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 در شرایطی که آمریکا برای کاهش فروش نفت ایران فشار می آورد، سفارت های کشورمان 
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 بزرگ ترین مانع برای راه اندازی مشاغل کوچک و زود  �
بازده شهرداری و اداره دارایی هستند. خیلی دنبال نهاد 

دیگری نباشید.
 آیا جنایت یک مرد و زن جنایتکار ارزش این را دارد که  �

چند صفحه از چند شماره روزنامه به این اعمال خبیثانه 
اختصاص یابد یا این که مطبوعات ما این قدر بی ارزش 

شده اند؟ 
من جوانی 29 ساله ام که همراه همسرم در کنار دخترمان  �

از سه بچه یتیم در خانه خودمان نگهداری و از پدر و مادر پیرم 
هم مواظبت می کنیم از شما خیران محترم فقط تقاضای 

یک کار دارم.
خدا قوت به خراسان صدیق. از گرانی های ساعت افزون  �

مواد غذایی گزارشی تهیه کنید.
امنیت و آسایش ملت حاصل خــون شهیدان است،  �

پیشرفت امروز و آینده کشور حاصل پاک غیرت شهدای 
گمنامی است که پــدران و مــادران شان حدود 30 سال 
انتظار و امید کشیده اند. در هر مسندی که هستیم قدرشان 

را بدانیم.
دولت چطور نمی تواند قیمت یک پوشک را کنترل کند؟! �
من که از بس دنبال خانه گشتم بیزار شدم خیلی بی رحم  �

اند.خدا کند مستاجر شوند.
از روزنامه خراسان خواهشمندیم از واگذاری دارهای  �

4200 و ثانویه هشت هزاری گزارشی تهیه کند که کجا 
هزینه می شود و چرا تمام اجناس با نرخ سوم و دال ها 
قیمت می گیرند؟ نکند دوباره راه دارها به سمت خاف 

می رود. با تشکر از رسانه ها.
ولی ا... سیف را که عامل ایجاد مشکاتی در بازار ارز بود  �

و خسارت جبران ناپذیری به مردم وارد کرد که تا چند دهه 
قابل جبران نیست، مجدد انتصاب کردند آن هم در پستی 
مشابه! خسته شدیم به خدا، لجبازی تا کی؟ به چه قیمتی؟

خدایا با این وضعیت پیش آمــده در گرانی و معیشت  �
زندگی به من معلول و متاهل با دو فرزند محصل کمک کن 

تا شرمنده خانواده و زندگی نباشم.
با انتصاب یک شخص معلوم الحال به عنوان مشاور پولی  �

و ارزی دولت امید، امید بهتر شدن وضعیت اقتصادی 
گسسته شد.

ــاد به فامیل واجــب نیست و  � ولیمه عروسی دادن دام
مستحب است کارگر از کجا بیاورد؟ چرا باید اول زندگی 
تا خرخره در قرض فرو برود با این عروس های کم سن و 

پرتوقع؟!
طرح پیش فروش سایپا و ایران خودرو برای کنترل قیمت  �

خودرو فقط سرکار گذاشتن مردم بود. ملت شریف ایران 
تنها راه پایین آمدن قیمت خودرو مدتی مقاومت در نخریدن 

این اسباب بازی هاست.

مسئوان ثروتمند، با خرید هواپیما و افزایش دو برابری  �
و حتی بیشتر قیمت بلیت ها، استفاده از هواپیما را فقط 
مخصوص سرمایه داران کردند چون قشرهای کم درآمد و 
ضعیف توان تهیه چنین بلیت هایی را با قیمت های سرسام 

آور ندارند! 
 آقای رئیس جمهور اقامی را که فرمودید گران نشده به  �

حد کافی گران کردید از این گران تر می شود ظلم! 
می گویند فرشته ها همیشه هستند و برایت از خدا  �

آرزوهای زیبا تمنا می کنند فرشته اول مادرت فرشته دوم 
پدرت. دست هایشان آن قدر گرم است قلب هایشان آن 
قدر بزرگ است که با دعایشان عاقبت مان به خیر می شود. 
شادی روح همه پدران و مادران آسمانی فاتحه ای قرائت 

بفرمایید.
 دولت را کسی تخریب نمی کند ایجاد بحران اقتصادی و  �

رفع نکردن آن دو عامل عمدی دولت باعث خودزنی دولت 
شده و بی توجهی به رهنمودهای رهبری عامل دیگری بر 

نارضایتی ملت است.
گناهانی که پنهانی انجام می شود و فقط خود شخص  �

و خدا می داند آثار بدتری در اجتماع دارد یا گناهانی که 
علنی انجام می شود؟ توبه هم شرایطی دارد یکی از آن 
شرایط، ادای حقی است که فرد ضایع کرده است، حاا 
کسی که علنی گناه کرده می تواند برود از تک تک افراد 
اجتماع، حالیت بطلبد؟ بی حجابی، یک نمونه از گناهان 

علنی است.
مگر کارخانجات، گوجه را چقدر از کشاورزان زحمت کش  �

می خرند که یک قوطی رب را 10 تا 12 هزار تومان به مردم 
می فروشند این ظلم بزرگی است و مسئوان و تعزیرات باید 
جلوی این افزایش قیمت را بگیرند. قیمت واقعی رب پنج 

هزار تومان است.
به کسانی که به خاطر نیاز ضامن می شوند که درصد  �

بگیرند می گویم این کار را نکنند چون پس از ضمانت باید 
اقساط را بدهند و وام گیرنده جواب تلفنت را نمی دهد.

چه خوب است واعظان و منبرداران عزای اباعبدا...)ع(  �
از فرصت محرم و صفر استفاده بهینه کنند و مردم به ویژه 
جوانان را به اهمیت و برکت اقامه نماز، احترام به والدین 
و بزرگ ترها، رعایت حق الناس و همسایه داری و درآمد 

حال و گذشت و صبر در زندگی متوجه سازند.
بعد از فرار خاوری به کانادا چه اقدامی از سوی قوا در  �

جلوگیری از تکرار آن عمل انجام شده است؟
خبر خوش آقای ظریف چه شد؟ �
مگر دولت طبق قانون از تمامی اجناس 9 درصد مالیات  �

ارزش افزوده نمی گیرد؟ جز این است که تمامی اجناس بر 
اثر افزایش قیمت دار بین 50 تا 300 درصد افزایش قیمت 
داشته است؟ پس چطور آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه 

و بودجه می فرمایند دولت در افزایش ارز هیچ گونه درآمد 
اضافی نداشته است؟

 سال های نه چندان دور برای فرزندان در مقدمه قصه می  �
گفتم »آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته« دیروز برایشان 
در مقدمه گفتم »آی قصه قصه قصه، نون و نون و نون« بچه 
ها اعتراض کردند و در جواب به آن ها گفتم در شرایط فعلی 
اگر ما مستضعفین همین نان خالی هم بگذارند برایمان 
فراهم شود کاهمان را باا می اندازیم و صبوری را پیشه 

خود می سازیم.
وقتی سایپا در چند ساعت چند هزار دستگاه خودروی  �

پراید را می فروشد و متاسفانه خریدار هم زیاد است بعد 
ایــران خــودرو وقتی می بیند این همه مشتاق در خرید 
خودرو هست می آید یک طرح مسخره ثبت نام می گذارد 
که نه خودرو مشخص است، نه قیمت نه رنگ... و کسی 
که این طور بــرود ثبت نام کند فقط خــودش را مسخره 

کرده است.
خدا کند در این ماه محرم فروشنده ها از امام حسین)ع(  �

خجالت بکشند و دست از مسابقه گرانی بردارند. به خدا 
دیگر توانی برای امرار معاش برایمان نمانده!

کاش خودروسازی رقابتی بود و انحصاری نبود تا شرکت  �
های خودروسازی هر کاری دلشان می خواست انجام 
نمی دادند و به نفع مردم بود. شش ماه پیش من و یکی از 
اقوام تندر و تیبای دوگانه ثبت نام نقدی کردیم ولی هنوز 

خبری نیست!
جایی که کار می کنم قرارداد خام می آورند و می گویند  �

امضا کن و انگشت بزن بعد خودشان هر چه می خواهند پر 
می کنند. در طول کار اعتراض کوچک می کنی می گویند 

خودت قرارداد رو خواندی و امضا کردی!
با قیمت باای دار چرا صــادرات به کشورهایی مانند  �

عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان کم است؟
کااهای انبارهای کشف شده کجا توزیع می گردد؟ آخر  �

اگر بدانیم کجاست می رویم حداقل پوشک بچه ها را ارزان 
تهیه می کنیم.

از مستمری بگیران ناجا هستیم با این حقوق کم و ناچیز  �
واقعا ادامه زندگی با داشتن دو فرزند دانشجو و محصل 
خیلی سخت شده چرا به حقوق مستمری بگیران توجهی 
نمی شه تکلیف ما چیست؟خدا شاهده زندگی ام داره از 
هم می پاشه. تو را خدا حرف من پدر خانواده را به گوش 
مسئوان برسونید. آیا خودشان با این حقوق بسیار ناچیز و 
بی ارزش که تا هفتم یادهم هر ماه جواب گو می شه زندگی 

می کنند؟ متاسفم.
جناب رئیس جمهور، اگر شما به جای آقای همتی رئیس  �

کل بانک مرکزی یک سرباز مسلح هم منصوب می کردید 
می توانست از صندوق ارزی محافظت کند! 

اکبری- سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره مصادیق قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و این که آیا این قانون شامل کارکنان صدا و سیما نیز 
می شود؟ گفت: شورای نگهبان به مصادیق وارد نمی شود، درباره نحوه اجرا و مصادیق از دوستان مجلس و دولت سوال کنید. عباسعلی کدخدایی تصریح کرد: قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مربوط به کسانی است که بازنشسته شدند و می خواهند اعاده به خدمت شوند و شامل کسانی که هنوز بازنشسته نشده اند،نمی شود.

 کدخدایی: شورا در مصادیق قانون منع 
به کار گیری بازنشستگان ورود نمی کند 

...یادداشت روز
  امیر مسروری 

info@khorasannews.com

سناریوی تقابلی آمریکا با ایران 
 با تغییر راهبردهای آمریکا در غرب آسیا و حضور نظامی 
در ایــن منطقــه، محیــط پیرامونــی جمهوری اســامی 
ایران بــه یک تهدیــد بالقوه بــرای امنیت ملــی آن تبدیل 
شــد. آمریکایی ها با حضور در نوار مرزی ایران تصور می 
کردند که طرح مهاِر محور شرارت را از مبدا شروع کردند 
و قطعا ایران دیگر نخواهد توانســت نفــوذ اجتماعی اش 
را در غرب آسیا گســترش دهد. اما واشنگتن یک خطای 
مهم و استراتژیک نشــان داد. آن ها با دســتان خودشان 
دو عنصِر محیطی ایران را حذف کردند و با عدم ثبات در 
دو کشــور به ایران این فرصت را دادند تا نفوذ ژئوپلیتیک 
خود را گسترش دهد و با اســتفاده از همگرایی فرهنگی 
و باورهای اعتقادی در عراق و ســوریه و لبنان، نفوذ خود 

رابه مدیترانه برساند.
درواقع ایران از بستر تهدید یک فرصت ایجاد کرد و موجب 
شد آمریکایی ها در پروژه محدود سازی ایران نه تنها شکست 
بخورنــد بلکــه این واشــنگتن بود کــه درمحدودیــت های 
استراتژیک قرار گرفت. از سال گذشته اما نگاه آمریکایی ها 
در منطقه عوض شد. آن ها به این جمع بندی رسیدند پس 
از شکست داعش، دلیلی بر ماندن در منطقه وجود ندارد و 
طرح ایران برای افزایش هزینه تحرک استراتژیک واشنگتن 
موفقیت آمیز بوده و طرف آمریکایی قدرت یک جنگ جدید 
آن هم به طور مســتقیم با ایران را ندارد. بر همین اساس با 
تجربه از جنگ داعش با دولت مرکزی عراق و سوریه و رصد 
تحرکات نظامی – امنیتی ایران به این جمع بندی رسیدند 
که از راهبرد » هزینه ســازی« برای حضور نظامی ایران در 
پسا مرزهای خود اســتفاده نکنند. این راهبرد تا حدودی 
موفقیت آمیز بــود. تلفیق ایــن راهبرد با یــک خط قدیمی 
داخلی موجب شد، سال گذشــته ناگهان میان شعارهای 
اقتصــادی و معیشــتی در دی 96،شــعار نه غزه نــه لبنان 
ســرداده شــود. طرحی که از آن باید به عنوان قطع دسِت 
اژدها نام برد. آمریکایی ها معتقدند هر کاری کنند دست 
اژدها دوباره رشد می کند مگر این که سر این اژدها را هدف 

قرار دهند و از داخل نابود سازند.
 افزایش کانون های درگیری و فعال ســازی هسته های 
خاموش سازمان منافقین و بعضی از عناصر سلطنت طلب 
توانست چندین شهر را در سال 96 با خود همراه سازد و 
کشور در معرض چالش امنیتی قرار گیرد اما اشتباهات 
راهبردی و تند شدن فضای امنیتی ظرف مدت کوتاهی، 
همراهی مــردم را به دنبال نداشــت و پروژه قطع دســت 
اژدها ناکام مانــد. طرف آمریکایــی نیز فهمیــد تا زمانی 
که با ایــران همزمان در داخــل، محیط مــرزی و خارج از 
مرزها درگیر نشود نمی تواند جمهوری اسامی ایران را 
به سمت بحران ســوق دهد. بر همین اساس برای داخل 
ایران برنامه ریزی جامعی شد که می توان به بحران سازی 
اقتصادی و امنیتی و حتی استفاده از پوشش اصناف برای 

آشوب های خیابانی اشاره کرد.
در محیط خارجی نیز تســلیح گروه های معــارض محور 
مقاومت و فشــار خارجی به عناصر سیاســی برای مقابله 
با ایران همانند فشــار به حیدرالعبادی برای پیوستن به 
تحریم ایران یا ایجــاد چالش در دولت ســازی لبنان پس 
از انتخابــات یا حتی وعــده های مختلف به دمشــق برای 
بازسازی دستور کار قرار گرفت که بعضی موفق و بعضی 
دیگر ناکام ماند اما محیط مرزی متفاوت است. گزارش ها 
حاکی از افزایش چشمگیر درگیری های مرزی در جنوب 
شرق، جنوب غرب و نوار غربی کشــور است. گروه هایی 
که پیش از این رسما بیانیه پایان جنگ نظامی را با ایران 
صادر کرده بودند، ناگهان فراخوان نبرد نظامی با تهران 
صادر می کنند و مدعی هستند وقت مقابله با ایران برای 
بحران سازی امنیتی است. اتاق این عملیات در دو شهر 
منطقه غرب آسیا تشکیل می شود و یکی از این مراکز در 
اربیل مستقر شد. متاسفانه فشارهای پس از همه پرسی 
بارزانی به جای آن که او را سر عقل بیاورد، ترسش را برای 
از دست دادن قدرت بیشتر کرده و با وعده واشنگتن به دام 

یک طرح ضد ایرانی افتاد.
مسعود بارزانی با همکاری آمریکا بزرگ ترین سرکنسول 
گری آمریکا را در منطقــه اربیل کلید زد و قرار اســت این 
مرکز به عنوان بزرگ ترین مجموعه دیپلماتیک کنسولی 
آمریکا شناخته شــود. در کنار آن آموزش پیشمرگه ها در 
اختیار ارتــش آمریکا قــرار گرفت و شــاهد افزایش حجم 
تســلیحات به کردســتان عراق به بهانه تجهیز پیشمرگه 
ها بودیم.در چنین شرایطی چند حمله مهم توسط چند 
گروه شبه نظامی تروریســتی در منطقه غربی کشورمان  
رخ داد. پژاک که پیش از این در حمله به مقر تپه جاسوسان 
خسارت فراوانی متحمل شــده بود، به داخل ایران وارد 
شــد و بیش از خرابکاری ابزارهای راه ســازی، بــه ترور و 
تیراندازی به سوی شهروندان غیر نظامی کرد روی آورد.

حــزب دموکــرات کردســتان ایــران و حــزب دموکرات 
کردستان ) حدکا و حدک( که پیش از این با ایران توافق 
کرده بود نبرد نظامی نداشته باشــد، به ساح روی آورد 
و چندین مقــر نظامی و یک روســتا را هــدف حمله خود 
قرار داد. در کنار آن عناصر کومله که سابقه جنایتکاری 
فراوانــی در تاریــخ کردســتان داشــتند فعــال شــدند و 
عناصری را جذب کردند و چند عملیات خرابکاری انجام 
دادند. این رویکرد نشــان داد کردستان در معرض خطر 
جدی قرار دارد و می رود به ســمتی که اگر تهران، رفتار 
مناسبی نشــان ندهد شــاهد درگیری های مشابه سال 
57 و 58 باشــیم. درگیــری هایــی که هزاران شــهروند 
بی گناه کرد را با حمات تروریســتی این گروه ها به کام 
مرگ کشاند و به شهادت رساند. در همین زمینه تهران 
تصمیم سختی گرفت. هفت موشک کوتاه برد فاتح 110 
با دقت باا و اشراف اطاعاتی به کردستان عراق شلیک 
شد. دو تیر از این موشــک ها به مقر فرماندهی  جلسات 
سران حدکا و حدک اصابت کرد و پنج تیر به فاصله دقیق 
به مرکز آموزشــی این حزب در کردســتان عــراق خورد. 
بررسی ها نشــان می دهد هرچقدر مسئوان کشورمان 
در پــروژه ناآرامی های داخلی ســعی کردنــد از برخورد 
ســخت بکاهند، در موضوعات مرزی و محیط پیرامونی 
جدی هســتند. صحبت های ســردار جعفری ) فرمانده 
سپاه پاسداران انقاب اسامی( نشان می دهد، ایران در 
مواجهه با پروژه نوار مرزی و ایستادگی آمریکا در منطقه 
بــرای افزایش هزینه های امنیتی، بســیار جدی اســت. 
تحلیل راهبرد مسئوان کشورمان نشان دهنده این است 
که تهران به طور جــدی با گروه های مــرزی برخورد می 
کند و مایل نیســت با صبر نظاره گر اقدامات تروریستی 
باشد. مشکات داخلی مانع از اقدام سخت نمی شود و 
برنامه ریزان مقابله با ایران تصور نمی کردند این برخورد 
با همراهی افکار عمومی مواجه شود. آن ها معتقد بودند 
با فشــار مرزی و محیط پیرامونی و درگیر سازی و حمله 
سراسری به دست های اژدها و مغز او، در سیستم تصمیم 
گیری تهران ایجاد اختال می کند و می توانند ایران را 
به بحرانی شبیه سوریه آلوده کنند. در حالی که اقدامات 
تروریستی مرزی با همراهی افکار عمومی داخل مواجه 
نشد و بالعکس پاسخ نظامی خواسته عمومی مردم برای 

تامین امنیت بود.
درواقع به نظر می رســد حمله موشــکی ســپاه پاسداران 
انقاب اســامی به مقر حزب دموکرات کردستان ایران 
)حدکا(، ســه پیام را برای ســه بازیگــر به همراه داشــت؛ 
این پیام به آمریــکا و متحدانش منتقل شــد که جمهوری 
اســامی درخصوص مســائل مرتبط با امنیــت ملی خود 
در مناطق مرزی، حســاس اســت وبه نقش آفرینی برخی 
گروهک ها که در چارچوب راهبرد آمریکا علیه ایران، در پی 
بی ثبات سازی و ناامن سازی این مناطق هستند قاطعانه 
پاســخ می دهد. دولت عــراق و مقامات اقلیم کردســتان 
عراق نیز  بایــد برای برخورد با گروهک هایــی که از درون 
خاک عراق، امنیت ملی ایران را مورد تهدید قرار می دهند 
اهتمام بیشتری داشته باشــندو در نهایت، گروهک های 
ضد انقاب نه تنها در نواحی مرزی با سد آهنین نیروهای 
نظامی ایــران مواجه می شــوند، بلکــه مقرهــای آنان در 
خاک کشوری دیگر هم می تواند هدف حمله  قرار گیرد و 
ابزارهای این حمله به راحتی در اختیار نیروهای نظامی 
ایران است. خاصه آن که خیالمان از تهدیدهای خارجی 
می تواند راحت باشــد اما باید حواس مسئوان به شکاف 
های اجتماعی که بسیاری از آن ها قابل ترمیم نیز نیست، 
باشد. شکاف هایی که با سوءتدبیر می تواند فراگیر شود و 

بر امنیت ملی ایران اثر منفی بگذارد.
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اشتباه جنجالی در محاسبه  پول های واریزشده 
به سایپا!

»با پولی که مردم به حساب شرکت سایپا ریختند، می 
شود یکی از شرکت های بنز، فیات، تویوتا و... را خرید!« 
این خبری بود که ابتدا در روزنامه جمهوری اسامی 
منتشر شد.هر چند که بعدا مشخص شد این مطلب 
اشتباه است اما واکنش تعداد زیادی از کاربران فضای 
مجازی و سلبریتی ها را به دنبال داشــت. مثل پست 
انتقادی پیمان معادی که بخشی از این مطلب را در 
استوری خود گذاشته بود. کاربری در واکنش به این 
موضوع نوشته: »خوبه که خبر تکذیب شد داشتم فکر 
می کردم مگه چقدر پول دادیم که بزرگ ترین شرکت 
های خودرو سازی رو می تونیم بخریم!« کاربر دیگری 
هم نوشته: »تقصیر خوِد ماست چون خودمون رفتیم و 

ماشین ثبت نام کردیم تا سود کنیم!« 
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ضایع شدن خبرنگار آمریکایی در یک توفان معمولی!

»خبرنگارآمریکایی داره پیاز داغ 
توفان رو زیاد می کنه. در همون 
حال دو نفر خیلی ریلکس پشت 
سرش دارن راه می رن!« در یکی 
دو روز اخیر پستی با این کپشن 

منتشرکه به ســوژه شوخی های کاربران شبکه های 
اجتماعی تبدیل شده است! کاربری در این باره نوشته: 
»واقعا نمی فهمم چرا میخواد به دروغ بگه که توفان خیلی 
شدیده؟!« کاربر دیگری هم نوشته: »خیلی بامزه است و 
حرکاتی که انجام میده چقدر باورکردنیه!«  کاربر دیگری 
هم نوشته است: »احتماا میخواد گزارشش رو جذاب تر 

نشون بده!«
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اقدام شهرداری ترکیه علیه نام ترامپ

در پی تنش میان آمریکا و ترکیه شهرداری استانبول نام 
یک زیر گذر در محله »شیشلی« این شهر را از »ترامپ« به 
نام »زیرگذر مجیدیه« تغییر داد. این خبر واکنش کاربران 
ایرانی را هم در پی داشت. کاربری نوشت: »یعنی تا 
حاا زیرگذری به نام ترامپ داشتن؟ مگه ترامپ چه 
کاره مردم ترکیه است؟!« کاربر دیگری هم نوشت: »در 
مقابل زورگویی ها همین طور باید ایستاد وگرنه دشمن 
وقیح تر میشه!« کاربر دیگری هم نوشت: »این خبر نشون 
میده که آمریکا چقدر منزوی شده و دیگه مردم جهان به 
چشم یک دوست به این کشور نگاه نمی کنن!« کاربران 
زیادی هم نوشته اند: »خداکنه ترکیه همیشه همین قدر 

روی مواضعش پافشاری کنه!«
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ایستگاه های صلواتی بی ریا

این شب ها تصاویر زیادی از ایستگاه های صلواتی 
منتشر می شود اما تعدادی از آن ها خاص و متفاوت 
اند. مثل چند ایستگاه صلواتی ساده و بی آایش که 
با کمک چند نوجوان کم سن و سال اداره می شود. 
ــاره ایــن ایستگاه های  کاربری از احساساتش درب
صلواتی نوشته کودکانه: »بی ریا ترین و خالصانه ترین 
ایستگاه های صلواتی اگه اینا نیستن پس کدومه!؟« 
کاربر دیگری نوشته: »وقتی بچه ها به همدیگه کمک 
می کنن، همکاری کردن و مشارکت در کارها رو یاد 
می گیرن.« کاربر دیگری هم نوشته: »باید دست این 
پدر و مادرهارو بوسید که اجازه میدن بچه هاشون به 
ایستگاه های صلواتی بیان و در کارهای خیر شرکت 

کنن.«
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بشقاب های قدیمی و حس نوستالژیک کاربران  
فضای مجازی

»خوردن ناهار توی این بشقاب آدم رو بیست سال جوون 
تر می کنه!« تصویر یک بشقاب قدیمی حس نوستالژیک 
کاربران فضای مجازی را برانگیخت. کاربری درباره این 
بشقاب های نوستالژیک نوشته: »یادش به خیر! هرموقع 
می رفتیم خونه مادربزرگم توی این ظرف های مامینی 
غذا می خوردیم. گذشته ها ظرف پذیرایی از مهمون 
مهم نبود و آدم ها به هر بهانه ای دور هم جمع می شدن 
خوشحال بودن.« کاربر دیگری نوشته: »همه مون رو یاد 
قدیم ها انداخت. اون وقتی که جهیزیه عروس خانم ها رو 
همین بشقاب ها و ظروف قدیمی تشکیل داده بود!« کاربر 
دیگری هم نوشته است: »چقدر خوشحال و شاد بودیم! 
اان چشم و هم چشمی ها زیاد شده و نمیذاره مردم از 

زندگی خودشون لذت ببرن!«
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معلولیت، محدودیت نیست!

در چند روز گذشته ویدئوی کوتاهی منتشر شده و پسر 
معلولی را نشان می دهد که از ناحیه دستانش دچار 
ــدارد اما کیسه های  مشکل است و به نوعی دست ن
بزرگی را بر می دارد و زورآزمایی می کند. این ویدئو 
بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است. کاربری 
در این باره نوشته: »درود به شرفت، دمت گرم با غیرت!« 
کاربر دیگری نوشته: »این پسر ثابت کرد که محدودیت، 
معلولیت نیست.« کاربر دیگری نوشته: »با این ویدئو باور 
کردم که اگر بخواهیم، می تونیم همه کارهای سخت رو 
انجام بدیم.« کاربر دیگری هم نوشته است: »ما هرروز 
آدم های زیادی رو می بینیم که دست و بدن سالمی دارن 
اما غیرت کار کردن ندارن! این پسر نوجوون نشون داد 

یک قهرمانه.«

دادستان تهران خبر داد: 

دستگیری 3 مقام دولتی مرتبط 
با پرونده های اقتصادی اخیر 

دادستان تهران گفت: سه نفر از مقامات دستگاه های دولتی 
در زمینه پرونده های شعب ویژه اقتصادی در چند روز گذشته 
دستگیر شدند.به گزارش مهر، عباس جعفری دولت آبادی از 
برگزاری دو جلسه در زمینه شعب ویژه خودروسازان خبر داد و 
افزود: در این جلسه خودروسازان درباره مشکات تامین ارز 
با توجه به افزایش قیمت ارز، تامین قطعات با توجه به این که 
برخی شرکت های قطعه سازی قطعات را تحویل نمی دهند، 
انبارکــردن خودروهای مختلف که مکرر از رســانه ها پخش 
شده بود و همچنین قیمت خودرو مسائلی را بیان کردند. وی 
با اشــاره به این که بخش تحریم به حوزه های بانک مرکزی و 
وزارتخانه هــای اقتصادی برمی گردد که دادســتانی در این 
بخش کاری نمی تواند انجام دهد، ولی پیغــام آن ها را به این 
دستگاه ها خواهد برد، مشکات مطرح شده مبنی بر تامین 
قطعات خــودرو را بیان و تصریح کرد: برخی از شــرکت های 
قطعه ســازی در دادســتانی پرونده دارند که ایــن پرونده ها 
مفتوح اســت. دادســتان تهــران افــزود: این شــرکت ها در 
گذشــته ســعی کردند با انحصار در تولید برخی از قطعات، 
امروز از این انحصار اســتفاده کنند که ازم است تاکید کنم 
که شرکت های قطعه سازی و خودروسازی حق ندارند کاری 
کنند که اوا انحصار ایجاد شــود و ثانیا ایــن انحصار منجر به 
کمبود کاا و توقف تولید خودرو شود. جعفری دولت آبادی 
از وزارتخانه هــای مربوط به این دســتگاه ها خواســت که به 
این بخش کمک کنند و خاطرنشان کرد: بخش قضایی این 
مسئله حتما رسیدگی خواهد شد و اجازه نخواهیم داد که این 
شرکت های متخلف بخواهند روی خودروسازها اثر بگذارند. 
دادستان تهران درباره بحث نگهداری و دپوی خودروها نیز 
اظهار کرد: چندین گزارش از رســانه ها در این زمینه پخش 
شــد و همچنین بر اســاس گزارش پلیس مبنی بر شناسایی 
دو انبار بزرگ نگهداری خودرو، روز چهارشنبه گذشته یکی 
از معاونان خود را به یکی از این انبارهــا اعزام کردم و مطابق 
بررسی ها مشــخص شــد که در هر دو انبار، خودروهایی که 
قطعات آن ها ناقص است، نگهداری می شود. جعفری دولت 
آبادی تصریح کرد: توضیحاتی که خودروســازان امروز ارائه 
کردند تا حدی قانع کننده بود، ولی قطعا اگر گزارشی مبنی 
بر دپوی بی مبنای خودرو و بدون عرضه به دادستانی ارجاع 
شود، حتما در این بخش ورود و اقدام خواهیم کرد.دادستان 
تهران خاطرنشان کرد: سه نفر از مقامات دستگاه های دولتی 
درزمینه پرونده های شــعب ویژه، به تازگــی و ظرف چند روز 
گذشته دستگیر شدند که با تکمیل تحقیقات در هفته های 
آینده اطاع رسانی بیشــتر صورت خواهد گرفت و این افراد 
بیشــتر به حوزه ارز و مســائل کااهایــی کــه در پرونده  های 
شرکت ها مطرح است، مربوط می شوند. جعفری دولت آبادی 
ادامه داد: یکی از آن ها نیز مربوط به بانک مرکزی بود که بعد 
از تحقیقات توضیح خواهیم داد. وی با اشاره به پرونده دختر 
یکی از وزیران سابق، گفت: این پرونده در دادسرای اقتصادی 

تکمیل و متهم آن بازداشت شده است.

روش های متنوع فروش نفت در دستور کار سران قوا

در فاصله 50 روز مانــده به اعمال تحریم فــروش نفت علیه 
کشورمان از سوی آمریکا، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، 
دیروز ضمن بررسی پیشنهادهای وزارت نفت برای تنوع در 
روش های فروش نفت، آن ها را تصویب کرد. جزئیاتی درباره 
این روش ها منتشــر نشده اســت – که با توجه به حساسیت 
موضوع طبیعی اســت- اما پایگاه اطاع رســانی دولت این 
روش ها را ابتکاری توصیف کرد. گفتنی است، شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی بعد از تاکید مقام معظم رهبری در بهار 
امسال، به عنوان اتاق فکر اقتصادی برای مقابله با تحریم ها 

ایجاد شد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی دولت، در جلسه دیروز این 
شــورا که با حضور اعضا و به ریاســت رئیس جمهور تشکیل 
شد، با توجه به اقدامات خصمانه دولت آمریکا برای کاهش 
فروش نفت ایران و کارشکنی در مناسبات بانکی خارجی، از 
همه دستگاه ها خواسته شد که در جهت حمایت از ابتکارات 
وزارت نفــت و تقویت بانــک مرکــزی اقدام کننــد. اعضای 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین پیشنهادهای 
وزارت نفت درخصوص تنوع روش های عرضه و فروش نفت 

را بررسی و تصویب کردند.

پیش از این معــاون اول رئیس جمهور، بــرای غلبه بر تحریم 
های نفتی، پیشنهاد فروش نفت در بورس به بخش خصوصی 
و صادرات توســط بخش خصوصــی را مطرح کــرده بود که 
واکنش های مثبت و منفی را در پی داشت. عاوه بر آن تهاتر 
نفت و کاا، تقبل هزینه های حمل و نقل و بیمه، ارائه تخفیف و 
فروش از طریق کشور ثالث روش هایی است که برای دورزدن 

تحریم های نفتی در کوتاه مدت مطرح شده است.

تصمیمات ازم برای صیانت از سپرده های مردم در 	 

بانک ها

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در این جلسه، همچنین، 
پــس از  گــزارش ســازمان برنامــه و بودجــه در خصــوص 
اعتبــارات وزارت بهداشــت و درمــان ، بر ضــرورت حمایت 
از تولیدکننــدگان داخلی دارو و تجهیزات پزشــکی، تأکید 
کرد و طرح تســریع در پرداخــت بدهی واحدهــای درمانی 
را تصویب کرد.  گزارش مربوط به ســامان دهــی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری نیز در این جلسه ارائه و به منظور اصاح 
نظام بانکی کشور و صیانت از سپرده های مردم، تصمیمات 

ازم گرفته شد.

مخاطبان روزنامه خراسان در استان های خراسان 

 شمالی  ،  خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان 

می توانند مطالب مربوط به تیتر هــای  زیر را که در 

صفحه اول آمده است ، در شماره امروز روزنامه خراسان 

 رضوی یا سایت اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی
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 گرانی گوجه فرنگی ، قیمت رب را تا
  100 درصد افزایش داد

رب  باز هم   گران شد

افغانستان گمرک فراه را به روی 4 کاای 
 ایرانی می بندد  

کاهش صادرات استان  در صورت 
خود تحریمی افغانستان

صفحه3 خراسان رضوی

صفحه3 خراسان رضوی
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رهبر بوداییان تبت می گوید: اروپا به اروپاییان تعلق دارد و پناهجویان باید به کشورهایشان بازگردند.داایی اما رهبر ۸۳ ساله بوداییان که خود از پایتخت تبت به هند پناهنده 
شــده اســت خطاب به اروپاییان گفت: »پناهجویان را بپذیرید و آموزش دهید اما در نهایت آن ها باید به کشور خودشان بازگردند.«کاربران شــبکه های اجتماعی در واکنش به 
سخنان داایی اما، این موضع گیری را محکوم و برخی نیز وی را به ریاکاری متهم کردند. برخی کاربران نوشته اند که آیا او نباید با بازگشت به تبت یک الگوی نمونه ارائه کند؟

 نظر جنجالی »اما« 
درباره پناهجویان

...تحلیل روز
  امیرعلی ابوالفتح 

international@khorasannews.com

هیاهویی بر سر چند دیدار 

جان کری از چند بــار دیدار با محمد جواد ظریــف ، وزیر امور 
خارجه ایــران در دوران پس  از تصــدی وزارت امــور خارجه 
ایاات متحــده آمریکا خبــر داد وســپس دونالد ترامــپ ، در 
توئیتی ضمن  انتقاد شدید از دیدار های کری با ظریف سوالی 
مطرح کرد مبنی بر این که " آیا او »قانون ثبت نام نمایندگان 
خارجی« را رعایت کرده اســت؟ " در عرف سیاســی آمریکا ، 
مقامات دولت های قبلی مجاز هســتند با مقامات ســابق یا 
فعلی دیگر کشــورها دیدار و گفت و گو کننــد . از این لحاظ ، 
دیدار چند باره کری با ظریف بر خاف عرف معمول نیست ؛ 
همان گونه که هنری کیسینجر طی دهه های طوانی پس از 
خروج از وزارت امور خارجه آمریکا ، به تعداد تقریبا بی شماری 
با مقامات و سیاستمداران دیگر کشورهای جهان دیدار کرده 
و به آنان مشورت داده است . آن چه اهمیت دارد این است که 
آیا مقام سابق دولت آمریکا در جریان دیدار با مقامات سابق یا 
مســتقر دولت های دیگر ، تعهدی مبنی بر ابی گری به نفع 
کشور خارجی داده است و از آن مهم تر ، بابت این کار ، مبلغی 
نیز دریافت کرده اســت یا خیر . اطاعات موجود از مصاحبه 
های اخیر جان کری که به مناسبت رونمایی از کتاب جدید 
وی به نام " هر روز موهبتی دیگر " منتشر شده است ، حکایت 
از آن دارد که وزیر اســبق امور خارجه آمریــکا در دیدار با وزیر 
امور خارجه ایران تعهدی مبنی بر ابی گری با مقامات دولت 
کنونی ایاات متحده به نفع ایران نداده و کری نیز دیدارهایی 
با مقامــات دولتی یا سیاســتمداران آمریکایی بــه نفع ایران 
نداشته است . از این رو ، تا این جای کار ، ظاهرا قوانین ابی 
گری برای کشورهای خارجی از سوی جان کری نقض نشده 
است . با این حال ، تاش برای اخال در یکی از حساس ترین 
و در عین حــال جنجالی ترین اقدامات دولت مســتقر یعنی 
خروج از توافق هســته ای با ایران ، خشــم شدید کاخ سفید ، 
شخص دونالد ترامپ و تقریبا تمامی جمهوری خواهان حامی 
رئیس جمهور آمریکا را برانگیخته است تا جایی که آنان تاش 
خواهند کرد کری را به ابی گری غیر قانونی به نفع کشور به 
اصطاح حامی تروریسم همچون ایران متهم کنند . اگر تماس 
های کری در سمت مقام سابق دولت آمریکا با وزیر امور خارجه 
ایران عملی نادرست از سوی کاخ سفید ترامپ قلمداد شود ، 
در دوران کاخ سفید اوباما نیز چندین سناتور جمهوری خواه 
به هدایت سناتور تام کاتن نامه ای رسمی به رهبر جمهوری 
اســامی ایران نوشــتند و به صراحت گفتند که ایرانی ها به 
اقدامات رئیس جمهور مستقر ایاات متحده دل نبندند که 
اگر جمهوری خواهان به قدرت برســند ، توافق هسته ای بر 
باد خواهد رفت . مسلما بار سیاسی ارسال چنین نامه ای به 
مراتب بیشــتر از دیدارهای چند باره وزیر امور خارجه اسبق 

آمریکا با وزیر امور خارجه کنونی ایران بوده است . 

نمای روز

نارنــدرا مــودی، نخســت وزیر هنــد، بــرای اولین بار 
پس از رسیدن به این ســمت در سال ۲۰۱۴ به میان 
عزاداران حسینی در شــهر »ایندور« رفت. مودی که  
به حسینیه داودی بوهرا رفته بود، به مقام اباعبدا...

)ع( ادای احتــرام کرد و مورد اســتقبال تنــی چند از 
رهبران شیعه شــهر قرار گرفت. با این حال شیعیان 
هند از کج ســلیقگی مقامات دولت این کشور درباره 
روز عاشورا و محرم انتقاد کردند. توئیتر رسمی مودی 
در اقدامی عجیب، برای خبررســانی درباره  مراسم 
روز عاشورا از واژه »مبارک« استفاده کرد حال آن که 
این واژه عمومًا برای اعیاد مسلمانان به کار می رود نه 
واقعه ای مانند عاشــورا. این موضــوع باعث ناراحتی 
شــیعیان و انتقاد آنان از مســئوان دولت هند شــده 
اســت. نارندرا مودی سال گذشــته هرگونه تعرض و 
کشتن مسلمانان و دیگر اقوام هندی به بهانه حفاظت 

از گاوها در برابر ذبح را محکوم کرده بود.

...اندیشکده روز
5 گام برای تغییر توازن یک رابطه 

اندیشــکده آمریکایی کارنگی پنج گام را برای تغییر توازن 
رابطه آمریکا_عربســتان به نفع منافــع آمریکا مطرح کرده 
است که در ذیل به آن اشاره می شــود:  ۱- اگر سعودی ها 
می خواهند فعالیت  های مخرب خود را در یمن ادامه دهند، 
باید بدون حمایت هــای آمریکا این کار را انجــام دهند ۲- 
پس از آن که آمریکا حمایت های خــود را از حمات هوایی 
عربســتان به یمن تعلیق کرد، باید برای عربســتان روشن 
کند که در صــورت ادامه حمات و تلفــات غیرنظامیان در 
یمن، تحقیقات رسمی ســازمان ملل متحد در یمن درباره 
جنایات جنگی عربستان انجام خواهد شد ۳- دولت آمریکا 
باید یک پیام روشن را به حاکمان عربستان ارسال کند که 
اجازه نخواهد داد عربستان پای آمریکا را در مناقشات این 
کشــور با ایران در یمن و جنگ های فرقه ای شیعی و سنی 
در منطقه به میان آورد ۴-  آمریکا باید در اجاس شــورای 
همکاری خلیج فــارس تمام توان خود را بــرای پایان دادن 
به اختاف قطر و عربستان به کار گیرد تا اختاف ها از بین 
برود. همچنین باید برای عربستان روشن سازد که آمریکا 
تمایلــی برای تحریم هــای نامعقــول و غیر منطقــی بر قطر 
ندارد حتی زمانی که فشار سختی را بر قطر وارد می کنیم 
5- آمریکا باید به عربستان اعام کند که آماده است با آن ها 
در برنامــه صلــح رژیم صهیونیســتی و فلســطین همکاری 
کند. باید از سعودی ها انتظار داشت که پذیرش عمومی از 

رژیم صهیونیستی در منطقه را میسر کنند.

عراق

بارزانی و ایده احیای »ائتاف 
کردستانی« در بغداد 

نقشه جدید»کاک مسعود« 

با نزدیک شدن به نخســتین ســالگرد برگزاری همه پرسی 
نافرجام اقلیم کردستان عراق، مسعود بارزانی ایده حضور 
جریان های سیاســی راه یافته به پارلمان عــراق را در قالب 
یک ائتاف مشترک در بغداد مطرح کرده است؛ موضوعی 
که در صــورت تحقق می توانــد احیاگر ائتاف کردســتانی 
باشــد. مســعود بارزانی در آخرین نشســت دفاتر سیاســی 
حــزب دموکــرات کردســتان و اتحادیه میهنی درخواســت 
کرده اســت جریان های کــردی راه یافته بــه پارلمان عراق، 
حضوری مشترک را بار دیگر در پایتخت عراق تجربه کنند. 
احزاب حاکم اقلیم کردستان در راه رســیدن به هدف خود 
پیشنهاد کرده اند نشست ســران کلیه احزاب و جریان های 
سیاســی کردی راه یافته به پارلمان عراق برگزار شود، آنان 
همچنین کمیتــه ای را مأمــور فراهم کــردن مقدمــات این 
نشست کرده اند. اما سؤال این جاســت که؛ شرایط کنونی 
اقلیم کردســتان پذیرای رســیدن به چنین هدفی اســت یا 
نه؟بارزانی که پس از برگزاری همه پرسی نافرجام سپتامبر 
۲۰۱7 مجبور به کناره گیری از ریاست اقلیم کردستان عراق 
شده است، اینک در مقام رئیس حزب دموکرات کردستان 
ســخت در تاش اســت دیگــر جریان هــای کــردی را برای 
رسیدن به اهدافی که ممکن است در فردای سیاسی عراق 
در سر بپروراند، با خود همراه کند.اما شرایط موجود سیاسی 
در اقلیم کردستان به گونه ای است که ایده بارزانی و یاران وی 
در اتحادیه میهنی به آسانی قابل تحقق نخواهد بود. حرکت 
نسل جدید به رهبری شهسوار عبدالواحد که راهبرد سیاسی 
خــود را در مخالفت صریح با احزاب حاکم اقلیم کردســتان 
عراق پی ریــزی کرده اســت به صراحــت تأکید کرده اســت 
که در هیــچ ائتافی با حضــور احزاب دموکرات کردســتان 
و اتحادیه میهنی در ســطح داخلی اقلیم و در پارلمان عراق 
مشارکت نخواهد داشت، ازاین رو در نخستین قدم، کردها 
توان حضور مشترک در بغداد را نخواهند داشت. این حزب 
در اولین تجربه شرکت در انتخابات پارلمانی عراق توانست 
با کسب چهار کرســی، خود را به عنوان یکی از جریان های 
نوپا به مخاطبان کرد معرفی کند. اعتراضات صورت گرفته 
به نتایج انتخابات پارلمانی عراق در اقلیم کردستان، چهار 
جریان جنبــش تغییر، اتحاد اســامی، جماعت اســامی و 
ائتاف برای دموکراســی و عدالت را به ســوی تشــکیل یک 
ائتاف مشترک در بغداد سوق داد، این احزاب معتقدند که 
دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی با تقلب های 
سازمان دهی شده، بخشی از آرای آن ها را به خود اختصاص 
داده اند.اما واکنش احزاب معارض چهارگانه به درخواست 
حکام اقلیم کردســتان چگونه اســت؟یکی از سران اتحاد 
اسامی کردســتان به صراحت اعام کرده است که متأثر 
از نتایج انتخابات برگزارشده پارلمانی عراق، هیچ امیدی 
به همراهی و کار مشترک با دو حزب حاکم اقلیم کردستان 
نیست.جنبش تغییر به عنوان یکی دیگر از احزاب معترض 
به نتایج انتخابات پارلمانی عراق، حضور مشترک با احزاب 
حاکم اقلیم کردســتان را به حل وفصل مشــکات داخلی 
این منطقه مشروط کرده است. این حزب حتی اعام کرده 
است در صورت شکاف در این ائتاف چهارگانه، باز هم بر 
همراهی نکردن با احزاب دموکرات کردســتان و اتحادیه 
میهنــی در بغــداد پافشــاری خواهــد کرد.اما ســخنگوی 
ائتاف برای دموکراســی و عدالت اقلیم کردســتان عراق 
به رهبــری برهــم صالح کــه نتایــج ضعیف کسب شــده در 
انتخابات پارلمانی عراق او را مجبور به شــرکت نکردن در 
انتخابات پارلمانی محلی کرده اســت، نظــری متفاوت از 
دیگر همراهان خــود در ائتاف چهارگانــه معترض دارد و 
اعام کرده اســت در صورتی که حکام اقلیم کردستان در 
بغداد به دنبال خدمت به منافع مردم کرد باشند، همراهی 
با آن ها در قالب یک ائتاف مشترک هیچ ممانعتی نخواهد 
داشت.پیش بینی می شود حرکت نسل جدید در هیچ یک 
از ائتاف هــای کــردی در بغداد حضــور نخواهد داشــت، 
چهارگانه معترض هم به اجماعی درباره پیوستن به ائتاف 
مدنظر بارزانی نخواهند رســید و ممکن اســت شکافی در 
آن پدیدار شــود، بــا این اوصــاف می توان گفت کــه احیای 
ائتاف کردســتانی که بارزانــی با هدف کســب امتیازات 
بیشتر از دولت مرکزی عراق در پی آن است، به این آسانی 
و در آینده نزدیک میســر نخواهد بود، حتی ممکن است 
نتایج انتخابات محلی اقلیم کردستان در ۳۰ سپتامبر 
)۸مهر( نیز به تعمیــق اختافات کردهــا در عرصه 
داخلی ایــن منطقه منجر شــود و راه رســیدن به 
هدف رئیس حزب دموکرات کردستان عراق 

را بیش از پیش دشوار کند.

ترامپ تنها کســی نیســت که به گســتاخی های خــود می بالد. او 
اتفاقا دوســتی در عربستان دارد که دســت کمی از دیوانگی های 
ترامپ ندارد. او محمد بن سلمان است که لفاظی هایش پا به پای 
خودش پیش می رود. نشریه تایمز چاپ لندن در یادداشتی به قلم 
'مایکل برلی' )Michael Burleigh( به بررسی تحوات عربستان 
سعودی پس از روی کار آمدن بن سلمان پرداخت و نوشت: امیدها 
به ولیعهــد عربســتان به عنوان یــک فرد اصاح گــرا که قــرار بود 
جراحت منطقه را درمان کند، بی نتیجه مانده اســت.این نشــریه 
ابتدا به ســفر محمد بن ســلمان در اسفندماه گذشــته به انگلیس 
اشاره کرد که در جریان آن میلیون ها دار پول به شرکت های فعال 
درزمینه روابط عمومی و ابی ها پرداخته و گفته شد که او به عنوان 
قوی ترین مرد سعودی با وجود ۳۲ سال سن قرار است به انگلیس 
سفر کند.تایمز افزود: اما بعد از گذشت شش ماه، به نظر می رسد 
احتمال باا رفتن او در قدرت بیشــتر با ابهام مواجه شده و پدرش 
سلمان بن عبدالعزیز شاه ســعودی در حال ابراز نشانه های شک 
و تردید دراین باره اســت.این نشریه انگلیسی نوشت: شکاف بین 
هیاهو و جاروجنجال تبلیغاتی درباره ولیعهد و حقیقت شخصیت 
و توان او کامًا آشکارشــده اســت. تایمز با طرح این ســؤال که آیا 
طرح شهر بسیار پیشرفته نیوم را که ولیعهد سعودی برای احداث 
آن تاش می کرد، به یاد می آوریــد؟ افزود: این طرح که بودجه ای 
حدود ۸۰ میلیــارد دار برای آن تخصیص  یافته اســت و تاش ها 

برای اصاح اقتصاد عربستان بر اساس طرح چشم انداز بن سلمان 
موســوم به 'چشــم انداز ۲۰۳۰'، متکی به عرضه 5 درصد سهام 
شرکت نفت و گاز بزرگ آرامکوی عربستان است.این نشریه افزود: 
به نظر می رسد سلمان بن عبدالعزیز عرضه سهام آرامکو را لغو کرده 
است زیرا این احتمال مطرح شده است که عرضه سهام شرکت در 
نیویورک به مصادره اموال عربســتان به علت شــکایت قضایی در 
آمریکا علیه عربســتان به اتهام ارائه ندادن اطاعاتی در خصوص 
حمات یازدهم سپتامبر ســال ۲۰۱۱ میادی منجر شود.تایمز 
همچنین با اشــاره به بازداشــت نخبگان و بازرگانان ســعودی در 
هتل »ریتــز کارلتون« ریاض نوشــت: این مســئله بــه از بین رفتن 
اعتماد سرمایه گذاران و خروج حدود ۱5۰ میلیارد دار سرمایه از 
این کشور منجر شده است.در حوزه سیاست خارجی، این نشریه 
انگلیسی اعام کرد که سیاست های محمد بن سلمان به عربستان 
ضربه زده است زیرا جنگ در یمن که وارد سومین سال خود شده 
است، باتاقی ساخته  وپرداخته ولیعهد است.این نشریه انگلیسی 
اضافه کرد: طبق برآورد صورت گرفته توسط اندیشکده آمریکایی 
بروکینگ، تداوم این جنگ ماهانه پنج تا شش میلیارد دار هزینه 
دارد؛ ضمــن آن که انگلیس و آمریکا از طریق فروش اســلحه برای 
قربانیــان این جنگ دلســوزی می کنند.به نوشــته تایمز، تاکنون 
بیش از ۱۰ هزار غیرنظامی یمنی کشــته، هشت و نیم میلیون تن 
دچار سوءتغذیه و حوثی هایی)جنبش انصارا...( که از سوی ریاض 

هدف قرارگرفته اند به لطف حمایت شیعیان قوی تر شده اند.این 
نشــریه انگلیســی افزود: درواقع حوثی ها به پرتاب موشــک های 
ارزان  قیمت به عربســتان ســعودی ادامه می دهند، امــا هر بار که 
عربستان این موشــک ها را با اســتفاده از موشــک های آمریکایی 
موســوم به پاتریوت منهدم می کند نزدیک به ســه میلیون دار آب 
می خورد.تایمز، تاش های ولیعهد ســعودی برای منزوی کردن 
قطر به اتهام حمایت از تروریسم را شکســت خورده توصیف کرد و 
افزود: این کار باعث ویران شدن شورای همکاری خلیج فارس به 
سود عربستان و امارات شده است. قطر اکنون شوک اولیه ناشی از 
بایکوت خود را پشت سر گذاشته و دوحه از سوی کشورهایی مانند 
ایران، چین و روسیه حمایت می شود.به نوشته تایمز، چیز زیادی از 
ادعاهای مدرنیته بن سلمان باقی نمانده است و سرکوب شیعیان 
عربستان در منطقه شرق این کشــور ادامه دارد. هرچند تبلیغات 
گســترده ای در خصوص اجازه زنان برای رانندگی انجام شــد اما 
در مقابل، ۱۳ فعال زن عربستانی که به دنبال جنبه های دیگری 
از آزادی هستند، بازداشت شدند.این نشریه انگلیسی افزود: بن 
سلمان نه اصاح گر اســت و نه یک فرد قوی. درواقع پدرش با یک 
امضا می تواند رویه جانشینی در کشور را تغییر دهد و او را از قدرت 
برکنار کند.تایمز با اشاره به نارضایتی و جاروجنجال شاهزادگان 
سعودی از سیاســت های شکست خورده بن ســلمان نوشت: این 

اتفاق )برکناری ولیعهد( ممکن است به زودی رخ دهد.

با حمایت جریان های »فتح« و»سائرون« 

الحلبوسی 37  ساله رئیس پارلمان عراق شد 
محمد الحلبوسی، استاندار سابق اانبار از فهرست 
انتخابی 'اانبار هویتنا' با رای اکثریت نمایندگان، 
با ۳7 سال سن، رئیس چهارمین دوره 
پارلمان عراق شد که جوانترین رئیس 
پارلمان در خاورمیانه است.از زمان 
ســقوط صدام در ســال ۲۰۰۳ تا 
کنــون، عــرف سیاســی در عراق 

این گونــه اســت 

که پســت ریاســت پارلمان به یک شــخصیت ســنی 
واگذار شود و در مقابل ریاست جمهوری به کردها و 
نخست وزیری به احزاب شیعه اختصاص یابد.پیش 
از نشست دیروز پارلمان عراق، اسامی چند نماینده 
برای تصدی پست ریاست پارلمان طرح شده بود که 
در نهایت الحلبوســی که مورد حمایت فراکســیون 
'الفتح' )نزدیک به الحشد الشعبی( بود با ۱69 رای 
انتخاب شد. 'محمد ریکان حدید علی الحلبوسی' 
متولد ۱9۸۲ از استان سنی نشــین اانبار در غرب 
عراق اســت کــه مدرک مهندســی ســازه خــود را از 
دانشــگاه مســتنصریه بغداد دریافت کرده است.او 
در سومین دوره انتخابات پارلمانی 
در سال ۲۰۱۴ به پارلمان عراق 
راه یافــت و عضویت کمیســیون 
حقــوق بشــر و ســپس ریاســت 
کمیسیون دارایی پارلمان را در 
ســال ۲۰۱6 برعهــده داشــت.

 ۲۰۱7 ســال  در  الحلبوســی 
بــه عنــوان اســتاندار اانبــار 
منصــوب شــد و در انتخابــات 
۲۲ اردیبهشت ماه 97 

به عنــوان رهبر فهرســت انتخابــی »اانبــار هویتنا« 
بــار دیگر بــه پارلمــان عــراق راه یافت.دربــاره نحوه 
رسیدن الحلبوسی جوان به ریاســت پارلمان حرف 
و حدیث هــای زیادی در عــراق وجــود دارد و رقبای 
الحلبوسی ادعا می کنند که او با یک زد و بند سیاسی 
بــه این پســت رســیده است.جلســه دیــروز پارلمان 
عراق خالی از حواشــی نبود و بعضــی از نمایندگان 
فراکســیون ســائرون )مورد حمایت مقتدی صدر(، 
حزب دموکرات کردستان عراق )مسعود بارزانی( و 
نمایندگان فراکسیون ترکمنان پارلمان ابتدا جلسه 
را ترک کردند و سپس به جلسه بازگشتند و سرانجام 
در رای گیری بر ســر انتخاب رئیس پارلمان شرکت 
کردند.انتخــاب الحلبوســی براســاس توافــق بین 
فراکســیون های بزرگ پارلمان )الفتح و سائرون(، 
به صورت رای گیری سری انجام شد و ۲9۸ نماینده 
از مجمــوع ۳۲9 نماینــده پارلمــان عراق دیــروز در 
رای گیری شرکت کردند.براســاس توافقی که بین 
هادی العامری رهبر فراکســیون الفتــح )نزدیک به 
الحشــد الشــعبی( و مقتدی صدر )حامی سائرون( 
در چهارشــنبه گذشــته صورت گرفت، رهبران این 
دو فراکســیون بزرگ توافق کردند که روند انتخاب 
روســای ســه گانه )رئیس پارلمان، رئیــس جمهور و 

نخست وزیر( با تفاهم بین همدیگر پیش برود.

رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ با بازرس مولر همکاری می کند 

دردسرناگفته های منافورت 
همه چیز بر وفق مراد بازرس مولر پیش می رود. پس از »مایکل کوهن« 
وکیل سابق رئیس جمهور آمریکا که پرداخت حق السکوت به دو بازیگر 
فیلم های مســتهجن را تایید کرده بــود، نوبت به منافورت رســید. پل 
منافورت، رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در سال ۲۰۱6، 
که با هشــت فقره اتهام روبه روســت، احتمال می داد رئیس جمهور با 
اختیارات خــود وی را عفو کند. حــاا که این تصمیم عملی نشــده، او 
پذیرفته که با دادستان ها همکاری کند تا شامل تخفیف مجازات شود.
گاردین در گزارشی به نقل از قضات پیشین دادگاه نوشت: گرچه ماهیت 
دقیق همکاری »ُپــل منافورت«، با بازپرس ویــژه »رابرت مولر«، قاضی 
پرونده تبانی ستاد تبلیغاتی ترامپ با روسیه، مشخص نیست اما شاید 

این همکاری دردسر جدی برای رئیس جمهور ترامپ به وجود بیاورد. 
پل منافورت 69 ساله  در دادگاهی در واشنگتن به دلیل توطئه چینی 
برای فریب دادن آمریکا و اطاله دادرسی گناهکار شناخته شده است. 
اگر توافق وی با قضات به هم بخورد، تا ۱۰ سال یا بیشتر به حبس محکوم 
خواهد شد.بر اساس این توافق، منافورت به ناچار باید درباره هر گونه 
فعالیت یا اقدام جنایی و کیفری که از آن آگاهــی دارد، توضیح بدهد.  
»نیل کتیال«، وکیل عمومی پیشــین می گوید: »همــکاری منافورت 
برای بازپرس ویژه رابرت مولر تنها بر سر چند موضوع دیگر که در دست 
بررســی اســت، ارزشــمند خواهد بود و  احتمال دارد ایــن موضوع ها 
خانواده ترامپ را نیز شــامل شود.« شــاید هم بازجویان برای به دست 

آوردن شواهدی اقدام کنند که مستقیم به ستاد تبلیغاتی ترامپ مربوط 
نمی شود یا شاید مولر مستقیم عاقه مند باشد بداند منافورت که ستاد 
تبلیغاتی ترامپ را از ماه آوریل تا اوت ۲۰۱6 اداره می کرد چه مطالبی 

درباره تعامات و تماس های ستاد با روس ها می تواند در اختیار 
او قرار بدهد. منافورت پیشتر در اوکراین مشاور سیاسی 

بوده و از جمله شرکای تجاری حکام روسیه به شمار 
می آید که شــبکه ارتباطی در این بلوک از شوروی 

سابق داشته و می تواند درباره تاش روسیه برای 
دخالــت در انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 

۲۰۱6 در آمریکا شفاف سازی کند.

 یونیسف: 80 درصد جمعیت زیر 18 سال یمن 
از سوءتغذیه رنج می برند 

برگ درختان؛ غذای کودکان 
»جنگ و بمباران شرایط زندگی کودکان در یمن را  مانند جهنم کرده است.« مریتسل 
رانو، نماینده یمن در یونیســف )صندوق کودکان ملل متحد( مــی گوید که »بیش 
از ۸۰ درصد جمعیت زیر ۱۸ ســال یمن از ســوءتغذیه، بیماری، نداشــتن ســرپناه 
مناسب و حداقل امکانات اجتماعی رنج می برند. در این میان، ۱.۸ میلیون کودک 
یمنی ســوءتغذیه دارند و حدود ۴۰۰ هزار نفر از آن ها هرروز باید برای زنده ماندن 
بجنگند.« این ها در شرایطی اســت که به گزارش آسوشــیتدپرس، ساکنان شمال 
یمن برای مقابله با گرسنگی به تغذیه از برگ های درخت مو )انگور( روی آورده اند. 
بر این اســاس، بســیاری از خانواده ها در اســتان حجه برای تغذیه کودکان گرسنه 
خود به ناچار برگ های درخت مو را می جوشــانند. این در حالی است که با مداخله 
ائتاف عربی به رهبری عربستان ســعودی، کمک های بین المللی ارسالی به یمن 
به دست خانواده هایی نمی رسد که بیشترین نیاز را به این کمک ها دارند. زهرا نام 
نوزادی هفت ماهه است که پیش از این یک بار به دلیل سوءتغذیه شدید به درمانگاه 
منتقل شده است. وزن این نوزاد همچنان رو به کاهش اســت و دنده ها و استخوان 
های او از زیر پوست دیده می شــوند. والدین زهرا به دلیل ناتوانی مالی نمی توانند 
بار دیگر او را به درمانگاه ببرند. این در حالی است که رئیس درمانگاه به والدین زهرا 
اطاع داده است که این نوزاد در صورت رسیدگی نکردن فوری جان خواهد باخت. 
درمانگاه نزدیک محل زندگی والدین زهرا به تازگی شــاهد مراجعه تعداد زیادی از 
کودکانی بوده است که در مراحل آخر سوءتغذیه شدید به سر می برند. این درمانگاه 
برق و کپسول اکسیژن ندارد. پزشک اطفال هم در این درمانگاه حضور ندارد. استان 
حجه یکی از مناطقی است که طی ماه های گذشته به شدت از سوی ائتاف نظامی 
عربستان بمباران شده است. آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد شمار افرادی که 
در صورت دریافت نکردن کمک جان خود را در یمن از دست خواهند داد، به هشت 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر می رســد. این در حالی اســت که ســازمان ملل هشدار می 
دهد این آمار احتماا به زودی با افزایش سه میلیون و 5۰۰ هزار نفری به حدود ۱۲ 

میلیون نفر خواهد رسید. کل جمعیت یمن ۲9 میلیون نفر است.

عاقه شدید آمریکایی ها به کتاب های ضد ترامپ 

آن سوی حصارهای کاخ سفید 
ترامپ 7۲ ساله مردی برای تمام رسانه هاست. 
مجات و روزنامه های زرد آمریکا از سبک زندگی 
و فســاد اخاقــی ایــن میلیــاردر نیویورکی می 
نویسند که بر کرسی ریاست جمهوری در اتاق ها 
بیضی شکل کاخ سفید تکیه زده است. روزنامه ها 
و رســانه های خبری نیز تاش مــی کنند از این 
رســوایی ها به نفع خود در سیاســت بهره برند. 
روایــت عملکــرد مرد مــو طایی در کاخ ســفید 
خواندنی ترین نوشته های دو سال اخیر است. 
به گــزارش ان بی ســی نیوز، »وحشــت« نوشــته 
»بــاب وودوارد« )افشــاگر رســوایی واترگیت(، 
»آتــش و خشــم« به قلــم »مایــکل وولــف«، »یک 
وفاداری بااتر: حقیقت، دروغ و رهبری« نوشته 
»جیمز کومی« رئیس ســابق اف بــی آی و کتاب 
»اوماروسا مانیگو نیومن« دستیار قدیمی ترامپ 
با عنوان »روانی: کاخ سفید ترامپ به روایت یک 
خودی« که همگی رویکردی ضد ترامپ دارند، 
امسال در صدر پرفروش ترین آثار غیرداستانی 
منتشرشده در آمریکا قرار گرفتند و در جهان نیز 
75۰ هزار نسخه از آن ها در روز نخست انتشار 
به فــروش رفته اســت.»لیز هــاول« مدیر ارشــد 
شــرکت »بارنز اند نوبل« که مالک بزرگ ترین و 
گسترده ترین کتاب فروشی های زنجیره ای در 

سراســر آمریکاســت، اعــام 
کــرد: در ســه ســال گذشــته 
بــزرگ  ویــژه  کتــاب  هیــچ 
ســاانی نبوده که به ســرعت 
کتاب های نوشته شده درباره 
»ترامپ« به فروش برسند. او 
گفت که پــس از انتشــار »برو 
و دیــده بانــی بگمار« نوشــته 
»هارپر لی« )نویســنده کتاب 
مشهور کشتن مرغ مقلد( در 
ســال ۲۰۱5، کتاب هایــی 
کــه بــه موضــوع کاخ ســفید 
رکوردشــکن  پرداخته انــد 
بوده انــد. بــازار خــوب ایــن 
روزهای کتاب های سیاسی 

در تضاد با ســال ۲۰۰۸ میادی قــرار دارد که 
»باراک اوباما« به عنــوان رئیس جمهور انتخاب 
شد و فهرست پرفروش ترین های سایت آمازون 
در دسته غیرداستانی شــامل کتاب خودیاری 
»دنیــای جدید: بیــداری برای هــدف زندگی« 
نوشــته »اکهــارت تــول« می شد.»وحشــت: 
ترامپ در کاخ ســفید« نوشــته »بــاب وودوارد« 
که جدیدترین اثر درباره »دونالد ترامپ« است، 
تاکنون به سقفی فراتر از انتظار در پیش فروش 
رسیده و بر اســاس اعام »جاناتان کارپ« مدیر 
انتشارات »ســایمون اند شوســتر« این کتاب به 
زودی بــه پرفروش ترین اثر در بریتانیــا، کانادا، 
استرالیا و حتی هند تبدیل می شــود. وودوارد 
تاکنــون دربــاره هشــت رئیــس جمهــور دیگر 
آمریکا نیز کتاب نوشته اســت.با این حال، تنها 
کتاب های ضد ترامپ نیســتند که با اســتقبال 
فراوانــی روبه رو شــده اند و برخــی کتاب ها نیز 
که در دفاع از سیاست های رئیس جمهور فعلی 
آمریــکا منتشــر شــده اند، فروش هــای خوبــی 
را تجربــه کرده انــد. بــه عنــوان نمونــه کتــاب 
»دروغ گویــان، افشــاکنندگان، لیبرال هــا« 
نوشته »جین پیرو« یکی از شخصیت های شبکه 
تلویزیونــی فاکس نیــوز در زمان انتشــار در ماه 

جوای در صدر فهرســت پرفروش های ســایت 
آمازون قــرار گرفــت و همچنین کتــاب »فریب 
روســیه« از »ِگــرگ ژرت« مجری ســابق فاکس 
نیوز نیز در اوایل ماه اوت به پرفروش ترین کتاب 
غیرداستانی تبدیل شد. در حالی که پیش بینی 
می شود کل بازار کتاب آمریکا امسال با رشد ۲ 
درصدی همراه باشد، شاخه کتاب های سیاسی 
تاکنون رشد ۲5 درصدی فروش را نسبت به آمار 
سال گذشــته به ثبت رسانده اســت که این آمار 
تنها مختص انتشــار کتاب های کاغذی اســت. 
شرکت تحلیل داده »بوک اسکن« اعام کرده از 
ابتدای ژانویه ۲۰۱۸ تا هفته نخست سپتامبر، 
در مجموع 6.9  میلیون نسخه کتاب سیاسی در 
آمریکا فروخته شده اســت که این رقم در مدت 
مشابه ســال گذشــته 5.5 میلیون نسخه بود.
تاکنون در آمریکا چندین کتــاب درباره دونالد 
ترامپ نوشته و منتشر شده است. در این میان 
انتشار سه کتاب »آتش و خشم، درون کاخ سفید 
ترامپ« اثر »مایکل وولف«، »یک وفاداری بااتر: 
حقیقت، دروغ و رهبری« نوشته »جیمز کومی« 
رئیس پیشین اف بی آی و »روانی« که »اوماروسا 
مانیگو نیومــن«، مدیر ســابق دفتــر ارتباطات 
عمومی آن را نوشته، در صدر پرفروش ها بوده 
انــد. اما به نظر می رســد کار 
تحقیقــی »وودوارد« بیــش 
از هــر اثــر دیگــری در ایــن 
زمینه مورد توجه قرار گیرد. 
دربــاره  تاکنــون  وودوارد 
هشــت رئیس جمهــور دیگر 
آمریــکا نیــز کتــاب نوشــته 
اســت. این نویســنده همان 
کســی اســت کــه به همــراه 
»کارل برنســتین« دربــاره 
رســوایی »واترگیــت« یــک 
کتاب نوشــت، کتابــی که به 
اســتعفای ریچارد نیکسون، 
رئیس جمهور وقت آمریکا در 

سال ۱97۴ انجامید.

   فراخبر

معنای این انتخاب چیست؟ 

سید رضا قزوینی غرابی - محمد الحلبوسی با ۱69 رأی از ۲9۸ 
رأی، رئیس جدید پارلمان عراق شــد. در این میان خالد العبیدی 
عضو ائتاف نصر ۸9 رأی و اسامه النجیفی تنها ۱9 رأی به دست 
آوردند. الحلبوسی نامزد فراکسیون   سازندگی )مالکی، عامری، 
خنجر( به شــمار می رفت و کردها )یکیتی و پارتی – ۴۳ کرســی( 
نیز به وی رأی دادند. نامزد سازندگی و زیر مجموعه سنی آن یعنی 
المحور الوطنی، الحلبوسی )۱69 رأی( بود. اما جبهه مقابل یعنی 
فراکسیون ااصاح )محور العبادی ، صدر ، حکیم و عاوی( که در 
ابتدای جلسه امروز پنج نامزد داشــت با مذاکرات فشرده توانست 
دو نفر را کنار بکشــد و با ســه نامزد )النجیفی، العبیدی و خالدی( 
وارد رقابت شود اما در نهایت این ســه نفر در مجموع ۱۱۲ رأی به 
دســت آوردند.بنابراین می توان گفت این اعداد نشــان می دهد " 
فراکسیون سازندگی " همان گونه که قبا نیز مطرح کرده بود از نظر 
عددی بیشتر از فراکسیون اصاح است.چنان چه ۴۳ رأی کردها 
نیز از ۱69 رأی الحلبوســی کاسته شــود، عدد ۱55 به دست می 
آید که در مقابل مجموع ۱۱۲ رأی فراکسیون اصاح باز هم بیشتر 
است. تا این جای کار به نظر می رسد کردها به فراکسیون مالکی و 
عامری نزدیک تر شده اند.نکته آخر این که ۱9 رأی اسامه النجیفی 
رئیس اسبق پارلمان ضربه مهلکی به جایگاه و اعتبار وی وارد کرد و 

سهم و جایگاه او در پازل اهل سنت را تضعیف خواهد کرد.

تایمز:  دوران بن سلمان 
کوتاه است
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سیاست 4

ایسنا - رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شمولیت قانون منع به کارگیری بازنشستگان بر شهرداران، تأکید کرد: شهردار تهران هم به طور 
قطع، مشمول اصاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شود و باید پس از دو ماه محل خدمت خود را ترک کند. قاضی ناصر سراج تصریح 

کرد: اگر بازنشستگان ظرف 60 روز پست دولتی را ترک نکنند، این عمل تصرف در اموال دولتی محسوب می شود و مجازات حبس دارد.

 قاضی سراج: شهردار تهران هم باید
 پست خود را ترک کند 
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علیرضا آوایی وزیر دادگستری با بیان این که داشتن 

خط قرمز در بــرخــورد با مفاسد 
ــردن یــک ملت  ــداک یعنی ف

برای یک فرد، افزود: وجود 
خــط قــرمــز در بــرخــورد با 
مفاسد برای کشور، مردم 

و نظام جز ضرر نخواهد 
داشت. /فارس

ــر ســـرتـــیـــپ  ــ ــیـ ــ غامحسین دربندی رئیس امـ

پیشین کمیته راویان نور کشور 

تأکید کرد: توقف فعالیت های 
موشکی ایران که امروز دشمن 
به دنبال آن است، یادآور شعار 

ــش« در  ــ »انــحــال ارت
ــاب  ــق ابـــتـــدای ان

است. /میزان

امور  وزارت  اسبق  سخنگوی  آصفی  حمیدرضا 

خارجه با تأکید بر این که تریبون سازمان ملل مخاطب 

دارد و نباید این مخاطب را دو دستی تقدیم رقیب 
فضای  از  قسمتی  از  نباید  گفت:  ــرد،  ک

ذهـــنـــی مـــخـــاطـــب ایـــن 
اجاس که می تواند توسط 

ما پر شود چشم پوشی کرد، 
چون  اگر ما آن را پر نکنیم 

دیگران این کار را 
خواهند کـــرد. /

خبرآناین

چهره ها و گفته ها

یزدان پناه - درحالی که فروش کااهای کره ای در بازار 

ایران بدون هیچ مشکلی ادامه دارد، اخبار رسیده از کره 
جنوبی حکایت از آن دارد که برخی بانک های  این کشور 
ایرانی ها را تحت فشار قرار داده اند تا حساب های بانکی 
خود را ببندند. فشارهایی که البته تا حد تحقیر هم رفته 
است و بانک های کره ای به مشتریان ایرانی خود اعام 
کرده اند اگر تا 12 اکتبر )22 مهر( حساب خود را نبندند، 
خود بانک درباره این حساب ها تصمیم خواهد گرفت. به 
عنوان نمونه بانک »ایویهانا« که ظاهرا اصلی ترین بانک 
کره ای است که خارجی ها با آن کار می کنند، در نامه ای به 
مشتریان ایرانی خود نوشته است: »براساس فرمان بازگشت 
تحریم های آمریکا علیه ایــران، مرحله دوم تحریم شامل 
ممنوعیت معامات مالی با ایران به زودی آغاز می شود و 
بانک پس از نظرخواهی از مشاوران حقوقی آمریکایی، به 
این نتیجه رسیده است که با هرگونه ارتباط با مشتریان 
ایرانی  در معرض تحریم ثانویه قرار خواهد گرفت.« رفتاری 
که یادآور رفتارها ونمک نشناسی های سابق این کشور علیه 

ایرانی هاست.

برندهایی که بوی تحقیر می دهند	 

رفتار  و  گذشته  ســال  زمستانی  المپیک  اتفاقات  هنوز 
تحقیرآمیز سامسونگ با ملی پوشان ایرانی، در خاطره مردم 
ایران مانده است. با این حال ظاهرا این رفتار کره ای ها، 
کوچک ترین تاثیری در این که مردم ایران، کاای کره ای 
بخرند یا نه، نداشته و کماکان بخش اعظمی از لوازم خانگی 
ایرانی ها را برندهای کره ای تشکیل می دهند، برندهایی 
که بوی تحقیر ایرانی ها را می دهد.برندهایی که بیش از 
دو دهه است دربازار ایران جا خوش کرده و براساس آمارها 
گردش مالی بسیار زیادی را به خود اختصاص داده اند. سال 
گذشته موسسه تحقیقات بازار  »G.F.K« در گزارش خود از 
بازار موبایل ایران نوشت که برندهای کره ای »سامسونگ« 
و  »ال.جی« به ترتیب 51 و 13 درصد بازار ایران را به خود 
اختصاص داده اند. یعنی 64 درصد بازار موبایل ایران به 
تنهایی در قبضه این دو برند کره ای است. به لحاظ ارزشی 
نیز براساس گزارش سال گذشته ایسنا به نقل از شهروند، 45 
درصد ارزش بازار ایران را »سامسونگ« درو می کند؛ یعنی 
ایرانی ها چیزی حدود سه میلیارد دار در سال از کره گوشی 
می خرند و این کشور هم خاطر جمع از بازار پر رونق برندهای 
خود، هر بایی که بتواند بر سر ایرانی ها می آورد. بماند که 
براساس آمارها در بازار کااهای الکترونیکی نظیر تلویزیون 

هم »سامسونگ« و  »ال.جی« 73 درصد بازار را قبضه کرده 
اند.تاسف بار تر این که  سه سال قبل تابناک نوشته بود که 
شرکت سامسونگ بخشی از درآمد چند هزار میلیارد تومانی 
خود را» وارد ساخت و ساز در تهران می کند«  ، مسئله ای که 

»باعث تخریب میراث فرهنگی تهران می شود«.

احتکار، پرده جدید از جنایت اقتصادی کره جنوبی 	 

علیه مردم ایران

جنایت اقتصادی کره ای ها در حق مردم ایران به همین 
جا ختم نمی شود. سه هفته پیش »محمد امامی« معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران 
از احتکار لوازم خانگی توسط دو  برند معروف کره ای در 
انبارهای خود در این استان خبرداد. جالب این جاست که 
براساس گزارش ایسنا سال گذشته محمدرضا دیانی، رئیس 
انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفته بود که »65درصد 
از مجموع بازار لوازم خانگی ایران در دست خارجی هاست 
ــره ای از جمله  که 55 درصــد این سهم را تنها دو برند ک
سامسونگ در اختیار دارد.« به بیان دیگر حدود یک سوم بازار 
لوازم خانگی ایران  ایران را همین برندهای کره ای دراختیار 
دارند که ظاهرا به راحتی هرزمان بخواهند کااهای خود را 
احتکار هم می کنند تا با شرایط جدید به مردم ایران عرضه 
کنند، مردم هم البته به اثبات عبارت »از ماست که برماست« 

فارغ از هر گونه توجه  به رفتاری که این برندها می کنند، 
بازهم مشتری شان هستند!

کره، در خط مقدم اجرای تحریم ها	 

کره جنوبی در دوره قبلی تحریم های آمریکا یعنی از سال 
2012 به بعد جزو اولین کشورهایی بود که خرید نفت از 
ایران را متوقف کرد. این کشور بهانه های متعددی برای 
تبعیت از قوانین و تحریم های یک جانبه آمریکا دارد و همان 
بهانه ها باعث شده تا آن ها در ماه های گذشته بازهم شروع به 

کاهش خرید نفت و میعانات گازی از ایران کنند.
 کره جنوبی سومین کشور وارد کننده نفت و میعانات از ایران 
است و 53 درصد میعانات گازی کره جنوبی از ایران تامین 
می شود.   این کشور حتی در برهه ای از فروش برخی کااها   
به ایران خودداری می کرد اما نه تنها نفت ایران را نمی خرید 
بلکه بازار کااهای مصرفی اش در ایران را دست نخورده در 
اختیار داشت.  سال گذشته نیز ایران و کره جنوبی قراردادی 
مبنی بر فاینانس هشت میلیارد یورویی امضا کردند، 
ــراردادی که کره ای ها هرگز اجرا نکردند. روز گذشته  ق
تسنیم به نقل از رویترز گزارش داد که آمارهای اولیه گمرکی 
نشان می دهد، میزان خرید نفت کره جنوبی از ایران در ماه 
اوت با ۸5 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

به 232 هزار و 723 تن رسیده است.

شرایط ایرانی ها در کره جنوبی	 

اکنون دانشجویان ایرانی و به صورت کلی ایرانی های مقیم 
کره جنوبی می گویند براساس فشارهای رسمی دولت کره 
باید حساب های بانکی شان را ببندند. سفارت کشورمان 
در سئول نیز چندی قبل اعام کرد: »متاسفانه مسئوان 
دولتی و بانکی کره ای به بهانه تحریم های آمریکا از ارائه 
هرگونه پاسخ مستدل و قانع کننده ای خودداری و بررسی 
مجدد و حل و فصل موضوع را به آینده موکول می کنند.« 
هرچند هفته پیش سفارت کشورمان در اطاعیه اعام 
کرده بود که مسئوان بانک »ووری« کره آمادگی خود را 
برای ارائه تمام خدمات بانکی به شهروندان ایرانی مقیم این 
کشور در تمامی شعب بانک مذکور اعام کرده اند اما ظاهرا 
بازهم نگرانی گرفتار شدن در قوانین مربوط به پول شویی و 
مسئله تحریم گریبان ایرانی ها و حساب های  آن ها در کره را 
می گیرد. در هرحال این که یک بانک اصلی در کره جنوبی 
اطاعیه علنی بدهد و خواستار بستن حساب های مشتریان 
خود شود، مسئله ای است که باید توسط وزارت خارجه 
پیگیری شود تا به دیگر بانک های این کشور و کشورهای 
دیگر سرایت نکند. این درحالی است که بسیاری از خدمات 
شهری و اینترنتی ایرانی ها به این حساب های بانکی متصل 
است و در صورت انسداد این حساب ها ابعاد آن در زندگی 
روزمره ایرانی ها به طور مشخص احساس خواهد شد، به 
خصوص برای دانشجویان. حتی براساس گزارشی که بی 
بی سی منتشر کرد این شرایط شامل دانشجویانی که با 
بورسیه دولت کره به این کشور رفته اند نیز می شود و آن ها 
حتی نمی توانند حساب بانکی باز کنند! ایرانی ها حتی 
برای تبدیل دار به »وون« )واحد پول کره جنوبی( هم مشکل 
دارنــد. یکی از خبرنگاران ایرانی ااصل در گفت و گویی 
با شبکه بی بی سی گفت که »این شرایط فقط مخصوص 
امروز نیست و ایرانی ها حتی از سه سال قبل )زمانی که 
برجام تصویب و اجراشد( هم برای تهیه بیمه سامت و بیمه 
خودروهای خود مشکات جدی داشتند و حتی در این 
مدت اگر بانک های کره ای حساب بانکی باز می کردند 
کارت بانکی به ایرانی ها نمی دادند«. تحقیر از این بااتر؟ با 
این حال تنها می توان پرسید که آیا وزارت خارجه که قرار بود 
معاونت اقتصادی اش را فعال کند به این موارد رسیدگی 
خواهد کرد؟  بااتر و قدرتمند تر از آن، آیا روزی خواهد رسید 
که در مقابل این تحقیرها ، نمک نشناسی ها و گربه رقصانی 
کره ای ها برای آمریکایی ها،  مردم ایران هم برندهای کره 

ای را تحریم کنند؟ 

همراهی تمام قد کره جنوبی  با تحریم های آمریکا علیه ایران

نمک نشناسی کره ای ها
...ویژه های خراسان

سرنوشت  کمیسیون مشترک ایران و روسیه

در حالی که با مصوبه شهریور ســال 94 هیئت دولــت، 
وزارت ارتباطات و با مصوبه مهرماه سال قبل کابینه، وزارت 
امور اقتصادی و دارایــی به عنوان دستگاه های مسئول 
کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسامی ایران 
با کشور روسیه تعیین و اباغ شده بودند، طبق اباغیه 
روزهای اخیر کابینه به رضا اردکانیان، اعام شده است به 
استناد اصل 13۸ قانون اساسی، از این پس وزارت نیرو 
دستگاه مسئول کمیسیون مشترک جمهوری اسامی با 

آن کشور خواهد بود.

مشکات  دسترسی شهروندان به مصوبات 
دولت

ــزارش یک عضو کابینه به تعدادی از مسئوان ارشد  گ
اجرایی نشان می دهد به رغم تاش های صورت گرفته 
برای اطاع رسانی به آحاد جامعه در زمینه قوانین و مقررات 
مصوب دولت و دسترسی آسان مردم به آن، همچنان میزان 
آگاهی شهروندان به روش های دسترسی پایین و بهتر است 
برای افزایش آگاهی مخاطبان در این زمینه، اقداماتی 
مثل همکاری بیشتر با رسانه ها، افزایش سرعت سایت 
مرجع مربوط )که فعا پایین است( و طراحی به صورت 
یوزر فرندلی یا همان کاربرپسند، در دستور کار قرار بگیرد.

آن سوی سیاست

  دکتر مرتضی نواب کامل 

 نکاتی درباره اصاحیه قانون
 منع به کارگیری بازنشستگان 

1. ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
)مصوب اردیبهشت 1395( حضور بازنشستگان و افراد 
بازخرید شده در دستگاه های اجرایی را ممنوع اعام کرده 
بود. اصاح این قانون که در روزهای اخیر به تایید شورای 
نگهبان رسید در واقع تغییری در تبصره اول این قانون 
است که براساس آن استثنائات این قانون محدودتر شده 
و صرفا شامل روسای قوا، معاون اول رئیس جمهور، نواب 
رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان 
مجلس و معاونان رئیس جمهور می شــود.)1( در نتیجه 
استانداران، سفیران و معاونان وزیران از شمول این ماده 
خارج شده اند و به تعبیر دیگر چنان چه از بازنشستگان 
در سمت های اخیر استفاده شده است، ازم است ظرف 

دوماه کنار گذاشته شوند.
2. می توان گفت به رغم سروصدایی که اصاح این قانون 
در فضای رسانه ای و سیاسی کشور ایجاد کرده، در عمل 
اتفاق تازه ای رخ نداده است. چنان چه قانون اولیه به نحو 
شایسته ای مورد عمل قرار گرفته باشد با گذشت چند 
سال فرصت خوبی است که دامنه مقامات استثنا شده 
را کاست تا از توان و نیروی چهره های جدیدتر و با انگیزه 
تر استفاده شود. برای مثال تصور کنید وضعیت سفارت 
ایران در یک کشور خارجی با حضور سفیری که چندین 
سال از بازنشستگی وی گذشته است به چه نحوی است؟ 
اتفاقا شرایط اقتصادی کشور در این روزها ضرورت اصاح 
این قانون و بهره مندی از نیروهای با انگیزه و مستعدتر را 
در سمت های کلیدی چون استانداری، سفارت و غیره 

بیشتر کرده است.
3. و اما تکلیف شهرداران با توجه به این اصاحیه چه 
می شود؟ ناگفته پیداست تفسیری که شوراهای شهر و 
شهرداران از این قانون دارند چیست. چرا که در صورت 
سرایت این ممنوعیت به شهرداران برای مثال شورای 
اسامی شهر تهران ظرف یک سال از آغاز به کار دوره 
جدید، برای سومین بار باید دست به انتخاب شهردار 
پایتخت بزند. با این حال ماحظات این چنینی نباید مانع 
از اجرای قانونی شود که برایند آن برای کشور بهتر است. 
گفته شد بر اساس قانون، اشتغال بازنشستگان در دستگاه 
های اجرایی ممنوع است. حاا باید دید آیا شهرداری 
دستگاه اجرایی محسوب می شود یا خیر؟ قانون مدیریت 
خدمات کشوری در تعریف دستگاه اجرایی مواردی را نام 
می برد که موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی از جمله 
این موارد است و در نهایت این که بر اساس قانون دیگری 
)2( شهرداری ها و شرکت های تابعه آن ها از جمله این 
نهادها هستند. بر این اساس شهرداری یکی از مصادیق 
دستگاه های اجرایی محسوب می شود در نتیجه شهردار 
تحت ممنوعیت این قانون خواهد بود و به کار گیری فردی 

بازنشسته در این پست خاف قوانین است.
***

پی نوشت ها: 

1- بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات 
کشوری

2- قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی

در پی انتشار مطلبی در روزنامه »صدای اصاحات« با 
تیتری شائبه برانگیز، دادستان کل کشور طی نامه ای به 
دادستان ویژه روحانیت تهران خواستار توقیف این نشریه 

و برخورد با عامان این اقدام شد.
 به گزارش میزان، حجت ااسام و المسلمین منتظری 
درنامه خود تاکید کرد: »روزنامه صدای اصاحات در 
شماره 623 مورخ پنج شنبه 97.6.22 و درست در 
روزی که همه عاشقان و عزاداران حسینی به نام حضرت 
رقیه )س( دختر گران قدر حضرت سید الشهدا)ع( به 
سوگواری می پرداختند، با کمال تاسف عکس و عنوانی 

را در تیتر صفحه اول خود منعکس کرده که مصداق بارز 
هتک حرمت خاندان عصمت و طهارت است.

 بدین جهت مقرر می دارد ضمن تحت پیگرد قرار دادن 
مدیرمسئول روزنامه مذکور در اولین فرصت، تقاضای 
مجازات مناسب و توقیف نشریه هتاک را از دادگاه صالح 
بنمایید.« براساس گزارش فارس، ماجرا از این قرار بود 
که روز پنج شنبه این روزنامه گزارشی از ماجرای تغییر 
جنسیت دختری روستایی چــاپ کــرد که ایــن مطلب 
واکنش های زیــادی از ســوی برخی چهره ها و حتی 
نهاد های مختلف داشت. نکته قابل توجه این بود که این 

مطلب درست در روز سوم ماه محرم که منسوب به حضرت 
رقیه )س( اســت، با تیتر موهن »رقیه پس از 22 سال 
مهدی شد« در صفحه یک روزنامه صدای اصاحات به 
چاپ رسید و این شائبه را پیش آورد که این نشریه عمدًا در 
روزی که مزین به نام دردانه سید الشهدا)ع( است چنین 

تیتری را منتشر کرده است.
 در همین باره هادی کسایی زاده سردبیر روزنامه صدای 
اصاحات درباره تیتر جنجالی این روزنامه گفت: من 
مــداح و قــاری قــرآن هستم و انتشار این مطلب درست 
در روزی که به نام حضرت رقیه)س( است، غیرعمدی 

بــود. وی در خصوص گرایش سیاسی روزنامه صدای 
اصاحات گفت: قسم می خورم این روزنامه فقط نامش 
صــدای اصاحات است و در واقــع صــدای مــردم است.

وی ادامه داد: پس از انتقادات به انتشار این مطلب آقای 
فومنی )مدیر مسئول روزنامه( گریه کردند که من در 
هیئت امــام حسین)ع( کفش جفت می کنم و چای به 
عزاداران می دهم. چرا این کار را با من کردی؟ اما باور 
کنید هیچ عمدی در این کار نبوده است  و فقط به خاطر 
بی اطاعی من از روز انتشار که مزین به نام حضرت 

رقیه)س( بود سبب این اتفاق شد.

...خبر
آمریکا دنبال استرداد پژوهشگر ایرانی از 

استرالیا

فارس- دولت آمریکا یک دانشجوی ایرانی در دانشگاه 

»کوئینزلند« استرالیا را به ارسال تجهیزات نظامی به ایران 
متهم کرده و خواستار استرداد او به آمریکا شده است.به 
نوشته آسوشیتدپرس این اتهام علیه این دانشجوی 3۸ 
ساله مقطع دکترا در حالی مطرح است که او هیچ گاه به 
آمریکا سفر نکرده است. او در صورت احراز جرم ممکن 
است به تحمل حداکثر 20 سال زندان محکوم شود. وی 
پنج شنبه در استرالیا دستگیر و بازداشت شده و مقام های 
آمریکایی به دنبال استرداد او و متهم کردن او به شش فقره 

اتهام هستند.

دستور ویژه دادستان کل کشور برای توقیف روزنامه صدای اصاحات 
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 تکمیل پروژه های شبکه ملی اطاعات
 تا یک سال و نیم آینده

معاون وزیر ارتباطات گفت: تا یک سال و نیم آینده همه پروژه های ایه زیرساخت شبکه ملی اطاعات تکمیل می شود.به گزارش وزارت ارتباطات ، حمید فتاحی، با اشاره به سه ایه زیرساخت، خدمات 
و محتوا در شبکه ملی اطاعات گفت: تاکنون سه فاز از تکالیف وزارت ارتباطات به بهره برداری رسیده و تا یک سال و نیم آینده همه پروژه های ایه زیرساخت شبکه ملی اطاعات، تکمیل می شود.وی با 
بیان این که خدمات شبکه ملی اطاعات روی ایه زیرساخت جاری می شود، افزود: ایه خدمات در شبکه ملی اطاعات شامل پیام رسان ها، نقشه، موتور جست وجو، ایمیل و دیگر خدمات است .

...از میان خبرها
گردشگری وزارتخانه نشد

محمد اکبری - سخنگوی شورای نگهبان اعام کرد: طرح 

تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در جلسه 24 مرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت 
و شورای نگهبان با اعام دو ایراد آن را به مجلس اعاده کرد.

عباسعلی کدخدایی روز گذشته در نشستی خبری در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: در صدر ماده واحده این مصوبه، قوانین 
به صورت مطلق آورده شده است، ازآن جایی که این اطاق 
می تواند شامل مقررات قبل از انقاب نیز شود مغایر شرع 
شناخته شد. همچنین ایراد دیگر بار مالی آن است به طوری که 
درآن قید شده "از محل صرفه جویی ها"،  از این رو مغایر اصل 
75 قانون اساسی شناخته و به مجلس اعاده شد.سخنگوی 
شورای نگهبان همچنین با اشاره به تایید قانون تعیین تکلیف 
استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت 
سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که یک بار به دلیل 
مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی به مجلس ارجاع شده 
بود گفت : این طرح در جلسه 21 شهریور شورای نگهبان مورد 
بررسی قرار گرفت و با توجه به اصاحات به عمل آمده مغایر با 

شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 خنده دارترین کشفیات علمی 
جایزه »ایگ نوبل« گرفتند

جوایز ایگ نوبل امسال به تحقیق درباره ناسزا گفتن هنگام 
رانندگی، دفع راحــت تر سنگ کلیه در ترن هوایی، ابداع 
کلونوسکوپی خانگی و قابلیت پاک سازی بزاق دهان انسان اهدا 
شد.به گزارش  مهر ، این جوایز از سال 1۹۹1 میادی و توسط 
دانشگاه هــاروارد تاسیس شده و به دستاوردهای علمی می 
پردازد که مضحک و خنده دار هستند و البته افراد را به تفکر وا می 
دارند. در سال 2۰1۸ میادی لینی لیانگ پروفسور بازرگانی 
از کانادا با تحقیق روی خشونت در محل کار برنده جایزه ایگ 
نوبل اقتصاد شده است.طبق این تحقیق اگر به کارمندان اجازه 
داده شود عصبانیت خود از رئیس شان را روی یک عروسک وودو 
خالی کنند،حال بهتری دارند و احساس بی عدالتی در آن ها از 
بین می رود. دکتر آکیرا هوریوچی پزشک ژاپنی نیزبرنده جایزه 
آموزش پزشکی شد. او یک فرایند کلونوسکوپی نشسته خانگی 
ابداع کرده است. همچنین گروهی از محققان ترافیک در اسپانیا 
به نام های  فرانسیسکوآلونسو، کریستینا استبان، آندریا سرژ، 
ماریا لویزا بالستار، جیمی سان مارتین، کونستانزا کااتایود و 
بئاتریس آامار برنده جایزه ایگ نوبل صلح شده اند. تحقیق 
آن ها به اندازه گیری فرکانس، انگیزش و تاثیرات فریاد زدن و 
ناسزا گفتن به هنگام رانندگی مربوط است. تحقیق مذکور نشان 
داد از چهار راننده یک نفر پشت فرمان فریاد می زند یا ناسزا می 
گوید. ایگ نوبل پزشکی نیز به مارک میچل و دیوید وارتینگر تعلق 
گرفت. تحقیقات آن ها نشان داد سنگ های کلیه در ترن هوایی 

راحت تر دفع می شوند.

...خبر
با امضای تفاهم نامه 3 جانبه کلید خورد ؛

طرح ایجاد 398 هزار فرصت شغلی برای 
دانش آموختگان وفناوران

 زهرا حاجیان - معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری 
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ایجاد فرصت 
های جدید شغلی با سازمان برنامه وبودجه تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند.براساس این تفاهم نامه که باموضوع 
»ایجاد فرصت های شغلی جدیددرسال 13۹7« و »برنامه  
افزایش اشتغال نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص« 
به امضا رسید، ایجاد 3۹۸هزارفرصت شغلی جدیدتوسط 
معاونت علمی و فناوری و وزارت تعاون دراستان های 
مختلف کشوردردستورکار قرار گرفت .محمد باقر نوبخت 
رئیس سازمان برنامه و بودجه درمراسم امضای این تفاهم 
نامه با بیان این که دولت در تبصره 1۸ قانون بودجه کشور 
برای اشتغال بیش از یک میلیون نفر فرصت شغلی برنامه 
ریزی کرده است، افــزود: برای انجام این کار 14 برنامه 
درنظر گرفته شده است که  امضای تفاهم نامه با معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری  و وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ازجمله این برنامه هاست و طی آن 3۹۸ 
هزار فرصت شغلی از طریق معاونت علمی و فناوری و 
وزارت تعاون ایجاد خواهد شد که نه تنها به ایجاد اشتغال 
کمک می کندبلکه ازریزش بار منفی اشتغال هم جلوگیری 
خواهدکرد. نوبخت بااشاره به وجود بیش ازسه میلیون 
و2۰۰هزارنفر بیکاردرکشورخاطرنشان کرد :همچنین 
ساانه شاهد ورود 75۰هــزارنــیــروی کارجدیدبه بازار 
هستیم واین وضعیت می طلبد ما یک برنامه ریزی مستمر 
برای ایجاد اشتغال درکشور داشته باشیم . دکتر سورنا 
ســتــاری مــعــاون علمی وفــنــاوری ریــاســت جمهوری نیز 
درمراسم امضای این تفاهم نامه،  توسعه فعالیت های 
دانش بنیان را بهترین اقدام برای ایجادمحیط های  کسب 
و کار و اشتغال دانش آموختگان دانست و گفت :مفاهیمی 
مانند استارت آپ و صندوق های جسورانه دراقتصاد ما 
جدیدهستند؛ نسل جدیدکار آفرینی که ازداخل دانشگاه ها 
ــا را به وجود  بیرون آمــده انــد، توانسته اند استارت آپ ه
آورندواگر بتوانیم تمام سیستم ها و اکو سیستم رادرکنار 
یکدیگر قراردهیم، به ایجاد اشتغال وباا رفتن درصد کار 
آفرینی منجر خواهدشد .شهید زاده رئیس صندوق توسعه 
ملی نیز در این مراسم با اشاره به حمایت صندوق توسعه 
ملی از دانشگاهیان خاطرنشان کرد:دراین زمینه تا کنون 
۸۸۸ میلیون دار توسط صندوق توسعه ملی برای افزایش 
سرمایه در صندوق نوآوری تخصیص یافته است، همچنین 
بــرای تامین منابع موردنیاز شرکت های دانش بنیان و 
مناطق محروم نیز 13۰۰ میلیارد ریال دراختیار معاونت 

علمی قرار داده ایم. 

...سوگواره 
 برگزاری یازدهمین سوگواره ملی مهر محرم

 در دهه  فجر

حاجیان - یازدهمین  سوگواره ملی وچهارمین مسابقه بین المللی  »مهر 

محرم«  باهدف رشد و اعتای فرهنگ عاشورایی در فضای مجازی و هم 
افزایی ملی درحوزه تولید و نشر محتوای فرهنگی عاشورایی دیجیتال 
در دهه فجر انقاب اسامی برگزار می شود.مرتضی موسویان رئیس 
مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد روز گذشته درنشستی خبری 
با اشاره به جزئیات برگزاری این رویداد خاطرنشان کرد: یازدهمین  
سوگواره ملی »مهر محرم«  درسه بخش ویژه "هنرهای دیجیتال اعم از 
فیلم و عکس"،" بخش رسانه های بر خط شامل وب سایت ها و شبکه های 
اجتماعی" و "بخش نرم افزار ها اعم از نرم افزارهای چند رسانه ای، نرم 
افزارهای هوشمند و بازی های رایانه ای " در دهه فجر برگزار خواهد شد.

...بهداشت 
رونمایی از سامانه امحای زباله های بیمارستانی به 

روش پاسمای حرارتی

پاسمای  روش  به  بیمارستانی  زباله های  امحای  پرتابل  سامانه 
حرارتی با حضور رئیس مرکز طرح های کان ملی فناوری معاونت 
فیزیک  تحقیقات  مرکز  محل  در  جمهوری  ریاست  علمی وفناوری 
پاسمای واحد علوم و تحقیقات رونمایی شد.به گزارش ایسنا، روش 
پاسمایی امحای پسماندها به ویژه زباله های خطرناک، طی دو دهه 
اخیر در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. این روش به صورت تجاری در 
مواردی نظیر زباله های شهری، بیمارستانی، پسماندهای زیست  توده 
نظیر ضایعات جنگلی و کشاورزی، ضایعات نفتی مانند شیل، sands و

Potecoke و پسماندهای خطرناکی همچون انواع اشتعال پذیر، بسیار 
واکنش پذیر و خورنده به کار گرفته می شود.

...اینترنت 
 معاون وزیر ارتباطات: 

اینترنت ارزان نمی شود

معاون وزیر ارتباطات درباره کاهش 2۰ درصدی نرخ پهنای باند مصرفی 
اپراتورها و تاثیر آن بر کاهش تعرفه های اینترنت گفت: دراین مصوبه، 
فقط روش محاسبه پهنای باند اینترنت را تغییر دادیم و برای آن مدل 
استاندارد تعریف کردیم و بحث ارزان شدن اینترنت مطرح نیست .وی 
تصریح کرد: در روش جدید که از اول شهریورماه اجرایی شده است، 
5 درصد غیرمتعارف پیک مصرف پهنای باند حذف و بقیه آن محاسبه 
می شود. حسین فاح جوشقانی با بیان این که این موضوع درصدی 
از درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت را کاهش خواهد داد و تاثیری در 
قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی ندارد، افزود: تعیین آستانه مصرف 

منصفانه اینترنت را به اپراتورها واگذار کردیم.

دانش پور-  مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور گفت: 

بهزیستی موظف شده شش استان در معرض سوءتغذیه را از طریق روستا مهدها 
و حاشیه مهدها تحت پوشش یک وعده غذای گرم قرار دهد. محمد نفریه   با اشاره 
به توزیع 1۰۰ درصدی یک وعده غذای گرم در همه مهدهای کودک  مناطق 
روستایی تصریح کرد: امسال 227 هزار کودک روستایی از یک وعده غذای 
گرم در مهدکودک بهره مند می شوند . وی افزود: حدود 2۰۰ هزار کودک در 
هشت هزار روستا مهد و حاشیه مهد با سرانه روزانه دو هزار تومان برای 13۰ روز 
در سال، مشمول طرح یک وعده غذای گرم بهزیستی شده اند. همچنین بین 
5۰ تا 75 درصد از مهدهای مناطق حاشیه شهر نیز با اولویت شهرهای دارای 
سوء تغذیه، یک وعده غذای گرم دریافت می کنند.  به گفته وی شش استان شامل 
سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، بوشهر، کرمان و  ایام 
در معرض سوء تغذیه قرار دارند که  مشمول طرح یک وعده غذای گرم می شوند.
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درباره این موضوع با تاکید بر این 
که یکی از اهداف مصوبه دولت مبنی بر ارائه بسته های غذایی ، رفع  سوء تغذیه 
در  برخی مناطق کشور است گفت: البته می توان برای رفع مشکات تغذیه ای 
دانش آموزان و کودکان مجدد برنامه ریزی کرد. سهیا جلودارزاده در گفت و 
گو با خراسان تصریح کرد: ما در کشور برای کاهش فاصله طبقاتی و حتی رفع 
مشکات تغذیه ای کودکان به قانون جدید نیاز نداریم بلکه باید قوانینی که موجود 
است اجرا شود. وی گفت: سازمان بهزیستی تا کنون گزارشی از سوء تغذیه در 

برخی استان های کشور به مجلس ارائه نداده است.

 6  استان در معرض 
سوءتغذیه شدید

اظهارات کم سابقه آذری جهرمی ازپشت پرده های  فیلترینگ

ــر ارتباطات وفــنــاوری اطــاعــات رونــد فعلی  وزی
فیلترینگ سایت ها، پلتفرم ها و اپلیکیشن ها  را 
یک دلیل مهم نارضایتی عمومی مردم و چالشی 
بـــزرگ بـــرای کیفیت اینترنت کــشــور  خــوانــد و 
ــد.آذری  خواستار ورود مجلس به ایــن ماجرا ش
جهرمی در گفت وگــو با همشهری، درواکنش 
به  مسدود شدن سایت های استارت آپ ها،  این 
نوع اعمال فیلترینگ را اقدامی غیرکارشناسی و 
به منزله  پایین کشیدن کرکره کسب و کار مردم 
می داند و تأکید می کند که باید روشی مبتنی بر 
»پاایش کارشناسی« جایگزین شود. جهرمی در 
عین حال  با اعام این که »رویکرد دستگاه قضایی 
مبتنی بر اصاح این رویه نیست« تأکید کرده است: 
نمایندگان مجلس با ارائــه طرحی برای اصاح 

قانون می توانند این مشکل و چالش را حل کنند.

یک نارضایتی عمومی	 

و  نارضایتی عمومی  را یک  فیلترینگ  جهرمی 
چالشی برای موضوع کیفیت اینترنت  دانست 
و گفت: همواره بخش مهمی از نارضایتی مردم 
از کیفیت اینترنت به دلیل در دسترس نبودن 
سایت ها و سرویس هایی است که قصد استفاده 
از آن ها را دارند.وزیر ارتباطات  درباره بی سابقه 
بودن  برخورد با فیلترشکن ها و بستن آن ها در 
دوره  وزارت وی گفت: دربــاره این موضوع قبًا 
استدال ها را گفته ایم.این مسئله یک تناقض 
ایجاد می کند مثا اکثر مقام های ارشــد نظام 
در توئیتر هستند تا با مردم در ارتباط باشند؛ از 
رئیس جمهور گرفته تا سخنگوی شورای نگهبان، 

وزیران، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
نمایندگان مجلس. همه هم می دانند که کاربران 
برای دسترسی به پلتفرم هایی مثل توئیتر مجبور 
به استفاده از فیلترشکن هستند.این سؤال ما هم 
است. ما این مسئله را در عمل با ارسال نامه ای به 
امضای من به همراه پنج وزیر و دو نماینده مجلس 
به دادستانی ارائه کرده ایم .جهرمی درواکنش به 

اظهارات معاون دادستان کل کشورکه 
ــه ای آمــریــکــایــی  ــک ــب تــوئــیــتــر راش

ــت گــفــت:کــنــتــرل  ــ خـــوانـــده اس
مــاهــواره هــایــی کــه صــدا و سیما 
آن  از  برنامه هایش  پخش  بـــرای 

استفاده می کند در دست کیست؟ 
سرورهایی که شرکت های 

داخلی استفاده می کنند 
توسعه  اپــلــیــکــیــشــن  و 

مــی دهــنــد در دســت 
کیست؟ روترهایی که 
می کنند  مسیریابی 
دست  در  اختیارش 

کیست؟ ایــن استدال 
به نظرم درست نیست اما این 

حــرف ایشان را می پذیرم 
که تهدیداتی به خاطر این 
موضوع برای کشور وجود 
دارد. کسی این موضوع 
را رد نمی کند.اما این که 
ایــران  توئیتر در  فعالیت 
فعالیت  و  ــت  اس ممنوع 

اصل  یک  نیست،  ممنوع  توئیتر  در  ایرانی ها 
حقوقی است. قاضی می تواند حکم دهد و فعالیت 
یک شرکت را ممنوع اعام کند اما نمی تواند یک 
حکم کلی برای کل شهروندان کشور بدهد. آقای 
کدخدایی)سخنگوی شورای نگهبان( هم چند 

وقت قبل همین استدال را مطرح کردند.
فیلترینگ  مرجع  کـــرد:  تصریح  همچنین  وی 
طبق قانون مشخص است. مرجع فیلترینگ اول 
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است 
که مدت هاست تشکیل جلسه نداده است. با وجود 
این، براساس آیین نامه اش برای این که به موارد 
غیراخاقی و خاف عفت عمومی فوری رسیدگی 
شود، سیستم آناینی به وجود آمده است. دو عضو 
دولتی و سه عضو غیردولتی عضو سیستم 
رأی گیری این سیستم آناین هستند 
ــاره فیلترینگ سایت ها رأی  و درب
می دهند و بسیاری از سایت ها را 
همین گونه و با رأی گیری آناین 
می بندند. بارها گفته ایم که این 
نظام رأی گیری آناین را قبول 
نداریم. چندبار برای دادستان 
کل کشور نامه نوشتم و همراه 
مستندات فرستادم و گفتم 
که فرایند رأی گیری آناین را 
صرفا به سمت موضوع های 
که  ایــن  ببرید،  غیراخاقی 
اپلیکیشنی به این فرایند برده 
می کنید  تصمیم گیری  و  می شود 

غیرمنطقی است.
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ایسنا - غامرضا فرجی سخنگوی کارگروه اکران فیلم های سینمایی، با تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری ساار شهیدان گفت: »به همین 
مناسبت سینماهای سراسر کشور از ساعت 17 روز سه شنبه 27 شهریور تا 31 شهریور، شنبه که همزمان با شهادت امام زین العابدین)ع( و 

آغاز هفته دفاع مقدس است، تعطیل خواهد شد.« به این ترتیب سینماهای کشور از یک شنبه اول مهرماه دایر می شوند.

 تعطیلی 4 روزه 
سینماها

یک شنبه 25 شهریور 1397.  6  محرم 1440.  شماره  19916 

...تلویزیون

بدقولی صداوسیما در پرداخت دستمزد 
عوامل »دیوار به دیوار 2«

جمعــی از بازیگــران و عوامل فصــل دوم ســریال »دیوار به 
دیوار 2« از دریافت نکردن دستمزدهایشــان پس از شــش 
ماه از پخش سریال و پاسخ گو نبودن تهیه کننده و سازمان 

صداوسیما گایه کردند.
ویشکا آسایش در گفت وگو با مهر، با اشاره به پیگیری های 
دستمزد خود از صداوسیما بیان کرد: »با سازمان صداوسیما 
هم صحبت کردیــم که به ما گفتند بودجه ســریال را به طور 
کامل به رحیمی نــادی پرداخت کرده اند و مســئولیتی در 
قبال بدهی هــا ندارند. تهیه کننــده از طرف ســازمان به ما 
معرفی شد و ما فکر می کردیم سازمان از او حمایت می کند 
و او تهیه کننده امین سازمان است. در قرارداد بندی وجود 
دارد کــه در صــورت اختــاف بیــن طرفین، مجــری طرح 
می توانــد َحَکم باشــد در صورتی که اســمی از مجری طرح 
نه در تیتراژ وجود دارد و نه در قراردادها. تنها خواســته من 
این است که یک نفر در سازمان صداوسیما پاسخگو باشد.«

همچنین فرهاد آییش دیگر بازیگر این ســریال گفت: »من 
احســاس دوســتی  با رحیمی نادی داشــتم و روز آخر فیلم 
برداری که چند تن از بازیگران بــه دلیل تاخیر پرداخت ها 
حاضر نبودند جلوی دوربین بروند، من وساطت کردم و از 

آن ها خواستم که پروژه را به پایان برسانیم.«
خشــایار الوند نویســنده ســریال »دیوار به دیــوار 2« نیز از 
پرداخت نشدن بخشــی از دســتمزد خود خبر داد و گفت: 
»ســریال »دیوار به دیوار 2« پخش نوروزی داشت و من سر 
پروژه هــای دیگری بودم اما آن ها را کنســل کــردم و به این 
پروژه پیوستم تا کار به نوروز ۹7 برسد، حاا وقتی قرار است 
پول خود را دریافت کنیم، سازمان می گوید همه بودجه را 
پرداخت کرده اســت که البته پرداخت برخی دســتمزدها 
انجام شده اما طبق قرارداد کامل نبوده است. این مشکات 
باعث می شــود عوامل، دیگر بــا ســازمان کار نکنند وقتی 
ســازمان خود را کنار می کشــد دیگر رغبتی بــرای کار در 

تلویزیون ندارید.«

عشق جاسوس عراقی به یک پرستار در »مینو«

ماجرای عشــق جا ســوس عراقی به یک پرســتار در دوران 
دفاع مقدس موضوع اصلی سریال »مینو« است.

بــه گــزارش فــارس، لوگــوی تازه تریــن محصول ســریال 
سازمان هنری رســانه ای اوج با نام »مینو« در آستانه پخش 
از رســانه ملی با طرحی از خانه طراحان انقاب اســامی 
رونمایی شد. سریال 27 قسمتی »مینو« در بوستان وایت، 
آبادان، خرمشهر، شهرک سینمایی دفاع مقدس و شهرک 
سینمایی غزالی تصویربرداری شده و با پایان یافتن مراحل 

فنی آماده نمایش از رسانه ملی است.
»مینو« به کارگردانی امیرمهدی پوروزیری و تهیه کنندگی 
مهــدی همایونفــر، روایتــی از مقاومت مردم خرمشــهر در 
زمان آغاز جنگ تحمیلی است که داســتان آن در ماه های 
منتهی به اشغال این شهر می گذرد. این سریال روایت قصه 
عاشــقانه ای بین یک جاســوس عراقی و یک پرستار است 
که فضای ملتهب جنگ آن را دســتخوش فــراز و فرودهای 

بسیار می کند.

...سینمای جهان

 کاترین زتا جونز با سریال »ملکه آمریکا« 
در فیس بوک واچ

ســریال تــازه کاتریــن زتا جونــز با نــام »ملکــه آمریــکا« روز 
 Facebook چهارشــنبه، 21 نوامبــر از ســرویس اســتریم

Watch پخش خواهد شد.
به گزارش آی پی تی وی گاید، این سریاِل 1۰ اپیزودی، زتا 
جونز را در نقش ویکی الیس، یک مربی جسور و سرشناس 
در اوکاهاما نشــان مــی دهد. در طول داســتان شــهرت 
»ویکی الیس« به عنوان ملکه نمایش های باشکوه به دلیل 
هم تیم شدن با زن جوانی به نام »سامانتا« در معرض تهدید 

قرار می گیرد.
زتا جونز به تازگی در فیلم تلویزیونی »مادرخوانده کوکائین« 
ســاخته گیلرمو ناوارا حضور پیدا کرده کــه فیلمی جنایی 
درباره مواد مخدر بود. او ســال گذشــته هم نقــش »اولیویا 
دی هاویلند« ستاره دوران کاسیک سینمای آمریکا را در 

مینی سریال »عداوت: بت و جوآنن« بازی کرده بود. 
این بازیگر اهل ولز که طی چهار، پنج سال گذشته بسیار 
کم کار بوده و ســعی کرده بیشتر به خانواده اش رسیدگی 
کند، تاکنون بــرای نقش آفرینــی در فیلم هــای مختلفی 
موفق به دریافت جوایز زیادی شده که مهم ترین آن ها یک 
جایزه اسکار، یک جایزه آکادمی فیلم بریتانیا و یک جایزه 

تونی هستند.

موسیقی ایرانی و سرگذشت یک نوازنده تنبور؟	 

در سکانس ابتدایی فیلم می بینیم که »داوود« )با بازی احمد 
مهرانفــر( در حالی که روی تخــت اتاق خلوت و ســوت وکور 
مســافرخانه ای نشســته و تنبوری در دســت دارد، شروع به 
تنبور زدن می کند و نوای تنبور با صدای تق تق پنکه ســقفی  
که می چرخد، هماهنگ می شــود و یک موســیقی شنیدنی 
به گوش می رســد. مخاطب بعد از دیدن شــروع فوق العاده  
فیلم »راه رفتن روی ســیم« تصور می کند که فیلم قرار است 
به ماجرای این نوازنده که هنرش مانند ســازی که در دست 
دارد، مهجور مانده بپردازد یا احتماا محوریت آن، موسیقی 
سنتی و اصیل ایرانی اســت که این روزها نسل جدید، قدر و 
ارزش واقعــی اش را گم کرده، اما طولی نمی کشــد که فیلم 
تماشاگر را از حال وهوای خوب آن سکانس بیرون می کشد 

و مسئله دیگری را برای مخاطب طرح می کند.

نشناختن ارزش هنر هنرمند؟	 

»داوود« جوانی اســت که با تنبور روی دوشش و برای پیدا 
کردن کار به تهران آمده اســت. او آگهی روزنامه ها را زیر و 
رو می کند، از صاحب مغازه ها می خواهد به عنوان شاگرد 
او را بپذیرند و ســراغ یکی از آشــنایان شــان به نام »حبیب 
مدبر« )با بازی هومن برق نورد( می رود اما مدام به در بسته 
می خورد. مســئله فیلم نشــان دادن وضعیــت هنرمند در 
جامعه امروز و درک نکردن ارزش هنر او هم نیست و قصه 
طوری پیش می رود که موضوع جدیدی مطرح می شــود. 
پرداختن به وضعیــت نوازنده ای ماننــد »داوود« و امثال او 
که حرفه و عشق شان موسیقی و ساز است، اما نمی توانند 
از حرفه شان پولی برای گذراندن زندگی دربیاورند و عاوه 
بر آن ارزش معنوی هنرشــان هم به اندازه کافی شــناخته 
نشــده، موضوعی نیســت که صرفا در قالب چنــد دیالوگ 
و ســکانس کوتاه بشــود بــه آن پرداخت. اصًا شــخصیت 
»داوود« آن قدر منفعل اســت که مخاطب هرگز با او درگیر 
و برایش مهم نمی شــود. بنابرایــن فیلم فقــط طعنه ای به 
وضعیــت هنرمنــد در جامعــه می زنــد و از آن طعنــه فراتر 
نمی رود و پس از آن موضوع عوض می شــود. »داوود« طی 

اتفاقاتی و به واسطه »افســانه« با بازی )اندیشه فوادوند( 
با یک گروه موسیقی زیرزمینی به نام »جیرجیرک ها« آشنا 

می شود.

تلفیق و تقابل موسیقی سنتی و مدرن؟	 

ســبک  »جیرجیرک هــا«  زیرزمینــی  موســیقی  گــروه 
موسیقی شــان راک اســت و می خواهنــد در اروپا کنســرت 
بگذارند و از ایران بروند. »داوود« توســط »افســانه« به گروه 

معرفی می شــود و گروه از نوای تنبور و موسیقی او استقبال 
می کننــد. بعــد از آشــنایی »داوود« بــا ایــن گروه که ســبک 
موسیقی شان با موســیقی او زمین تا آســمان فرق می کند، 
قصه فیلم به ســمت تلفیق موسیقی ســنتی و مدرن و تقابل 
این دو می رود و مخاطب تصور می کند در نیمه دوم فیلم قرار 
است به این موضوع مهم پرداخته شود، اما این مسئله هم در 
همان نیمه اول فیلم نیمه کاره رها و دوباره در سکانس پایانی 
فیلم به آن اشاره می شود. محوریت قصه فیلم قرار است این 
گروه موســیقی و مشــکات و موانعی که بر ســر راهشان به 
وجود می آید، باشــد اما فیلم موفق نمی شــود به درســتی به 
آن سمت وسو برود و به آن ها بپردازد. »جیرجیرک ها« کاما 
اتفاقی مجبور به خروج غیرقانونی از کشور می شوند. عاوه 
بر موضوعاتی که پیش از این گفتیم، فیلم این جا هم از فرصت 
استفاده می کند و همان طور ســطحی و سرسری به معضل 

مهاجرت هم تنه ای می زند و از آن عبور می کند.

قصه گروه های موسیقی زیرزمینی؟	 

فیلم از نقطه ای که گفتیم، شــروع و فیلم نامه نامنســجم آن 
باعث می شــود داســتان طــوری پیش بــرود که بــه ماجرای 
گــروه موســیقی زیرزمینــی می رســد! اگرچــه پرداختن به 
مســائل گروه های موســیقی زیرزمینی اتفاق خوبی اســت، 
اما فیلم حتــی از ایــن موضوع هم تصویر درســت و شــفافی 
نشان نمی دهد و این گروه موســیقی تنها به دلیل یک اتفاق 
مجبور به مهاجرت غیرقانونی می شوند. در صورتی که علت 
این اتفاق می توانست یکی از موانعی باشد که در واقعیت بر 
ســر راه این گروه ها وجود دارد و آن ها را با کوله باری از آمال 
و آرزوهای شــان راهی ســرزمین غربت  کند. در این صورت 
حداقل می شد گفت مسئله »راه رفتن روی سیم« گروه های 
غیرمجاز موسیقی و مشکات آن هاست، اما انگار فیلم ساز 
تنها قصد داشته چند معضل اجتماعی که بعضی از آن ها به 
موســیقی مربوط اســت و بعضی هم نه، به زور در فیلم جای 
دهد و به همه آن ها اشــاره ای بکند. اما بــا چند طعنه و کنایه 
ساده به این مسائل نمی توان ادعای ساخت فیلمی اجتماعی 

داشت و دل خوش به پرداختن به این موضوعات بود.

...چهره ها و خبر ها
  حامد بهداد بعد از پایان ماه صفر، با فیلم کمدی »مارموز« 

ساخته کمال تبریزی به سینماها می آید. 
او همچنیــن قرار اســت در فیلــم »قصر 
شیرین« به کارگردانی رضا میرکریمی 

هم کــه در مرحلــه پیش تولید اســت، 
بازی کند.

  پرینــاز ایزدیار هم به جمــع نمایش پرســتاره »بینوایان« به 
کارگردانی حسین پارسایی اضافه شد. 
او ایــن روزهــا در حال بــازی در فیلم 
»متری شــیش  و نیم« ســاخته سعید 
روستایی و در فیلم »سرخ پوست«  هم 

بازی کرده است.

  ساعد سهیلی که مشغول بازی در ســریال »نهنگ آبی« به 
کارگردانــی فریــدون جیرانــی اســت، از 

چهــارم مهرمــاه بــا فیلــم »ماهــورا« بــه 
سینماها می آید. او در فیلم »اتاق تاریک« 

هم بازی کرده اســت که زمان اکران 
آن مشخص نیست.

  بهنــوش طباطبایــی ایــن روزهــا مشــغول بــازی در فیلم 
»ماجرای نیمروز: رد خون« است. پیش 
از این قرار بود الناز شاکردوســت در 
ایــن فیلــم بــازی کند کــه بــه دلیل 
مصدومیــت اش انصــراف داد و 

طباطبایی جایگزین او شد.

  محمدرضا شریفی نیا قرار است در سریال پربازیگر »گاندو« 
به کارگردانی جــواد افشــار ایفای نقش 

کند. بخش هایی از این ســریال که به 
تازگی تصویربــرداری آن آغاز شــده، 

خارج از ایران و با حضور بازیگران 
خارجی تولید می شود.

  شــبنم قلی خانی که حضور کمرنگــی در ســینما دارد، به 
زودی با ســریال »ریکاوری« به شــبکه 
نمایــش خانگــی می آیــد. او در این 
ســریال با بازیگرانی مانند هومن 
برق نورد، پوریا پورســرخ و مجید 

واشقانی همبازی شده است.

...چهره روز
عذرخواهی حمید گودرزی از مخاطبان »پنج ستاره«

حمید گــودرزی جمعه شــب در ابتدای مســابقه 
»پنج ستاره«، از طرف خودش و گروه این مسابقه 
بابت شوخی هایش در »پنج ستاره« عذرخواهی 
کــرد و گفــت: »اگر احیانــا شــوخی هایی کردیم 
که باعث شد دوســتان مکدر بشوند عذرخواهی 
می کنیــم.« او بــا انتشــار ویدئــوی ایــن بخش از 
مسابقه در صفحه اینستاگرامش هم از مخاطبان 

عذرخواهی کرد. از ابتدای فصل جدید مسابقه »پنج ستاره« که حمید گودرزی 
به جای اشکان خطیبی اجرای این مســابقه را برعهده گرفته، اجرای او و طرز 
برخوردش با شــرکت کنندگان آن، مورد انتقاد کاربران فضــای مجازی قرار 

گرفته و حاشیه ساز شده بود.

...اتفاق روز
بازپخش چندباره سریال های محرمی از تلویزیون

از آن جایی که محرم هر سال، سریال »مختارنامه« 
چه به صورت سریال و چه به صورت چند قسمت 
فیلم موضوعی از آن، پای ثابت کنداکتور شــبکه 
آی فیلــم و دیگر شــبکه های سراســری تلویزیون 
اســت، طبق معمول امســال هم این ســریال در 
جــدول پخش شــبکه آی فیلم قرار گرفته اســت. 
عــاوه بــر »مختارنامــه«، ســریال »زمانــی برای 

عاشقی« هم که سال گذشته از شبکه آ ی فیلم انگلیسی پخش شده بود، امسال 
نیز از شــبکه پنج ســیما روی آنتن رفته اســت. بازپخش چند باره سریال های 
تلویزیونی ویژه ایام محرم، بار دیگر نشان می دهد تلویزیون برای پخش سریال 

مناسبتی جدید چقدر دستش خالی است.

...سوژه روز
روایت زندگی عجیب آزیتا اچینی در »هزار داستان«

جمعه شب آزیتا اچینی بازیگر پیش کسوت سینما 
و تلویزیون، مهمــان برنامه »هزار داســتان« بود. او 
در گفت وگو با دنیا مدنی که اجرای این برنامه را بر 
عهده داشت، برای اولین بار جزئیاتی عجیب وغریب 
از زندگی شــخصی اش تعریــف کــرد. اچینی در 
این برنامه درباره مرگ دو فرزند و هر ســه همسر و 
ابتایش به بیماری سرطان صحبت و قصه روزهای 

ســخت زندگــی اش را روایت کرد. گفت وگــوی او در ایــن برنامه مورد اســتقبال 
مخاطبان قرار گرفت و اشــک دنیا مدنی مجــری را هــم درآورد. این گفت وگو در 
شبکه های اجتماعی نیز بازتاب یافت و جالب آن که بسیاری از مخاطبان به شباهت 

این برنامه با حضور پرستو صالحی در »ماه عسل« اشاره کردند.
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مائده کاشــیان - فیلــم »راه رفتن روی 

سیم« آخرین ساخته احمدرضا معتمدی 

مدتی اســت روی پرده ســینماها قرار 

دارد. در خاصــه داســتان رســمی که 

توسط عوامل منتشر شده، آمده است: 

رؤیای یک گــروه موســیقی زیرزمینی 

این است که در خارج از ایران کنسرتی 

برگزار کنند. همه چیز را آماده کرده اند 

و قصد دارنــد قانونــی از کشــور خارج 

شوند؛ اما مشــکاتی موجب می شود 

به سراغ شیوه های غیرقانونی خروج از 

کشور بروند و اتفاقات آن طور که انتظار 

می رود، پیش نمی رود... . مشکل فیلم 

از همین جا شروع می شــود. فیلم نامه 

نامنسجم و شلخته فیلم باعث می شود 

محوریت و تمرکز »راه رفتن روی سیم« 

روی چند موضوع باشد که هیچ کدام از 

آن ها پرداخت درستی ندارد و طی روند 

منطقی به سرانجام نمی رســد. در »راه 

رفتن روی سیم« چند شخصیت و اتفاق 

داریم که به شــکل بی ربطی به یکدیگر 

متصل می شوند و مثا سرنوشت شان 

با هم گره می خورد. قصه این فیلم میان 

این شــخصیت ها و اتفاقات ســردرگم 

اســت و تماشــاگر را هم از ابتدا تا پایان 

قصه سردرگم می کند. در ادامه مطلب 

می خوانید که چطور ارتبــاط باورپذیر 

و درســت بین اتفاقات و آدم های فیلم، 

حلقــه مفقــوده »راه رفتن روی ســیم« 

است و باعث می شــود فیلم نه دردی از 

موسیقی دوا  و نه آسیب های اجتماعی 

را به درستی طرح کند.

مصطفی قاســمیان - جمعه شب خبر رســید که فیلم 
ســینمایی »بدون تاریخ، بــدون امضا« از ســوی هیئت 
انتخاب نماینده ایران در اسکار، برای شرکت در رقابت 
آکادمی هنرها و فنون ســینمایی انتخاب شــده است. 
»بدون تاریخ، بدون امضا« به کارگردانی وحید جلیلوند 
که اواخر سال گذشته و در فصل مرده اکران، روی پرده 

سینماها رفت و توانست فروشی حدود چهار میلیارد و 
8۰۰ میلیون تومانی را تجربه کند، در یکی دو ماه اخیر 
در جشــن های ســینمایی ایران بســیار موفق بوده و به 
نامزدی ها و جوایز فراوانی دســت یافته اســت. داوران 
جشن خانه ســینما، جشــن حافظ، جشــن منتقدان و 
جایزه آکادمی سینماسینما در همین تابستان با اهدای 

هفت جایزه و 16 نامزدی دیگر، روزهای خوشی را برای 
بــرادران جلیلوند رقم زده انــد. این فیلــم همچنین در 
جشنواره فیلم فجر سال ۹5 هم مورد توجه قرار گرفت و 
با نامزد شدن در 12 رشته، به سه جایزه دست یافت. این 
فیلم در یکی دو سال گذشته در جشنواره های پرشمار 
خارجی هم شرکت کرده و جوایز فراوانی گرفته است. 
البته میان آن ها تنها دو جایزه بخش افق های جشنواره 
ونیز ســال گذشــته و یک لوح تقدیــر از جشــنواره فیلم 

آسیاپاسیفیک تا حدی مهم است.
»بدون تاریخ، بدون امضا« که به لحاظ مضمونی شباهت 
زیادی به آثار اصغــر فرهادی دارد، از نظــر حال وهوا به 
روشنی متناسب جایزه اسکار اســت. سازندگان البته 
سعی کرده اند به صورت توأمان، ویژگی امیدبخشی را 
نیز رعایت کنند و تا حد زیادی از تلخی ماجرا کاسته اند. 
به همین دلیل »بدون تاریخ، بدون امضا« برای مخالفان 
ارسال فیلم برای اسکار نیز، انتخاب منطقی تری است.

»رم« مدعی بزرگ	 

با تمام این تفاسیر، دیروز خبر قابل پیش بینی انتخاب 
»رم« به عنوان نماینــده مکزیک در اســکار، تقریبًا همه 
امیدهــا را بــرای دریافت ســومین جایزه اســکار از بین 
بــرد. »رم« بــه کارگردانی آلفونســو کــوارون آن قدر در 
جشــنواره فیلم ونیز امســال، منتقدان و اهالی سینما 

را راضی کرده که از شــانس زیادی برای دریافت جوایز 
اصلی اسکار )نه جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان( 
برخوردار اســت. دوشــنبه هفته گذشــته و در گزارش 
برندگان جشنواره ونیز 2۰18 خواندید که »رم« در نظر 
منتقدان با اختاف چشمگیری شایسته عنوان بهترین 
فیلم جشــنواره بوده و از آن جهت که جشــنواره ونیز در 
ســال های گذشته در مســیر تبدیل شــدن به مهم ترین 
جشــنواره ســینمایی دنیا قرار گرفته، بنابراین شانس 
این فیلم برای موفقیت در فصل جوایز، بسیار زیاد است.

نکته مهم تر درباره »رم« پخش کننده آن است. می دانید 
در رقابت های آکادمی طور مانند اسکار، شانس بیشتر 
با فیلمی اســت که توســط اعضای بیشــتری از آکادمی 
دیده شود. این مهم در پخش گسترده و پرسروصدا اتفاق 
می افتد؛ دقیقًا نقطه ای که فیلم های ایرانی در آن ضعف 
دارند و این یکی از نقاط قوت مهم »رم« است. نتفلیکس 
پخش کننده »رم«، به عنوان ثروتمندترین پخش کننده 
فیلم در جهان شناخته می شود در حالی که پخش کننده 
نماینده ایران، مؤسسه نیمه ایرانی »شهرزاد« با مدیریت 
ســینماگری ایرانی به نام کتایون شهابی است. شهابی 
اگرچه برای پخش جهانی فیلم های ایرانی، نام مهمی 
است، اما به هیچ عنوان قابل قیاس با نتفلیکس نیست. 
نکته ای که شــانس »بــدون تاریخ، بدون امضــا« را برای 

دریافت اسکار، بسیار کاهش می دهد.

رقابت دشوار »بدون تاریخ...«  با »رم«

درباره »راه رفتن روی سیم« که خط اصلی قصه را گم کرده است

فیلم گیج، فیلم ساز سردرگم
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 طراح جدول: مجید شادروح

افقی
1-واحد مقاومت الکتریکی – سوغات کرمان - زمستان- گیاه پرچین 2- پرگویی- نخ تابیده 
- آداب- عدسی- بلیغ 3- محصول آتش- باختر – دلپذیر خارجی - جامه درویشان- حرف 
همراهی 4- نمایش نامه - ازانواع پارچه- قصه گو- دام - بوی رطوبت 5- اتصال – خروس 
مازنی - ازسوزنی برگان- راحت و مطمئن 6- آزاد – افسانه – کسر – گندم سوده - زنبیل 
7- آواز- قانون مغولی – پرتو - دوزخ  8- بنیان - لغزنده - بیمناک- موی گردن اسب- اسم 
9- گریز - بازار- شفیره - سرخ رنگ- زندان مسعود سعد 10- بن- زیر نظر قرار دادن - شرح 

و تفسیر- توشه- عامت مفعولی 11- زردی- بعید – اعلی – مات
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عمودی
1-هستی – سائل – چهار من تبریز 2- واحد پول 
هند- تخت 3- مجموعه اشعار- تكلیف مدرسه 
4- همه  - عمر – قلب - عامت جمع فارسی 
5- سحاب- توطئه ها 6- ازكشیدنی ها- عنف 
7- رجحان- نیت 8- مساوی عامیانه – جسر – 
کلمه درد – عدد ورزشی 9- طناب- سال جاری 
10- داد و فریاد- نادر 11- وسط - حقه 12- از 
ــراف شهرمان – پسوند شباهت  روستاهای اط
13- پشته- حــرف تردید – جانشین  او – ساز 
دراستان  شهری  مجهول-  عــدد   -14 شاکی 
فارس 15- لغزش- بادام 16- واحد شمارش 
پلنگ- گوسفند جنگی 17- رنگ موی فوری- 
نیز – اشاره به دور- وحشی 18- سرازیری- بانوان 
19- دریاچه ای در قزوین - ناخوش 20- مادر 

لر  - کنجد کوبیده - رفیق

جایی در حدود 15 تا 20 کیلومتری از سطح زمین، در ایه ای به نام استراتوسفر، 
مولکول های »ازون« وجود دارند که تنها تا زمانی که در این فاصله باشند، برای 

ما مفیدند. یعنی اگر ازون به ایه های پایینِی جو )جایی که ما در آن نفس 
می کشیم( وارد شود، مشکات تنفسی جدی برای مان ایجاد خواهد شد؛ 

ولی تا وقتی سر جایش در ایه های باایی باشد، شبیه سپری است که در 
نزاع با پرتوهای خشن و مضر خورشید، از ما محافظت می کند. تحقیقات 

نشان داده است که 70 درصد از پرتوهای خورشید که بی ضرر هستند، 
از این ایه عبور می کنند و به ما می رسند و پرتوهای فرابنفش که انرژی 

باایی دارند و می توانند زمینه ساز سرطان پوست و صدمه زدن 
به DNA انسان شوند، در ایست و بازرسی ازون متوقف شده و به 
پرتوهایی کم انرژی و کم خطر تبدیل می شوند؛ روی همین حساب، 
ایه ازون، یک عنصر حیاتی در سامت و زندگی بشر است. منتها 
باورکردنش سخت است که وقتی در حال تماشای تلویزیون 
هستیم، چراغ های خانه را روشن کرده ایم یا کولر و بخاری روشن 
است، داریــم به طور مستقیم به ازون صدمه می زنیم! در واقع 
هرگونه مصرف انرژی که باعث گرم تر شدن زمین و تولید گازهای 
گلخانه ای شود، دشمن ازون به حساب می آید. درست است که 
مصرف این نوع انرژی برای زندگی روزمره اجتناب ناپذیر است 

اما روش هایی هم وجود دارد تا آسیب کمتری به ازون وارد شود. 
به همین خاطر، سازمان ملل متحد در سال 1987 میادی، 16 

سپتامبر را به نام روز »حفاظت از ایه ازون« اعام کرد تا با همراهِی 
همه کشورها، تاشی گسترده برای اطاع رسانی درباره ایه ازون 

و مراقبت از آن، صورت بگیرد. پروتکل حفاظت از ایه ازون تا امروز به 
تصویب 194 کشور از مجموع 234 کشور جهان در آمده است. ایران هم 

از سال های اولیه اجرای این پروتکل، به آن پیوسته است اما چطور می توان 
از ازون مراقبت کرد؟ پرونده امروِز زندگی سام، مجموعه پاسخ هایی به 

این سوال مهم است.

مریم ملی | دانش آموخته اخترفیزیک

منابع: سایت جامع تحقیقات و اطاعات ازون، سایت سازمان حفاظت از محیط زیست وایسنا
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نوعی نوشیدنی میوه ای- رمان معروف محمود دولت آبادی 
14 - وقت خود را به بطالت گذراندن - شمشیر بلند ژاپنی 15 
- خاندان رسول اکرم)ص( - واحدی نظامی 16 - واحد اندازه 
گیری مقاومت الكتریكی - نوعی بازی برای سنجش مهارت 
هدف گیری - نوعی زیبایی پنهان در برخی افراد 17 - آبله 
سوختگی – دست شكسته. .. گردن است 18 - سکه طای عهد 
قاجار- زندگی مرفه 19 - سزاوار - ریاضی دان یونانی و صاحب 
کتاب اصول هندسه 20 - فشار برای راندن چیزی- از پیامبران 

الهی که در سن کودکی به مقام نبوت رسید - پست و فرومایه.

  طراح جدول: بیژن گورانی  

افقی 
  1 - آبكی - فرستاده خدا - اقامت گزیدن - طوانی کردن 2 - 
نمایش نامه ای نوشته غامحسین ساعدی - به کمر می بندند 
3 - انگشت كوچك - روان پریشی - سنجش از دور 4 - پانصد 
هزار - لكنت زبان - نیازمند و مستمند - از راست به چپ 5 - 
فاقد بسته  بندی- ستمكار - برترین حجاب زن ایرانی - بیابان 
گرد 6 - ماهی کنسروی - شناساننده - گودال - پیمانه كننده - 
ویتامین محلول در چربی 7 - پراكندگی - مهربانی - تیغ موکت 
بری - پرهیزكار 8 - مرطوب - روگردانی - نمایش نامه ای 
مشهور از شکسپیر - داانه 9 - پایتخت سیرالئون - صدمین 
سوره قرآن کریم- دور از انتظار 10 - درخشش - کنایه از 
کم حوصله و عجول بودن است 11 - مبحث - باز را خنثی 
می كند - نوعی گلوله كه در هوا منفجر می شود - نت آخر.

عمودی 
 1 - وسیله دفاعی گوزن - زیبا و دلفریب - تكرار حرفی از 
الفبا 2 - مرکز ایالت نبراسکا در آمریکا- تهیدست و بی چیز 
3 - بندری در عراق - كتاب مقدس یهود 4 - تابع - رنگ سیاه 
5 - شماره دروازه  بان - بازگشت - نهیب 6 - رشته کوهی در 
مركز اروپا - لرزه 7 - سگ تبتی گران قیمت - خالق رمان سه 
تفنگدار  8 - از پرسنل كادر درمانی - گیاه رنگرزی 9 - نوعی 
موشک ضد تانک - گودال - ضمیر مونث عربی 10 - فركانس 
رادیویی- پیمان، میثاق 11 - رنگ سرد که نماد طبیعت 
است - سوزش و گرمی 12 - ویتامین خونی - مدتی که زن 
پس از فوت شوهر حق ازدواج نــدارد - هراس انگیز 13 - 

این روز>ا اما ب; گفت; ناسا و ب; نقل از 
دیلی تلگراف، حفره Lی; ازون ب; لطف 
گاز  از  استفاده  ج=انی  مم9?عیت 
کلروفل?ئ?روکربن )CFC( در حال ترمیم 
است و تا سال 2060 ب; ط?ر کامل بست; 

خ?ا>د شد.

2060

خیلی از ما تغییرات اقلیمی را ماجرایی 
ناگزیر و ناشی از شرایط م?ج?د سیاره 
زمین می دانیم، در حالی ک; >ر یک از ما 
در گرم تر شدن زمین و زیاد شدن ت?فان >ا 
در یک نقط; و از بین رفتن یخ >ای قطبی 
م?ثر >ستیم. تغییرات اقلیمی یکی از 
علت >ای تخریب Lی; ازون است. اثری 

ک; عاملش مستقیما خ?د ما >ستیم.

احساس مسئ?لیت

در یخچال >ا، فریزر>ا و ک?لر>ای گازی 
1995 از  ساخت ســال >ــای قبل از 
CFC  >ا یا >مان »کلروفل?ئ?روکربن 

>ا« استفاده شده است. این ماده، ب; 
مرور نشت کرده و وارد ج? می ش?د. ب=تر 
است تا جای امکان از این وسایل استفاده 
نش?د. می ت?انید برای معدوم سازی شان 

از ش=رداری کمک بگیرید.

CFC دوری از

در اوایل د>; ۱۹۷۰ میMدی، محققان برای 
اولین بار در باLی م9طق; »انتارکتیکا« 
واقع در قطب ج9?ب، دریافت9د Lی; ازون 

در حال تخریب است.

۱۹۷0

سعی ک9ید زبال; >ای تان را ب; >یچ وج; 
ت?لید  در طبیعت نس?زانید، گاز>ای 
شده از این کار، صدم; جدی ب; Lی; ازون 

می زن9د.

نس?زاندن در طبیعت

>9گام خرید اسپری >ای حالت د>9ده 
م?، ان?اع خ?شب?ک99ده >ای لباس یا >?ا 
و حشره کش >ا، ب; عبارت »دوستدار 
ازون« یا Ozone Friendly  ت?ج; ک9ید. 
اگر این عبارت را روی اسپری ندیدید، ب; 

>یچ وج; آن محص?ل را نخرید.

یک عبارت م=م

بزرگ ترین و شدید ترین حفره ازون، در 
سال 2006 میMدی رخ داد و رویت شد.

2006

قبل از خریدن ش?ی9ده >ای تمیز ک99ده 
سط?ح، حتما ب; ترکیبات آن دقت ک9ید 
و اگر نام »کلروفرم« یا »تریکلرواتان« 
و »تتراکلریدکرین« را دیدید، ش?ی9ده 

دیگری فاقد این ترکیبات انتخاب ک9ید.

مم9?عیت برخی ترکیبات

انجام کار>ای اداری، بانکی و خدماتی با 
روش >ای ای9ترنتی و غیرحض?ری می ت?اند 
کمک ک9د تا آل?دگی ناشی از حمل و نقل 
و خ?درو>ای شخصی کمتر ش?د. شاید 
ب; نظر برسد این ماجرا تاثیر چ9دانی در 
سطح ج=انی ندارد اما داشتن این تفکر 
و >مگانی شدنش قطعا تاثیری بزرگ 

خ?ا>د داشت.

تغییر سبک زندگی

نظیر  مـــ?اردی  ریختن  دور  >9گام 
کپس?ل >ای آتش نشانی، اسپری >ا یا 
وسایل سرمایشی، ب; نح?ه بازیافت 
آن >ا دقت ک9ید. این ن?ع وسایل روش 
خاصی برای بازیافت دارند تا کم ترین 

صدم; را ب; ازون داشت; باش9د.

دقت ب; روش بازیافت

ازون در نزدیکی است?ا نازک تر و در 
قطب >ای زمین، ضخیم تر است.

ضخامت

در فصل سرد می ت?انیم با کم کردن دمای 
آبگرمکن و بخاری و کمتر کردن مصرف 
ــاز و س?خت >ای فسیلی(  )گ س?خت 
از ت?لید بیش از حد گاز>ای گلخان; ای 
جل?گیری ک9یم تا ازون آسیب کمتری ببی9د.

کا>ش مصرف س?خت

اگر روی کپس?ل آتش نشانی ک; در خان; 
 halogenate یا محل کار دارید، عبارت
hydrocarbon ن?شت; شده، سعی ک9ید 

از آن استفاده نک9ید و یک کپس?ل بدون 
این ترکیبات، با برچسب محافظ Lی; ازون 
ت=ی; ک9ید. این عامل مخرب ازون در کل 
دنیا، فقط دو درصد مصرف می ش?د اما 
>مین مصرف دو درصدی، تخریب ۲۵ 

درصدی در پی دارد.

تع?یض وسایل

ک?د>ای ارگانیک و شیمیایی، یکی از 
بزرگ ترین م9ابع ت?لید اکسید>ای ازت 
ت?سط بشر است. استفاده از ک?د>ا 
ضروری است ولی باید در مقدار ک?د، 
زمان و ن?ع پراک9ده کردن آن دقت ک9یم. 
چ; در سطح بزرگ و مصارف کشاورزی و 
چ; در استفاده م?ردی برای باغچ; خان;.

مصرف صحیح ک?د

اُزون دانست9ی >ای جالب درباره Lی;  

اُزون مراقبت ک9یم؟ چ; ط?ر از Lی;  

»اکسید ازت« از م=م ترین ع?امل تخریب 
Lی; ازون ب; حساب می آید. این گاز 
حاصل احتراق داخلی م?ت?ر>ای ب9زی9ی 
و گازوئیلِی وسایل نقلی; است. استفاده 
از دوچرخ; و حمل و نقل عم?می، کمک 
می ک9د تا این گاز خطرناک، کمتر وارد 

Lی; >ای باLیی ج? ش?د.

کا>ش حمل و نقل



CMYK

پرسش و پاسخ

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

می شود،  پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

ـت
ام

سـ
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پولیپ بینی چیست و چه عایمی دارد؟

پولیپ بینی یک بیماری نســبتا شــایع است که 
در صورت درمان نشــدن به موقع ممکن اســت 
عوارض خطرناکی به دنبال داشته باشد. اغلب 
بیمــاران تا مــدت زیــادی از وجود ایــن بیماری 
بی اطاع هستند و تنها از عایم آن رنج می برند.
پولیپ بینی چیست؟ پولیپ بینی به توده هایی 
به رنگ قهــوه ای مایل به زرد یــا صورتی اطاق 
می شود که شــبیه قطرات اشک یا خوشه انگور 
آویــزان اســت و در اثــر التهــاب مزمن ناشــی از 
عفونت ها )سینوزیت های مزمن که عفونت های 
قارچی یــا باکتریایــی عامــل آن ها هســتند( یا 
آلرژی )حساسیت( ایجاد می شود. این توده ها 
نرم، غیرقابل لمس، بدون درد و غیرســرطانی 
است. توده های ایجاد شده باعث انسداد نسبی 
یا کامل حفره های بینی و ســینوس ها می شود 
کــه در ایــن حالت تنفــس از بینــی بــرای بیمار 
ســخت یا غیرممکن می شــود و در نتیجه بیمار 
به اجبــار از دهــان خود بــرای تنفس اســتفاده 
می کند که همیــن موضوع، خــود عاملی برای 
ورود میکروب هــا بــه دســتگاه تنفســی اســت.
پولیپ بینی معموا در هر دو سوراخ بینی ایجاد 
می شود ولی گاهی ممکن است فقط یک سوراخ 

را درگیر و به صورت دسته ای رشد کند.
*برخی از شــایع تریــن عایم پولیــپ بینی 
عبارت اند از: آب ریزش بینی، احساس درد در 
دندان های باایی، عفونت های مکرر، خرناس 
کشــیدن هنگام خواب، گرفتگی مکرر و مداوم 
بینــی، کاهــش یــا از دســت دادن کامــل حس 
بویایی، درد صورت و ســردرد، خــارش اطراف 
چشــم ها، از دســت دادن حــس چشــایی، آب 
ریزش از قسمت عقب بینی به داخل حلق. چه 
عواملی ســبب ایجاد پولیپ بینی می شود؟ 
محققان هنــوز علت دقیق و مشــخصی را برای 
ایجاد پولیپ بینی نیافته اند و صرفا می دانند که 
به وجود آمدن التهاب در غشا ی مخاطی بینی و 

سینوس ها، سبب ایجاد پولیپ می شود.

شناخت بیماری ها

دکترجاویدحسینی
متخصص پوست و مو

 مدتی است شامپویم را عوض
 کرده ام و موهایم کدر شده است 

در استفاده از شامپو از نظر سامتی، در درجه 
اول کیفیت آب به کار رفتــه و در مرحله بعد نوع 
پاک کننده ها و مواد دیگر موجود در شامپوها، 
تعییــن کننــده اســت.برای تامین بهداشــت و 
شست و شــوی خوب موی سر، ابتدا نوع شامپو 
و پس از آن نوع آبی که موها را با آن می شویید، 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هر مویی به 
طور طبیعی سالم و زیباست ولی فعالیت های 
روزمــره، آلودگــی ها، اســترس هــا و پرتوهای 
ماورای بنفــش نور خورشــید )از طریــق ایجاد 
رادیکال های آزاد( موجب تخریب ســاختمان 
مو، بــه خصوص ریشــه موها می شــود. بــه این 
ترتیب مو آســیب می بیند و شــانه کــردن موها 
مشکل می شود.۷۰ تا ۸۰ درصد حجم شامپو 
از آب تشــکیل شــده اســت اما این آب معمولی 
نیســت بلکه آب »دیونیــزه« یا یون زدوده شــده 
است. تنها این نوع آب است که موجب می شود 
شوینده های محلول در شــامپو به بهترین وجه 
عملکرد صحیح داشته باشند و موجب خشکی 
و شــکنندگی موها نشوند.اگر شــامپو کیفیت 
باایی داشته باشد حتی در مناطقی که آب لوله 
کشی یا استحمام آن هم نامرغوب یا اصطاحا 
آب ســخت باشد، خشــکی و شــکنندگی موها 
اتفاق نمی افتد و بیشتر این مسئله سبب تیرگی 
موها خواهد شد. پس در درجه اول کیفیت آب 
به کار رفته در شامپوها و در مرحله بعد نوع پاک 
کننده ها و مواد دیگر موجود در شامپوها تعیین 

کننده است.
البته فاکتورهای زیادی نظیر تغذیه، استراحت 
کافی، ســامت کلــی درونی از حیــث بیماری 
های داخلی یا غدد درون ریز، ژنتیک و... نیز در 
حفظ سامت موها اهمیت دارد.شامپو عاوه 
بر آلودگی هــا می تواند چربــی طبیعی مو را که 
برای نرمی و استحکام آن ضروری است، از بین 

ببرد و مو را خشک و ضعیف کند.
در آزمایش های متعددی، دیده شــده است که 
کمپلکس کافئین به طور موضعی)حل شده در 
شامپو(در ریزش موی ارثی، نقش مکمل درمان 
را دارد، به خصوص در نوع ریــزش آندروژنیک 
طــی برخــی مطالعــات نقــش مثبــت و کمکی 

کافئین اثبات شده است.
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یکشنبهها

۲ راهکار درمان حساسیت های پوستی 
در خانه

  نشــانه های آلرژی  و حساســیت های پوســتی 
ماننــد قرمــزی، خــارش و تــورم اغلب بــه مدت 
یک یــا دو هفته با درمان یا بــدون درمان، بهبود 
می یابند. شــما می توانید چندیــن کار را انجام 
دهید تا در عین حال، آن را راحت تر تجربه کنید.
*کمپرس یــخ: در فصل بهار حساســیت هایی 
که روی پوســت بدن و صورت بر جا می ماند، با 
ســوزش و قرمزی همراه اســت که بیش از دیگر 
فصول این  اتفــاق می افتد. برای همین ســعی 
کنید از کمپرس یخ در خانه استفاده کنید تا در 

تسکین آن موثر واقع شود.
*لباس مناسب: لباس  های خود یا کودک تان 
را که مبتا به آلرژی است، خیلی تنگ انتخاب 

نکنید. سعی کنید از نوع نخی  و گشاد باشند.

یکشنبهها
سامت عمومی

پیروی از رژیم خام خواری چه تأثیری برسامت 
بــدن مــا به خصــوص زیبایــی و پوســت خواهــد 
داشــت؟ به طور کلی خام خواری دو نوع اســت؛ 
نــوع اول خام خــواری شــامل مصــرف ماهــی، 
تخم مــرغ، شــیر و گیاهان خــام می شــود که در 

این بیــن، باید به خاطر داشــته باشــید مصرف تخم مــرغ، ماهی 
)سوشی( و شــیر خام می تواند خطرناک باشــد. باید برای از بین 
بردن سالمونای تخم مرغ، آن را قبل از مصرف پخت و شیر را هم 
پاستوریزه کرد.نوع دوم خام خواری، گیاه  خواری است که شامل 
استفاده از گیاهان، میوه ها، سبزیجات و دانه های خام می شود. 

آن را بــه مراتــب زیباتر و شــاداب تر خواهــد کرد.خام  خواری برای سامت پوست خوب است ؟
خوردن خوراکی های خام به صورت طبیعی مانع 
مصرف موادی خواهد شــد که اســتفاده از آن ها 
تأثیرات منفی روی پوست تان دارد و باعث آسیب 
جدی به آن می شود.برای مثال کربوهیدرات های 
تصفیه شــده، می توانــد میــزان قند خــون را باا 
ببرد و باعث التهاب)Inflammation( پوســت 
بدن شــود که برای جلوگیری از آن، باید شروع به 
خام خواری کنیم چــرا که التهاب و تــورم، دایل 
اصلی ایجاد چین و چروک های پوست و در نتیجه 
پیری ناشــی از آن اســت.التهاب پوســتی، در اثر 
مصرف کربوهیدرات های تصفیه شده و در نتیجه 
تخریب کاژن و ااستین پوست به وجود می آید. 
در حقیقت ایــن دو ماده دلیل اصلی اســتحکام، 

شادابی و جوانی پوست ما هستند. 

 چگونه رژیــم خــام خــواری باعث بهبود    �
پوست می شود؟

زمانی کــه خوراکی ها به صورت خــام خورده 
می شود، ویتامین ها و مواد معدنی مفید آن ها 
در بااترین میزان ممکن حفظ می شود و از بین 
نمی رود اما زمانی که گیاهان و هر ماده غذایی 
دیگری پخته می شود، بیشــتر مواد مغذی و با 
ارزش درون آن ها از بین می رود و آن چه باقی 
می مانــد، تنها موادی اســت که برای پوســت 
چندان مثبــت و مفیــد نخواهــد بــود. نتیجه 
این که گزینه مناســب برای سالم نگه داشتن 

پوست، استفاده از رژیم خام خواری است.

 مصرف کدام گیاهان باعث محافظت از    �
پوست می شود؟

کلم پیچ: این سبزی نه تنها طعم و مزه خوبی 
دارد بلکه باعث پاک سازی و تغییر مثبت رنگ 
چهره تان هم خواهد شد. این نوع سبزیجات، 
خاصیت سم زدایی برای کبد دارد و ضدالتهاب 
هم هست. این دو خاصیت در شادابی و زیبایی 

هرچه بیشتر پوســت بســیار تأثیرگذاراست. 
کلم پیچ مملــو از انواع مختلــف ویتامین های 

ضروری همراه با مواد مغذی گیاهی است.
مرکبات: میوه هایی ماننــد پرتقال، نارنگی، 
گریپ فروت و انواع لیمو، حاوی مقدار زیادی 
ویتامین C هستند که ویتامین محلول در آب 

محسوب می شود.
چغنــدر: حــاوی آنتوســیانین اســت. ایــن 
ماده عــاوه بر ایــن که خاصیــت ضدالتهابی 
دارد، عامل مهمــی در مبارزه و پیشــگیری از 
تأثیرات منفــی و مخــرب رادیکال هــای آزاد 
محسوب می شود. عاوه بر این، چغندر مملو 
از آنتی اکسیدان های ضروری، فوات و دیگر 
ویتامین هــا و مواد مغذی اســت کــه به حفظ 
ســامت پوســت کمک مؤثری می کنند. این 
گیاه خشــکی پوســت را کاهش می دهــد و از 
نمایان شــدن خطوط روی صورت و لکه های 
تیره ناشی از افزایش سن، پیشگیری می کند.
گردو: سرشار از ویتامین های B و E است که 
با تأثیرات مخرب رادیکال هــای آزاد از جمله 
اســترس)Stress( و چین و چروک ها مبارزه 
می کنند. عاوه بــر این، گردو حــاوی چربی 
مفید امگا 3 هم اســت که به استحکام غشای 
پوســتی کمک چشــم گیری می کنــد و آن را 

مرطوب و شاداب نگه می دارد.
هویج: منبع بســیار مناســبی بــرای دریافت 
ویتامین A و بیوتین است که وجود هر دو آن ها 
برای تولید و ترمیم سلول های پوستی الزامی 
است. عاوه بر این، هویج حاوی مقدار زیادی 
آنتی اکســیدان اســت کــه به حفظ ســامت 
کاژن های پوستی کمک می کند و خاصیت 

ضدالتهابی دارد.
شیربادام: شیربادام و دیگر دانه های روغنی 
)آجیل( منابع بسیار غنی از مس و مواد معدنی 
مفیــد و ازم بــرای کاژن ســازی و ســاختار 

پروتئینی پوست هستند. 

نتیجــه تحقیقــات حاکــی از آن 
است که استفاده از رژیم غذایی 
حــاوی ســبزیجات و میوه هــا، 
و  دارد  ضدالتهابــی  خاصیــت 
همزمان تأثیر مثبتــی روی بدن 

خواهد داشت.

در حقیقت، رژیم خام خواری شامل خوراکی هایی 
اســت که با دما و حرارت خاصی پخته نشــده اند. 
هدف اصلی و مفهوم کلی خام خواری به خصوص 
خام گیاه خواری، این است که پختن خوراکی ها 
باعث از بین رفتن آنزیم ها و مواد مغذی زنده درون 
خوراک می شود که برای جذب شدن به بدن ازم 

هستند.

 تأثیر خام خواری بر پوست   �
چگونه می توانیم با ایجاد تغییــرات جزئی در خوراک 
مان، ظاهــری کامًا متفاوت پیدا کنیــم و به اصطاح 
جوان تر شــویم؟ خام خــواری می تواند پوســت تان را 
از درون و بیرون بــدن هیدراته، تغذیه و شــاداب کند.

گیاهان، میوه ها و سبزیجات مملو از آب است و خوردن 
آن ها باعث آب رسانی درست به پوست می شود و ظاهر 

خورش کلم بروکلی

آشپزی من

 پیاز را پوست کنید، بشــویید و خالی یا نگینی خرد کنید.هویج را هم 
پوست کنید و بشــویید و به شــکل دلخواه برش بزنید. در تابه ای روغن 
بریزید و روی حرارت بگذارید. پس از داغ شدن روغن، پیازها را در روغن 
تفت دهید. سیرها را هم له و همراه پیاز سرخ کنید. مقداری زردچوبه 
و فلفل را به تابــه اضافه کنید و ســویای آماده را داخل تابــه بریزید و خوب 
با مواد دیگر مخلــوط کنید. بعد از کمی تفت دادن ســویا، نوبت اضافه 
کردن رب گوجه فرنگی و هویج خردشده است. مدتی که از تفت دادن 
مواد گذشــت، مقداری آب به خورش اضافه کنید )تا حدی که روی مواد 
بیاید ( و اجازه دهید تا هویج بپزد.حدود 1۰ دقیقه به آخر پخت مانده، کلم 

بروکلی خردشده را اضافه و بعد از پخت، خورش را سرو کنید.  این غذا 
را هم می شود با نان سرو کرد و هم با برنج. برای آماده سازی سویا، آن را 
به مدت 2۰ دقیقه تا نیم  ساعت در مقداری آب و نمک خیس کنید و بعد از 
این مدت در آبکش بریزید و با فشردن در دست، آب آن را به خوبی بگیرید.
  حاا سویا آماده اســتفاده در غذاســت. برای خوش  رنگ شدن کلم 
بروکلی، بهترین راه این است که در قابلمه ای مقداری آب و نمک بریزید 
و روی حرارت بگذارید.  پــس از جوش آمدن آب، کلــم بروکلی را در آن 
بیندازید و بعد از مدتی آن ها را بیرون آورید و ســریع زیر آب سرد بگیرید.

  این شوک حرارتی باعث ثابت ماندن رنگ سبز کلم بروکلی می شود.

 کلم بروکلی - 4۰۰ گرم
  سویا - 2 پیمانه

  پیاز بزرگ – یک عدد
  سیر- 4 حبه

  هویج بزرگ - یک عدد
 رب گوجه  فرنگی -2 قاشق سوپ خوری

 روغن -به میزان ازم
 نمک، فلفل و زرد چوبه - مقداری

تغذیه
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9  عادت افرادی که ذهنی قدرتمند دارند
اگر در زندگی شــخصی خود به دنبال موفقیت باشیم، 
باید تــاش کنیم قــدرت ذهنــی و روانی خــود را به کار 
گیریم و با دید تازه  ای به مسائل نگاه کنیم. قبل از هر چیز 
باید دانســت که قدرت ذهنی همانند تمام مهارت  ها، 
اکتسابی و قابل یادگیری است. »یوکن« به نقل از کتاب 
»کارهایی که افرادی با ذهن قدرتمند هیچ وقت انجام 
نمی  دهند« نوشــته »اِیمی مورین« یکی از روان درمان 
های باتجربه، به 9 عادت افــرادی که ذهنی قدرتمند 

دارند، اشاره می کند.
1- هیجانات خود را کنترل می  کنند

شاید خیلی  ها تصور کنند افرادی که ذهن قدرتمند 
دارنــد هیجانــات خــود را ســرکوب می کننــد، اما 
»مورین« در این باره می گویــد : »این افراد به خوبی 
از هیجانات خود مطلع هستند. آن  ها می  دانند که 
احساســات شــان چطور روی افکار و رفتــار آن  ها تأثیر 
می  گذارد. عاوه بر آن، می  دانند که برای دســت یابی 
به بااترین میــزان توانایی  های خــود، در جهت خاف 

احساسات خود رفتار کنند.«
2- بسیار خوش بین هستند

افراد با ذهــن قدرتمند خوش بینــی واقع بینانــه را هر 
روز تمریــن می کننــد چــرا که گاهــی داشــتن افکاری 
مثبت امکان پذیر نیست و منفی  بافی بیش از حد نتیجه 
معکــوس دارد. »موریــن« می گوید: »افــرادی که ذهن 
قدرتمند دارند به خوبی می  دانند که گاهی افکارشان 
درست نیست و در تاش  اند تا منفی نگری خود را کنار 
بگذارند. پس افکار منفی خود را رها می کنند و جای آن 

را به فکرهای واقع بینانه می  دهند.«
3- به راحتی مشکات خود را حل می کنند

»مورین« درباره افراد با ذهن قدرتمند می گوید: »کسانی 
که ذهن قدرتمند دارند، خود را نگران کارهای بی نتیجه 
نمی کنند.« پس به جای این که از مشکات خود ناراحت 
شوید و گله و شکایت کنید و مدام بگویید کاش این اتفاق 
نمی افتاد، به دنبال دلیل اشــتباه باشید و تاش کنید 
آن هــا را برطرف کنیــد. یــاد بگیرید چطور خطــرات را 

محاسبه کنید و بعد از آن به سمت جلو بروید.
4- با خودشان بسیار مهربان اند

افرادی که ذهن قدرتمند دارند، خود را برای اشتباهات 
ســرزنش نمی کننــد و همــواره بــا خودشــان مهربــان 
هستند، آن ها به گونه ای با خود حرف می زنند که انگار 
با یک دوســت صمیمی صحبت می کنند. »مورین« در 
این باره می گویــد: »افراد بــا ذهن قدرتمنــد در مقابل 
انتقادات درونی خود می ایستند. آن ها اشتباهات شان 
را می بخشند و برای دست یابی به اهداف، به خود روحیه 

می دهند.«
5- مرزبندی های صحیحی دارند

افراد با ذهن قدرتمند همــواره روی قدرت خود متکی 
هستند. »مورین« در این  باره می گوید: »وقتی مرزهای 
فیزیکی و احساسی درستی نداشته باشید، قدرت خود را 
از دست می دهید؛ اما همواره کسانی که ذهنی قدرتمند 
دارند با رفتار قاطعانه برای خود مرزبندی های درستی 
به وجود می آورند. ایــن افراد خود را مســئول رفتارها، 
احساسات و افکارشــان می دانند و نمی گذارند کسی 

برای آن ها تصمیم بگیرد.«
6- زمان را به  خوبی مدیریت می کنند

»مورین« در این باره می گوید: »افرادی که ذهن قدرتمند 
دارند به زمان اهمیت می دهنــد و آن را منبعی محدود 
تلقی می کنند.« آن ها همواره در تاش اند تا از وقت خود 
به بهترین وجه ممکن استفاده کنند. او ادامه می دهد: 
»این افراد بیشــتر روی کارهای نتیجه  بخــش و پربازده 
تمرکز دارند و انرژی و وقت خود را برای مرور گذشــته و 

کینه ورزی هدر نمی دهند.«
7- برای رسیدن به اهدافشان در تاش هستند

برای ایــن کــه در زندگــی بــه اهــداف و خواســته های 
خود برســید، باید زمان صرف کنید. افــرادی که ذهن 
قدرتمند دارند به خوبی به این مسئله واقف اند و می دانند 
انتخاب های امروزشان ســبب تأثیرگذاری روی آینده 

می شود.
9- همواره پیشرفت خود را بررسی می کنند

وقتی هر کاری در توان تان است انجام دهید، خواهید 
توانست از تمام استعدادهای خود بهره ببرید. ابتدا باید 
نقطه ضعف های خود را بشناسید و بعد بدون بهانه کارتان 
را آغاز کنید. »مورین« در این  باره می گوید: »افرادی که 
ذهن قدرتمند دارند به جای این که برای اشــتباهات و 
شکست های خود بهانه بیاورند، به دنبال راهکارهایی 

هستند که به پیشرفت آن ها کمک می کند.«

موفقیت 

   نیاز به محبت باید دوطرفه باشد
نظریــه ای وجــود دارد از روان پزشــك معروفی به 
نام گلســر)Glasser(  كه در آن راجــع به نیازهای 
اساسی انسان ها صحبت می كند. یكی از مواردی 
كه در این نظریه بیان می شــود، لزوم شــبیه بودن 
زوج ها در بعضــی از نیازهاســت. برای مثــال اگر 
ظرفیت احساسی یا به قول گلســر، نیاز به محبت 
فردی به اندازه یك كاســه و نیاز به محبت همسر او 
به اندازه یك دیگ باشد، این ها در زندگی مشترک 
با هم به مشــكل مــی خورند چــون برای فــرد اول 
سخت است كه بیشتر از حد خودش محبت كند و 
تمایلی هم به دیدن محبت بیشتر ندارد. پس مهم 
است كه از نظر نیاز به محبت دو نفر كه قصد ازدواج 
دارند، شبیه باشند اما در این جا یك نكته مهم وجود 
دارد و آن هم این است كه آیا ما فقط نیاز به محبت 
دیــدن داریم یا بــه همان انــدازه که دوســت داریم 
محبت ببینیم، محبــت هم می كنیــم؟ اگر انتظار 
داشــته باشــیم كه تنها محبت ببینیم ولی در ازای 

آن محبتی نكنیم، این رابطه شكننده خواهد بود.

   مدیریت شکست عاطفی مهم است
نكته بعــدی كه در صحبــت های این خانــم بازیگر 
وجود دارد، تجربه یك شكست عاطفی است. خیلی 
مهم است كه بدانیم در صورتی كه شرایط مشابهی 
برای مــا پیش آمد، حتمــا به روان شــناس مراجعه 
كنیم. مراجعه به روان شــناس به ما كمك می كند 
كه بفهمیم كجا اشــتباه كردیم؟ آیا فرد نامناسبی 
را انتخاب كردیم؟ آیا رفتارهای نادرستی داشتیم 
كه باعث از بین رفتن رابطه شده است؟ نقش ما در 
این اتفاق چه بود و چطور می توانیم از وقوع مجدد 
آن پیشــگیری كنیم؟ روان شــناس به ما كمك می 
كند كه از این روزهای تلخ بگذریم و آماده شروع یك 
رابطه درست و منطقی باشیم ولی متاسفانه بیشتر 
افراد در شرایط مشابه از یك مرجع حرفه ای كمك 
نمی گیرند و نتیجه این می شود كه یا به كلی قید 
ازدواج را می زننــد یا زخم التیام نیافتــه از رابطه 
قبلی را با خود به رابطه جدیــد می آورند. خیلی 

دور از ذهــن به نظــر می رســد، فردی كــه به ما 
عاقه شدید دارد، ناگهان و در عرض یك هفته 

رابطه خــود را قطع و با فــرد دیگــری ازدواج كند. 
حتما نشانه هایی از مشــكل در این رابطه بوده كه 

این خانم بازیگر آن ها را ندیده است.

   تکیه کردن نباید معنای وابستگی بدهد
کاش  هــم  كــردن«  »تكیــه  اصطــاح   دربــاره 
می توانســتیم از ایــن خانــم بخواهیم دربــاره این 
اصطــاح بیشــتر توضیــح دهد. آیــا تكیــه كردن 
معنی وابستگی می دهد؟ آیا منظور از تكیه كردن 
برآورده كردن یك طرفه نیازهــای ما و بی توجهی 
به نیازهای فرد مقابل است؟ تكیه كردن سالم كه 
نویدبخش روابط سالم است یعنی هر دو نفر بتوانند 
در راه رسیدن به اهداف و خواسته هایی كه به طور 
مشترك روی آن توافق كرده اند به هم كمك كنند و 
برای هم چه از نظر مالی و چه احساسی نقطه اتكا 
به شمار بیایند و با هم همكاری داشته باشند. اگر 

انتظار داشته باشــیم كه هدفی را تعیین  
کنیم و بی توجه به شرایط رابطه 

یــا فــرد مقابــل آن را پیــش 
ببریم، این انتظــار راه به 

جایی نخواهد برد.
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نظر روان شناسان به همراه نتایج جدیدترین پژوهش ها درباره عاقه عجیب مردم به انتشار اخبار غیرموثق

عشق بشر به شایعه سازی

  شباهت اخبار دروغ و آتش

اگر تصور شما این است که اخبار جعلی بسیار 
زود انتشــار مــی یابند، اشــتباه نمــی کنید. 
تحقیقات نشــان می دهد اخبــار دروغ مانند 
آتش گســترش مــی یابند و نســبت بــه اخبار 
درســت ماندگاری بیشــتر و طوانی تری نیز 
دارند. محققان با بررسی دقیق توئیتر نتیجه 
گیری کردند که شــایعات و اخبار جعلی، 70 
درصد بیشتر از اخبار درست بازنشر و دست 

به دســت می شــوند. یــک تیم 
تحقیقاتی با هدایت »ســینان 

آرال« از موسســه فنــاوری 
 )MIT( ماساچوســت 

در ایــن بــاره در مجله 
»ســاینس« نوشــت: 
»شــایعات در همــه 
زمینه ها به طور قابل 
ماحظه ای بیشتر، 
ســریع تر، عمیق تر 

و گســترده تر از 
حقایــق پخــش 
مــی  منتشــر  و 

شــایعات  و  شــوند 
در  جعلــی  اخبــار  و 
زمینــه هــای سیاســی 
نســبت به اخبار دروغ 

در زمینــه هــای علمــی، 

بایــای طبیعــی، اخبار شــهری یــا اطاعات 
مالی تاثیرات چشمگیرتری دارند«. این تیم 
تحقیقاتی می افزاید: »رسیدن اخبار درست 
به هزار و 500 نفر، پنج برابر بیشتر از  رسیدن 

اخبار نادرست به این تعداد طول می کشد.«

افراد معمولی، عامل انتشار بخش عمده شایعات

متاســفانه نمی توانیــم کانال هــا، صفحات و 
روبات ها در شــبکه هــای اجتماعــی را عامل 
انتشــار بخــش عمــده ای از اخبــار نادرســت 
بدانیــم بلکه بــه گفتــه محققــان، کاربرهای 
انســانی در انتشــار این نــوع اخبــار موفقیت 
زیــادی دارنــد. جالــب این که براســاس 
تحقیقات، کاربرهای به اصطاح »تایید 
شده« یا کسانی که فالوئرهای زیادی 

دارنــد، معمــوا منبع پســت های 
نادرست نیستند بلکه اغلب، افراد 

معمولی عامل انتشار اخبار جعلی به 
شمار می آیند. بیشتر این افراد، 

اطاعــات را از رســانه هــای 
اجتماعــی دریافت می کنند، 
بدون این که فکــر کنند کدام 

رســانه های خبــری معتبر این 
اخبار را منتشــر کرده اند. بنابراین 

محققان به جای بررســی اخبار جعلی که 
در قالب مقاات منتشــر می شــوند، توئیت 
های شامل اطاعات نادرست )در قالب متن، 

عکــس، لینک یــا مقالــه( را بررســی کردند. 
بررسی اطاعاتی که از سال 2006 تا 2017 
منتشر شــد، حاکی از آن بود که حدود 126 
هزار خبر جعلی توسط ســه میلیون نفر بیش 

از 4/5 میلیون بار منتشر شده است.

نظر روان شناسان درباره این رفتارها

از یک دیــدگاه روان شناســانه، ایــن موضوع 
زیاد هم عجیب نیست. طرح شایعات و اخبار 
جعلی بــه گونه ای اســت که دســت روی نقاط 
ضعف شناختی انسان ها می گذارد. محققان 
معتقدند دلیل پخش ســریع تر و گسترده تر 
شــایعات و اخبار دروغ این اســت کــه این نوع 
اخبار شــگفت انگیزتر به نظر می رســند. تیم 
تحقیقاتی MIT در این باره نوشــت: »ما به این 
واقعیت پی بردیم که اخبار نادرست جدیدتر 
از اخبار درست هستند و از آن جایی که تمایل 
افراد به پخش اخبار جدید بیشتر است، انتشار 
و پخش این خبرها ســریع تر و بیشــتر صورت 
می گیرد.« »ربکا ترامبل« استاد علوم سیاسی 
دانشــگاه لیدن هلنــد در این 
بــاره مــی گویــد: »اصلــی 
ترین نتیجــه گیری که 
می توانیم داشــته 
باشــیم این است 
کــه موضوعاتی 
را  کــه عواطــف 
برمــی انگیزند، 
بیشــتر و سریع 
تــر در شــبکه 
های اجتماعی 
مــی  منتشــر 
شوند.« یافته 
درایــن  هــا 
بــا  زمینــه 
در  تحقیقــات 
زمینه های دیگری 
مانند روان شناسی 

و علوم ارتباطات منطبق است. واقعیت ساده 
ای که باید بپذیریم این است که مغز ما دوست 
دارد فقط حقایقی را باور کند که با نظام موجود 
باورهایش مطابقت داشته باشد. ذهن ما دارای 
تعصبات شــناختی خاصی اســت؛ پــردازش 
اطاعــات بــدون تفکر منطقــی دربــاره آن ها 
منجر به تصمیمات آنــی در بســیاری از زمینه 
ها می شــود. ما گذشــته را بهتر از آن چه بوده 
اســت تصور می کنیم؛ چیزهایی را که بیشتر 
تکرار شــوند، بیشــتر باور مــی کنیــم و اجازه 
می دهیــم اتفاقــات جدیــد رنــگ تــازه ای به 
خاطرات گذشــته ما بدهند. امــا بخش عمده 
ای از عاقه مــا به اخبــار دروغ از تعصــب ما به 
عقاید قدیمی مان ناشــی می شوند. بسیاری 
از افراد چیزی را که به درستی آن شک داشته 
باشــند با دیگــران به اشــتراک نمــی گذارند 
بنابراین می توان گفت یک شایعه در صورتی 
انتشار بیشــتری خواهد یافت که باعث شود 
فرد با خودش بگوید: »بله، درســت به نظر می 
رسد.« متاسفانه ما تمایل شــدیدی داریم هر 
خبر جدیــدی را بــا چیزهایی که از قبــل آن ها 
را درســت می دانیم مطابقت بدهیم. این کار 

می تواند باعث شود مثا شواهد مبنی بر 
تغییرات آب و هوایــی را مردود بدانیم 

یا به دنبال یافتن اطاعاتی باشیم 
که ایده گرم شــدن زمین به طور 
طبیعــی و بدون دخالت انســان 
را تاییــد مــی کنند. مغز تشــنه 

شواهدی است که باورهای قبلی 
اش را تاییــد کننــد و در نتیجه ما 

چیزهایــی را که بر روایــت های مد 
نظرمان منطبق باشند، بدیهی فرض 
می کنیم. قبول کنید که این اتفاق 
برای شــما هم افتاده اســت. حتی 
اگر خود را جزو کسانی که شایعات 

را منتشــر مــی کنند نمــی دانید به 
احتمال زیاد دست کم یک بار به طور 

تصادفی یک خبر نادرســت را صرفا 
به این دلیل کــه چیــزی در ذهن تان 

می گوید »درســته، می دونســتم« به اشتراک 
گذاشــته اید. ما همچنین دوســتدار 

یافتــن الگوهایی هســتیم کــه به ما 
اجــازه بدهند همــه شــایعاتی را که 

در توئیتــر و جاهای دیگــر مطرح 
می شــوند، تایید کنیم. محققان 
معتقدند ِصرف تعجب و شگفتی 
هم می تواند یک عامل مهم باشد. 
یک چیز ساخته و پرداخته شده 
معموا بســیار عجیب تــر از یک 

واقعیت است بنابراین انتشار آن نیز برای 
ما هیجان انگیزتر خواهد بود.

با این میزان از شایعات چه کنیم؟

 تنهــا راه پیــش رو حداقــل در شــرایطی کــه 
مهندســان طراح پلتفرم های رســانه ای مورد 
عاقه ما همچنان در جلوگیری از انتشار اخبار 
نادرســت خوب عمــل نمــی کنند، این اســت 
که ما مغز تنبل خود را بــه کار واداریم. 
شاید ما موجوداتی با تعصبات 
زیاد باشــیم اما لحظه ای فکر 
کردن به میزان معقول بودن 
یک خبر یا بررسی منابع دیگر 
بــرای اطمینــان از صحت خبر 
قبل از انتشار آن به تقویت قدرت 
استدال ما کمک می 
کند. مطالعه دیگری 
که بــه تازگــی انجام 
شده نشان می دهد 
وقتی میزان اخبار دریافتی 
افزایش می یابد، عملکرد افراد 
در جدا کــردن اخبار درســت از 
نادرســت ضعیف تر می شــود. 
این نشــان مــی دهد کمــی فکر 

کردن می تواند 
تغییرات زیادی 
به دنبال داشــته 

باشد.

مغز تشنه شواهدی 
است که باورهای قبلی 

اش را تایید کنند و 
درنتیجه ما چیزهایی 
را که بر روایت های 
مد نظرمان منطبق 

باشند، بدیهی فرض 
می کنیم. قبول کنید 

که این اتفاق برای شما 
هم افتاده است. حتی 

اگر خود را جزو کسانی 
که شایعات را منتشر 
می کنند نمی دانید به 
احتمال زیاد دست کم 
یک بار به طور تصادفی 
یک خبر نادرست را 
صرفا به این دلیل که 
چیزی در ذهن تان 

می گوید »درسته، می 
دونستم.« به اشتراک 

گذاشته اید

نظر یک روان شناس درباره دایل »شهرزاد عبدالمجید« برای مجرد ماندنش

 کاش شکست عاطفی تان را 
مدیریت می کردید!

 نقش های »شهرزاد عبدالمجید« در سریال های نرگس، تب سرد، معما و عصر پاییزی، 
کم و بیش در یاد بیننده های تلویزیونی مانده است. او در مصاحبه ای که به تازگی با »تی چهره ها

وی پاس« داشته، درباره دایل مجرد ماندنش می گوید: »مردی که بتوانم به او تکیه 
کنم، پیدا نکردم. در ضمن از نظر احساسی، پسری که به اندازه خودم باشد، پیدا نکردم. 
البته احساسات من دیگر جای ضربه خوردن و شکستن ندارد. من یک زمانی که ایران نبودم، قرار بود با مردی 
ازدواج کنم. از لحاظ عاطفی و احساسی به هم نزدیک بودیم. بعد برای بازی در یک سریال قرارداد بستم و 
آمدم ایران. آن مرد بعد از یک هفته، دیگر به تماس هایــم جواب نداد و بعد از دو هفته هم با یک خانم دیگر 
ازدواج کرد.« در ادامه مطلب سه نکته روان شناسانه درباره این حرف ها مطرح می کنیم که ممکن است به 

درد بعضی از دخترهای شبیه به این خانم بازیگر بخورد.

نگار�مظلوم�حسینی�|��دانشجوی�دکترای�روان�شناسی�بالینی

 نكته  مهمی که 
 در صحبت های

 »شهرزاد 
عبدالمجید«  وجود 

دارد، تجربه یک 
شكست عاطفی 
است. خیلی مهم 

است که بدانیم در 
صورتی که شرایط 

مشابهی برای ما 
پیش آمد، حتما به 

روان شناس مراجعه 
کنیم  ولی متاسفانه 

بیشتر افراد در شرایط 
مشابه از یک مرجع 

 حرفه ای کمک
 نمی گیرند و نتیجه 

این می شود که یا به 
کلی قید ازدواج 

را  می زنند یا 
زخم التیام نیافته 

از رابطه قبلی را 
با خود به رابطه 
جدید می آورند

پسر ۲/۵ ساله ام ظهرها برای 
خوابیدن مقاومت می کند

پسر ۲/۵ ساله دارم که ظهرها به شدت برای خوابیدن مقاومت می کند. هر بار 
هم که نمی خوابد، شب ها آن قدر بداخاق می شود که اعصاب من و پدرش را 

خرد می کند. چه کارش کنیم این وروجک را؟

مادر گرامی، پسر عزیز شما   تربیت
نــوزادی  فرزند دوره  از 

خداحافظی کــرده و وارد 
دوره کودکــی اول شــده 
است که از این مرحله به عنوان سن بی تعادلی 
یاد می شــود. توجه داشته باشــید کودکان بر 
خاف بزرگ ساان که رفتارهای عمدی مثل 
مقاومت، لجبازی، پرخاشگری و غیره دارند، با 
این واژه ها بیگانه هســتند و برابــر غرایز خود و 
تحت تاثیر محیط، رفتارهایی متناسب با مرحله 

رشد خود دارند.

   رفتار کودک تان زودگذر است
در آغاز کودکی اول، هیچ رفتاری پایدار نیست 
و مرتــب رفتارهــای اقتضــای ســنی و تجربی  
جایگزین رفتارهای قبلی می شود، بنابراین اگر 
رفتاری آزار دهنــده دارد، والدین باید امیدوار 
باشند که این ها رفتارهایی زودگذر است و هر 
روز رفتارهــای جدید و قابل قبول تــری را بروز 

خواهد داد.

   مقاومت اش را عمدی ندانید
وقتی بپذیریــم که کودک مقاومــت عمدی در 
برابرخواسته ما ندارد، مهربانی و درک موقعیت 
سنی کودک فراموش نمی شود و از اهرم اجبار 
استفاده نمی کنیم. در این سن نمی توان عادت 
های پایدار و مستمری را از کودک انتظار داشت 
که مثا ظهرها حتما مثل بزرگ ساان بخوابد!

   اصرارتان نوعی کودک آزاری است
فشــار و تهدید و اجبار هم برای کودکی اول به 
خصوص سن 2.5 سالگی نوعی کودک آزاری 
است. درباره ســن بی تعادلی که اشاره کردم، 
یعنی مرتب بودن ســاعات خواب، مدت زمان 
خواب، نوع ســرگرمی و بازی و میــزان تغذیه و 
غیره کودک در این دوره ثابت نیست و والدین 
انعطــاف پذیر از ایــن تغییــرات مداوم و فــراز و 
فرودهای رفتاری و خلقی کودک نگران نمی 
شوند و همه این تغییرات را به حساب اقتضای 
سنی کودک می گذارند و نگران نیستند بلکه 
همه این تغییــرات اعم از مطلــوب یا نامطلوب 

بودن برای والدین، نشانه رشد کودک است.

   نکاتی درباره دوره کودکی اول
والدین دلســوز که فرزندی درمرحله کودکی 
اول )دو تا شــش ســال( دارند، باید همواره به 
یاد داشته باشــند که نیاز اساسی کودک برای 

رســیدن بــه حداکثر رشــد ذهنی و جســمی، 
محیط امن خانواده اســت و امن نگه داشــتن 
محیط خانواده  در گرو رابطــه موثر و همدانه 
والدین با یکدیگر، 100 درصد به نفع کودک 
است. در ضمن به والدین عجول هم باید گفت 
که کودکی اول، ســن آموزش رســمی کودک 
نیســت چون هنــوز آمادگی جســمی و ذهنی 
کافی برای آموزش رسمی ندارد پس نباید زود 
هنگام کودک را بــه مثا یادگیــری زبان های 
بیگانه یا یک مهارت وادارکنیم! دوره کودکی 
اول،سنی   است که عزت نفس در کودک شکل 
می گیرد و وظیفه والدین محترم کمک افراطی 
به کودک نیســت بلکه متناســب با سن و رشد 
کودک، کارهــای شــخصی اش را تدریجی به 
وی بسپاریم و متناسب با هر میزان که کار کرد، 

تشویق را فراموش نکنیم.

   2 ویژگی بارز دوره کودکی اول
همچنین دو ویژگی بارز کودکــی اول که باید 

مدنظر جدی والدین باشد، عبارتند از:
در کودکــی اول، حــس  1- کنجــکاوی: 
کنجکاوی و ارتباط و شناخت محیط، اولویت 
اول کودک اســت کــه والدین بایــد زمینه بروز 
 و ارضــای ایــن حــس را بــا ســعه صــدر فراهم
 می کنند  و کنجــکاوی را به حســاب بی ادبی 
کــودک نگذارنــد و از بایدهــا و نبایدهای غیر 
ضروری در برابر کنجکاوی کودک خودداری 

کنند.
2- بازی: ویژگی دوم و بارز دیگر کودکی اول، 
بازی است که هرچه زمینه تحرک و بازی کردن 
وی را فراهم کنیم، در حقیقت به رشد ذهنی او 
کمک کرده ایم چون بــازی برای کودک یعنی 
زندگی کردن. والدین دلسوز هم باید همبازی 
شــدن بــا فرزنــد را در دســتور کار روزانه خود 
قرار دهند. کودکانی کــه زمینه تحرک و بازی 
و ســر زندگی آنــان فراهم اســت، کودکی دوم 
و نوجوانی و بزرگ ســالی موفق تری خواهند 

داشت.

   رفتار کودک تان اقتضای سن اوست
خاصه ایــن کــه بیشــتر رفتارهای کــودکان 
اقتضای سن آنان است ولی برخی از ما والدین 
به دلیل مشــغله زیــاد و کوفتگی عصبــی و بی 
حوصلگی، تحمل رفتارهای طبیعی و متعارف 
کودک را نداریم و با نگرانی پیگیر درمان کودک 
هستیم! چیزی دقیقا شبیه مشکل شما با پسر 

2.5 ساله تان.

عبدالحسین�ترابیان�|��کارشناس�ارشد�روان�شناسی

 خانمــی 31 ســاله ام. از طریق کانــال زندگی 
ســام با صفحــه خواندنی تان آشــنا شــدم و حاا از 
طریق سایت، هر روز مطالب تان را می خوانم. خارج 
از ایران زندگی می کنم و به همین دلیل، دکتر رفتن 
برایم ســخت است. مشــکل من این اســت که وقتی 
شــاد و خوشــحالم، به اندازه غذا می خورم اما وقتی 
ناراحت و عصبی ام، بایــد خیلی زیاد بخــورم تا آرام 
شــوم. بعدش حالم بد می شــود و باید بروم سرویس 

بهداشتی و ... . چه کنم؟
 پســری شش ســاله دارم که دوســتانش روی او 
لقب نامناســبی گذاشــته اند. خودش چیزی به من 
نگفته اما چند باری شنیده ام که او را با آن لقب زشت 
صدا می زنند. بــه نظرتان من به عنــوان پدرش باید 
چه کار کنم؟ تذکر من به دوستانش، شرایط را بدتر 

نمی کند؟
چند وقت پیش در جاده تهران - کرج تصادف 
ســنگینی کردم و خانــم ام که کنارم نشســته بود، از 
ترس بیهوش شد. تو اون حادثه، فقط دست و پای من 
شکست و خانم ام، جراحت سطحی برداشت. بعد از 
اون ماجرا، خیلی می ترســه و کمتر جلو می شــینه. 
هر وقت ترمز می کنم، رنگ و روش سفید میشه! چه 

کار باید بکنم؟
 بچه اولم پسر اســت. خیلی دوست داشتم که 
دومی دختر باشد. بعد از سونوگرافی فهمیدم باز هم 
پسره. درسته که حسم رو جلوی دیگران بروز نمی دم 
ولی خیلی ناراحتم. شوهرم هم دختر می خواست. 

چه جوری خودم رو آروم کنم؟

پیامک های شما
لطفا در ســواات خود » ســن، میزان تحصیات، شغل، 
ســطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خــود و خانواده« 
)همین اطاعات را درباره فرد مقابل خود( را  درج کنید و
ابتــدای پیامــک کلمــه »مشــاوره« را بنویســید

  راه ارتبـاطی ما در تلگرام 
و پیام رسان های داخلی

09۲1۵۲0391۵
شماره
 پیامک

۲000999

 این روزها اگر با دوستان یا فامیل های تان همکام شوید یا سری به شبکه های اجتماعی 
بزنید، امکان ندارد خبرهای عجیب و غریب نشــنوید. بگذارید چند مثال برای تان بزنم. محوری

»میگن قیمت دار به زودی از 30 هزار تومان هم عبور خواهد کرد«، »پسر فان مسئول رو 
با یک کشتی طا در حال خروج از مرزهای دریایی گرفتن ولی اجازه ندادن رسانه ای بشه«، 
»دقایقی قبل صدای تیراندازی ممتد در اطراف کاخ ریاست جمهوری در تهران شنیده شد«، »از اول مهر دیگه 
پوشک تو بازار پیدا نمی شه« و ... . این ها شایعات و اخبار نادرستی است که بیشتر مردم بدون هیچ پشتوانه 
علمی و منطقی به یکدیگر می گویند یا در شبکه های اجتماعی برای یکدیگر ارسال می کنند. در ادامه می خواهیم، 

نگاهی روان شناسانه به این رفتار و نتایج پژوهش هایی در این باره داشته باشیم.

انتخاب طرح و رنگ کت بر اساس 
نوع مراسم

 آقایان معموا در مراســم رســمی، کــت و شــلوار به تن 
می کنند. این مراسم شامل عروسی، مصاحبه های کاری 
یا حتی زمان هایی است که می خواهند تاثیری مثبت بر 
دیگران بگذارند اما حتی پوشــیدن این مدل لباس نیز 
تخصص می خواهد . به گزارش تبیان، اگر دوست دارید 
بدانید در مراســم مختلف چه رنگ و طرح کتی مناسب 

شماست، در ادامه مطلب همراه مان باشید.
1- مراسم عروسی: به احتمال زیاد، شما هم دوست 
دارید که در روز عروسی حتی به عنوان مهمان بدرخشید. 
زمانی که صحبت از رنگ کت در مراسمی چون عروسی 
می شود، بیشتر افراد به رنگ های تیره ای چون مشکی 
و ســرمه ای فکر می کنند امــا در فصل های گرم ســال 
مانند بهار و تابستان می توان به رنگ های روشن دیگری 
هم فکر کرد. رنگ های سبز و بنفش پاستلی کم رنگ، 
جگری و طوسی پررنگ از رنگ هایی است که می توانید 
در مراسم عروسی به ویژه در فصل تابستان به تن کنید. 
این رنگ ها شما را متفاوت از دیگران می کند و باعث می 
شود در جمع به زیبایی بدرخشید. اگر به دنبال کفشی 
برای ســت کردن با این رنگ ها می گردید، کفش های 

براق بهترین انتخاب خواهند بود.
2- مصاحبــه کاری: روزی که شــما بــرای مصاحبه 
کاری می روید، روز بسیار مهمی اســت. از این رو باید 
با ظاهــری آراســته و البته تاثیرگــذار ظاهر شــوید اما 
 چه رنگ کتی برای این موقعیت مناســب اســت؟ اگر 
می خواهید متفاوت و البته تاثیرگذار باشید، باید کتی 
که شایسته یک جلسه کاری است، به تن کنید. کتی که 
در این شرایط به تن می کنید باید کمی کاسیک تر و 
رسمی تر باشــد. از این رو رنگ های پاستلی که برای 
مراسم عروسی پیشنهاد دادیم، مناسب این موقعیت 
نیســتند. رنگ هایی که بــرای یک مصاحبــه کاری به 
شــما پیشــنهاد می دهیم، رنگ هایی با تن جواهرات 
مانند یشــمی و رنگ های خنثی چون خاکی، طوسی 
و مشــکی هســتند. کت هایی کــه رنگ خنثــی دارند 
برای افرادی با سن بااتر و کت های رنگی برای جوان 
تر ها مناســب اســت. اگر می خواهید کت تان را طرح 
دار انتخــاب کنید، طــرح هــای چهارخانه که بســیار 
کاســیک و شــیک هســتند، بهترین انتخاب برایتان 
خواهد بود. البته این کت ها را می توانید برای ماقات 
های دوستانه و غیر رســمی در روزهای دیگر نیز به تن 
کنید. برای این منظور، تیشرتی سفید رنگ به همراه 
کفشی اسپرت ظاهر شما را از حالت خشک و رسمی 

خارج می کند.
3- گشــت و گذارها با خانواده یا دوستان: زمانی 
که صحبت از گشت و گذارهای بیرون از خانه می شود، 
ذهن فرد نیز به این ســمت می رود که چه لباســی برای 
این موقعیت مناسب است؟ در این شــرایط شما باید از 
تیپ رسمی و کاسیک خود دور شــوید و به سمت کت 
های اســپرت تر بروید. برای این منظور کت های طرح 
دار بهترین انتخاب برایتــان خواهد بود. به عنوان مثال 
کت هایی با طرح های راه راه عمودی یا گلدار می توانند 
بهترین گزینه برایتان باشــند. از آن جا که این مدل کت 
ها طرح های شلوغ و چشمگیری دارند، بهتر است دیگر 
لباس هایتان را ساده و به رنگ های خنثی انتخاب کنید 

تا تعادل میان آن ها برقرار شود. 

ترفند
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غنی بودن محتوای مجلس ها، 
عامل رضایت امام)ع(

فرمایند: مــی  حکیمی  محمدرضا   اســتــاد 
»روشن است که یکی از عوامل عمده کسب 
ــودن محتوای  ــام)ع(، غنی ب ــ ــای آن ام رض
حدیث  از  منبرهاست  و  ــا  ه مجلس  ایــن 
تبیین اهداف الهی دین و آگاه سازی مردم 
در  صدیقین،  تعالیم  و  مــعــارف  حقایق  از 
جهت دعــوت به نشر ایمان و اقامه عــدل و 
اجرای قسط، به منظور ایجاد جامعه توحید 
ــرای احیای دین  ــازی ب ــدل، و زمینه س و ع
خــدا، و آمادگی بــرای ظهور کلی آن نجات 
دهنده نهایی انسان، و زنده کننده راستین 
 قرآن، و برپا دارنده عدل فراگیر، در جهان...
در ایــن جا خــوب اســت به ایــن موضوع هم 
ــاره ای کنیم، که یکی از راه هــای مهم  اش
غنی ساختن محتوای مجالس یاد شده از 
نظر تربیت و سازندگی، ایــن اســت که )به 
جز خطبه هــای عاشورا و سخنان حضرت 
امام حسین)ع( در مسیر کربا(، مضامین 
آموزشی و سازنده زیارت ها و دعاهای زیارت 
را، پس از درک عمیق مفاهیم و مقاصد آن ها، 
به صورتی درست و با بیانی مناسب، به مردم 

بیاموزند.«
برگرفته از کتاب »قیام جاودانه«  

بیندیشیم نه این که بیاندیشیم!
هنگامی که الف مضموم)ُ ( و مفتوح)َ ( بین 
پیشوند »ب«و »ن« و فعل قــرار گیرد، الف 

آغازین در نوشتن حذف می شود:
نیفکن  بیافتاد(،  غلطش:  )شکل  بیفتاد 
)شکل غلطش: نیافکن(، بینداخت )شکل 
)شکل  بیندیش  بــیــانــداخــت(،  غلطش: 

غلطش: بیاندیش(
ــاشــد، تغییری  امــا اگــر الــف مکسور ) ِ( ب

نمی کند. مانند: بایستاد.
برگرفته از کانال »زین قند پارسی«  
علیرضا حیدری  

در محضر بزرگان

غلط ننویسیم 

امــام محمدتقــی)ع(: هــر کــس بــه انســان 
بدکاری امید داشته باشــد، کمترین عقوبت 

او محرومیت و نرسیدن به آرزوی خود است.
الفصول المهمه 

ذکر روز  یک شنبه
به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط   مرا که مصطبه ایوان و پای خم طنبی ستصد مرتبه »یا ذاالجال و ااکرام«

جمال دختر رز نور چشم ماست مگر   که در نقاب زجاجی و پرده عنبی ست

تفأل

بهترین بالش برای افراد پر مشغله

تاکسل- برای افرادی که همیشه در 
رفــت و آمــد هستند و مجبورند مدت 
زیـــادی را بیرون از خانه بگذرانند، 
خوابیدن و کمبود خواب یک مشکل 
اساسی است. اما یک شرکت در ژاپن 
بــرای کــاربــران ایــن کشور که معموا 
ــار مــی کنند و درس  بسیار سخت ک
می خوانند، این مشکل را برطرف کرده 
است. این شرکت نوعی بالش طراحی 

کرده است که در هر مکانی به راحتی قابل استفاده است و با قرار گرفتن به دور سر، مشکل 
بی خوابی را برطرف می کند. با استفاده از این بالش می توان در مترو و اتوبوس به راحتی خوابید.

 پاراگایدر سوار بی ادب!
آدیتی سنترال- مردم شهر کوچکی 
در انگلستان به نام »بیشل- ان- سی« 
سال هاست از فرد پاراگایدر سواری 
که در ارتفاع بسیار پایین پرواز می کند 
و با حالت فریاد فحش هــای رکیک 
می دهد در عذاب اند! پلیس این کشور 
در  وسیع  تحقیقات  با  گذشته  هفته 
منطقه بااخره این فرد خطاکار را که 
سال هاست به مردم توهین می کند و 
آن ها را عذاب می دهد، دستگیر کرد.

شهر بدون آپاندیس
روستای  ساکنان  سنترال-  آدیتی 
کــوچــکــی در شــیــلــی بـــه نـــام »ویـــا 
لیسترلز« برای زندگی در این روستا 
باید آپاندیسشان را از بدنشان خارج 
ایــن روستا یکی از سردترین  کنند. 
ــاده ترین مکان هــای روی  ــت و دوراف
زمین است و به طور متوسط دارای 
آب و هوای منفی 3 درجه است که در 
زمستان ها به منفی 47 درجه هم می 

رسد. نزدیک ترین بیمارستان به این روستای کوچک 80 خانواری، هزار کیلومتر با آن فاصله 
دارد و در مواقع ترکیدن آپاندیس مرگ حتمی در انتظار فرد است. بنابراین هر شخصی که در 

این روستا زندگی می کند، باید آپاندیسش را عمل و از بدنش خارج کند.

بزرگ ترین کدو تنبل جهان
کشاورز انگلیسی با کدو تنبل 370 
ــورددار مسابقه  ــ کیلویی برنده و رک
کشاورزی بریتانیا شد . این مسابقه 
هــرســالــه  در یــورکــشــایــر   انگلستان 
برگزار می شود که در پایان به پرورش 
دهنده بزرگ ترین محصول کدو تنبل  

جایزه ای داده می شود.

دوردنیا با کاروان کربا 

حدیث روز

قرار مدار

اندکی صبر

احساس فاصله
بهجت شکیب نیا

تمام حرف هایم را
دمیدم تک به تک

بر قاصدک ها
بیارند تا به سوی تو

نباشد بین ما
احساس دیوار

دنیا به روایت تصویر

راه در رو از حال بد قیمت سکه و دار

سید مصطفی صابری |روزنامه نگار

خودمونی 

های  ــروه  گ تــا  بگیرید  خودمانی  محافل  از 
تلگرامی، در هر موقعیتی که عده ای مجالی 
بــرای گپ زدن داشته باشند، بحث دربــاره 
مشکات اقتصادی کشور و افسوس درباره 
این که اگر پول مان را پارسال بند سکه و دار 
می کردیم اان چه قدر کاسب بودیم، برقرار 
اســت. بحث هایی کــه هیچ کــدام درآمـــدزا 
نیستند اما در عوض حسابی حال خراب کن 
هستند. افسوس ها و حسرت هایی که در 
بیشتر مواقع محرک کار و تاش و خاقیت 
نیستند و بیشتر مایه یاس و دلزدگی می شوند. 
به  را  بلد نیستیم تهدیدها  ــوًا بیشتر ما  اص
فرصت تبدیل کنیم و در مبارزه با شرایط سخت 
دنبال تجربه های دشوار باشیم. متاسفانه راه 
فراری هم از غرغرها نیست مگر در موقعیت 
هایی که انگار زمــان متوقف شــده، توقف در 
لحظه ای که دار قیمت روز را ندارد، از سکه 
و حبابش خبری نیست و آدم ها به چیزی جز 
حرف های مایوس کننده فکر می کنند. مکان 
 گاهی در توقف زمــان دخالت جــدی دارد. 

چند روز قبل به یک کتاب فروشی بزرگ رفتم، 
آن جا هم می شد حس کرد که قیمت باای 
کاغذ کمی روی فضا تاثیر گذاشته است اما 
انگار یک مسابقه جدی برای داشتن کتاب 
جدید، به دست آوردن دنیای تــازه با خرید 
کتابی متفاوت و... در جریان بود. جو کلی 

آن جا به آدم حس و حال متفاوتی می داد؛ ازم 
نیست کتاب بخرید و بخوانید، نفس حضور 
در چنین مکانی تاثیرگذار اســت چــون هر 
مجاورتی مشابهت می آورد ولو به اندازه چند 

دقیقه حضور در یک کتاب فروشی.
تجربه دیگر حضور در محل بازی کودکان در 
پــارک هاست. بچه ها و دنیایشان حال آدم 
را بدجوری دگرگون می کند. خنده، بازی، 
شــادی، گریه و باز خنده. در دنیای شیرین  
بچه ها خیلی چیزها بی معنی است، در این 
حد که اگر به فرزندتان بگویید پول برای خرید 
خانه ندارید ممکن است بگوید: »غصه نخور، 
من قلک عیدی هام رو می شکنم میدم بهت 
باهاش خونه بخری، حاا بیا با هم بازی کنیم«. 
نگاه کردن به نوزادان هم بی نهایت حال خوب 
کن است. انگار چشم در چشم آسمان آبی یا 
چشمه ای زال شده اید. در عوض اگر گذرتان 
به یک فروشگاه زنجیره ای بخورد، همشهری 
هایی را می بینید که به دایل نامعلوم و با ترس 
بعضا موهوم در حال خرید چیزهایی هستند که 
تا مدت زیادی نیازی بهشان ندارند. آن جاست 
که جو روی شما تاثیر می گذارد و فکر می کنید 
اگر نخرید کار تمام است و از قافله عقب مانده 
اید. برنامه شما چیست؟ قدم زدن در کتاب 
فروشی؟ رفتن به پارک و تماشای بازی بچه ها؟ 

یا بیان چندباره حرف های تکراری؟

داستانک

فتو نکته

اُمِّ َوَهب بنت عبد
نخستین بانوی شهید کربا

همه ما از کودکی با شنیدن ماجرای کربا بزرگ شده ایم. ذکر مصیبت های عاشورا در 
جان مان پیچیده و تک تک وقایع »روز واقعه« جلوی چشمان مان جان گرفته است. در این 
سلسله مطالب می خواهیم با کاروان کربا همسفر شویم و با شخصیت های تاثیرگذار 
صحرای کربا که کمتر می شناسیم شان یا حتی اصا نام شان به گوش مان نخورده است 

بیشتر آشنا شویم.
ام وهب، دختر عبد و از تیره نمر بن قاسط بود که در کوفه زندگی می کرد. منابع معتبر تاریخی 
ام وهب را زن عبدا... بن عمیر ذکر کرده اند.از طرفی امالی صدوق قضیه مشابه دیگری را برای 
ام وهبی نقل می کند که پسرش وهب بود و مادر و پسر هر دو نصرانی بودند و مسلمان می شوند. 
این دو زن متفاوت از یکدیگر هستند؛ چرا که شیخ صدوق بر نصرانی بودن ام وهب تأکید می کند 
و از طرف دیگر نحوه شهادت نیز در این دو قضیه متفاوت است. ام وهب با همسرش در یکی از 
محله های کوفه سکونت داشت. هنگامی که عبدا... از حرکت مردم به سوی کربا برای جنگ 
با امام حسین)ع( آگاه شد، تصمیم گرفت به یاری امام زمانش بشتابد و همسرش را نیز از نیت 
خود آگاه کرد. او نیز شادمان شد و با وی همراه شد. آن دو شبانه خود را به کربا رساندند و به 

کاروان حسینی پیوستند.
روز عاشورا هنگام ورود عبدا... به میدان، ام  وهب گرزی به دست گرفت و به او گفت: »پدر و 
مادرم به فدایت، از پاکان و از باقی  ماندگان محمد)ص( دفاع کن.« عبدا... به طرف دشمن 
حمله  ور شد و زن نیز در پی او رفت. عبدا... از او خواست که پیش زنان بازگردد. اما ام  وهب 
جامه اش را گرفت و گفت: »رهایت نمی  کنم، باید من هم با تو بمیرم.« در این هنگام امام 
حسین)ع( صدا زد: »خدا شما خاندان را پاداش نیک دهد. ای زن، خدایت رحمت کند پیش 

زنان بازگرد و با آن ها بنشین که جهاد از زنان برداشته شده است.« و او نیز بازگشت.
پس از حمله شمر و یارانش به جانب چپ سپاه امام، عبدا... به اسارت گرفته شد و به شهادت 

رسید.
 بعد از شهادت وی ناگهان همسر باوفایش، ام وهــب، خود را به بالین او رساند و در کنار او 
نشست. خاک و خون از صورت او برگرفت و این گونه می گفت: »هنیئا لک الجنة، اسأل ا... 
الذی رزقک الجنة ان یصحبنی معک« )بهشت بر تو گوارا باد، از خداوندی که بهشت را روزی تو 
گردانید طلب می کنم مرا همنشین با تو قرار دهد( در این هنگام شمر بن ذی الجوشن به یکی 
از غامانش دستور داد با گرزی به ام وهب حمله کند. غام شمر گرز را به سر ام وهب کوبید و 
ام وهب در همان جا به شهادت رسید و جسدش کنار پیکر همسرش بر خاک افتاد. عبدا... به 

هنگام شهادت 30 سال و همسرش 20 ساله بود.
منبع: ویکی شیعه، دانشنامه اسامی اهل البیت

راه های ارتباطی با ما :پیامک 2000999 و 09215203915 در تلگرام

* جــدی خــوش تــون مــیــاد مــا رو ایــن قدر 
بترسونین؟ یعنی چی این ترسانک هایی 
که چاپ می کنین؟ اگه یکی با خوندنشون 

سکته کنه چی؟!
ما و شما: یعنی این قدر ترسناک هستن؟! 
برای همین باای ستون نوشتیم »ترسانک« 

تا هرکی می ترسه نخونه دیگه.
* از احترام بی نظیر تک دخترمان بهناز جان 

و تک پسرمان سعید جان بسیار ممنونیم. 
پدر و مادرتان  

* َســَرم دیگه ظرفیت خاطراتم رو نــداره... 
مسعود مجنونپور  

* من خدمت سربازی یه دوست و هم خدمتی 
داشتم به نام مسعود مجنون پور، محل خدمت 

لشکر 77 پدافند هوایی. در هر حال امیدوارم 
همیشه شاد و خندان باشی آقای مجنون پور

* لطفا جدول و تبلیغات رو از زندگی سام 
بردارید و تو یک صفحه جداگانه چاپ کنید. 

علی کشته گر، درگز
سبب  بخشی  حامد  دکتر  جناب  گفته   *
خوشحالیم شــد، چــرا که سینما نمی روم 
پس جزو افــراد متوسط نیستم، جزو افراد 

فرهیخته ام. خیالم راحت شد.
* آق کمال؛ جناب عالی سربازی رفته اید؟ 
خدمت  کجا  بفرمایید  میشه   اگــه  رفته اید 

 کرده اید؟!
بــاشــم؟ اصا  آق کــمــال: مگه مشه نرفته 
پسری که سربازی نره، انگار خدمت نرفته! 

بااجازه تان تهران بودم ولی خوشبختانه هیچ 
تاثیری رو لهجه ام نذاشت!

نیکو، سالروز  مــان سجادجان  * پسر گل 
تولدت گرامی، عاشقانه دوستت داریم. 

پدر، مادر و خواهرت زهراجون  
* من بهتون حق میدم، هر نشریه ای برای بقا 
و ادامه راهش نیاز به آگهی داره. ولی انصافا 
دیگه جدول و آگهی به انــدازه نصف صفحه 
خیلی ستمه! چــرا تــوی بقیه صفحه های 
روزنامه تقسیم نمی کنین؟ صفحه مشاوره 
و خانواده هر روز خالیه و در عوض زندگی 
ســام و سامت و همشهری ســام هر روز 

نصفه است! 
کریم سیدی

محبت بی حد و مرز

پدری برای پسرش تعریف می کرد: »گدایی بود که هر روز 
صبح وقتی از این کافه نزدیک دفترم می اومدم بیرون، 
جلویم را می گرفت. هر روز یک بیست و پنج سنتی 
می دادم بهش. هر روز. منظورم اینه که اون قدر روزمره 
شده بود که آن گدا حتی به خودش زحمت نمی داد پول رو 
طلب کنه. فقط براش یه بیست و پنج سنتی می انداختم. 
چند روزی مریض شدم و چند هفته ای زدم بیرون و وقتی 
دوباره به اون جا برگشتم می دونی بهم چی گفت؟« پسر: 

»چی گفت پدر؟!« گفت: »»سه دار و پنجاه سنت بهم بدهکاری...! فکر می کنم بعضی از خوبی ها و 
سایت داستانک محبت ها، باعث بدعادتی و سوءاستفاده می شوند!« 

10 غار دریایی زیبا در جهان
غارها همیشه برای ما انسان ها شگفت انگیز بوده است؛ از انسان های اولیه که این مکان ها را مامن خود در برابر تهاجم حیوانات و دشمنان 
می دانستند، تا ماجراجویانی همچون »ایندیانا جونز« که در دل این غارها گنج و هیجان جست و جو می کردند! غارهای دریایی، در بین 

صخره های بلند جایی که آب دریا در آن فرو می ریزد، دیده می شود و از زیباترین گونه های غار است. در ادامه با 10 غار دریایی معروف و 
منبع: با بامیل زیبای جهان آشنا می شویم.  

ما و شما

دیدنی ها 

5- آدمیرال آرچ )جزیره کانگورو، استرالیا(
این غار صخره ای طی هزاران سال فرسایش حاصل از 
آب اقیانوس تشکیل و قندیل های طبیعی از سقف این 
غار بزرگ خارج شده است. با گشت و گذار در این غار، 

منظره های شگفت انگیزی خواهید دید.

4-غارهای آییا ناپا )قبرس(
این  غارها حدود 80 متر طول دارد و پر از سنگ های 
قیمتی پنهان، پل ها و دیگر سازه های نادر زمین شناسی 
اســت. زمانی که جزر و مدر دریــا کم اســت، به راحتی  

می توانید آن ها را کشف کنید.

3-غار بناگیل )پرتغال(
این غار در نزدیکی یک روستا قرار گرفته است و یکی از 
محبوب ترین مکان ها در این کشور است. دسترسی به آن با 
قایق است ولی اگر جزر و مد کم باشد، شناکنان هم می توان 
به آن رسید. آرامش و لذت در این مکان تضمین شده است.

2-غار ماربل )آئسان، شیلی(
دسترسی به  این غار فقط با قایقرانی میسر است. این غار 
دنج بیش از 6200 سال پیش تشکیل شده است. ترکیب 
زیبای آب های روشن، ساختار زیبای سنگ ها و بازتاب نور 

رنگی، بازدیدکنندگان را حیرت زده می کند.

1-غار فینگال )جزیره استافا، اسکاتلند(
این غار با 21متر ارتفاع و بیش از 64 متر عمق، در یک جزیره 
غیرمسکونی قرار داد که از هــزاران ستون بازالتی شش 
ضلعی تشکیل شده است. صداهای وهم آلود این غار، الهام 
بخش آهنگ سازان بزرگی همچون پینک فلوید بوده است.

10- غار جادویی ویتمو )نیوزلند(
به دلیل ساختار عجیب سنگ آهک و کرم های شب تابش 
که بیش از یک قرن است در آن ساکن اند، عنوان زیباترین 

غار جهان را بر خود دارد.

9- غار نپتون )ساردینیا، ایتالیا(
برای رسیدن به این غار بیش از 600 پله سنگی را باید طی 
کنیم. اما وقتی در نهایت به این غار استااگمیتی )باستون 
های برآمده از کف( رسیدید، متوجه خواهید شد که ارزش 

این همه زحمت را داشته است. 

8-غارهای شیر دریایی )اورگان، آمریکا(
احتماا اگر بدانید روی صخره های این غارها، گروه های 
ــادی از شیرهای دریایی را خواهید دیــد که در حال  زی
استراحت اند، متوجه خواهید شد دیدن این غار از نزدیک 

چقدر باارزش است. 

7- غارهای خلیج فنگ نگا )پوکت، تایلند(
این غارها از صخره های قوی و یکنواخت سنگ آهکی 
تشکیل شده است و در بین جزیره پوکت و تایلند قرار 
دارد. در قسمتی از مجموعه فیلم های جیمز باند )مردی 
با اسلحه طایی( باند در نزدیکی این غارها شنا می کند.

6- غارهای پارک وایاناپاناپا )هاوایی(
محل آب های زال در بین دیوارهای غار، بعد از پیاده روی 
طوانی برای دسترسی به این غار، رویایی ترین جا برای 
استراحت است. دیدنی ترین زمان این غارها لحظه ای 
است که نور خورشید بر دیوارهای این غار مستقیم می تابد.

زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام تـــــــــــــکـــــــــــــاـنــــــــــــی
رو  زندگی سام  بخش های  کــدوم  بگید  بهمون  عزیز!  دوستاِن 

بیشتر دوست دارید؟ 
کدوم یکی از مطالب زندگی سام توی ذهنتون مونده؟

ترجیح می دین تو این چهارصفحه چی بخونید و چی نخونید؟ 
نظرات و پیشنهادهاتون رو هر روز بین ساعت 11:30 تا 12:30 

دبیر ضمیمه زندگی سام، سیدمصطفی صابری، بگید.

 این شماره ماست؛ 
05137009366
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11ادبیات وهنر

»گهواره«، اولین اثر امیرعباس گاب در ژانر مذهبی به صورت تک آهنگ منتشر شد. به گزارش هنر آناین، این قطعه را سعید پاشازاده سروده و مهدی 
سفیدگر آن را تنظیم کرده است. امیر عباس گاب، خود کار آهنگ سازی این اثر را انجام داده است. این خواننده سال ۸۷ تیتراژ سریال ستایش با 
ترانه ای از علیرضا آذر و ملودی از خودش را اجرا کرد و به شهرت رسید و پس از آن، دعوت به همکاری در سریال ستایش2 را هم پذیرفت.

 امیر عباس گاب 
از»گهواره« خواند

یک شنبه 25 شهریور 1397 .6 محرم  1440.شماره 19916

...ادبی
 رونمایی از پوستر جایزه جال آل احمد

جایزه  دوره  یازدهمین  پوستر 
ادبی جال آل احمد در نخستین 
اعــضــای هیئت علمی  نشست 
آن رونمایی شد. در ابتدای این 
نشست، محمدرضا بایرامی دبیر 
جایزه کتاب سال گفت: برخی 
دِل خوشی از نــام گـــذاری این 

جایزه به نام جال نداشتند. این جایزه به دلیل جایگاه خود 
در جامعه ادبی و به واسطه ارزش مادی آن، در معرض انتقاد 
است. دکتر شریعتی می گفت، جال درست در مرحله ای که 
همه او را شبیه خودشان می خواستند، جور دیگری حرکت 
کرد و اگر جال همانند خواسته دیگران حرکت می کرد، 
تبدیل به مظهر و ُبت یک جریان فکری خاص می شد؛ ولی 
جال راه دیگری را انتخاب کرد و ماندگار شد. به گزارش 
مهر، پوستر جایزه جال که توسط سلمان رییس عبداللهی 
طراحی شده، بر اساس یکی از آخرین تصاویر به جامانده از 

مرحوم جال آل احمد است.

زبان فارسی، کلید ایران شناسی است

رئیس بنیاد سعدی، زبان فارسی 
را کلید ایران شناســی دانســت. 
حداد عــادل در دیدار با شــرکت 
کنندگان هشتمین دوره دانش 
افزایــی ایــران شناســی، گفت: 
امروز یــک ایــران امــروزی و یک 
ایران فرهنگی داریــم. مرز ایران 
فرهنگی بســیار بیشــتر از ایران 

امروزی اســت. عامت ایران فرهنگی، زبان فارســی است  
بنابراین هر کجا کلمه ای فارسی مشاهده کردید، بدانید در 
آن جا ایران حضور داشته است. نمونه آن پسوند »آباد« است 
مانند شهر اسام آباد و عشق آباد. به گزارش مهر، وی افزود: 
هر چه فارســی را بهتر یاد بگیرید، ایران شــناس موفق تری 
خواهید بود و هــر چه ظرایف این زبــان را بهتر بفهمید، بهتر 
می توانید فرهنگ ایرانی را درک کنید. ایران شناس واقعی 
کسی است که می تواند حافظ را بخواند و با عمق روح حافظ 

ارتباط برقرار کند. 

صداِی آدم های سرکوب شده ام
نویسنده ترکیه ای کتاب پرفروش »ملت عشق«می گوید 
همیشه دوست داشته صدای آدم های سرکوب شده باشد. او 
همیشه عاشق از بین بردن اختاف بین فرهنگ های نوشتاری 
و شفاهی بوده است. به گزارش ایبنا، نویسنده کتاب جدید 
»شمس پاره« گفت: در آثارم به طور مداوم تاش می کنم به 
آدم هــای ساکت، سرکوب شده و فراموش شده صدا بدهم 
و آن ها را به مرکز بیاورم و داستان های آن ها را به خواننده 
یادآوری  کنم. نامرئی را به مرئی تبدیل کنم و تابوها را مورد 
پرسش قرار دهم. کار نویسنده این است که درباره موضوعات 
دشوار، سواات دشوار بپرسد  اما پاسخی ارائه ندهد. چیزی 
که مهم است ایجاد یک فضای آزاد برای داشتن نظرات مختلف 
است  اما کار کردن در یک محیط ساکت برایم بسیار سخت 
است، بنابراین روی گوشم هدفون می گذارم و با صدای بلند 

موزیک گوش می دهم.

...موسیقی
دنگ شو به کانادا می رود

گروه موسیقی »دنگ شو«، تازه 
ترین کنسرت خود را جمعه 2۷ 
مهر با اجرای قطعات منتخب در 
شهر ونکوور کانادا برگزار می 
کند. گروه »دنگ شو« بنا بود تا 
پایان سال یک آلبوم »ای پی« 
منتشر کند اما از آن جا که چهار 
قطعه جدید در این مدت تهیه و تولید کرده است، این اثر در 
قالب یک آلبوم کامل به مخاطبان ارائه می شود. به گزارش 
نوا، این آلبوم هم اکنون در مرحله صدور مجوز است که در 
صورت دریافت مجوزهای ازم، بعد از ایام محرم و صفر در 
دسترس عاقه مندان قرار می گیرد. البته آلبوم دیگری از 
این گروه با نام »شیراز...« مدتی است آماده شده و طی ماه 
های آینده منتشر می شود. »مدونای«، آلبوم جدید گروه 
»دنگ شو« شامل ۱۰ قطعه بود که شهریور سال ۹۶ در 

دسترس عاقه مندان قرار گرفت.

دلخوری یکی از تنظیم کنندگان آلبوم 
»ابراهیم« از محسن چاوشی

بهروز صفاریان )آهنگ ســاز و 
پــاپ(  موسیقی  تنظیم کننده 
درباره حواشی آلبوم »ابراهیم« 
محسن چاوشی و ۹ ماه انتظار 
بــرای دریافت مجوز می گوید: 
مــن فکر می کنم ایــن هــا بــازی 
تبلیغاتی است. این آهنگ ساز 
به ایلنا گفت: فکر نمی کنم کارهایی که نامشان را سخیف 
می گذارند یا سیاسی ، اجتماعی یا هر نوعی که گمان 
کنیم سیستم با آن ها مشکل دارد، بخواهند مجوز بگیرند و 
نتوانند. یعنی به نوعی می توان گفت دیگر ممیزی در مرکز 
موسیقی ارشاد وجود ندارد و فقط یک کنترل کیفی است. 
وی همچنین درباره آلبوم »ابراهیم« گفت:  با آن که در یکی، 
دو قطعه به محسن چاوشی کمک کرده ام ولی هیچ نامی از 
من نیست و برایم عجیب بود که محسن از ترابری پایانه هم 
تشکر کرده بود اما از من نه! این از محسن چاوشی عجیب 
بود چون او آدمی است که این طور چیزها را خیلی مدنظر 

قرار می دهد.

موسیقی مذهبی، موضوع نشست جدید 
خانه موسیقی

تــازه ترین نشست ماهانه خانه 
ــران، روز یک شنبه  موسیقی ای
2۵ شهریور با موضوع موسیقی 
مذهبی در تاار اجتماعات این 
مجموعه صنفی برگزار می شود.

این نشست با تمرکز بر موسیقی 
مذهبی و اجرای تعزیه از امروز 
)یک شنبه 2۵ شهریور( در تاار اجتماعات این نهاد صنفی 
میزبان عاقه مندان است. در این نشست درباره موسیقی 
مذهبی صحبت خواهد شد و یکی از گروه های تعزیه به 
اجرای برنامه خواهد پرداخت. به گزارش مهر، نشست 
های ماهانه خانه موسیقی به طور مستمر از سال ۱۳۸۹ 
در یک شنبه های آخر هر ماه برگزار می شد. این نشست ها 
با اجراهای موسیقی در سبک های مختلف، اجرای پیش 
کسوتان موسیقی، معرفی استعدادهای جوان، معرفی 

تازه های کتاب و آلبوم و موسیقی مناسبتی همراه است.

دعوت نسیم مرعشی از مردم برای قصه گویی

کتاب  نویسنده  مرعشی  نسیم 
چهره ها

نویسنده
ــر سال  پــرفــروش»پــایــیــز فصل آخ
است« مردم را به قصه گویی دعوت 
کرد. نویسنده کتاب»هرس« در این ویدئو از مردم 
خواست قصه های خود را در قالب قصه های ویدئویی 
۹۰ ثانیه ای برای کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان ارسال کنند. بیست و یکمین جشنواره قصه 
گویی ایران به همت کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان در زمستان سال ۹۷ برگزار می شود و قرار 
است در دو بخش، قصه های ارسالی مردم را داوری 
کند. مهلت ارسال آثار تا پایان امروز اعام و سروش 
صحت نیز به عنوان دبیر هنری جشنواره بین المللی 

قصه گویی انتخاب شده است.

موسیقی سنتی شکست نخورده است

پرواز همای، از تولید دو آلبوم جدید 
چهره ها

خواننده سنتی
ــرای  »ای خانه ات خـــراب« و » اپ
حاج« خبر داد. او ضمن اشاره به 
عاقه و گرایش مردم به موسیقی سنتی گفت: همین 
اان در تهران، اپرای من با این استقبال روبه رو شده 
یا پارسال پروژه »سی« توانست حدود 4۰  هزار نفر را 
به سالن بکشاند، این یعنی موسیقی سنتی موفق تر 
از موسیقی پاپ است. قبا مردم از موسیقی سنتی 
بدشان می آمد و دو، سه خواننده بودند که فقط آن ها 
را گوش می دادند؛ اما اان این همه خواننده در 
موسیقی سنتی فعالیت می کنند و موفق هم هستند. 
اصا این طور نیست. موسیقی سنتی ما شکست 

نخورده و اوضاعش از پاپ بهتر است.

حذف میدان قیصر امین پور یعنی حذف شعر

احمد مسجد جامعی در توییتی از 
چهره ها

شاعر
حذف میدان و سردیس قیصر امین 
پور در منطقه 2تهران انتقاد کرد. او 
گفت: یکی از ویژگی های مرحوم قیصر امین پور، این 
بود که در زمان حیاتش، اجازه  نمی داد جایی را به 
نامش کنند.  وی به ایبنا گفت: این گونه تصمیمات 
 نشان می دهد که همچنان خودرو حرف اول را می زند، 
خاطره و شعر و قیصر مهم نیست و همه چیز تحت تاثیر 
روان بودن  ترافیک است و این غلط است. این انتقاد، 
واکنش رسول کشت پور شهردار منطقه 2 تهران را در 
پی داشت و او گفت: سردیس پس از اتمام عملیات در 
قسمت جنوبی تقاطع نصب می شود و نام بولوار 

شهرداری به بولوار قیصر امین پور تغییر می کند.

خوانندگی رضا صادقی برای »نشان ارادت«

تیتراژ ویژه برنامه »نشان ارادت« با 
چهره ها

خواننده پاپ
صدای رضا صادقی روی آنتن شبکه 
2 سیما رفت. برنامه »نشان ارادت« 
با حضور هنرمندان و ورزشکاران شیفته اهل بیت )ع( 
و امام حسین )ع( به طور ویژه به استقبال ماه محرم رفته 
است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، این برنامه کاری 
از گروه سازندگان برنامه حس مشترک است که پیش 
از این قرار بود از شبکه نسیم پخش شود. این برنامه به 
تهیه کنندگی پویان هدایتی و مشارکت سازمان عتبات 
عالیات در حال تولید است. رضا صادقی این روزها در 
حال استعدادیابی و تشکیل یک گروه موسیقی سه 
نفره است. او با یک فراخوان در صفحه شخصی اش، از 

تشکیل این گروه موسیقایی خبر داده بود.

مداحان باید اطاعات کافی داشته باشند	 

حاتم عسگری، پژوهشگر، 
دربـــاره موسیقی مذهبی و 
مداحی گفت: مسئوان 
باید برنامه ریزی کنند تا 
ــی بــــرای  ــ ــای ــ ــاس ه ــ ک
مداحان برگزار شود زیرا 
بسیاری از این افــراد اصًا 
هنر این کار را ندارند. مداحان 
باید اطاعات کافی در زمینه موسیقی مذهبی داشته باشند 
تا بتوانند موسیقی عاشورایی را اجرا کنند البته در چند سال 
اخیر اصًا این موضوع برای مداحان مهم نیست و هر نوع 
موسیقی را که دوســت داشته باشند با عنوان موسیقی 

عاشورایی اجرا می کنند.
این پژوهشگر افزود: بیشتر مداحان از اشعار سخیف استفاده 
می کنند در صورتی که باید از اشعاری استفاده شود که بیانگر 
رشادت و شهامت امام حسین )ع( است. موسیقی مذهبی 
باید در دستگاه های ایرانی اجرا شود زیرا مفهوم را به راحتی 

می رساند.
عسگری در پایان گفت: وظیفه مسئوان این است که به هر 
کسی اجازه مداحی ندهند بلکه فقط کسانی باید در این 

حوزه فعالیت کنند که حق مطلب را ادا می کنند.

باید به موسیقی مذهبی احترام بگذاریم	 

فؤاد توحیدی، پژوهشگر، با 
ــه ویـــژگـــی هـــای  اشــــــاره بـ
ــی  ــورای ــاش مــوســیــقــی ع
می گوید: ایــن موسیقی 
باید در شأن و منزلت امام 
حسین )ع( و اهــل بیت و 

بیانگر شهامت آن ها باشد.
این پژوهشگر با تأکید بر این که باید 
به موسیقی مذهبی احترام بگذارند و این نوع موسیقی روی 
اصول اجرا شود، می گوید: اگر مداحان نمی توانند و آموزش 

کافی ندیدند بهتر است این کار را انجام ندهند زیرا باعث 
دل زدگی مردم از این نوع موسیقی می شود.

توحیدی درباره موسیقی عاشورایی در کرمان اعتقاد دارد: 
خوشبختانه مردم کرمان آداب ورسوم و موسیقی عاشورایی 
را به درستی اجرا می کنند که امیدوارم این روند همیشه 
ادامه یابد. کرمانی ها در ایام محرم و صفر از سازهای سرنا، 
دهل های قدیمی، نقاره، نی های محلی و ... استفاده 
می کنند. آن ها این نوع موسیقی را بر اساس مقام های 

موسیقی نواحی اجرا می کنند.

باید کاری کنیم موسیقی عاشورایی دوباره زنده شود	 

متین رضوان پور، پژوهشگر، 
درباره موسیقی مذهبی و به 
ــی  ــق ــی ــوس خــــصــــوص م
ــی مــی گــویــد:  ــورای ــاش ع
نمی توانیم  متأسفانه 
مــوســیــقــی هــایــی را که 
امروزه در ایام محرم و صفر 
ــود، موسیقی  ــی شـ اجــــرا مـ

ــرا ایــن نــوع موسیقی ها  عاشورایی یا مذهبی بنامیم زی
بیان کننده مفهوم عاشورا نیستند.

رضوان پور اعتقاد دارد: مداحان باید با موسیقی دان ها 
مشورت کنند زیرا بسیاری از آن ها اصًا اطاعاتی در زمینه 
هنر موسیقی ندارند. مداحان فکر می کنند فقط باید از 
موسیقی پاپ استفاده کنند در صورتی که این دیدگاه کامًا 
اشتباه است.این پژوهشگر خاطرنشان می کند: موسیقی 
عاشورایی و اشعاری که در این ایام استفاده می شود، کامًا 
تحریف شده است و باید کاری کنیم این نوع موسیقی دوباره 
زنده شود زیرا حیف است این موسیقی از مسیر اصلی خود 
دور شود. موسیقی عاشورایی باید در دستگاه های ابوعطا، 
دشتی، چهارگاه، همایون و... اجرا شود. پس بهتر است 

مداحان آموزش ببینند تا هر موسیقی به گوش مردم نرسد.

مداحان باید از اشعار فاخر استفاده کنند	 

بهروز وجــدانــی، پژوهشگر، 
دربــاره موسیقی عاشورایی 
ــا چــنــد ســال  ــد: ت ــوی ــی گ م
ــردم با نواهای  گذشته م
ــاط خوبی  ــب ــورا ارت ــاش ع
برقرار می کردند ولی چون 
از اشعار درستی استفاده 
نشد این نوع موسیقی از مسیر 
اصلی خود منحرف شد. امروزه بیشتر از موسیقی پاپ استفاده 
می کنند، در صورتی که برای موسیقی مذهبی باید از موسیقی 
سنتی استفاده و اشعاری انتخاب شود که مورد توجه عموم قرار 
گیرد.این پژوهشگر ادامه می دهد: البته در شهرهای کوچک 
هنوز آداب ورسوم و سنت های خاص اجرا می شود و بیشتر از 
موسیقی های سنتی و محلی استفاده می کنند.بهروز وجدانی 
درباره مداحی در ماه محرم می گوید: مداحان باید آموزش 
ببینند و از اشعار فاخر استفاده کنند. آن ها باید سررشته کافی 
در حوزه ادبیات و موسیقی داشته باشند تا بتوانند اصل مطلب 
را بیان کنند. بهتر است موسیقی مذهبی به درستی ارائه شود 

تا مردم بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند.

گروه ادب و هنر- پیشینه سوگواری های ملی و مذهبی در ایران، به درازای تاریخ است. از سوی دیگر، حماسه 

عاشورا و شهادت امام حسین )ع( و یارانش در تاریخ اعتقادی شیعیان جهان به ویژه ایرانیان، جایگاه بسیار 

مهم و رفیعی دارد. از این رو آداب ورسوم عاشورایی و موسیقی آن، از نمونه های برجسته موسیقی مذهبی 

کشورمان است.به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران، موسیقی عاشورایی و مداحی که از زیرشاخه های 

آن است، بخش جدایی ناپذیر موسیقی سنتی ایران است و اجرای صحیح و مناسب آن موجب اعتای 

موسیقی های آیینی می شود. هنر آناین درباره موسیقی مذهبی و به طور ویژه موسیقی عاشورایی و مداحی 

با حاتم عسگری، فؤاد توحیدی،  متین رضوان پور و بهروز وجدانی پژوهشگران موسیقی گفت وگو کرده 

است که در ادامه می خوانید.

موسیقی عاشورایی باید زنده شود
نظر چند پژوهشگر موسیقی درباره موسیقی عاشورایی و مداحی

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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نویسندگان در »هفته کتاب«
 تقدیر می شوند 

نخستین جلسه شورای سیاست گذاری بیست و ششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسامی ایران برگزار شد. به گزارش ایسنا، محسن جوادی، معاون 
فرهنگی وزیر ارشاد، در این جلسه گفت: با توجه به تقارن هفته وحدت و هفته کتاب، می توانیم یکی از برنامه های هفته کتاب را در شهر مهاباد برگزار کنیم. 

وی تأکید کرد: تقدیر از نویسندگان باید در هفته کتاب انجام شود و سعی می کنیم برنامه هایی را مثل نمایشگاه های استانی، برگزار کنیم.

  جواد نوائیان رودسری 

info@khorasannews.com

استفاده از روایت صحیح وقایع روی داده در دهه نخست 
محرم سال 61 هجری، یکی از مهم ترین عوامل شناخت 
و پاسداری از معارف حسینی است. از همین رو، ضرورت 
استفاده سخنرانان و مداحان از منابع معتبر در شرح 
روایت و بیان مصائب اهل بیت)ع(، ترجیع بند توصیه های 
مراجع عظام تقلید در ماه محرم و ایام عــزاداری حضرت 
ــت. ایــن موضوع از چنان اهمیتی  سیدالشهدا)ع( اس
برخوردار است که بزرگان دین، هرسال در همین ایام، این 
توصیه را تکرار می کنند و درباره تحقق نیافتن احتمالی آن 
هشدار می دهند. از همین رو، در گفت و گو با حجت ااسام 
والمسلمین محمدهادی یوسفی غروی، پژوهشگر برجسته 
تاریخ اسام، معتبرترین منابع را برای تبیین واقعه عظیم 

عاشورا بررسی کرده ایم.
کهن ترین مقتلی که درباره واقعه عاشورا   

نوشته شده، کدام مقتل است؟ 

کهن ترین مقتلی که دربــاره واقعه عاشورا نگاشته شده، 
حاصل تحقیق و تتبع فردی به نام ابی ِمخَنف، لوط بن یحیی 
بن سعید بن سالم َازدِی غامدی است. او حدودًا در سال 
80 هجری قمری، یعنی 20 سال پس از واقعه عاشورا 
متولد شد و ظاهرًا در سال 157 هجری قمری درگذشت. 
در دوران او اخبار مربوط به جریان شهادت امام حسین)ع( 
و یارانشان، در کوفه عاقه مندان فراوانی داشت و وجود 
افرادی که یا خود در واقعه کربا حضور داشتند یا حوادث 
آن را با یک واسطه نقل می کردند، وی را بر آن داشت تا به 
جمع آوری روایت های این واقعه تاریخی بپردازد؛ کاری که 
در سال 100 هجری قمری آغاز شد. ابی ِمخَنف توانست در 
خال جمع آوری اخبار مربوط به واقعه عاشورا، با 57 نفر از 
شاهدان این واقعه دیدار و خاطرات آن ها را ثبت و ضبط کند. 
او پس از آن، اخبار حرکت امام)ع( از مدینه، ورود آن حضرت 
به مکه و عزیمت ایشان به عراق را، همراه با اخبار پس از واقعه 
کربا و ماجرای اسارت خاندان رسالت، جمع آوری کرد و 
در کتاب خود آورد. این کتاب را می توان قدیمی ترین مقتل 
امام حسین)ع( دانست. اما متأسفانه گاه نسخه برداری و 
اقتباس از این اثر، با امانت داری توأم نبوده و برخی دخل 
و تصرف ها در آن انجام شده است. در این جا باید یادآوری 
کنم که این کتاب تاریخی مهم، مستقیمًا به دست شاگرد 
ابی ِمخَنف، یعنی هشام بن محمد بن صائب کلبِی کوفی 
)متوفی به سال 204 یا 206 هجری قمری( رسید و او که از 
معاصران حضرت امام رضا)ع( بود، اخباری را که از دیگران 
درباره واقعه عاشورا دریافت کرده بود، به انتهای متن »مقتل 
ابی ِمخَنف« اضافه کرد و کتاب به اثر مشترک میان استاد 
و شاگرد تبدیل شد. البته باید توجه داشته باشیم که هشام 
کلبی در این الصاق متن، نسبت به اثر استاد خود نهایت 
امانت داری را رعایت کرد و در متن نوشته شده توسط ابی 

ِمخَنف، دخل و تصرفی نکرد.

سرنوشت این مقتل بسیار مهم چه شد؟ آیا   

امروز هم »مقتل ابی مخنف« در دسترس عموم قرار دارد؟

این کتاب گرانبها، حدود 100 سال بعد، یعنی اواخر قرن 
سوم، به دست مورخ مشهور، ابوجعفر طبری، صاحب »تاریخ 
طبری« رسید و چون او کتاب تاریخ خود را بر مبنای سال 
شمار تنظیم می کرد، »مقتل ابی ِمخَنف« را با اضافات هشام 
کلبی به عنوان منبع تاریخی برای بیان حوادث سال های 
60 و 61، یعنی پس از مرگ معاویه تا شهادت مظلومانه امام 
حسین)ع( در کربا، برگزید و آن را در کتاب خود به شکلی 
مبسوط وارد کرد. به همین دلیل، با این که امــروزه متن 
اصیل و قابل استناد »مقتل ابی ِمخَنف « در اختیار ما نیست، 
اما می توانیم با نگاهی به تاریخ طبری، مفاد اصلی این مقتل 
کهن را در اختیار داشته باشیم. این موضوع به ویژه از این رو 
حائز اهمیت است که دریابیم طبری در کتاب خود اسناد 
روایت های تاریخی را به شکلی کامل آورده و کار خود را 
مستند کرده است. حدود صد سال بعد از طبری، یعنی اواخر 
قرن 4 هجری قمری، کتاب ابی ِمخَنف و مقتل هشام کلبی به 
دست شیخ مفید، عالم نامدار شیعه، رسید و او در قسمت دوم 
کتاب »اارشاد« خود، که درباره تاریخ زندگی معصومین)ع( 
نوشته شده است، مفصاً  از »مقتل ابی ِمخَنف« بهره برد. 
البته شیخ مفید در ابتدای کتاب خود تصریح می کند که 
اخبار مربوط به واقعه کربا را از این مقتل و نیز کتاب مورخی 
به نام ابوالحسن بن محمد مدائنی)متوفای سال 218 یا 
220 هجری قمری( آورده است، اما انطباق محتوای این 
بخش از کتاب ارشاد با تاریخ طبری نشان می دهد که عمده 
نگاه شیخ مفید برای نگارش ارشاد، به »مقتل ابی ِمخَنف« 
بوده و کمتر از کتاب مدائنی بهره برده است. متأسفانه شیخ 
مفید از باب اختصار و نیز با توجه به این موضوع که »مقتل 
ابی ِمخَنف« در آن عصر دراختیار همگان قرارداشته، اسناد 
اخبار مربوط به واقعه عاشورا را نیاورده است؛ کاری که اگر 
انجام می گرفت، ما را از تاریخ طبری برای بررسی مستندات 
»مقتل ابی ِمخَنف« بی نیاز می کرد. البته کتابی که امروزه 

با عنوان »مقتل ابی ِمخَنف« منتشر می شود، سند معتبری 
ندارد و مملو از روایات مجعول و غیرقابل اعتماد است. به 
نظر می رسد این کتاب در حدود قرن 10 هجری قمری و 
کمی قبل از آغاز حکومت صفوی، در شهر شادگان، واقع 
در استان خوزستان، با حمایت حکومتی به رهبری سید 
صاح مشعشعی، تدوین شده باشد. هم اکنون نیز، در همان 
منطقه، تعدادی از افراد، ظاهرًا بر اساس نذر، این کتاب را با 
قلم رونویسی می کنند و در اختیار مردم قرار می دهند و بنده 
در ابتدای کتاب »وقعه الّطف«، به 25 غلط فاحش این کتاب 

دست نویس اشاره کرده ام.
پس از این دوره، شاهد نگارش کدام مقتل ها   

هستیم؟

یکی دیگر از مقاتل مشهور و نسبتًا معتبر، کتاب »لهوف« 
ــاووس، از علمای شیعه قرن 7 هجری قمری  سید بن ط
است؛ کتابی که عمومًا با استفاده از مقتل خوارزمی نوشته 
شده و جزو مقتل های معتبر است. خوارزمی، که مقتل او 
مورد استفاده سید بن طاووس قرار گرفته، مقتل خود را با 
استفاده از »کتاب الفتوح« احمد بن اعصم کوفی، از معاصران 
طبری، به رشته تحریر درآورده است. از مقاتل مهم دیگری که 
در دوران متأخر نوشته شده است، می توان به مقتل معتبر و 
نسبتًا مفصل معتمدالدوله، فرهادمیرزای قاجار اشاره کرد. 
او عموی ناصرالدین شاه و رئیس ایل قاجار بود و با مراجعه 
به بیش از 70 منبع تاریخی، مانند کتاب ارشاد شیخ مفید 
و حتی مراجعه به آثار مورخان اهل سنت، مقتلی نوشت و 
نامش را »َقمقام َزخار و َصمصام بتار« گذاشت. این مقتل، 
اثری مفید، قابل استفاده و نسبتًا جامع است. چندی بعد 
شیخ عباس قمی نیز برای عمل به وعده استاد خود، مرحوم 
محدث نوری، کتاب »َنَفس الَمهموم« را به زبان عربی نوشت 
که بعدها مرحوم آیت ا... شعرانی آن را به فارسی ترجمه کرد 
و سپس ترجمه های نسبتًا خوب دیگری نیز از آن ارائه شد. با 
این حال، محدث قمی بعد از نگارش کتاب مشهور »منتهی 
اآمال«، درباره زندگی معصومین، علیهم السام، به اصاح 

برخی روایات کتاب قبلی خود پرداخت و تصریح کرد که در 
صورت اختاف در روایات نقل شده دو کتاب، اخبار و روایات 

»منتهی اآمال« ارجحیت دارد.
در دوران معاصر چه مقاتلی به رشته تحریر   

درآمده و جایگاه آن ها از نظر اعتبار چگونه است؟

در دوره معاصر، مقتل »ُمَقَرم« اثر سیدعبدالرزاق موسوی 
نجفی را می توان از مقاتل معتبر دانست که توسط مرحوم 
استاد عزیزا... عطاردی به فارسی ترجمه شده است. در 
سال های اخیر هم، استاد مهدی پیشوایی، با کمک 10 نفر 
از دانش آموختگان رشته تاریخ موسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی)ره(، »مقتل جامع سیدالشهداء)ع(« را در دو 
جلد منتشر کردند که در حقیقت، جامع ترین و محققانه ترین 
اثری است که در این حوزه ارائه شده است و در آن می توان 
اخبار مربوط به تمامی روایــت های نقل شده در مقاتل و 

استنادات مربوط به آن ها را مورد مداقه و بررسی قرار داد.

...گزارش
 ابتکار کفاش یزدی 

برای ترویج »کتاب خوانی« 

یک کفاش یزدی معتقد است با ارائه کتاب در دکه خود 
و دعــوت مشتریانش به کتاب خوانی، در زمــان انتظار 
در  خــود  به سهم  توانسته است  کفش ها،  تعمیر  ــرای  ب
ترویج کتاب خوانی مؤثر باشد. به گزارش ایبنا، کتاب و 
کتاب خوانی، یکی از شاخصه هایی است که امــروزه در 
ارزیابی پیشرفت کشورها مورد استفاده قرار می گیرد و در 
کشور ما نیز، گام هایی در این زمینه برداشته می شود که 

برگزاری طرح های مختلف ملی از آن جمله  است. 

اجرای برنامه های متنوع  ترویج کتاب خوانی 	 

در این بین، عاوه بر نهادها و دستگاه های ذی ربــط در 
زمینه کتاب و کتاب خوانی، برخی از مردم نیز، بر اساس 
عاقه خود سعی می کنند به هر طریقی، سرانه مطالعه و 
کتاب خوانی را باا ببرند. در این زمینه، در استان یزد هم، 
فعالیت های موثری در زمینه ترویج کتاب و کتاب خوانی 
در حال انجام است و نهادهایی مانند نهاد کتابخانه های 
عمومی، شهرداری ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی و 
دبیرخانه کانون های مساجد، طرح های مختلفی  در این 
زمینه داشته اند. برخی از افراد نیز، طبق سلیقه خودشان، 
برای ترویج کتاب خوانی تاش می کنند و در فعالیت های 

خود، به نوعی کتاب و کتاب خوانی را گنجانده اند.

کفاش کتاب دوست	 

ــراد، کفاشی اســت کــه در خیابان امــام   یکی از ایــن افـ
خمینی)ره( یزد که یکی از مکان های پررفت وآمد این شهر 
به شمار می آید، دکه دارد و به منظور جلوگیری از اتاف 
وقت مشتریان خود، کتاب هایی را برای آن ها تهیه کرده 
است تا زمان انتظار خود را به مطالعه اختصاص دهند. 
علی محمودوند، کفاش خوش ذوق یزدی که از سال 82 
تاکنون، در دکه کوچک خود به کفاشی مشغول است، 
گفت: من معتقدم که امروز باید بیش از پیش به کتاب و 
کتاب خوانی توجه داشته باشیم و مطالعه، از ازمه های 

یک جامعه است.

تاش برای گسترش فرهنگ  مطالعه	 

  این کفاش، با بیان این مطلب که در حد توان خود در 
این زمینه گام برداشته است، ادامه داد: برای این کار، 
چند جلد کتاب را در معرض دیــد مشتریان خــود قرار 
دادم تا مشتریانی که در انتظار تعمیر کفش خود هستند، 
بتوانند حتی بــرای چند لحظه هم که شــده، نگاهی به 
کتاب ها بیندازند و در صورت عاقه، آن را تهیه کنند. 
محمودوند تصریح کرد: هدفم از این کار، احترام گذاشتن 
به وقت دیگران است و با توجه به همه گیر شدن استفاده 
از فضای مجازی، سعی می کنم بار دیگر اهمیت کتاب و 
کتاب خوانی را در جامعه مورد توجه قرار دهم. وی گفت: 
این فعالیت با استقبال مخاطبان همراه شده است؛ تاحدی 
که برخی با تشویق و برخی نیز با عکس گرفتن ازکتاب ها، 
برای تهیه آن به کتابخانه ها و کتاب فروشی ها مراجعه 

می کنند.
 این کفاش اضافه کرد: ما هنوز افرادی داریم که به کتاب 
خواندن عاقه دارنــد و بــرای آن ارزش قائل می شوند، 
اما شاید شرایط مطالعه بــرای آن هــا وجــود نــدارد که ما 
می توانیم، با فعالیت هایی از این قبیل، به گونه ای آن ها را 
کتاب خوان کنیم. محمودوند ادامه داد: مسئوان استانی 
نیز می توانند، در مکان ها پررفت وآمد، کتابخانه های 
سیاری ایجاد کنند و در کتاب خوان شدن مــردم، سهم 

به سزایی داشته باشند.

...جهان کتاب 
گاردین نوشت 

 تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی
 بر طراحی »جلد« کتاب ها 

یکی از روش ها برای افزایش فروش کتاب ها این است 
که آن ها را به اشیای مطلوب تر و جذاب تری تبدیل کنیم 
و یک راهکار در این زمینه، جــذاب کــردن آن ها از نظر 
زیبایی شناسی است. به گزارش ایبنا به نقل از گاردین، 
قوانین طراحی جلد کتاب دهه به دهه تغییر می کند. 
جلدهای دهه 1۹۹0، حاا رنگارنگ و تقریبا بسیار شلوغ  
به نظر می آید. زمانی به نظر می رسید که کتاب های 
الکترونیک و کیندل ها، جای همتایان فیزیکی خود را 
می گیرند، اما این اتفاق نیفتاد. با رواج مجدد مجله های 
ــازه از  ــی ت ــار دیجیتال باعث درک آمــاتــوری، پیشروی آث
کتاب های فیزیکی شد. بخشی از آن، در پاسخ مستقیم به 
کتاب های دیجیتال بود. اما رسانه های اجتماعی، به طور 
خاص اینستاگرام که با هشتگ هایی، تمایل به جلدهای 
ــازه ای بر زیبایی شناسی  زیبا را ترویج می کند، تاکید ت
جلد کتاب ها دارد. ریچل ویلی، طراح جلد کتاب هایی 
نظیر »پدر روحانی« اثر پاتریشیا اکوود و »برج حوت« اثر 
ملیسا بــرودر، می گوید: »با شبکه های اجتماعی، مردم 
کتاب هایشان را به جای کتابخانه های شخصی موجود 
در خانه، در جاهای بیشتری نشان می دهند. در بعضی 
مــوارد، کتاب ها به لوازم جانبی تبدیل می شود.« فمکه 
برول که صفحه ای با محتوای عکس های مربوط به کتاب 
در اینستاگرام راه اندازی کرده است، می گوید: »اگر از جلد 
یک کتاب خوشم نیاید، از آن عکس نمی گیرم و در صفحه ام 
نمی گذارم.« او از تبلیغ کتابی که دوست دارد، نمی گذرد، 
اما اگر جلد کتاب جذاب نباشد، از صفحه »عنوان« عکس 
می گیرد. وی بــرای آن چه به نظرش چاپ جذاب تری 
می آید، هزینه اضافه می پردازد. امیلی کامپ، صاحب 
یکی دیگر از این صفحه ها می گوید: »احساس گناه می کنم 
از این که چندین نسخه ای که از یک کتاب می خرم، فقط 
به این خاطر است که می بینم نسخه هایی زیباتر از مال من 
وجود دارد. وقتی کتاب »پدر روحانی« اثر پاتریشیا اکوود 
به دستم رسید، ناامید شدم، چون با طراحی ویلی نبود.« 
کتاب هایی که به تازگی انتشارات »فابر اند فابر« منتشر 
می کند، تمرکز تازه ای بر طراحی دارد؛ این ناشر، نسخه 
چاپ سربی از جلد کتاب جدید »سالی رونی« را، با عنوان 
»مردم عادی«، برای کسانی که از پیش سفارش داده اند، 
مجانی می فرستد. برای سه گانه »فای« اثر ریچل کاسک، 
رودریگو کوراِل طراح، از عکس های چارلی اینگمن که 
کارهایش اغلب در مجله هایی نظیر »ُوگ« چاپ می شود، 
استفاده کرد و درنتیجه، جلد کتاب های کاسک، شیک 
و مد روز است؛ به طوری که کتاب های هنری را به ذهن 
متبادر می کند. کورال می گوید که رسانه های اجتماعی 
مستقیمًا بر طراحی هایش تاثیر گذاشته اند: »هنر جلد، 
ــات رسانه های اجتماعی را به ذهــن متبادر  اغلب اوق
تصاویر  و  نمایشی  آیکون ها  اغلب  ما  که  چــرا  می کند؛ 
متحرک را بر جلد کتاب ها بسط می دهیم و به گونه ای 

طراحی می کنیم که در سطح اینترنت پخش شود.« 

گفت و گوی خراسان با استاد یوسفی غروی، پژوهشگر تاریخ اسام درباره مقاتل معتبر 

مردم و مداحان به کدام »مقاتل« مراجعه کنند؟ 

در سال های اخیر، استاد مهدی 
پیشوایی، با کمک 10 نفر از دانش 

آموختگان رشته تاریخ موسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی)ره(، »مقتل جامع 

سیدالشهداء)ع(« را در دو جلد منتشر 
کردند که در حقیقت، جامع ترین و 

محققانه ترین اثری است که در این حوزه 
ارائه شده است
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یک مقام دولتی اندونزی از کشته شدن ۱۰ نفر در پی آتش سوزی و غرق شدن یک کشتی مسافربری در آب های استان "سواوسی مرکزی" در اندونزی خبر داد. به گزارش 
ایسنا  به نقل از شینهوا   سخنگوی وزارت حمل و نقل اندونزی اعام کرد روز جمعه گذشته یک کشتی مسافربری در حال عزیمت به سمت بندر "بانگای" در استان سواوسی 
مرکزی این کشور بوده که طعمه حریق شده و در آب های جزیره "ساگو" غرق می شود. در این حادثه ۱۰ نفر کشته شده و ۱۲۶ نفر نجات یافته اند.

 1۰ کشته در آتش سوزی 
کشتی اندونزیایی

یک شنبه  25 شهریور 1397.    6 محرم  144۰.  شماره  19916 

...درامتدادتاریکی
در کنار باتاق...!

هیچ نقشی در انتخاب همسرم نداشتم یک روز با فریاد 
خشم آلود پدرم پای سفره عقد نشستم و این گونه زندگی 
سراسر درد و رنج من در حالی آغاز شد که هیچ گاه جرئت 
اعتراض به اعمال و رفتار همسرم را نداشتم. همین موضوع 
موجب شده بود ساعت ها پنهانی گریه کنم ولی روزی 

صحنه ای دیدم که گویی قلبم از حرکت ایستاد و ...
زن ۲۶ ساله که کوله بار سال ها رنج و محنت را روی میز 
مشاور و مددکار اجتماعی کانتری میرزاکوچک خان مشهد 
گشوده بود، در حالی که بغض غریبی گلویش را می فشرد 
رشته افکارش را به دوران کودکی اش گره زد و گفت: از روزی 
که چشم به دنیا گشودم خودم را در کنار باتاق مواد افیونی 
دیدم جایی که پدرم هر روز بیشتر در آن باتاق فرو می رفت 
و ما تنها نظاره گر این صحنه های تلخ بودیم. من فرزند اول 
خانواده بودم و فقر و ذلت را بیشتر از دیگران درک می کردم 
پدرم برای تهیه هزینه های مواد مخدر دست به هر کاری می 
زد و به هیچ کسی رحم نمی کرد وقتی خمار می شد چنان 
خشم سراسر وجودش را فرامی گرفت که جز فرار از مقابل 
چشمانش چاره دیگری نداشتم. روزها به همین ترتیب می 
گذشت تا این که شبی پدرم با چهره ای برافروخته وارد منزل 
شد و با تشر به مادرم گفت »صغری« را به یکی از دوستانم 
»جواب« داده ام! آن زمان ۱5 بهار بیشتر از عمرم نمی گذشت 
که از شنیدن این جمله هاج و واج مانده بودم پدرم برای تهیه 
پول مواد مخدر مصرفی اش دچار مشکل شده و قول ازدواج 
مرا به یکی از هم بساطی هایش داده بود در حالی که »سلیم« 
۱5 سال از من بزرگ تر بود ولی پدرم تصور می کرد با این 
ازدواج، زندگی او نیز رو به راه می شود با وجود این همه نقشه 
های پدرم »آب در هاون کوبیدن« بود چرا که »سلیم« نه تنها 
مخارج اعتیاد پدرم را پرداخت نکرد بلکه به من نیز همواره به 
چشم یک کنیز می نگریست. اوایل زندگی وقتی شب ها دیر به 
خانه می آمد فکر می کردم که سر کار است چرا که به این گونه 
دیر آمدن ها در خانه پدرم عادت داشتم. وقتی کمی بزرگ تر 
شدم و حقایق زندگی مشترک را درک کردم تازه فهمیدم که 
باز هم در کنار یک باتاق وحشتناک شاهد غرق شدن سلیم 
هستم. زندگی من روز به روز تلخ تر و غمناک تر می شد چرا که 
همسرم در بیراهه فساد و فحشا قدم برمی داشت و من آینده 
ام را در سیاهی و تباهی می دیدم در حالی که صاحب سه 
فرزند شده بودم همسرم هیچ اهمیتی به من نمی داد و رفت 
و آمدهای بسیار مشکوکی داشت هیچ وقت جرئت اعتراض 
یا سوال نداشتم چرا که پاسخم را با مشت و لگد می داد و من 
به خاطر بی کسی و تنهایی باید ساعت ها اشک می ریختم 
زمانی متوجه شدم که سلیم با زنان خیابانی نیز ارتباط دارد 
که او به خاطر اعتیاد از کارش اخراج شده و در یک نانوایی کار 
می کرد. فراز و نشیب های سختی را در زندگی می گذراندم 
که روزی همسرم را تعقیب کردم. او که به بهانه رفتن سرکار 
از منزل خارج شده بود وارد یک منزل دیگر شد و چند ساعت 
بعد به همراه یک زن غریبه از آن مکان بیرون آمد. با چشمانی 
اشکبار به خانه بازگشتم و این بار درباره ارتباطش با آن زن 
غریبه از او سوال کردم اما همسرم نه تنها باز هم مرا زیر مشت و 
لگد گرفت بلکه فریاد زد آن زن را دوست دارد و دیگر حاضر به 
ادامه زندگی با من نیست. حاا من مانده ام و چشمان نگران 

سه فرزندم که ...
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری

 خراسان رضوی

...ازمیان خبرها
کاهبرداری مردشیک پوش از 

آگهی دهندگان سایت دیوار

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری 
کاهبردارانی که پس از شناسایی فروشندگان کاا در سایت 
های خرید و فروش آناین اقدام به کاهبرداری از آنان کرده 
بودند، خبر داد.بــه گزارش ایسنا، در تاریخ ۲۱ خردادماه 
امسال پرونده ای با موضوع کاهبرداری از کانتری ۱۰۱ 
تجریش به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد 
که در آن مال باخته در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: قصد 
داشتم یک دستگاه تلفن همراه را از طریق انتشار آگهی در 
سایت دیوار به فروش رسانم . در همان روز اول نشر آگهی ، 
مرد جوانی به نام سهیل سرلک با ظاهر متشخص و آراسته 
پس از هماهنگی تلفنی ، در ساعات پایانی شب به در منزل 
ما مراجعه و با پیشنهاد قیمت مناسب برای خرید گوشی 
اظهارکرد که وجه مدنظر به میزان چهار میلیون و 5۰۰ هزار 
تومان را از طریق نرم افزار موبایل بانک پرداخت خواهد کرد. 
متعاقبا با دریافت شماره کارت عابربانک من و نمایش رسید 
انتقال وجه جعلی در صفحه نمایشگر تلفن همراهش به گونه 
ای وانمود کرد که وجه مذکور به حسابم واریز شده است و در 
پی نرسیدن پیامک واریز وجه برای بنده این فرد مدعی شد که 
به علت تعطیلی بانک ها و ساعات پایانی شب بعضا انتقال وجه 
تا دو ساعت زمان می برد. در ادامه همین مانور متقلبانه این 
فرد با اپراتور بانک تماس گرفت که مرد جوانی به عنوان اپراتور 
بانک ضمن تأیید کسر وجه از حسابش گفت که به علت قطعی 
سیستم ها ممکن است واریز وجه به حساب مقصد حداکثر با 

دو ساعت تأخیر انجام شود.
مال باخته ادامه داد: سرانجام با توجه به ظاهر موجه فرد 
مذکور به او اعتماد کردم و گوشی تلفن همراهم را در اختیارش 
گذاشتم که با توجه به واریزنشدن پول در زمان مقرر، در اول 
وقت اداری به بانک مراجعه کردم و متوجه شدم فرد یاد شده 

کاهبردار بوده است.
درادامــه تحقیقات تعداد دیگری از شکات و مال باختگان 
شناسایی شدند که آن ها نیز دقیقا به همین شیوه و شگرد 
مورد کاهبرداری قرار گرفته اند که در همین راستا تیم جعل 
و کاهبرداری پایگاه یکم پلیس آگاهی با انجام اقدامات ویژه 
پلیسی موفق به شناسایی محل فروش گوشی تلفن همراه مال 
باخته در یک مغازه خرید و فروش گوشی تلفن همراه شدند 
که با بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته 
مغازه موبایل فروشی، تصویر فروشنده گوشی نیز شناسایی 
شد و به رؤیت مال باخته رسید که بافاصله مورد شناسایی 
قرار گرفت.در ادامه اقدامات پلیسی ، کارآگاهان پایگاه یکم 
پلیس آگاهی موفق به شناسایی هویت حقیقی متهم به نام 
بهرام شدند و در نهایت با شناسایی محل تردد بهرام در حوالی 
میدان شوش، کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی در تاریخ 

چهارم شهریورماه موفق به دستگیری وی شدند.
ــا فقره  بــهــرام در همان تحقیقات اولــیــه صراحتا بــه ده ه
کاهبرداری با این شیوه و شگرد و با مشارکت فرد دیگری 
به نام مهدی که پاسخ گوی تلفن به عنوان اپراتور بانک بود، 
اعتراف کرد که بافاصله مهدی نیز در ساعات پایانی همان 
روز در میدان تجریش دستگیر شد و در تحقیقات پلیسی به 
عمل آمده به کاهبرداری با مشارکت متهم اصلی پرونده 
اعتراف کرد.براساس اعام مرکز اطاع رسانی پلیس آگاهی 
پایتخت، سرهنگ کارآگاه قاسم دست خال، رئیس پایگاه یکم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید این خبر گفت : در بررسی 
سوابق متهمان مشخص شد که متهم اصلی پرونده تحت 
تعقیب مراجع مختلف قضایی و انتظامی قرار دارد که ضمن 
هماهنگی با بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه یک تهران، 
متهمان برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار پایگاه 
یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.وی اضافه کرد: 
تحقیقات برای شناسایی دیگر جرایم متهمان و سایر شکات 
و مال باختگان احتمالی همچنان در دستور کار تیم مبارزه 
با جعل و کاهبرداری پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار دارد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی تشریح کرد 

ماجرای 50 پرونده خودروهای سرقتی در پارکینگ شهرداری 
اختصاصی خراسان
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  125 کشته در حوادث ترافیکی هفته گذشته
سرپرست سازمان اورژانس کشور با تشریح آمار حوادث 
یک هفته گذشته گفت: در طول این مدت 384 حادثه 
ویژه ثبت شده که در مجموع ۱۲5 کشته داشته است. 

پیرحسین کولیوند در گفت وگو با ایسنا، با اشــاره به 
این که در هفته گذشته 384 حادثه ویژه در سامانه 
مرکز مدیریت عملیات بحران)EOC(، ثبت شده است، 
اظهار کرد: در این حوادث ۱4۰8 نفر مصدوم شدند 
که ۱۱84 نفر آن ها توسط اورژانس به مراکز درمانی 
منتقل و ۲44 نفر نیز در محل درمان شدند. وی افزود: 
متاسفانه ۱۲5 نفر در این حوادث جان خود را از دست 
دادند.سرپرست سازمان اورژانس کشور درباره انواع 

این حوادث گفت: ۱9۲ مورد از این حوادث که معادل 
5۰ درصد را شامل می شود، حوادث ترافیکی بودند.

کولیوند همچنین به آماری در زمینه حوادثی اشاره 
کرد که وانت بارها در آن دخیل بودند و گفت: 8 درصد 
از ماموریت های ترافیکی مربوط به حوادث این نوع 
خودروها بود که در مجموع این حوادث 98 مصدوم و 
دو فوتی در هفته گذشته برجای گذاشت. سرپرست 
ــاره به انجام عملیات  سازمان اورژانـــس کشور با اش
اورژانــس هوایی نیز گفت: در هفته گذشته اورژانس 
هوایی 83 مأموریت انجام داد و ۱۱۲ مصدوم توسط 

بالگردها به مراکز درمانی منتقل شدند.

سیدخلیل سجادپور- در مرحله اول از بررسی دقیق 

یک هــزار و 5۰۰ خودرویی که در پارکینگ )انباری( 
شهرداری وجود داشت، تاکنون پرونده حدود 5۰ خودرو 

اعام سرقت شده، به نتیجه رسیده است.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی روز گذشته در 
پاسخ به سوال خبرنگار خراسان درباره روند رسیدگی 
به خودروهای گمشده ای که در یکی از انبارهای بزرگ 
شهرداری نگهداری می شد، گفت: اصل ماجرا این 

ــه چــنــدی قبل،  اســـت ک
کارآگاهان اداره مبارزه 
آگاهی  پلیس  سرقت  با 
ــان رضـــــوی در  ــ ــراس ــ خ
راستای برخورد قاطعانه 
بــا ســارقــان و یغماگران 
امــوال مــردم و همچنین 
تــدابــیــر ســـردار کریمی 
ــده انــتــظــامــی  ــانـ ــرمـ )فـ
استان خراسان رضوی( 
مراکزی  ساماندهی  به 
احتمال  کــه  پرداختند 
معامله و خرید و فروش 
امــــوال ســرقــتــی در آن 
ــود داشــت.  مکان ها وج
بیات  حسین  سرهنگ 

مختاری افــزود: در همین زمینه، کارآگاهان به سرنخ 
هایی دست یافتند که نشان می داد برخی از خودروهای 
سرقتی یا حتی دارای سابقه سرقت در جمعه بازار خودرو 
مورد معامله قرار می گیرد بنابراین یک سری تحقیقات 
ویژه اطاعاتی در این باره صورت گرفت و در راستای 
پیشگیری از وقــوع جــرم و همچنین مبارزه با سرقت 
خودرو، گزارش هایی برای مدیران و مسئوان ذی ربط 

ارسال شد.
 وی اضافه کرد: در این زمینه با هماهنگی بین پلیس 
تخصصی آگاهی و دستگاه های مربوط و همچنین صدور 
دســتــورات ویــژه ای از ســوی قاضی غامعلی صادقی 
)دادستان مرکز خراسان رضوی( کارآگاهان ماموریت 
یافتند تا با استقرار در بــازار خــودرو، مراحل تشخیص 
هویت و بررسی های کارشناسی را انجام دهند. این 
مقام ارشــد انتظامی با قدردانی از ورود جدی مدعی 

ــرای پایان دادن به مــاجــرای خرید و فروش  العموم ب
خودروهای سرقتی و پیشگیری قاطع از وقوع این گونه 
جرایم خاطرنشان کرد: شهرداری نیز بافاصله با به 
کارگیری تدابیر خاصی از استقرار پلیس در جمعه بازار 
خودرو استقبال کرد و بدین ترتیب با هماهنگی های 
صورت گرفته، از تشکیل بسیاری از پرونده های سرقت 
و اختافات بین خریداران و فروشندگان جلوگیری شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضــوی ادامــه داد:وقتی 
ــای دارای سابقه سرقت در همین  ــودروه برخی از خ
مراحل کارشناسی کشف شد و با همکاری شهرداری به 
انباری )پارکینگ نگهداری خودروهای توقیفی( انتقال 
یافت، مشخص شد که برخی از خودروهای توقیفی در 
این انباری نیز دارای سابقه سرقت هستند به همین دلیل 
تعدادی از خودروهای مذکور زیرنظر پلیس قرار گرفتند و 
مراحل استعام شماره پاک آن ها در حالی طی شد که 
تحقیقات نشان می داد بعضی از خودروهای ذکر شده 
دارای سابقه سرقت هستند این درحالی بود که مالکان 
آن ها هیچ اطاعی از نگهداری خودرو در انبار شهرداری 
نداشتند. سرهنگ بیات مختاری اضافه کرد: این گونه بود 
که با بازدید نماینده دادستان از محل، این موضوع وارد 
مرحله جدیدی شد.وی تصریح کرد: با ورود مدعی العموم 
به این پرونده برای احقاق حقوق عامه، روند رسیدگی به 
خودروهای توقیفی باتکلیف سریع تر و گسترده تر شد چرا 
که بسیاری از این خودروها از حدود هفت سال قبل در این 
مکان نگهداری می شدند و به مرور زمان دچار استهاک 
شده بودند . این مقام انتظامی در ادامه افزود: با صدور 
دستورات قاطعی از سوی دادستان مرکز خراسان رضوی 
برای تعیین تکلیف خودروها، مشخص شد که شهرداری 
براساس وظیفه قانونی خود، خودروهایی که سد معبر 
کرده اند یا خودروهای فرسوده و آاینده را از سطح شهر 
جمع آوری کرده و به این انباری )پارکینگ( انتقال داده 
است.ولی چون مالکان از انتقال خودرو توسط شهرداری 
مطلع نبودند، پرونده های سرقت را در پلیس آگاهی و 
دستگاه قضایی تشکیل داده اند. سرهنگ کارآگاه حسین 
بیات مختاری خاطرنشان کرد: در بررسی های مقدماتی 
تاکنون حدود 5۰ پرونده اعام سرقتی که خودرو در انباری 
شهرداری نگهداری می شد، وارد دیگر مراحل رسیدگی 
قانونی شده است و بقیه خودروها نیز که بیش از یک  هزار 

و 5۰۰ خودرو است، همچنان در دستور کار قرار دارد. 
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با اشــاره به صدور 
دستوری از سوی سردار کریمی برای حل سریع تر این 
ماجرا گفت: در پی دستور فرمانده انتظامی استان، گروه 
ویژه و تخصصی از کارآگاهان از چهارشنبه گذشته وارد 
عمل شده اند تا همه خودروهای موجود در انباری مورد 
بررسی های دقیق کارشناسی قرار گیرند که در این زمینه 
دادستان مشهد نیز با تاکید بر تحویل خودروها به مردم، 
دستور داده اند هر چه سریع تر و با تعیین اصالت خودروها، 
پرونده خودروهای گزارش سرقت شده، به نتیجه برسد تا 

از سرگردانی مالکان آن ها جلوگیری شود.
سرهنگ بیات مختاری در پایان تصریح کرد: این گروه 
ویژه با تاش شبانه روزی، در حال انجام ماموریت هستند 
و به زودی همه اخبار و اطاعات و فعالیت های صورت 

گرفته به اطاع مردم خواهد رسید.

  شعله های آتش، دزد را 
به دام ماموران انداخت 

سجادپور- دزدی که مشغول سوزاندن کابل های برق و 

قطعه قطعه کردن لوازم سرقتی شرکت دولتی بود، درحالی 
به چنگ ماموران تجسس کانتری الهیه مشهد افتاد که شعله 
های آتش در نیمه شب، ماموران انتظامی را به سوی اراضی 
انتهای منطقه الهیه کشاند.به گزارش خراسان، ماجرای 
این پرونده سرقت از آن جا آغاز شد که شهروندان و نیروهای 
آب و فاضاب مشهد به توقف یک دستگاه پراید در زمین های 
انتهای الهیه مشکوک شدند و با پلیس تماس گرفتند. این 
درحالی بود که دود غلیظ و شعله های آتشی که از دور نمایان 
بود نیز ماموران تجسس کانتری الهیه را به جست وجو و 
کنکاش واداشــت. بنابر گزارش خراسان، وقتی نیروهای 
آب و فاضاب و ماموران انتظامی به محل رسیدند مشخص 
شد که جوانی در حال آتش زدن کابل های برق است دیگر 
هیچ شکی وجود نداشت که جوان مذکور از سارقان حرفه ای 
است بنابراین عوامل تجسس ضمن محاصره محل بافاصله 
مراتب را به قاضی سید هادی شریعت یار )معاون دادستان 
مشهد( اطــاع دادنــد و بــرای دستگیری ســارق وارد عمل 
شدند. گزارش خراسان حاکی است وقتی حلقه های قانون بر 
دستان »الف – ع« گره خورد مشخص شد که وی اموال متعلق 
به شرکت آبفای مشهد را که در پروژه های زیربنایی استفاده 
می شود سرقت کرده است و برای جداسازی سیم های مسی، 
آن ها را به آتش می کشد. در همین زمینه لوازم و ابزار سرقت 
مانند چاقو ، سیم چین، بطری بنزین و ... کشف و ضبط شد و 
متهم مذکور برای انجام بازجویی های تخصصی به کانتری 
هدایت شد. بررسی های بیشتر با دستور سرهنگ توفیق 
حاجی زاده )رئیس کانتری الهیه( برای کشف سرقت های 

احتمالی دیگر وی ادامه دارد.

 2باند بین المللی قاچاق مواد مخدر در کرمان متاشی شد

توکلی-دادستان عمومی وانقاب مرکز استان کرمان 

از متاشی شدن دو باند بین المللی قاچاق موادمخدر و 
کشف بیش از یک تن و3۰۰کیلوگرم انواع مواد مخدر 
در کرمان خبر داد و گفت:در این زمینه  یک تبعه افغانی 
از سرباندهای اصلی قاچاق مــواد مخدر  دستگیر و 
بازداشت شد.به گزارش خبرنگار ما، قاضی دادخدا 
سااری  روز گذشته با بیان این که   حمله به باندهای 
کان و اصلی قاچاق مواد مخدر مورد تاکید دستگاه 
قضایی است، افزود:سربازان گمنام امام زمان )عج(

اداره کل اطاعات استان کرمان پس از انجام اقدامات 
منسجم اطاعاتی و رصد های شبانه روزی دو باند فعال 
قاچاق مواد مخدر را که از مرزهای شرقی کشور وارد 
شده بودند در حین عبور محموله هایشان از پهنای 
استان کرمان مورد حمله  قرار دادند و مانع عبور مواد 

مخدر و توزیع آن در کشور شدند.
ــی دو عملیات   ــرد: ط ــار کـ ــه ایــن مــقــام قــضــایــی  اظ
جداگانه  در چند روز گذشته در مجموع بیش از یک 
تن تریاک،۱۲8کیلوگرم هروئین و ۲93کیلوگرم  
حشیش به همراه مقادیری ســاح و مهمات و چند 
دستگاه خودرو از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

ــاره به ایــن که استان کرمان در خط مقدم  وی با اش
مبارزه با مواد مخدر قرار دارد،خاطرنشان کرد:طی 
قصد  شد،قاچاقچیان  مشخص  اطــاعــاتــی  ــد  رص
انتقال این محموله سنگین مواد مخدر را از پهنای  
جغرافیایی  این استان  به دیگر استان های عمقی کشور 
از جمله اصفهان و تهران و خارج از کشور داشتند که با 
هوشیاری ماموران اداره کل اطاعات استان کرمان 

عملیات انتقال مواد مخدر آن ها  ناکام ماند.

معاون سیاسی و امنیتی دادستان مرکز خراسان رضوی خبر داد 

محکومیت جاسوس 60 ساله در مشهد 
سید خلیل سجادپور- مردی که به اتهام جاسوسی 

برای کشور متخاصم با صدور دستورات ویژه قضایی 
و تاش شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان )عج( 
دستگیر شده بود با صدور رای دادگــاه تجدیدنظر به 
تحمل هفت سال زندان محکوم شد.معاون سیاسی و 
امنیتی دادستان مرکز خراسان رضوی روز گذشته با 
تایید این خبر و در گفت وگویی اختصاصی به خراسان 
گفت: از مدت ها قبل سربازان گمنام امام زمان )عج( 
در راستای فعالیت هــای اطاعاتی و امنیتی برای 
حفظ ایران زمین از گزند دشمنان و فریب خوردگان 
داخلی، به سرنخ ها و اخباری دست یافتند که نشان می 
داد مرد میان سالی که به یکی از کشورهای همسایه 
ــال جاسوسی بــرای یکی از  رفــت و آمــد می کند درح

کشورهای متخاصم جمهوری اسامی است. قاضی 
حسن حیدری افــزود: با توجه به اهمیت و حساسیت 
موضوع بافاصله گروه های اطاعاتی با دستورات 
خاصی که از سوی رئیس کل دادگستری خراسان 
رضــوی صــادر شد به تجزیه و تحلیل اخبار دریافتی 
پرداختند و این مهره فریب خورده را زیر چتر اطاعاتی 
خود گرفتند. این مقام قضایی تصریح کرد: با جمع 
ــدارک مستند، ایــن مــرد ۶۰ ساله با  آوری اسناد و م
ــداف نظام  شگردهای خــاص اطاعاتی به ســوی اه
جمهوری اسامی هدایت شد و این فرد جاسوس زیر 
ذره بین اطاعاتی سربازان گمنام امام زمان )عج( قرار 
گرفت.قاضی سابق شعبه 9۰4 دادســرای عمومی و 
انقاب مشهد که رسیدگی به پرونده این جاسوس را 

در زمان دستگیری و فعالیت های اطاعاتی به عهده 
داشت ، با اشاره به روند دستگیری متهم خاطرنشان 
کرد: وقتی اطاعات و اسناد و مدارک درباره این فرد 
کامل شد و سربازان گمنام امام زمان )عج( به اهداف 
مدنظر خود بــرای خنثی کــردن ترفندهای دشمنان 
نظام دست یافتند، عملیات دستگیری وی با راهنمایی 
و هدایت های دادستان مرکز خراسان رضــوی آغاز 
شد.قاضی حیدری اضافه کرد: این مرد ۶۰ ساله در 
یک عملیات هماهنگ و غافلگیرانه درحالی به چنگ 
قانون افتاد که در زمان دستگیری برای دقایقی در بهت 
و حیرت فرو رفته بود.معاون دادستان مشهد تصریح 
کرد: بافاصله بازجویی ها از متهم به جاسوسی برای 
کشور متخاصم جمهوری اسامی با مدارک انکارناپذیر 

آغاز شد و این متهم که خود را در برابر اسناد مستدل می 
دید، با صدور کیفرخواست از سوی نماینده دادستان 
پای میز محاکمه نشست. قاضی حسن حیدری تاکید 
کرد: متهم در شعبه هشتم دادگاه انقاب اسامی به 
ریاست قاضی منصوری مقابل میز عدالت قرار گرفت 
و پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه به تحمل ۱۰ 
سال زندان محکوم شد.معاون دادستان مرکز خراسان 
رضوی افزود: با اعتراض متهم به رای صادره، پرونده 
وی به دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارسال 
شد که در نهایت قضات دادگاه تجدیدنظر با توجه به 
اوضاع و احوال متهم و برخی مسائل دیگر مدت زندان 
وی را به هفت سال کاهش دادند که این رای قطعی و 

ازم ااجراست.
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عضو هیئت رئیسه مجلس اعام کرد: طرح استیضاح زنگنه وزیر نفت در مجلس کلید خورد. امیرآبادی نماینده قم با اعام این خبر گفت: با توجه به این 
که هم اکنون پتروشیمی ها مواد اولیه کارخانه ها را به درستی تأمین نمی کنند، لذا تعدادی از نمایندگان گفته اند که دوباره می خواهند استیضاح وزیر 
نفت را پیگیری کنند. وی همچنین گفت: این نمایندگان به وزیر نفت مهلت داده بودند تا به قول هایش عمل کند اما وزیر به قول هایش عمل نکرده است. 

 استیضاح وزیر نفت 
کلید خورد 
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شاخص کلبورس ایران

(3.740/00040.000.000نرخی اعام نشده استمشهد 158.119مقدار44.000.00021/000/00011.500/000)1.000.000
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...دولت 
5 بسته حمایتی نهایی شد؛ اعام 

جزئیات در آینده بسیار نزدیک 

حسین بردبار: رئیس ســازمان برنامه و بودجه با 

اشــاره به تهیه پنج بســته جبرانی و حمایتی برای 
فعالیت در بخش های تولید، صنعت و کشاورزی 
کــه در آینــده بســیار نزدیک جنبــه اجرایــی پیدا 
می کند، از تهیــه یک برنامه جامع بــرای مقابله با 
تحریم ها در قالــب 12 برنامه خبر داد.به گزارش 
خراسان، نوبخت در این مراسم، با تاکید بر این که 
ما تحریم هــا را دور می زنیم، افزود: خوشــبختانه 
برنامه جامع ما برای تحریم ها از تیرماه کاما آماده 
شده است.وی همچنین در حاشیه این مراسم در 
پاسخ به پرسش خراســان درخصوص این که چه 
برنامه ای برای سامان دهی بازار ارز دارید؟ گفت: 
ما ان شاء ا... نه تنها در جهت ثبات بازارهای دیگر 
فعالیت می کنیــم، بلکه وظیفــه داریم تــا با ثابت 
شــدن نوســانات در بازارهای دیگر بتوانیم روش 
های جبرانی را هم داشته باشــیم. نوبخت تاکید 
کرد: مــا 12 برنامه دریک مجموعــه برنامه جامع 
مقابله با تحریم داریم که یکی از آن ها درخصوص 
بازار ارز اســت که مســئولیت آن با بانــک مرکزی 
اســت و امیدواریــم به نحو شایســته چه سیاســت 
هایی که اان دارند اجرا می کنند و چه سیاســت 
هایــی را که بایــد به اقتضــا، ترمیم و اصاح شــود 
اجرا و اطاع رســانی کنند.معاون رئیس جمهور 
همچنین دراین مراسم با بیان این که باید بتوانیم 
عاوه بر حفظ اشتغال موجود جلوی ریزش نیروی 
کار را نیز بگیریم و به بخش تولیدمان کمک کنیم، 
ادامه داد:در تبصــره 18 قانون بودجــه 15هزار 
و300 میلیارد تومان منابع برای اشتغال زایی در 
بودجه عمومی دیده شده است و با مجوزی که در 
شورای هماهنگی سران سه قوه گرفته شد و مقام 
معظم رهبری آن را تاییــد کردند یک میلیارد دار 
به صورت ویژه برای حفظ اشتغال موجود و تاش 
در جهت بخشی از قسمت هایی که در تبصره 18 

داریم ،استفاده خواهد شد.

...تنظیم بازار 
تصمیمات ستاد تنظیم بازار برای 

پوشک و محصوات بهداشتی 

ستاد تنظیم بازار در آخرین نشست خود تصمیمات 
مهمی را به منظور تنظیم بازار محصوات سلولزی 
و بهداشــتی اتخاذ کرد.به گزارش شاتا، برای رفع 
مشــکل افزایش تقاضای ناشــی از فضــای روانی 
حاکم، مصوب شد، بخشــی از نیاز داخلی به ماده 
اولیــه »تیشــو«- کــه از خمیــر کاغذ به دســت می 
آید- و پوشــک آماده با قید فوریت از محل واردات 
برندهای معتبر در دســترس تامین شــود.بدیهی 
است آن دسته که با سوء اســتفاده از گرانی در این 
زنجیره اقدام به خرید و احتکار مواد اولیه و کاای 
نهایی تحت هر عنوان کرده باشند، با برخورد جدی 
حلقه های نظارتی روبه رو خواهند شــد.ضمنا آن 
بخش از مــواد اولیــه کارخانه های تولیــدی که به 
دایل مختلف از ترخیص آن ها خودداری شده بود 

با اولویت، ترخیص خواهد شد.

...گمرک 
ترخیص کاا از گمرک سرعت گرفت 

تسنیم- مدیر کل واردات گمرک از آغاز ترخیص 

بخشــی از کااهای موجــود در انبارهای گمرک 
خبر داد.  معقولی افزود: در 22 فروردین مصوب 
شــد واردات کااها صرفا از طریق سیستم بانکی 
باشد، بر اســاس مصوبه اقتصاد مقاومتی در 30 
خرداد امسال نیز واردات فهرستی از اقام متوقف 
شد که جزو کااهای ضروری نبود و با مصوبه 21 
شهریور ترخیص این گروه ها تا یک ماه پس از ثبت 
ســفارش بامانع اعام شــد کــه کااهــای بدون 
انتقال ارز هستند. لذا از روز شنبه ترخیص بخشی 

از کااها از این طریق انجام می شود. 

...نفت 
امارات و عربستان در حال تبدیل 

اوپک به ابزار آمریکا هستند 
نماینده ایران در هیئت عامل اوپک، ضمن انتقاد 
از رفتار برخی کشورها در اوپک همزمان با تحریم 
نفــت ایــران از ســوی آمریــکا گفت:»عربســتان و 
امــارات، در حــال تبدیــل اوپک بــه ابــزاری برای  
آمریکا هســتند و با ایــن کار اعتبــار چندانی برای 
این سازمان نمانده اســت«. کاظم پور اردبیلی در 
گفت وگو با شانا همچنین گفت: از یک سو، روسیه 
و عربستان به بهانه متوازن سازی بازار جهانی نفت 
به دنبال  تصاحب بخشی از سهم ایران هستند و از 
ســوی دیگر برخی اعضای اوپک، دست در دست 
آمریکا برای ضربه زدن به برخی بنیان گذاران این 
ســازمان تاش می کننــد. در واقع تــاش ترامپ 
برای ممانعت از حضور ایران در بازارهای جهانی 
نفت خام سبب گروگان گیری بازار  از سوی روسیه 
و عربســتان شــده اســت که تمایل زیــادی هم به 

قیمت های پایین نفت ندارند.

 شاخص

 نبض قیمت ها در نیمه شهریور
 راه مرغ از تخم مرغ جدا شد! 

بررســی متوســط قیمت خرده فروشــی اقام اساسی 
خانوار نشــان می دهد که بــا وجود تداوم رشــد قیمت 
تخم مرغ، قیمت مرغ متعادل شــده اســت. بیشــترین 
رشــد قیمت در هفته میانی شــهریورماه، در پایتخت، 
بعد از سبزی های تازه، مربوط به تخم مرغ بود تا قیمت 
هر شانه به طور متوسط از 18 هزار و 800 تومان فراتر 
رود. اما گوشت مرغ بیشــترین کاهش قیمت هفتگی 
را تجربــه کــرد و به محــدوده 10 هــزار تومــان و کمتر 
بازگشت. گوشت قرمز هم در ادامه روند صعودی آرام 

خود از 60 هزار تومان فراتر رفت. 

...فساد اقتصادی
دادگاه حمید باقری درمنی با اخذ آخرین 

دفاعیات خاتمه یافت 

دسته چک سفید امضا در جیب متهم 
هادی محمدی – نهمین و آخرین جلسه دادگاه حمید باقری 

درمنی متهم به فساد اقتصادی روز گذشته در حالی برگزار 
شد که در پایان با اخذ دفاعیات وکای مدافع متهم و آخرین 
دفاع متهم ، ضمن اعام ختم دادرســی توسط قاضی، گفته 
شــد که رای دادگاه برای متهم ردیف اول باقــری درمنی در 
زمان مقرر صادر خواهد شد.به گزارش خراسان، در ابتدای 
این جلســه که به صورت علنــی در دادگاه انقاب اســامی 
برگزار شــد ، قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا 
مطالب تکمیلی خود را بیان کند.یکی از نمایندگان دادستان 
تهران با حضــور در جایگاه  به اظهارات علیرضا مســلمی که 
رئیس هیئت مدیره یکی از این شرکت هاســت اشــاره کرد و 
پرســید، درباره وجوهی که در یک بازه زمانی به حساب شما 
واریز شد، رقم دقیق و منشأ آن توضیح دهید؟ مسلمی پاسخ 
داد چــون باقری درمنی با حســاب من کار می کــرد و ملکی 
به نصیــری فروخته بــود 12 میلیــارد تومان بابــت این ملک 
به حســاب من واریز شــد. این 12 میلیارد تومــان از صرافی 
اقتصــاد نوین به حســاب من آمــده و گرنه به طــور کلی چون 
باقری درمنی با حساب من کارمی کرد گردش مالی من کا 
متعلق به وی بود و من کارمند او محسوب می شدم و از منشأ 
وجوه هم اطاعی ندارم. دسته چک را امضا کرده و به صورت 
سفید امضا در اختیار باقری درمنی قرار داده بودم.در ادامه 
این جلسه رمضانی یکی از وکای باقری درمنی با حضور در 
جایگاه به دفاع از موکلش پرداخت و گفت: پرونده حاضر در 
حقیقت تجمیع شــده چندین شکایت اســت که برخی از آن 
ها تکراری اســت.وکیل مدافع حمید باقری درمنی به اتهام 
نخست موکلش مبنی بر مشارکت در کاهبرداری از شرکت 
پاایش نفت جی بابت سردستگی و ایجاد شبکه چند نفری 
به میزان 322 میلیون و 243 هزار و 33 کیلوگرم قیر اشاره 
کرد و گفت: جرم کاهبرداری در قانون دارای شرایطی است 
و طبق تعریف قانون، کاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه 
برای بردن مال غیر اســت. در پرونده مذکور شرکت پاایش 
نفت جی به صورت نقدی، اعتباری و وثیقه ملکی قیر فروخته 
و تمام خریدها هم از طریق بورس انجام شده و مقداری وجه 
نقد نیز به حســاب شــرکت واریز شــده ،این امر در دادسرای 
یافت آباد کارشناسی و از سوی کارشــناس اعام شده مبلغ 
بدهی و ارزش اماک در اختیار شرکت شاکی مساوی است 
که نمایانگر مراوده مالی ســالم اســت.وی دربــاره اتهامات 
منتسب به موکلش گفت: در خصوص بند سوم کیفرخواست 
که مشارکت در کاهبرداری با ایجاد شبکه چندنفری از بانک 
ملی به مبلغ 41 میلیارد و 500 میلیون تومان است، صرف 
آشــنایی باعث نمی شــود افــراد در تخلفات یکدیگر شــریک 
باشــند و اگر جرمی علیه یک آشــنا مطرح شــد کمک کردن 
برای حل مشکل وی جرم محسوب نمی شود.در ادامه جلسه، 
سمیه ســادات قدمگاهی دیگــر وکیل باقــری درمنی گفت: 
در خصوص بنــد 9 کیفرخواســت و اتهام افســادفی اارض، 
مشخص نیست که متهم با وجود ممنوع المعامله بودن، چطور 
امکان افساد فی اارض را داشت؟ موکل بنده در چهار سال 
پیش به اتهام کاهبرداری و حال به دلیل فســاد فی اارض 
متهم می شود، بدون آن که تغییری در پرونده وی ایجاد شده 
باشــد.در ادامه حمید باقری درمنــی با توجه بــه اعام اخذ 
آخرین دفاع از ســوی قاضی صلواتی در جایگاه متهم حضور 
یافت و بــه دفاع از خــود پرداخــت. متهم به فســاد اقتصادی 
خطاب بــه دادگاه گفــت: در این پرونــده اقدامــات کافی در 
راستای قانون آیین دادرسی کیفری انجام نشد چرا که بنده 
چند معامله با نصیری متهم اصلی و فراری این پرونده داشتم 
و چون می خواستم بدهی این فرد را پرداخت و اماکم را آزاد 
کنم راضی به معامله شدم. نصیری سنگی را در چاه انداخته 
بود و من نمی توانستم دست روی دست بگذارم و ملکم از بین 
برود. اگر درســت محاســبه می شــد من از این شخص طلب 

داشتم نه این که امروز بدهکار وی باشم.

جدیدترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل 
حاکی از آن اســت که ایران با یــک رتبه صعود، 
در صدر کشورهای با »توسعه انسانی باا« و در 
آستانه پیوستن به کشورهای با »توسعه انسانی 
بسیار باا« قرار گرفته است.اگر چه اصلی ترین 
شاخص برای سنجش وضعیت رفاه کشورها، 
را می توان در درآمد ســرانه جمعیت آن کشور 
جست وجو کرد، اما پر واضح است که طبق مثل 
معروف، پول همه چیز نیست و کیفیت زندگی 
مادی و رفاه اقتصادی انسان ها را ابعاد دیگری 
نظیر دسترسی به بهداشت، آموزش و نیز میزان 
توزیــع برابــر درآمدهــا و ... توضیح مــی دهد. 
در این راستا، سال هاســت که شاخص توسعه 
انسانی تعریف و برای کشورهای دنیا محاسبه 
می شــود. این شــاخص، به طور کلی ســه بعد 
مهم رفاه اقتصادی کشورها را بر اساس سطح 
ســامت و بهداشــت، آمــوزش و درآمد ســرانه 

اندازه گیری می کند. 

بهبود یک پله ای ایران 	 

هم اینک جدیدترین گزارش توســعه انســانی 
سازمان ملل بر اســاس اطاعات سال 2017 

کشورها منتشــر شــده اســت. این گزارش که 
189 کشور را در ابعاد مختلف توسعه انسانی 
بررســی و مقایســه کرده ، نشــان مــی دهد که 
وضعیت کلی شاخص توسعه انسانی در ایران 
در سال 2017 نسبت به ســال قبل از آن رو به 
بهبود بوده اســت. بر این اســاس، کشورمان از 
رتبه 61 به 60 دنیا ارتقا یافته و شاخص توسعه 
انسانی آن نیز از 0.796 به رقم 0.798 رسیده 
اســت. این آمار، ایران را در آســتانه پیوستن به 
گروه کشورهای با »توســعه انسانی بسیار باا« 
نشان می دهد.بر اســاس این گزارش، امید به 
زندگی در بدو تولد در کشــور ما 76.2 ســال، 

ســال های تحصیل مــورد انتظــار بــرای افراد 
14.9 سال، میانگین سال های تحصیل، 9.8 
ســال و درآمد ناخالص ملی سرانه، ساانه 19 

هزار و 130 دار برآورد شده است.

بهبود 11 پله ای از نظر درآمد سرانه ملی	 

بــه گــزارش فــارس، در جدیدتریــن گزارش 
برنامه توسعه سازمان ملل، درآمد سرانه ملی 
ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 
2017 ، معادل با 19 هزار و 130 دار برآورد 
شده است که این رقم در سال 2015 برابر با 
16 هزار و 395 دار برآورد شــده بود. بر این 

اساس، ایران از این منظر در سال 2017 در 
میان 189 کشور مورد بررسی در جایگاه 63 
قرار گرفته است و این یعنی 126 کشور درآمد 
سرانه ملی کمتری از ایران دارند. ایران از نظر 
میزان درآمد ســرانه ملی بر اســاس شاخص 
قدرت خرید در ســال 2014 رتبه 74 جهان 
را به خود اختصــاص داده بــود. بدین ترتیب 
جایگاه ایران از منظر درآمد سرانه ملی در سه 

سال، 11 پله صعود داشته است.

افزایش شکاف طبقاتی طی 2 سال اخیر	 

اما از منظر توزیــع درآمد، گــزارش اخیر دفتر 
توسعه سازمان ملل  نشان می دهد که متوسط 
شاخص ضریب جینی برای سال های 2010 
تا 2017 در ایران به رقم 38.8 رسیده است. 
این شــاخص، رقمــی بین صفــر تــا 100 و به 
صورت درصد اســت که هرچه بیشتر باشد به 
معنای شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر است. 
این رقم در گزارش پیشین این نهاد بین المللی 
بــرای بــازه زمانــی 2010 تــا 2015 برابر با 
37.4درصــد اعام شــده بــود. بنابراین می 
توان گفت که در دو ســال اخیــر )طبق مبنای 

این گزارش برای سال های 2016 و 2017(، 
شکاف و نابرابری درآمدی در ایران بیشتر شده 
اســت. نکته قابل توجــه در این زمینــه، توزیع 
نابرابرتر درآمدها در آمریکا در مدت یادشــده 
نسبت به کشور ماست. بر این اساس، ضریب 
جینی آمریکا در بازه زمانی مورد بررســی این 
گزارش، 41.5 درصد اعام شــده که بیش از 

ایران )و بدتر از کشور ما( است.

رضایت 63 درصد مردم از سطح زندگی 	 

همچنیــن در نظرســنجی انجــام شــده  از 
شــهروندان ایرانــی بــرای تهیه ایــن گزارش 
)و برای ســال های 2012 تــا 2017(، 63 
درصــد از ســطح زندگی خــود ابــراز رضایت 
کرده اند. همچنیــن 57 درصد مــردم ایران 
از کیفیت خدمات بهداشــتی و 50 درصد از 
کیفیــت آموزش در کشورشــان راضــی بوده 
اند. 48 درصد نیز از برنامه های دولت برای 
حفاظت از محیط زیســت ابراز رضایت کرده 
اند. بر اســاس این گــزارش، 67 درصد زنان 
و 81 درصد مردان در کشور احساس امنیت 
می کنند و 70 درصد زنان و 64 درصد مردان 
احساس آزادی در انتخاب را دارند. در بخش 
دیگر گزارش ســازمان ملل آمده اســت، 57 
درصد مردم ایــران بــه دســتگاه قضایی این 
کشــور اطمینان دارنــد. این گــزارش میزان 
اعتمــاد شــهروندان ایرانــی بــه دولــت ملی 

را  نیز71 درصد اعام کرده است.

سازمان ملل ضمن اعام صعود یک پله ای ایران در شاخص توسعه انسانی اعام کرد: 

بهبود درآمد سرانه؛افزایش شکاف طبقاتی در سال ۲017 

...بازار خبر
جنگ تجاری ترامپ صادرات چین به آمریکا 

را 6/5 درصد افزایش داد

فارس - به گزارش اسپوتنیک، سخنگوی وزارت بازرگانی 

چین اعام کرد، به رغم  جنگ تجاری  که آمریکا راه انداخته 
صادرات چین به آمریکا 7.7 درصد معــادل 181 میلیارد 
دار طی هشت ماه نخست سال 2018 افزایش یافته است. 
براســاس اعام ســخنگوی وزارت بازرگانی چین افزایش 
صادرات اساســًا به دلیل تقاضای بیشتر کااهای چینی از 
سوی آمریکا بوده است بنابراین از زمانی که صادرکنندگان 
چینی نگــران تغییــر در سیاســت  تعرفه ای آمریکا هســتند 

دریافتند که این مسئله برای آن ها هزینه بر خواهد شد.

دستگیری رئیس سابق بنیاد مستضعفان البرز 

خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقاب مرکز استان 

البرز از دستگیری مدیرکل سابق بنیاد مستضعفان استان 
البرز به اتهــام دریافت رشــوه خبــر داد و گفــت: وی با قرار 

بازداشت موقت در بازداشت به سر می برد.
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ادیب- پدیده سفارت خانه های بدون سفیر در ماه های 
اخیر به اوج خود رسیده است؛ تاجایی که حتی اصلی ترین 
شرکای اقتصادی ایران در دوران پیش از برجام، اجرای 
برجام و پس از برجام، همچنان بدون سفیر اداره می شود. 
چین و هند که تا پیش از موج جدید تحریم های اخیر، نزدیک 
به یک و نیم میلیون بشکه نفت ایران را می خریدند و بخش 
زیادی از کااهای کشورمان را تأمین می کردند، اکنون 
در حالی که در یک جنگ اقتصادی تمام عیار با آمریکا به 
سر می بریم، بدون سفیر اداره می شوند. آن هم دقیقًا در 
شرایطی که نمایندگان آمریکا روزی نیست که به یکی از این 
 دو کشور و دیگر کشورهای هدف تجارت ایران، سر نزنند
 و رایزنی هایی برای اجرای تحریم های ایران انجام ندهند.

»تحت تعمیر« است!	 

در این بین وضعیت چین به عنوان اولین شریک تجاری 
کشورمان و بزرگ ترین خریدار نفت و کااهای غیرنفتی 
ایران، جالب توجه است؛ وقتی سایت سفارت ایران در پکن 
را باز می کنید و به صفحه سفیر ایران در چین می روید با این 
پیغام روبه رو می شوید؛ »Under Construction« این 
یعنی هنوز خبر جدیدی از سفیر ایران وجود ندارد. بعد از 
آن که ناصر همتی رئیس بانک مرکزی شد، سفارت ایران 
در چین هم بی سفیر اداره می شود تا ظرفیت های زیادی از 
کشورمان دریغ شود. جالب تر این که همتی خود میراث دار 
هفته ها بی سفیری ایران در پکن بود. چرا که از 26 اسفند 
96 تا تیر ماه 97 که خداحافظی علی اصغر خاجی، سفیر 
اسبق کشورمان در پکن روی سایت منتشر شد، خبر دیگری 
از او مشاهده نمی شود.  بی سفیری در چین در حالی است 
که طی یک هفته گذشته دو مقام عالی رتبه کشورمان یعنی 
وزیر دفاع و رئیس شورای روابط خارجی مهمان کشور چین 
بوده اند و مشخص نیست مضرات نبود سفیر برای این دو 
سفر مهم نظامی و سیاسی چیست؟ بماند که در این شرایط 
جنگ اقتصادی که ایران نیاز به فروش نفت دارد، وجود 
سکاندار سیاست های ایران در این کشور می تواند چقدر 
راهگشا باشد و باز بماند که نگاه چینی ها به دولتی که در 

این شرایط سخت اقتصادی سفارتش را بدون سفیر رها 
کرده چیست! همه این ها در حالی است که چهارم مرداد 
امسال سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اعام کرد که 
به زودی فرد جدیدی به عنوان سفیر جدید ایران در چین 
انتخاب و معرفی خواهد شد. از این وعده، بیش از یک و نیم 
ماه می گذرد اما هنوز خبری از انتخاب سفیر جدید نیست و 

در ظاهر هنوز »به زودی« نرسیده است.

قصه پرغصه هند	 

هند، دومین شریک راهبردی ایران در حوزه اقتصاد و یکی 
از بزرگ ترین خریداران نفت ایران برای مجری تحریم ها 
یعنی آمریکا این قدر ارزش داشته که تا کنون چهره های 
متعددی را به این کشور فرستاده تا خرید نفتش از ایران 
را کم کند. در هفته های گذشته هیئت های بلندپایه 
سیاسی اقتصادی متعددی از کاخ سفید به دهلی نو رفته 
اند که حضور وزیر خارجه آمریکا و نیکی هیلی در سفرهای 
جداگانه ای از جمله این رایزنی هاست. اواخر سال گذشته 
بود که غامرضا انصاری سفیر سابق کشورمان در هند به 
عنوان معاون اقتصادی وزیر خارجه منصوب شد. درست 
زمانی که همه تصور می کردند با ایجاد معاونت اقتصادی 

و تغییر ساختار در وزارت خارجه، تحوات گسترده و 
مثبتی در حوزه دیپلماسی اقتصادی ایجاد می شود.بر 
اساس گزارش سایت الف، وی از دی ماه ۱۳9۱ برای 
اداره نمایندگی ایران در دهلی نو عازم هند شده بود و 
تا اواخر سال 96 این مسئولیت را برعهده داشته است. 
به گزارش مهر در نهایت دوم مرداد امسال علی چگینی 
مدیرکل فعلی کنسولی وزارت امور خارجه به پیشنهاد 
محمدجواد ظریف و موافقت رئیس جمهور به عنوان سفیر 
جدید ایران در »هند« منصوب شد، اما با گذشت ۱.5 ماه از 
این زمان، هنوز سفیر کشورمان به هند نرفته است. این در 
حالی است که چگینی 25 مرداد امسال به عنوان مدیرکل 
کنسولی وزارت امور خارجه درباره حادثه فرودگاه تفلیس 

و هتک حرمت به بانوان ایران موضع گیری کرده است.

فاحت پیشه: خأ دیپلماسی ایران در دهلی نو و پکن 	 

باعث می شود تا فضا برای جوان آمریکا فراهم شود

نبود سفیر در چین و هند، چند روزی است که مورد انتقاد 
نمایندگان مجلس هم قرار گرفته است. دو روز پیش بود 
که حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه و نماینده شاهین شهر گفت: ازم است وزارت امور 

خارجه هر چه سریع تر به انتصاب سفیر در این دو کشور 
استراتژیک بــرای ایــران اقــدام کند. همچنین فاحت 
پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با بیان این 
که خأ دیپلماسی و دیپلماتیک ایران در دهلی نو و پکن 
باعث می شود تا فضا برای جوان آمریکا فراهم شود، 
گفت: آمریکا همواره سعی می کند کشور های همسوی 
سنتی ایران را از ایران دور کند بنابراین نداشتن سفیر در 
کشورهایی همچون چین و هند به هیچ وجه قابل توجیه 
نیست و حتی یک ساعت تاخیر هم ضربه به منافع ملی 
کشور تلقی می شود. وی در گفت و گو با میزان با اشاره به 
تاخیر دولت در تعیین سفرای ایران در کشور های چین 
و هند گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
تکمیل  در  تسریع  خواستار  اسامی  شــورای  مجلس 

نمایندگی های ایران در خارج از کشور است.

ایران رقمی حدود ۵۰ میلیارد دار توافق نامه فاینانس 	 

با چین دارد

به گفته این نماینده مجلس هم اکنون ایران رقمی حدود 
5۰ میلیارد دار توافق نامه فاینانس با چین دارد که این 
مسئله نیازمند پیگیری های روزمــره است عاوه بر آن 
موضوع نفت و حفظ مناسبات نفتی ایران در شرایطی که 
آمریکایی ها تاش می کنند بازار نفت ایران را محدود کنند 
باید مورد توجه باشد که این خود موضوع اساسی دیگری 
است. وی بیان کرد: البته برخی از مسائل هم در این باره 
در قالب شورای عالی امنیت ملی مطرح است که نقش 
حضور ایران را در چین چند برابر می کند بنابراین بیش از 
این  دیگر قابل توجیه نیست که دولت ایران در چین و هند 
سفیر نداشته باشد. به این سفارتخانه های بدون سفیر 
باید وزارتخانه های کانونی کشور در جنگ اقتصادی را 
هم افزودکه بدون وزیر اداره می شوند؛ وزارتخانه های 
اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی! سوالی که دولت در این 
زمینه باید به آن پاسخ دهد یک سوال ساده است: آیا در 
میدان جنگ می توان یک لشکر، تیپ یا حتی یک گردان 

را بدون فرمانده گذاشت؟

یک شنبه 25 شهریور ۱۳97، 6 محرم ۱44۰، ۱8 سپتامبر 2۰۱8، شماره ۱99۱6 ، سال هفتادم.
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تازه های مطبوعات
 ...

اعتماد- سید احمد خمینی در توضیح تصویر منتشر  �
شده از وی در قسمت جایگاه ویژه یک ورزشگاه هنگام 
ــزاداری گفت: دلیل حضور من در جایگاه ویــژه لباس  ع
روحانیتی است که بر تن دارم. یکی دیگر از عوامل احتمال 
گرمازدگی بود.وی تأکید کرد: نقد به حضور من در جایگاه 

ویژه وارد است و من از این بابت عذرخواهی می کنم. 
جــوان- عبدا... گنجی مدیر مسئول این روزنامه در  �

سرمقاله خود تأکید کــرد: سیاست نگاه به شرق نظام، 
جغرافیایی یا ایدئولوژیکی نیست. قطعًا منظور از »نگاه 
به شرق« همه کشور های غیر غربی از آمریکای اتین تا 
پاکستان و هند، چین و اندونزی را دربرمی گیرد. اما بن مایه 
اصلی شرق از نگاه ایــران امــروز، آسیایی است که آینده 
جهان را سامان خواهد داد. با این نگاه استرالیا که همسایه 
آسیاست یک کشور غربی است و روسیه که اکثر جمعیت و 

فرهنگش اروپایی است شرقی محسوب می شود.
فرهیختگان- حمید نعمت ا... کارگردان سینما با انتقاد  �

از پدیده ابتذال در سینمای ایران گفت: برای ابتذال هزینه 
و وقت گذاشته نمی شود و این آثار سهل به وجود می آیند 
بنابراین ارزان هستند. موضوع این است که معدل سلیقه 
مردم ما پایین آمده و طبیعی است که در چنین شرایطی 
کمدی باید بفروشد. هم اکنون آدم ها خوشی های لحظه ای 

می خواهند و به نظرم باید سلیقه آن ها را ارتقا داد.
قانون- این روزنامه در گزارشی با اشــاره به احتمال  �

برای  جانبازی  عناوین  از  مدیران  برخی  سوءاستفاده 
استثنا شدن از قانون منع به کارگیری بازنشستگان نوشت: 
جانبازان بسیاری که در هشت سال دفاع مقدس برای 
کشورمان جنگیدند بدون شک برای اهداف بزرگ تری به 
میدان رزم رفتند. آن ها جنگیدند تا نسل بعدی در آرامش 
و زیر سایه آرمان های انقاب زندگی کنند اما تاش برخی 
از تشنگان قدرت که با افزایش درصد جانبازی خود یا ابی 
برای جانباز شدن به دنبال بقای پست هستند بدون شک 

توهین به ارزش های دفاع مقدس است.
صبح نو- دکتر محسن زنگنه اقتصاددان طی یادداشتی  �

با اشــاره به گــزارش اخیر مرکز حراست وزارت اقتصاد 
نوشت: ضمن این که به هیچ عنوان نمی توان تحرکات 
آمریکا و وزارت خزانه داری آن را در زمینه بی ثباتی بازار 
ارز و کاهش ریال ایران ، نادیده گرفت اما سهم آن حداقل 
در اتفاقات چند ماهه اخیر، به اندازه ای نیست که عوامل 
درونی دیگر را تحت الشعاع قرار دهد و ارائه آدرس غلط در 
چنین شرایطی، می تواند ما را از تشخیص صحیح عوامل 

اصلی و اتخاذ راهکارهای عملی دور کند.
کیهان- این روزنامه با انتقاد از انتصاب سیف به عنوان  �

مشاور رئیس جمهور نوشت: برکناری سیف از ریاست بانک 
مرکزی توسط روحانی، در اوج انتقادها به سوءمدیریت 
ارزی دولت صورت گرفت. اکنون سوال این است که اگر 
سیف )با کارنامه فوق الذکر( موفق بود، چرا روحانی او را 
کنار گذاشت؟ و اگر در همان مدیریت، به شدت ناموفق بود 
و در نابه سامانی های اقتصادی موجود ذی مدخل است، 

برای چه به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب می شود؟

در شرایطی که آمریکا برای کاهش فروش نفت ایران فشار می آورد، سفارت های کشورمان درهند و چین بدون سفیر است

سکان رها شده دیپلماسی دربزرگ ترین شرکای اقتصادی 
فاحت پیشه: حتی یک ساعت تأخیر، ضربه به منافع ملی است

...انعکاس
نامه نیوز نوشت: عباس سلیمی نمین در یادداشتی  �

نوشت: متاسفانه دست اندرکاران رسانه ملی در چنین 
ایامی که بیش از هر زمــان به وحــدت نیازمندیم در روز 
اول محرم از مــداحــی، مستند پخش می کند که نماد 
ساختارشکنی و ورود به عرصه ای کامًا بیگانه با سیاست 
ورزی است. کسی که هم در دولت گذشته به دلیل کم 
ظرفیتی در هضم مسائل سیاسی حکم قتل صادر کرده 
است و هم در دولت کنونی، بر اساس کدام فراگیری به 

عنوان شاخص در رسانه ملی مطرح می شود؟!
تابناک نوشت: سید مجتبی جاسمی )رئیس شورای  �

شهر سرپل ذهاب( گفت: وضعیت سرپل ذهاب با توجه به 
این که زمین لرزه مدام تکرار می شود، خوب نیست و مردم 
را از لحاظ روحی و روانی به هم ریخته است و وضعیت بسیار 
نامساعدی دارند. مردمی هستند که حاضرند کلیه خود را 
بفروشند تا کار ساخت و ساز را انجام دهند؛ این درد است. 
زلزله های پی در پی، روح و روان مردم را به هم ریخته است. 
قرار بود که به مردم تیرآهن بدهند، ولی بعد اعام کردند که 
هیچ تیرآهنی حمل نشده است. 2۰ درصد مردم در خانه ها 

زندگی می کنند، شاید هم کمتر.
تابناک خبرداد: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال  �

در جدیدترین اظهار نظر خود درباره بازنشستگی و درصد 
جــانــبــازی اش گفته اســت که شاید با نظر پزشک درصد 
جانبازی اش افزایش یابد. او در بخشی از این گفت وگو در 
پاسخ به این سوال که »شما در برنامه شبکه یک هم به صراحت 
اشاره داشتید که درصد جانبازی تان حدود 5۰ درصد است« 
گفت: بله دقیقا. من با توجه به این که در ۱۰ سال گذشته در 
کمیسیون حاضر نشده ام با توجه به ضایعات به وجود آمده در 
لگن و ضرورت تعویض لگن، با نظر پزشک متخصص ممکن 

است تغییراتی در درصد جانبازی ام پدید آید. 
خبر آناین نوشت:رئیس کمیته تبلیغات حزب اعتمادمّلی 
گفت: در کنگره پیش رو، تاش  می کنیم انتخابات شورای 
مرکزی را به شیوه ای برگزار کنیم که کم ترین احتمال برای 
این که آقای کروبی را نداشته باشیم، پیش بیاید.حّجت 
نظری، افزود: در کنگره قبلی تاش مان را دراین باره کردیم 
اّما وزارت کشور، تمدید اعضای شورای مرکزی با روش 
قیام و قعود را قبول نکرد و انتخاب اعضای شورای مرکزی 
را منوط به برگزاری کنگره جدید کرد.نظری گفت:تاش 
می کنیم تا کروبی از طریق اطرافیان، با رغبت، کاندیداتوری  

خود را برای عضویت در شورای مرکزی اعام کند.

وزیر خارجه کشورمان در گفت وگو با یک نشریه مطرح آلمانی اروپا 
را تهدید کرد که اگر توازن برجام به هم بخورد و بسته اروپا قابل اتکا 
نباشد ایران به استناد برجام به افزایش غنی سازی اورانیوم دست 
خواهد زد. محمدجواد ظریف در گفت و گو با نشریه آلمانی اشپیگل 
زمانی که از او سوال شد »آیا شما از توافق هسته ای خارج می شوید« 
پاسخ داد: »ایران در چارچوب توافق مانند خارج آن فرصت هایی دارد 
و ما خود را برای چنین وضعیتی آماده کرده ایم. اما لزوما نیازی به 
پایان دادن به توافق نیست. بند ۳6 توافق و قطعنامه 22۳۱ شورای 
امنیت این امکان را به ما می دهد که سطح پایبندی را کاهش دهیم 
بدون این که از توافق خارج شویم.« وی گفت که افزایش غنی سازی 
اورانیوم می تواند یکی از این موارد باشد. به گزارش فارس وی با اشاره 
به این که نقض برجام پیامدهای طوانی برای اروپا خواهد داشت، 
گفت: توافق هسته ای با ایران یک توافق عاشقانه نیست. بلکه توافقی 
منطقی است. ایران آمادگی دارد تا زمانی که منافعش تامین شود، آن 
را اجرا کند. این کاما پرسشی کاربردی و نه احساسی است. روابط 
جهانی بر مبنای داد و ستد است. اگر این توافق در پی اقدامات آمریکا 
و عملکرد خنثای اروپایی ها به هم بخورد در این صورت ما هم اقدام 
می کنیم.وی در توضیح درباره اظهارات اخیر روحانی مبنی بر تهدید 
به بستن تنگه هرمز، گفت: ما معتقدیم که صفر شدن صادرات نفت 
ایران رخ نخواهد داد و اگر آمریکا می خواهد مانع از فروش نفت ایران 
شود به چیزی بیشتر از تهدید نیاز دارد که در این صورت شرایط کاما 

متفاوتی خواهیم داشت.

اروپا باید برای امنیتش هزینه بدهد	 

ظریف در پاسخ به پرسش اشپیگل درباره این که کشورهای اروپایی 
نمی توانند در شرایطی که آمریکا این شرکت ها را تهدید می کند، آن 
ها را به تجارت با ایران وادار کند هم گفت: »پرسش این است که آیا 

اروپا می خواهد که شرکت های اروپایی از قوانین اروپا پیروی کنند یا 
از قوانین آمریکا یا این که اروپا تحت دیکته آمریکا قرار دارد؟ اتحادیه 
اروپا قوانین مسدودساز را در اختیار دارد. به این ترتیب می تواند 
شرکت هایی را که به دلیل تحریم های آمریکا از همکاری با ایران 
خودداری می کنند مجازات کند. اروپا گفته که توافق هسته ای با 
ایران در زمینه منافع امنیتی اش است. بنابراین باید آمادگی داشته 

باشد که برای امنیتش هزینه بپردازد.«

بار دیگر وقت مان را برای مذاکره مستقیم با آمریکا هدر نمی دهیم 	 

موضوع گفت و گوی ایران و آمریکا و مذاکره با ترامپ هم پرسش دیگری 
بود که ظریف درباره آن گفت: چه کسی تضمین می دهد که او به توافق 
دیگر پایبند می ماند. ما بار دیگر وقت مان را برای مذاکره مستقیم هدر 
نمی دهیم. وزیر خارجه کشورمان به مسائل منطقه هم گریزی زد و 
با بیان این که اروپا، داعش و جبهه النصره را تجهیز می کند، گفت: 
اروپا درباره مرگ صدها هزار نفر در یمن سکوت اختیار کرده است. 
ضمن این که چه کسی به تمام منطقه ما ساح می فرستد؟ شرایط 
اقتصادی ایران و برخی ناآرامی های دیگر مسئله ای بود که اشپیگل 
درباره آن از وزیر خارجه ایران پرسید. ظریف در پاسخ گفت: »مردم 
حق دارند که نگرانی و خشم خود را به وسیله تظاهرات نشان دهند. 
این یکی از نقاط قوت ماست. تقریبا هر روز در برابر مجلس در تهران 
تظاهرات برگزار می شود.«کمال خرازی رئیس شورای راهبردی 
روابط خارجی که به دعوت همتای چینی خود در آن کشور به سر 
می برد، درباره وضعیت بعد از خروج آمریکا از برجام اظهار کرد: »با 
اروپاییان مذاکرات متعددی صورت گرفته و این مذاکرات ادامه دارد 
و امیدواریم با بسته ای که اروپا ارائه می دهد حقوق ایران تضمین 
شود.« روزنامه  فایننشال تایمز و چند رسانه غربی در روزهای گذشته 
از تاش جدید اروپا برای ایجاد یک کانال مبادله مالی خبر داده اند. به 
گزارش رادیو فرانسه، بر اساس این سازوکار اگر برای نمونه جمهوری 
اسامی ایران نفت خود را به یک شرکت اسپانیایی بفروشد و همزمان 
یک شرکت آلمانی تولیدکنندۀ ابزار در تهران فعال باشد، مبلغ نفت 
صادرشده مستقیمًا به شرکت آلمانی پرداخت خواهد شد. بنا بر این 
گزارش روزنامۀ اقتصادی "هاندلسبات" با استناد به سند کمیسیون 
اروپا، نوشته که در واقع، کشورهای اروپایی می کوشند با ایجاد یک 
بازار مبادلۀ پایاپای نفت در ازای کاا از مبادات ارزی فرامرزی با 
ایران پرهیز کنند تا به این ترتیب بانک های بین المللی اروپا در معرض 
تحریم های ثانویه آمریکا قرار نگیرند. با این حال به نظر می رسد ایران 
در اجرایی بودن ایده های اروپا تردید دارد و تأکید دارد باید از عملی 

شدن قول های اروپایی ها و کارایی فنی آن ها اطمینان حاصل کند.

ظریف اروپا را به افزایش غنی سازی تهدید کرد 
وزیرخارجه: بار دیگر وقتمان را برای مذاکره مستقیم با آمریکا هدر نمی دهیم

...خبر
با تأکید بر این که شمر امروز ترامپ است 

علی مطهری: مقاومت خواهیم کرد 
و به رفاه خواهیم رسید 

نــایــب رئــیــس مجلس در 
کرد:  تصریح  یادداشتی 
شمر امروز ترامپ است زیرا 
او تمام قد در مقابل اسام 
ایستاده است. به گزارش 
جماران،  علی مطهری در 
یادداشت خود با اشاره به 

یادداشت ها و سخنرانی های استاد مطهری نوشت: 
استاد مطهری معتقد بود بزرگداشت واقعه کربا نباید 
به صورت یک عادت و یک سرگرمی دربیاید به طوری که 
برای امروز ما اثری نداشته باشد، زیرا در این صورت یزیدها 
و ابن زیادها و عمرسعدها هم در چنین مجالسی شرکت 
می کنند، همان طور که شاه مخلوع نیز هر سال روز عاشورا 
در مدرسه سپهساار در مراسم عزاداری عاشورا شرکت 
می کرد. این واقعه باید الهام بخش این پیام باشد که هر گاه 
ما در شرایط امام حسین)ع( قرار گرفتیم باید همان کاری 
را بکنیم که او کرد. وی تأکید کرد: در محرم امسال باید 
بگوییم »شمر امروز ترامپ است« زیرا او تمام قد در مقابل 
اسام ایستاده و به یک معنی آب را به روی سپاه اسام بسته 
است. او امروز به ما می  گوید اشغال فلسطین را به رسمیت 
بشناسید و از آرمان آزادی فلسطین دست بردارید تا من 
روابط مالی و بانکی دنیا با شما را به حال عادی درآورم. 
می گوید از مظلومان یمن حمایت نکنید تا من تحریم ها را 
بردارم؛ مرا در سوریه و عراق و لبنان آزاد بگذارید تا به شما 
رفاه بدهم. اما پاسخ مردم مومن ما که آرمان های اسام را 
دنبال می کنند این است که هیهات مّنا الذله ما کجا و تن به 
خواری دادن کجا؟! ما مقاومت خواهیم کرد و همه سدها 

را خواهیم شکست و به رفاه هم خواهیم رسید.

   خبر مرتبط
نماینده سازمان ملل: تحریم های آمریکا مردم را هدف قرار داده اند 

ادریس جزائری گزارشگر ویژه سازمان ملل در جلسه بررسی تأثیر تحریم های یک جانبه بر کشورها در شورای حقوق بشر ملل متحد با انتقاد از 
تحریم های آمریکا علیه مردم ایران، از این که این اتحادیه اعام کرده کشورها ، افراد یا شرکت های تحریم شده می توانند از تحریم ها شکایت 
کنند تا بررسی شوند و همچنین اعام می کنند که از حقوق بشر حمایت می کنند و این اتحادیه در حال بررسی حذف تاثیرهای فراسرزمینی 
است، استقبال کرد. به گزارش ایسنا این مقام سازمان ملل در بیانیه خود با ذکر کشورهای ایران، سوریه، غزه و ونزوئًا تاکید کرد که این 

کشورها به وضوح با خطر محاصره کامل دست و پنجه نرم می کنند.

رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس اخبار منتشر شده مبنی بر وجود ناآرامی 
های گسترده در استان کردستان را رد کرد و گفت: ما این 
تجمعات را صنفی می دانیم و برای حل آن تاش می کنیم. 
ولی ا... نانواکناری در گفت و گو با خانه ملت گفت: ناآرامی 
ها در کردستان وجود ندارد و برخی راجع به موضوعاتی 
درخواست هایی داشتند که منجر به شکل گیری تجمعاتی 

در این استان شد. وی با بیان این که این تجمعات جنبه 
صنفی دارد، تصریح کرد: در این تجمعات برخی ناپختگی 
می کنند و دست به اقداماتی نادرست می زنند که البته 
این اقدامات برای مردم هم قابل قبول نیست. در همین 
باره سید احسن علوی نماینده مردم سنندج، کامیاران 
و دیواندره در مجلس به ایرنا گفت: مسئله نا آرامی های 
اخیر موضوع عمده و فراگیری نبوده است، بلکه بیشتر 

هیاهو و ماجراجویی های رسانه های خارجی است. عضو 
کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: هر مسئله ای که به هر 
شکلی امنیت مناطق مرزی، استان و کشور را به هم بریزد 
برای هیچ کس خوشایند نیست. براساس گزارش راه دانا، 
چهارشنبه هفته گذشته گروهک های تجزیه طلب کومله 
با  همراهی رسانه های معاند، سعی کردند مردم برخی 
شهرهای استان کردستان را با فشار رسانه ای و ایجاد 
رعب و وحشت وادار کنند که در اعتراض به اعدام سه تن 
از اعضای گروهک کومله اعتصاب کنند. براساس این 
گزارش، از همان ابتدای اجرای عملیات چون می دانستند 

مردم با آن ها همراهی نمی کنند، گفتند اگر کسی به این 
اعتصاب نپیوندد خودفروخته است و باید تاوان پس بدهد و 
یقین بداند در امان نخواهد بود. همچنین به گزارش فارس 
سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه بیت المقدس 
استان کردستان نیز گفت: تعطیلی بازار زیبنده کسبه و 
بازاریان ما نبود هر چند این موضوع را پیگیری و لیدرهای 
آن را شناسایی می کنیم.وی افــزود: بخشی از دایل 
موشک باران اتاق جلسه سران حزب دموکرات به دلیل 
عهدشکنی آنان در زمینه نبود فعالیت نظامی آن ها در 

کشورمان بود که تعهد خود را نادیده گرفتند. 

رعب و وحشت کومله در اصناف استان کردستان

همراهی پلیس فرانسه در تعرض گروهک 
کومله به سفارت ایران 

قاسمی: عدم حضور به هنگام پلیس فرانسه  تحت پیگیری است 

پاریس تعرض  ایــران در  به سفارت  انقاب کومله  از اعضای گروهک ضد  نفر  چند 
ــزارش رسانه ها، در این حادثه حــدود ۱5 نفر از عناصر کومله به  کردند. براساس گ
پرتاب سنگ و اشیای مختلف از جمله لوازم کامپیوتر، کپسول آتش نشانی و ...  اقدام 
کردند و شیشه های ساختمان سفارت را شکستند. بنابر اعــام صداوسیما، پلیس 
فرانسه از صبح روز جمعه از تحرکات این افــراد خبر داشت و به مسئوان سفارت نیز 
اطاع داده بود، اما درست در زمانی که عناصر گروهک تروریستی کومله در مقابل 
سفارت حاضر می شوند، ماموران پلیس اطراف سفارت را ترک می کنند. پس از پایان 
ــران، ماموران پلیس بار دیگر به محل خدمت شان باز  نمایش متعرضان به سفارت ای
با اقدامات تروریستی  بارها  می گردند. عناصر گروهک تروریستی کومله، تاکنون 
 در مناطق غربی ایــران، موجب ناامنی و شهادت بسیاری از هموطنان مان شده اند.

در یکی از اقدامات اخیر این گروهک که 29 تیرماه رخ داد، اشرار و تروریست ها که مقر آن 
ها در کردستان عراق است، به پاسگاه مرزی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( نیروی زمینی 
سپاه پاسداران در روستای »دری« مریوان حمله کردند و ۱۱ تن از نیروهای مرزبانی و 
نظامی کشورمان را به شهادت رساندند.در پاسخ به این اقدامات کور تروریستی، یگان 
موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقاب اسامی، شنبه گذشته)۱7 شهریور( محل 
استقرار و جلسه سران حزب منحله موسوم به دموکرات کردستان ایران)HDK( از دیگر 
گروهک های جنایتکار و مرکز آموزش تروریست های وابسته در منطقه کردستان عراق 
را با هفت فروند موشک زمین به زمین کوتاه ُبرد، هدف قرار داد. دو روز پیش نیز  مصطفی 
هجری سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه طلب دموکرات کردستان در سخنانی که از 
تلویزیون این گروهک پخش شد، علنا و به صراحت بر ادامه فعالیت های مسلحانه در داخل 
ایران تاکید کرده بود. در همین باره بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به 
پرسش خبرنگاران در خصوص تعرض به سفارت کشورمان در پاریس ضمن تایید این خبر 
اظهار کرد: بعد از ظهر جمعه تعداد اندکی از افراد معاند ضد ایرانی قصد تعرض و آسیب 
رساندن به ساختمان سفارت ایران در پاریس را  داشتند که  البته موفق به این کار نشدند 
و نتوانستند به داخل ساختمان  سفارت  وارد شوند و با پرتاب اشیایی به سمت ساختمان 
سفارت، خساراتی به آن  وارد کردند. قاسمی افزود: متاسفانه برخاف انتظار   طبیعی که 
از پلیس فرانسه وجود داشت  آنان هنگام حضور این مهاجمان که از وابستگان یک گروهک 
تروریستی بودند،   به موقع در محل حاضر نشدند که موضوع تهاجم این گروه و عدم حضور به 
هنگام پلیس، تحت بررسی و پیگیری است. خاطر نشان می کنم پس از پیگیری های متعدد 
و حضور نیروهای مربوط تعدادی از مهاجمان توسط پلیس دستگیر شدند که خواستار 
محاکمه و مجازات آن ها و اعام نتیجه از سوی مقامات ذی صاح هستیم. سخنگوی 
وزارت امور خارجه در عین حال بار دیگر به وزارت خارجه فرانسه یادآوری کرد که تامین 
امنیت اماکن دیپلماتیک به عهده کشور میزبان است و ازم است برای حفاظت  و صیانت از 

کلیه اماکن دیپلماتیک ایران در فرانسه،  تمهیدات و اقدامات جدی و  ازم به عمل آورند.

...یادداشت
  امید ادیب 

political@khorasannews.com

تکلیف بر زمین مانده وزارت خارجه 

رهبر انقاب تیر ماه امسال در دیدار وزیر خارجه و سفرای 
ایران در کشورهای مختلف، تبدیل عناصر قدرت ایران به 
دستاوردهای اقتصادی و سیاسی را یکی از وظایف وزارت 
خارجه برشمردند.بدیهی است نخستین ابزار این عمل، 
داشتن یک نمایندگی فعال در کشور هدف و قرار گرفتن 
یک سفیر تازه نفس، انقابی و کاربلد در رأس سفارت خانه 
ایران در دیگر کشورهاست تا سکان هدایت دیپلماسی 
ایران را در کشورهای هدف به دست بگیرد و متناسب با 
منافع مردم ایران آن را هدایت کند. اهمیت حضور سفیر 
در زمان فعلی وقتی چند برابر می شود که درک کنیم در 
یک نبرد اقتصادی تمام عیار با آمریکا قرار داشته و هر گونه 
همراهی یا عدم همراهی دیگر کشورها با تحریم های 
ضدایرانی، تأثیر زیادی بر مبادات اقتصادی کشورمان 
دارد. به ویژه درباره برخی کشورها که روابط اقتصادی آن 
ها با ایران به سطح راهبردی رسیده است. در شرایط فعلی، 
دو مسئله مبادات مالی ایران با دنیا و فروش نفت ایران به 
عنوان مهم ترین پارامترهای جنگ اقتصادی در پسابرجام 
توصیف می شود. شاید مسئله اول بیشتر به اروپا مربوط 
شود، اما موضوع فروش نفت، نقش مهمی در شکست یا 
موفقیت آمریکا در اعمال تحریم های ضدایرانی دارد. در 
حالی که چین و هند اصلی ترین خریداران نفت ایران بوده 
اند، ایران نیازمند رایزنی های گسترده ای با این دو کشور 
بوده تا بتواند بخشی از سفرهای مکرر مقامات آمریکایی را 
خنثی کند. با این حال استقرار نداشتن سفیر جدید ایران 
در هند و انتخاب نشدن سفیر ایران در چین بزرگ ترین مانع 
برای این مهم است. انتظار می رفت با تغییر ساختار وزارت 
خارجه، رویکردهای اقتصادی این وزارتخانه تشدید شود، 
اما حداقل تعیین غامرضا انصاری سفیر سابق ایران در 
هند به عنوان معاون اقتصادی و مستقر نشدن جانشین او 
در این کشور ضربه ای به پیگیری اهداف اقتصادی ایران 

در دهلی نو زده است. 

...آمریکا
ادامه جنجال در آمریکا بر سر 

دیدار کری و ظریف 

به دنبال جنجال هایی که اظهارات جان کری دربــاره 
دیدار با محمدجواد ظریف به راه انداخته، مایک پمپئو 
وزیــرخــارجــه آمریکا گفت: اقـــدام »کـــری« ناشایست و 
بی سابقه بوده است. شما هیچ مقام سابقی را در آمریکا 
پیدا نمی کنید که چنین اقدامی کرده باشد. به گزارش 
ایلنا وزیــر خارجه آمریکا مدعی شــده از حضور »کــری، 
شرمن و مونیز« )که به گفته او سه اسب یک ارابه  هستند( 
در کنفرانس امنیتی مونیخ خبر داشته و مطمئن بوده 
که آن ها از سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسامی 
حمایت نخواهند کرد. جان کری هم به ترامپ پیشنهاد 
داده که کتاب خاطراتش را بخواند تا از زیر و بم یک توافق 
بین المللی مثل برجام مطلع شود. در مقابل »ند پرایس« 
دیگر دستیار امنیت ملی و مقام ارشــد دولــت اوباما در 
بیانیه ای ضمن اشــاره به این که دیــدار کری و ظریف در 
زمان وزارت »رکس تیلرسون« بوده، تأکید کرده وزارت 
خارجه آمریکا از دیدار کری با ظریف مطلع بوده است. 
مارک دوبوویتز، رئیس اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی 
در واکنش به این اظهارات سخنگوی جان کری نوشت: 
او فعاانه و تعمدًا در حال تضعیف سیاست دولت ترامپ 
درباره ایران است. در عین حال به گزارش ایسنا کری در 
گفت وگوی اخیرش با برنامه "نشست روزانه با دانا پرینو" 
که از شبکه فاکس نیوز پخش می شود، تکذیب نکرد که به 
ایرانی ها گفته است تا پایان دوره ترامپ و روی کار آمدن 

یک رئیس جمهور دموکرات دیگر منتظر بمانند.


