این صــورت احتمال این که بعد از دســتیابی به 
اطاعات دقیق تر و جزئی تر، نگرانی و ترس شــما از بین 

برود و بتوانید تصمیم درستی بگیرید هم وجود دارد.

  چرا به دختران اعتماد ندارید؟

الزم است ابتدا دالیل رسیدن به این مرحله را بررسی کنید 
و ضمن پرهیز از پیشــداوری منفی، ســعی کنیــد همواره 
مثبت اندیشــی را مد نظر داشــته باشــید. تعدیل ســطح 
انتظارات خود نکته دیگری است که باید به آن توجه و عمل 
کنید زیرا همه ویژگی های خوب در یک فرد جمع نیست و 
اگر شــما به دنبال فردی آرمانی و خیالی هستید، ممکن 
است نتوانید او را در واقعیت بیابید زیرا هر یک از انسان ها 
معموال نقــاط ضعف و قوت هــای خود را دارنــد. نکته آخر 
این که شما دارید سن مناسب ازدواج را از دست می دهید 
و توصیه می کنم در اولین فرصت از مشاوره حضوری یک 
روان شناس یا مشاور با تجربه و دارای مجوز بهره مند شوید 

تا یک تصمیم درست و اصولی بگیرید.

روز عوض کردن رو بالشتی

عالوه بر این که توصیه میشه تا 
هر سه ماه یک بار، روبالشتی ها 
رو بشورین و ضدعفونی کنین، 
عــوض کردن شــون هم 
هرچنــد وقت یــک بار، 
عالوه بر ســالمتی باعث 
ایجاد تنوع و حال خوب 

میشه...

قرار و مدار

خانمم توقع زندگی الکچری مانند شاخ های 
اینستاگرامی دارد!

خانمم به رغم عالقه دوطرفه، مدام زندگی مان را با زوج هایی مقایسه می کند که هر روز 
عکس هایی الکچری از زندگی مشترک شــان را در اینستاگرام منتشر می کنند. اعتماد به 
نفسم را از دست داده ام و حالم خوب نیست. من 24 ساله هستم و خانمم 20 ساله، 9 ماه 

هم از ازدواج مان بیشتر نگذشته است.

مقایسه کردن یکی از زمینه های 
ارتباطی اســت کــه آســیب های 
فراوانــی بــه رابطــه زوج هــا وارد 
می کنــد. دقــت کنیــد ایــن گونه 
قیاس ها معموال نشــان دهنــده نارضایتــی یکی از 
زوج ها از عملکرد یا حتی از ظاهر طرف مقابل است 
اما در واقع از این واقعیت غافل هســتیم که شرایط 
زندگی هر فــرد بــا دیگری متفــاوت اســت. گاهی 
ما دیگران را خوشــبخت تر از آن چه واقعا هســتند، 
می بینیم حتی با دیدن عکــس خانوادگی یک زوج 
در حال لبخند زدن یا شرکت در یک مهمانی یا سفر 
به آن ها غبطه می خوریم و آرزو می کنیم که ای کاش 
مثل آن ها باشــیم امــا قطعًا اگــر وارد بطــن زندگی 
این افراد شــویم، متوجه خواهیم شــد کــه آن ها هم 
بی شک از مسائلی رنج می برند که شاید شما متوجه 
آن نبوده ایــد. با وجــود این، نکته مهم این اســت که 
نیازهــای همســرتان را نباید نادیده بگیرید. شــاید 
همسر شــما به صورت غیرمســتقیم از این طریق به 
بیان نیازهای ناگفته خود اشــاره می کند. در ادامه 

و برای حل این مسئله به شما چند پیشنهاد دارم.

  غافلگیرش کنید

یکی از راه هــای پویا نگه داشــتن روابــط زوج ها آن 
هــم در اوایل زندگــی، ایجاد تنــوع و تغییر هــر روزه 
اســت. اگر فکر می کنید زندگی تان تکراری شده، 
سعی کنید با یک سفر کوتاه یا دادن یک هدیه به او، 
غافلگیرش کنید و در چنین شرایطی به همسرتان 
یادآوری کنید که در کنار هم خوشبختید و از زندگی 

با او راضی هستید.

  ویژگی های مثبت تان را به همسرتان بگویید

با توجه بــه این که در اوایل زندگی به ســر می برید، 

پیشنهاد می کنم از محاسن، معایب، توانمندی ها، 
ویژگی های مثبت و موفقیت هایتان در حوزه های 
مختلف با همســرتان صحبت کنید و حتی بگویید 
چــه برنامه ها و چــه ویژگی هــای مثبتــی دارید که 
ممکن اســت شــما را از دیگــران متمایز ســازد که 
دیگران آن را نداشته باشند. دالیل موجهی بیاورید 
و او را به زندگی با خودتان تشــویق و ترغیب کنید. 
ایــن کار، یک دلگرمــی و روزنــه های امیــد در دل 

همسرتان روشن خواهد کرد.

  بگوییــد کــه مقایســه زندگی تان بــا دیگران 
ممنوع است

درباره این مســئله بــه همســرتان تاکیــد کنید که 
زندگی شــما در هر شــرایطی منحصر بــه خودتان 

است. 
اجــازه ندهید حتــی اطرافیــان، زندگی و شــرایط 
شــما را تحلیل کنند. برای افزایش رضایتمندی از 
زندگی و ارتقای روابط زن و شــوهری به شــناخت 
یکدیگر بپردازید و دربــاره توانایی ها و نقاط مثبت 
و منفی خــود صحبت کنید. برای به دســت آوردن 
توازن و تعادل هر دو تاش و افــکار غیرواقع بینانه 

را از خود دور کنید.

  سطح انتظارات همسرتان را مدیریت کنید

هرکدام از شــما باید ســطح توانایی ها و امکاناتش 
را معلــوم کند و بــا یکدیگر بــه این بینــش و آگاهی 
برســید که چه انتظارات و خواسته هایی از زندگی 
مشــترک تان داریــد. اگــر هــر دو نفر شــما ســطح 
خواســته هایتان را معلــوم کنیــد، قطعــا بــه جــای 
مقایسه های نابه جا به درک متقابل خواهید رسید 
و بــه عبارتــی دیگر، ســطح انتظــارات همســرتان 

مدیریت خواهد شد.

کارمندم با درآمد متوسط. 33 ســاله، فوق دیپلم، کم حرف و مجرد. راستش را بخواهید من ازدواج 
نکرده ام چون از مخارج و قبول کردن مسئولیت زندگی می ترسم. در ضمن به هی  چ دختری نمی توانم 

اعتماد کنم. چه کنم؟

دکترحسینمحرابی| روانشناس

بنفشهدولتآبادی| رواندرمانگرومشاورخانواده

مشاوره 
فردی

مشاوره 
زوجین

33 ساله هستم اما مسئولیت پذیر نیستم

    نماد واقعی خواستن و توانستن
این که بانوی جوانی با توجه به شرایط جسمی اش 
به ورزشــی ماننــد ســنگ نوردی رو بیــاورد برای  
بعضی از ما  عجیب است اما الهام از موضع قدرت می گوید: 
»برای فردی با شرایط من، شاید بهترین چیزی که بتواند 
معلولیتش را پوشــش بدهد یک قهرمان ورزشــی بودن 
است، یعنی نماد واقعی خواستن و توانستن. رشته های 
ورزشی که کار می کنم شــنا، پرتاب وزنه و سنگ نوردی 
است. اولین باری که روی دیوار سنگ نوردی رفتم با توجه 
به این که دستان قوی داشتم احساس کردم می توانم در 

این رشته موفق شوم.«

   صاحب مدال کشوری در مسابقات شنا، پرتاب وزنه 
و سنگ نوردی

الهام دربــاره افتخارات ورزشــی اش می گوید: »وقتی 
اولین مــدال طــا را بــر گردنــم انداختند، نخســتین 
چیزی که به ذهنم خطور کرد ایــن بود که روزی بتوانم 
در مســابقات جهانــی هــم افتخاراتی داشــته باشــم. 
در مســابقات کشــوری شــنا موفق شــدم رتبه هفتم را 
کسب کنم. در پرتاب وزنه در ســطح استان چندین بار 
شــرکت کردم و موفق به دریافت مدال طا شــدم. در 
مسابقات کشــوری پرتاب وزنه در ســال 96 در کاس 
معلولیت موفق شدم مقام سوم را کسب کنم. در رشته 
ســنگ نوردی، ورودم بــه مســابقات از ســال 95 بود و 
در سال های بعد ســه دوره قهرمان مسابقات کشوری 

شدم.«

   عالقه مندی به تئاتر برای حضوری موفق در اجتماع
ظاهرا اشتهای این بانوی جوان و با پشتکار برای حضوری 
موفق در اجتماع سیری ناپذیر است. خودش در این باره 
می گوید: »تئاتر را از کودکی دنبال می کردم اما از ســال 
94 به صورت جــدی روی صحنه رفتم و در همین ســال 
موفق به کســب مقام اول بازیگری زن در جشنواره تئاتر 
معلوالن شــدم. تاکنون چهار نمایش با جوایــز پربار کار 
کرده ام و آخرین  آن هانمایش »زخمه تار« به کارگردانی و 
نویسندگی آقای امان ا... احراری برای جشنواره معلوالن 

خلیج فارس بودکه در دی ماه برگزار شد.«

   تاثیرگذار بر اطرافیان
کم توانی ســخت اســت اما با قبول  آن  می شود شیوه ای 
برای زندگی پیدا کرد که متناسب با این شرایط باشد. به 
گفته الهام: »موفقیت برای همه افرادی است که بهترین 
تصمیم را در سخت ترین شرایط می گیرند اما چیزی که بر 
من خیلی تاثیرگذار بود این است که افراد بیشتری با من و 
فعالیت هایم آشنا شدند. من در جامعه معلوالن با هم نوعان 

خودم فعالیت می کنم و در واقع رســالت مان هم معرفی 
توانمندی های معلوالن به جامعه اســت و این خودش به 
تنهایی باعث شده که ارتباطات اجتماعی خیلی بیشتری 

داشته باشم.«

   مبارزه با چالش ها برای دست یابی به موفقیت
به گفتــه خانم پدید، در بــروز چالش در مســیری که طی 
کرده، مرد و زن بودن نقشی نداشته است: »در منطقه ای 
زندگی می کنــم  که در زمینه ورزشــم با مشــکل ســالن 
اســتاندارد و مربی روبه رو هستم، در حقیقت حتی برای 
عاقه مندان ســالم هم این امکانــات وجود نــدارد. این 
چالش نه ارتباطی به جنسیت دارد و نه معلولیت. ولی به 
هرحال چالشی است که من به خاطرش عذاب می کشم 
چون برای تمرین ها مجبورم به استان های مجاور بروم و 

شرایط برایم سخت تر خواهد شد.«

   پیوند پا؛ آری یا نه؟
الهام در جواب سوال ما که اگر روزی امکان پیوند پا یا مثا 
نصب پای روباتیک فراهم شود، حاضر به انجامش است، 
گفت: »بله قطعا. البته من فیزیک بدنی خودم بدون پروتز 
را دوست دارم و مشکلی هم با این مسئله ندارم اما طبیعی 
است که انسان گرایش به تکامل دارد و مطمئنم اگر پای 
بهتری یا دو پا داشته باشم از امروزم موفق تر خواهم بود. 
یکی از دالیل موفقیتم، معلولیتم بوده به این دلیل که در 
یک مقطع زمانی برای پوشاندن آن، به فعالیت هایی روی 
آوردم تا معلولیتم به چشم نیاید. اما زمانی که شخصی مثا 
به عنوان یک قهرمان ورزشی شناخته می شود دیگر فرقی 
نمی کند که معلول است یا خیر. اطرافیانم با این که افراد 
موفقی هســتند اما برخاف من در ادامه موفقیت شــان 

خیلی جدی نبوده اند.«

   حرف آخرم این که دنبال بهانه نباشیم
الهام گفت وگوی مــان را این طور به پایان می رســاند: 
»من با وجود معلولیتم خودم را متفــاوت با افراد بدون 
معلولیــت نمی بینــم بنابراین مایلــم حرفــم را فراتر از 
یک معلول بزنــم. دنبال بهانه نباشــیم. بیشــتر اوقات 
وقتی صحبت از فعالیت های ورزشی یا هنری می شود 
خانم هــای مــا کــه توانایــی باالیــی دارند، یک ســری 
ماحظاتــی را بهانه می کننــد تا در نهایت بــه فعالیتی 
روی نیاورند اما مــن فکر می کنم همــه این ها بهانه ای 
بیش نیست و هیچ محدودیتی مانع پیشروی یک ذهن 
موفــق نمی شــود. چه بســا هرچــه فــرد در محدودیت 
مادی و معنوی بیشــتری باشــد، خاقیت بیشــتری به 
خرج می دهد و همیــن باعث رقم خــوردن اتفاق های 

خوب می شود.«

این روزها کم نیستند آدم هایی که نگاه شان به زندگی با دیگران متفاوت است؛ آدم هایی که  
نه تنها مشکالت و ســختی های معمول، حتی اتفاق ها و حوادث خیلی بد هم نمی تواند مانع 
پیشرفت شان شود. »الهام پدید« بانوی 31 ساله بیرجندی، یکی از آن هاست. هنوز به یك 
سالگی نرسیده بود که در سانحه رانندگی یك پایش را از دست داد، از همان دوران با پای 
مصنوعی بر ســکوی اراده ایستاد و در رشته های ورزشــی مختلف تا قله های موفقیت پیش رفت. او اکنون 
دانشجوی دکترای مدیریت دولتی و کارمند اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی است. در ادامه گفت و گویی 

با این بانوی موفق خواهیم داشت.

فاطمهقاسمی|خبرنگار

گفت و گو

موفقیمت را مدیون معلولیمت یم دامن
»الهام پدید«، توان یابی است که 3 دوره قهرمان مسابقات سنگ نوردی کشور شده، دانشجوی دکترای مدیریت 

است و کسب عنوان بهترین بازیگر زن در جشنواره تئاتر معلوالن را در کارنامه دارد

بانوان

5 فایده در آغوش کشیدن روزانه کودکان توسط والدین

افزایش 
احساس امنیت

تقویت 
رابطه عاطفی

کاهش 
استرس 

)به واسطه ترشح بیشتر 

اکسی توسین(

کاهش 
احساس تنهایی

تقویت 
احساس 

ارزشمندی
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 سالم کودکانه

 یک پیشنهاد خوب

بابا به فهرست خریدی که مامان دستش داده 
بود، نگاه کرد و گفت: »اینــا که خیلی زیاده 
باید چند بار بــرم و برگردم. نمی تونم همش 
رو با هم بیارم.« من گفتم: »الزم نیست. من 
میام و توی آوردن وســایل کمک می کنم.« 
خواهرم هستی گفت: »من هم میام که 
کمک کنم.« سه نفری به خرید رفتیم. 
وسایل ســبک تر را خواهرم هستی 
برداشته بود و وسایل سنگین تر را بابا. 
من هم نان ها را دستم گرفته بودم 
و داشتیم به خانه برمی گشتیم. 
بابا گفت: »آفرین به پســر 
و دختــر نازنینــم بــا این 
پیشــنهاد خوبشون« بعد 
هم به من چشــمکی 
زد و گفت: »نون آور 

خونه شدی ها!«

شهرقصه 

جوجه موشی

ارسال نقاشی، قصه،  
خاطره، عکس و ...

        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

پدر و مادر جوجه تیغی هردو گریه شان گرفته بود. مادر با گریه گفت: »چرا دختر ما باید با همه فرق داشته 
باشــد؟«  پدر یک دفعه انگار چیز مهمی یادش آمد. از جا پرید و گفت: »غصه نخوربرادر 

من هم تیغ نداشت و شبیه یک موش کرم رنگ بود«. جوجه تیغی مادر، دختر 
بی تیغ و عجیبش را بغل کرد و سعی کرد آرام باشد.

 جوجه تیغی قصه  ما کم کم بزرگ شد. بچه ها با تمسخر 
او را جوجــه موشــی صــدا می کردند و بــا او بازی 

نمی کردند.
یک روز جوجه تیغــی کوچولو مشــغول بازی 
بود که ناگهان صدای بلندی به گوشش خورد. 
ترسید و به سمت خانه دوید. او به همه گفت 
که یک شــکارچی دیده اســت اما قبل از این 

که بتواننــد کاری انجام بدهند، شــکارچی 
آن ها را پیدا کــرد و در قفس انداخت. همه  
جوجه تیغی ها گریه می کردنــد. بعضی ها 
جیغ زدند و بعضی ها هم سعی کردند از الی 

میله های قفس فــرار کنند، اما چون تیغ های 

سرگرمی و رنگ آمیزی

 پیدا کردن اشتباهات
دوســتان خوبم، به این تصویر با دقت نــگاه کنید. هفت 
اشتباه در این نقاشی ها وجود دارد. آن ها را پیدا کنید و بعد 

تصویر را رنگ آمیزی کنید.

بلندی داشتند نمی توانستند .
پدر جوجه تیغی کوچولــو به او گفت: »تو تنها کســی 
هستی که می تونی از الی این میله ها رد بشی. تو باید 
اون کلید رو بیاری و ما رو آزاد کنی.« همه با امید به 
او نگاه می کردند. بعضی ها از او خجالت می کشیدند. 
جوجه تیغــی کوچولو با وجودی که ترســیده بود، به 

طرف شکارچی که خوابش برده بود رفت.
او کلید را که از کمربند شکارچی آویزان بود، کشید. بعد 
هم آمد و قفل قفس را باز کرد. هیچ کس باورش نمی شد. 

همه با عجله از داخل قفس بیرون آمدند.
آن هــا از جوجه تیغــی کوچولو تشــکر کردند 
و به خاطــر بدرفتاری هایشــان از او معذرت  
خواســتند. از آن روزبه بعد هیچ کس او را به 

خاطر ظاهر متفاوتش مسخره نکرد.    

عفت زینلی

هنگام کار، دایم
او قچ قچش بلند است

حتما به کار کردن
خیلی عالقه مند است

وقتی بدون کاری
یک گوشه یا کنار است

لبخند هم ندارد
انگار غصه دار است

شعر 

خنده  قیچی

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سالم «

در دست مادر من
قیچی زرد رنگ است
می خندد او قچ و قچ

خندیدنش قشنگ است

داستان ارسالی از دوست خوب »فرفره«

هانیه سوزنگرزاده-  ۱2 ساله

تصویر سازی ها : سعید مرادی

با من یاد بگیر

آموزش انگلیسی

دوستان خوبم می خوام چند تا لغت  
رو همراه با شعر بهتون معرفی کنم تا 
با این  لغات  و معادل انگلیسی شون 

آشنا بشین.

خونه  اون مزرعه اس
یه حیوون مفیده
ماما میگه تو چمن

به صاحبش شیر میده

Worm 
کرم خاکی

خونه  اون پشتشه
آروم آروم راه می ره

فکر می کنی با خودت
Turtle شاید طفلکی پیره

الک پشت

زیر خاکا می لوله
نداره اون دست و پا

کرم خاکی مفیده
برای خاک، بچه ها

سحر بهجو

Cow
 گاو

ی
راد

د م
عی

 س
ا :
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هنرمند کوچولو

تابلوی پرتقالی

چطوری درست کنیم؟
قالب را روی پوســت پرتقال بگذارید و فشــار دهید. این کار را ادامه 
دهید تا تعداد گل هایتان زیاد شود. می توانید زودتر گل ها را آماده کنید 

تا زمان آماده کردن درخت، خشک شده باشند و راحت تر بچسبند.
با استفاده از کاغذ رنگی سبز مقداری برگ آماده کنید. روی کاغذ رنگی 

قهوه ای تنه درخت را بکشید و با قیچی آن را جدا کنید.
درخت بریده شده را روی مقوای سفید بچســبانید و آن را پر شکوفه 
کنید و برگ ها را ال به الی آن بچسبانید. حاال شــما یک تابلوی پرتقالی 

دارید.

چی الزم داریم؟  
مقوای سفید،کاغذ رنگی)سبز و قهوه ای(، چسب مایع، قالب 

گل و پوست پرتقال
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۴

۵ ۶
طاهره عرفانی
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رضایی: از اساسنامه و 
سياست هاى مان عدول نمی  کنيم

ریکاورى استقاللی ها 
در کمپ باشگاه الوصل

برنامه استقالل) ها برا& سفر به قطرجنجال اعزام نشدن بس�تبال با و�لچر و فوتبال ٥ نفره به تو�يو 

حاشيه د�دار پرسپوليس و ترا�تور 

سـه ایستگـاهی زیبــا 
در ١٠٠ روز، آمار جالب وریا

دیدار اتفاقی قلعه نویی و 
مجيدى در هتل اوین 

بيرانوند: به خاطر یحيی بليتم 
به بلژیک را کنسل کردم!

ق ق

آغاز خوش امپراطورى یحیى!
دغدغه هاى فراوان فرهاد 

براى بازى با الریانبراى بازى با الریان

گل محمدى: خیلى نگران این بازى بودم 

تمجيد پيش�سوتان استقالل از عمل�رد آب) ها مقابل ال�و�ت

سنگ پرانی روى سکوهاى ملتهب
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بامــداد د#روز تيم لس آنجلس لي�رز مقابل تيم فيالدلفيا با حســاب ١٠٨-٩١ ش�ســت 
خــورد اما ن�ته ا#ن د#دار، تار#خ ســاز3 ســتاره لي�ــرز با وجود باخت تيمــش بود. لبرون 
جيمــز بــا 9ســب ٢٩ امتيــاز در ا#ن بــاز3، با عبــور از 9وبــ8 برا#انــت، ســومين باز#�ن 
امتيازآور تار#خ مســابقات NBA شــد. به ا#ن ترتيب، لبرون جيمز پس از 9ر#م عبدالجبار 
با ٣٨٣٨٧ امتياز (9ه در رتبه نخســت امتيازآورتر#ــن باز#�نان قرار دارد) و 9ارل مالون 
با ٣٦٩٢٨ امتياز، با ٣٣٦٤٤ امتياز در رتبه ســوم قرار گرفت. 9وب8 برا#انت نيز در ا#ن 
رده بنــد3 با مجموع ٣٣٦٤٣ امتياز چهارم شــد و ما#�ل جردن هــم با ٣٢٢٩٢ امتياز 
پنجم اســت. ن�ته جالب در ا#ن باز3 حر9ت برت براون، ســرمرب8 تيم فيالدلفيا بود. او 
بعد از ر9وردشــ�ن8 جيمز بالفاصله تقاضا3 وقت اســتراحت 9رد تا هواداران حاضر در 

سالن برا3 لحظات8 به صورت ا#ستاده فوق ستاره لي�رز را تشو#ق 9نند.

تيــم فوتبال بارســلونا در مســتا#ا با ارائه #ــ[ نما#ش ضعيــ\ و انتقادبرانگيــز با ٢ گل 
ش�ســت خورد. تيم ســتين در ا#ــن د#دار جز مال�يــت توپ و پاس ها3 خســته 9ننده، 
تقر#با چيز د#گر3 نداشــت؛ اتفاق8 9ه سرمرب8 تيم هم آن را تا#يد 9رد: «خوب نبود#م 
و راه8 برا3 نفوذ به ســمت دروازه حر#\ پيدا نم8  9رد#م. والنسيا هم از اشتباهات ما 
بهــره برد. پاس ها3 ب8 معن8 ز#اد3 هم داد#م 9ه فقط به درد داشــتن توپ م8 خورد. 
تيــم #ا هنوز به خوب8 ا#ده ها3 ما را تفســير و پياده نم8  9ند #ا ا#ن ما هســتيم 9ه خوب 
برا3 آن ها توضيح نداده ا#م. مشــ�الت خط دفاع8؟ مســئله ا3 به نام جاگير3 درست 
و بازپس گير3 ســر#ع توپ تاثير شــگرف8 رو3 بخش تدافع8 تيم دارد. عمل�رد ضعي\ 
فرن�8 د3 #ونگ؟ فرن�8 باز#�ن بزرگ8 اســت 9ه تا9نون به #[ سب[ مشخص باز3 

م8 9رد و حاال از او خواسته ها3 متفاوت8 دار#م. او به زمان نياز دارد.»

تار�خ ساز� لبرون جيمز ستين هم پاس �ار� ها� تيمش را بيهوده م� داند

جوزپــه ماروتا، مد#ر اجرا#8 تيم فوتبــال ا#نتر با تا#يد 
ا#ن موضوع 9ه ا#ن باشــگاه در تالش برا3 به خدمت 
گرفتــن هافبــ[ دانمار9ــ8 تاتنهــام اســت، گفــت: 
«عالقه مان بــه جذب ار#�ســن را مخفــ8 نم8 9نيم. 
همه شــما م8 دانيد 9ه ما مدت8 است با تاتنهام برسر 
ار#�سن در حال مذا9ره هســتيم. قرارداد 9ر#ستين 
در پا#ــان ماه ژوئــن به اتمــام م8 رســد، بنابرا#ن حق 
مذا9ــره بــا او در ٦ مــاه پا#انــ8 قــراردادش را دار#م. 

مــا نســبت بــه جــذب ار#�ســن خوش بين هســتيم و 
اميدوار#ــم بتوانيــم هر چه زودتــر انتقــال او را نها8# 
9نيم به خصوص ا#ن 9ه جمعه شــب پنجره زمستان8 
بسته م8 شود.» انتظار م8 رود ار#�سن ٢٧ ساله ط8 
٤٨ ساعت آ#نده در تســت ها3 پزش�8 باشگاه ا#نتر 
شــر9ت 9ند، ا#ــن در حال8 اســت 9ه گفته م8 شــود 
٢ باشــگاه تاتنهام و ا#نتر برا3 انتقــال ا#ن باز#�ن  بر 
ســر ٢٠ميليون #ورو به توافق نها#8 رسيده اند. مد#ر 

اجرا#8 نرآتزور3 در پاســخ به ا#ن پرســش 9ه با توجه 
بــه ا#ن 9ه ا#نتــر چند#ن خر#ــد جد#د انجــام داده، با 
آمدن ار#�ســن اقدام به فروش باز#�ن خواهيد 9رد، 
تا9يد 9رد: «باز#�نان جد#د ما، باز#�نان8 فوق العاده 
حرفه ا3 هســتند. همچنين باز#�نان8 9ه قرار اســت 
جذب 9نيم. ما با#د به آن ها زمان الزم برا3 سازگار3 
را بدهيــم. پــس از آن هــم برا3 فــروش با#ــد پو#ا8# 

نقل وانتقاالت را ارز#اب8 9نيم.»

ماروتا نسبت به جذب اریکسن امیدوار است

 اف ا� �اپ
برنتفورد صفر - لسترسيت8 #[

برنل8 #[ - نورو#چ ٢
ميلوال صفر - شفيلد#ونا#تد ٢

نيو9اسل صفر - آ9سفورد#ونا#تد صفر
ساوتهمپتون #[ - تاتنهام #[

وستهام صفر – وست بروم #[
هال سيت8 #[ - چلس8 ٢

 بوندس ليگا
مونشن گالدباخ ٣ - ما#نز #[

ا#نتراخت فران�فورت ٢ - ال#پز#ش صفر
فرا#بورگ صفر - پادربورن ٢

#ونيون برلين ٢ - آگزبورگ صفر
ولفسبورگ #[ - هرتابرلين ٢

با#رن مونيخ ٥ - شال�ه صفر
 سر� آ

اسپال #[ - بولونيا ٣
فيورنتينا صفر - جنوا صفر

تور#نو صفر - آتاالنتا ٧
 الليگا

اسپانيول #[ – اتلتي[ بيلبائو #[
والنسيا ٢ - بارسلونا صفر

د#پورتيووآالوس #[ - و#ارئال ٢
سو#ا ٢ - گرانادا صفر

 اف ا� �اپ
بورنموث – آرسنال؛ ٢٣:٣٠

بانگا راهی الشباب عربستان 
می شود

هافبــ[ آرژانتين8 ســو#ا تا پا#ــان فصل و 
اتمام قراردادش در سو#ا م8 ماند و سپس 
با قرارداد3 ٣ ساله به الشباب عربستان 
خواهد پيوســت. قرارداد اور بانگا با سو#ا 
در پا#ــان فصــل بــه پا#ان م8 رســد و پس 
از مذا9رات باشــگاه الشــباب عربســتان 
بــا باز#�ــن ســابق ا#نتــر، ا#ن باشــگاه در 
بيانيــه ا3 اعالم 9رد با هافب[ ٣١ ســاله 
قرارداد3 ٣ ساله امضا 9رده است. بد#ن 
ترتيــب بانگا تــا پا#ان فصل در ســو#ا توپ 
م8 زند و ســپس ماجراجو#8 جد#دش را 

در فوتبال عربستان آغاز خواهد 9رد.

لمپارد از لزوم تقویت تيمش سخن 
گفت

فران[ لمپارد پس از پيروز3 چلســ8 در 
دور چهــارم جــام حذف8 انگليــس مقابل 
هال سيت8 از فرصت ســوز3 شاگردانش 
گال#ه 9رد: «ما مقابل دروازه هال ســيت8 
تــالش ز#ــاد3 9رد#ــم امــا نتوانســتيم از 
موقعيت هــا3 خــود بهــره الزم را ببر#ــم. 
حيــث  ا#ــن  از  م8 9نــم  احســاس  مــن 
ر9وردشــ�ن8 9رد#ــم. ما درصــد باال8# 
را  دروازه  بــه  شــوت  و  تــوپ  مال�يــت  از 
داشــتيم اما درنها#ت ا#ن آمار به حســاب 
در  حر9تــ8  حاضــر  حــال  در  نم8  آ#ــد. 
نقل وانتقــاالت ن�رده ا#م 9ــه بخواهم در 
موردش صحبــت 9نم. ما در تابســتان از 
جذب باز#�ن محروم بود#م و ادن هازارد 
#�8 از موثرتر#ن باز#�نان مان را از دست 
داد#ــم 9ه ا#ن به ما لطمــه زد. وظيفه من 
ا#ــن اســت 9ــه بــا 9ار روزانه باعــث بهتر 
شــدن باز#�نانم شــوم و در مقابل باشگاه 
با آوردن باز#�نان جد#د مسير حر9ت8 ما 

را ش�ل م8 دهد.»

اسکوربورد

برنامه

اخبار

بــرا3  اســپانيا8#  مدافــع  مــار3،  پابلــو 
امضا3 قرارداد با آرســنال به لندن ســفر 
9رده و مقدمات پا#ان8 پيوســتن بــه جمع توپچ8 ها3 
لندن8 را ســپر3 م8 9ند. مار3 وقت8 در سال ٢٠١٩ 
به تيم فالمينگو پيوســت به ا#ن م8 اند#شــيد 9ه بعد از 
9وچ هــا3 متوالــ8 از انگليس گرفته تا اســپانيا و هلند 
فرصــت خوبــ8 پيدا 9ــرده تا بــا #�ــ8 از باشــگاه  ها3 
شناخته شــده برز#ل برا3 خــود نام8 دســت و پا 9ند. 
حــاال زمــان را ٦ مــاه بــه جلو ب�شــيد و ببينيــد 9ه ا#ن 
مدافــع دوبــاره در حال انتقال اســت. همــ�ار3 9وتاه 
مار3 با فالمينگو به قدر3 چشــمگير بوده 9ه آرســنال 
بــا او تماس گرفته و ا#ن فرصت8 اســت 9ــه ا#ن باز#�ن 
٢٦ ساله نم8  تواند از آن چشم پوش8 9ند. او روز شنبه 
به همراه ادو، مد#ر فن8 باشــگاه آرسنال با پرواز3 وارد 
لندن شــد و با توجه به موفقيت در تست ها3 پزش�8، 
قابل پيش بين8 است 9ه ابتدا او با قرارداد3 قرض8 به 
ا#ن تيم ملحق شــود و پس از آن در تابســتان بند خر#د 
او از فالمينگــو فعال شــود. ا#ــن قــرارداد ماجراجو8# 
جد#د مدافع8 اســت 9ه قبل از پيوســتن بــه فالمينگو 
بيشــتر دوران 9ار خــود را بــا بــاز3 در رده دوم فوتبال 
اسپانيا ســپر3 9رده بود. به عنوان #[ باز#�ن جوان، 
مار3 پيش از ا#ن 9ه به تيم دســته دوم8 خيمناستي[ 
بپيوندد تنها ٢ باز3 بــرا3 تيم الليگا#8 ما#ور9ا انجام 
داده بــود. او ط8 ٣ فصل از ٢٠١٣ تــا ٢٠١٦ در رده 
دوم اســپانيا حضور داشــت و ط8 ٩١ مســابقه رسم8 
٦ گل بــه ثمــر رســاند. او در اوج فوتبالش مــورد توجه 
منچسترســيت8 قرار گرفــت. مار3 خوش بيــن بود 9ه 
در انگليــس ماندگار شــود اما او ط8 ٣ ســال گذشــته 
فقط #ــ[ بار از ا#ن باشــگاه بازد#د 9رد. مــار3 درباره 
ا#ن 9ــه نتوانســته در منچسترســيت8 حضــور داشــته 
باشــد، م8 گو#ــد: «من تنها #ــ[ بار آن هــم فقط برا3 
تست ها3 پزش�8 آنجا حضور داشتم. من هرگز با پپ 
گوارد#ــوال #ا هر 9دام از باز#�نان تيم د#دار نداشــتم.» 
بعــد از امضا3 قــرارداد با منچسترســيت8 خيل8 طول 
ن�شــيد و مار3 دوباره به اســپانيا برگشت. او ا#ن بار با 
قرارداد3 قرض8 به #�8 از باشــگاه ها3 تحت قرارداد 
با گروه سرما#ه گذار3 باشگاه منچسترسيت8 فرستاده 
شــد؛ #عن8 خيرونا. بعــد از #[ فصل و تنها ٨ مســابقه 
بــدون گل، مار3 پيــش از ا#ن 9ه مجددا بــا قرارداد3 
قرض8 بــه تيم د#پورتيووال9رونيا ملحق شــود از ســال 
٢٠١٧ تــا ٢٠١٨ بــرا3 #ــ[ فصــل تحت قــرارداد با 
منچسترســيت8 در تيــم نا#مخن حضور داشــت. مار3 
طــ8 ٣ فصــل حضــور در اســپانيا و ٦٧ مســابقه تنهــا 

٣ گل بــه ثمــر رســانده بــود. در پا#ان روزهــا3 حضور 
در تر9يــب ال9رونيــا بود 9ــه روزها3 خــوب فوتبال به 
مــار3 رو 9رد. فالمينگو با توافــق ١٫٥ميليون #ورو8# 
بــا منچسترســيت8 مــار3 را خر#ــد و ا#ــن باز#�ــن بــه 
برز#ل منتقل شــد. مار3 گفــت: «من ا#ده باز3 در #[ 
باشــگاه بزرگ را دوســت داشــتم. آن ها به مــن گفتند 
9ه م8 خواهند عناو#ن 9ســب 9نند. 9دام فوتباليست 
نم8   خواهد عناو#ن 9ســب 9ند؟» و تنهــا فقط برا3 ٦ 
مــاه فالمينگو به #ــ[ قهرمان8 تار#خ8 رســيد. قبل از 
ورود مــار3، ٣٨ ســال از آخر#ــن قهرمانــ8 تيم بزرگ 
برتــر3  بــا  م8 گذشــت.  9وپاليبرتــادورس  در  برز#ــل 
٢-#[ مقابل ر#ورپالته در فينال 9وپاليبرتادورس ا#ن 
مار3 بود 9ه قهرمان8 را با فالمينگو جشن گرفت. پس 
از ا#ن قهرمانــ8 مار3 گر#ه 9رد چرا9ــه اولين باز#�ن 
اســپانيا#8 بود 9ه به چنين افتخار3 دســت پيدا 9رده 
است. ٢٤ ساعت پس از ا#ن قهرمان8، فالمينگو بدون 
هيچ باز3 رسم8 به قهرمان8 در رقابت ها3 باشگاه8 
برز#ل دســت پيدا 9رد ز#را گرميو تيم پالميراس 9ه در 
9ورس قهرمان8 بود را ش�ســت داد و آن ها پس از ١١ 
ســال به قهرمان8 در ليگ برز#ل دست پيدا 9ردند. در 
پا#ــان فصل مــار3 ٢٧ بار بــاز3 9رده بــود و ٢ جام به 
دست آورده بود. هواداران فالمينگو #[ قهرمان جد#د 
داشــتند. او فصل موفق8 را در ا#ن 9شور سپر3 9رد و 
روزها3 فراموش نشدن8 را در 9نار هواداران فالمينگو 
تجربــه 9رد. او به عنوان #ــ[ مدافع، رهبر خط دفاع8 
تيــم خورخه خســوس بــود و جدا#ــ8  از ا#ن تيــم برا3 
هوادارانش سخت است. مار3 به خاطر محدوده عال8 
عبورش معروف اســت. او سر#ع تر#ن نيست اما 9يفيت 

او رو3 9ار بــا تــوپ و خوانــدن بــاز3 حر#\ بــه عنوان 
قدرت اصل8 او قلمداد م8 شود. برونو آندراد، خبرنگار 
گل در برز#ــل در وصــ\ عمل�ــرد مــار3 م8 گو#د: «او 
باز#�ن سر#ع8 نيســت اما با جاگير3 موفق ا#ن ضع\ 
را م8 پوشــاند. او ت�ني[ خوب8 دارد و رو3 ارســال ها 
بــه خوبــ8 نما#ــش م8 دهــد. پابلو بــا فالمينگــو فصل 
خوب8 داشــت. از لحــاظ دفاع8 او به پيشــرفت ز#اد3 
در ا#ن زمينه 9م[ 9رد و ســزاوار اعتبار ز#اد3 اســت. 
هــواداران او را دوســت داشــتند. مــار3 در آرســنال 
م8 توانــد جا#ــ8 9ــه داو#ــد لو#يز حضــور داشــت را به 
خوب8 پوشش بدهد. در حالت ا#ده آل او همانند لورنت 
9وشيلن8 باز3 م8  9ند و برا3 آرسنال گز#نه مناسب8 
اســت. هرچند اگر انتقال او به آرســنال نها#8 شود به 
احتمال فراوان او با مشــ�ل روبه رو م8 شــود چرا9ه با 
وجود گذشــت نيم فصل از رقابت هــا3 ليگ جز#ره، او 
با#د به سرعت خود را تر9يب ا#ن تيم وفق بدهد 9ه 9ار 
چندان آسان8 نيست. انتظارها از مار3 پا#ين نيست و 
او با#د به تقو#ت تيم آرسنال در خط دفاع8 9م[ 9ند. 
آرســنال ا#ن فصل ٣٢ گل زده و ٣٤ گل در#افت 9رده 
9ــه همين آمــار به وضــوح بيانگر عمل�ــرد متزلزل ا#ن 
تيم در خط دفاع8 اســت. مار3 با#د شرا#ط باز3 ها3 
سخت در ليگ برتر انگليس را تحمل 9ند اما همانطور 
9ه در زمان حضور در برز#ل نشــان داد او هيچ مش�ل8 
برا3 مقابله با فشــار ندارد. زمان خواهد گفت 9ه آ#ا او 
م8 تواند شمال لندن را به خانه جد#د خود تبد#ل 9ند 
#ا خير. اما اگر ٦ ماه آخرش در ر#و حامل پيام8 باشــد، 
ا#ن اســت 9ه آرســنال باز#�ن8 را بــه خدمت گرفته 9ه 

آماده است تا زمان از دست رفته را جبران 9ند.

مدافع اسپانیایى
آشنایی با خرید جدید آرسنالآشنایی با خرید جدید آرسنال از برزیل مى آید

۶ سال پيش در چنين روزى محمد صالح با انتقالی ١١ميليون 
پوندى از بازل به چلســی پيوســت؛ انتقالی که بــراى فرعون 
مصرى ها اصال خوش یمن نبود تا پس از حضور در سرى آ دوباره 

به جزیره برگردد و این بار با پيراهن ليورپول خوش بدرخشد.

مهار زیباى پنالتی مکسی لوپز توسط تراشتگن هم نتوانست مانع 
شکست بارسلونا در دیدار مقابل والنسيا شود؛ بارسایی که شانس 
آورد بيش از ٢ گل نخورد تا ستين در دومين حضورش روى نيمکت 

بلوگرانا آماج حمالت منتقدان شود.

ژروم بواتنــگ، مدافع با تجربــه بایرنی ها پس از پيــروزى پرگل 
تيمش مقابل شالکه با انتشار عکس خود در حال نگاه کردن به باال 
نوشت: «حاال صدر جدول را می بينم. اگر قهرمانی می خواهيم باید 

همينطور ادامه دهيم.»

شکست ٧-صفر تورینو مقابل آتاالنتا بازتاب گسترده اى در اروپا 
داشت و حتی در ایتاليا ترند تویيتر شد. هواداران یوونتوس هم با 
تصویر TR7 که اشاره به تعداد گل هاى خورده و مخفف نام تيم 

تورینو دارد به کرى خوانی با همشهرى هاى خود پرداختند.

اینترى ها به مناسبت ســال نوى چينی در بازى برابر کاليارى با 
پيراهن هاى «چينی نوشت» وارد زمين بازى شدند. گفتنی است؛ 
شــرکت ســانينگ که یک هولدینگ چينی اســت ٣ سال پيش 

٧٠درصد سهام این باشگاه ایتاليایی را خرید.
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هر روز منتظر پيام هاي شما هستيم. پيامك: ٢٠٠٠٩٩٩
***

  خراســان عز�ز حال �ه هيچ �� از مقامات شــهر� و استان� هيچ 
تعصب� نسبت به شهر و د�ارشون ندارند شما پيگير حق ضا�ع شده 

تيم استانمون شهرخودرو باش. درود بر سرداران خراسان�.
 هر وقت ا�ران تو هر مســابقه برنده ميشــه آســمان و زمين رو به هم 
مي بافيــد اما وقتي مي بازه انگار مســابقه اي در كار نبوده؛ نمونه اش 

همين هندبال.
 چرا تبعيض چرا نبا�د از تيم مشهد� شهرخودرو حما�ت �نيد. حداقل 
شما �ه روزنامه خراسان هستيد تو روزنامه تون بيشتر مطالب �ار �نيد، 
هميــن ورزش امــروز را ببينيــد. در تمــام دنيا از تيم ها� شهرهاشــون 

حما�ت م� �نند بعد شما از تيم ها� تهران� مطلب �ار م� �نيد.

مخالفت دوباره فرماندارى با تغيير نام خيابان تختی
پيــرو اعتراض تعــداد� از قهرمانان �شــت� المپي� و جهان به 
فرمانــدار� تهران در خصوص مصوبه شــورا� اســالم� شــهر 
تهــران مبن� بر تغييــر نام خيابان� در منطقــه �� �ه چند دهه 
به نام جهان پهلوان غالمرضا تخت� اســت، فرماندار� تهران با 
پذ�ــرش اعتراض قهرمانان مل� �شــت� ا�ران، مصوبه شــورا� 
شــهر تهــران را در ا�ن بــاره نپذ�رفــت امــا مجــددا تعــداد� از 
اعضا� شــورا� اســالم� شــهر تهران با تصو�ب مصوبه قبل�، 
بــر تغيير نام خيابان تخت� پافشــار� �ردند �ــه ا�ن تصميم بار 
د�گــر با اعتراض جمعــ� از عنوان داران �شــت� همراه بود. در 
پ� پافشــار� دوباره شورا� شــهر تهران برا� تغيير نام خيابان 
تختــ� در منطقه �� تهران، فرماندار� تهران برا� بار دوم نيز 
درخواست ا�ن شورا را رد �رد تا موضوع به هيئت حل اختالف 

ارجاع شود.

مخالفت وزارت ورزش با سفر کمانداران به آمریکا
برون مــرز�  شــورا�  �ــرد  اعــالم  تيرو�مــان  فدراســيون 
وزارت ورزش و جوانــان بــا ارســال ٢ نامــه مخالفت خــود را با 
درخواســت ها� فدراســيون اعــالم �رده. شــورا� برون مرز� 
وزارت ورزش در ابتــدا مخالفــت خود را در خصــوص برگزار� 
اردو� مشتر] با تيم مل� تيرو�مان آمر�Zا اعالم �رد و سپس 
با ســفر �مانداران به ارمنستان جهت اخذ رواد�د �شور آمر�Zا 
مخالفت شد. بر ا�ن اساس شر�ت در مسابقه آزاد داخل سالن 

تمام� رده ها� سن� در �شور آمر�Zا امZان پذ�ر نخواهد بود.

بيرانوند رسما دبير فدراسيون وزنه بردارى شد
مســعود ســلطان� فر، وز�ــر ورزش و جوانان در حZم� محســن 
بيرانوند را به عنوان دبير فدراسيون وزنه بردار� منصوب �رد. 
بيرانوند مدت هاست به عنوان دبير فدراسيون فعاليت م� �ند 
و با صدور حZم توسط وز�ر ورزش و جوانان رسما به عنوان دبير 

فدراسيون برگز�ده شد.

زاویه نگاه شما

از جنجال اعزام نشدن بسکتبال با ویلچر و فوتبال ۵ نفره به توکيو تا توضيحات دبيرکل کميته ملی المپيک

حــذف تيم هــا� فوتبال ٥ نفره و بســZتبال 
بــا و�لچر از ليســت اعزاميان بــه پارالمپي� 
٢٠٢٠ مدتــ� اســت جنجــال بــه پا �ــرده. از �ــ� طرف 
ســرمربيان و باز�Zنــان ا�ــن ٢ تيم مرتبــا در مصاحبه ها� 
مختلe با رسانه ها از عدم اعزامشان گله م� �نند و از طرف 
د�گر �ميته مل� پارالمپي� تا�يد دارد اعزام �يف� �اروان 
پارالمپي� به تو�يو سياست� است �ه از �� سال پيش در 
دســتور �ار قــرار گرفته و ا�ن �ميته از سياســت ها� خود 
عدول نم�  �ند. ا�ن در حال� اســت �ه تيم فوتبال ٥ نفره 
نابينا�ان نا�ب قهرمان المپي� ر�و شــده و تيم بســZتبال 
بــا و�لچر ا�ران هم قهرمان� باز� ها� آســيا�� و چهارم� 
جهان را در �ارنامه دارد و همين مســئله هم ســبب شــده 
بسيار� از اهال� ورزش و رسانه به سياست� �ه �ميته مل� 
پارالمپي� در نظر گرفته، انتقــاد �نند. با ا�ن حال هاد� 
رضا��، دبير�ل �ميته مل� پارالمپي� با تا�يد بر ا�ن �ه 
هيئــت اجرا�� و شــخص او طبــق اساســنامه پارالمپي� 
رفتار م� �نند والغير در نشســت خبر� د�روز خود �امال 
درخصــوص دال�ــل اعــزام نشــدن ا�ــن ٢ رشــته تيم� به 

رقابت ها� تو�يو صحبت �رد. 
سياست پارالمپي# به تا�يد فدراسيون ها هم رسيد

آذر ٩٧ در ســتاد باز� هــا� پارالمپيــ� سياســت خود را 
پيش بين� و برا� اظهارنظر و تا�يد نها�� به فدراســيون ها 
ارســال �رد�ــم. ا�ن سياســت در ٢٣ بهمــن ٩٧ با حضور 
روســا� فدراســيون ها بــه تا�يد رســيد و ١٨مــاه قبل ا�ن 
سياســت عمليات� شد و اســفند ٩٧ برا� اجرا رو� سا�ت 
�ميتــه ملــ� پارالمپي� قــرار گرفــت. از آن ســال تا�نون 
سياست ها� خود را در خصوص تمام رشته ها اعالم �رد�م 
و بعد از �ســب ســهميه نيز حت� با روسا� فدراسيون ها� 
مربوطه آسيب شناســ� م� �رد�م تا مشــZل� بــرا� اعزام 
تيم ها نداشته باشيم، سياست ما از قبل تدو�ن شده و مربوط 
بــه پارالمپيــ� ٢٠٢٠ نيســت. در باز� ها� پاراآســيا�� 
جا�ارتا ٢٠٩ ورزشZار اعزام �رد�م و با �سب ١٧٠ مدال 
به ٨٠درصد موفقيت دســت پيــدا �رد�ــم، در پارالمپي� 

تو�يو هم به دنبال اجرا� همين سياست هستيم.

مش/ل مان اصال پول نيست!
دليل اجرا� ا�ن سياست به هيچ عنوان پول نيست، شا�د 
�متر و مشابه دوستان در نهادها� د�گر پول نگرفته باشيم 
اما تنها نهاد ورزش� هستيم �ه ٩ ماه حقوق ها را پرداخت 
�رده ا�م و �� ر�ال به هيچ فدراســيون� بدهZار نيستيم. 
اردوها� تيم ها� ملــ� را در �يش برگزار �رد�م و حقوق 
مربيــان را هم پرداخت �رده ا�م. �ا با�ــد ا�ن هدفگذار� و 
سياست را ناد�ده بگير�م و بدون هيچ برنامه ا� احساس را 
وارد ا�ن روند و حر�ت �نيم �ا همين مسير را ادامه دهيم. 

 دستور بدهند ١٨٠ نفر اعزام م2 1نيم
هفتــه قبل بار د�گر ا�ن سياســت به هيئت اجرا�ــ� ارائه و 
مجددا تصو�ب شد. همين االن ٣٩ سهميه دار�م �ه تقر�با 
�اروان� ٧٠ نفره م� شــود. با همين تعداد همانقدر مدال 
م� گير�م �ه با �اروان� ١٨٠ نفره اعزام شو�م، بدون حت� 
�� برنز باالتر و پا�ين تر. آ�ا اگر ا�ن پول مان را برا� حضور 
در باز� ها� پاراآســيا�� جوانان و باز� ها� پاراآســيا�� 
٢٠٢٢ هز�نه �نيم بهتر اســت �ــا �اروان� اعزام �نيم �ه 
تفاوتــ� در خروج� ندارد؟ اگر ما ورزشــZار �ا رشــته ا� را 
اعزام �نيم �ه در بين شــر�ت �نندگان آخر شــود همين 
رســانه ها ما را نقد نم�  �ننــد؟ من حاضرم رســانه ها را به 
عنوان قاض� شــاهد بگيرم. اگر فردا به من دســتور دهند 

همه را اعزام م� �نيم، حت� برا� رشــته ها�� �ه سهميه 
نگرفته اند وا�لــد�ارت هم م� گير�م. �� �اروان عر�ض و 
طو�ــل را اعزام م� �نيم، خيل� هم عظمت دارد اما از نظر 

مدال� تغيير� نخواهيم داشت.
 به خاطر تهد�د ٢ نفر، با�د ١١٠ نفر را اعزام 1نيم؟
مقا�ســه بين �ميته المپي� و پارالمپي� درســت نيست 
و هر ارگان سياســت خود را دارد. سياســت ما ا�ن اســت و 
سياســت �ميته المپي� هم مشخص است. هر ارگان هم 
جوابگو� اقدامات خودش خواهد بود. آ�ا با�د ١١٠ نفر را 
اعزام �نيم، فقط به ا�ن دليل �ه ٢ نفر تهد�د م� �نند �ه 

ممZن است در �شور د�گر� پناهنده شوند؟ 
 با همين سياست در جا1ارتا موفق بود�م

تا�نــون ٦١درصــد بودجــه را گرفته ا�م و تالش داشــتيم 
بــا برنامــه هز�نه �نيــم و جلو برو�ــم. برنامه و سياســت ما 
همان اساســنامه �ميته مل� پارالمپي� است و بر اساس 
اساســنامه مان بــه جلو حر�ــت م� �نيــم. ما مشــابه ا�ن 
سياست را در جا�ارتا داشتيم و همه از نتيجه نها�� راض� 
و خوشــحال بودنــد. ما م� توانيم سياســت فعلــ� را لغو و 
بدون برنامه شــو�م و آن وقت هر �ســ� �ه سهميه بياورد، 
اعزام م� �نيم. آن وقت د�گر به ما اتهام� زده نم�  شــود. 
باور �نيد در هيئت اجرا�� �سان� حضور دارند �ه بارها به 

پارالمپي� رفته اند و از مسائل باخبر هستند.
 باز�/نان بس/تبال با و�لچر نم2 خواهند از دالرها 

بگذرند
هفتــه آ�نــده با�ــد موضــع خــود را بــه �ميتــه بين الملل� 
پارالمپيــ� اعــالم �نيــم �ــه از چــه ســهميه ا� در تو�يو 
استفاده خواهيم �رد و در چه رشته ها�� شر�ت م� �نيم. 
البته باز هم ســع� م� �نيم بررســ� الزم را بــرا� اعزام �ا 
عدم اعزام تيم ها داشــته باشــيم و ســپس تصميم نها�� را 
اعــالم �نيم. ما ســع� م� �نيم در اعزام تيم هــا عدالت را 
در نظر بگير�م مثال نم�  توانيم بسZتبال با و�لچر را به ا�ن 
باز� ها اعــزام �نيم چرا�ه بيشــتر باز�Zنــان آن ها لژ�ونر 
هســتند و نم�  خواهند از اعتبار دالر� خود بگذرند و تنها 

نزد�� پارالمپي� با تيم مل� راه� تو�يو شوند.

رضایی: از اساسنامه و سياست هاى مان عدول نمی  کنيم

حسن یزدانی یک ماه دیگر روى 
تشک می رود

پزشــ� معالج حســن �زدانــ� و عليرضا 
�ر�مــ� در مــورد آخر�ن وضعيــت ا�ن ٢ 
�شــت� گير تيم ملــ� ا�ــران توضيح داد. 
ســهراب �يهانــ� در ارتبــاط بــا آخر�ــن 
وضعيت جسمان� حسن �زدان�، قهرمان 
المپيــ� و جهــان �� مــاه پــس از انجام 
عمــل جراح� گفــت: «�زدانــ� تمر�نات 
خــود را رو� تشــ� آغاز �ــرده و در حال 
دو�ــدن و وزنــه زدن اســت و پيش بينــ� 
م� شــود تــا �ــ� مــاه آ�نــده بــه آمادگ� 
صددرصد� برســد. او در حــال حاضر با 
بدنســاز شــخص� تمر�ــن م� �نــد و با�د 
عضالتش قو� شــود.» �يهان� همچنين 
درمانــ�  وضعيــت  آخر�ــن  خصــوص  در 
عليرضــا �ر�م�، دارنده �ــ� مدال نقره 
و ٢ مــدال برنــز قهرمانــ� جهــان �ــه از 
شــانس باال�� بــرا� حضــور در المپي� 
برخوردار اســت هم گفــت: «در مورد ا�ن 
�شــت� گير نيز تزر�ق داخلــ� زانو انجام 
شــد و در حــال حاضــر تقو�ــت عضــالت 
او مدنظــر قــرار گرفتــه و تا �� مــاه آ�نده 
رو� تشــ� خواهد رفــت. با�ــد در مورد 
عليرضــا �ر�مــ� منتظر بمانيــم و ببينيم 
وضعيــت او �� ماه پس از بازگشــت رو� 
تشــ� چگونه خواهد بود و آ�ا م� تواند به 
 eليZمياد�ن برگردد �ا خيــر؟ بنابرا�ن ت
مشــخص  د�گــر  مــاه   ٢ حــدود  �ر�مــ� 
م� شــود و اگر شــاهد باشــيم �ــه تزر�ق 
داخل زانو مفيد بوده و جواب مثبت داده 
است، م� تواند در مسابقات حضور �ابد، 

در غير ا�ن صورت با�د جراح� شود.»

گزارش

اخبار

اســتقالل موفق شد با درخشش شــيخ د�اباته با ٣ گل از سد الZو�ت 
بگذرد و در �� قدم� صعود به مرحله گروه� ليگ قهرمانان آسيا قرار 
بگيرد. نقش اول برتر� استقالل� ها در اولين باز� ا�ن تيم با سرمرب� 
جد�د بعد از رفتن آندره آ اســتراماچون�، شيخ د�اباته بود. او با زدن ٢ 
گل راه برد اســتقالل را هموار �ــرد. در ا�ن گزارش باز� ها� مهم� 
�ه اســتقالل توانست با درخشــش او نتا�ج قابل قبول� بگيرد را مرور 

�رده ا�م. 
#� شروع گلزن2 با هت تر

شــيخ د�اباته در اوا�ل فصل با مصدوميت رو به رو شــد و چند هفته  ا� 
نتوانست استقالل� ها را همراه� �ند. او در تبر�ز پا�ش به گلزن� باز 
شد. آب� ها� پا�تخت در هفته نهم به مصاف ترا�تور رفتند. شاگردان 
مصطفــ� دنيزل� تا آن روز گلــ� در تبر�ز نخورده بودنــد اما جدال با 
استقالل روز تلخ� را برا� آن ها رقم زد. شيخ د�اباته با درخشش� �ه 
 �Z� ،در آن باز� داشــت و ٣ گل� �ه موفق شــد برا� اســتقالل بزند
از ار�ان اصلــ� پيروز� ٤-٢ آب� پوشــان مقابل ترا�تور در تبر�ز بود. 
بعــد از هت تر�� مقابل ترا�تور بود �ه روزها� خوب د�اباته همراه با 
اســتقالل فرا رســيد و او حاال با ١٠ گل زده در �نار ج� لو�د ساموئل 

فقيد، دومين گلزن برتر خارج� تار�خ باشگاه استقالل است. 
 تاثير روM ٢ گل در قاطع تر�ن برد فصل

قاطع تر�ن برد ا�ن فصل اســتقالل مقابل صنعت نفــت در هفته دهم 

رقم خورد. شــيخ د�اباته �ه بعد از هت تر�� مقابل ترا�تور به باز� با 
صنعت نفت آمده بود، در تقابل با آبادان� ها �ه با برد ٥-صفر استقالل 
در ورزشگاه آزاد� همراه شد، �� گل زد و �� پاس گل هم داد تا رو� 
٢ گل از ٥ گل قاطع تر�ن برد ا�ن فصل تاثيرگذار باشــد. صنعت نفت 
�ــه نتا�ج قابل قبول� ا�ن فصــل همراه با دراگان اســZوچيچ گرفته، 
تا قبل از تعطيالت زمســتان� با �� امتياز بيشــتر از استقالل در رده 
چهارم جدول رده بند� قرار داشت. آبادان� ها سنگين تر�ن شZست 

فصل خود را مقابل استقالل متحمل شدند. 
 گل2 1ه منجر به برترM استقالل نشد

��Z از باز� ها� حساس نيم فصل اول ليگ نوزدهم، جدال سپاهان 
و اســتقالل بــود؛ باز� ا� �ــه در اصفهان برگزار شــد و برنــده ا� هم 
نداشت. شــاگردان امير قلعه نو�� در تيم سپاهان در حال� �ه با �� 
گل نيمه اول را به رختZن رفته بودند، در نيمه دوم ٢ بار دروازه شــان 
توســط مهد� قائد� و شــيخ د�اباته زوج خط حمله استقالل� ها باز 
شــد. گل د�اباته نتوانســت منجر به برتر� استقالل� ها شــود و اميد 
نورافZن، باز�Zن ســابق اســتقالل در ثانيه ها� پا�ان� باز� �ار را به 

تساو� �شاند تا ٢ تيم امتيازات را تقسيم �نند.
 گل ٣ امتيازM و رسيدن به صدر جدول

اســتقالل� ها بعد از توقــe در اصفهــان، در �� باز� حســاس د�گر 
پذ�را� شهرخودرو� مشــهد بودند. آب� ها� پا�تخت موفق شدند با 
گل ٣ امتياز� �ه شــيخ د�اباته به ثمر رساند، مهمان خود را شZست 
دهند و بعد از چند فصل به صدر جدول رده بند� برسند. شيخ د�اباته 
�ه همــراه با اســتقالل در رده پنجم جــدول رده بند� قــرار دارد، در 
تقابل با تيم ها� مدع�(پرســپوليس، سپاهان، ترا�تور، صنعت نفت 
و شــهرخودرو) فقط مقابل پرســپوليس �ه به دليل مصدوميت غا�ب 
بود، گل نزده است. شيخ با عملZرد قابل قبول� �ه در باز� ها� مهم 
اســتقالل داشــته، نقش اول آن ها در جدال ها� بزرگ است. د�اباته 
عالوه بر ترا�تور، صنعت نفت، سپاهان، شهرخودرو و الZو�ت، مقابل 

شاهين بوشهر و ماشين ساز� هم برا� استقالل گل زده است.

تشکر مجيدى از استراماچونیجادوى غول آبیدیاباته نقش اول استقالل در بازى هاى مهم
فرهاد مجيد� پس از برد اســتقالل مقابل الZو�ت از اســتراماچون� تشــZر �رد. ســرمرب� جوان 
استقالل درباره د�دار با الZو�ت گفت: «قبل از هر چيز با�د از آقا� استراماچون� تشZر �نم �ه در 
نيم فصل اول خيل� برا� استقالل زحمت �شيد. ما مقابل تيم الZو�ت با توجه به مشZالت ز�اد� 
�ه قبل از باز� داشتيم، خوب �ار �رد�م. عملZرد باز�Zنان فوق العاده بود و با�د از آن ها هم تشZر 
�نم. خوشحاليم �ه گام اول را برداشتيم. ا�ن پيروز� مبار] هواداران استقالل باشد.» مجيد� 
در پا�ان گفت: «حاال تمام تمر�زمان رو� پيروز� مقابل تيم الر�ان قطر است �ه از تيم ها� مطرح 
و شناخته شده فوتبال آسيا محسوب م� شود. ما اصال زمان ندار�م و با�د بالفاصله برا� ا�ن د�دار 

حساس خودمان را آماده �نيم. بچه ها مسلما با تمام توان و وجود مقابل الر�ان باز� م� �نند.»

حدود ٢ هفته گذشــته خبر� مبن� بر اســتعفا� محمود 
ميرنــور�، دبيــر فدراســيون �وهنــورد� شــنيده شــد. 
ميرنور� در سال ٩٥ ط� حZم� از سو� محمود گودرز� 
به عنوان دبير ا�ن فدراســيون انتخاب شد. او قبل از قبول 
دبيــر� فدراســيون �وهنــورد� نزد�� ٩ ماه سرپرســت 
دبير� فدراســيون �وهنورد� و صعودها� ورزش� ا�ران 

را بــر عهده داشــت امــا ٢ هفته قبــل در ســZوت خبر� از 
سمت خود �نار رفت. فدراسيون �وهنورد� در خصوص 
�نار گذاشــته شدن ميرنور� هيچ وا�نشــ� نشان نداد و 
ا�ن �ناره گير� در ســZوت خبر� انجام شد. رضا زارع�، 
رئيس فدراســيون �وهنورد� ضمن تا�يد استعفا� دبير 
فدراسيون به ا�سنا گفت: «محمود ميرنور� به دليل مشغله 

زندگ� از ســمت خود استعفا داد.» او در پاسخ به ا�ن �ه آ�ا 
ا�ن اســتعفا به دليل حواشــ� بــه وجود آمــده در خصوص 
درگير� ٢ مل� پوش �خ نورد� ا�ران در �مپ مسZو بوده، 
گفت: «اســتعفا� او هيچ ارتباط� به ا�ــن موضوع ندارد و 
ورزشZاران� �ه درگير� ا�جاد �ردند به �ميته انضباط� 

معرف� شده و به تخلفات آنان رسيدگ� شد.»

؟؟؟

کناره گيرى دبير فدراسيون کوهنوردى در سکوت خبرى!

گزارش سایت ایتاليایی از جزیيات 
پيشنهاد ایران به دى بياسی 

جيان� د� بياس� ��Z از مربيان� بود �ه به �� باره 
و در هياهو� انتخاب سرمرب� ا�ران� برا� تيم مل� 
فوتبال ا�ران، از بين گز�نه ها� خارج� سر درآورد. 
فدراســيون فوتبال بعد از گذشت ٢ روز از رسانه ا� 
شــدن ا�ن موضوع، مذا�ره با د� بياس� را تZذ�ب 
�ــرد. با ا�ن حال رســانه ها� ا�تاليا�� همچنان به 
بحث حضور د� بياس� رو� نيمZت تيم مل� ا�ران 
م� پردازند و در تازه تر�ن مطلب عنوان شده �ه ا�ن 
مرب� فقط �� امضا تا نشســتن رو� نيمZت ا�ران 
فاصلــه دارد! ســا�ت Tribunatreviso ا�تاليــا در 
گزارشــ� تيتر زده اســت: «د� بياســ� مرب� ا�ران 
شد. او جام جهان� قطر را م� خواهد.» در بخش� از 
ا�ن گزارش آمده است: «احتمال انتخاب د� بياس� 
به عنوان ســرمرب� ا�ران باالســت. ا�ن پيشــنهاد تا 
پا�ان جام جهان� قطر(قرارداد ٣٠ ماهه) ارائه شده 
و بــه حــدود ١٠ روز پيش برم� گردد �ــه ا�نون در 
مرحله بســيار پيشــرفته ا� قرار دارد.» در ادامه ا�ن 
گزارش سابقه فعاليت د� بياس� در تيم ها� د�گر 
از جمله آلبان� مطرح شده و آمده است: «د� بياس� 
در آلبان� عنوان شــهروند� گرفت و به �� قهرمان 
مل� تبد�ل شد. آ�ا برا� ماجرا� احتمال� در ا�ران 

هم او چنين سرنوشت� دارد؟»

لغو مسابقات دووميدانی داخل 
سالن آسيا به دليل ویروس کرونا

نهمين دوره مسابقات دووميدان� داخل 
سالن قهرمان� آسيا �ه قرار بود ط� ٢٣ 
و ٢٤ بهمــن در  هانــگ ژو چيــن برگــزار 
شود، لغو شد. �نفدراسيون دووميدان� 
آسيا ط� مZاتبه ا� درباره شيوع و�روس 
�رونا در شــهرها� مختلe �شور چين، 
برگــزار� ا�ــن دوره از مســابقات را بــه 
دليل حفظ سالمت و امنيت ورزشZاران 

و همراهان شان منتف� �رد.
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پرسپوليس به دنبال تمدید قرارداد با رادو
با جدا�� عليرضا بيرانوند از پرسپوليس در پا�ان فصل، 
مد�ر�ــت ا�ن باشــگاه بــه دنبال ا�ن اســت !ه قــرارداد 
جد�ــد1 را با بوژ�دار رادوشــو�چ امضا !نــد. با توجه به 
همين مسئله انصار1 فرد به زود1 قرارداد رادو را برا1 

حداقل ٢ فصل د�گر تمد�د خواهد !رد.
غفورى: هنوز اتفاق خاصی نيفتاده است

ور�ــا غفــور1، !اپيتــان تيــم فوتبــال اســتقالل گفــت: 
«هنــوز اتفاق خاص� نيفتاده  و سه شــنبه  در باز1 بعد1 
پل� آف ليگ قهرمانان آســيا، باز1 مهم� مقابل الر�ان 
قطــر دار�ــم.» ور�ــا غفــور1 پــس از برتــر1 ٣- صفــر 
اســتقالل مقابل الLو�ــت !و�ت در مرحلــه دوم پل� آف 
ليگ قهرمانان آســيا، اظهار داشــت: «قبل از ا�ن د�دار 
مشــLالت ز�اد1 داشــتيم،  نتيجه باز1 با الLو�ت برا1 

ما خيل� مهم بود، چرا !ه رو�ا1 بزرگ� دار�م.»
حمایت معاون سابق استقالل از الهامی

معاون ورزشــ� سابق باشــگاه استقالل تماشــاگر و�ژه 
د�دار پرســپوليس و اســتقالل بود. عل� خطيــر درباره 
علــت حضورش در ورزشــگاه گفــت: «به خاطر ســا!ت 
الهام� آمدم تا باز1 را ببينم. او دوست عز�ز من است.»

حضور مهاجرانی در اردوى شهرخودرو
حشــمت مهاجران� سرمرب� ســابق تيم مل� !شورمان 
بــا حضــور در اردو1 تيــم شــهرخودرو، به ا�ــن تيم بابت 
پيــروز1 مقابل الرفــاع بحر�ن تبر�W گفــت. و1 گفت: 
«تيم دوست داشتن� شهرخودرو، عالوه بر ا�ران نما�نده 
مردم مشــهد و خراسان اســت. با ثبت نخستين پيروز1 

تار�خ فوتبال خراسان در آسيا احساس غرور !ردم.»
قرارداد استوکس رسما امضا شد

باشگاه پرسپوليس از امضا1 رســم� قرارداد با آنتون� 
اســتو!س در دب� خبر داد. ا�ن باشــگاه همچنين خبر 
داده !ه با تهيه بليت برا1 ا�ن باز�Lن ا�رلند1، او امروز 

به تهران سفر م� !ند تا در تمر�نات تيم شر!ت !ند. 

سه ایستگاهی زیبا در ١٠٠ روز، آمار جالب 
وریا 

ور�ا غفور1 از همان ســال ها1 جوان�، نشــان داده بود 
شــم گلزنــ� خوبــ� دارد و معموال بــا شــوت ها1 از راه 
دور دروازه حر�فــان را تهد�ــد م� !ــرد اما او امســال به 
مهارت ها1 تازه ا1 در زدن ضربات ا�ســتگاه� رسيده 
و در١٠٠ روز گذشــته، ٣ گل ز�بــا از رو1 ا�ــن ضربات 
بــه ثمر رســانده. ور�ــا در روز ٢٥ مهر در جــام حذف� و 
در شــرا�ط� !ه باز1 اســتقالل و فجرسپاس� به١٢٠ 
دقيقــه رفته بود، با �W !اشــته فوق العاده گــره باز1 را 
گشــود و اولين گل اســتقالل را زد. او !متــر از ٣ هفته 
بعد هنرنما�� در ضربه ا�ســتگاه� را در باز1 با صنعت 
نفــت آبــادان تLرار !رد تا ســهم� در بــرد ٥ گله تيمش 
داشــته باشــد و در آخر�ن پرده، ور�ا باز هم توانا�� ها1 
و�ــژه اش را به رخ الLو�ت !شــيد. ضربه ها1 دقيق و در 
عين حال محLم ور�ا غفور1، �ادآور ضربات ا�ستگاه� 
الLس دل پيرو است !ه با هر ضربه ا�ستگاه� به شدت 

دروازه حر�فان را تهد�د م� !رد.

برنامه استقالل ها برا	 سفر به قطر
ریکاورى استقاللی ها در کمپ باشگاه الوصل

صعــود  الLو�ــت  مقابــل  صفــر   -٣ بــرد  بــا  اســتقالل 
مقتدرانــه ا1 بــه مرحله نها�ــ� پل� آف ليــگ قهرمانان 
داشت. ا�ن تيم !ه روز سه شنبه با�د در دوحه به مصاف 
الر�ان برود، صبح د�روز جلســه تمر�ن ر�Lاور1 خود را 
در دب� به ميزبان� باشــگاه الوصل برگــزار !رد تا آماده 
ترg امارات و ســفر به قطر شــود. ا�ن تمر�ن از ســاعت 
١١ آغاز و به مدت �W ساعت برا1 نفرات اصل� و برا1 
مابق� نيمLت نشينان �W ساعت و نيم به طول انجاميد 
و پس از آن باز�Lنان برا1 رفع خســتگ� برنامه اســتخر 
و ســونا را در پيش گرفتند. با اعالم باشــگاه اســتقالل، 
!اروان ا�ن باشــگاه ســاعت ١٩ د�روز وارد تهران شد و 

بالفاصله با پرواز د�گر1 به قطر رفت.

ا"ن برد مبار� هوادارانمان در سيستان و بلوچستان
گل محمدى: خيلی نگران این بازى بودم 

�حيــ� گل محمد1، ســرمرب� پرســپوليس در نشســت 
خبــر1 پــس از برد تيمــش مقابــل ترا!تور گفــت: «باز1 
ســنگين� برا1 ٢ تيم بود. چيز1 !ه مشــخص بود، باز1 
درگيرانــه و پرس خــوب از ٢ تيم بود. گل هــا1 به موقع و 
ز�با�� زد�م. باز1 جذاب� بود و هر ٢ تيم دوست داشتند 
برنده شــوند. باز�Lنان ٢ تيم، !ارها1 فن� خوب� انجام 
دادند. خدا را شــLر با غيرت باز�Lنان و حما�ت هواداران 
ا�ن ٣ امتياز حســاس را گرفتيم. ترا!تور مدع� قهرمان� 
و از لحاظ باز�Lن، از بهتر�ن تيم ها1 ليگ است. ا�ن برد 
تقد�م به هوادارانمان !ه در ا�ن سرما ما را تشو�ق !ردند. 
همچنيــن ا�ن بــرد مبارg پرسپوليســ� ها1 ســيل زده 
سيســتان و بلوچستان !ه نبا�د آن ها را فراموش !رد.» او 
ادامه داد: «فرصت� برا1 آماده ساز1 نداشتيم و با ٢ باز1 
دوستانه برابر بادران در زمين خيل� بد و د�دار برابر نفت 
مسجدسليمان در آب و هوا1 سخت به ا�ن د�دار آمد�م. 
خيل� نگران بودم اما خدا را شــLر برنده خارج شد�م.» او 
درباره !ارت ها1 پرشــمار پرسپوليس گفت: «حساسيت 
باز1 رو1 عملLرد ٢ تيم تاثيرگذار بود. داور برا1 !نترل 
!ردن بــاز1 !ارت ز�اد1 داد !ه آن ها درســت بودند. به 
باز�Lنانم گفتم !ارت ال�L نگير�د ز�را باز1 ها1 مهم� 

از جمله درب� را پيش رو دار�م.»

رابطه فرهاد مجيد1 و امير قلعه نو�� در سال ها1 اخير همواره به شLل� بوده 
!ــه ا!ثر فوتبال دوســتان به زبان خودمانــ� معتقدند آب هــر دو در �W جو1 
نم� رود. آخر�ن چالش بين مجيد1 و قلعه نو�� مربوط به اواخر فصل گذشته 
در جر�ان باز1 اســتقالل و ســپاهان بود اما در هفته گذشته اتفاق جالب� رخ 
داد و بيــن ا�ن دو نفر �ــW د�دار ناگهان� رقم م� خــورد. فرهاد مجيد1 برا1 
مالقات با لLيچ دستيار صربستان� خودش به هتل او�ن م� رود و جالب ا�ن !ه 
تيم سپاهان هم در همان مLان اقامت داشته، همين موضوع باعث م� شود تا 
مجيد1 و قلعه نو�� همد�گر را ببينند و چند دقيقه ا1 با هم خوش و بش داشته 
باشند. در ا�ن د�دار اتفاق� د�گر خبر1 از !دورت ها1 گذشته بين قلعه نو�� 

و مجيد1 خبر1 نبود و البته ا�ن برخورد رسانه ا1 نشد.

باز�Lن پرسپوليس پس از گلزن� مقابل ترا!تورساز1، نام و تصو�ر شهيد عليجانزاده 
را مقابل دوربين به نما�ش گذاشــت. در چارچوب هفته هفدهم ليگ برتر فوتبال، 
د�دار ٢ تيم پرسپوليس و ترا!تورساز1 در حال� پيگير1 م� شد !ه در دقيقه ٩ گل 
اول پرسپوليس توسط عل� عليپور به ثمر رسيد. بعد از ا�ن گل، عليپور خوشحال� 
خود را با نشــان دادن تصو�ر و نام شهيد محمدحســن عليجانزاده مقابل دوربين و 
تماشاگران به نما�ش گذاشــت. محمدحسن عليجان زاده، اهل روستا1 قراخيل، 
متولد ١٣٤٨ بود !ه در سال ٦٧ و در جز�ره مجنون به فيض عظما1 شهادت نا�ل 
آمد و به برادر شهيدش پيوست. پيLر مطهر ا�ن شهيد پس  از ٧ سال باق�  ماندن در 
!ربال1 ا�ران، از جز�ره مجنون به زادگاهش برگشــت. گفتن� است عليپور با گل� 

!ه به ثمر رساند، تعداد گل ها1 خود را به ٦ گل ارتقا داد.

شهيد	 .ه عليپور تصو"رش را نشان داد بشناسيدد"دار اتفاق قلعه نو" و مجيد	 در هتل او"ن 

حاشيه د"دار پرسپوليس و ترا.تور 
سنگ پرانی روى سکوهاى ملتهب

ترا!تــور رو1 ســLوها1  تيــم   هــواداران 
ورزشــگاه آزاد1 اقدام به نشــان دادن پرچم 
ژاپــن !ردنــد !ــه ا�ــن اتفــاق باعــث ا�جــاد 
درگيــر1 لفظ� شــد�د1 بين هــواداران ٢ 

تيم شد.
 تعــداد1 از هواداران پرســپوليس پيش از 
شروع مسابقه عليه فرهاد مجيد1 سرمرب� 

استقالل شعار دادند و به او توهين !ردند.
 پيــش از آغــاز باز1 اســLوربورد ورزشــگاه 
آزاد1 با پخش تصاو�ر1 از استان سيستان و 
بلوچســتان و با پيــام  در !نارتــم هموطن  به 
ابراز همدرد1 با مردم ســيل زده ا�ن استان 
پرداخت. همچنين اســLوربورد ورزشگاه با 
پخش تصاو�ر1 از شهيد سليمان� �اد سردار 

دل ها را گرام� داشت.
 هــواداران تيــم فوتبــال ترا!تــور پــس از 
توهين ها1 تماشاگران پرسپوليس، اواسط 
نيمه اول اقدام به پرتاب ســنگ سمت آن ها 
!ردنــد و جو متشــنج� در ورزشــگاه آزاد1 
حا!م شد؛ اقدام برخ� تماشاگران در پرتاب 
سنگ به ســمت تماشــاگران مقابل اقدام� 
بسيار خطرناg بود !ه اتفاقات تلخ� را رقم 
زد. ا�ن امــر باعث دخالت نيــرو1 انتظام� 

مستقر در استاد�وم آزاد1 شد.
 ســا!ت الهامــ� ســرمرب� ترا!تــور !ه در  
د�دار با پرسپوليس به دليل اعتراض به داور 
بــا !ارت قرمــز از رو1 نيمLــت اخراج شــد، 
با انتقــاد از عملLــرد داور گفت: «اوســاگونا 
باال1 ١٠ بــار خطــا !ــرد و هــر باز�Lنــ� را 
خواست زد. اشLان را زد و فLر م� !نم االن 
!تفش شLسته باشد.» البته دژاگه مصاحبه 

انــگار همه چيــز بــرا1 آغــاز خوب و ب� دردســر و شLستگ� !تفش را تLذ�ب !رد.
�حيــ� گل محمــد1 رو1 نيمLت پرســپوليس 
مهيا شــده بود. تعو�ق باز1 فوالد و اســتقالل، توق} سپاهان 
مقابل تيم ميانه جدول� ماشين ساز1 و تساو1 شهرخودرو با 
شاهين بوشــهر و حضور ترا!تور ناآماده و عصب� در ورزشگاه 
آزاد1. گل محمــد1 !ــه چنــد روز1 اســت ســLان هدا�ــت 
پرســپوليس را بر عهده گرفته و جانشــين !الدرون شده رو1 
!اغذ شــروع ســخت� داشــت اما ســوت آغــاز بــاز1 و نما�ش 
ضعيــ} ترا!تور خــالف آن را ثابت !رد و ســرخ ها1 پا�تخت 
خيل� زود توسط عل� عليپور !ه پاس ز�با1 امير1 را در�افت 
 gــرده بــود، بــه گل رســيد. ا�ــن گل زودهنگام همــان اند!
روحيــه و نظم ترا!تور را هم مختل !رد و پرسپوليســ� ها اگر 
دقــت م� !ردنــد گل ها1 بيشــتر1 هــم م� زدنــد. البته جو 
متشــنج ورزشــگاه و رفتار داور بــاز1 !ه گو�ا عنــان و !نترل 
باز1 از دســتش خارج شــده بــود، مســابقه را از روال طبيع� 

خارج !رد و باران !ارت زرد و قرمز بر سر باز�Lنان و !ادرفن� 
٢ تيم بار�د! با ا�ن حال پرسپوليس در نيمه دوم هم برتر1 اش 
را حفظ !رد و در حال� !ه رو1 سLوها جنگ خونين با پرتاب 
ســنگ و اشــيا1 مختلــ} در جر�ان بــود شــاگردان �حي� با 
حر!ت ز�با1 امير1 !ه ستاره باز1 بود به گل دوم رسيدند و 
تيــر خالص را به تيــم ترا!تور زدند. در ادامه باز1 احساســ� 
ترا!تور1 ها !ه سرمرب� شــان هم اخراج شــده بــود به جا�� 
نرســيد، هرچنــد بيرانوند چنــد وا!نش خوب داشــت و مانع 
گلزن� آن ها شــد. پرســپوليس بــرد و ٣٧ امتياز1 شــد تا هم 
جا�گاهــش را در صــدر جــدول تثبيــت !نــد و هــم �حي� !ه 
توســط هــواداران امپراتــور خوانده شــد، آغاز1 خــوش رو1 
نيمLــت ســرخ ها داشــته باشــد. پرسپوليســ� ها !ــه انتقــام 
شLست رفت را گرفتند، عالوه بر آن فاصله شان را با سپاهان 
تيــم دوم جدول به ٥ امتياز رســاندند، ر!ورد د�گر1 هم ثبت 
!ردند. آخر�ن بار1 !ه پرسپوليس در ورزشگاه آزاد1 مقابل 

ترا!تور شLســت خورد،   به زمان سرمرب� گر1 عل� دا�� در 
 W� - ا�ن تيم برم� گشــت !ه سرخ پوشان تهران� با نتيجه ٣
مغلوب سرخ پوشان تبر�ز1 شــدند. از آن روز تا !نون ١٩٦٩ 
روز م� گذشــت و ترا!تور1 هــا اميــدوار بودند ا�ن طلســم را 
بشLنند و در آزاد1 پرسپوليس را شLست دهند اما شاگردان 
�حيــ� گل محمد1 اجــازه ندادند ا�ن ر!ورد جالب از دســت 
بــرود و بــا ٢ گل عليپــور و امير1 هــم �حي� آغــاز خوب� رو1 
نيمLت پرسپوليس داشت و هم شLست ناپذ�ر1 سرخ پوشان 
پا�تخت در ورزشگاه آزاد1 مقابل ترا!تور تداوم پيدا !رد. در 
آخر�ن بــاز1 هفته هفدهــم، تيم ها1 نفت مسجدســليمان و 
صنعت نفــت آبــادان در ورزشــگاه شــهيد بهنــام محمــد1 به 
مصاف هــم رفتند !ــه درب� نفت� هــا درنها�ت بــا نتيجه ٢ - 
صفر به ســود نفت مسجدســليمان به پا�ان رسيد. با ثبت ا�ن 
نتيجــه نفــت مسجدســليمان ٢٦ امتياز1 شــد و صنعت نفت 

هم ٣٠ امتياز1 باق� ماند.

پرسپوليس ٢- ترا.تور صفر 

 !آغاز خوش امپراطور	 "حي

دغدغه هاى فراوان فرهاد 
براى بازى با الریان

تمجيد پيش?سوتان استقالل از عمل?رد آب ها مقابل ال?و"ت

اســتقالل بــا بــرد پــرگل و قاطع 
مقابــل الLو�ت از مرحله نخســت 
ليگ قهرمانان آسيا به سالمت عبور !رد و راه� 
مرحله دوم و باز1 با الر�ان قطر شــد، با ا�ن حال 
فرهاد مجيد1 و دستيارانش دغدغه ها1 ز�اد1 
بــرا1 باز1 بعد1 و د�دارهــا1 آت� در ليگ برتر 
دارند. فاصله !م باز1 ها1 آسيا�� و ليگ برتر و 
خســتگ� باز�Lنان و ٤ پرواز از ا�ران به امارات و 
قطر دغدغه جــد1 !ادرفن� اســت اما ا�ن تنها 
از  د�گــر  �Lــ�  نيســت.  اســتقالل  مشــLل 
دغدغه هــا1 !ادرفنــ� اســتقالل، مصدوميت 
فرشــيد اســماعيل� اســت !ه پيــش از بــاز1 با 
الLو�ت در مرحله نخست پل� آف ليگ قهرمانان 
آســيا مصــدوم  و البتــه مصدوميتش بــه معما1 
بزرگ� تبد�ل شــده  و حت� برخ� منابع خبر1 
مصدوميت او را بهانه و غيرواقع� توصي} !رده و 
مدع� اند حذف او از ليســت بــاز1 با الLو�ت به 
خاطر ب� انضباط� بوده است. با ا�ن حال منابع 
موثــق و نزد�W به باشــگاه از مصدوميت نســبتا 
 MRI جد1 او خبر م� دهند !ه ظاهرا با گرفتن
در امارات مشــخص شده و !ادرپزش�L باشگاه 
اســتقالل نســبت به باز1 !ردن اســماعيل� در 
باز1 آ�نده آب� ها به !ادرفن� هشــدار داده اند. 
البته ا�ن به معنا1 غيبت قطع� اســماعيل� در 

باز1 با الر�ان قطر نيست اما گو�ا مصدوميت ا�ن 
باز�Lــن بــه گونــه ا1 اســت !ه اگــر بــاز1 !ند، 
احتمال تشد�د آن و دور1 طوالن� مدت او وجود 
دارد. از ا�ن رو قرار شــده از او تست گرفته شود و 
در صورت� !ه پاســخ منف� بود، او برا1 درمان و 
مداوا1 پا1 آســيب د�ده اش  از !اروان استقالل 
جدا شــود و به !لينيW باشگاه برود تا حداقل به 
٢ باز1 حســاس آ�نده استقالل !ه مقابل نفت 
مسجد سليمان و پرسپوليس است، برسد. البته 
مشLل فرهاد مجيد1 فقط اسماعيل� نيست و 
او نگران وضعيت ســياوش �زدان� مدافع ميان� 
تيمــش نيز هســت !ــه هنوز بــه آمادگــ� !امل 
نرســيده و اســتقالل در خــط دفاع� بــا !مبود 
باز�Lــن مواجه اســت. حتــ� مصدوميت جز�� 
ميالد ز!� پور مدافع چپ پا1 آب� ها در باز1 با 
الLو�ــت و تعو�ــض بــا هرو�ــه ميليــچ هــم بــه 

نگران� ها1 !ادرفن� استقالل افزوده است. 
  

البته شLل و روند باز1 استقالل مقابل الLو�ت 
باعــث رضا�ت هواداران و پيشLســوتان ا�ن تيم 
شــده و آن هــا اميدوارنــد شــاگردان مجيد1 در 
مصاف بــا تيم الر�ان قطر هم هميــن گونه باز1 
!ننــد. بهتاش فر�با پيشLســوت تيم اســتقالل 
با تمجيــد از عملLرد آب� پوشــان مقابل الLو�ت 

به خراســان گفــت: «باز1 خوب� را از اســتقالل 
شــاهد بود�م آن هم با وضعيت� !ه ا�ن تيم پيش 
از بــاز1 بــا آن مواجه بود و مشــLل زمين تمر�ن 
و برنامه ر�ز1 داشــت و مشــخص نبود تLليفش 
برا1 باز1 پل� آف چيســت. با ا�ن حال پيروز1 
قاطــع مقابــل الLو�ــت نتيجه تــالش و همدل� 
باز�Lنــان و !ادرفن� بود و !ســ� نبا�ــد آن را به 
حســاب خودش بنو�سد!» البته ا�ن پيشLسوت 
در ادامه با اشــاره به باز1 حســاس اســتقالل با 
الر�ان قطر گفت: «الLو�ت در مقا�ســه با الر�ان 
تيم چندان قدرتمند1 نيســت و در واقع حر�} 

جــد1 نبــود و ا�ن بــاز1 بــرا1 اســتقالل حLم 
د�ــدار تدار!ات� را داشــت اما بچه هــا با�د برا1 
بــاز1 با الر�ــان حواس شــان را جمع !ننــد و با 
همين همت و همدلــ� به مصاف حر�} قطر1 
برونــد و ان شــاا... تيــم بــا عبــور از پلــ� آف دوم 
راه� مرحله گروه� شــود.» پيروز قربان� د�گر 
پيشLسوت اســتقالل هم درباره عملLرد آب� ها 
مقابل الLو�ت گفت: «بــا وجود ا�ن !ه در دقا�ق 
ابتدا�ــ�، باز�Lنان به دليل دور بودن از شــرا�ط 
باز1 ناهماهنگ بودند، اما رفته رفته بهتر شدند 
و نتيجه خوب� !سب !ردند. اگر دقت م� !ردند 

نتيجه ا1 خيل� بهتر از ا�ن به دست م� آوردند. 
شــروع !ار برا1 اســتقالل خوب بود و اميدوارم 
مقابل الر�ان قطر نيز نتيجه بگيرند.» و1 افزود: 
«!ار هوشــمندانه ا1 !ــه !ادر فن� انجــام داد، 
دســت نزدن به سيســتم قبلــ� اســتقالل بود. 
باز�Lنــان در سيســتم قبل� جــا افتــاده بودند و 
فرهاد مجيد1 هوشمندانه دست به ا�ن سيستم 
نزد. مقابل الر�ان اما، اســتراتژ1 تيم با�د تغيير 
!نــد و باز�Lنان در خــط دفاعــ� منظم تر باز1 
!نند. الر�ان تيم خطرنا!� است و از موقعيت ها 

به خوب� استفاده م� !ند.»

برا1 هر طرفدار استقالل د�دن شاد1 گل ها1 عجيب بهزاد غالمپور رو1 سرو !مر 
آندره آ اســتراماچون� به �W عادت ترg نشدن� تبد�ل شده بود، صحنه ها�� تLرار1 
اما جذاب !ه نگران� ها1 ز�اد1 نيز برا1 طرفداران مرد ا�تاليا�� نيمLت اســتقالل 
رقم زده بود !ه نLند ا�ن پرش رو1 !مر آسيب ها�� برا1 استراماچون� درپ� داشته 
باشــد. با رفتن !ادر ا�تاليا�� و ورود !ادر جد�د بهــزاد غالمپور تنها عضو از مربيان� 
بود !ه برا1 نيم فصل دوم هم ماندن� شــد اما ا�ن ماندن با �W تغيير بزرگ از ســو1 
گلر سابق و مرب� ا�ن روزها رقم خورد چون د�گر خبر1 از شاد1 ها1 عجيب و غر�ب 
رو1 سر و !مر سرمرب� جد�د از جانب غالمپور مشاهده نشد، بخصوص در ٣ صحنه 
گل اســتقالل� ها مقابل الLو�ت. تصاو�ر شــLار شــده از مرب� گلرها1 اســتقالل در 
هنــگام گلزن� ها1 د�اباتــه و ور�اغفور1 نشــان م� دهد بهزاد نه تنهــا جنبه احتياط 
را در دســتور !ار قــرار داده، بلLه در برخ� لحظات د�گر درحــال اندازه گير1 عرض 
شانه ها1 فرهاد مجيد1 برا1 فرود بعد از پرش احتمال� در شاد1 گل است! اتفاق� 
!ه د�ده نشد اما شا�د او نتواند ا�ن عادت را ترg !ند و در باز1 ها1 بعد1 با از دست 

دادن !نترل خود بار د�گر پرش ها1 معروف را به نما�ش بگذارد.

روز گذشته سا�ت dhnet بلژ�W نوشت: «عليرضا بيرانوند دروازه بان ا�ران� مورد توجه چند 
تيم بلژ��L قرار دارد و فصل آ�نده احتماال در تيم آنتورپ !ه سرمرب� اش مارg و�لموتس 
ســرمرب� سابق تيم مل� ا�ران است باز1 خواهد !رد.» ا�ن در حال� بود !ه چند روز پيش 
خبر از توافق پرســپوليس و بيرانوند با باشــگاه خنW بلژ�W بود اما صحبت ها1 دروازه بان 
مل� پوش ســرخ ها پس از پيروز1 مقابل ترا!تور باعث تعجب شد. دروازه بان پرسپوليس با 
بيان ا�ن !ه بعد از جام جهان� به دنبال فرصت� بوده !ه بتواند خود را نشان دهد و در ��L از 
باشگاه ها1 معتبر اروپا�� حضور پيدا !ند، گفت: «انصار1 فرد گفت !ه حدود ٤٠٠ هزار 
دالر از ا�ن انتقال من به تيم بلژ��L به حساب باشگاه م� رود و ا�ن !مW بزرگ� به باشگاه 
پرســپوليس اســت. بليت پرواز من برا1 رفتن به بلژ�W ســاعت ٣ بامداد بود و با باز�Lنان 
خداحافظ� !رده بودم اما جرات نLردم به ســمت �حي� گل محمد1 بروم و ا�ن مســئله را 
بگو�م. گل محمد1 !س� بود !ه مرا به فوتبال ا�ران معرف� !رد. ا�شان با صحبت ها�� !ه 
در آغاز !ار داشت، گفت به خاطر چند باز�Lن شاخص ما به ا�ن تيم آمده است. گل محمد1 
خيل� دوست داشت !ه من با او صحبت !نم اما من ا�ن !ار را انجام ندادم. به خاطر همين 
با خانواده ام صحبت  و بليتم به بلژ�W را لغو  !ردم !ه موجب شد  من در پرسپوليس بمانم.»

پرش غالمپور روى کمر فرهاد ممنوع! بيرانوند: به خاطر یحيی بليتم به بلژیک را کنسل کردم! سوژه روز چهره روز
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