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 آیـا مرجـع یـا قانونـی وجـود دارد تـا جلـوی  •
بعضـی صاحبخانـه هـا را بگیـرد؟

 آیا مسئولین تصمیم گیر اقتصاد و بازار مرده  •
اند که کاری برای گرونـی نمی کنند تا این قدر 

فشار به مردم نیاد؟
 سـاعت دو ونیـم نصـف شـب پیـام قبـض برق  •

برایم آمده اسـت. این چه وقت پیام فرستادنه؟
 شـما همـش از بیمـاری مـرکل مـی نویسـید  •

امـا او بـا همـه مریضـی اش دارد آن مملکـت را 
بـه آن قشـنگی مـی چرخانـد. مسـئوان مـا که 
این قـدر سـالم هسـتند و ادعا هـم دارنـد باید از 

او یـاد بگیرنـد.
 بـا پاییـن اومـدن قیمـت داروسـکه، مـردم  •

انتظـار کاهـش کااهـای اساسـی وخصوصـا 
مسـکن  قیمـت  رادارنـد.  مسـکن  و  خـودرو 
تومشـهد واقعا سـربه فلک کشـیده ومسـئوان 

هـم فکـری نمـی کننـد.
 متاسفانه سوء مدیریت در دولت های کنونی  •

و گذشـته چنان فاصله طبقاتی در کشور ایجاد 
کـرده کـه تقریبـا در هیـچ جـای دنیـا مشـاهده 
نمـی شـود. نمونـه آن همیـن شـهرک باسـتی 

هیلز لواسـان!
 سـازمان تعزیـرات خـودش اعتـراف کـرد که  •

ما زورمـان به سـازمان هواپیمایی بـرای گرانی 
بلیت نرسـید. پـس اثبات شـد کـه ضعیف کش 

هسـتند!
 درآمدهـا به هیـچ وجه جـواب خـرج و مخارج  •

روزانه را نمی دهد. با ماشـین مسافرکشی می 
کنم اما همه اش برای اسـتهاک ماشین خرج 
میشـه. زن و بچه هم دارم و بیمه نیسـتم. خدایا 

خودت درسـت کن.
فروشـگاه  • گفتنـد   ۳۷ امیریـه  منطقـه   

بـازار  تنظیـم  گوسـفند  گوشـت  شـهرداری 
آورده. همسـایه هـا رفتنـد گرفتنـد کیلویـی 
۷۰ هزارتومـان ، مـن کـه رفتـم بـرای مـن ۷۶ 
هزارتومـان حسـاب کردنـد. یعنـی فروشـگاه 
در عـرض نیـم سـاعت قیمـت هرکیلـو گوشـت 
را  شـش هزارتومان گران کرد. لطفا رسیدگی 

بفرماییـد.
 پیشنهادمی کنم به جای کمپین صاحبخانه  •

خـوب کمپین دولت خـوب ایجادبشـه تاقیمت 
همـه چـی وخونـه کاهـش پیداکنـه. وقتـی کـه 
کل صنعـت سـاختمان سـازی دولتـی اسـت 
فواد، سـیمان، آهن و... همه ۳یا4برابرشـده 
انتظارداریـم صاحبخانـه هـا بـا نـرخ سـال قبـل 

خونـه کرایـه بـدن؟ دولـت عزیزمان لطـف کند 
و کمـی بـه مـردم تخفیـف بدهـد وهمـه چـی 
یادرآمـدکل  هانینـدازد.  تحریـم  روگـردن 
اقشارروبه تورم واقعی برسـاند یا قیمت هاروبه 

سـال قبـل.
چرا مساجدی مثل مسـجد خیابان جنت که  •

زائـر هـم در اون میـاد کولـر نـداره! اونـم تـو ایـن 
گرما؟ چرا به مسـاجد رسـیدگی نمـی کنید؟!

یارانه مـن و پسـرم را قطـع کردنـد. صبح پنج  •
شـنبه حالمان گرفته شـد. پولـدار هم نیسـتم. 

باید کجـا بریـم بـرای پیگیری؟
 قانـون جنـگل فقـط تـو نیویـورک نیسـت. تـو  •

کشـور خودمون بیشـتره. جایی که نجفی  وزیر 
سـابق آمـوزش و پـرورش زنـش رو بـا کلـت اون 
جـوری مـی کشـه. اگـه همیـن اتفـاق تـو آمریکا 

مـی افتاد چـی تیتـر مـی زدی خراسـان؟
 نماینـدگان مجلـس تـا وقتـی هـر رئیـس این  •

اختیـار را دارد کـه هـر کسـی را در هـر پسـتی 
بگـذارد مـا شـاهد اختـاس، بـی عدالتـی و 
باندبـازی خواهیـم بود.بایـد هـر وزارتخانـه در 
کمیسـیونی که از همه گـروه هـای کاری در آن 
حضـور دارنـد معیارهـا بـرای تصـدی هر پسـت 
را مشـخص کنـد تـا بهـره وری ادارات کمـی 

افزایـش یابـد.
 از مسـئولین شـرکت برق مـی خواهم کـه در  •

ایـن روزهـای بحرانی برق بـه اصناف هـم تذکر 
بدهنـد. یـک میـوه فروشـی در چهـارراه صدف 
از 9صبـح تا یـک نیمه شـب یکسـره حـدود 2۰ 

امـپ روشـن مـی کنه!
خصوصاخانـه  • و  خـودرو  مدتـی  مـردم 

نخرندچون اان  بازارداغـه  وداان زالوصفت 
سـوء اسـتفاده مـی کنندوقیمـت هـای کاذب 
درسـت می کنند. احتمااپاییزقیمت مسـکن 
کمـی افـت خواهدکردوبعدهم میـره تـو  رکود!

 مهریـه زیـاد وعندالمطالبـه بـودن آن تبدیـل  •
به مشـکلی جدی برای جامعه شـده اسـت زیرا 
ازیـک سـوخانواده هـای زیـادی را درمعـرض 
فروپاشـی قـرارداده وازسـوی دیگرباعث شـده 
بسـیاری ازمردانـی کـه تـوان پرداخـت مهریـه 
را ندارنـد کا از ازدواج خـودداری کننـد کـه 
بـه همـان تعـداد نیـز بانـوان از ازدواج محـروم 

می ماننـد.
شـماکه  • حداقـل  عزیـز  فرهنگـی  جنـاب 

وپـرورش  آمـوزش  ادارات  دانیدتمـام  مـی 
بـه  ورسـیدگی  »بازرسـی  نـام  بـه  ای  دایـره 

شـکایات« دارند.چراشـمابا آبـروی خویـش 
بـازی می کنیدومشـکل خودرابـه مطبوعـات 

؟ نید می کشـا
 دوره هـای مختلـف دولـت ومدیـران اجرایی  •

کشـور پس از حـدود 2۳ سـال توان ارائه نقشـه 
و طـرح احیـای تـوس را ندارنـد. یـا مدیـران بـی 

تدبیرنـد، یا بـی تدبیـران مدیـر شـده اند.
 کسـی نیسـت بگه چرا شـکر پیـدا نمی شـه؟  •

دلمـون خـوش بـود یـک شـربت میدیـم دسـت 
بچـه هـا.اف بـر باعـث و بانـی ایـن گرانـی ها!

 بـا توجه بـه ایـن کـه آمریـکا اخیـرا محدودیت  •
کشـورمان  هـای  دیپلمـات  بـرای  تـردد 
ایجادکـرده اسـت،بهتر اسـت توسـط نماینـده 
ایـران طـرح انتقـال آن سـازمان ازآمریـکا بـه 
کشـوردیگری مثـا کشـورچین مطـرح شـود. 
باشـد کـه آمریکادیگـر ازوجـود سـازمان ملـل 

درکشـورخود سـوء اسـتفاده نکنـد.
 هرکسـی تـو فامیـل خـودش مسـتحق داره  •

اگه وجدان داشـته باشـه کمک کنه نمی خواد 
بـرای پـز دادن سـفره آن چنانـی بنـدازه. اول 

فامیـل بعـد بیگانـگان.
ایـن همـه آسـمان و ریسـمان بافتـن بـرای  •

توجیه نقض حقوق مسـلمانان در چیـن؟ آقای 
علیـزاده، خـوب هـوای بـرادران کمونیسـت 

خودتـان را داریـد!
درجواب خانمی که روز چهارشنبه فرمودند  •

قانون مـا اشـکااتی داره کـه باید اصاح بشـه، 
همـه مردهـا هـم بـد نیسـتند. بعضـی از خانـم 
هـا بـا فریـب وارد زندگـی مردهـا میشـن بعـد از 
مدتی هـم میگـن مهریـه مـون رو مـی خواهیم. 
اون جاسـت که قانـون ما بـاز هـم ایرادی نـداره 
واصـاح شـده ومـرد هـم بایـد نفقـه بـده و هـم 

مهریـه.
خانواده هـا باید بـا دختران کم سـن هیجانی  •

کـه در برابـر خواسـتگار هـا بیـش از عقـل بـا 
احسـاس بلـه مـی گوینـد، ُرک صحبـت کننـد. 
خیلی از طـاق هـا در جامعه به خاطـر اختاف 
سـنی زیـاد و نداشـتن تحصیـات یـک نفـر و 

اختـاف سـطح طبقانـی خانـواده هاسـت.
هـادی  • سـرمایه،  بانـک  چـرادردادگاه 

رضـوی، همانـی که8۰میلیاردبرایـش پولـی 
شـود؟  نمـی  نیسـت،دیده 

چـرا همـه بانک هـا مبلـغ 2۰هزارتومـان در  •
حسـاب نگـه می دارنـد؟ روی چـه حسـابی؟ 

دزدی شـاخ داره یـا دم؟

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

حرف مردم یادداشت روز

حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی درگذشت 
عالم بزرگوار حجت ااسام و المسلمین حاج 
سید علیرضا حائری را تسلیت گفتند. به گزارش 
پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقاب، متن 

پیام ایشان به این شرح است:

بسم ا... الّرحمن الّرحیم
ــوار  ــزرگـ ــز عـــالـــم بـ ــی ــگ ــف ان ــأس  درگـــذشـــت ت
ــای حــاج سّید  حجت ااســام والمسلمین آق
علیرضا حائری را به بازماندگان و خاندان مکّرم 
و ارادتمندان و همکاران علمی ایشان در موسسه  
دایرةالمعارف فقه که اخیرًا به ریاست آن منصوب 
شــده بودند، تسلیت عــرض می کنم. خدمات 

علمی و تبلیغی این عالم فرزانه ذخیره  ماندگاری 
ــده  ای برای  برای خود آن مرحوم و یادگار ارزن
عاقه مندان و راه جویان و مایه  رحمت و مغفرت 
الهی است ان شـــاءا... . از خداوند متعال علو 
درجات و حشر با اجداد طاهرین شان را برای 

ایشان مسئلت می کنم. والسام علیکم
سّیدعلی خامنه ای
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مرور  زندگی نامه سید علیرضا حائری 	 
مرحوم حائری، فرزند سیدعلی اکبر یزدی اصل و 
متولد کربا بود. وی مقدمات را در کربا گذراند 
و سپس برای گــذرانــدن دروس خارج به نجف 

رفــت. استادان او در درس خارج، ابوالقاسم 
باقر  محمد  و سید  خمینی )ره(  خویی، امام 
شخصیت  حائری  علیرضا  سید  صدر بودند. 
محققی داشــت و از اســتــادان درس خــارج در 
حوزه علمیه قم بود. وی در خــرداد 1۳98 به 
ریاست موسسه دایرة المعارف فقه اسامی در 
مذهب اهل بیت از سوی رهبر معظم انقاب  
منصوب شده بود. این منصب قبا در اختیار سید 
محمود هاشمی شاهرودی بود. مرحوم حائری 
روز پنج شنبه 2۷ تیرماه  بر اثر سکته مغزی، در 
بیمارستان ولی عصر )عج( قم  درگذشت و روز 
جمعه 28 تیرماه در حرم حضرت معصومه )س( 

دفن شد.

  دکترحامد رحیم پور 
international@khorasannews.com

 3 سناریوی ترامپ 
برای دروغ پهپادی

 هیجان زده با نفس های عمیق و احساس شعفی 
که درچشمانش هویداست پشت میکروفن با غرور 
و افتخار می گوید:»می خواهم شما را درباره اتفاقی 
در تنگه هرمز مطلع کنم. امروز ناو جنگنده یواس اس 
باکسر در اقدامی دفاعی علیه یک پهپاد ایرانی که به 
شدت به آن نزدیک شده بود -تقریبا در فاصله 1۰۰۰ 
یاردی)کمتر از یک کیلومتر(- و به چندین پیام 
هشدار برای فاصله گرفتن از آن بی توجهی کرده بود 
و برای دفاع از خدمه و کشتی، آن پهپاد را نابود کرد.«

اما در نقشه منتشر شده از سوی نیروی دریایی آمریکا، 
ناو یو اس اس باکسر در موقعیتی بسیار دورتــر از 
خلیج فارس و در نزدیکی سواحل جنوبی عربستان 
استقرار داشته بنابراین، می توان احتمال داد که 
پهپاد ادعایی -در صورت درستی اصل خبر- متعلق 
به انصارا... باشد.برخی می گویند پهپاد هدف گرفته 
شده ، اماراتی بوده ، برخی نیز مانند دکتر عراقچی به 
شوخی یا جدی می گویند آمریکایی ها شاید پهپاد 
خودشان را اشتباهی نابود کرده اند. نکته جالب 
این که حتی پنتاگون هم هیچ اشاره ای به مالکیت 
ایــن پهپاد نکرده است.به هر حــال هرچه باشد، 
ایران وقتی پهپاد 22۰ میلیون داری آمریکایی 
را سرنگون کرد، اشه آن را به نمایش گذاشت. آیا 
ترامپ می تواند ادعای خود را ثابت کند؟شاید هم 
واقعا ترامپ توهم زده باشد.شاید با حمله سایبری و 
مختل کردن سیستم راداری، ناو آمریکایی توهم زده 

است،شاید هم نیروهای آمریکایی متوهم شده اند. به 
قول سردار حاجی زاده آمریکایی ها در خلیج فارس از 
ترس شان گاهی توهم می زنند که هواپیمای ایرانی 

باای سرشان است!
اما به واقع ترامپ با چه اهدافی این  ادعا ها و خیال 

پردازی ها را دنبال می کند :
1- تــرامــپ پــس از چند هفته همچنان دربــاره 
سرنگونی پهپاد فوق پیشرفته »گلوبال هاوک« ، 
احساس تحقیر می کند. چنان تحقیری که به این 
سادگی جبران نخواهد شد. ادعــای اخیرش نیز 
نشئت گرفته از همین احساس است.در واقع، او به 
خوبی می داند که به دلیل پاسخ ندادن به اقدام سپاه 
چهره به اصطاح مقتدر آمریکایی ها در نزد افکار 
عمومی به شدت خدشه دار شده و درست به همین 
دلیل است که تاش می کند تا از رهگذر مطرح 
کردن  ادعایی بی پایه و اساس، چهره خود را نزد 
افکار عمومی بازیابی کند. هرچند که اگر اصل خبر 
هم درست بود ، یقینا درد شناسایی و سرنگونی پهپاد 
فوق پیشرفته آن ها توسط سیستم پدافندی ایران، با 

این سطح پاسخ کمترین تسکینی پیدا نمی کرد.
2- دروغ ترامپ به منظور منحرف ساختن تمرکز 
افکارعمومی از دو خبر دیگر بود.از سویی اظهارات 
نژادپرستانه اخیرش جنجال گسترده ای در آمریکا 
به پا کرده بود تاجایی که هدف حمات دموکرات ها 
شده و حتی یک قطعنامه تاریخی علیه اظهارات او  در 
مجلس نمایندگان تصویب شد.ترامپ با این دروغ 
سعی کرده  خودش را از هدف  انتقادها کناربزند 
و توجهات را برایران متمرکز کند واز دیگر سو،خبر 
توقیف شناور خارجی حامل یک میلیون لیتر سوخت 
قاچاق در جنوب جزیره ارک در خلیج فارس  را 
که ابتدا مورد انتقاد تند کاخ سفید قرار گرفت ، به 
حاشیه برد. انگلیسی ها و آمریکایی ها می خواستند 
مالکیت شناور را اماراتی ها برعهده بگیرند. اما 
امارات به دلیل این که خواستار تنش جدید با ایران 

نبود، درخواست آنان را رد کرد.سناریویی که گویا در 
همان نطفه شکست خورد .

3-شاید اصلی ترین دلیل دروغ ترامپ، ایجاد 
التهاب و نا امنی در خلیج فارس و آبراه استراتژیک 
تنگه هرمز باشد. آمریکا امیدوار است که بتواند 
ظرف چند هفته آینده ائتافی بین المللی برای 
آن چه دفاع از کشتیرانی در آب های ایران و یمن 
نامیده،ایجاد کند. آن گونه که جوزف  دانفورد، 
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می گوید،هدف 
از این ائتاف مانع شدن از حمله به نفتکش ها و 
کشتی ها در دریای عمان و خلیج فارس اعام شده 
است اما در واقع آمریکا قصد دارد سیاست صادراِت 
نفِت صفر ایران را به نحو فیزیکی نیز تعقیب و با 
تهدید نفتکش های ایرانی در نقاط مختلف جهان 
این سیاست را عملیاتی کند.این هدف را بگذارید 
کنار خبر برایان هوک نماینده ویژه رئیس جمهور 
آمریکا در امور ایران که گفته بحرین میزبان نشستی 
درباره »امنیت دریایی« خواهد بود.در واقع، این 
روش و شگرد آمریکایی ها و متحدان غربی آن 
هاست که با سلسله اقدامات مختلف و همچنین 
بهره برداری از روش های جنگ روانی، رسانه ای و 
تبلیغاتی شرایط را غیر عادی جلوه دهند ،همچنین 
از سویی حضور قلدرمآبانه خود را  در خلیج فارس 
موجه نشان داده و از سوی دیگر ســران مرتجع 
جهان عرب و در رأس آن ها رژیم سعودی و امارات 
را بیش از گذشته بدوشند.هرچند که درخواست 
دیروز ریاض برای تعامل دیپلماتیک با ایران نشان 
داد آن ها  در حال ناامید شدن از آمریکا هستند. 
درواقع سرنگونی گلوبال هاوک  این پیام مهم را 
به عربستان وامارات داد که وقتی ایران مستقیم 
پهپاد آمریکایی را هدف قرار می دهد و واشنگتن 
منفعل و مستأصل می شود،شیوخ عرب با چه 
امیدی و چگونه می توانند به آمریکا در مقابل ایران 

متکی باشند؟

رهبر انقاب درگذشت حجت ااسام و المسلمین سید علیرضا حائری را تسلیت گفتند

مخاطبان محترم می توانند مطالب مربوط به تیتر 
های  زیر را  در شماره امروز روزنامه خراسان رضوی 
 یا سایت اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی
 www.khorasannews.com مطالعه 

کنند.
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سوزاندن مشکوک 
درختان سبز قطع 
شده در تربت جام

روزنــامــه »خــراســان شمالی« از امــروز 15 ساله 
شد؛ روزنامه ای که به تعبیر خوانندگان قدیمی و 
صمیمی، همواره پل ارتباطی بین مردم و مسئوان 
استان  توسعه  مسیر  در  آن  خبرنگاران  و  ــوده  ب
ــد. 29 تیر 1۳8۳  خــراســان شمالی قلم زده ان
ــژه نامه »خــراســان شمالی«  نخستین شماره وی
طی  و  گــرفــت  قـــرار  مطبوعات  پیشخوان  روی 
این سال ها همواره در کنار مــردم  و مسئوان، 
بازتاب دهنده ظرفیت ها، استعدادها، نیازها و 
مشکات این خطه بوده است. روزنامه خراسان 

شمالی در حالی پنج قدم تا 2۰ سالگی فاصله 
ــن داشــتــه اســت  طــی این  دارد کــه سعی در ای
ســال ها انعکاس دهنده صدیق دیدگاه های 
مخاطبان و بـــازوی مسئوان بــاشــد.آیــت ا... 

»یعقوبی« نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی، 
روزنامه »خراسان شمالی« را روزنامه ای جامع 
نگر بیان می کند و می افــزایــد: ایــن روزنــامــه در 
مسیر توسعه قــدم هــای خوبی برداشته اســت و 
تلنگرها و هشدارهای روزنامه باعث شده است 
مسئوان به میدان بیایند. امروز و در پانزدهمین 

سالروز انتشار روزنامه خراسان شمالی،مطالب 
ــژه ای به این مناسبت تــدارک دیده ایم . مردم  وی
عزیز استان خراسان شمالی می توانند مطالب 
مربوط  را در روزنامه خراسان شمالی و هموطنان 
 عزیز  می توانند مطالب مربوط به آن را در سایت

  www.khorasannews.com مطالعه کنند.

روزنامه خراسان شمالی 15 ساله شد

۵ قدم تا ۲۰
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تحلیل روز

» به خانه ات برگرد «! 

محمدصادق مصدق -» به خانه ات برگرد «، 

یکی از رایج ترین عبارات تنفرآمیز و متعصبانه ای 
بود که آمریکایی ها در دوسال اول روی کارآمدن 
ترامپ در صحنه های مختلف تصادف یا درگیری 
علیه مهاجران استفاده کــرده انــد. این موضوع 
نــشــان دهــنــده اســتــفــاده کاسیک و هدفمند 
ترامپ از این عبارت علیه چهار نماینده دموکرات 
کنگره آمریکاست و هدف از آن خشنود ساختن 
او یعنی ملی گرایان  مخاطبان خــاص همفکر 
سفیدپوست آمریکایی است. البته از نظر شخصیت، 
ترامپ سال ها پیش از آن که پا به عرصه سیاست 
بگذارد، یاد گرفت از ابزار لفاظی استفاده کند. 
واشنگتن پست در این باره می نویسد: عبارت »به 
خانه ات برگرد« از جمله تکیه کام های رادیویی 
راست گرایانه در روزهای اوج این رادیوهادر دهه 
70 بود و ترامپ از جمله مشتریان پروپا قرص این 
برنامه ها بود. ملی گرایان سفیدپوست آمریکایی 
مانند ترامپ در حالی خود را مالک آمریکا می 
دانند که خودشان نیز حتی اگر قدیمی ترین نسل  
سفیدپوستان در آمریکا باشند، از نوادگان مهاجران 
و مهاجمان به آمریکا هستند که با غلبه بر مردم 
بومی و اصیل آمریکا و کشتار و بیرون راندن آن ها، 
این کشور را تصاحب کردند. این جریان همچنین 
توجهی به این واقعیت ندارد که اصوًا آمریکا در 
ــای مختلف به عنوان پذیرنده مهاجران،  دوره ه
ماهیت مهاجرتی دارد  وگرنه مالک آن همان هایی 

هستند که اکنون جایی در این کشور ندارند.

خادم- ده ها سوءاستفاده جنسی گزارش شده 

از افراد زیر سن قانونی و کشاندن آن ها به روسپی 
گــری، از جفری اپستین، میلیاردر 66 ساله 
آمریکایی، آن قدر شخصیت منفوری ساخته که 
همنشینی با او همواره برای اطرافیانش دردسر 
داشته است. یک هفته پیش الکساندر آکوستا، 
وزیر کار دولت دونالد ترامپ بابت رشوه گرفتن 
و همدستی با میلیاردر کودک آزار آمریکایی از 
سمت خود استعفا کرد. این اقدام پس از آن روی 
داد که فاش شد آکوستا 10 سال پیش در مقام 

دادستان در ایالت فلوریدا، با یک معامله خارج از 
روال قضایی، مانع از محاکمه جفری اپستین به 
دلیل اتهاماتش شده بود. حاا، تصاویر آرشیوی 
شبکه خبری ان بی سی آمریکا از یک مهمانی با 
حضور دونالد ترامپ یک بار دیگر حاشیه هایی 
ــاات متحده  ــاره رفتار رئیس جمهور ای را درب
با زنان و افراد بدنام مطرح کرد.  این ویدئو که 
مربوط به یک مهمانی در سال 1۹۹۲ میادی 
است، ترامپ را در کنار جفری اپستین، میلیاردر 
آمریکایی که حتی جایی ادعا کرده بود مانیا 

همسر کنونی ترامپ  را به  وی معرفی کرده 
،نشان می دهد. ترامپ در این ویدئو در حالتی 
صمیمی با اپستین مشغول گفت وگوست، گاهی 
زنان در مهمانی را به او نشان می دهد و یکی از آن 

ها را با صفت »هات« )داغ( به او معرفی می کند. 
رابطه ترامپ و جفری اپستین در حالی است که 
این کودک آزار آمریکایی، به تازگی بازداشت 
شده و با محکومیت ۴۵ سال حبس روبه روست. 

چهره روز 

با نگاهت مرا بدری/یا با نفرتت مرا بکشی/
اما بازهم، چون هوا بر می خیزم/پاسخ ایلهان 
عمر به حمات نژادپرستانه ترامپ، قطعه ای 
از شعر "مایا آنجلو" بود؛ شاعر سیاه پوست و 

فعال حقوق بشر 

نمای روز 

شیخ زکزکی در دادگـــاه؛ وقتی وکــا، پلیس، 
ــاه و خبرنگاران وضعیت  کارمندان ثبت دادگ
وخیم جسمی رهبر شیعیان نیجریه را دیدند، 

همگی گریه کردند./فارس

افشای فیلم غیر اخاقی ترامپ این بار در کنار آزارگر جنسی کودکان 

افتضاحی دیگر از دونالد 

تصمیم ترکیه برای خرید سامانه موشکی اس 
-۴00 از روسیه، به معضلی عمیق و تاثیرگذار 
در روابط آنکارا- واشنگتن تبدیل و با توجه به 
اختافات قبلی، اکنون روابط این دو متحد ناتو، 
بحرانی شده است. با توجه به این که تا کنون بیش 
از 1۵ محموله از این سامانه وارد پایگاه هوایی 
مرتد در حومه آنکارا شده، برای مقامات واشنگتن 
مسلم شده است که آنکارا قصد عقب نشینی از 
موضع خود را در زمینه استقرار این سامانه ضد 
هوایی و ضد موشکی ندارد. در این زمینه، کاخ 
سفید با انتشار بیانیه ای کنار گذاشتن ترکیه را 
از برنامه جنگنده اف- 3۵ به طور رسمی اعام 
کرد. واشنگتن همچنین از خلبانان ترکیه ای 
خواسته است خاک آمریکا را ترک کنند. به نظر 
می رسد رویکرد تنبیهی واشنگتن در قبال آنکارا 
به پروژه اف- 3۵ متوقف نخواهد شد و شامل 
اقدامات دیگری نیزخواهد شد اما همزمان، 
مولود چاووش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه به 
تولید مشترک جنگنده های پیشرفته سوخو-

۵7 و خرید سوخو-3۴ تمایل نشان داده است. 
در همین حال سرگئی چیموزوف، مدیرعامل 
شرکت Rostec روسیه درباره درخواست ترکیه 
ــال بررسی  ــرده اســت که مسکو درح اظهار ک
کار، مکان تولید یا انتقال فناوری و همچنین 
همکاری در تولید سطح سیستم پدافند هوایی 
اس- ۵00 است. در صورت نصب سامانه های 
موشکی روسی ، ترکیه قادر است شعاع وسیعی 
تا بالکان، شرق اروپا و مدیترانه و شمال آفریقا را 
در کنار بخش مهمی از خاورمیانه تحت پوشش 
قرار دهد و این مسئله برای آمریکا نگران کننده 
خواهد بود. آمریکا نه تنها از تحویل اف- 3۵ به 
ترکیه خودداری می کند بلکه حتی پرواز آن ها را 
در حوزه کنترل سیستم دفاع هوایی اس- ۴00 
ممنوع خواهد کرد. ترکیه با درک جریان بازی 
و احتمال ایجاد شکاف عمیق سیاسی و نظامی 
میان آنکارا و واشنگتن می خواهد جبهه ای نوین 
از توازن قوا را در منطقه ایجاد کند که سال هاست 

به  دنبال آن است.

ده ها فعال برجسته حقوق زنــان در عربستان 
ــداز دروغین بن سلمان  که همزمان با چشم ان
)۲030( در رفع ممنوعیت رانندگی برای زنان 
ــدان به سر می برند.  فعالیت می کردند، در زن
صــدای شاهزادگان مخالف سعودی نیز که در 
بازداشت موقت شان در هتل ریتز کارلتون نقره 
داغ شده بودند، دیگر به گوش نمی رسد. مخالفان 
عادی و بی نسبت به خاندان حاکم نیز با شمشیر 
مجریان اعدام یا اره تیز ولیعهد سعودی یکی پس 
از دیگری کشته می شوند. در این زمان است که 
بن سلمان، ولیعهد و همه کاره سعودی در حالی 
که پدرش توانایی خواندن متن از روی کاغذ را 
ــدارد، در راستای اصاحات نمایشی اش  هم ن
گام برمی دارد. دو سال و نیم پیش، نخستین 
بار پس از ۲۴ سال بود که کنسرت »پاپ عربی« 
در عربستان سعودی با حضور هفت هزار نفر در 
سالن ورزشــی ملک عبدا... شهر جده در کنار 
دریای سرخ برگزار شد. کنسرتی که در آن محمد 
عبده، خواننده معروف موسیقی پاپ عربی، ملقب 

ــت. اما نمایش  ــراب« برنامه داش به »هنرمند اع
پایان نرسید. شامگاه  به  اصاحات همان جا 
پنج شنبه، تعدادی از ستارگان موسیقی »پاپ 
غربی« برای نخستین بار در عربستان سعودی 
کنسرت عمومی برگزار کردند. »جانت جکسون« 
)خواهر مایکل جکسون(، »فیفتی سنت« و »کریس 
براون« از جمله خواننده هایی بودند که برنامه اجرا 
کردند. این اولین کنسرت عمومی از این قبیل در 
عربستان سعودی بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از 
آگاهان امور عربستان نوشته است : برگزاری چنین 
کنسرتی در کشوری که به داشتن گرایش های 
محافظه کارانه اسامی شهرت دارد واقعه ای است 
که حتی تا دو سال پیش هم غیرقابل تصور تلقی 
می شد. با وجود تحوات اخیر در صحنه اجتماعی 
و فرهنگی عربستان، شرایط این کشور هنوز با 
انتقاداتی از جمله درباره تفاوت بین حقوق زنان و 
مردان مواجه است و در صحنه سیاسی نیز تحواتی 
هم تراز برنامه های توسعه و رفاه اقتصادی صورت 

نگرفته است.

آمریکا ترکیه را از پروژه ساخت جنگنده اف -35 کنار گذاشت 

روابط بحرانی شده 2 متحد 
»اولین کنسرت عمومی موسیقی پاپ غربی« در عربستان برگزار شد 

خواهر مایکل جکسون در جده! 

توئیت روز

کارتون روز

پرسش خبرنگار »سی بی اس« ازدونالدترامپ: 
ــر کسی بــه مانیا تــرامــپ بگوید بــه کشور  اگ
ــردد چــه واکنشی نشان خواهید  ــازگ ــش ب اول
داد؟ رئیس جمهور آمریکا این پرسش را بی پاسخ 

گذاشت.  ) مانیا ترامپ متولد اسلوونی است. (
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روایت آیت ا... یزدی از ساخت و 
پاخت برخی نمایندگان با وزیران 

همه دارایی هایم را با 3 میلیون تومان 
واگذار می کنم 

عضو فقهای شورای نگهبان گفت: من بی پروا 
می گویم؛ نمایندگان هم می خواهند بشنوند 
ــران ساخت و  میان برخی از نمایندگان با وزی
پاخت هایی وجود دارد. به گزارش مهر، آیت ا... 
محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در گفت 
وگویی درباره روابط وزیران و برخی نمایندگان 
مجلس گفت:  برخی نمایندگان به عنوان نمونه 
فان وزیــر را صدا می زنند و از او می خواهند 
که »فــان معدن را به من یا به فرزند و دامــاد 
من بده« تا برود از آن استفاده کند. وی افزود: 
در این گونه روابــط فاسد، امتیاز قراردادهای 
خاص را از وزیران مطالبه و تهدید می کنند که 
اگــر با خواسته شــان موافقت نشود آنــان را به 
مجلس احضار می کنند یا برای پاسخ به سوال 
یا استیضاح، آنان را به مجلس فرا می خوانند. 
ــر بیچاره هم  آیــت ا... یــزدی تصریح کــرد: وزی
افتاده است،  ایــن چنین نمایندگانی  که گیر 
می خواهد آبرویش محفوظ بماند، اما اگر میان 
ــران و این گونه وکا قــراردادی تنظیم و از  وزی
این امتیازات سوءاستفاده شود، چون وزیر هم 
امضا کرده است هر دو مرتکب تخلف شده اند و 
هر دو در پیشگاه خداوند قطعًا نتیجه اعمالشان 
را خواهند دید. این عضو فقهای شورای نگهبان 
افزود: وزیران به این گونه نمایندگان بگویند که 
خاف نمی کنند و تصریح کنند که مطالبه آنان 
خاف قانون است حتی اگر به قیمت استیضاح 

و برکناری آنان تمام شود.  

بــرای من هم جوسازی می کنند که فانی 	 

چند پمپ بنزین، کارخانه و اموال دیگر دارد

وی همچنین با اشاره به جوسازی ها علیه شورای 
نگهبان اظهار کرد: چه جوسازی هایی که علیه 
ــرای مــن هم  شهید بهشتی نکردند؛ اکــنــون ب
جوسازی می کنند که فانی چند پمپ بنزین، 
کارخانه و اموال دیگر دارد. آیت ا... یزدی افزود: 
به یکی از دوستانم گفتم به شما وکالت می دهم 
که هر کسی چنین ادعایی کرد بگویید فانی 
اعام کرده است که همه دارایی هایش را با سه 

میلیون تومان واگذار می کند.  

گفت و گو

رسانه های غربی که در روزهای گذشته برداشت های عجیب و غریبی 
از صحبت های ظریف در آمریکا داشته و حتی مدعی آمادگی ایران 
برای مذاکره موشکی شده اند، این بار ادعا کردند ایران پیشنهادی 
»قابل توجه« به آمریکا داده است؛ پیشنهادی که به ادعای روزنامه 
گاردین وزیر خارجه کشورمان در جمع گروهی از خبرنگاران غربی 
در اقامتگاه سفیر ایران در سازمان ملل مطرح کرده و بر اساس آن در 
ازای تصویب پروتکل الحاقی توسط ایران، آمریکا به صورت دایمی 
تمام تحریم های ایران را رفع کند. براساس برجام، پروتکل الحاقی هم 
اکنون توسط ایران به صورت داوطلبانه اجرا می شود و برفرض محال 
اگر توافق هسته ای بتواند به حیات خود ادامه دهد، ایران باید در سال 
۲۰۲3 یعنی چهار سال دیگر پروتکل الحاقی را در مجلس به تصویب 
برساند و همزمان هم کنگره آمریکا تحریم های ایران را به صورت 
دایمی لغو کند. تصویب پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسامی 
به معنای پذیرش »بازرسی های ارتقا یافته و دایمی« از فعالیت های 
هسته ای است. به ادعای روزنامه گاردین، ظریف در جمع خبرنگاران 
گفته که اگر ترامپ »بیشتر در برابر بیشتر« را می خواهد می تواند 
همین حاا لغو همه تحریم ها را در کنگره به تصویب برساند و در 
عوض تصویب پروتکل الحاقی در ایران را هم شاهد باشد. قابل پیش 
بینی بود که این پیشنهاد با مخالفت مقامات آمریکایی روبه رو شود. 
یک مقام کاخ سفید به شرط  افشا نشدن نامش به خبرگزاری رویترز 
گفته این پیشنهاد طرحی »نشدنی« است چرا که ایران با این پیشنهاد 
می تواند تخفیف تحریمی بگیرد، به غنی سازی اورانیوم ادامه دهد و 
همزمان اقدامی برای مهار نفوذ خود در یمن، عراق، سوریه و لبنان 
انجام ندهد. همزمان ترامپ گفته توافق مطلوب او توافقی است که 
1۰۰ ساله باشد و ایران هم برنامه موشکی خود را کنار بگذارد! روایت 
خبرساز دیگری که رسانه های غربی از اظهارات ظریف منتشر کرده 
اند احتمال دیدار او با یک سناتور آمریکایی به نمایندگی از ترامپ 
است. به گزارش فارس، ظریف درباره احتمال گفت وگو با سناتور رند 
پال گفته است: »من با فرستاده ها سر و کار ندارم.« اما به نوشته روزنامه 
نیویورک تایمز ظریف تصریح کرده که »با افرادی از کنگره به عنوان 
نماینده مجلس آمریکا و نه نماینده دولت این کشور ماقات خواهد 
کرد.« درعین حال رئیس جمهور آمریکا مأموریت اش به »رند پال« 

برای دیدار با ظریف را تکذیب کرد.

اذعان ماکرون به مشکل ساز بودن تحریم های جدید آمریکا 	 

در دیگر سو رئیس جمهور فرانسه که مدعی شده برای متوقف کردن 
کاهش تعهدات ایران تاش می کند، برای سومین بار طی هفته های 
جاری با روحانی تماس گرفت. رئیس جمهور کشورمان در این تماس 
تصریح کرد »راهکارهای چند ماهه برای توقف فعالیت های ایران« 
قابل قبول نیست. به نظر می رسد اشاره روحانی به طرح »توقف در 
برابر توقف« باشد که به تازگی از سوی فرستاده ماکرون به تهران 
آورده و به دلیل نامتوازن بودن رد شد. روحانی با اشاره به این که ایران 
وضعیت فعلی برجام را نامتوازن می داند، تأکید کرد اروپایی ها باید 
تاش کنند تا گام های متوازنی در راستای حفظ توافق هسته ای 
برداشته شود چرا که »گذشت زمان و از دست رفتن فرصت ها ایران 
را مجبور به اجرای گام سوم خود خواهد کرد« رئیس جمهور فرانسه 
نیز در این گفت وگوی تلفنی اذعان کرد: تحریم های اعمال شده 
از سوی آمریکا فعالیت تجاری بسیاری از کشورها با ایران را دچار 
مشکل کرده است. ماکرون همچنین روز پنج شنبه با همتای روسی 
خود درباره برجام گفت و گوی تلفنی انجام داد. هر دو طرف در این 
تماس بر اهمیت توافق هسته ای تأکید کردند. این تحوات در حالی 
است که خزانه داری آمریکا اعام کرد نام پنج فرد ایرانی و هفت شرکت 
ایرانی، چینی و بلژیکی را به دلیل همکاری با برنامه هسته ای ایران در 
فهرست تحریم قرار داد. به ادعای آمریکا افراد و شرکت های تحریم 
شده در زمینه خرید و تأمین »قطعات حساس« برای برنامه هسته ای 

ایران فعالیت می کرده اند. 

آمریکا مخالف »بیشتر در برابر بیشتر« 
گاردین مدعی پیشنهاد قابل توجه ظریف شد اما منابع غربی از مخالفت واشنگتن با این پیشنهاد خبر می دهند 

ویژه های خراسان

چهره ها و گفته ها 

جبهه جدید عارف

ــورای مرکزی حزب  علی محمد نمازی عضو ش
کارگزاران گفت: عملکرد غیر قابل دفاع فراکسیون 
امید مجلس با ریاست آقای عارف و متعاقب آن 
عملکرد ضعیف شورای سیاست گذاری در سال 
های اخیر موجب شده تا ایشان به سمت تأسیس 
یک جبهه حرکت کند که من فکر نمی کنم چنین 

ــورد استقبال  ــ ــاری م ــ ک
مختلف  ــای  ــ ــروه ه ــ گ

جریان اصاحات قرار 
گیرد. /تسنیم

بررسی پیشنهاد 2 وزارتخانه 
برای سهیه بندی گازوئیل

در حالی که طی روزهای اخیر اخباری درخصوص 
منتفی شدن سهمیه بندی بنزین، در رسانه ها 
منتشر شده است بررسی صورت جلسات مسئوان 
مهم اجرایی نشان می دهد در هفته گذشته نشستی 
در نهاد ریاست جمهوری جهت بررسی پیشنهاد 
مشترک وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی درباره 
تعیین سهمیه دولتی گازوئیل برای ناوگان ایرانی و 
همچنین نرخ فروش آن به ناوگان ایرانی و خارجی 
خروجی از کشور برگزار شده که در روزهای آینده 

نیز ادامه جلسات آن تشکیل خواهد شد.

تذکر اریجانی به روحانی درباره 
حسابرسی شرکت های دولتی

با توجه به این که هیئت وزیران در اواخر اردیبهشت 
امسال تصویب کرد که اقداماتی جهت حسابرسی 
از شرکت های دولتی که بیش از 5۰ درصد سهام 
ــدرو، ایمیدرو و شرکت صنایع  شان متعلق به ای
پتروشیمی باشد صورت بگیرد، علی اریجانی 
رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، متذکر 
شــده با توجه به ایــن موضوع که استناد مصوبه 
مذکور، یکی از بندهای تبصره 7 قانون بودجه 
امسال اســت، اما عنوان شرکت های دولتی در 
قانون بودجه وجود ندارد و به همین دلیل تصمیم 
کابینه به علت توسعه شمول قانون، قابلیت تصویب 

و اباغ ندارد و باید اصاح یا ابطال شود. 

10 تحریم در 4 ماه 
تحریم های آمریکا آن قدر انتقاد برانگیز شده که دیروز یورونیوز به کنایه نوشت: »واشنگتن باز هم کلید تحریم را فشار داد!« تحریمی که دو 
روز پیش اعام شد دهمین تحریم آمریکا در چهار ماه گذشته بود. چهارماهی که آمریکایی ها همواره مدعی آمادگی برای مذاکره بوده اند!

   ۲7 تیر 98تحریم 1۲ فرد و شرکت مرتبط با ایران
  ۲5 تیر 98محدودیت شدید تردد دیپلمات های ایرانی

  3 تیر 98تحریم رهبری و نهادهای وابسته
 17 خرداد 98تحریم شرکت های پتروشیمی ایران

  14 اردیبهشت 98لغو ۲ معافیت هسته ای ایران
 ۲۰ اردیبهشت 98تحریم صنایع فلزی ایران 

۲ اردیبهشت 98تحریم کامل نفت ایران و لغو معافیت های نفتی
19 فروردین 98تروریستی خواندن بخشی از نیروهای مسلح ایران

 6 فروردین 98تحریم 9 فرد و 14 نهاد مرتبط با برنامه دفاعی ایران
 ۲ فروردین 98تحریم 14 فرد و 17 نهاد دارویی

 تأکید اصاح طلبان 
 بر حضور گسترده در انتخابات 

با چاشنی هشدار 
 عارف: حضور حداکثری مردم

 در انتخابات، نظام را بیمه می کند 

درحالی که افرادی مانند حجاریان از اصطاح »مشارکت 
مشروط« برای تبیین سیاست اصاح طلبان برای حضور 
در انتخابات استفاده می کنند، برخی دیگر از چهره های 
برجسته این جریان بر ضرورت حضور گسترده در انتخابات 
تأکید می کنند. چهره های سرشناس و موثری در جریان 
اصاحات نظیر محمدرضا تاجیک، بهزاد نبوی و صادق 
زیباکام از جمله کسانی هستند که در هفته های اخیر 
برخاف پیشنهاد سعید حجاریان، بر لزوم مشارکت گسترده 
در انتخابات توسط اصاح طلبان تاکید کرده اند. این گروه 
در عین حال در سخنان خود از مسئوان می خواهند مهره 
ها و شخصیت هایشان در انتخابات تأیید صاحیت شوند. 
در همین زمینه محمدرضا عارف رئیس شــورای سیاست 
گذاری اصاح طلبان در حساب توئیتر خود ضمن تأکید بر 
حضور گسترده در انتخابات نوشت: در شرایط فعلی کشور 
متولیان برگزاری انتخابات باید در نظر داشته باشند که 
حضور حداکثری مردم در انتخابات پیِش رو نظام را بیمه 
می کند. وی افزود: به همین دلیل نباید به گونه ای عمل شود 
که یک جریان سیاسی با محدودیت در ارائه کاندیدا به دلیل 
رد صاحیت روبه رو شود. همچنین روز گذشته نیز اظهارات 
رئیس دولت اصاحات در دیدار شورای مرکزی حزب پیرو 
اصاحات منتشر شد. براساس گزارش امتداد، او در سخنان 
خود با تأکید بر این که انتخابات نباید تحریم شود، گفت: نباید 
اصل انتخابات را زیر سوال برد. وی افزود: اصاح طلبان و 
مردِم ناراضی باید فداکاری و از خودگذشتگی کنند و به خاطر 
ایران پای صندوق ها بیایند تا جلوی خطر اصلی گرفته شود. 
رئیس دولت اصاحات در عین حال تأکید کرد: اصاح طلبان 
نمی توانند به هر قیمتی وارد انتخابات شوند و ان شاءا... فضا 
باز شود و صاحیت ها تأیید شوند. مصطفی کواکبیان عضو 
فراکسیون امید مجلس هم در توئیتی نوشت: اقتدارگرایان 
تنگ نظر بدانند از میدان به در کردن اصاح طلبان دلسوز، 

ــان را  ــی آنـ ــرای ــدارگ ــت راه اق
هموارتر نمی کند؛ بلکه 

زمینه ساز عرض اندام 
براندازانی خواهد بود 
که مردم را از حضور در 

پای صندوق آرا مایوس 
بنابراین  کنند.   مــی 

توصیه می شود فضا 
ببند  و  بگیر  ــا  ب را 

منافع  ــاف  ــرخ ب
ملی سوق ندهند.
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اخبارجامعه

غفوریان /»این پستم رو دیدی چند تا ایک 

خورد؟!« ، »اوه، چقدر ایک خورد!« ، »ای بابا 
چرا کم ایک خــورد...« ؛ کم و بیش این ها یا 
جماتی شبیه این موارد را تا به حال در میان 
فضای مجازی بازها  شنیده یا دیده ایم. گاهی 
یک سلبریتی با پست هایی کاما بی خاصیت 
و حتی گاهی یک فرد که عکس های شخصی 
و خارج ازعرف خود را در  اینستاگرام به نمایش 
می گذارند، صاحب دنبال کننده های فراوان 
و ایــک هــای چند هزارتایی می شوند. در 
مقابل بسیاری هستند که در عین مواجهه 
مناسب با فضای مجازی اما مورد توجه دیگر 
کاربران قرار نمی گیرند. حاا اینستاگرام از 
یک نگرانی سخن به میان آورده که رسانه های 
اجتماعی ممکن است باعث کاهش اعتماد 
به نفس وافزایش احساس کمبود در جوانان 

شوند.

حذف ایک در چند کشور	 

ــن،  ــن رو از روز پنج شنبه کشورهای ژاپ از ای
اســتــرالــیــا، ایــرلــنــد، ایتالیا و بــرزیــل از جمله 
کشورهایی هستند که طرح حذف ایک در آن ها 
به اجرا درآمده است. پیش از این در اردیبهشت 

گذشته تنها در کانادا این طرح عملی شده بود.
 این اقدام که از پنج شنبه در این کشورها آغاز شده 
به معنای آن است که کاربران در زیر پست ها به 

جای تعداد ایک تنها نام کاربر و عبارت "دیگران" 
را می بینند.

هدف محتواست نه ایک 	 

میا گارلیک، مدیر سیاست های فیس بوک 
در استرالیا و نیوزیلند در زمان اجرایی شدن 
این طرح در کانادا دراردیبهشت گذشته در 
بیانیه ای گفت: هدف این است که کاربران 
بیشتر احساس کنند که قضاوت نمی شوند 
و این تغییر بتواند به کاربران کمک کند که 
تمرکزشان به جای تعداد ایک های دریافتی 
بیشتر بر محتوای پیام هایی باشد که منتشر 

می کنند.
نیز  ــنــســتــاگــرام  ای ــل  ــام ــرع ــدی م همچنین 
اولین بــاری که ایــن طــرح در کانادا به اجرا 
ــود: هــدف کاهش استرس  ــد،  گفته ب درآمـ
کــاربــران در رقابتی اســت کــه بــر ســر تعداد 

ایک های دریافتی یک پست ایجاد می شود.
 اینستاگرام تاکید کرده که این برنامه آزمایشی 
تاثیری بر ابزار های ارزیابی تجاری نخواهد 
داشت.بی بی سی در این زمینه، از مطالعاتی 
گفته است که نشان می دهد واکنش فوری 
کاربران و ایک برای پست ها درباره محتوای 
یک پیام باعث افزایش اعتماد به نفس شده و 
در مقابل تاثیر منفی بر کسانی دارد که تعداد 

ایک کمتری دریافت می کنند.

پایان ایک بازی؟
 اینستاگرام پروژه حذف تعدادایک را جدی تر دنبال می کند

4 برابر شدن سرعت 
فعلی اینترنت خانگی

 اینترنت خانگی و تجاری از ADSL به VDSL ارتقا یافت 

بازگشت پیکر سرلشکر »شهید 
ادبیان« پس از 38 سال

هشدار مجدد وزارت بهداشت

مصرف لبنیات در برخی خانوارها 

هفتگی یا ماهانه شده است

 کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
گفت:   در سال های اخیر با افزایش قیمت لبنیات، 
سهم خرید لبنیات در سبد غذایی خانوار کاهش 
یافته و شاهد هستیم که حتی برخی از خانواده ها 
مصرف لبنیات آن ها به صورت هفتگی یا ماهانه 
شده است. در واقع با افزایش قیمت مواد غذایی، 
قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف کمتر می شود 
که از این قاعده، لبنیات نیز مستثنا نیست.  سپیده 
دولتی به ایسنا گفت: دولت می تواند با اختصاص 
یارانه به شیر، قیمت لبنیات را کاهش دهد تا قدرت 
خرید مردم افزایش یابد. اگر قدرت خرید به همین 
مــنــوال کاهش یــابــد، در ســال هــای آیــنــده شاهد 
افزایش هزینه های سنگین درمــان بــرای جبران 
کمبود مصرف لبنیات در اقشار مختلف خواهیم 
بود. وی با اشاره به ارائه شیر رایگان در مدارس در 
چندسال گذشته، گفت: متأسفانه به دلیل کاهش 
بودجه، این برنامه حذف شد. هم اینک ۹۰ درصد 
خانوارهای ایرانی در برنامه غذایی روزانه خود به 
میزان کافی کلسیم دریافت نمی کنند و این درحالی 
است که درصورت ادامه طرح ارائه شیر رایگان در 
 مدارس، می توانستیم شاهد کاهش این آمار باشیم.

اعتبار رتبه بندی معلمان اباغ شد

معاون برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش گفت: 
اعتبار رتبه بندی پیش بینی شده و اباغیه آن 
را گرفتیم ولی هنوز تخصیص نیافته است. هر 
کدام از روش ها نهایی شود، به سرعت وارد روند 
ــاره زمــان اجرای  اجرایی می شویم. الهیار درب
طرح رتبه بندی معلمان با توجه به وعده ای که 
سخنگوی دولت ماه گذشته برای اجرای آن در 
یک بازه زمانی دوماهه داده بود به ایسنا افزود: 
رایزنی هایی با مجلس در حال انجام است که 
ــرای رتبه بندی و آن چه را در قانون  شکل اج
برنامه پنج ساله ششم توسعه پیش بینی شده 

نهایی کنیم.

 خط و نشان پلیس برای سلبریتی های 
بدحجاب در فضای مجازی

رئیس پلیس فتای پایتخت گفت : به اشتراک 
گذاشتن تصاویر شخصی با پوشش نامناسب در 
فضای مجازی توسط سلبریتی ها در هر صورت 
بی حجابی محسوب می شود.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، سرهنگ کاظمی   افزود: در صورتی 
ــواردی را به پلیس فتا  که شهروندان چنین م
گزارش دهند یا ماموران در رصد های خود به 
چنین موضوعاتی برخورد کنند، مراتب را به 
مراجع قضایی اعام خواهیم کرد و در صورت 
مغایرت آن با قوانین کشور، با انتشار دهندگان 

تصاویر نامناسب برخورد خواهد شد.

اینترنت  ســرعــت  رنجبر/  جــواد  محمد 

خانگی از پنج شنبه  به 4 برابر سرعت فعلی 
افــزایــش یافت. ایــن خبری بــود که محمد 
جواد آذری جهرمی  آن را توئیت کرد: » از 
پنج شنبه امکان تبدیل ADSL خانگی به 
سرویس های پرسرعت VDSL فراهم میشه، 

4 برابر سرعت فعلی! خوبه به نظرتون؟«
ADSL چیست؟

خدمات اینترنت پرسرعت ADSL یکی از 
مهم ترین خدماتی اســت که شرکت های 
ارائه دهنده اینترنت همچون مخابرات آن 
را به کاربران خانگی، سازمان ها و شرکت 
های بزرگ تجاری و موسسات بزرگ ارائه 
می کند. این فناوری خطوط تلفن فعلی را 
به راهی برای دست یابی به صوت و تصویر و 
تبادل اطاعات با سرعت به نسبت باا تبدیل 
می کند. به طور کلی ADSL فناوری انتقال 
با سرعت بااست و می تواند انتقال داده و 
تصویر را با سرعت باا بدون اشغال بودن 
خط تلفن با سرعتی چندین برابر روش های 
قدیمی همچون برقراری ارتباط از طریق 

Dial-up فراهم کند.
VDSL چیست؟

ــر یــکــی از  ایــنــتــرنــتــی پــرســرعــت مبتنی ب
استانداردهای رایج جهانی است. عملکرد 
VDSL، در اغلب موارد مشابه ADSL است؛ 
اما با وجود شباهت های موجود در این زمینه 
اختافات متعددی نیز مانند موارد زیر وجود 
 ، VDSL دارد:- سرعت دانلود در استاندارد
۵۲ مگابیت دانلود و ۱۶ مگابیت آپلود و در 
حالت VDSL۲ ، ۱۰۰مگابیت دانلود و تا 
۲۲ مگابیت آپلود است که در هر دوحالت به 

صورت نامتقارن است.

-  ارائه سرویس از کافوهای نوری نزدیک به 
مشترک که باعث افزایش کیفیت سرویس و 

سرعت می شود.
-  استفاده از بستر سیم های مسی مشترک 

و بدون نیاز به تعویض یا سیم کشی دوباره.
-  امکان ارائه خدمات ارزش افزوده مختلف به 
مشترکان مانند خطوط تلفن SIP ) تلفن بر بستر 

اینترنت (، ویدئو کنفرانس ، IP-Tv وغیره.
 VDSL البته این را هم باید بدانید که مودم
با مودم ADSL متفاوت است و مشترک باید 

برای تهیه آن اقدام کند.
تفاوت قیمت ها

 VDSL و ADSL بررسی تعرفه های اینترنت
مندرج در سایت شرکت مخابرات تهران نشان 

دهنده یکسان بودن نرخ تعرفه این دو است.
 همچنین به گــزارش مهر، وزیر ارتباطات 
ــات در حاشیه افتتاح  ــاع ــاوری اط ــن و ف
۲۰۱۹ در جمع  ــپ  ــام ــک ال نــمــایــشــگــاه 
اینترنت  ــذاری  واگـ جزئیات  خبرنگاران 
ADSL به عنوان جایگزین سرویس VDSL

در کشور را تشریح کــرد و گفت: ظرفیت 
واگذاری این سرویس با چهاربرابر سرعت 
برای دو میلیون مشترک فراهم شده است.
ــن ســرویــس تا  بــه گفته آذری جهرمی ای
کابینت خط مشترک، به صورت فیبر نوری 
و در منطقه محل سکونت، از طریق سیم 

مسی ارائه می شود.
وی همچنین گفت: تعرفه جدیدی برای این 
سرویس وضع نشده است و قیمت گذاری 
این سرویس، مطابق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون 
ــت. در این  ــده شــده اس تنظیم مــقــررات دی
مصوبه، قیمت و سرعت سرویس در همه 

سطوح دیده شده است.

رنجبر/ چشم انتظاری 38 

ساله خانواده شهیدی پایان 
یافت و سرانجام پیکر مطهر 
حسین  شهید  ســرلــشــکــر 
ادبیان از فرماندهان غیور 
نیروی زمینی ارتش در دفاع 

مقدس کشف و شناسایی شــد. شهید 3۰ ساله 
ای که خبر شهادتش را اوایل اردیبهشت سال ۶۰ 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی در مجلس اعام کرد 
و حضرت آیت ا... خامنه ای نیز در خطبه های نماز 
جمعه تهران شهادت او را تبریک گفتند.سرلشکر 
شهید حسین ادبیان متولد سال ۱33۰ در شهر 
کرمانشاه است و در سال ۵۱ با ورود به دانشگاه 
افسری به استخدام ارتش درآمد و پس از طی دوره 
مقدماتی در رسته پیاده به لشکر 8۱ زرهی کرمانشاه 
منتقل شد.این شهید واامقام، با درجه سرهنگ 
دومی دوم اردیبهشت سال ۶۰ در درگیری سنگین 
با دشمن در منطقه بازی دراز به فیض شهادت نایل 
آمد.به گفته سردار  باقرزاده فرمانده کمیته جست 
وجوی مفقودین؛ درجریان تفحص اخیر در ارتفاعات 
۱۱۵۰ بــازی دراز، پیکر مطهر شهید سرلشکر 
حسین ادبیان کشف و شناسایی شد.به منظور 
تکریم مقام این شهید،مراسم وداع  امروز شنبه از 
ساعت ۱۶ در معراج شهدای تهران برگزار می شود. 
همچنین مراسم استقبال از شهید ادبیان فردا یک 
شنبه توسط ارتش در پادگان لشکرک برگزار و پیکر 
مطهر شهید روز دوشنبه به کرمانشاه اعزام خواهد 
شد تا چشم انتظاری 38 ساله خانواده شهید پایان 
یابد.پیکر  شهید ادبیان همزمان با ایــام سالگرد 
عملیات پیروزمندانه مرصاد، پنج شنبه 3 مرداد در 
استان کرمانشاه تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

دمای شوش از 50 درجه گذشت
طی پنج شنبه و دیروز جمعه شوش با ۵۰،۵ درجه 
سانتیگراد باای صفر گرم ترین نقطه کشور بوده 
است. به گزارش   هواشناسی خوزستان،   در بررسی 
ــروز تا آخر هفته آینده  نقشه های پیش یابی از ام
استقرار و تقویت الگویی تابستانه و روند افزایش دما 
مشاهده می شود که رخداد دمای ۵۰ درجه و بااتر 

را نشان داده است.



حامد بهداد از چهارشنبه هفته 
آینده با فیلم »قصر شیرین« به 
کــارگــردانــی رضــا میرکریمی 
به سینما می آید. بــازی او در 
این فیلم که در جشنواره فجر 

رونمایی شد، مورد تحسین منتقدان قرار گرفته 
بود.

سینما و تلویزیون شنبه  29  تیر 1398 6
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رویا تیموریان از 4 مرداد برای 
پابلو  »پستچی  تئاتر  ــرای  اجـ
نــرودا« به کارگردانی علیرضا 
کوشک جالی به روی صحنه 
ــی رود و در ایـــن نــمــایــش با  ــ م

دخترش دنیا مدنی و اشکان خطیبی همبازی 
می شود.

دو  از  پــس  خیراندیش  گوهر 
سال دوری از تلویزیون، برای 
ــازی در سریال »مرضیه« به  ب
کارگردانی فلورا سام جلوی 
دوربین خواهد رفت. او اکنون 

سریال »هیوا« را در شبکه نمایش خانگی در 
حال پخش دارد.

سارا بهرامی در جشنواره فیلم 
شهر، بــرای بــازی در سریال 
»پرده نشین« اثر بهروز شعیبی، 
را  زن  بازیگر  بهترین  جــایــزه 
دریــافــت کــرده، فرهاد آئیش 
نیز جایزه بهترین بازیگر مرد را برای این سریال 

کسب کرده است.

ــی ایـــن  ــان ــخ ــم ــاس پـــیـــمـــان ق
ــرداری  روزهــا مشغول فیلم ب
یعنی  ــود  خ فیلم  جدیدترین 
»خوب بد جلف 2« است و بعد از 
پایان ساخت این فیلم کمدی، 
نگارش فیلم نامه »ســن پترزبورگ 2« را آغاز 

خواهد کرد.

سعید آقاخانی در گفت وگویی 
ــا کــنــون بــرای  اعـــام کـــرده، ت
ــت فــصــل دوم ســریــال  ــاخ س
پرمخاطب »نون خ«، حمایتی از 
سوی تلویزیون صورت نگرفته 
است و احتمال دارد ساخت این مجموعه منتفی 

شود.

چهره ها و خبر ها

مصطفی قاسمیان - به تازگی ویدئویی کوتاه 

از اجرای استندآپ کمدی علیرضا خمسه در 
فضای مجازی منتشر شده که انتقاد کاربران 
است.  برانگیخته  را  اجتماعی  شبکه های 
خمسه در این برنامه که با عنوان »خمسه شو« 
در کشور کانادا اجرا شده، می گوید: »این قدر 
هوا خوبه که روی خلق وخوی مردم هم تأثیر 
گذاشته. روز اولی که رسیده بــودم، به جای 
تهران که همه عصبی ان و به هم فحش میدن، 
]ایــن جا می گفتند[ صبح بخیر، روز خوبی 
داشته باشید، ســام و... دقــت کــردم دیدم 
سگ هاشون هم همین جورن. وقتی رسیدم، 
رسما یه سگ به من گفت: هلو، گود مورنینگ!« 
و صدای سگ درمی آورد. او بعد این طور ادامه 
می دهد که سگ های ایرانی پاچه می گیرند، 
کاغ ها هم به جــای آن که »قــارقــار« کنند، 
»ِقرِقر« می کنند و بر سر مــردم، خراب کاری 

می کنند.

کانادایی های نایس!	 

کاربران شبکه های اجتماعی در مخالفت با 
محتوای استندآپ علیرضا خمسه، از اواخر 
هفته قبل، صدها توئیت نوشتند و هــزاران 
کامنت گذاشتند. پر واضح است، آن چیزی 
که کاربران را به خشم آورده، نه شوخی خمسه 
با سگ ها و کاغ های تهران، بلکه قیاس او 
بین ایرانی ها و کانادایی هاست. در ماه های 
گذشته عاوه بر خبر زایمان نگار جواهریان 
در کانادا، ویدئویی از یکی از حامیان تحریم 
ــران که چند وقتی است از کشور متواری  ای

شده، در شبکه های اجتماعی منتشر شد که 
از »مهربون بــودن«، »انسان بــودن« و »نایس 
بــودن« مردم کانادا می گفت و تأکید داشت 
که ایرانی ها »حسود« و »بدخواه« هستند. به 
پی درپی،  واقعه  چند  مجموع  می رسد  نظر 
باعث شده کاربران نسبت به هر مقایسه ای 
با کانادایی ها واکنش های انتقادآمیز نشان 
دهند، به خصوص آن که این اتفاقات، غالبًا با 

تحقیر ملت ایران همراه بوده است.

واکنش ها در شبکه های اجتماعی	 

یکی از کاربران توئیتر در واکنش به استندآپ 
خمسه و عصبانی خواندن مردم ایران نوشت: 
»خوبه خمسه بدونه اگر مردم کانادا هم مثل 
مردم ایران هر روز هدف آماج ده ها عملیات 
روانی بودند، عصبی می شدند.« کاربر دیگری 
نیز ایــن گونه واکنش نشان داد: »یــه مرض 
ــم ســنــدروم شــاپــرک کــه میری  هست بــه اس
اونور، همه چی به نظرت نایس میاد. انگار نوع 
پیشرفته اش به جناب خمسه هم سرایت کرده 
که کاغ و سگ اون جا هم براش نایس شدن!« 
شخصی دیگر به این شکل به خمسه کنایه زد: 
»حاضره برای تحقیر ملتش صدای سگ هم 
دربیاره!« لبه پیکان انتقاد بسیاری از کاربران، 
به مجموعه سلبریتی ها بود، مثل این توئیت: 
»سلبریتی موجودی است که تا زمانی که تو 
ایرانه، ملت بزرگ و مهربان و عزیز و شریف و 
ــران از دهنش نمی افته،  دوســت داشتنی ای
ولی وقتی رفت خارج، شروع می کنه به تحقیر 

کردن!«

تارانتینو سریال وسترن می سازد

کوئنتین تارانتینو پنج اپیزود از فیلم نامه یک 
سریال وسترن را نوشته است.

به گزارش دنیای تصویر، کوئنتین تارانتینو اعام 
کرد که پنج اپیزود از مجموعه وسترنی به نام 
»قانون جایزه بگیران« را نوشته و امیدوار است 
خودش آن را کارگردانی کند. گویا شخصیت 
»ریک دالتون« که در »روزی روزگاری در هالیوود« 
با بازی لئوناردو دی کاپریو حضور دارد، کاراکتری 
در این مجموعه تلویزیونی است. با توجه به این 
نکته که شخصیت »ریک دالتون« در فیلم نامه 
این مجموعه حضور دارد، احتمال قریب به یقین، 
لئوناردو دی کاپریو این نقش را در این مجموعه 

بازی می کند.

تلویزیون

تغییر رویکرد برنامه »کتاب باز«

تهیه کننده برنامه »کتاب باز« از تغییراتی در فصل 
جدید این برنامه خبر داد.

محمدرضا رضاییان درباره ساخت جدیدترین 
سری از این برنامه به مهر گفت: »قرار است فصل 
چهارم این برنامه را از دوم شهریور روی آنتن 
شبکه نسیم ببریم.« وی افزود: »مجری این سری 
از »کتاب باز« هم مانند فصل قبل، سروش صحت 
است و قرار است افراد دیگری هم در بخش های 
دیگر برنامه به او کمک کنند.« رضاییان درباره 
رویکرد فصل جدید این برنامه و تفاوت های آن 
نسبت به فصل پیشین، بیان کــرد: »در فصل 
گذشته بیشتر روی موضوع کتاب خواندن مردم 
ــم در ایــن فصل  وقــت گذاشتیم، امــا قصد داری
تمرکزمان را روی موضوع »فرهنگ مطالعه« 
ایــن معنی که  به  بگذاریم؛ »فرهنگ مطالعه« 
مطالعه کردن فقط کتاب خواندن نیست، بلکه 
سفر کردن، فیلم دیدن و تئاتر دیدن هم جزئی از 

فرهنگ مطالعه است.«

سینمای جهان

استندآپ کمدی »خمسه شو« در کانادا با چاشنی تحقیر ایرانی ها

خمســه نشـــو!

برندهایتلویزیونیکییکیمیروند
ــد مجموعه  ــی چــهــارشــنــبــه عــصــر خــبــر رس
»شب نشینی« به کارگردانی مهران مدیری 
برای توزیع در شبکه نمایش خانگی پروانه 
ساخت گرفته اســت. از نــام ایــن مجموعه و 
»دورهــمــی«،  تهیه کننده  قبلی  اظهارنظر 
این طور برمی آید که احتماًا »شب نشینی« 
همان برنامه »دورهمی« است که این بار به 
شبکه نمایش خانگی رفته و قــرار است در 
این مدیوم تولید شود. این در حالی است که 
تنها ساعتی بعد، روابط عمومی صداوسیما 
اعام کرد که »گلچین دورهمی« بعد از »عصر 
جدید«، دومین برنامه پربیننده صداوسیما 
شناخته شده و با »کودک شو« که در رتبه سوم 

است، اختاف فاحشی دارد.
ــران مــدیــری،  ــه بــرنــامــه گــفــت وگــومــحــور م
جدیدترین برند تلویزیون است که از این رسانه 
خارج شده است. در همین هفته اخیر، کانال 

تلگرامی »خندوانه« که 
ــرار بــود به کانال  ق

»نی نی و دادا« پــروژه شخصی رامبد جوان 
تبدیل شود، با فشار رسانه ها به »خندوانه« 
بازگشت. اگرچه از دست رفتن یک کانال 
تلگرامی، خسران عظیمی برای رسانه ملی 
نیست، اما نشانه ای است از بی توجهی مدیران 
تلویزیون به برندهایی که با امکانات این رسانه 
به وجود آمده اند. نمونه های دیگر این اتفاق 
فراوان است. چند روز پیش هم حسن فتحی 
که سریال های ماندگاری چون »پهلوانان 
نمی میرند«، »میوه ممنوعه« و »شب دهم« را 
در تلویزیون کارگردانی کرده بود، بار دیگر 
خبر از ساخت یک سریال نمایش خانگی با 
عنوان »جیران« داد. در همین چند ماه اخیر، 
صحبت های زیادی نیز دربــاره دایل پخش 
نشدن »کاه قرمزی« مطرح شده و اختاف 
میان مدیران تلویزیون و تهیه کننده، به 

بااترین حد خود رسیده است.
اگــرچــه حکایت جــدایــی برندها از 
صداوسیما با یکدیگر متفاوت است، 
اما همه آن هــا در یک نکته مشترک اند: 
صداوسیما نتوانسته است آن ها را حفظ کند. 
تلویزیون در حالی برای حفظ برندهای خود 
سرمایه گذاری مناسبی ندارد، که تجربه همه 
این سال ها نشان داده است، برندها همیشه 
یکی از عوامل اصلی توجه مخاطبان به رسانه 
بوده اند. پربیننده بودن »گلچین دورهمی« با 
وجود  تکراری بودن، مؤید این ادعاست. بدون 
تردید حفظ برندهایی چون »کاه قرمزی« 
و »دورهمی« یکی از وظایف اصلی مدیران 
صداوسیماست؛ وظیفه ای که ظاهرًا در انجام 

آن کوتاهی صورت می گیرد.

سخنگویدولت:
بودجهصداوسیماتأمینمیشود

ــت دربـــاره مــاجــرای تأمین  سخنگوی دول
بودجه صداوسیما توضیح داد.

در  ــود  خ شخصی  صفحه  در  ربیعی  علی 
توئیتر، از فراهم کردن بودجه رسانه ملی از 
سوی دولت نوشت و به صورت غیرمستقیم، 
نامه منتشرشده را تکذیب کرد. ربیعی در 
ایــن بــاره نوشت: »در فضای سیاست زده 
ــت بودجه  ــرداخ غــیــراخــاقــی، ایــن بــار پ
صداوسیما از سوی دولت را به مسائل پیش پا 
افتاده مرتبط کرده اند. دولت، بودجه رسانه 
ملی را با همه محدودیت های خود فراهم 

می کند و هرگز حقوق و دستمزد کارکنان 
ــن دستگاه مهم را  خــدوم و زحمتکش ای
فــدای سوگیری های معدودی نمی کند. 
در طی مذاکره با آقای پورمحمدی معاون 
سازمان برنامه و بودجه مشخص شد؛ هنوز 
بودجه تعداد زیادی از دستگاه ها تخصیص 
نیافته است و تا پایان ماه تخصیص بودجه 
همه دستگاه ها از جمله صداوسیما صادر 
خواهد شد. در ضمن بودجه ریزی عملیاتی 
و تخصیص مبتنی بر عملکرد شامل همه 

دستگاه ها می شود.«
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تاج به فیفا اعام کرد: فدراسیون موافق ورود زنان به 
ورزشگاه هاست / ایسنا

ولی یا خودشون جرئت نمی کنن بیان یا 
فوتبال دوست ندارن!

 وزیر بهداشت: برخی پزشکان به  رغم اطاع از نبود 
داروهای خارجی، آن را در نسخه بیمار می نویسند/ ایلنا

برخی پزشکان: می خواهیم ببینیم نسخه 
پیچ ها حواس شون جمع هست یا نه!

مصوبه لغو روادید برای ورود اتباع چین به ایران اباغ شد

دارکوب: اون قدر جنس چینی ریختن تو 
بازارمون که عین کشور خودشونه، روادید 

نمی خوان دیگه!

رئیس سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس: مدارس 
خشت و گلی کشور هم اکنون ۴۰۰ واحد است / خبرآناین

دارکوب: ممنون خبر دادین، چه خوب که 
عددش ُرنده!

اگر بخواهیم برای هفته گذشته عنوانی انتخاب کنیم، باید از آن به 
عنوان »هفته پیری زودرس ایرانیان« یاد کنیم. در این هفته بسیاری 
 Face از کاربران فضای مجازی با استفاده از نــرم افــزاری به نام
App عکس خودشان و اطرافیان شان را دست کاری کردند و با 
عنوان های »پیر نشو لعنتی!« و »فالوئرهای عزیز ببینید چطوری پیرم 
کردید« منتشر کردند. خبرها حاکی است در گروه های فامیلی این 
موضوع رونق ویژه ای داشته است. طبق اخبار واصله، پسردایی  ها 
با دست کاری چهره شوهرعمه ها و انتشار آن ذیل چندین ایموجی 
خنده، موجی از نشاط را در گروه های فامیلی ایجاد کردند که البته 
با تذکر بزرگ ترهای گروه مواجه شدند. گروهی از بزرگ ترهای 
فامیل که حق هم داشتند از این موضوع ناراحت شدند و از گروه ها 
لفت دادند اما شوهرعمه ها ضمن تبریک صبحی زیبا با ابراز شوخی 
بدیع »این جا شده خونه سالمندان« و »بیایید از این لحظات در کنار 
هم بودن زندگی شادتری داشته باشیم« جنبه خودشان را نشان 

دادند و با استیکر دسته گل، بزرگ ترها را به گروه بازگرداندند.
شنیده ها حاکی است عده ای هم با انتشار چهره »جورج کلونی« در 
صفحات شان مدعی شدند اگر پیر بشوند شبیه او می شوند. خدا 
را شکر تا این لحظه خبری درباره خودکشی جورج کلونی پس از 
این واقعه منتشر نشده است. ضمنا این چالش موجی از نشاط را 
در بین کارمندان ادارات هم ایجاد کرد. کارمندان زیادی صبح 
که وارد ادارات می شدند به دنبال هم راه می افتادند، از هم عکس 
می گرفتند و یکدیگر را پیر می کردند و تا ظهر نخودی با یکدیگر 
می خندیدند. این چالش البته بی دردسر هم نبود. مثا خود من 
چند روز پیش با استوری یکی از دوستان برخورد کردم و از آن جایی 
که بااو شوخی داشتم، برایش نوشتم: »داداش جوونی که چهره ای 
نداشتی، پیریت هم که اصا تعریفی نداره!« که خب حقیقتا فکر 

نمی کردم این یکی چالش فیس اپ نیست و عکس باباش است!

هفته ای که پیرمان کرد

کاهش قیمت دار
ای آن که گرفته ای پی آبادی!

ممنون که خبرهای قشنگی دادی
پس نرخ دار افت کرد... اما حیف

چون قیمت اجناس پرید از شادی!
  عبدا... مقدمی

***

گرد شیرینی!
هوس ها رو نباید اعتنا کرد
ملس ها رو نباید اعتنا کرد

همش دور شما در حال چرخند
مگس ها رو نباید اعتنا کرد!

امیرحسین خوش حال  
***

مرغ پر!

شد کمر خم زیر بار قرض و قسط
نرخ یک کاای دیگر شد مضاف

سفره شد اندازه یک قرص نان
مرغ شد سیمرغ  و پر زد پشت قاف!

سحر بهجو  

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

ــده،  ــرون ش ــس مــیــوه گـ ــوب از ب ــ   دارک
رنگشون داره از یادمون میره!

دارکوب: منم فقط یادمه نارنگی نارنجی بود 
و پرتقال، پرتقالی!

  مــســئــوان هــمــون فــرمــولــی کــه بــرای 
ثابت نگه داشتن مقدار یارانه تو این سال ها 
استفاده می کنن، برای قیمت ها هم به کار 

ببرن!
دارکوب: فرمولش محرمانه است، به هرکی 

هرکی نمیدن!
ــده کــه حتی نصف    اوضـــاع جـــوری ش

ماشین هم نمی تونم بخرم!
دارکـــوب: می تونی از روش خرید جزئی 
استفاده کنی، یعنی شــروع کنی به خرید 

قطعات ماشین و خودت سر همش کنی!
  ما نفهمیدیم دارکــوب بااخره هنگام 

ثبت نام در مدرسه باید پول بدهیم یا نه؟ 
پدر دو دانش آموز  

دارکوب: اگه ازتون گرفتن؛ بدین، وگرنه به 
روی خودتون نیارین!

ــوب دمت گرم که حرف مــردم رو    دارک
یک کاسب بیکار می زنی.  
دارکوب: ارادت، درسته اسمم فرق می کنه 

ولی منم از خود شما مردم هستم.
  آق کمال اگه لوله کش آشنا خواستی من 
علی هستم، باهات آرزون حساب می کنم!  

ــان، فعا که  آق کمال: دمــت گــرم علی ج
پروژه ها خوابیده، ولی چشم.

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز

شعر روز تیتر روز

از اون لحاظ 

واکنش عراقچی به ادعای ترامپ: نگرانیم ناو هواپیمابر 
آمریکایی پهپاد خودشان را به اشتباه ساقط کرده باشد!

ترامپ: حاا صداشو درنیارین، پهپاد پهپاده 
دیگه!
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وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی

 از کاهش هشت 
سال سن مدیریتی 

وزارت کار، 
انتصاب پنج دهه 

شصتی برای 
معاون و دستیار 

وزیر و افزایش 10 
درصدی مدیران 

زیر 40سال 
شرکت های 

اقتصادی خبر داد

کارتون روزتوئیت روزمحمدعلی محمدپور | طنزپرداز

 اومدم با این برنامه جدید چهره ام رو تغییر بدم، به قدری کریه المنظر بودم 
که برنامه پیام داد »ما هیچ تصویری نمی بینیم، لطفا این برنامه را حذف کنید«!

   بــازار کــار رشته کامپیوتر جوریه که ازت توقع دارن مخلوطی از بیل 
 گیس و استیو جابز باشی، بعد با حقوق ۸۰۰ تومن واسه شون کار کنی!

 قیمت محصوات نمایندگی های چرم جوریه که به جاش بری یه گاو بخری 
ارزون تر درمیاد!

    اان باید از تو استخر باغم می اومدم  بیرون و آب پرتقال می خوردم و به 
ستاره ها نگاه می کردم، نه که از حموم بیام بیرون رو تخت دراز بکشم و به امپ 

نگاه کنم!

سحر قریشی: خانم و آقایی که می گویی »سحر قریشی« فیلم های پیر شدی لعنتی ؟!
درپیت بازی می کند، چرا وقتی من را در فیلم های به قول شما عالی 

انتخاب می کنند، جرئت نمی کنی جلوی من بازی کنی؟ / باشگاه خبرنگاران

سوژه روز

اولی: شنیدین اشه ۹ تا اسب و دو تا ااغ توسط دام پزشکی آذربایجان شرقی کشف شده؟
دومی: جدی میگی یا می خوای انتقام کباب چهار هزار تومنی دیروز رو که بهت دادم بگیری؟

اولی: انتقام اون که محفوظه ولی این خبر واقعیه.
سومی: عوق... من تا یک سال دیگه غذای گوشتی نمی خورم!

اولی: نه که هر روز گوشت می خوردی! خوشبختانه وقتی طرف می خواسته گوشت ها رو تو 
بازار بفروشه دستگیرش کردن.

دومی: جدی دیگه جرئت نمی کنم جایی غذای گوشتی بخورم، مخصوصا اگه ارزون باشه.
سومی: فکر کردی خافکارها به فکرشون نمی رسه  گرون کنن تا بهشون اعتماد کنیم؟

گربه اولی به گربه دومی: خوشحالم که آدم ها تقاص شوخی با ما و کالباس رو دارن پس 
میدن!

انتقام با گوشت اسب و خر

  ... و اسکار بهترین بازیگر
  با اعتماد به نفس سال تقدیم

 می شود به...

خب بچه های عزیز آقازاده ها، 
چند سال دیگه شماها معاون 

و دستیار خودم هستین تا 
میانگین سنی مدیران رو 

پایین تر بیاریم!

 عمو میشه منو به جای 
معاونی،  به غامی انتخاب 

کنین؟ 

با این برنامه 
مسخره جدید 

دیگه معلوم 
نمیشه کی واقعا 
پیر شده یا کی 

رفته حموم 
خیس خورده و 
چروک شده! 
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

فیک نیوزها علیه حج و اقدام عملی علیه خرافات!
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فیک نیوزها علیه حج

»نخستین گروه از حجاجی که قرار بود امسال به حج 
بروند، منصرف شدند و هزینه آن را خرج خرید جهیزیه  
زوج های جوان کردند «... این خبر مدتی است که در 
شبکه های مجازی پخش شده، سازمان حج و زیارت یک بار 
قبا این خبر را تکذیب کرده و حاا اخبار دیگری با این 
عنوان که »دومین گروه حجاج تبریزی که قرار بود امسال 
به حج بروند مثل حاجیان یزدی منصرف شدند« منتشر 
شده است. یک منبع آگاه و موثق در سازمان حج و زیارت 
در گفت و گویی با ایسنا این موضوع را تکذیب و آمار 
متقاضیان در انتظار سفر حج را یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
نفر اعام کرد.  کاربری نوشت: »وقتی کسی مستطیع می 
شه حج بهش واجبه و طبیعیه که نمی شه این واجب رو 
تعطیل کرد ولی اون فرد مستطیع می تونه به نیازمندان 

هم کمک کنه.«
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زندگی خصوصِی عمومی

»انتشار زندگی خصوصی سلبریتی ها؛ مردم مخالف، خود 
سلبریتی ها موافق!« بر اساس نظرسنجی که به تازگی از 
طرف مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا(  منتشر 
شده است 82/۳ درصد مردم موافق انتشار اخبار و 
تصاویر زندگی شخصی هنرمندان و افراد مشهور در 
شبکه های اجتماعی مجازی و رسانه های عمومی نبوده اند. 
بر اساس این نظرسنجی که در روزهای ۱۷ و ۱8 تیرماه 
۹8 به صورت تلفنی با جامعه آماری شهروندان کل کشور 
انجام شده است، فقط ۱5/8 درصد پاسخ گویان موافق 
این موضوع بوده اند. این در حالی است که می دانیم 
بسیاری از حواشی و تصاویری که از زندگی خصوصی  
سلبریتی ها منتشر می شود به خواست خودشان و از طریق 
صفحات اجتماعی خودشان نشر می یابد. کاربری در همین 
باره نوشت: »البته اگر رفتار واقعی که کاربران در دنیای 
مجازی نشون می دن رو با درصد اعام شده مقایسه کنیم 

اصا همخوانی ندارن!«
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چه مشکات نایسی!

در هفته اخیر ویدئویی از شخصی که توی هواپیما به جای 
دست، از پای خود برای لمس کردن نمایشگر استفاده 
می کند بین کاربران خارجی بسیار پربازدید بوده است. 
شخصی که بر اساس ادعای یکی از مسافران هواپیما 
مشکل معلولیت هم نداشته است. این ویدئو که حدود 
۹ میلیون بار دیده شده است، با برانگیختن توجه کاربران 
درباره رفتارهای غلط داخل هواپیما حسابی پربحث بوده 
است. به طوری که در همین زمینه، چند ویدئوی دیگر هم 
که پاهای تکیه داده شده روی صندلی جلویی یا حتی افتادن 
موی بلند روی نمایشگر نفر عقبی را نشان می دهد مصادیق 
بحث و جنجال مجازی شده اند. کاربری ایرانی با مقایسه 
بعضی آداب اجتماعی و فرهنگی خارجی ها با داخل کشور 
نوشت: »چه مشکات نایس و کوچولویی دارن اونا که یه 

همچین مشکلی ۹ میلیون بازدید می خوره!«
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اقدام عملی علیه خرافات

»زنان چاق را به بهشت راه نمی دهند«؛ این ادعایی است 
که یک کشیش برزیلی حین سخنرانی مذهبی خود مطرح 
می کند و می خواهد احتماا با این حرف من درآوردی بر 
اهمیت تناسب اندام از دیدگاه دین تاکید کند. سخنی 
بدعت آمیز که البته با واکنش سریع یک زن دارای اضافه 
وزن در این مراسم همراه می شود. در این اتفاق عجیب، 
کشیش مشغول سخنرانی است که زن با آمدن روی 
صحنه و هل دادن، او را از روی صحنه پایین می اندازد 
تا در لحظه مقابل این سخن بی جا ایستاده باشد. کاربری 
با انتشار این ویدئو نوشت: »این زن کار درستی کرد و  
یک خرافه را  در نطفه خفه کرد  تا فردا بقیه ادعاهای 

عجیب دیگه ای نکنن!«
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درآمد روزانه یک گدا!

فیلم برداری مخفی از درآمد یک متکدی در شهرستان 
خوی ارومیه در فضای مجازی بسیار بازتاب داشت. در 
این ویدئو یک متکدی را می بینیم که در حال شمارش 
پول هایی است که با شیوه های مختلف توانسته از مردم 
بگیرد. پول ها به قدری زیاد است که به نظر می رسد 
از مزد چند روز یک کارگر بیشتر است. کاربران به این 
ویدئو واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: »پول دادن 
به یک کودک متکدی، کمک به اون نیست و باعث رشد 
تکدی گری سیستماتیک می شه.« کاربر دیگری نوشت: 
»این روزهــا با این وضعیت اقتصادی واقعا نمی شه 
تشخیص داد که کی مستحقه کی نیست ولی بازم پول به 
متکدی ندین، براش غذا و خوراکی بگیرین.« کاربری هم 
نوشت: »متکدیان عزیز وقتی با چند ساعت کار به اندازه 
حقوق چندین روز یک کارمند پول در میارن نباید هم 

دنبال کار دیگه برن.«
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صورت های صوری!

پستی با مضمون »دنای 4۰ میلیونی و رانای ۳6 میلیونی؟«  
روز گذشته در فضای مجازی پربازدید شد.بر اساس 
اطاعاتی که به تازگی منتشر شده است در صورت های مالی 
سال ۹۷ شرکت »ایران خودرو« قیمت های دو مدل دنا و 
رانا به ترتیب 4۰ و ۳6 میلیون قید شده است در حالی که 
اگر این قیمت را با قیمتی که دنا از طریق کارخانه عرضه 
شده، مقایسه کنیم متوجه می شویم قیمت کارخانه ای 
زیر 45 میلیون نبوده است. مضاف بر این که باید در 
نظر بگیریم این شرکت بخش قابل توجهی از محصوات 
خود را در سال ۹۷ به قیمت حاشیه بازار حدود ۱۰۰ تا 
۱۱۰ میلیون به فروش رسانده است. به نظر می رسد 
خودروسازان با این سندسازی قصد زیان ده نشان دادن 
خودشان را داشته اند تا توجیهی برای افزایش قیمت 
داشته باشند. کاربری نوشت: »همین اان خودروهایی 
که ثبت نام می کنیم رو خیلی دیر تحویل می دن، عوضش 

شنیده شده با قیمت باا به حاشیه بازار می فروشن !«

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد

اگر در چند روز گذشته در اینستاگرام گشتی زده باشید با تصویر 
پیر شده خیلی از دوستان تان مواجه شده اید، تصویری که با 
اپلیکیشن فیس اپ تغییر یافته و به سرگرمی همگانی   تبدیل 
شده و برخی از مشهورترین چهره های ایران و جهان نیز تصاویر 
پیر شده خود را منتشر کرده اند. این اپلیکیشن بعد از این که در 
سال ۲۰۱۷ مورد توجه گسترده قرار گرفت و شمار کاربران فعال 
آن از مرز ۸۰ میلیون نفر گذشت، بار دیگر به لطف چالشی که 
سلبریتی ها آغاز کردند، سروصدای زیادی به راه انداخته است. 
در این چالش، سلبریتی ها و البته میلیون ها کاربر، با بهره گیری 
از فیلتر باا بردن سن اپلیکیشن فیس اپ )FaceApp( چهره پیر 

شده خود را در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند.
سوالی که به تازگی برای کاربران مطرح شده این است که آیا این 
موج یک سرگرمی ساده است یا یک جاسوسی پیچیده؟ برخی 
کاربران با توجه به تجربه های مشابه از جمله چالش ۱۰ سال 
قبل فیس بوک معتقدند این شبه چالش هم برای جمع آوری 

اطاعات رخ داده و نباید در آن مشارکت کرد.

فیس اپ از کجا شروع کرد؟	 
نکته ای که همین اول باید بدانید این است که این نرم افزار پدیده 
جدیدی نیست و پیش از این در سال ۲۰۱۷ مورد توجه گسترده 
قرار گرفت و چند باری هم چالش های تغییر چهره زن به مرد 
آن مورد توجه  قرار گرفت. اپلیکیشن FaceApp توسط تیمی 
کوچک از سنت پترزبورگ روسیه ساخته شده است. یاروساو 
گونچاروف، بنیان گــذار و مدیر عامل فیس اپ تاکید کرده 
که فناوری و اپلیکیشن آن ها سعی در تغییر چهره دارد ولی 

نمی خواهد یک چهره فانتزی یا خیالی بسازد

فیس اپ خطرناک است؟	 
به تازگی نیز خبر هایی دربــاره امن نبودن اطاعات کاربران 
نزد این شرکت منتشر شده است. کارشناسان هشدار داده اند 
احتماًا این اپلیکیشن اطاعات کاربران را در اختیار توسعه 
دهندگان روسی خود قرار می دهد.این افراد با توجه به تسلط 
دولت روسیه بر شرکت های خصوصی این کشور این شائبه 
را خیلی پررنگ می دانند زیرا بنابر قوانین روسیه اگر سازمان 
اطاعاتی این کشور بخواهد به اطاعات شرکت ها دسترسی 
یابد، این شرکت ها موظف به همکاری هستند. در عین حال، 
برخی کارشناسان هم معتقدند اکنون با توجه به فراگیر شدن 
چالش faceappchallenge# در شبکه های اجتماعی، »فیس 
اپ«به سرعت به یکی از پرطرفدارترین اپلیکیشن های دانلود 
شده در iOS و اندروید تبدیل شده است و رقبای تجاری غربی آن 
سعی دارند با برچسب جاسوسی به این محبوبیت ضربه بزنند در 
حالی که بسیاری از نرم افزارهای غربی و آمریکایی گاه دسترسی 

های بیشتری درخواست می کنند.
در اصل نگرانی کارشناسان مربوط به قابلیت این اپلیکیشن 
است که دسترسی های گسترده ای از جمله دسترسی به مموری 
کارت، پرداخت های گوگل پلی، گالری و ... دارد و می تواند 
بدون اجازه به عکس های بخش Camera roll کاربر دست یابد 
و آن ها را ذخیره و استفاده کند.پس اگر شما هم خواستید این 
کار را انجام دهید، پیش از این که عکس تان را به این اپ بسپارید 
اندکی به امنیت خود در دنیای مجازی فکر کنید.البته این 
توصیه مختص به این اپلیکیشن نیست و اکثر نرم افزار هایی که 
ما استفاده می کنیم و در موقع نصب آن ها توجهی به این مسئله 

نداریم دسترسی های زیادی را با اجازه خودمان دارند!

چطور دسترسی را ببندیم؟	 
کاربرانی که نگران دسترسی این اپلیکیشن و دیگر برنامه های 
نصب شده روی گوشی شان به عکس های موجود در گوشی خود 
هستند، بهتر است در بخش تنظیمات سیستم عامل گوشی، 
دسترسی اپلیکیشن ها را بررسی و در صورت صاحدید، این 

مجوز را برای آن ها لغو یا اپلیکیشن های مذکور را پاک کنند.
 جدای از این ماحظات فیس اپ اکنون به یکی از نرم افزارهای 
ــای ایرانی ها تبدیل شده و عــاوه بر تغییر  محبوب این روزه
چهره توئیت ها و پست های بامزه ای هم دراین باره از سوی 
کاربران منتشر می شود .مثا کاربری نوشت : »سلبریتی ها با 
فیس اپ پیر میشن ما با سختی و مشکات روزگار.« کاربر دیگری 
هم نوشته : »تنها مزیت فیس اپ این بود که نمردیمو تونستیم 

پیری عمو قناد و عمو پورنگ رو ببینیم.«

گران بودن سفر به چابهار حسابی در فضای مجازی داغ است 
و به محافل دوستانه و خانوادگی هم کشیده شــده، کافی 
است  بگویید: »می خواهم به چابهار سفر کنم« تا اطرافیان تان 
دلسوزانه بگویند: »به جاش برو استانبول، اگه هزینه هاش کمتر 
نشه، بیشتر نمی شه!« پیش از این رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران هم به این مسئله اشاره و 
از گرانی بلیت پرواز به چابهار انتقاد کرده بود. او انتخاب سفر به 

خارج را با وجود گرانی ها کاما عادی دانسته است. 
هزینه سفرهای درون شهری در چابهار بسیار بااست چون 
بنزین در آن گران تر از بقیه شهرهاست. تاکسی های چابهار برای 
مسیر پنج دقیقه ای، ۱۰ هزار تومان کرایه دریافت می کنند و 
تاکسی خطی در چابهار وجود ندارد. با احتساب همه این مخارج 
باید گفت که در بهترین حالت برای سفر هوایی چهار روزه از 
مشهد به چابهار باید حداقل نفری 3 میلیون و ۸5۰ هزار تومان 
در حساب بانکی  باشد در حالی که برای سفر چهار روزه به آنتالیا 
به 3 میلیون و 65۰ هزار تومان نیاز دارید و به این نتیجه می رسیم 

که هزینه سفر به چابهار چندان کم نیست و از سفر استانبول و 
آنتالیا هم برای شما بیشتر تمام می شود. 

کاربران فضای مجازی درباره قیمت باای سفر به چابهار نظرات 
متفاوتی داشتند. کاربری نوشت: »ایــن جــوری می خواین 
سیستان و بلوچستان آباد شه؟« کاربر دیگری نوشت: »وجود هر 
پنج گردشگر باعث ایجاد  یک شغل می شه، موندم چرا مسئوان 
برای خارجی ها دنبال ایجاد شغل اند.« کاربری هم نوشت: »این 
اتفاق درحالی داره رخ می ده که مسئوان میگن خروج ارز در 

شرایط فعلی به ضرر کشوره.«

!

هزینه های سفر  4روزه از مشهد به چابهار

  یک میلیون و 800 هزار تومانبلیت رفت و برگشت     

750 هزار توماناقامت در هتل 3 ستاره   

800 هزار تومانسفرهای درون شهری     

 500 هزار تومانخورد و خوراک  

3 میلیون و 850 هزار تومانمجموع

چابهار به قیمت آنتالیا
افزایش قیمت تورهای داخلی چه بر سر گردشگری داخلی آورده است؟

پــــــــــیر نشو لعنتی
آیا فیس اپ، اپلیکیشنی جاسوس است؟ عشق 

مادری

شهر رو زیبا می کنهاین عشق هاست که 

معماری زیبای 
خانه تاریخی 
کاشان

 اگــــــــه ایــــن 
شاهکار تو اروپا 

بود ایرانیا صف 
می کشیدن برا 

ویزا ولی حیف 
که ایرانه و بی 

کاسه!

 به قیمت دار سابق یا جدید، 
سابق منظور ۱3 هزارتومانیه 

نه 3۸۰۰ تومانی

دستگاه هایی 
در نروژ،  که به 

ازای  تحویل 
هر بطری 

پاستیکی پول 
می دهد

افزایش تغییر 
جنسیت آقایان به 
دلیل پایین بودن 
هزینه بیمه خانم ها 
نسبت به آن ها در 
کانادا

ــرای  ــارج ب  تـــوی خـ
پول کمتر دادن چه 
کارها که نمی کنن!

دست نوشته 
جالب یک 
هندوانه 
فروش 
در مسیر 
برازجان

کیلویی هزارترامپ، هندوانه به کوری چشم 
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

.......
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بازتاب گسترده عکس عقرب هایی که یک معلم از داخل 
کاسش گرفته بود، در فضای مجازی باعث شد او خیلی 
زود به شهرت برسد و به تلویزیون بیاید؛ اما صحبت 
های او در برنامه فرمول یک بازهم فضای مجازی را 
تحت تاثیر قرار داد. او در بخشی از صحبت هایش 
از روستای  بُن اران گفت که آب و برق و گاز ندارد و 
سقف کاسش انه عقرب ها و مار هاست! او در جمله ای 
خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: »آقای وزیر شما 
حاضری فرزندت یک روز این جا درس بخواند؟« کاربری 
نوشت: »واقعا شایسته نیست تا رودخانه و سدکارون 
سه 2 کیلومتر فاصله داشته باشدولی آب وبرق نداشته 
باشی.« کاربر دیگری نوشت: »کاش استاندار خوزستان 
وقتی می گفت صلیب سرخ به کیفیت باای رسیدگی 
ما به سیل زده ها اعتراض کرد حواسش به بچه های 

روستای  بُن اران هم می بود.«
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ویدئویی عجیب از یک ساختمان باریک در میدان هشتگرد 
توسط یکی از کاربران فضای مجازی در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد که خیلی زود عجیب بودن ساختمان باعث 
فراگیر شدن این ویدئو شد. دلیل عجیب بودن ساختمان 
هم عرض بسیار کم آن است که به نظر می رسد کمتر از دو 
متر باشد. تعدادی از کاربران به این ساختمان لقب شاهکار 
مهندسی قرن دادند. کاربری نوشت: »توی این خونه باید 
ایستاده بخوابیم فکر کنم.« کاربر دیگری درباره کاربری 
مغازه این ساختمان نوشت: »فقط میشه توش بیل و دسته 

جارو گذاشت  و اا چیز دیگه ای جا نمی شه.«
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»کانال تلگرامی برنامه تلویزیونی خندوانه به نی نی و 
دادا تغییر نام داد.« این خبری بود که چند روز قبل در 
فضای مجازی بسیار فراگیر شد و در همه شبکه های 
اجتماعی بازتاب داشت.  کنار این تغییر اسم و با فاصله ای 
کوتاه پیام کوتاهی همراه با یک ویدئو نیز به نام رامبد 
جوان در این کانال منتشر شد. این اتفاق با واکنش و انتقاد 
کاربران همراه بود. برخی از آن ها رامبد جوان را متهم به 
سوء استفاده کردند که این کانال را که با تبلیغات رایگان 
در برنامه خندوانه رشد کرده بود به کانال پروژه شخصی 
اش تغییر داده است. به نظر می رسد فشار شبکه های 
اجتماعی آن قدر زیاد بود که باعث شد خیلی زود رامبد 
پست های جدید را حذف کند و کانال را به »خندوانه و 

جناب خان« تغییر نام دهد.
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»سیب زمینی و خیار می کارند، چیپس و خیار شور 
برداشت می کنند!« این وضعیت ساکنان شهرستان 
شوشتر است که از زبان یکی از اهالی آن گفته شد و 
خیلی زود در فضای مجازی پر بازدید شد. نه تنها مردم 
منطقه چند سالی است به دلیل احداث سد گتوند از 
نداشتن آب شیرین رنج می برند که حتی سازه های آبی 
شوشتر هم که در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده 
از آثار رسوب نمک در امان نمانده اند و این امر در حال 
پیشروی است. این موضوع را رئیس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شوشتر هم تایید 
کرده است. به گفته او آثار نمک روی دیوارهای سازه های 
آبی شوشتر و بر بدنه آن به وفور مشاهده می شود. 
همین میزان نمک، تهدید مخربی برای سازه های آبی 
شوشتر است . این مسئول، سد گتوند را عامل افزایش 

میزان نمک و اماح در آب های باادستی می داند.
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یکی از ویدئوهایی که در فضای مجازی دست به دست 
شد و مردانگی و عزت نفس را در قامت یک کودک 
نشان می داد متعلق به کودک جنگ زده سوری بود. این 
کودک معصوم جنگ زده وقتی می بیند  شکاتی از دست 
سربازی که به او خوراکی هدیه می دهد،  می افتد آن را 
بر می دارد و به سرباز برمی گرداند. این ویدئو ابتدا بین 
کاربران ترکیه ای فراگیر شد و بعد از آن در شبکه های 
اجتماعی فارسی هم بازتاب گسترده ای داشت. کاربری 
درباره این ویدئو نوشت: »چقدر میشه بزرگ بود در حالی 
که سن و سال کمی داری.« کاربر دیگری نوشت: »کاش 
زودتر شر داعش از سر مردم مظلوم سوریه کم شه تا 

بتونن کمی در آرامش زندگی کنن.«
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تصویر دلخراش سوختگی دست دختر شش ساله در 
فضای مجازی بازتاب زیادی داشت. ماجرا از این قرار بوده 
که دست این دختر به خاطر تتوی حنا به شکل غیر قابل 
باوری دچار سوختگی شده است. یک روز  بعد از انجام تتو 
دستش دچار خارش شده که به مرور جای تتو بدتر شده 
تا زمانی که به این شکل به همراه مادرش به اورژانس 
مراجعه می کند. علت این اتفاق که در مصر افتاده، استفاده 
از مواد شیمیایی مضر و سمی برای خوش رنگ تر شدن 
تتو بیان شده است. کاربران به این اتفاق واکنش نشان 
دادنــد. کاربری نوشت: »این حنا بوده یا اسید!« کاربر 
دیگری نوشت: »بعضی از پوست ها حساسیت دارند و 
قبلش باید تست کنند ولی برام سواله که چه لزومی داره 
کاری رو که احتمال داره خطرناک باشه، روی پوست بچه 

هامون امتحان کنیم.«

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد

اگر در چند روز گذشته در اینستاگرام گشتی زده باشید 
با تصویر پیر شده خیلی از دوستان تان مواجه شده اید، 
تصویری که با اپلیکیشن فیس اپ تغییر یافته و به سرگرمی 
همگانی   تبدیل شده و برخی از مشهورترین چهره های 
ایران و جهان نیز تصاویر پیر شده خود را منتشر کرده اند. 
این اپلیکیشن بعد از این که در سال ۲۰۱۷ مورد توجه 
گسترده قرار گرفت و شمار کاربران فعال آن از مرز ۸۰ 
میلیون نفر گذشت، بار دیگر به لطف چالشی که سلبریتی ها 
آغاز کردند، سروصدای زیادی به راه انداخته است. در این 
چالش، سلبریتی ها و البته میلیون ها کاربر، با بهره گیری از 
فیلتر باا بردن سن اپلیکیشن فیس اپ )FaceApp( چهره 
پیر شده خود را در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند. این 
اپلیکیشن برای اعمال فیلتر های جوان  یا پیر کردن چهره، از 

الگوریتم های هوش مصنوعی استفاده می کند.
سوالی که به تازگی برای کاربران مطرح شده این است که آیا 
این موج یک سرگرمی ساده است یا یک جاسوسی پیچیده؟ 
برخی کاربران با توجه به تجربه های مشابه از جمله چالش 
۱۰ سال فیس بوک معتقدند این شبه چالش هم برای جمع 

آوری اطاعات رخ داده و نباید در آن مشارکت کرد.

فیس اپ از کجا شروع کرد؟	 
نکته ای که همین اول باید بدانید این است که این نرم 
ــدی نیست و پــیــش از ایـــن در ســال  ــدی ــده ج ــدی ــزار پ ــ اف
۲۰۱۷ مــورد توجه گسترده قــرار گرفت و چند بــاری هم 
چالش های تغییر چهره زن به مــرد آن مــورد توجه  قرار 
گرفت. اپلیکیشن FaceApp توسط تیمی کوچک از سنت 

پترزبورگ روسیه ساخته شده است. یاروساو گونچاروف، 
بنیان گذار و مدیر عامل فیس اپ تاکید دارد که فناوری و 
اپلیکیشن آن ها سعی در تغییر چهره دارد ولی نمی خواهد 
یک چهره فانتزی یا خیالی بسازد بلکه ویژگی های واقعی 
چهره باقی می ماند و همین موضوع فیس اپ را از اپ های 

مشابه متمایز ساخته است.

فیس اپ خطرناک است؟	 
ــورد امــن نبودن اطاعات  به تازگی نیز خبر هایی در م
کاربران نزد این شرکت منتشر شده است. کارشناسان 
هشدار داده اند احتماًا این اپلیکیشن اطاعات کاربران 
را در اختیار توسعه دهندگان روسی خود قرار می دهد.

این افــراد با توجه به تسلط دولــت روسیه بر شرکت های 
خصوصی این کشور این شائبه را خیلی پررنگ می دانند 
زیرا بنابر قوانین روسیه اگر سازمان اطاعاتی این کشور 
بخواهد به اطاعات شرکت ها دسترسی پیدا کند، این 
بــه همکاری هستند. در عین حــال،  شرکت هــا موظف 
برخی کارشناسان هم معتقدند اکنون با توجه به فراگیر 
شبکه های  در   #faceappchallenge چالش  ــدن  ش
اجتماعی، »فیس اپ«به سرعت به یکی از پرطرفدارترین 
اپلیکیشن های دانلود شده در iOS و اندروید تبدیل شده 
ــد با برچسب  اســت و رقبای تجاری غربی آن سعی دارن
جاسوسی به این محبوبیت ضربه بزنند در حالی که بسیاری 
از نــرم افــزارهــای غربی و آمریکایی گــاه دسترسی های 

بیشتری درخواست می کنند.
در اصل نگرانی کارشناسان مربوط به قابلیت این اپلیکیشن 

گــران بــودن سفر به چابهار حسابی در فضای مجازی داغ 
است و به محافل دوستانه و خانوادگی هم کشیده شده کافی 
است  بگویید: »می خواهم به چابهار سفر کنم« تا اطرافیان تان 
دلسوزانه بگویند: »به جاش برو استانبول، اگه هزینه هایش 
کمتر نشه، بیشتر نمی شه!« پیش از این رئیس هیئت مدیره 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران هم به این مسئله 
اشاره و از گرانی بلیت پرواز به چابهار انتقاد کرده بود. او انتخاب 

سفر به خارج را با وجود گرانی ها کاما عادی دانسته است. 

هزینه سفرهای درون شهری در چابهار بسیار بااست چون 
بنزین در آن گران تر از بقیه شهرهاست. تاکسی های چابهار برای 
مسیر پنج دقیقه ای، ۱۰ هزار تومان کرایه دریافت می کنند و 
تاکسی خطی در چابهار وجود ندارد. با احتساب همه این مخارج 
باید گفت که در بهترین حالت برای سفر هوایی چهار روزه از 
مشهد به چابهار باید حداقل نفری 3 میلیون و ۸5۰ هزار تومان 
در حساب بانکی  باشد در حالی که برای سفر چهار روزه به آنتالیا 
به 3 میلیون و 65۰ هزار تومان نیاز دارید و به این نتیجه می رسیم 
که هزینه سفر به چابهار چندان کم نیست و از سفر استانبول و 

آنتالیا هم برای شما بیشتر تمام می شود. 
کاربران فضای مجازی درباره قیمت باای سفر به چابهار نظرات 
متفاوتی داشتند. کاربری نوشت: »ایــن جــوری می خواین 
سیستان و بلوچستان آباد شه؟« کاربر دیگری نوشت: »وجود هر 
پنج گردشگر باعث ایجاد  یک شغل می شه، موندم چرا مسئوان 
برای خارجی ها دنبال ایجاد شغل اند.« کاربری هم نوشت: »این 
اتفاق درحالی داره رخ می ده که مسئوان میگن خروج ارز در 

شرایط فعلی به ضرر کشوره.«

!

هزینه های سفر  4روزه از مشهد به چابهار

  یک میلیون و 800 هزار تومانبلیت رفت و برگشت     

750 هزار توماناقامت در هتل 3 ستاره   

800 هزار تومانسفرهای درون شهری     

 500 هزار تومانخورد و خوراک  

3 میلیون و 850 هزار تومانمجموع

چابهار به قیمت آنتالیا
افزایش قیمت تورهای داخلی چه بر سر گردشگری داخلی آورده است؟

پیر نشو لعنتی!
فیس اپ، اپلیکیشنی سرگرم کننده یا جاسوس روس؟
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ــد دلباخته پیک  پــولــدار وقتی دی دختر 
ــده اســت  نقشه پــردردســری  مــوتــوری ش
کشید. این دختر برای هیجان و نمایش 
پولدار بــودن پسر جــوان به خــانــواده اش 
سناریوی سرقت خــودروهــای لوکس در 

مهمانی های شبانه را طراحی کرد.
سرقت در مهمانی	 

چندی قبل پسر جوانی با حضور در اداره 
پلیس از ماجرای به سرقت رفتن خودروی 

لوکس اش در یک مهمانی شبانه خبر داد.
پسر جوان که هنوز باور نداشت خودرویش 
به سرقت رفته است، گفت: به یک مهمانی 
شبانه دعوت شده بودم ، همراه نامزدم به 
آن جا رفتیم و در این مهمانی چند تن از 
دوستان قدیمی ام نیز حضور داشتند که با 
هم سرگرم صحبت بودیم ، مهمانی تا نیمه 
های شب ادامه داشت و خیلی خوشحال 

بودم که در این مهمانی هستم.
ــزود: در مهمانی چند دختر و پسر  وی اف
جوان دیگر نیز حضور داشتند که شناختی 
از آن ها نداشتم ، ساعت 12 شب بود که 
مهمان ها یکی پس از دیگری از خانه خارج 
شدند و من چون با صاحبخانه دوست بودم 
تا صبح روز بعد در آن جا ماندم تا این که 
ساعت 11 صبح از خانه خارج شدم تا سوار 
بر خــودروی گران قیمتم به خانه بروم اما 

خبری از خودرویم نبود.
امین ادامه داد: شوکه شده بودم هر چه در 
کیف دستی ام دنبال سوئیچ خودرو گشتم 
اثری از آن نبود ،همان جا بود که متوجه 
شدم سرقت از سوی یکی از مهمان ها بوده 

است.
تجسس های پلیسی	 

ــوران بــرای  ــام ــن ترتیب تیمی از م بــه ای
در  و  شدند  عمل  وارد  پلیسی  تحقیقات 
گام نخست فهرستی از کسانی که در این 
مهمانی حضور داشتند پیش روی پلیس 

قرار گرفت.
مــامــوران ابتدا در میان اسامی به سراغ  
پسران غریبه که در آن مهمانی شبانه حضور 
داشتند رفتند و همگی آن ها تحت تحقیق 

ــرار گرفتند و مشخص شد که همه آن  ق
ها شب سرقت با خــودروهــای خودشان 
به مهمانی آمــده اند و از ماجرای سرقت 

بی اطاع هستند.
در گام بعدی تیم پلیس دختران حاضر در 
مهمانی را مورد تحقیق قرار داد اما هیچ 
سرنخی به دســت نیامد و ایــن در حالی 
بــود که همه افــراد حاضر در مهمانی از 
جوان های پولدار بوده و همه با خودروهای 

لوکس خود به آن جا رفته بودند.
یک پرونده معمایی پیش روی ماموران قرار 
داشت تا این که خــودروی سرقتی پس از 
یک ماه در کنار خیابان به صورت رها شده 

پیدا شد.
سرقت های مشابه	 

ردیابی های پلیسی ادامه داشت و ماموران 
از سرقت چند خودروی لوکس دیگر مطلع 
شدند و با توجه به مرموز بودن این پرونده، 

تحقیقات به صورت علمی آغاز شد. 
مــامــوران در ایــن شاخه از کاوشگری ها 
پی بردند که خودروهای سرقتی پس از 
مدتی در کنار خیابان رها می شوند و هیچ 
سرقتی از داخل خودروها نمی شود و تنها 
در تعدادی از خودروها آثار تصادف وجود 

دارد.
ردپای یک دختر	 

ماموران تحقیقات را آغاز کردند و متوجه 
شدند که در همه این سرقت ها یک دختر 
جــوان در همه مهمانی ها حضور داشته 

است و فرضیه سرقت از سوی این دختر 
شیک پوش پیش روی ماموران قرار گرفت.
الناز که در یک خانه اعیانی زندگی می کرد 
وقتی سوار بر خودروی لوکس اش از خانه 
خارج شد از سوی ماموران دستگیر شد. او 
در ابتدا خود را بی گناه می دانست اما وقتی 
در گوشی تلفن همراهش تصاویر او همراه با 
چند خودروی سرقتی مشاهده شد به ناچار 

لب به سخن باز کرد.
اعترافات عجیب	 

الناز 25 ساله در اعترافاتش ادعا کرد که 
هیچ نیازی به پول ندارم و خانواده ام از نظر 
مالی مرا تامین می کنند و تنها به دنبال 
هیجان بودم که تصمیم گرفتم خودروها 

را سرقت کنم.
ــرای ایــن که بتوانم به  وی افـــزود: ابتدا ب
راحتی خودروها را سرقت کنم با نزدیک 
شدن به صاحبان خودروها و فریبکاری در 
یک لحظه سوئیچ خودروهایشان را سرقت 
می کردم و قبل از این که همه مهمان ها 
خارج شوند از خانه بیرون می آمدم و سوئیچ 
را به پسر جوانی که از دوستان قدیمی ام 
ــودم بــه داخــل  اســت مـــی دادم و سپس خ
خانه باز می گشتم بعد از سرقت مدتی با 
خودروهای سرقتی در خیابان ها دور می 
زدیم و آن را در کنار خیابان رها می کردیم.

همین کافی بود تا ماموران امیرحسین را 
که یک پیک موتوری بود دستگیر کنند . این 
جوان ابتدا خود را بی گناه دانست اما وقتی 

دید دختر مورد عاقه اش راز این سرقت ها 
را فاش کرده است به ناچار اعتراف کرد.

گفت وگو با دختر هیجانی	 

الناز ادعا می کند به خاطر هیجان دست به 
دزدی زده است اما در بازجویی ها مشخص 
شد برای این که پسر مورد عاقه اش بتواند 
رضایت خانواده اش را جلب کند دست 
به سرقت زده تا پدر و مادرش با دیدن پسر 
جوان با خودروهای لوکس به خواستگاری 

اش جواب مثبت بدهند.
سابقه داری؟	 

نه، تا حاا دزدی و خاف نکرده ام.
اان به چه جرمی دستگیر شدی؟	 

دزدی.
چرا؟	 

به خاطر هیجان دست به دزدی زدم و هیچ 
نیازی به پول ندارم.

شنیدم خانواده ثروتمندی داری؟	 

ــر از همه  ــران ت ــودم گـ ــودروی خـ ــ بــلــه، خ
خودروهاست پدرم وضع مالی خوبی دارد.

فکر می کردی دستگیر شوی؟	 

نه، چون خودروها را در کنار خیابان رها 
می کردیم.

با چند خودرو تصادف کردید؟	 

ــود و وقتی می  ب امیرحسین پشت فــرمــان 
ــون هنوز  خــواســت در جــایــی پـــارک کند چ
انــدازه خودروها دستش نیامده بود با دیوار 
یا خودروهای دیگر تصادف سطحی می کرد.

امیرحسین را ازکجا می شناسی؟	 

در یک مهمانی شبانه با هم آشنا شدیم، 
ابتدا فکر می کردم بچه پولدار باشد اما بعد 
از مدتی فهمیدم در یک پیک موتوری کار 
می کند ولی چون پسر خوب و با معرفتی 
است به دوستی ام با او ادامه دادم و حتی 
شاید بــاور نکنید هیچ وقت نگاه به پول و 
ثــروت پــدرم نکرده است تا این که پس از 

مدتی تصمیم به ازدواج گرفتیم.
ــن ازدواج مشکل 	  ــواده ات بــا ای ــان خ

نداشتند؟

پدرم زیاد مشکل ندارد اما مادرم مخالف 
بود و می گفت باید خانواده اش در سطح 

خــودمــان باشند به همین دلیل تصمیم 
گرفتم بــرای این که مــادرم راضــی به این 

ازدواج شود راهی پیدا کنم.
و این راه حتما دزدی بود؟	 

امیرحسین بارها با پیشنهاد من مخالفت 
کرد ولی وقتی اصرار کردم پذیرفت و قرار 
شد برای هیجان این کار را انجام بدهیم 
ولی بعد از دومین سرقت تصمیم گرفتیم 
هفته ای یک بار امیر حسین با خودروهای 
لوکس سرقتی به جلوی در خانه مان بیاید و 
مادرم او را سوار بر خودروهای لوکس ببیند 

تا شاید نظرش تغییر کند.
بعد از ازدواج مشکلی پیش نمی آمد؟	 

با پدرم صحبت کردم ولی نگفتم خودروها 
سرقتی است گفتم این خودروها از دوستان 
امیرحسین است و قرار شد بعد از ازدواج 
مدتی این راز را از مادرم پنهان کنیم تا به 
کمک پدرم شرایط برای ما بهتر شود و این 

داستان سرایی را برای مادرم فاش کنیم.
پدرت مخالفت نکرد؟	 

مخالف بود ولی اصرارهای من او را راضی 
کرد.

خانواده ات راضی به ازدواج شدند؟	 

مادرم از سوی پدرم متوجه این نقشه شده 
بــود و با من قهر کــرد و تصمیم داشتم با 
امیرحسین فرار کنم اما او مانع تصمیم من 
شد و سعی داشت خودش را از زندگی من 

جدا کند تا این که دستگیر شدیم.
امیر حسین در مهمانی هــای شبانه 	 

حضور نداشت؟

امیرحسین را همه دوستانم می شناسند 
و در بیشتر مهمانی هــا حــضــور داشــت 
حتی برای این که کسی به ما شک نکند 
امیرحسین بعد از سرقت سوئیچ خودروها 
به بهانه صحبت کردن با تلفن همراه از خانه 
خارج می شد و دست به سرقت خودرو می 
زد و خــودروی سرقتی را یک کوچه پایین 
ــاره به مهمانی باز  تر پــارک می کرد و دوب

می گشت.
بنا بر این گزارش، متهمان برای تحقیقات 

بیشتر در اختیار پلیس قرار گرفتند.

تحلیل کارشناس

اختاف طبقاتی در ازدواج

دکتر امان ا... قرایی مقدم جامعه شناس| اختاف 

طبقاتی بین زوج ها آثار سوء اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

در جامعه دارد . برخی اختافات طبقاتی میان دختر و 

پسر هنگام ازدواج سبب بروز بدبینی فرهنگی ، طاق و 

آسیب های اجتماعی دیگر می شود زیرا اختاف طبقاتی 

تضاد درونی در فرد ایجاد می کند و سبب می شود در یک 

رابطه خانوادگی یک طرف در رابطه احساس بی ارزشی و 

طرف دیگر احساس قدرت کند.  این شکاف طبقاتی در برخی 

جوامع منجر به فرو ریختگی یک جامعه می شود و اغلب 

این ازدواج ها سرانجام خوشایندی ندارد. اگر زن یا مرد از 

خانواده ای با سطح پایین یا متوسط با فردی ازدواج کند که 

از طبقات باای جامعه باشد این شکاف طبقاتی مانع رضایت 

از زندگی زناشویی می شود و موجبات ناراحتی های روحی 

و روانی را فراهم می کند . این قبیل ازدواج ها علت اصلی کم 

شدن کارایی خانواده ها ست و آثار اقتصادی،  روحی و روانی 

زیادی دارد. در برخی طاق ها دیده می شود سطح طبقاتی 

میان خانواده ها عامل اصلی فروپاشی بنیان خانواده است 

این نوع سبک زندگی که یک فرد در سطح باا و فرد دیگر 

در سطح پایین جامعه باشد تاثیر مخربی بر تربیت فرزندان 

خانواده نیز می گــذارد.   اختاف طبقاتی مقوله ساده ای 

نیست و نیاز به فرهنگ سازی دارد این موضوع در ازدواج 

یکی از مهم ترین موضوعات مشکل ساز بین زوج ها به شمار 

می رود که در تمام مراحل زندگی شان تاثیر گذار است. 

اختافات مالی، شغلی ، جذابیت ظاهری و سبک ارتباطی 

بین افراد باعث کم شدن اعتماد به نفس و همدلی می شود 

در ازدواج نه تنها در زمینه های مالی و اقتصادی بلکه در 

خصوص مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز باید به اختاف بین 

دو خانواده توجه کرد.  به طور مثال وقتی یک نفر از سطح 

طبقاتی متوسط عاقه مند به ازدواج با فردی می شود که در 

سطح طبقاتی خیلی بااتری قرار دارد به طور قطع خانواده 

های آن ها در خصوص رسم و رسوم هرکدام نظرات مختلفی 

دارند که این موضوع نیز سبب ا یجاد ابتدایی ترین اختاف 

میان زوج ها می شود. زمانی که بین دو خانواده به لحاظ 

سطح طبقاتی اختاف چشمگیری وجود داشته باشد به طور 

ناخواسته ارتباط دختر و پسر تحت الشعاع قرار می گیرد در 

این هنگام است که زخم زبان ها و کنایه ها و فخر فروشی ها 

شروع می شود. شرایط زندگی سخت تر و این فشارها موجب 

می شود زندگی مشترک تبدیل به کابوس شود . مشاوره 

قبل از ازدواج برای حل مسائل اختافات طبقاتی با توجه به 

جامعه ای که اکنون در آن قرار داریم راه حل مفیدی خواهد 

بود و سبب می شود دختر و پسر قبل از ازدواج معیارهای 

درست و سنجیده ای را در زندگی انتخاب کنند.

عشق به پیک موتوری سناریوی عجیبی را رقم زد

دختر پولدار ، پشت پرده خودروهای لوکس رها شده! 

پسر تهرانی که مقیم آلمان است برای این که جشن 
عروسی اش بــرگــزار نشود به آدم ربایی ساختگی 

دست زد.
این پسر در یک سکانس عجیب خودش را ناپدید کرد و 

با دادن یک پیام به مادرش ادعا کرد که او را ربوده اند.
آدم ربایی	 

ــی سراسیمه بــه دادســـرای  اوایـــل هفته گذشته زن
امورجنایی تهران مراجعه کرد و از ماجرای ناپدید 
شدن مرموز پسر جوانش که به تازگی از آلمان به ایران 
آمده است خبر داد .همین موضوع کافی بود تا تیمی از 

ماموران برای تحقیقات وارد عمل شوند.
مادر نگران در ابتدا پیش روی ماموران پلیس آگاهی 
تهران قرار گرفت و گفت: پسرم بعد از سال ها که در 
آلمان زندگی می کرد به ایران بازگشت و چون قرار 
بود با یک دختر جوان که از قبل با او صحبت کرده بودم 
ازدواج کند امروز صبح برای رفتن به آرایشگاه و انجام 

کارهای جشن عروسی اش از خانه خارج شد.
وی افزود: پسرم ساعت 8 صبح به مقصد آرایشگاه از 
خانه خارج شد که بعد از آن به دنبال همسرش برود و او 

را به آرایشگاه ببرد اما عروسم با من تماس گرفت و ادعا 
کرد هر چه با آرش تماس می گیرد جواب نمی دهد 
از همان لحظه همگی نگران شدیم و هر چه با پسرم 

تماس گرفتیم کسی پاسخ گو نبود.
مادر نگران ادامه داد: همراه یکی دیگر از پسرانم به 
آرایشگاه مردانه رفتیم که متوجه شدیم آرش از صبح 
به آن جا نرفته است به این ترتیب عروسی به هم خورد 
و مهمان ها دلخور شدند و نمی دانیم چه اتفاقی برای 

او افتاده است.
این مادر گفت: ماجرای ناپدید شدن عجیب داماد 
کافی بود تا همه فامیل عروس و داماد از این خبر مطلع 
شوند و جشن عقد و عروسی که همه برای آن تدارک 
دیده بودند و سالن عروسی رزرو شده بود برگزار نشود.

پیامکی عجیب	 
با این شکایت و با دستور بازپرس پرونده، تیمی از 
ماموران پلیس تهران برای افشای راز ناپدید شدن 
عجیب داماد وارد عمل شدند. هنوز سرنخی در دست 
نبود که ناگهان پیامکی از ســوی تلفن همراه پسر 

گمشده به مادرش رسید.

در متن پیامک ارسالی نوشته شده بود که آرش ربوده 
شده و در اختیار آدم رباها ست و با توجه به این پیامک، 
پرونده گمشده به یک پرونده جنایی تبدیل شد و 

تجسس ها به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
بازگشت آرش	 

تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا این که فردای آن روز 
آرش با چهره ای آرام و خونسرد به خانه بازگشت و همه 

با دیدن او شوکه شدند.
 پسر جوان به آرامی ادعا کرد که هیچ آدم ربایی در کار 
نبوده و او تنها برای برهم خوردن جشن عروسی اش 

این سناریو را طراحی کرده است.
فرار از جشن عروسی	 

آرش پس از بازگشت به خانه وقتی در برابر  کارآگاهان 
ایستاد، گفت: مقیم آلمان هستم و سال ها در آن جا 
زندگی می کنم از چندی قبل مادر بهانه گیری کرد و 
اصرار داشت تا ازدواج کنم اما خودم هنوز شرایط را 
برای ازدواج مساعد نمی دیدم تا این که خواهر و برادرم 
با من تماس گرفتند و ادعا کردند که حال مادرم خوب 

نیست و خواستند خودم را به تهران برسانم.

وی افزود: در اولین فرصت به ایران بازگشتم و وقتی 
به خانه رفتم دیدم مادرم حالش خوب است و فهمیدم 
خواهر و برادرم به بهانه مادرم مرا به ایران کشاندند و 
آن جا بود که پی بردم این نقشه از سوی مادرم طراحی 

شده است.
آرش ادامه داد: وقتی به ایران آمدم متوجه شدم مادرم 
از قبل با خانواده یک دختر جوان درباره من صحبت 
کرده و همه قول و قرارها را گذاشته اند و منتظر من 
بودند. ابتدا خواستم مخالفت کنم اما به خاطر مادرم 
پذیرفتم تا این وصلت صورت گیرد تا این که به شب 

جشن عروسی ام نزدیک شدیم.
پسر جوان گفت: هر چه با خودم فکر کردم نتیجه ای 
نداشت و تصمیم گرفتم با یک داستان دروغین مانع 
این ازدواج شوم و صبح وقتی برای رفتن به آرایشگاه 
از خانه خارج شدم به یکی از شهرهای شمالی رفتم  
و با دادن یک پیامک از برگزاری این جشن عروسی 

جلوگیری کردم.
بر این گزارش؛ با توجه به این که آدم ربایی ساختگی  بنا

بود با دستور بازپرس پرونده مختومه شد.

تحلیل کارشناس

ازدواج اجباری بزرگ ترین اشتباه

قدرت ا... هداوند کارشناس خانواده درباره ازدواج های اجباری گفت: 

هزاران بار تاکید کرده ایم که ازدواج اجباری بزرگ ترین اشتباه بین 

دخترها و پسرهاست که عاقبت  جبران ناپذیری دارد.

وی ادامه داد: در ازدواج های اجباری خانواده ها مقصر اصلی هستند 

و بیشتر شاهد هستیم دخترها با دستور پدر و مادر مجبورند با 

پسری که آن ها انتخابش کردند زیر یک سقف زندگی کنند ازدواج 

های فامیلی بیشتر ناشی از همین تفکرات است البته باید تاکید کنم 

آمار پسرانی که تن به ازدواج اجباری می دهند خیلی کمتر از دختران 

است و کافی است به دادگاه های خانواده مراجعه کنید تا متوجه عمق 

فاجعه شوید. این کارشناس خانواده گفت: قتل، خیانت و در بهترین 

شکل طاق یا بیماری های روحی و روانی دستاورد ازدواج های اجباری 

است و کمتر دیده شده است زوج ها بعد از ازدواج اجباری مسیری 

درست را رفته باشند و این درحالی است که امروزه شاهد هستیم 

ازدواج های عاشقانه هم دستخوش تغییرات زیادی شده اند و گاهی 

برخی زندگی های عاشقانه کمتر از یک ماه تداوم ندارند.

هداوند اظهار کرد: بهتر است مجردها برای ازدواجشان یک منطق 

تعریف کنند و از ازدواج های اجباری و حتی ازدواج های خیلی 

احساسی خودداری کنند تا با بهترین انتخاب به زندگی زناشویی 

پردوامی برسند و عشق را هم زیر سقف خانه فراموش نکنند.

پلیس تهران به دنبال آدم ربایان بود

فرار از داماد شدن با شگرد آدم ربایی!



افقی:1. از ابزار سوارکاران–مرکز استرالیا 2. از صنایع ادبی –نقطه اینترنتی-
پیمانه 3. گاو کلیله و دمنه– گیاهی پرخار–قیمت بازاری4.رفتن به شتاب–از 
قمرهای اورانوس 5.خفتان-پسوند مولد-کتف 6.سیخونک-داور-چلچراغ 
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قدیمی  پرویی-بخشنده-طاقچه  نویسنده   .7
ــول-از برونته ها-آهوی معروف 9.  8.همراه اص
سریالی از محمد مهدی عسگرپور– اسب پیک 10. 
شکاف– پوستین– صحرای آمریکا 11. مسابقات 
تنیس آزاد-نوعی قایق تفریحی-شهری در کرمانشاه 

12. مخترع ماشین شخم زنی-دادسرا
 عمودی :   1.قمر- از گیاهان دارویی 2. بزرگ ترین 
جزیره ژاپن-غذای زمین-اف 3.از لوازم آرایش– 
آقای ژاپنی– جدید  4.درخــت تسبیح– از حروف 
الفبای یونانی-درام نویس ایتالیایی  5. مهّیا –سبک 
ورزشکار 6.از ســازهــا-روا ن شناس اتریشی-نام 
آذری 7. ویتامین جدول– شوهر خواهر آذری-اجاره 
خــودرو 8. خرج بیهوده– عبوس 9. فیلم سیاسی 
ــروف-درج کــردن–خــبــرگــزاری اتــریــش 10.  ــع م

دفـــاع فــوتــبــال– 
مفلس  – نیشتر
11. حاصلخیز- 
ادراک-نـــــــــــام 
قــــدیــــم ســـــاوه 
ــده  ــن ــس ــوی 12.ن
ــت  ــل ــاب م ــ ــتـ ــ کـ
ــرار  ــک عـــشـــق– ت

حرف
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افقی: 
1. پرده حساس چشم–از ادوات جنگی2. جوان-خرقه درویشان-جایز 
3. پیوسته نیست –  برگ برنده– طا 4.شهر آذری– ماده مغذی 5. اندازه 

دستی-چهارمن تبریز-حالت بیهوشی   6.جوش 
7.پوست  خمیر– بلندترین شب ســال- بزرگان 
پــیــرا-کــســاد-آخــریــن نــازی 8.حــجــم فرعونی-
 شهر جشنواره-ناگهانی 9.پــیــروز– سخن شیوا 
10. زمــان ناچیز– نت ســوم– از حــواس پنج گانه 
11. سقف قوسی شکل-اساس-اندازه 12. شهر 

زیتون-کرسی

  عمودی :  1.نیمه تــاریــک زمــیــن- بــی تشویش
 2. ورق-درشــت و خشن-کشتی جنگی 3.غذای 
بسته بندی شــده– دستور- قامت 4. نومیدی– 
فریاد-زهر 5. تن پرور–صمغ گون 6.عطا-تامل 
–ناشنوا  7.برج داستانی– درخت مسواک-نوعی 
آچار 8. رئیس دربــار– باهوش  9. واحد والیبال–

سالمند  قــــرن- 
ــر–  ــذکـ مـ  .10
مهاجم اینترنتی– 
ابـــــــــزار دســتــی 
 .11 حروفچینی 
ــروس  گـــــردو- عـ
آسمان-ستاره کم 
پیدا 12.اتراقگاه 

– طرف
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حس طنزتان را به کــار بیندازید و حــدس بزنید 
تصویر، چه کلمه ای را نشان می دهد!به نمونه توجه 
کنید و برای این که بدانید کلمه چند حرفی است  

تعداد خانه های زیر تصویر را بشمارید.

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 4 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باا بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باا پیدا کنید.
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بسيارسخت نمونه

جواب ها

تست هوشبازی ریاضیمعمای شطرنج

معما)1(

هوش تصویری

425916873
678423519
319875642
934657281
156289734
782134965
291368457
563742198
847591326

378625491
469817253
215349786
653984172
197562834
824173965
931458627
542796318
786231549

  قانون: ارقام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویسید طوری که  در 
هر سطر، در هر ســتون و در هر مربع ۳در۳ هیچ رقمی تکراری 

نباشد.

خفن استریپ

می خواهیم طبق منطق موجود در شکل، ردیف 
دیگری به آن اضافه کنیم. آن را مشخص کنید.

تست هوش:   ردیف شماره 5

شکل ها   از باا به پایین در جهت های زیر در حرکتند:

دایره مشکی، یکی به چپ و سه تا به راست

خط مورب، یکی به راست، سه خانه به چپ

دایره تو خالی، یکی به راست و دو تا به چپ

شکل ستونی، دوتا به چپ، یکی به راست

)9
8 

ن
تا

س
تاب

ر 
 د

ن
زا

ری
گ 

بر
ی )

قان
ه

 د
م

یث
ز م

س ا
ک

ع

Nd6++  Kd8 
)Qe8!+  N*d8 )2...R*d8 

Nf7+# 

معمای شطرنج: 

معمای نردبان ۲۵ متری:  

حسین روی اولــیــن پــلــه نــردبــان 
ایستاده بود

معمای خانواده پر جمعیت:  

خانواده آن ها 9 نفره است، 5 پسر، 2 
دختر و خود آرش و مینا.

خانواده پر جمعیت
آرش و مینا 5 پسر دارنــد و 

هر کدام از پسرهای آن ها 
دو خواهر دارد، خانواده 
نفر  آن ها مجموعًا چند 

است؟

معما)2(

خفن استریپ:   

  پایدار-  تیمار

ــال فکر کــردیــد کــه شــرلــوک هولمز چطور  تــا بــه ح
می توانست معماهای جنایی را حل کند؟

 بد نیست بدانید که راز موفقیت این کارآگاه معروف 
توجه به جزئیات حتی چیزهای ساده و پیش پا افتاده 

بود. 
ما در ایــن ستون معمای تصویری برای شما ارائــه 
کرده ایم تا ذهن تان را به چالش بکشید  و با توجه 
 به آن ها بتوانید توانایی های خود را در حل مسائل

 بسنجید.
این عکس یک اشتباه دارد که شما باید در کمتر از یک 

دقیقه آن را پیدا کنید.

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

عددیاب

اختاف تصاویر
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نردبان 25 متری
ناصر می خواست به پدرش که در حال تمیز کردن 
نمای ساختمان بود کمک کند به همین دلیل با یک 
سطل آب  روی نردبان 25 متری ایستاد. اما ناگهان 
از روی آن به پایین پرت شد اما خوشبختانه او هیچ 

آسیبی ندید.
چطور چنین چیزی امکان دارد؟

شما چه فکری می کنید؟
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شش رقمی: 

 432927 – 723851
325796 - 286591 

سه رقمی: 

 728 – 632 – 783
 246 – 249 – 158

824 - 284 

چهار رقمی: 

 6381 – 5462
  1825 – 2765 
8725 - 9682

پنج رقمی: 

 42318 – 43251
  92573 – 85126 
96327 - 68752

آیا می توانید تعداد 6 تفاوت را  بین دو تصویر مشابه پیدا کنید؟ 
با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.

این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.
لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

عدد یاب: بازی ریاضی:

اختاف تصاویر:

هوش تصویری:

اگر دقت کنید هر 
دو پدال دوچرخه 
بــه سمت پایین 
اســــت و رکـــاب 
زدن بـــــا ایـــن 
دوچرخه امکان 

پذیر نیست



۱۱ادب و هنر شنبه  29  تیر ۱398 
۱7  ذی القعده   ۱440.شماره 20۱50

کلهر و دوستان، 28 سال پیش
خبرآناین تصویری قدیمی از کیهان کلهر، فرج علی پور و اردشیر کامکار، سه 

چهره ها

نوازنده
کمانچه نواز باسابقه را که مربوط به اوایل دهه 70 است، منتشر کرد. کلهر تنبور، 
سه تار و شاه کمان نیز می نوازد، وی به همراه گروه جاده ابریشم به رهبری یویوما، 
توانست با آلبوم sing me home موفق به کسب جایزه گرمی بهترین موسیقی جهانی شود. فرج 

تصویر،  میان  در  نشسته  علی پور، هنرمند 
اصالتش به خرم آباد و خطه لرستان باز می گردد، 
او عاوه بر نواختن کمانچه، دستی هم بر آتش 
خوانندگی قطعات اصیل موسیقی لری دارد. 
اردشیر کامکار هم اهل سنندج است و عاوه بر 

کمانچه، قیچک و ویولن هم می نوازد.

دوره، دوره خواننده سااری است!
سامان احتشامی درباره همکاری با خوانندگان به باشگاه خبرنگاران جوان 

چهره ها

آهنگ ساز
گفت: »بسیار خواننده گریز هستم چرا که خواننده را یک مجری ماننِد نوازنده 
می بینم. چگونه است که نوازنده از ابتدا تا آخر اجــرای قطعه می نوازد و 
خواننده که فقط در بعضی قسمت ها می خواند، کارش مورد توجه قرار می گیرد؟ البته در تمام 

ــااری وجــود دارد که این  دنیا خواننده س
موضوع موجب ناراحتی است. من با همکاری 
با روزبه نعمت الهی می خواهم نشان بدهم که 
با خوانندگان مشکلی ندارم. اگر خوانندگان 
درست کار کنند و حقوق نوازنده ها رعایت 

شود، چرا با آن ها کار نکنم«؟

موسیقی ادبی 

 روایت »قصۀ وفا« 
با حضور علیرضا افتخاری

تازه ترین اجرای ارکستر مّلی ایران به رهبری 
نادر مرتضی پور و خوانندگی علیرضا افتخاری 

در تاار وحدت برگزار شد.
 به گــزارش هنرآناین،  عنوان این کنسرت به 
دلیل چینش قطعات، »قصۀ وفا« و متشکل از 
تنظیم  فاضل  حسین  و  بــود  عاشقانه  قطعاتی 
تمام قطعات را بر عهده داشــت. افتخاری که 
بــرای دومین بار به عنوان خواننده با ارکستر 
ملی همکاری می کرد، قطعه های »ای دل اگر 
عاشقی«، »امید جانم«، »سفرکرده«، »رّد خون«، 
»بردی از یادم«، »آشفته  حالی«، »با ما منشین« و 

»صّیاد« را اجرا کرد.  
پس از کناره گیری فریدون شهبازیان از رهبری 
ارکستر مّلی، در دوره تــازه فعالیت های این 
ارکستر، بسیاری از نوازندگان باسابقه جای 
خود را به جوان هایی داده اند که بیشترشان 
تــحــصــیــل کــرده هــای هــنــرســتــان و دانــشــگــاه 
30 سال  موسیقی، با میانگین سنی کمتر از 

هستند.

برگزاری کنسرت محمد علیزاده 
بعد از مدت ها

محمد علیزاده از خوانندگان 
موسیقی پاپ ایران، مرداد 
امسال پس از مدتی توقف 
در برگزاری اجراهای زنده، 
تــازه تــریــن کنسرت خــود را 

برگزار خواهد کــرد. به گزارش مهر، علیزاده 
که طی ماه های گذشته عمده تمرکز خود را به 
انتشار تک آهنگ های مختلف معطوف کرده 
به احتمال  ــت، در کنسرت های پیش رو،  اس
زیاد، قطعات منتخب آلبوم های خود از جمله 
 ،»۱3۸۸ ۱3۸7«، »سورپرایز-  »همخونه – 
»دلت با منه – ۱3۹۱«، »گفتم نرو- ۱3۹۵« 
و تک آهنگ های خود را برای طرفداران اجرا 
می کند. قیمت بلیت های کنسرت علیزاده، از 

۶0 تا ۱70 هزار تومان اعام شده است.

حضور یک نویسنده در دادگاه 
محمدعلی نجفی

در دادگـــاه محمدعلی نجفی، شهردار سابق 
تهران که این روزها خبرساز است، یک نویسنده 
هم حضور دارد؛ وکیل وی، حمیدرضا گودرزی 
است که سال ها بازپرس ویژه قتل بوده و حاا 
در دوران بازنشستگی، به وکالت مشغول است. 
حمیدرضا گودرزی و احمد محققی دو نویسنده 
پرطرفدار ژانر پلیسی در دهۀ 70 بودند. گودرزی 
نوشتن خاطرات دوران خدمتش را از هفته نامه 
»حوادث« شروع و بعدًا 22 عنوان کتاب جنایی در 

فاصله سال های 72 تا 77 منتشر کرد.

 بی اهمیت بودن نظر مخاطب
 برای نویسنده »بازی تاج و تخت«

مارتین می گوید در نوشتن 
دو رمان اخیرش تنها نظرات 
خــودش را در قصه اعمال 
کرده است. به گزارش ایبنا، 
او در اظهارنظری گفته که 
واکنش ها و نظرات طرفداران سریال »بازی تاج و 
تخت« تاثیری در روند نوشتن این داستان نداشته 
است. این در حالی است که در خبرها آمده بود 
ــازی تــاج و  نظرات و ایــده طــرفــداران سریال »ب
تخت« در نوشتن رمان های مجموعه »ترانه یخ و 
آتش« تاثیر داشته است. مارتین در این باره گفت: 
»این طور نبود که طرفداران از چیزی خوششان 
آمده باشد و من بخواهم قصه را بر اساس میل و 
نظر آن ها تغییر بدهم. به عبارت بهتر، باید بگویم 
کمتر فرصت می کنم سایت های طرفداران قصه 
را مطالعه کنم و ترجیح می دهم بیشتر روی قصه 
کار کنم«. این نویسنده اکنون در حال نوشتن 
رمان ششم و هفتم مجموعه »ترانه یخ و آتش«، 
با عنوان بادهای زمستانی و رویای بهار است که 

سال آینده منتشر خواهد شد.

ژانر پلیسی چه ویژگی هایی دارد؟	 
داستانی که در آن یک یا چند خافکار دست به 
جنایت بزنند و پلیس به عنوان یک جست وجوگر 
وارد شــود، در ژانــر پلیسی قــرار می گیرد. این 

ــی که خــود زیرشاخه ادبــیــات جنایی  گونه ادب
است، زیرمجموعه هایی هم دارد که همه شان 
چند ویژگی مشترک دارند. جنایت، قهرمان یا 
ضّد قهرمان، مظنون، قاتل یا شخصیت منفی و 
واقع گرایی و دوری از خیال پردازی در داستان، از 
جمله این ویژگی ها هستند. به عبارتی هر داستان 
پلیسی باید همه این ها را در خودش داشته باشد، 

وگرنه یک جای کارش می لنگد.

همه چیز از »قتل های خیابان مورگ« شروع 	 
شد

ــار آلــن پــو، نویسنده آمریکایِی متوّلد قرن   ادگ
نوزدهم را اولین کسی می دانند که داستان 

ــان کوتاه  ــت پلیسی نــوشــت. او بــا نوشتن داس
»قتل های خیابان مورگ« رگه های ژانر پلیسی را 
وارد ادبیات غرب کرد و بعد از این بود که شخصیت 
شرلوک هلمز توسط نویسنده اش آرتــور کانن 
دویل در انگلستان خلق و به یکی از محبوب ترین 
شخصیت های داستانی تبدیل شد. این کارآگاه 
آدم باهوشی بود که با روش های خاص خودش گره 
از راز یک تبهکاری باز می کرد. از این به بعد، دوران 
طایی ادبیات پلیسی در انگلستان شروع شد و 
نویسنده ای به نام آگاتا کریستی، شخصیت های 
مشهوری مانند پوآرو و خانم مارپل را خلق کرد. در 
آمریکا هم، ادبیات پلیسی با کتاب های دو نویسنده 
به نام های ریموند چندلر و دشیل همت به اوج خود 

رسید. »بدرود محبوبم«، »پنجره مرتفع«، »بانوی 
دریاچه«و »خواهر کوچیکه« از آثار چندلر و »خرمن 
سرخ«، »دزدان نقابدار« و »ترکه مرد« از کتاب های 

دشیل همت هستند.

دورۀ »پوآرو« و »مارپل« گذشته است	 
اگــر بخواهیم وضعیت ادبــیــات پلیسی را از 
صد سال قبل تا امــروز بررسی کنیم، متوجه 
خواهیم شد که ساختار این نوع آثــار به کلی 
تغییر کرده و دیگر نویسنده  ها به دنبال زنده 
کردن پوآرو نیستند و شخصیت های جدیدی 
خلق می کنند. بــرای نمونه جیمز پترسون، 
نویسنده آمریکایی قهرمان هایی مثل »الکس 

ــت و لــی چایلد،  کـــراس« را خلق کــرده اس
نویسنده انگلیسی هم با خلق شخصیتی به 
نام »جک ریچر« جزو نویسندگان پرفروش 
است. گیلین فلین، دیگر نویسنده آمریکایی با 
خلق شخصیت »امی« در رمان »دختر گمشده« 
20۱۵ در جایگاه  20۱4 و  در ســال هــای 
پائوا  گرفت.  ــرار  ق نویسنده  پرفروش ترین 
هاوکینز، نویسنده انگلیسی توانست با رمان 
»دخــتــری در قطار« در ســال 20۱۵ رکــورد 
خیلی از کتاب های پرفروش را بشکند. »پرونده 
روایــت  با  هــال  تارکوئین  مفقود«  خدمتکار 
تحقیق و تفحص کارآگاهی هندی به نام »ویش 
پــوری«، »قتل در پرستشگاه آنوبیس« نوشته 
اصلی  شخصیت  با  آمریکایی  ســـوزاِن  لیندا 
»مرن« و رمان »دست سرنوشت« نوشته گیوم 
موسو، نویسنده فرانسوی هم از پرفروش ترین 

آثار پلیسی نویسندگان غربی هستند.

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰ واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

هلمز، پوآرو، مارپل و دیگران
نگاهی به ادبیات پلیسی به بهانه درگذشت آندره آ   کامیلری، نویسنده ایتالیایی

گروه ادب و هنر- اولین تصویر ذهنی بیشتِر ما از فیلم ها 
و مجموعه های پلیسی، قیافۀ کارآگاهانی مثل شرلوک 
هلمز، پوآرو و خانم مارپل است. شخصیت های مشهوری 
که اول توسط نویسندگان خلق شدند و بعد داستانشان 
به شکل تصویری درآمد. تاریخچه پلیسی نویسی در 
ادبیات اروپا و آمریکا کمتر از دو قرن است و در این مدت، 
نویسندگان بسیاری بازار این گونۀ نویسندگی را که 

خیلی وقت ها ادبی هم نیست و بیشتر عامه پسند است، 
داغ کرده اند. پلیسی نویسی یکی از زیرشاخه های ژانر 
ادبیات جنایی است و مخاطبان خاص خود را هم دارد. به 
بهانه درگذشت آندره آ کامیلری، پلیسی نویس ایتالیایی 
و خالق مجموعه داستان های کارآگاه »مونتالبانو« که 
برخی او را »پاپ ادبیات پلیسی« می نامند، به بررسی 
این گونه ادبی در میان نویسندگان غربی می پردازیم؛ 

نویسنده ای که عاقه مندان فارسی زبان داستان های 
پلیسی، وی را با دو اثر »مزرعه کوزه گر: کاوشگری های 
کمیسر مونتالبانو«، ترجمه بنفشه  شریفی خو و »سارتی 
آنتونیو و مادربزرگ در قایق«، ترجمه هاله ناظمی، می 
شناسند و برخی از داستان های کوتاه او نیز، در مجموعه 
داستان »آدمکش«، ترجمه رضا قیصریه و همکارانش، 

منتشر شده است.



پرســش های خود را در تمام زمینه های 

حقوقــی، از طریــق پیامــک بــه شــماره 

2000999 ارسال کنید. لطفًا در ابتدای 

متن پیامک حتما کلمــه »حقوقی« را قید 

فرمایید.
ــری - »سلونی قبل ان  جــواد نوائیان رودس
تفقدونی«، عنوان کتابی است که خبر انتشار 
آن، هفته گذشته، در کانون توجه عاقه مندان 
به میراث مکتوب دینی و خبرنگاران بخش 
گرفت.  ــرار  ق مختلف،  رسانه های  فرهنگی 
این کتاب، جلد نخست از مجموعه ای حدود 
22 جلدی اســت که شــرح یا تحریر آیـــت ا... 
جوادی آملی بر کتاب شریف نهج الباغه را در 
بر می گیرد. علی ابوالقاسمی، مدیر فروش 
و توزیع انتشارات اسرا که کار چاپ و نشر آثار 
آیت ا... جوادی آملی را برعهده دارد، در گفت وگو 
با خراسان اظهار کــرد: کار توزیع این کتاب، 
سه شنبه هفته گذشته آغــاز شد و شمارگان 
آن بیش از پنج هزار نسخه است. طبق اظهار 
نظر وی، پیش بینی می شود با توجه به کثرت 
عاقه مندان به آثار آیــت ا... جوادی آملی، این 
کتاب، در زمانی کوتاه، نیاز به تجدید چاپ پیدا 

کند.

انتشار 22 جلد در 3 سال	 
برای آن که بتوانیم اطاعات دقیق تری درباره 
ــم، با حجت ااسام  ایــن کتاب به دســت آوریـ
والمسلمین محمدعلی پرهیزگار، مدیر گروه 
نهج الباغه پژوهشکده قرآن و عترِت پژوهشگاه 
علوم وحیانی معارج که یکی از دست اندرکاران 
تدوین و تنظیم ایــن اثــر ارزشمند بوده است، 
گفت وگو کردیم. وی درباره کتاب »سلونی قبل 
ان تفقدونی« به خراسان گفت: آن چــه شاهد 
مجموعه ای  نخست  جلد  هستید،  انتشارش 
حــدودًا 22 جلدی اســت که طبق برنامه، ان 
ــاءا...، طی سه سال آینده، به تدریج منتشر  ش
خواهد شد. پرهیزگار افزود: این کتاب، در واقع، 
مجموعه سخنرانی های حضرت آیت ا... جوادی 
آملی است که از سال 1371 تا امروز، ایراد شده 

اســت. ایشان هنگامی که خطیب نماز جمعه 
بودند، به صورت هفتگی، فرازهایی از خطبه های 
امیرمؤمنان)ع( را در نهج الباغه شرح می کردند 
و بعدها نیز، این مهم، در جلسات درس اخاق 
روزهای پنج شنبه آیــت ا... جوادی آملی که در 
محل نمازخانه مؤسسه اسرا برگزار می شد، ادامه 
یافت و تا امــروز، شرح خطبه ها و نامه های امام 
علی)ع( به پایان رسیده است و هم اکنون، آیت ا... 
جوادی آملی، به شرح حکمت ها مشغول هستند. 
مدیر گروه نهج الباغه پژوهشکده قرآن و عترت، 
با اشاره به این که چاپ و انتشار جلد نخست این 
مجموعه که خطبه اول تا 15 نهج الباغه را در 
بر می گیرد، انجام شده است، از مراحل نهایی 
تدوین و آماده سازی جلد دوم این اثر خبر داد و 
اظهار کرد: امیدواریم طی یکی دو هفته آینده، 
متن آماده شده را برای انجام کارهای مربوط به 

چاپ و نشر، در اختیار ناشر قرار دهیم.
حجت ااسام والمسلمین محمدعلی پرهیزگار 
در پاسخ به این پرسش که شرح نهج الباغه 

آیت ا... جوادی آملی، چه تفاوتی با نمونه های 
مشابه دارد و چه رجحانی را مــی تــوان برای 
آن در نظر گرفت، گفت: شــرح کتاب شریف 
نهج الباغه، هم توسط متقدمان و هم از سوی 
متأخران انجام شده اســت. در دوره معاصر، 
حضرت آیت ا... مکارم شیرازی و دیگر فضا و 
علمای حوزه علمیه، به این امر مهم، اقدام و آثار 
خود را در چند مجلد، منتشر کرده اند؛ منتها کار 
آن بزرگواران، از لحاظ گستردگی موضوعات 
ــدازه کتاب  ــه شــده، به ان و میزان محتوای ارائ
»سلونی قبل ان تفقدونی« نیست. بررسی آثار 
متقدمان نیز، نشان می دهد که آن ها ترجیح 
می دادند بر یک موضوع مشخص متمرکز باشند؛ 
فی المثل، شرح ابن ابی الحدید، بیشتر صبغه 
تاریخی دارد و شرح ابن هیثم نیز، بیشتر متکی 
بر جنبه های فلسفی و کامی است. از سوی 
دیگر، برخی از شرح های منتشر شده از متأخران 
هــم، فقط پــیــاده ســازی درس گفتارهای این 
بزرگواران است و از جهت غنای مطلب و افزودن 

برخی مباحث و همچنین، تأیید متن نهایی از 
سوی شارحان، کار خاصی برای آن ها انجام 
نشده است. در حالی که در تدوین و تنظیم متن 
کتاب »سلونی قبل ان تفقدونی«، روش مندی و 
اهتمام به غنی سازی مطلب، زیر نظر و اشراف 
کامل حضرت آیت ا... جوادی آملی، مد نظر قرار 

داشته و دارد.

مراحل تدوین اثر	 
حجت ااسام پرهیزگار درباره چگونگی تدوین 
کتاب »سلونی قبل ان تفقدونی«، از ابتدا تا 
زمــان انتشار، توضیح داد: بــرای تدوین این 
کتاب، ابتدا متن تمام سخنرانی های آیت ا... 
ــاره شده،  ــوادی آملی را در بــازه  زمانی اش ج
پیاده و روان نویسی کردیم؛ سپس این متن ها، 
با محتوای موجود در آثار ایشان، غنی سازی 
شد؛ این غنی سازی از جهات مختلف مانند 
مورد   ... و  فقهی  کامی،  فلسفی،  مباحث 
توجه قرار گرفت. در ادامــه، متن آماده شده، 
خدمت آیت ا... جوادی آملی تقدیم شد تا طبق 
نظر ایشان، اصاحات، اعم از حذف یا اضافه 
مطالب، انجام شود و در نهایت، خود حضرت 
استاد نیز، مطالبی را در قالب اشارات و با قلم 
خودشان، به متن اصلی اضافه کردند. مدیر 
گــروه نهج الباغه پژوهشکده قــرآن و عترت 
افزود: در مجموع، باید کتاب »سلونی قبل ان 
تفقدونی« را نسبت به آثار مشابه، اثری جامع تر 
دانــســت. ضمن ایــن کــه، طبق نظر حضرت 
ــت ا... جــوادی آملی، محوریت بحث کتاب  آی
»سلونی قبل ان تفقدونی«، بر مبحث اصول دین 
و بیان آن تمرکز دارد؛ یعنی در شرح و بررسی 
هر خطبه یا فراز از نهج الباغه، به مقتضای 
بحث، ارائه ای پرمحتوا درباره اصول دین را هم 

می توان در این کتاب، یافت.

مشاوره حقوقی 
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پرسش: مادرم سال هاست ما را ترک کرده و 
خبری از او نداریم. پدرم نیز، چند سال قبل 
به رحمت خدا رفت. اکنون به مادرم از یکی از 
عموهایش ارثی رسیده است؛ آیا می توانیم 

ادعایی درخصوص این ارث داشته باشیم؟
پاسخ: مادر شما غایب مفقودااثر محسوب می شود. 
بــرای تقسیم ماترک عموی ایشان باید به دادگــاه 
مراجعه و از دادگاه درخواست کنید برای اداره اموال 
مادرتان امینی تعیین و سپس ماترک عمو را بین 
وارثان تقسیم کند. به این ترتیب، سهم مادر شما تا 
تعیین تکلیف نهایی، یعنی پیدا شدن غایب یا صدور 
حکم موت فرضی او به عنوان امانت به امین ایشان 
تحویل می شود. همچنین، می توانید به شرح ذیل، 
از دادگاه درخواست کنید سهم مادرتان را در مقابل 
ارائه تضمین به شما تحویل دهد: مادر شما اصطاحًا 
ــادی از  »غایب مفقودااثر« اســت؛ یعنی مــدت زی
غیبت وی می گذرد و از او هیچ خبری نیست. اگر 
میان وارثــان متوفی، غایب مفقودااثری باشد، 
از سهم اارث او تا روشــن شدن قطعی وضعیتش 
مراقبت خواهد شد. هر گاه بین ورثه متوفی، شخص 
غایبی باشد که قبًا برای اداره   اموال خود کسی را 
معین نکرده باشد و کسی )مانند ولی قهری یعنی 
پدر یا پدربزرگ( هم نباشد که قانونًا حق نگهداری 
از اموال وی را داشته باشد، دادگاه برای او امینی 
معین می کند و سهم اارث غایب را به او می سپارد. 
ماده 151 قانون امور حسبی مقرر می کند »هر گاه 
بین ورثه غایب، غایبی بوده که محتاج به تعیین امین 
باشد، برای او نیز امینی معین و سهم شخص غایب 
به امین سپرده می شود.« حکم موت فرضی غایب به 
درخواست وارث یا وصی او و در موردی صادر می شود 
که از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده 
است، مدتی گذشته باشد که به طور معمول  چنین 
شخصی زنده نمی ماند. )ماده 1019 قانون مدنی( 
وارثان غایب مفقودااثر می توانند قبل از صدور حکم 
موت فرضی او نیز، از دادگــاه درخواست کنند که 
دارایی وی را به تصرف آن ها بدهد،  مشروط بر این که 
اوًا غایب کسی را برای اداره کردن اموال خود معین 
نکرده باشد و ثانیًا، دو سال تمام از آخرین خبر غایب 
گذشته، بدون این که زندگی یا مرگ او معلوم باشد. 
)ماده 1025 قانون مدنی( در این خصوص وارثان 
باید تضمین کافی بدهند که در صورت بازگشت 
غایب یا در صورتی که اشخاص ثالث  حقی بر اموال 
او داشته باشند، از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث 
برآیند. تضمین های مورد اشاره، تا موقع صدور حکم 

موت فرضی غایب، باقی خواهد بود. 

جلد نخست تازه ترین اثر آیت ا... جوادی آملی در دسترس عاقه مندان قرار گرفت

حاصل 27 سال شرح نهج الباغه در 22 جلد
پیک اندیشه 

صرف 80 درصد بودجه کتابخانه 
ملی برای حقوق کارکنان!

ملی  کتابخانه  ــاون  ــع م
ایـــران گفت: تقریبا 80 
ــه فعلی  ــودجـ ــد بـ ــ درصـ
سازمان اسناد و کتابخانه 
کارکنان  هزینه  مــلــی، 
اســت و شاید در شرایط 
فعلی، حتی کمتر از 20 
درصد بودجه برای سایر 

فعالیت ها بماند. به گزارش ایبنا، فریبرز خسروی 
افزود: معموا میزان بودجه ای که به حوزه فرهنگ 
تخصیص داده می شود، کاستی زیادی دارد. سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران  وظیفه گردآوری، سازمان 
دهــی، ذخیره و اطاع رسانی تولیدات فرهنگی 
مکتوب و غیرمکتوب را عهده دار است. طبق قانون، 
همه ناشران موظف اند دو نسخه از انتشارات خود را 
به این سازمان تحویل دهند و همه اسناد تولید شده 
در دستگاه های دولتی نیز، طی مراحلی، باید به این 
سازمان، برای نگهداری بلند مدت، سپرده شود. 
طبیعتًا فراهم آوری و پردازش این میزان اطاعات، 

نیاز به بودجه و برنامه مناسب دارد. 

اجرای »تابستانه کتاب« در قم 
با 10 درصد تخفیف بیشتر 

ــی  ــروش مـــدیـــر کـــتـــاب ف
»دنـــیـــای کــتــاب« قــم از 
اجــرای »تابستانه کتاب« 
در این کتاب فروشی با 10 
درصــد بیشتر از تخفیف 
مصوب این طرح خبر داد. 
ــزارش ایبنا، حسین  به گ
ــت: طــرح  ــف ــان گ ــی ــوام ق

تابستانه کتاب از 25 تیر تا 3 مــرداد در کل کشور 
برگزار می شود که عاقه مندان به کتاب و کتاب 
خوانی می توانند با تخفیف، کتاب هایشان را تهیه 
کنند. وی تصریح کرد: تخفیف ها در کل کشور از  15 
درصد برای آثار ترجمه تا 25 درصد برای آثار تألیفی 
در نظر گرفته شده که »دنیای کتاب« برای هدیه دادن 
به دوستداران میراث مکتوب، 10 درصد بیشتر از این 

مقدار، تخفیف قائل شده است. شرکت فروشگاه های آناین  جهان کتاب 
ــزاری  ــرگ ــا ب کــتــاب آمــــازون ب
نظرسنجی از کاربران دستگاه 
ــوان دیجیتال این  کــتــاب خـ
شرکت، به این نتیجه رسید که مطالعه در بیشتر 
ــادی افــراد مــی شــود. به  فرهنگ ها، موجب ش
ــزارش ایبنا، به نقل از »گــودایــریــدر«، شرکت  گ
ــازون، تولیدکننده  ــ فــروشــگــاه هــای آنــایــن آم
دستگاه های کتاب خوان الکترونیک کیندل، به 

تازگی نظرسنجی در بین کاربران خود با موضوع 
مطالعه و ارتباط آن با سامتی روحــی و روانی 
برگزار کرده که موسسه تحقیقاتی کلتون گلوبال 
مجری این طرح بوده است. این نظرسنجی در بین 
کاربران کیندل، در 13 کشور انجام شد که نتایج 
آن نشان می دهد بیشتر کاربران و مخاطبان 
کتاب های الکترونیک عرضه شده در دستگاه 
ــد مطالعه موجب شادی  کیندل، اعتقاد دارن
می شود و تاثیر مثبتی بر سامت روح و روان دارد. 

بر اساس نتایج به دست آمده توسط این موسسه، 
مطالعه در هر زبــان و فرهنگی، موجب شادی 
می شود. کاربران کتاب های مختلف، با زبان های 
مختلف، با شرکت در نظرسنجی آمــازون اعام 
کردند که بعد از مطالعه کتاب  احساس شادی و 
عاقه به ارتباط با دیگران داشتند. حدود 71 
درصد کاربران گفتند که بعد از مطالعه، احساس 
شادی را تجربه کرده اند. در کشورهای مکزیک، 
برزیل، هند، ایتالیا و ژاپن، بیشتر مردم مطالعه را به 
ــد. حــدود 80 درصد  خــواب اضافه ترجیح دادن
شرکت کنندگان در این نظرسنجی، اعام کردند 
که مطالعه باعث تقویت ارتباط آن ها با دیگران 

شده است.  بیشتر زوج های شرکت کننده گفتند 
که بعد از خواندن یک کتاب و بحث درباره آن با 
همسر خود، افزایش شادی و بهبود شرایط زندگی 

مشترک را به طور ملموسی احساس کرده اند.

نظرسنجی آمازون نشان داد:

مطالعه موجب شادی می شود



۱۳حوادث شنبه  29  تیر ۱۳98 
۱7  ذی القعده   ۱440.شماره 20۱50

در امتداد تاریکی

!
دختر بدنام!

دیگر قادر به کنترل دخترم نیستم و هیچ کاری 
برای جلوگیری از ارتباط او با مردان غریبه از دستم 
ساخته نیست. دخترم با آن که 15 سال بیشتر 

ندارد دختر بدنام شهر لقب گرفت و امروز ...
زن 40 ساله که درمانده و اشک ریزان وارد دایره 
مددکاری اجتماعی کانتری شفای مشهد شده 
بود، در حالی که التماس می کرد تا دخترش را 
تحویل بهزیستی بدهند به مشاور و کارشناس 
اجتماعی گفت: در یکی از شهرهای کوچک شرق 
کشور به دنیا آمدم اما در آن شهر امکانات مناسبی 
وجود نداشت و پدرم همواره با مشکل بیکاری 
دست و پنجه نرم می کرد از سوی دیگر نیز شرایط 
نامساعد آب و هوایی موجب شد تا شهر و دیارمان 
را رها و به مشهد مهاجرت کنیم. پــدرم در یکی 
از کارخانجات صنعتی مشغول کار شد و بدین 
ترتیب زندگی ما به قول معروف روی ریل افتاد 
و من هم تا مقطع راهنمایی تحصیل کردم و بعد 
از آن در کنار مادرم به امور خانه داری پرداختم. 
خاصه بیستمین بهار زندگی ام را می گذراندم 
که روزی برای خرید مقداری لپه به فروشگاه مواد 
غذایی محله رفتم. آن روز نگاه های عاشقانه پسر 
فروشنده، دلم را لرزاند. پدر »بهرام« برای انجام 
کار اداری به بیرون از فروشگاه رفته و بهرام در 
حال فروش اجناس بود. او آن قدر مرا معطل کرد 
تا فروشگاه خلوت شد و از عاقه اش به من سخن 
گفت. خاصه این آشنایی به ارتباط تلفنی و مدتی 
بعد به خواستگاری انجامید. نمی دانم چگونه به او 
عاقه مند شدم به طوری که هنگام خواستگاری به 
صراحت دلبستگی ام به او را فاش کردم و به خاطر 
اعتماد زیادی که به بهرام داشتم بدون هیچ گونه 
تحقیقی درباره او سر سفره عقد نشستم اما هنوز دو 
سال بیشتر از آغاز زندگی مشترکمان نمی گذشت 
که متوجه شدم بهرام نه تنها به مشروبات الکلی 
بلکه به مواد مخدر هم اعتیاد دارد. آن روزها آخرین 
هفته بارداری ام را می گذراندم که این ماجرا روح و 
روانم را نابود کرد و سرنوشتم را تغییر داد. با به دنیا 
آمدن »مهتاب« دیگر زندگی برایم سخت و زجرآور 
بود به طوری که حتی از روبه رو شدن با همسرم نیز 
وحشت داشتم به همین دلیل تقاضای طاق دادم 
و دادگاه نیز سرپرستی مهتاب را به من سپرد. این 
گونه بود که با خاطره ای تلخ و به همراه خانواده ام 

دوبــاره به شهر کوچک خودمان بازگشتم. پدرم 
بازنشسته شده بود و همه اوقاتش را با مهتاب می 
گذراند. اعضای خانواده ام اطــراف او را گرفته 
بودند و تاش می کردند تا هیچ کمبودی را حس 
نکند اما مهتاب از همان دوران کودکی دختری 
سر به هوا، شر و بی ادب بود به طوری که در کاس 
ششم ابتدایی ترک تحصیل کرد واز همان دوران 
نوجوانی گرفتار روابط نامتعارف با پسرهای محله 
شد. او به راحتی پیشنهاد دوستی هر پسری را می 
پذیرفت و با او روابط زشت برقرار می کرد. وقاحت 
و بی ادبی دخترم تا جایی رسید که از ارتباطش با 
پسران و مردان غریبه بدون هیچ ترس و واهمه ای 
سخن می گفت و ما را انگشت نمای خاص و عام 
کرده بود. به همراه خانواده ام تاش کردیم تا رفت 
و آمدهایش را محدود کنیم اما او چند بار از خانه فرار 
کرد و به انه های مجردی شیاطین هوسران رفت. 
ماجرای دختر 15 ساله ام طوری در شهر کوچک 
پیچیده بود که همه او را بدنام ترین دختر شهر می 
دانستند. دیگر نمی توانستم دخترم را کنترل 
کنم، او با بی شرمی مقابلم می ایستاد و به من هم 
توهین می کرد. تصمیم گرفتم سرپرستی او را به 
پدرش بسپارم اما پدر مهتاب نیز ازدواج کرده بود 
و با همسر و فرزندانش زندگی می کرد، او هم می 
ترسید مهتاب دختران دیگرش را نیز به بی راهه 
بکشاند. چرا که در جریان رفتارهای زننده مهتاب 
قرار گرفته بود به همین دلیل از سرپرستی او سرباز 
زد من هم طوری درمانده شده بودم که کاری از 
دستم برنمی آمد. وقتی دیدم برخی افراد دخترم را 
با انگشت به یکدیگر نشان می دهند دوباره تصمیم 
گرفتم به مشهد بازگردم چرا که حداقل در این شهر 
بزرگ کسی ما را نمی شناخت. با وجود این همه راه 
ها به بن بست می رسید و مهتاب به روابط نامشروع 
خود ادامه می داد و مدام از خانه فرار می کرد. وقتی 
در مشهد نیز آبرو و حیثیت ام به بازی گرفته شد 
مهتاب را در خانه زندانی کردم و به کانتری آمدم 
تا التماس کنم او را تحویل بهزیستی بدهید شاید 
راه درست زندگی را پیدا کند اگرچه دلم برایش 
تنگ می شود ولی می ترسم از باندهای خطرناک 
سردرآورد و ...  شایان ذکر است، به دستور سرهنگ 
ناصر نوروزی )رئیس کانتری شفا( این پرونده در 
دایره مددکاری اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

ازمیان خبرها

»کیوتو  شرکت  شنبه  پنج  روز  کــه   مــردی 
انیمیشن« ژاپن را آتش زد و بر اثر آن 33 تن 
کشته و 36 نفر دیگر نیز زخمی شدند، می 
گوید: این شرکت، یک رمان وی را سرقت 
کرده به همین دلیل آن را آتش زده است.به 
گزارش ایرنا،خبرگزاری کیودو روز جمعه به 
نقل از منابع تحقیقاتی مرتبط با این حادثه 
ــرد، مظنون که بر اساس  ــام ک ــن اع در ژاپ
مدارک هویتی مانند گواهی نامه رانندگی، 
اهل شهر سیتاما در نزدیکی توکیوست و 
41 سال دارد اکنون به دلیل سوختگی از 
ناحیه چهره، قفسه سینه و دیگر قسمت های 
است.هنوز  بستری  بیمارستان  در  بدنش 
پلیس به صــورت رسمی ایــن ادعــا را تأیید 

نکرده است.شاهدان عینی می گویند، این 
فرد بعد از وارد شدن به ساختمان شرکت 
پویانمایی سازی مشهور به »کیوتو انیمیشن« 
مایع اشتعال پذیری را در ساختمان پخش و 
سپس آن را آتش زد. در هنگام شروع آتش 
سوزی حدود ۷0 نفر، عمدتًا کارکنان این 
استودیو، در داخــل این ساختمان بودند. 
گزارش ها حاکی است؛ این مرد هنگام انتقال 
به بیمارستان اعتراف کرده که او پیش از آتش 
زدن این ساختمان این مایع احتراق آمیز 
را در آن پخش کرده است.مقامات ژاپن به 
نقل از شاهدان می گویند: این مرد پیش از 
آتش زدن استودیو به کارکنان این شرکت 
گفته »بمیرید« آن ها همچنین می گویند، 

چندین شیء چاقو مانند نیز در محل پیدا 
شده اما معلوم نیست که آیا این اشیا به این 
مظنون تعلق دارند یا خیر. »توکیو انیمیشن« 
استودیویی پیشرو در تولید یک مجموعه از 
نمایش های محبوب و مستقر در خــارج از 
توکیوست و در دو دهه گذشته، این استودیو با 
عناوینی از جمله »ِکی - اون« در ژاپن و خارج 
از کشور محبوبیت کسب کرده است.شرکت 
پویانمایی ســازی »کیوتو انیمیشن« که به 
اختصار "Kyo Ani” شناخته می شود، سری 
ویژه   ”K-On" تلویزیونی  های  پویانمایی 
دختران دبیرستانی را  تولید می کند. این 
شرکت در سال 1۹۸1 تاسیس شده است و 

پیشتر نیز در حوزه کودک کار می کرد.

توکلی- رئیس پلیس آگاهی استان  کرمان از 

کشف هفت فقره سرقت منزل و دستگیری  دو  
سارق و یک  مالخر در تهران و خرم آباد خبر داد.   
به گزارش خبرنگارما، سرهنگ" حسن پور" 
گفت: در پی  اعام و گزارش وقوع چندین  فقره 
سرقت منزل در شهر کرمان، موضوع در دستور 
کار پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افــزود: با 
تاش کارآگاهان و اقدامات علمی و اطاعاتی، 
یکی از سارقان شناسایی شد.این مسئول 
انتظامی  اظهار  کرد:  پس از اخذ نیابت قضایی، 
متهم طی یک عملیات غافلگیرانه در  تهران 

دستگیر و بــرای تکمیل تحقیقات به پلیس 
آگاهی منتقل شد.  وی خاطرنشان کرد : متهم 
در روند تحقیقات پلیسی و پس از رویارویی 
با  مدارک و مستندات  موجود به هفت فقره 
سرقت منزل اعتراف کرد  و در ادامه اعتراف 
نیز یک نفر همدست و مالخر را به پلیس معرفی 
کرد. وی با اشاره به دستگیری متهم و مالخر در  
خرم آباد تصریح کرد: بر اساس سوابق پرونده 
های موجود و بازسازی صحنه های سرقت، 
همه مال باختگان این پرونده نیز شناسایی 

شدند و اموال  سرقتی  به آن ها تحویل شد.

 شهادت 2 مامور ناجا و هاکت 
یک شرور در درگیری مسلحانه

پلیس فنوج در واکنشی سریع شــرور مسلحی را 
که شــرارت های مسلحانه ای در شهر داشــت، به 
هاکت رساند . به گزارش پایگاه خبری شهدای ناجا؛ 
ماموران پلیس فنوج در استان سیستان و بلوچستان 
برابر دستور مقام قضایی برای دستگیری متهمی 
که باعث شرارت های مختلف اعم از تیراندازی در 
شهر بود اقدام می کند . در این درگیری مسلحانه 
ماموران موفق به هاکت شرور مسلح شدند و در 
بازرسی از مخفیگاه متهم تعدادی اسلحه نیز کشف 
شد . متاسفانه بر اثر این درگیری دو نفر از ماموران 
پلیس فنوج به نام های ستوان یکم قربانعلی امیدی 
و استواردوم امیرمختار جعفری بر اثر اصابت گلوله به 
شهادت رسیدند . بر پایه این گزارش، شهید امیری 
متاهل، اهل شهرکرد و دارای یک فرزند دختر هفت 
ساله بوده و شهید جعفری متاهل، اهل و ساکن شهر 

ساری است.

اعتماد بی جا درد سر ساز  شد 

دستگیری دوستی که حرمت 
دوستی را نگه نداشت 

ــان کرمان  ــت رئــیــس پلیس فــتــای اس توکلی - 

گفت:فردی که برای انجام اموربانکی کارت دوستش 
را قرض گرفته بودوبا فعال کردن رمزدوم ازحساب 
وی برداشت می کرد با اقدامات پلیسی دستگیرشد.  
ــاره گفت:درپی  ســرهــنــگ”یــادگــارنــژاد”درایــن ب
شکایت شهروندی درخصوص برداشت اینترنتی 
غیرمجازازحساب بانکی اش،  بافاصله موضوع 
دردستورکار کارشناسان این پلیس قرارگرفت.
وی افزود:بااقدامات وپی جویی های پلیسی،عامل 
بــرداشــت شناسایی ودستگیرشد.  ایــن مسئول 
انتظامی خاطرنشان کرد:متهم که ازدوستان شاکی 
بود،پس ازمواجهه بادایل ،مدارک ومستندات 
موجود به جرم خوداعتراف کرد.وی یادآورشد:متهم 
درمقر پلیس اقرارکرد برای انجام اموربانکی کارت 
ــدام به  شاکی را قرض گرفته وبا تعریف رمز دوم،اق

خریداینترنتی کرده است.

مرگ پسر 6 ساله عروســی را عزا کرد

جانشین پلیس پیشگیری پایتخت از فوت پسر بچه 
شش ساله ای در مراسم عروسی در باغ تااری در 
غرب پایتخت خبر داد.  به گزارش ایسنا سرهنگ 
جلیل موقوفه ای دراین باره اظهار کرد: حوالی ساعت 
یک بامداد شب جمعه گذشته مرگ یک پسربچه  
شش ساله در یک باغ تاار  به کانتری مرزداران اعام 
شد . وی با بیان این که ماموران با حضور در صحنه 
حادثه تحقیقات اولیه را آغاز کردند، افزود: ماموران 
با حضور در این باغ تاار متوجه شدند که این کودک 
شش ساله که تک فرزند نیز بود، به همراه خانواده 
خود در مراسم عروسی دختر عمویش شرکت کرده 
و در ساعات پایانی به همراه کودکان دیگر برای بازی 
به محوطه این تاار می رود. این کودک  هنگام بازی 
روی پل آهنی که با چمن مصنوعی پوشانده شده بود 
و بر عرض آب نما وجود داشت می رود و به داخل آب 
پرتاب می شود. جانشین پلیس پیشگیری پایتخت 
دربــاره علت جان باختن این کودک گفت: پس از 
انجام بررسی ها مشخص شد که زیر چمن مصنوعی  
روی پل سیم های برق وجود دارد که بر همین اساس 
به نظر می رسد این کودک پای خود را بر قسمتی از 
سیم که اتصالی داشته قرار داده و پس از برخورد با 
آن، برق گرفتگی به پرتاب او به داخل آب نما منجر 

شده است. 

ــوان 1۸ ساله  ــدرت نمایی ج سجادپور- ق

معروف به»قوچ« و دوستانش هنگام برگزاری 
جشن تولد در یک قهوه خانه، محله دهرود 

مشهد را به آشوبی مرگبار کشید.
به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای این 
پرونده جنایی وحشتناک از دقایق اولیه بامداد 
روز گذشته، زمانی خواب را از چشمان قاضی 
ویژه قتل عمد مشهد ربود که صدای زنگ تلفن 
همراه  مقام قضایی، حکایت از وقوع یک جنایت 
هولناک داشت. یکی از نیروهای انتظامی در 
تماس نیمه شب با قاضی کاظم میرزایی، وی را 
در جریان نزاعی مرگبار قرار داد که در آن عده 
کشی چند جوان کافه نشین، به قتل یک جوان 

دیگر گره خورده بود. در پی دریافت این خبر، 
بافاصله قاضی ویژه قتل عمد، عازم منطقه 
دهرود مشهد شد و به تحقیق میدانی پرداخت. 
بررسی های شبانه  نشان می داد: دو نفر که 
از فردی طلبکار بودند شبانه به خانه او رفته 
و با ایجاد یک درگیری هولناک، شیشه های 
منزل وی را تخریب کرده اند. در همین اثنا، 
چند جوان دیگر »کافه نشین« که در آن ساعت 
بامداد از قهوه خانه بیرون آمده بودند با دو جوان 
قمه به دست روبه رو شدند و کار به قدرت نمایی 
کاذب کشید. این شاخ و شانه کشی ها ناگهان 
به درگیری خونینی انجامید و شیشه های یک 
خودرو نیز فرو ریخت. گزارش خراسان حاکی 

است، هنگام این درگیری وحشتناک شبانه 
ناگهان چندین ضربه کارد بر پیکر یکی از افراد 
حاضر در درگیری وارد آمد و او نقش بر زمین 
شد. با فرار عوامل این نزاع خونین از صحنه 
حادثه، نیروهای امدادی پیکر خون آلود جوان 
مجروح را به مرکز درمانی رساندند اما او بر اثر 

ضربات مرگبار کارد جان خود را از دست داد.
بنابراین گــزارش، در تحقیقات میدانی مقام 
قضایی که تا صبح دیروز به طول انجامید هفت 
تن از عوامل این نزاع مرگبار در حالی دستگیر 
شدند که شاهدان عینی از حضور جوان 1۸ 
ساله معروف به قوچ نیز سخن گفتند! به همین 
دلیل »قــوچ« سپیده دم روز گذشته در چنگ 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی گرفتار 
شد و در حالی که سرووضعی خون آلود داشت، 
ادعا کرد که در این درگیری نقشی نداشته و 
فقط مقتول را هل داده اســت! بررسی های 
بیشتر درباره این جنایت وحشتناک با صدور 
دســتــورات ویــژه ای از ســوی قاضی میرزایی 

همچنان ادامه دارد.

»قـوچ«آشوبمرگبار
نزاع خونین جوانان»کافه نشین« به قتل گره خورد 



اقتصاد ۱۴

مذاکرات پولی و بانکی ایران و 
ترکیه

ــارس- عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک  ف

ــرای دیــدار و گفت   و گو با  مرکزی کشورمان ب
همتای ترک خود صبح پنج شنبه در رأس هیئتی 
از مدیران بانکی کشورمان وارد آنکارا شد. محور 
مذاکرات دو طرف درباره روابط پولی و بانکی دو 

کشور است.

دلیل استقبال نکردن ایرانی ها از 
موتورسیکلت های برقی

ایسنا- به گفته عضو هیئت مدیره انجمن صنعت 

موتورسیکلت، موتورسیکلت های برقی در ایران 
به دلیل هزینه های جانبی باا نظیر قیمت باتری 
مورد استقبال مصرف کنندگان قرار نمی گیرد 
و نیاز است که دولت مشوق هایی را برای ترویج 

استفاده از آن ها ارائه کند.

ایران هفدهمین تولیدکننده گل 
در جهان

ــه  ــس هــیــئــت مـــدیـــره اتــحــادی ــی تــســنــیــم- رئ

تولیدکنندگان گل و گیاه با بیان این که به دلیل 
نبود زیرساخت های ازم، ۴۰ درصد گل و گیاه 
تولید داخل از بین می رود گفت: ایران در جایگاه 
هفدهم تولید گل در جهان است اما سال گذشته 
ــد از صـــادرات گل  فقط ۹۸ میلیون دار درآم

داشته است.

گشایش نمایشگاه فرصت های 
ساخت داخل و رونق تولید 

حسین بردبار: نخستین نمایشگاه »فرصت های 

ساخت داخــل و رونــق تولید« با مشارکت ۲۱۰ 
شرکت روز پنج شنبه با حضور وزیران صنعت، معدن 
و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در محل دایمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران درحالی افتتاح 
شد که رویکرد اصلی این نمایشگاه عرضه نیازها 
و کمبودهای شرکت ها و کمک طلبیدن از مراکز 
دانش بنیان، استارت آپ ها و صنعتگران برای حل 
این نیازهاست.در این نمایشگاه که از )پنج شنبه( 
به مدت چهار روز )تا سی ام تیرماه( پذیرای عاقه 
ــت،۲۱۰ شرکت بزرگ و فرادستی در  مندان اس
حوزه های خودرو و قطعات، لوازم خانگی، صنایع 
معدنی فلزی و غیرفلزی، مخابرات، صنایع دریایی 
و نفت، گاز و پتروشیمی در فضای نزدیک به ۱۱ 
هزار متر مربع، کمبودها و نیازهای شان را به نمایش 
گذاشته و از صنعتگران، دانشگاهیان، کارگاه های 
کوچک و استارت آپ ها دعوت کرده اند تا برای رفع 
این نیازها پیشگام شوند.وزیر صنعت در این مراسم  
از کاهش ۱۴ درصدی نرخ بیکاری فارغ التحصیان 
خبرداد.به گزارش خراسان، رضا رحمانی در این 
مراسم اظهار امیدواری کرد این نمایشگاه برای 
واحدهای بزرگ تولیدی طی سال های آینده ادامه 
یابد و افزود: تا یک قطعه از تولید باقی مانده است 
نباید این گونه نمایشگاه ها را جمع آوری کنند.دکتر 
منصور غامی وزیر علوم نیز از دیگر سخنرانان این 
مراسم بود که از ایجاد پنج هزار قرارداد با واحدهای 

تولیدی و دانش بنیان برای رونق تولید خبرداد.

معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران 
اعام کرد

سامانه هوشمند عرضه کااهای 
اساسی منتظر تصمیم دولت

معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران، با اشاره به راه 
اندازی سامانه مدیریت هوشمند توزیع کااهای 
اساسی گفت: سامانه آماده بارگذاری و اجراست 
اما آغاز فعالیت آن برای اقشار مختلف، منوط 
به تصمیم دولت است. ضیغمی با بیان این که 
سه گــروه از اقشار جامعه از جمله فرهنگیان، 
کارمندان و کارگران تعاونی های مصرف دارند، 
اظهار کرد: اتحادیه های تعاونی این سه گروه 
از جامعه حدود ۴۶۰۰ فروشگاه هستند که با 
نقاط فرعی حدود شش هزار فروشگاه را شامل 
می شوند. این فروشگاه ها ظرفیت های بسیار 
مناسبی برای توزیع کااهای مد نظر به جامعه 
هدف در صورت نظارت هستند و اگر دولت از این 
موضوع استقبال کند، بخش تعاون این آمادگی 
را دارد که با هدف تنظیم بازار، کااهای مدنظر 
را از طریق سامانه مدیریت هوشمند برای گروه 

های مختلف و همچنین عموم مردم توزیع کند.

بازار خبر

تولید ملی

بازار
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تاثیر چند ساعته ادعای آمریکا بر 
بازار نفت و طا 

طای جهانی رکورد 6 ساله را 
شکست 

ادعای آمریکایی ها مبنی بر ساقط کردن یک 
پهپاد ایرانی که لحظه به لحظه دروغ بودن و 
عکس جریان خبری آن تقویت می شود، در 
ساعات اولیه، بازارهای جهانی را تکان داد. بر 
این اساس، قیمت نفت که چند روزی، در سیر 
نزولی به سر می برد، ابتدا در حدود ۱.۲ دار 
افزایش یافت و به ۶3.۱۶ دار رسید اما تازه 
ترین خبرها تا بعد از ظهر دیروز حکایت از آرام 
تر شدن روند قیمتی طای سیاه داشت و این 
حامل انرژی )نفت برنت( در بازارهای جهانی 

در حدود ۶۲ دار و ۴7 سنت معامله شد.
افزایش تنش ها در غرب آسیا، بر بــازار طا 
هم اثر گذاشت. معموًا زمانی که انواع تنش 
ها در دنیا زیاد می شود، سرمایه گــذاران رو 
به دارایی مطمئنی همچون طا می آورند و 
تقاضا و قیمت این کاا افزایش می یابد. بر این 
اساس، این فلز ارزشمند که با خبرهای جنگ 
تجاری چین و آمریکا، به تازگی روند صعودی 
به خود گرفته بود، با خبر ادعای آمریکا علیه 
ایران و نیز چشم انداز نرخ بهره بانکی آمریکا، 
به حرکت صعودی خود شتاب بیشتری داد. 
به طوری که هر اونس طا به مرز ۱۴5۲ دار 
یعنی بااترین رکــورد قیمتی از حدود شش 

سال قبل رسید.   

صندوق بین المللی پول ادعای دولت 
ترامپ را که طبق آن، چین متهم به 
کاهش دســت کــاری شــده ارزش پول 
ملی شده، رد کرد. ادعایی که یکی از 
دایل اصلی جنگ تجاری آمریکا علیه 
چین بوده و پیش بینی می شود در سال 
اقتصاد  به  دار  میلیارد   ۴55 آینده 
سازد.  جمعیت  وارد  آسیب  جهانی 
بیش از 3۰۰ میلیون نفری، آمریکا را 
به یکی از بزرگ ترین بازارهای جهان 
بــرای صــادرات تبدیل کــرده اســت. از 
طرف دیگر، این کشور، یکی از بزرگ 
ترین واردکنندگان دنیا نیز هست. از 
این رو، کشورهایی مانند چین، از حربه 
هایی همچون کاهش مصنوعی ارزش 
پول در مقابل دار استفاده کرده اند تا 
صــادرات خود به آمریکا را تقویت و در 
مقابل واردات از این کشور را محدود 
اعتراض  بارها  موضوع  همین  کنند. 
آمریکایی ها را در پی داشته و یکی از پایه 
های اختافات آمریکا با اقتصاد چین، 
است. چرا که با وجود نرخ های پایین تر 
یوان نسبت به دار، سیلی از کااهای 
چینی، آمریکا را فراگرفته است.با وجود 

این، به نظر می رسد ادعای اخیر آمریکا 
ــا و چین در حال  مبنی بر ایــن که اروپ
پایین آوردن ارزش یورو و یوان در مقابل 
دار هستند، پوچ درآمده و دولت ترامپ 
این بار مستمسک خود بــرای یکی از 
ــزرگ ترین جنگ هــای تجاری را از  ب
دست داده است. دلیل این ناکامی به 
گزارش اخیر صندوق بین المللی پول 
بر می گردد. در حالی که ترامپ پیش از 
این، سیاست های اروپا و چین را متهم 
می کرد که در حال پایین آوردن ارزش 
یورو و یوان در برابر دار آمریکا هستند، 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، 
چیز دیگری می گوید. ایــن صندوق 

اعام کرده که ارزش یــورو، ین ژاپن و 
یوان چین، کامًا با داده های اقتصادی 
اساسی مطابقت دارد و برعکس این 
دار آمریکاست که ۶ تا ۱۲ درصد گران 
تر از واقعیت ارزش گذاری شده است. 
با توجه به این گزارش باید گفت: یکی 
از پایه های مهم جنگ تجاری آمریکا 
ــود. جنگی  علیه چین، سست می ش
که طبق هشدار صندوق بین المللی 
پول، در سال آینده با ایجاد اختال در 
سرمایه گذاری، از بین بردن اعتماد به 
نفس تجاری و بر هم زدن چرخه تجارت 
در جهان ۴55 میلیارد دار به اقتصاد 

جهانی آسیب خواهد زد.

بلومبرگ طی گزارشی با اشاره به رشد 3۰ درصدی ارزش 
ــران طی دو مــاه گذشته نوشت: ترامپ در ژانویه به  ریــال ای
کابینه اش گفت به لطف ما ارز ایــران اکنون تحت محاصره 
قرار دارد ولی ارزش ریال به رغم تحریم های آمریکا باا رفته 
نوشت:  گزارشی  طی  بلومبرگ  گزارش تسنیم،  است. به 
اگر یک ارز وجود داشته باشد که انتظار تقویتش را نداشته 
باشیم آن ارز، ریال ایران است ولی واقعیت این است که ارزش 
ریال در بازارهای موازی جهان باا می رود و این هفته هشت 
درصد و طی دو ماه گذشته 3۰ درصد در برابر دار گران تر 
شــده اســت. دولــت دونالد ترامپ تحریم ها علیه جمهوری 
ــادرات نفت این  اسامی ایــران را سخت تر کــرده و جلوی ص
کشور را گرفته است. نفت نیروی حیاتی اقتصاد ایران است. 
ترامپ که مدام از موفقیت این تحریم ها صحبت می کند، ماه 
گذشته پس از سرنگونی یکی از پهپاد هایش در نزدیکی خلیج 
فارس توسط ایران تحریم ها را سخت تر کرد. وی در ژانویه به 
کابینه اش گفت:» به لطف ما ارز ایران اکنون تحت محاصره 
قرار دارد.« ولی ارزش ریال به رغم تحریم های آمریکا باا رفته 
است. به گفته استیو هانک، یک استاد اقتصاد دانشگاه جان 
هاپکینز دربالتیمور، بهبود پذیری ریال نشان می دهد ریال 
ایــران با اجــرای محدودیت های واردات و حفظ ارز خارجی 
سرپا ایستاده است. تغییراتی هم در سیستم ارزی ایران به 
وجود آمده است. بانک مرکزی ایران یک نرخ رسمی ۴۲۰۰۰ 
ریالی برای هر دار را حفظ می کند ولی به تازگی تاش کرده 
صادرکنندگان بیشتری از سامانه تجارت نیما استفاده کنند. 
این سامانه سال گذشته ایجاد شد و اجازه داده شد نرخ ارز در 
نیما در ماه های اخیر افزایش یابد تا شرکت های بیشتری 

تشویق شوند ارز خارجی خود را بفروشند.

هفته قبل، مجلس دو فوریِت طرحی با 
عنوان "طرح الزام بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی به حذف سود و 
جرایم مضاعف از بدهی تسهیات 
گیرندگان" را تصویب کرده است که 
در صورت تصویب نهایی، بر اساس آن 
برای کسانی که تا پایان سال گذشته 
بدهی معوق داشته انــد، در صورت 
پرداخت بدهی تا دی ماه ۹۸، بانک ها 
موظف به محاسبه بدهی آن ها با نرخ 

سود ساده )غیرمرکب( خواهند بود.
به گزارش ایبنا، با تصویب دو فوریت این 
طرح در صحن علنی در هفته گذشته، 
این طرح خارج از دستور در کمیسیون 
برنامه و بــودجــه بــررســی مــی شــود و 
احتماا به زودی برای تصویب نهایی 
بازخواهد  مجلس  علنی  صحن  بــه 
گشت. در ماده واحده این طرح آمده 
است: به منظور حمایت از رونق تولید و 
تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت 

کنندگان تسهیات ریالی از بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنان 
چه تسهیات گیرندگان یادشده که 
تمام یا بخشی از بدهی سر رسیدشده 
خود را تا پایان سال ۱3۹7 پرداخت 
نکرده اند، مانده بدهی مشمول این 
ماده واحده را که مطابق ضوابط این 
مــاده واحــده محاسبه شــده، حداکثر 
تا پایان دی سال ۱3۹۸ نقدا تسویه 

مؤسسات  و  بــانــک هــا  کلیه  کنند، 
اعتباری غیربانکی موظفند حسب 
تقاضای تسهیات گیرنده در محاسبه 
مانده بدهی آنان ضمن لحاظ قرارداد 
اولیه، نرخ سود غیر مرکب  را لحاظ 
کنند. به ایــن ترتیب در صورتی که 
تسهیات گیرنده بدهی خود را تا پایان 
دی ماه ۱3۹۸ تسویه کند، بدهی وی 
به ترتیب زیر محاسبه می شود: "کل 

مبلغی )اصــل و ســود( که تسهیات 
گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ 
تسویه باید پرداخت می کرده، محاسبه 
می شــود. بانک یا مؤسسه اعتباری 
موظف است در محاسبه این مبلغ از 
روش محاسبه ساده )غیر مرکب( و نرخ 
سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده و 
پرداخت های قبلی مشتری و زمان آن 
پرداخت ها را لحاظ کند". همچنین 
تصریح شده است که " اگر مشتری 
بدهی خــود را تا پایان دی ۱3۹۸ 
تسویه نکند، بانک یا موسسه اعتباری 
مجاز است به جای نرخ سود مندرج 
در قرارداد، نرخ وجه التزام )نرخ سود 
ــرارداد بــه عــاوه شش  ــ مــنــدرج در ق
درصد( را مبنای محاسبه بدهی وی 
قرار دهد. در هر حال، دریافت سود یا 
جریمه مرکب از مشتری ممنوع است". 
شمول این قانون برای تسهیات کمتر 
از دو میلیارد تومان تعیین شده است.

منظور از سود مرکب، آن است که روی 
مبلغ سود یا جریمه دیرکرد، مجدد 
ــع شــود. گفتنی  ــود و جریمه وض س
است بانک ها به هنگام استمهال وام 
بدهکاران، قراردادی جدید و با شرایط 
جدید لحاظ می کنند و مبنای بدهی 
را نیز اصل، سود و جریمه بدهکار )با 
محاسبه سود مرکب( قرار می دهند 
اما در این طرح تاکید شده است که 
قرارداد اولیه مبنا قرار بگیرد و بدهی 
به صورت غیر مرکب محاسبه شود.

گفتنی است پیشتر و در جریان بودجه 
۹۸ نیز، نمایندگان طرح مشابهی 
تحت عنوان حذف »ربح مرکب از وام 
معوق بدهکاران بانکی«، ارائه کرده 
بودند که با مخالفت شورای نگهبان و 
مجمع تشخیص مواجه شده بود. در 
طرح قبلی، سقف پنج میلیارد تومان 
وضع شده بود که اکنون به دو میلیارد 

تومان کاهش یافته است. 

بلومبرگ: ارزش ریال ایران با 
وجود تحریم ها ۳۰ درصد باا رفت 

اتهام ارزی آمریکا علیه چین پوچ درآمد 
صندوق بین المللی پول: جنگ تجاری آمریکا و چین سال آینده، ۴55 میلیارد دار به 

اقتصاد جهانی ضرر می زند 

جزئیات طرح الزام بانک ها به حذف سود و جرایم مضاعف 
طرح ۲ فوریتی مجلس می تواند معضل سود مرکب را از بانک ها حذف کند؟ 

در حالی که برخی سایت ها و کانال های خبری 
اواخر هفته گذشته به نقل از مدیرعامل بازار 
متشکل ارزی و منابع ناشناس دیگر از آغاز به 
کار این بازار با نرخی مشخص خبر داده بودند، 
بانک مرکزی، رسما این موضوع را تکذیب کرد.

روابــط عمومی این بانک در اطاعیه رسمی 
خود آورده است که برخی سایت ها و کانال های 
خبری، با اعام شروع به کار بازار متشکل ارزی 
از روز شنبه ۲۹ تیر ۱3۹۸ با یک نرخ مشخص 
ارز، اخبار نادرستی را منتشر کرده اند. روابط 
عمومی بانک مرکزی ضمن رد هرگونه نرخ از 
پیش تعیین شده اعامی در این بــازار، تاکید 

کرد که  این بازار در حال اتمام مراحل نهایی 
برای شروع به کار است که به موقع اطاع رسانی 
خواهد شد و از ویژگی های این بــازار کشف 
قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای ارز خواهد 
بود. همچنین مجدد تاکید می شود هر نوع خبر 
مرجع به ویژه درباره ارز تنها از طریق سایت بانک 

مرکزی به نشانی cbi.ir قابل استناد است.
گفتنی است برخی اخبار منتشر شده به نقل 
از شکسته بند )مدیرعامل بازار متشکل ارزی( 
حکایت از آغاز به کار بازار متشکل با نرخ رسمی 
۱۰5۰۰ تومان داشت که این موضوع از سوی 

بانک مرکزی رد شد. 

ترخیص 6653 خودروی وارداتی بر اساس مصوبه دولتتکذیب نرخ از پیش تعیین شده ارز در بازار متشکل ارزی 

معاون امور گمرکی گمرک از ترخیص ۶۶53 
خودروی وارداتی در بازه زمانی ۱۶ دی ۱3۹7 
تا تاریخ ۱۶ تیر ۱3۹۸، و بر اساس مصوبه هیئت 
وزیران خبر داد. به گزارش ایسنا، مهرداد جمال 
ارونقی افــزود: تاکنون بــرای 3۴۰ دستگاه از 
خودروهای اظهار شده صدور پروانه انجام نشده 
و به دایلی نتوانسته اند مجوزهای ازم را برای 
ترخیص دریافت کنند. عــاوه بر آمــار فوق نیز، 

ــودرو با وجــود آن که  حــدود ۱۰۴۸ دستگاه خ
اظهارشده و پروانه گمرکی دریافت کرده اند امکان 
خروج ندارند. به این دلیل که در مهلت یاد شده 
نتوانستند از گمرک خارج شوند. ارونقی افزود: 
برای این خودروها قرار شد پیش نویسی از سوی 
دستگاه های مربوط مبنی بر تمدید مهلت زمانی 
تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد تا این 

مانع برطرف شود.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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تمدید یک ماهه توقیف نفتکش »گریس1« 

در جبل الطارق 

دیوان عالی منطقه »جبل الطارق« روزگذشته طی 
حکمی توقیف نفتکش حامل بیش از دو میلیون 
بشکه نفت خام سبک ایــران را به مدت 30 روز 
دیگر تمدید کرد.  دولت محلی جبل الطارق که 
تحت حاکمیت لندن است روز 13 تیر، یک فروند 
نفتکش حامل نفت ایران به نام »گریس 1« را به 
اتهام حرکت به سوی سوریه در مدیترانه توقیف 
کرد.  براساس گزارش ایرنا، رای جدید دادگاه 
عالی جبل الطارق درحالی صادر شده است که 

ادعــا شده بود فابیان پیکاردو وزیــر اعظم جبل 
الطارق با مقام های ایران در لندن دیدار و درباره 
این نفتکش توقیف شده گفت وگو کرده است. 
نشریه »کرونیکل« جبل الطارق به نقل از سخنگوی 
دولت این منطقه اعام کرد، در این ماقات که روز 
چهارشنبه در لندن برگزار شد درباره کاهش تنش 
ها در تمامی ابعاد این مسئله رایزنی شد اما روز 
گذشته دیوان عالی منطقه »جبل الطارق« توقیف 

این کشتی را برای یک ماه دیگر تمدید کرد. 

ادعای عربستان مبنی بر آمادگی 
دیپلماتیک برای تعامل با ایران 

نماینده عربستان در سازمان ملل متحد در موضعی 
»آمادگی  مدعی  قبلی   اظهارنظرهای  با  متفاوت 
عربستان برای تعامل دیپلماتیک با ایران« شده، اما 
گفته که »تعامل دیپلماتیک با ایران نیازمند یک زمینه 

مشترک است.«
 عبد ا... المعلمی توضیح بیشتری درباره مذاکرات 
عربستان و ایــران نــداده ولی تصریح کــرده است که 
با تهران در جریان نشست کنفرانس  »تماس هایی 
اسامی که در مکه در ابتدای ژوئن ]دهم خرداد ماه[ 

برگزار شد، برقرار گردیده است.« 
به گزارش باشگاه خبرنگاران او همچنین گفته است: 

ریاض به دنبال جنگ با ایران نیست. 
به گــزارش مهر، ایــن دیپلمات سعودی به ناکامی 
کشورش در یمن اشاره کرده و درپاسخ به سوالی درباره 
سخن از جنگ با ایران می گوید: »عربستان خواهان 

جنگ با ایران نیست؛ نه در یمن و نه خارج از یمن.«
ــران در مــاه هــای گذشته هــمــواره بر گفت و گو با   ای
همه کشورهای منطقه تأکید و بر طرح خود با عنوان 
تشکیل مجمع گفت و گوهای منطقه ای خلیج فارس 
اصرار کرده است. این طرح مورد استقبال کشورهای 

فرامنطقه ای مانند روسیه نیز قرار گرفت. 

حمله پهپاد ناشناس به یک پایگاه نظامی در عراق 

بــه پایگاه  در حمله یــک فــرونــد پهپاد ناشناس 
الشهداء وابسته به نیروهای بسیج مردمی عراق 
در منطقه آمرلی در شمال بغداد، یک نفر شهید 
شد و دو تن دیگر زخمی شدند.شبکه تلویزیونی 
الحدث نیز گزارش داد، وزارت دفاع آمریکا هر 
نــوع ارتباط با حمله هوایی به پایگاه نیروهای 
بسیج مردمی عراق را در شرق استان صاح الدین 
تکذیب کرد.به نوشته پایگاه خبری السومریه ، 
پایگاه »الشهداء« در منطقه آمرلی وابسته به تیپ 
16 الحشد الشعبی نیمه شب روز جمعه دو مرتبه، 

یک بــار در ساعت 1:05 بــامــداد و بــار دیگر در 
ساعت 2:10 بامداد هدف حمله پهپاد ناشناس 
قرار گرفت.برخی منابع خبری اعام کرده بودند 
احتمال دارد این حمله توسط آمریکا صورت گرفته 
باشد. با این حال؛احسان الشمری مشاور سابق 
نخست وزیر عراق در صفحه توئیترخود نوشت: 
در  صهیونیستی  ــم  رژی داشتن  دســت  احتمال 
بمباران پادگان الحشد الشعبی در آمرلی دور از 
انتظار نیست.وی افزود: رژیم صهیونیستی پیش 

از این تهدیداتی در این خصوص داشته است.

ازمیان خبرها توقیف کشتی انگلیسی 
سپاه پاسداران نفتکش متخلف انگلیسی را در تنگه هرمز توقیف کرد

پرچم  بــا  کــه  نفتکش  یــک  جمعه  شامگاه 
انگلیس در خلیج فارس در حال حرکت به 
سوی عربستان بود به درخواست »سازمان 
بنادر و دریــانــوردی استان هرمزگان« به 
دلیل »رعایت نکردن قوانین و مقررات بین 

المللی« توسط سپاه توقیف شد. 
به گزارش سپاه نیوز، روابط عمومی نیروی 
دریایی سپاه شب گذشته در اطاعیه ای 
با اشاره به توقیف نفتکش  انگلیسی به نام 
»stena impero« تاکید کــرد: » نفتکش 
مذکور پس از توقیف به ساحل هدایت و برای 
سیر مراحل قانونی و بررسی های ازم تحویل 

سازمان بنادر و دریانوردی شد.«
ــارس بــه نقل  در ایــن زمینه خــبــرگــزاری ف
ــن کشتی بر  ــاه نوشت: »ای از یک منبع آگ
خاف قوانین و مقررات دریانوردی دستگاه 
ــرده و بر  موقعیت یــاب خــود را خاموش ک
خاف رویه جاری، به جای حرکت در مسیر 
ورودی خلیج فارس در تنگه هرمز، از مسیر 
خروجی در جنوب در حــال ورود بــود که 
احتمال ایجاد حادثه و تصادف با کشتی ها 
را باا می برد. کشتی انگلیسی  همچنین به 
هیچ کدام از تذکرات داده شده نیز توجهی 

اســـت.«  همچنین وبسایت شبکه  نکرده 
العالم نیز گزارش داد که »نفتکش انگلیسی 
به دلیل ایجاد آلودگی محیط زیست و به 
درخواست سازمان بنادر و دریانوردی و با 
سپاه  دریایی  نیروی  توسط  قضایی  حکم 
براساس  توقیف شــده اســـت.« همچنین 
گزارش بی بی سی، نفتکش »استینا ایمپرو« 
تحت پرچم انگلیس از بندر فجیره امارات به 
مقصد الجبیل در عربستان سعودی می رفته 
اما  به سمت »جزیره ارک« یا »جزیره قشم« 
هدایت شده است.  در واکنش به این خبر 

وزارت دفاع انگلیس نیز  با بیان این که در 
جریان این موضوع هستیم اعام کرد: به 
دنبال ارزیابی وضعیت و اطاعات فوری 

از تانکر نفت خود در خلیج فارس هستیم. 
ــل بـــنـــادر و  ــرک ــدی ــزارش تــســنــیــم م ــ بـــه گـ
دریانوردی استان هرمزگان هم از دریافت 
گزارش هایی مبنی بر حادثه آفرینی نفتکش 
گفت:  و  داد  خبر  ایمپرو  استنا  انگلیسی 
ــزارش ها، از نیروهای نظامی  بنابراین گ
درخواست کردیم، این نفتکش را به سمت 

لنگرگاه بندرعباس هدایت کنند.
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

ــاه  ــاره دادگ ــامــه هــای پنج شنبه دربـ تیتر روزن
محمدعلی نجفی؛ ایران: ابهام و انکار در پرونده 
قتل استاد/سازندگی: نجفی نه پرستو بود، نه 
پرونده نجفی  یــزد: مسیر  مهدورالدم/آفتاب 
دگرگون می شود؟/اعتماد: 10 ابهام در پرونده 
قتل میترا استاد/آرمان: سرنخی تازه، وجود چند 
دکمه مردانه در صحنه قتل/شهروند: ابهامات 

پرونده هرروز بیشتر می شود.
شــرق-ســیــدمــرتــضــی مــبــلــغ رئــیــس اسبق  •

ستاد انتخابات کشور در دولــت اصاحات در 
سرمقاله این روزنامه با تیتر »آسیب  شناسی نظام 
انتخاباتی« نوشت:  به جز سه مورد یعنی دایل 
قانونی ردصاحیت نامزدها - که صرفًا باید به 
خود نامزد اعام شود و رأی شهروندان که باید 
مخفی باشد و وضعیت آرا در هنگام اخذ رأی از 
شهروندان که باید مخفی بماند، همه مراحل 

انتخابات باید کامًا شفاف و آشکار باشد.
کیهان- حسین شریعتمداری در یادداشتی  •

در واکنش به  خبر متوقف کردن بودجه سه ماهه 
صداوسیما از سوی دولت به دلیل پخش سریال 
گاندو نوشت: بودجه کشور، ملک شخصی و 
دارایــی خصوصی دولت نیست که به هرکس و 
هرجا میل شان بود بدهند و از هرکس و هرجا که 

باب میل شان نبود، دریغ بورزند!
اعتماد- این روزنامه در گزارشی درخصوص  •

انتخابات شورایاری ها در تهران، آن را رقابتی 
ترین انتخابات ایران دانست و با اشاره به حضور 
ــای مختلف بــه عــنــوان نــامــزد در این  سلیقه ه
انتخابات نوشت: می توان امیدوار بود که یکی 
ــریــن انتخابات جمهوری اسامی در  از آزادت

شورایاری های دوره چهارم شکل گیرد.
شهروند- این روزنامه با یک طلبه جوان 37  •

ساله با نام محمدمسلم وافی یزدی گفت وگو  و 
او را پدر پرجمعیت ترین خانواده جوان ایرانی 
معرفی کرده است. این طلبه جوان که 37  سال 
دارد، پدر 11  فرزند است و دوازدهمین فرزند 
این خانواده نیز چند هفته آینده به دنیا می آید. او 

هفت دختر و چهار پسر دارد.

درحالی که آمریکا با ادعای تاش برای »افزایش 
مراقبت حمل و نقل دریایی« در منطقه خلیج 
ــارس و خلیج عــدن به دنبال ایجاد ائتاف  ف
دریایی و دست و پا کردن متحدانی برای این 
ائتاف است، سناریوی »ناامن سازی مجازی 
و رسانه ای« منطقه را کلید زده است. ادعای 
انهدام پهپاد ایرانی در تنگه هرمز و نیز دخالت 
بی دلیل آمریکا در ماجرای توقیف یک کشتی 
حامل نفت قاچاق از ایران در خلیج فارس هم 
در راستای همین سناریوی آمریکا برای توجیه 

ائتاف جدیدی است که در پی ایجاد آن است.

بازاریابی ترامپ برای ائتاف دریایی	 

در همین راستا »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
بامداد پنج شنبه مدعی شد که »یک  آمریکا 
پهپاد ایرانی به حدود هزار یاردی )حدود یک 
کیلومتری( ناو »باکسر« نزدیک شده بود که پس 
از نادیده گرفتن اخطار برای دورشدن از محل، 
توسط آتشبار ایــن نــاو سرنگون شــد.« ترامپ 
مدعی شده که این پهپاد در تنگه هرمز سرنگون 
شده و سپس در اظهارنظری صریح که نشان 
دهنده هدف او از این اقــدام است از کشورها 
خواسته به ائتاف آمریکا بپیوندند: »ما از همه 
کشورها می خواهیم که تاش های ایران برای 
اختال در آزادی دریانوردی و تجارت جهانی را 
محکوم کنند. من همچنین از کشورهای دیگر 
می خواهم که از کشتی های خودشان که از 
تنگه هرمز عبور می کنند محافظت و در آینده با 

ما همکاری کنند.«

ائتاف بی حامی آمریکا	 

اوایل تیر »جوزف دانفورد« رئیس ستاد مشترک 
ارتــش آمریکا اعــام کــرده بود که این کشور با 
»شماری از کشورها« در حال گفت و گو است 
تا ائتافی برای آن چه آن را »تضمین امنیت و 
آزادی کشتیرانی در باب المندب و تنگه هرمز« 

نامید، ایجاد کند. برخی رسانه ها گمانه زنی 
می کنند که انگلیس، امارات و عربستان جزو این 
ائتاف هستند و »دانفورد« نیز گفته بود که »باید 
ببینیم چه کشورهایی از اراده سیاسی ازم برای 
پشتیبانی از این ائتاف برخوردارند«. درحالی 
که آمریکایی ها مدعی تاش بــرای برگزاری 
نخستین نشست این ائتاف در بحرین با حضور 
»65 کشور« شده انــد، سه روز پیش )پیش از 
آن که آمریکا مدعی انهدام پهپاد ایرانی شود( 
رویترز گزارش داده بود که »متحدان واشنگتن 
تا امروز برای پیوستن به ائتافی نظامی تمایل 
ــود نــشــان نـــداده انـــد.« رویــتــرز  چندانی از خ
همچنین به نقل از یک دیپلمات غربی نوشته 
بود که قصد آمریکا از ایجاد چنین ائتافی، 
مقابله با حمات احتمالی در آینده است و از این 
رو »کسی به دنبال آن نیست که بخشی از این 
رقابت ستیزه جویانه و جبهه آمریکا علیه ایران 
باشد.« تحلیل گران اقدامات ایذایی آمریکا را 
تاش برای ناامن جلوه دادن منطقه با هدف 
ائتاف  تشکیل  منظور  به  متحدانش  تهییج 
ادعایی خود می دانند. تاجایی که آن ها حتی روز 
پنج شنبه خواستار آزادی فوری شناوری شدند 

که اوا حامل نفت قاچاق ایران در خلیج فارس 
بوده و دوم این که این کشتی هیچ ارتباطی به 
آمریکا نداشته است! این واکنش آمریکا پس از 
آن مطرح شد که نیروی دریایی سپاه، ظهر پنج 

شنبه از توقیف »یک شناور خارجی حامل یک 
میلیون لیتر سوخت قاچاق« در جنوب جزیره 
ارک در خلیج فارس خبرداد: » این کشتی با 
12 خدمه خارجی در حال عزیمت  برای تحویل 
سوخت قاچاق دریافتی از لنج های ایرانی به 
کشتی های بیگانه در مناطق دورتــر بود که با 
هوشمندی رزمندگان نیروی دریایی سپاه ناکام 
ماند.« در تصاویری که سپاه منتشر کرده است، 
مشخص شده که کشتی حامل نفت قاچاق از 
ایران »ریاح« نام دارد و همان کشتی است که 
با پرچم پاناما تــردد می کــرده و هفته گذشته 
خبرهایی مبنی بر ناپدید شدن آن منتشر شده 
بود.در همین حال به گزارش مثلث آناین به نقل 
از باشگاه خبرنگاران جوان، یک منبع آگاه در 
واکنش به توقیف کشتی نفتکش حامل سوخت 
از  آمریکایی ها  و  »انگلیسی ها  گفت:  قاچاق 
ساعت اول اطاع داشتند،اما  چون اقتدارشان 
در منطقه زیر سوال رفت، به صورت اساسی، 

صدایش را در نیاوردند. ابتدا خواستند مالکیت 
کشتی را اماراتی ها برعهده بگیرند که امارات زیر 
بار نرفت، چون خواستار تنش جدید با ایران بعد 
از ماجرای دو سوپرنفتکش در فجیره و حمات 
پهپادی نیست.« همچنین برخی منابع مدعی 
شدند که انگلیس پیغام داده و خواستار آن شده 

که ماجرای این کشتی رسانه ای نشود. 

سناریوهای پی در پی آمریکا	 

با این حال دخالت آمریکا برای آزاد کردن یک 
کشتی قاچاق بر حامل نفت ایران پایان تاش 
این کشور برای ناامن جلوه دادن خلیج فارس 
نبود و ساعاتی بعد دونالد ترامپ در سناریویی 
جدید، مدعی انهدام پهپاد ایرانی در نزدیکی 
ناو »باکسر« شد. این ادعا آن قدر غیر قابل اثبات 
بود که حتی »پنتاگون« در بیانیه رسمی خود 
حاضر نشد به ایرانی بودن این پهپاد اشاره کند و 
صرفا اعام کرد که »در ساعت 10 صبح به وقت 
محلی زمانی که ناو در مسیر ورودی تنگه هرمز 
در آب های بین المللی قرار داشت، یک سیستم 
هوایی بدون سرنشین با بال ثابت ]پهپاد[ به ناو 
باکسر نزدیک شد و در برد تهدید ناو قرار گرفت. 
و  کشتی  امنیت  حفظ  منظور  به  کشتی  ایــن 
سرنشینان آن علیه این پهپاد وارد عملیات شد.« 
پس از این بیانیه رسمی، یک سخنگوی پنتاگون 
در اظهاراتی نامطمئن گفت : »ما ارزیابی می 
کنیم که این پهپاد ایرانی باشد«. همزمان برخی 
منابع خبری نوشتند که پهپاد ساقط شده توسط 
آمریکا متعلق به امــارات بوده است. درهمین 
حال سید عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه 
کشورمان نیز در توئیتر خود سرنگونی پهپاد را 
تکذیب کرد و نوشت: »ما هیچ پهپادی را نه در 
تنگه هرمز و نه هیچ جای دیگر از دست نداده ایم، 
نگرانم که ناو یو  اس اس باکسر اشتباهی یکی از 

پهپادهای خودشان را هدف قرار داده باشد.«

رویـــداد24 نوشت : در آستانه انتخابات  •
مجلس یازدهم، اصولگرایان و اصــاح طلبان 
ــاده رقابت می کنند. اصــاح طلبان  خــود را آم
و  می گردند  سرلیستی  گزینه های  دنبال  به 
اصولگرایان در تاش هستند تا بتوانند به اجماع 
برسند. چالش اصلی اصاح طلبان و اصولگرایان 
برای انتخابات مجلس، نبود گزینه مناسب برای 

سرلیستی است.
جام نیوز نوشت :  »حسین آرین« کارشناس  •

امور نظامی و راهبردی در گفت و گو با بی بی سی 
بــه تشریح اهـــداف آمریکا از مــذاکــره بــا ایــران 
ــران بــه خوبی مــی دانــد  پــرداخــت و گفت : »ایـ
که مذاکره ای در کار نیست و این که آیت ا... 
خامنه ای گفت وگو با آمریکا و ترامپ را »سّم 
است  بدیهی  مسئله  یک  خواند  می  مضاعف« 
چــون آمریکا نمی خواهد مذاکره کند. هدف 
آمریکا این است که ایران با امضای مطالبات 12 
گانه آمریکا تسلیم شود و دستان خود را باا ببرد 
و این خودکشی سیاسی برای جمهوری اسامی 
است و جمهوری اسامی هیچ وقت چنین چیزی 

را قبول نخواهد کرد.«
ــده  • ــاه ــش رجـــانـــیـــوز نـــوشـــت : پـــس از م

با شمایل گــروه تروریستی  اسباب بازی هایی 
داعــش در مشهد و جــمــع آوری آن از مغازه ها، 
این بار در اتفاقی تازه انگشتری با نشان پرچم 
این گــروه در یکی از طافروشی های نیشابور 
دیــده شده است.رئیس اتحادیه طا، جواهر، 
فیروزه و ساعت نیشابور گفت: در این خصوص 
دستورالعمل یا نامه ای از سمت نیروی انتظامی یا 
اداره صنعت، معدن و تجارت به ما نرسیده است. 
وقتی چنین اجناسی با چنین شمایلی در بازار 
توزیع می شود به ما اطاع رسانی می شود ولی 

تاکنون چنین اطاع رسانی به ما نشده است.
 جام نیوز نوشت : رویترز گزارش داده که دو  •

کشتی باربری ایــران چند هفته است به خاطر 
تحریم های آمریکا در برزیل قادر به سوخت گیری 
و بازگشت به ایران نیستند. دو کشتی یاد شده 
چند ماه پیش محموله های »اوره« - که در تولید 
کود شیمیایی کاربرد دارد - برای برزیل آوردند 

و قرار بود که با محموله ذرت به ایران برگردند.
اعتماد آناین خبرداد: کدخدایی، سخنگوی  •

شورای نگهبان با بیان این که »صاحیت آیات 
جنتی، مومن و اریجانی برای انتخابات خبرگان 
در شورای نگهبان و بدون حضور خودشان بررسی 
می شود« افــزود: سهم قصور شــورای نگهبان از 
نارضایتی های موجود، 20 درصــد اســت. وی 
ــزود: قانون شــورای نگهبان را موظف نکرده  اف
دایل رد صاحیت را داخل پاکت بگذارد  و برای 

کاندیدای رد صاحیت شده ارسال کند.

خیال پردازی برای ائتاف سازی 
آمریکا در تاش برای تشکیل  ائتاف دریایی، مدعی انهدام پهپاد ایرانی شد!

سند واهی بودن ادعای ترامپ 	 

شب گذشته و درحالی که سپاه وعده داده بود، 
تصاویر ضبط شده از پهپاد ایرانی بر فراز ناو باکسر 
را منتشر کرده، این فیلم ها منتشر شد. درحالی 
که در بیانیه پنتاگون ادعا شده عملیات ساقط 
کردن پهپاد توسط ناو باکسر در ساعت 10 به 
وقت محلی انجام شده، در فیلمی که سپاه منتشر 
کــرده  به روشنی دیده می شود که پهپاد سپاه 
حتی در ساعت 11 به وقت محلی و پس از آن از 
ناو باکسر و دیگر شناورهای نظامی آمریکا برفراز 
خیلج فارس درحــال تهیه فیلم است که نشان 
دهنده واهی بودن ادعای ترامپ است. در بیانیه 
ای که شب گذشته سپاه نیوز منتشر کرد، تاکید 
شده است: »با اشراف اطاعاتی نیروهای مسلح، 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقاب اسامی 
طی روز پنج شنبه )98.4.27( حین اجرای 
مأموریت های جاری، ورود ناوچه آمریکایی »یو 
اس اس باکسر« و پنج فروند شناور همراه را به 
طور کامل و از لحظه ورود به تنگه هرمز ، به مدت 
سه ساعت تحت رصد کامل و نظارت دقیق داشته 
است و در این مدت پایگاه های پهپادی خودی ، 
هیچ گونه اقدام غیرمتعارف و تهدید کننده ای را 
از سوی نیروهای تروریستی آمریکا در ناو مذکور 

ثبت و مشاهده نکرده اند.«

سردبیر بی بی سی: هیچ مدرکی درتایید 	 

ادعای ترامپ درباره پهپاد ایرانی وجود ندارد

درهمین حال »سباستین آِشر« سردبیر شبکه 
جهانی بی بی سی  نیز در واکنش به ادعای 
رئیس جمهور آمریکا درباره ساقط کردن یک 
پهپاد ایرانی نوشت : »اکنون سند و مدرکی 
مثل فیلم یا تصاویر ماهواره ای وجود ندارد 
که ادعای آمریکایی ها را تأیید کند و تکذیبیه 
های مقامات ایرانی در رد ادعای ترامپ بسیار 

محکم است.«

سامی: در صورت خطای دشمنان، راهبرد 	 

ما از دفاعی به تهاجمی تغییر می کند

همچنین به گــزارش ایسنا، سرلشکر پاسدار 
حسین سامی، فرمانده کل سپاه هنگام بازدید 
و ارزیابی میزان آمادگی های دفاعی نیروهای 
دریــایــی  منطقه  و  سه گانه  جــزایــر  در  مستقر 
نــازعــات در خلیج فــارس، با تاکید بر اشــراف 
اطاعاتی و آمادگی مطلوب یگان های دریایی 
سپاه در صیانت از امنیت آب هــای سرزمینی 
ایران اسامی گفت: بسیار طبیعی است که ما 
در راهبردمان، دفاعی عمل می کنیم؛ یعنی 
آغازگر و شروع کننده هیچ جنگی نیستیم اما 
در تاکتیک، وضعیت کامًا معکوس است و در 
صورتی که خطایی محاسباتی از سوی دشمنان 
سرزند، راهبرد دفاعی ما به راهبرد تهاجمی 
تغییر وضعیت می دهد و همه ظرفیت های ما 

سراسر تهاجمی می شود.

این ائتاف سازی آمریکا هم  شکست می خورد

یزدان پناه- آمریکایی ها در دو ماه اخیر تاش کرده اند با اتفاقات متعدد، بحث امنیت در خلیج فارس 
را در صدر خبرهای این منطقه نگه دارند تا پس از ناکامی خود در به زانو در آوردن ایران با تحریم های 
یک سال اخیر، از راه ائتاف سازی های متعدد بتوانند به ایران فشار بیاورند. در همین زمینه ماجرای 
انفجار چهار نفتکش در بندر فجیره امارات و ماجرای انفجار  دو نفتکش دیگر در دریای عمان و تاش 
برای معرفی ایران به عنوان مقصر این اتفاقات و نیز اعزام پهپاد جاسوسی به داخل مرزهای آبی ایران که 
با انهدام آن همراه بود و سناریوهای روز پنج شنبه که شامل ادعای انهدام یک پهپاد ایرانی و همچنین 
دخالت آمریکا برای آزادسازی یک کشتی قاچاق بر که ارتباطی هم با آمریکا نداشت، نشان می دهد 
که واشنگتن تاش بی سابقه ای را برای ناامن جلوه دادن منطقه و گرد هم آوردن برخی کشورها در 
قالب یک ائتاف دریایی شروع کرده و به پیش می برد. هرچند سابقه این کشور در ائتاف های مشابه 
نظیر آن چه در نشست ورشو در لهستان رخ داد و به شکست انجامید و نیز شکست آمریکا در همگرایی 
کشورهای منطقه علیه ایران که با مخالفت های صریح کشورهای اثرگذاری چون لبنان، عراق، ترکیه، 
قطر و عمان همراه بود و نیز انهدام پهپاد فوق پیشرفته و تازه ساز گلوبال هاوک توسط سامانه پدافندی 
ایرانی »خرمشهر« نشان می دهد، آمریکا که از شش هزار مایل آن طرف تر می خواهد در آب های خلیج 

فارس برای خودش امنیت ایجاد کند، کاری سخت و شکست خورده را دنبال می کند.  

فرا خبر

سند واهی بودن 
ادعای ترامپ

تصویری از فیلم 
منتشر شده توسط 

سپاه که نشان 
می دهد بعد از زمان 

ادعایی پنتاگون 
مبنی بر انهدام یک 
پهپاد، پهپاد ایرانی 

درحال رصد ناو 
»باکسر«  است
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ضرب المثل ها میانبرهای شیرینی هستند تا منظورمان را بهتر به مخاطب برسانیم اما استفاده از آن ها 
این روزها چندان مرسوم نیست، چرا باید دوباره سراغشان را بگیریم؟  

  گشتـم نبـود 
نگـرد نیسـت !

ضرب المثل و اصطاحات 
ضرب المثلی

ضرب المثل؛ گونه ای از بیان است که 
معموًا تاریخچه و داستانی پندآموز در 
پس بعضی از آن ها نهفته است. البته 
بسیاری از این داستان ها از یاد رفته اند و 
پیشینه برخی از امثال بر بعضی از مردم 

روشن نیست.
ــاوت بـــیـــن »ضـــرب الـــمـــثـــل« و  ــ ــف ــ ت
»اصطاحات ضرب المثلی« در شکل، 
ساختار و عملکرد آن هاست که البته 

بیشتر مــردم این تفاوت را نمی دانند 
ــدون توجه، به هر مثل و اصطاح  و ب
می گویند  ضرب المثل  چنینی،  ایــن 
اما باید دانست امثال و حکم جمله ای 
است کامل با ساختمانی استوار بر پایه 
و اساسی غیرقابل تغییر، مانند: »تب تند 
زود به عرق می شینه!« یا »هرکه بامش 

بیش، برفش بیشتر!«
برخاف  ضرب المثلی؛  اصطاحات 
امثال و حکم عباراتی مصطلح و عمومی 
ــتــدا بــایــد در جمله ای  هستند کــه اب

جایگزین شوند تا عبارتی کامل حاصل 
شود. این عبارت کامل نیز برحسب قید 
زمان، فاعل و مفعول متغیر است، مانند: 
»پا توی کفش کسی کردن« یا »ُدم خود 

را روی کول گذاشتن«
بدون  ضرب المثلی  اصطاحاِت  این 
قرار گرفتن در یک جمله کامل، فاقد 
خصلت های ضرب المثل خواهد بود؛ 
مانند: »پایت را تو کفش بــزرگ تــر از 
خودت نکن!« یا »از ترس، ُدمش را روی 

کولش گذاشت و دررفت!«

آن هایی که از این گوش می گیرند 
و از آن گوش در می کنند

چند ساعتی بین مردم بودیم تا ببینیم آدم های 
دهه های مختلف، چقدر از ضرب المثل ها 
ــاره  می دانند. چند نفری که از آن ها درب
ضرب المثل پرسیدیم تا اسمش را شنیدند، 
ــاری اســت!  ــرک تــصــور کــردنــد مصاحبه س
خندیدند و از ما گذشتند! چند نفری هم بدون 
توجه به سوال ما راهشان را گرفتند و رفتند. 
بعضی ها هم یا اصــا اســم ضرب المثل به 
گوششان نخورده بود یا به یک گوش خورده و 
از آن دیگری در رفته بود، تعدادی هم به قولی، 
حافظه دیگر یاریشان نمی کرد و تعدادشان 
هم کم نبود و همه نوع سنی را شامل می شد! 
بعضی از شهروندان هم بعد از کلی فکر کردن 
فقط یک یا دو ضرب المثل به یاد آوردند. البته 
ازم است یادآوری کنیم، افرادی که درباره 
موضوعی اطاعات ندارند یا آگاهی شان کم 
است، طبیعتا تمایلی نیز به صحبت درباره 
آن موضوع ندارند. در این باره  ما با رهگذران 
زیادی همکام شدیم که به دلیل این موضوع، 
ترجیح دادند مطلب و عکسی از آن ها چاپ 
نشود. در زیر چند کامی از آن ها می خوانیم.

شاید مسخره شویم!
سعید موسوی، شهروند 22 ساله تنها دو 
ضرب المثل را به یاد دارد: »از هول حلیم توی 
دیگ افتادن!« »فانی اگه ساربونه، می دونه 

شترو کجا بخوابونه!«
ــاره ضـــرورت ضــرب الــمــثــل چیزی  ــ او درب
نمی داند و فقط می گوید: فکر کنم خوب است 
آدم چندتایی جمله خوب مثل ضرب المثل 

بلد باشد و به جا ازآن استفاده کند.
او همچنین می گوید: من بیشتر از خاله ام که 
از همه فامیل بزرگ تر است، شنیده ام که از 
این جمات به کار می برد و فکر می کنم اصا 
جوان ها اگر هم بخواهند از ضرب المثل 
استفاده کنند به نوعی مسخره می شوند! 
ــن جمات  ــون واقــعــا در قشر جـــوان ای چ

کاربردی ندارد.

از ماست که بر ماست!
مریم مجیر 27 ساله دو  ضرب المثلی را 
که همیشه مادربزرگش به کار می برده در 
خاطر دارد: »تخمش را ملخ خورده« و »شتر 

در خواب بیند پنبه دانه«. او ادامه می دهد: 
ما در مدرسه چیز زیادی از مثل ها و اهمیت 
شان نخواندیم حتی من که رشته ادبیات 
بودم درباره اهمیت و پیشینه ضرب المثل ها 
چیز زیادی نمی دانم. فقط یادم است یک 
ضرب المثل در کتاب فارسی دبیرستان مان 
بود به نام از »ماست که بر ماست«. همین قدر 

در خاطرم مانده است.
او اضافه می کند: فکر می کنم ازم است 
مثل ها حفظ و منتقل شــود. چــون امــروز 
اصطاحات و کلمات عجیبی بین مردم 
مخصوصا نوجوان ها بــاب شــده اســت که 

خیلی به زبان فارسی لطمه می زند.

همسن و سال های من چیزی 
نمی دانند!

سوده عرفانی،  17 ساله می گوید: نمی دانم 
این ضرب المثل است یا نه! »شتر دیدی 
ندیدی!«  و این یکی را هم نمی دانم یعنی 
چه؟ و کجا به کار می رود!  » اسب پیشکشی 

رو، دندوناشو نمی شمرند!«
ــاره استفاده از ضرب المثل در بین  او درب
مردم می گوید: زیاد شنیده ام اما واقعا توجه 
نکرده ام یا سعی نکردم آن ها را حفظ کنم. 
در مدرسه هم معلم ها تاکید زیادی به یاد 
گرفتن آن ها نمی کنند و فکر نکنم همسن و 
سال های من هم چیز زیادی از ضرب المثل 

بدانند!

بزرگ ترها آموزش بدهند
مجتبی مجاهد 14 ساله نیز یکی دیگر از 
دانش آموزانی است که در این باره می گوید: 

ــای داســـتـــان  ــاب هـ ــتـ در کـ
چندتایی ضرب المثل خوانده 

بودم اما واقعا چیز زیادی از 
آن نمی دانم. او در ادامه 

می گوید: بزرگ ترها 
ــادر، پـــدر و  ــ مــثــل مـ
معلم ها باید دربــاره 
ایـــن چــیــزهــا بـــه ما 
آموزش بدهند. فکر 

نمی کنم دوستان من 
هم چیزی دراین 

باره بدانند!

ضرب المثل دان ها! 
 مـــــــــادر بــــــزرگ هــــــا و 
پدربزرگ هایی که گنجینه 
ضــرب الــمــثــل انــد! ربابه 
بــخــتــیــاری، مــادربــزرگــی 
ــت کــه 85 بــهــار را در  اس
زندگی اش دیده است. او 
چند نمونه از مثل هایی را 
که به یاد می آورد برای ما می گوید:  »نخوردیم نون 
گندم، دیدیم دست مردم !«، یعنی اگر فان چیز را 
نداریم دست کم آن را دیده ایم، »از اسب افتادیم اما 

کمی  ــت  اس درســت  یعنی  نیفتادیم!«  نسل  از 
اوضاعمان بد شده است اما هنوز اصالتمان را حفظ 
کرده ایم، »یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به 
دیــگــری«، یعنی وقتی از کسی عیب می گیری 
خودت را به جای او بگذار، »به خانه همسایه می 
روی و آش می خوری به خانه ات آمدی نخودش را 
خیس کن!« یعنی از کسی نیکی می بینی فورا در 
صدد جبرانش باش، »از نو کیسه قرض نکن اگر 
کردی خرج نکن« یعنی از آدمی که تازه به مال و 
منال رسیده پول قرض نکن، »جلوی مهمان مرغت 
را هم کیش نکن!« یعنی مهمان که می آید پیش او 

با کسی دعــوا نکن که او به خــودش می گیرد و 
ناراحت می شود، این مادربزرگ می گوید: مردم در 
ــان قدیم سرگرمی کمتری نسبت به امــروز  زم
داشتند و همین باعث می شد دور هم جمع شوند و 
بیشتر وقــت روز را بــا هــم گفت وگــو کنند. این 
صمیمیت ها و نشست و برخاست ها باعث به وجود 
آمدن کلمات قصار و ضرب المثل ها می شد و آن ها 
را حفظ می کرد. این روزها دیگر مهمانی ها کم و 
کوتاه مدت و احوال پرسی ها تلفنی شده است به 
همین دلیل مردم کمتر با هم صحبت می کنند و 

ضرب المثل دیگر فراموش شده است.

کتاب خوانی کم شده، ضرب المثل فراموش شده
احسان جاویدی یکی دیگر از جوانانی 
ــوش مصنوعی  ــت کــه دارای ه اس
است. او چند ضرب المثل به یاد دارد: 
»دیوار را یک رو کاهگل کردن« یعنی 
کار را فقط از یک جنبه در نظر گرفتن، 
»آب از سرچشمه گل آلــود است«، 
یعنی کار از باا خراب است، »مرد با 
پارو می آورد و زن با جارو بیرون می اندازد«، یعنی مرد با زحمت 
مال به دست می آورد اما زن بی ماحظه خرج می کند، »نه 
خورده و نه برده گرفته درد ُگرده«، یعنی در کار دخالتی نداشته 
ولی همه زحمات و زیان ها متوجه او شده است. »آفتابه لگن  
هفت دست، شام و نهار هیچ« یعنی کسی یا چیزی پر سر و 
صداست اما نتیجه ای در بر ندارد و »پیری و معرکه گیری!«  

یعنی در اواخر پیری، کاری کنی که از تو انتظار نمی رود.

او یک مثل خراسانی هم مثال می زند: »ُگله نفتیه که هی 
هوا ِمره بعضی وقتا فتنه هم بپا ِمره«، یعنی گلوله نفتی را باا 

می اندازند، بعضی وقتا هم دعوا می شود.
جاویدی درباره ضرب المثل می گوید: با توجه به این که سطح 
کتاب خوانی مردم به شدت کم شده، مشخصا استفاده از 
ضرب المثل هم به همان نسبت کمتر شده است. در قدیم با 
توجه به این که مردم امکانات رفاهی و سرگرمی های کمتری 
در اختیار داشتند بیشتر دور هم جمع می شدند و با هم شروع 
به خواندن شعرها و ضرب المثل های قدیمی می کردند که 
باعث می شد این ضرب المثل ها به دلیل تکرار، در حافظه 
آن ها بماند، بیشتر استفاده شود و در محاوره کاربرد داشته 
باشد. هم اکنون با توجه به کمبود وقت و بی حوصلگی مردم 
امــروزی، بیشتر محاوره های عــادی و ســاده در مکالمات 
استفاده می شود و خبری از ضرب المثل های جالب و شیرین 

قدیمی نیست.

َمَثل ها، عصاره کام و فرهنگ یک جامعه 
هستند

ــرادی که با آن ها دربــاره   در بین اف
ضرب المثل صحبت کردیم، به طور 
اتفاقی با یک زبان شناس نیز آشنا 
شدیم که مطالب مفیدی در این باره 
ارائه کرد. در زیر گزیده ای از صحبت 

های فریدون حاجیلو را می خوانیم.
فریدون حاجیلو  40 ساله، شهروند 
ترک زبان و دانشجوی ارشد زبان شناسی است. او درباره 
ضرب المثل می گوید: مثل ها، عصاره کام و فرهنگ یک 
جامعه هستند که مفهومی طوانی را به صورت خاصه منتقل 
می کنند. یعنی یک جمله، بار یک داستان را می کشد و مفهوم 
را منتقل می کند. اتفاقا موفق هم هست. ضرب المثل ها از دل 
زندگی انسان ها و واقعیت ها سرچشمه می گیرد 
اصوا ضرب المثل چون عصاره یک متن  
و مثل شمشیر تیز، برنده واثرگذار است. 
ضرب المثل ها مانند شعرها سینه به سینه 
و گاهی از فرهنگی به فرهنگی دیگر 
انتقال می یابند. مثل هایی داریم 
که از زبان ترکی به زبان فارسی و 
برعکس منتقل شده است یعنی 

آن ها مرزی نمی شناسند.
ــر مــی کــنــیــم  ــ ــک ــ گــــاهــــی ف
ــت و  ــده اس ضرب المثل کــم ش
نسل جوان از آن کمتر استفاده 
می کند اما من با این موافق نیستم 

و فکر می کنم انسان ها در سنین بااتر و در طــول گذر 
زندگی شروع می کنند از ضرب المثل ها استفاده کردن و 
زمانی می رسد که تازه مثل ها در ذهن، جایگاه می یابد و 
مورد استفاده اش در زندگی شخصی شناسایی می شود. 
ضرب المثل چیزی نیست که از بین برود و نسل های بعدی 

نیز حتما از آن ها استفاده خواهند کرد.
تعداد به یاد داشتن مثل ها به عاقه شخصی انسان ها هم 
برمی گردد و قرار نیست همه به انــدازه هم ضرب المثل 
بدانند ولــی فکر می کنم تقریبا به جز کــودکــان، دیگر 
رده های سنی تعدادی ضرب المثل می دانند و به مرور که 
سنشان باا می رود تعداد آن ها هم بیشتر می شود. گاهی 
مثل ها از زبان های دیگر درست ترجمه نمی شوند .مانند 
ضرب المثل »مار از پونه بدش می آید ولی در انه اش سبز 
می شود« که از ترکی به فارسی ترجمه شده اما جالب است 
بدانید مار اصا از پونه بدش نمی آید! واژه » یارپوز« به معنی 
پونه و راسو است و واژه راسو به اشتباه پونه ترجمه شده 
است.  مار از راسویی که شکارچی اوست بدش می آید و 

راسو دایم دم انه مار است. 
همچنین به دلیل این که ذات انسان کم کوشش بوده و به 
دنبال رساندن مفهوم در جمله ای خاصه است لذا مثل ها 
در تمام فرهنگ ها و قوم ها وجود دارد و گاهی ضرب المثلی 
معادل خارجی نیز دارد مانند: »مرغ همسایه غاز است« 
یعنی چیزی که مال دیگران است بهتر است که در انگلیسی 

مشابه آن می شود: 
 The grass is always greener on the other side of

!the fence
علف های پشت پرچین همیشه سبزتر دیده می شود!

سخنان نغز جای مثل ها را گرفته 
مهدیه اختراعی 37ساله و معلم خصوصی 
زبان انگلیسی و فرانسه است. نمونه هایی  از 

َمَثل های ایرانی که به یاد دارد:
 »دیوار موش داره، موش هم گوش داره«، »تا 
نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها«، »نو که 
میاد به بازار کهنه می شه دل آزار«، »از کیسه 
خلیفه می بخشه!«، »آن قدر مار خورده، افعی 
شده«، » از اون جا مونده، از این جا رونده!«، » از اون نترس که های و 

هوی داره، از اون بترس که سر به تو داره«، » از بی کفنی زنده ای!« 
از  کمتر  قبل،  نسل های  به  نسبت  می کنم  فکر  گوید:  می   او 
ضرب المثل استفاده می کنیم. امروزه تعداد زیادی َمَثل در دست 
فراموشی است و این به دلیل تاثیر رسانه های دیجیتال و تصویری 
است. در کل رسانه های تصویری و مکتوب در حفظ یا فراموشی 
ضرب المثل ها نقش دارند یعنی آن ها می توانند هم نقش مفیدی 
در تولید، نگهداری و بازنشر مثل ها داشته باشند و هم  آسیب زننده 
باشند. امروزه رسانه های دیجیتال هستند که برای ما الگوسازی 
می کنند که چطور صحبت کنیم. مخصوصا اصطاحاتی که یک 
برنامه طنز پرطرفدار ممکن است بین مردم رایج کند. وقتی این 
ها جایگزین َمَثل ها  و سخنان نغز شده و ذهن مردم از آن ها انباشه 
است، مطمئنا ضرب المثل های اصیل کمرنگ می شوند. پیش از 
به وجودآمدن رسانه های تصویری، تنها سرگرمی مردم، خواندن 
رسانه های مکتوب بود مانند اشعار حافظ  که پر است ازَ مَثل، آن ها 

دهان به دهان می گشت و منتقل می شد.
اختراعی از مشابهت برخی امثال ایرانی با انگلیسی و فرانسوی مثال 

می زند و می گوید:
No pain no gain

معادل این مثل در فارسی این است:» نابرده رنج گنج میسر نمی شود«
و مثل »خواستن توانستن است«، در زبان فرانسه به این صورت به 

کار می رود:
vouloir c'est pouvoir

پرونده
 زیبایی و تاثیرگذاری ضرب المثل های شیرین ایرانی بر کسی پوشیده نیست اما کافی است دنبال کسی 

بگردید که ضرب المثل های زیادی بلد باشد، آن جاست که یاد این مثل می افتیم، »گشتم نبود نگرد نیست!«، 

متوجه می شویم ما جامعه و نسل بسیار فراموش کاری هستیم و با وجود این همه گنجینه بزرگ شعر و 

ادبیات شیرین فارسی که مملو از مثل های ناب است، بیشتر آن ها را به باد فراموشی داده ایم و در صحبت 

های عامیانه مان کمتر از آن ها بهره می بریم! جای تاسف است که برخی از مثل های قدیمی ما به کلی فراموش 

شده اند و فقط باید آن ها را مانند گوهری ارزشمند و کمیاب  از زبان مادربزرگ و پدربزرگ ها شنید، همه 

این موارد دلیلی شد تا گشتی بزنیم در شهر و ببینیم مردم چقدر  ضرب المثل  می دانند و از آن ها استفاده 

می کنند. با ما همراه باشید و این مصاحبه های خواندنی را دنبال کنید.

نسیم سهیلی | روزنامه نگار
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توجه به مشکلی شایع در خانم ها

وقتی درد دیگر طبیعی 
نیست

قاعدگــی دردناک یک مشــکل 

شایع زنانه اســت که ۶۰درصد 

زنانی که عادت ماهانه می شوند، 

آن را تجربــه می کنند. قاعدگی 

دردناک اولیه به درد قاعدگی بدون مشــکل 

لگنــی و زنانــه اطــاق می شــود که بــه علت 

ترشــح زیاد یا نامتعــادل بعضی از مــواد که از 

ایه پوششــی رحم در دوران قاعدگی ترشــح 

می شــود، به وجــود می آید. ترشــح ایــن مواد 

همراه با افزایش انقباضــات رحمی و کاهش 

جریــان خــون رحمــی و افزایش حساســیت 

اعصاب محیطی است و با تجویز داروهای ضد 

التهاب مانند مفنامیک اسید می توان دردها 

را درمان کرد.

دردهای طبیعی چند ســاعت قبل از شــروع 

قاعدگی، آغاز و برای 48 تا 72 ســاعت باقی 

می ماند. درد زیر دل و همراه با کمردرد است 

که به کشاله ران می کشد. ممکن است فرد در 

این شرایط تهوع، اســتفراغ، اسهال و حاات 

کولیک را نیــز تجربه کند که با ماســاژ شــکم 

وکمرکمی بهبود پیدا می کند.

اما نکته قابل توجه ...

اما گاهــی مواقع افــزون بردردهــای قاعدگی 

اولیه کــه در حالت طبیعی دیده می شــود درد 

دوره ماهانه همراه با درد در لگن بروز می کند. 

در این شــرایط دردهای قاعدگی از یک هفته 

قبل شــروع و چند روز بعد از اتمام آن هم باقی 

می ماند. باید توجه کرد که آیا فرد از سال های 

اول ســیکل قاعدگی درد دارند یا بعــد از چند 

ســال دچار چنیــن دردهایــی می شــوند؟ در 

شرایطی که بیمار قبا درد معمولی داشته و بعد 

از سال ها دردهای غیرقابل تحمل به سراغش 

بیایــد علل دیگــر باید بررســی شــود. مواردی 

چون عفونت، آندومتریوز، کیست تخمدان و... 

می تواند موجب این دردها شــود کــه با درمان 

علت زمینه ای درد هم کاهش پیدا می کند.

در این موارد برای کاهش دردهای قاعدگی، 

استفاده از داروهای مسکن موثر نخواهد بود 

و باید بــرای درمان بیمــاری زمینــه ای انجام 

شود تا درد هم کمتر شود. آندومتریوز یکی از 

علل شــایع دردهای غیر طبیعی قاعدگی که 

در سال های اخیر شــیوع بیشتری پیدا کرده 

اســت و  در1۰ درصــد خانم ها و افــرادی که 

نازایی دارند، دیده می شود. در این موارد علت 

زمینه ای مطرح است. دیسمنوره های شدید و 

درد لگنی در این دوره  افزایش پیدا می کند و 

به سمت قسمت های تحتانی، روده ها کشیده 

می شود. این افراد در زمان نزدیکی نیز ممکن 

است درد را تجربه کنند. اجابت مزاج دردناک 

و مشــاهده خون در مدفــوع و ادرار هم در این 

افراد گزارش شده اســت. برای کاهش درد، 

ازم اســت ایــن گــروه از خانم هــا موضــوع را 

پیگیری کنند تا با درمان علت، دردهای شدید 

هم کاهش یابد.

1 انتخاب مایع اصلی
برای درســت کردن اسموتی شما 

نیــاز به مقــداری مایــع داریــد. البتــه اگر از 

میوه ها و سبزیجات آبدار شما مانند طالبی، 

خیار یا ســیب اســتفاده می کنید، به میزان 

کمتری مایع نیاز خواهید داشت. فهرست 

زیر می تواند به شما کمک کند تا به غیر از آب 

به گزینه های دیگر نیز فکر کنید:

شــیر، آب ســبزیجات آماده شــده مانند آب 

هویج یا کرفس، چای خنک، دوغ

2 انتخاب ماده اصلی
در انتخــاب این مــاده اصلی کمی 

جســور باشــید، نگران طعم یا عطر کم ماده 

انتخابی خود نیز نباشید، چرا که در مراحل 

بعدی با افزودن مواد دیگــر می توانید طعم 

و عطر اسموتی را بهبود بخشید. البته توجه 

داشــته باشــید که چون قرار است محصول 

نهایی کم شیرین باشد، از میوه های شیرین 

در این بخش چندان خبری نیست. حاا به 

فهرست زیر نگاه کنید:

هندوانــه، طالبــی، گرمــک، ملــون، گوجه 

فرنگی خام )بهتر است پوست آن را بگیرید(، 

فلفل دلمه ای، توت فرنگی )تازه یا یخ زده(، 

هویج )خام یا بخارپز شده(، خیار، کدو سبز 

)خام(، کدو حلوایی )پخته شده(، اسفناج با 

برگ های کوچک )خام(، کرفس )ساقه های 

ظریف و خام(

3 بهبود بافت
اگر قــرار باشــد یکــی دو گزینــه از 

فهرســت باا را انتخاب کنید و بــا آب داخل 

مخلوط کن بریزید، به احتمال زیاد گزینه به 

دست آمده بافت دلچسبی نخواهد داشت و 

خیلی زود آب آن جدا می شــود. برای بهبود 

بافت می توانیــد از گزینه های زیر اســتفاده 

کنید:

میوه های یخ زده: توت فرنگــی، موز، انبه، 

آناناس

 ماست، دانه های آجیل خام: بادام درختی 

)بدون پوســت( یا بــادام هندی، کــره بادام 

درختی یا بادام هندی آسیاب شده

پــوره ســبزجات پختــه شــده )هویــج، کدو 

حلوایی یا گل کلم(

4 بهبود طعم و عطر
انتخاب درست از فهرست زیر نیاز به 

تجربه دارد؛ انتخاب درست می تواند به شما 

یک اســموتی جادویی بدهد و یک انتخاب 

غلط ... اصا بیایید فکــرش را نکنیم. فقط 

یادتان باشــد اگر ماده ای را بــرای اولین بار 

می خواهید امتحان کنید، از میزان بسیار کم 

شروع کنید و اگر طعمش را پسندید، میزان 

آن را افزایش دهید.

چند برگ از یک نوع سبزی تازه: جعفری، 

ریحان، نعناع یا رزماری

ادویه: زنجفیل تازه، پودر پیاز، پودر ســیر یا 

کمی فلفل

پوست رنده شده لیموترش یا پرتقال )نهایت 

به قدر یک قاشــق چــای خــوری(، آب لیمو 

ترش، سرکه کمی )اگر طرفدار طعم ترش در 

اسموتی هستید(، فلفل تند تازه، پیاز تازه، 

پیازچه به میزان کم و در نهایت کمی نمک

نکتــه پایانــی: اگــر از میوه هــا یــا  5
ســبزیجات یخ زده در هیچ کدام از 

مراحل استفاده نکرده اید، اضافه کردن یخ را 

فراموش نکنید!                 

چشم هم سکته می کند؟

سامت

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.

دکتر علی اصغر اسماعیل زاده 
مدیر نظارت بر موادغذایی ، آرایشی و 

 بهداشتی معاونت  غذا و داروی
 دانشگاه مشهد

 صابون مایع بهتر است یا جامد؟ چرا؟

اگــر منظــور از صابــون مایــع همــان مایــع 

دستشویی باشد مطمئنا مایع دستشویی بهتر 

اســت چراکه Ph آن به   Phپوســت نزدیک تر 

ولی قلیایی بودن صابون جامد بااتر و حدود 

9تا11 است.

 هرچــه خاصیــت قلیایــی بااتر باشــد میزان 

خشکی پوست نیز بیشتر است. برای اصاح 

آن فــرآورده هــای جدیــدی بــه نــام »پــن« یــا 

»ســیندت« طراحی و در بازار وجــود دارد که 

Ph آن ها نزدیک به Ph پوست است .

تفاوت میزان کف شوینده ها تاثیری بر 

تمیز کردن شان دارد یا نه؟ چرا میزان کف 

کردنشان فرق می کند؟

میزان کف کنندگی یکی از آزمون هایی است 

که روی محصول انجام می شود. البته میزان 

آن بستگی به نوع سورفکتانت های موجود در 

محصــول دارد و بعضی از آن ها بــرای بچه ها 

مناسب است که حساسیت زایی کمتر دارند 

و زیاد کف نمی کند.

 معموا مخلوطی از ســورفکتانت ها استفاده 

می شود تا کف کنندگی و شویندگی مناسب 

ایجاد کند. رابطه مســتقیم بیــن میزان کف و 

شویندگی وجود ندارد.

در این روزهای گرم تابســتانی بازار نوشــیدنی های خنک بسیار 

داغ شده است. اما بســیاری از این نوشــیدنی های آماده که تحت 

عناوینی چون اسموتی، گاسه یا شیک به فروش می روند، میزان 

باایی شکر دارند. دریافت این میزان باای شکر جدا از این که می تواند میزان کالری 

دریافتی روزانه را افزایش دهد، خود می تواند احساس تشنگی ما را تشدید کند. در 

این مطلب ما به دنبال بیان نکات کلیدی در زمان تهیه اسموتی های کم شیرین هستیم 

و فهرستی از گزینه های متفاوت را برای شما آماده کرده ایم. شما بنا به ذائقه و مواد در 

دسترس، با توجه به نکات کلیدی این راهنما، می توانید نوشیدنی های متفاوتی را تهیه 

کنید. البته توجه داشته باشید که نتیجه نهایی بر مبنای این توصیه ها یک اسموتی با 

طعم طبیعی، کمی متمایل به ترشی و البته سرشار از ویتامین و مواد مغذی خواهد بود 

که میزان شکر موجود در آن کمتر از یک چهارم شکر اسموتی های آماده بیرون است.

محوری

بهداشت

پزشکی

فشارخون برای جوانان 
خطرناک تر است

محققان دانشــگاه کلمبیــا در یــک پژوهش جدید 

دریافتنــد، فشــار خــون بــاا جوانــان را بیــش از 

بزرگساان در معرض بیماری قبلی قرار می دهد.

این پژوهش و داده های به دست آمده از آن به خوبی 

نشان می دهد که فشار خون و کلسترول باا تا چه حد 

ســامت جوانان را به خطرمی اندازد.کارشناسان 

این مطالعه را به عنوان یک هشدار در اختیار پزشکان 

قرار دادند تا به واسطه آمار مشخص شود که جوانان 

2۰ تــا 3۰ ســاله امــروزی بیــش از میان ســاان و 

ســالمندان گرفتــار بیماری هــای قلبی شــده اند.

محققان از ۶ پژوهش بزرگ که بیش از 3۶ هزار نفر 

را شامل می شــود، ۶ مدل را برای ارزیابی خطرات 

فشــارخون باا از سن 18 ســالگی به بعد استفاده 

کردند و به خوبی دریافتند، ســامت جوانان تحت 

تاثیر فشــارخون باا قرار دارد. آنــدرو مورن محقق 

ارشــد این مطالعه می گوید: »حفظ سطح مطلوب 

فشار خون و کلسترول LDL در طول دوران نوجوانی 

و جوانــی می تواند به افزایش مزایای پیشــگیری از 

بیماری های قلبی و عروقی منجرشود«.

راهنمای جامع آماده کردن 

 اسموتی های کم شیرین 

ویژه روزهای داغ تابستانی

شیوا رضایی  |  روزنامه نگار 

پیــش از ایــن محققــان دریافتــه بودند که 

کاهش شــنوایی مرتبط با افزایش ســن را 

می توان یکــی از عوامــل پیش بینی کننده 

دمانس )زوال عقل(، فراموشی و به صورت 

کلی اختال در عملکرد مغز در نظر گرفت.

 اما مطالعــات جدید حاکی از آن اســت که 

نتیجه گیری پیشین چندان دقیق نیست و 

کاهش شنوایی به خودی خود رابطه ای با 

زوال عقل ندارد، بلکه مسئله مهم می تواند 

نحوه استفاده از ســمعک در افرادی باشد 

کــه بــا افزایــش ســن دچــار افت شــنوایی 

شده اند.

برای بررســی نقش ســمعک در پیشگیری 

از کاهــش عملکرد مغز، محققــان دو مرکز 

علمــی در انگلســتان بــه بررســی وضعیت 

بیــش از 25 هــزار نفــر از افراد بــاای 5۰ 

ســال پرداختند. همه ی ایــن 25 هزار نفر 

در آغاز مطالعه مورد ارزیابی شناختی قرار 

گرفتند. 

سپس طی دو ســال و به صورت ساانه این 

ارزیابی ها تکــرار شــد. مقایســه نتایج این 

ارزیابی ها بین دو گروه، استفاده کنندگان 

از سمعک و افرادی که استفاده نمی کردند، 

نشــان داد عملکرد و کارایی مغــز در گروه 

اســتفاده کننده از ســمعک طــی این زمان 

بهتر باقی مانده است. گروه استفاده کننده 

از سمعک در آزمون های مربوط به بررسی 

حافظه و تمرکز، نمرات بهتری کسب کرده 

بودند.

 در عین حــال زمــان واکنش این گــروه در 

مقابل محرک های مختلــف، کمتر از گروه 

دیگر بود. نتایج این مطالعه هفته گذشته در 

کنگره بین المللی انجمن آلزایمر در آمریکا 

ارائه شده است.

دانستنی ها

  بــر مبنــای نتایج بــه دســت آمده استفادهازسمعکبهسامتمغزشماکمکمیکند

در ایــن مطالعــه متخصصــان بــر 

ایــن باورنــد کــه بــا تشــخیص بــه 

 موقع کاهش شــنوایی در ســنین 

میــان ســالی و اوایل ســالمندی و 

تشویق افراد به استفاده از سمعک، 

می توان به حفظ عملکــرد مغز در 

سنین بااتر کمک کرد.

کلوچه گوشت، غذای پر طرفدار بچه ها

آشپزی من

سیر - 2 حبه  
مغز نان باگت  -   یک ونیم  پیمانه

شیر – نصف  پیمانه
پیاز - یک عدد

روغن برای سرخ كردن  -    به میزان ازم
گوشت چرخ كرده -5۰۰ گرم

جعفری ساطوری -3 قاشق سوپ خوری
رب گوجه فرنگی -یک قاشق سوپ خوری

نمك و فلفل و ادویه كاری - به میزان ازم
تخم مرغ -یک عدد

پنیر گودا  -8۰ گرم

 مغز نان باگت را در شــیر خیــس کنید. پیــاز را با رنده 

درشت رنده و در كمی روغن تف دهید.

ســیر را ریز خرد و به پیاز اضافه کنید. سپس گوشت   

چرخ كرده را در ظرفی بریزید، ورز دهید تا چســبندگی 

پیاز، جعفری خرد شــده، رب گوجه فرنگی،  پیدا كند. 

نمك، فلفل، ادویه كاری و مغز نان باگت خیس شــده در 

شــیر را به گوشــت اضافه کنید و همراه تخــم مرغ خوب 

ورز دهید.

 از مایــه مقــداری بردارید وبه صــورت كلوچــه گرد در 

آوردید و در آرد بغلتانید. حاا کلوچه های آماده شــده 

را در روغــن داغ با حرارت مایم ســرخ کنیــد. )حرارت 

بعد از پخت،  خیلی مایم باشد تا مغز آن پخته شــود(. 

کلوچه ها را در ســینی فر بگذارید و کمی پنیر گودا روی 

فر را از قبل روی حرارت 2۰۰ درجه  آن ها رنده کنید. 

ســینی را در طبقه وســط فر بــه مدت 15  گرم کنیــد. 

دقیقه قرار دهید.

آشپزی من 
غذای اصلی

صفحه  فر فر ه   
ویژه 5 تا 10 ساله ها روزهای زوج

صفحه  جو  ا  نه 
  ویژه 10 تا 15 ساله ها روزهای فرد

یسام
درزندگ

اگر رگ هــای خونــی که از عصــب بینایــی بیرون 

می آید و به ســمت شــبکیه چشــم مــی رود، دچار 

گرفتگی شود و خون نتواند جریان پیدا کند، دچار 

انسداد شریان )ســرخرگ( مرکزی شبکیه چشم 

شده اید که می تواند به سکته چشم منجر شود.این 

بیماری ناشی ازاختال در خون رسانی به عصب 

بینایی است و باعث کاهش ناگهانی بینایی یا دید 

محیطی خواهد شــد. عصب بینایی مشــابه کابل 

حاوی یک میلیون رشــته ســیم مســتقل یا عصب 

های بینایی اســت. هر کدام از رشته های عصبی 

حامل اطاعات مربوط به قسمتی از بینایی است 

و آن ها را به مغز منتقل می کند. این بیماری اصوا 

در افراد باای 50 ســال رخ می دهد و ارتباطی با 

بیماری های دیگر ندارد، اگرچه در بیماران فشار 

خونی و مبتا به مرض قند شــایع تر است. در این 

بیماران قطع ناگهانی خون رســانی به قسمتی از 

عصب، منجر به ایجاد حالتی مشــابه سکته مغزی 

در عصب بینایی می شود.

عایم سکته چشم

افرادی که دچار سکته چشم می شوند معموا عایم 

هشداردهنده کمی دارند. بیشتر این افراد به محض 

بیدار شدن از خواب در صبح، دچار کاهش بینایی در 

یک چشم می شوند که دردی هم ندارد. برخی از این 

افراد یک ناحیه تاریک یا سایه ای را در نیمه باایی یا 

پایین میدان بینایی خود می بینند.

علل سکته چشم

کاهش جریــان خــون در رگ های قســمت جلویی 

عصب بینایی باعث سکته چشم می شود.اگر ذخیره 

غذایی و اکســیژن عصــب بینایی قطع شــود، بافت 

عصبی دچار آسیب شده و از بین می رود و در نتیجه 

باعــث کاهــش بینایــی می شــود.برخی پزشــکان 

معتقدهستند داروهای ضد فشارخون جدید قوی 

اســت، فشــارخون را در هنگام خــواب خیلی پایین 

می آورد و باعث سکته چشم می شود.

درمان 

هم اینک هیچ درمانی برای آن وجود ندارد و اگر چه 

در نیمی از بیماران بعد از بر طرف شــدن تورم اولیه 

دید مرکزی اندکی بهبود می یابد ولی دید محیطی 

معموا بهتر نخواهد شد.

ورم عصب چشم

خیلی اوقات وقتی چشم به مدت طوانی در معرض 

آفتاب قرار می گیــرد دچار آفتاب ســوختگی قرنیه 

می شود که فرد فکر می کند در چشمش ریگ وجود 

دارد؛ در این زمان باید از کمپرس ســرد و قطره های 

ضد التهاب اســتفاده کرد. یکــی از خطرناک ترین 

آسیب های چشمی، التهاب عصب بینایی است که 

متاسفانه ناگهانی به وجود می آید و بیمار تار می بیند و 

رنگ ها را به درستی تشخیص نمی دهد؛ این بیماری 

به دلیل تورم عصب چشم ایجاد می شود. همه افراد 

باید بیشترین مراقبت را از چشمان خود داشته باشند 

چرا که ممکن اســت با یک عفونت ســاده و استرس 

روزانه، بینایی چشمان خود را از دست بدهند.

مهین رمضانی  |خبرنگار

خنک شدن 
بدون

 شکر افزوده!

بانوان



آن چــه از شــرح ایــن ماجــرا اســتنباط  تربیت 
می شود، این است که اطاعات چندانی فرزند

درخصــوص مراحــل رشــد کودک تان 

ندارید و واکنش های طبیعی دخترتان را 

این گونه برداشت می کنید که انگار مشکلی یا حتی دشمنی 

با شما دارد. دو تا سه سالگی، سن لجبازی و ابراز وجود کردن 

کودکان اســت. کــودکان در این ســن منفی بــاف، لجوج و 

سرسخت اند. کودک دو و نیم ساله دمدمی مزاج است. اگر 

مادر به طرفش برود، پدر را می طلبد و اگر پدر به طرفش برود، 

مادر را می خواهد. او در دنیایی از تضاد سیر می کند. کلماتی 

مثل می خواهم، نمی خواهم، انجام می دهم، انجام نمی دهم، 

می توانم، نمی توانم، بله، نه و ... زیــاد بر زبان کودکی در این 

سن جاری می شود.

   در آرزوی شیرخوارگی!

کودک دو و نیم ساله ممکن است رفتارش با شما بسیار خوب 

یا بسیار بد باشد اما در نهایت او شما را بسیار دوست دارد ولی 

ممکن است در بسیاری از مواقع مادر را به پدر ترجیح دهد. 

او ممکن اســت بخواهد جالب ترین استعدادهایش را فقط 

به مادرش نشــان دهد و پدر را دور از قلمرو روابط با مادرش 

نگــه دارد. این کــودکان ممکن اســت بخواهنــد خاطرات 

شیرخوارگی را تجدید کنند. از نظر احساسی می توانند این 

کار را با چسبیدن به مادر و تقاضای شیرخوردن از مادر انجام 

دهند. آن ها خود را در آغوش مادر رها می کنند و از این کار 

لذت می برند و ممکن است عاقه ای به حضور فرد دیگری 

حتی پدر نداشته باشند.

   مهارت های فرزندپروری تان را تقویت کنید

توجه داشته باشید که کودک شما در این سن آشنایی زیادی 

با احساســاتش نــدارد بنابراین هیجاناتش را ممکن اســت 

بسیار غلو شده نشان دهد. رفته رفته با بزرگ تر شدن کودک 

و کامل تر شدن دایره لغاتش، شما می توانید برای احساسات 

او و خودتان نام بگذارید تا به او در شناخت احساسات خودش 

و دیگــران کمک کنیــد. هرچه شــناخت کــودک در زمینه 

احساسات خود و تاثیر رفتارهای خود بر احساسات دیگران 

بیشتر شود، به احتمال بیشتری با دیگران مدارا می کند. در 

نهایت ســعی کنید اطاعات خود را از روند رشــد فرزندتان 

بیشتر و مهارت های فرزندپروری خود را تقویت کنید.

ازدواج یکــی از مهم ترین تصمیم های  مشاوره 
زندگی هر دختر و پسر مجردی است ازدواج

که اگر دقت کافی در آن نشــود، باعث 

صدمات جبران ناپذیری می شود. پس 

ازم است دقت، درایت و مشورت کافی لحاظ شود.

   فقط رویه ماجرا را نبینید

برای داشتن ازدواجی موفق، باید در یک سری از شرایط دو 

طرف و خانواده ها با یکدیگر تناسب داشته باشند. معیارهایی 

از قبیل موقعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی، 

تحصیات، ظاهر و زیبایی، ســن، تیپ شــخصیتی، تعداد 

افراد خانواده، طرز فکر و باورها، آداب و ســنن و ... مسائلی 

هستند که حتما باید لحاظ شوند. این خانم در 15سالگی 

یعنی نوجوانی و هیجانات خاص این دوره عاشق شما شده و 

با پیگیری مداوم بااخره شما را پیدا کرده است. احتماا هر 

دو نفر شما اان حس خوبی را تجربه می کنید، او به این دلیل 

 که عشق خود را پیدا کرده و شــما هم فکر این که دختری تا 

این حد پیگیرتان بوده. البته این فقط رویه ماجراست. شما 

به ازدواج با یکدیگر هم فکر می کنید. ازدواج چیزی فراتر از 

عاشقی نوجوانی است. نوجوانی سنی است که شیفتگی 

به جنس مخالف در آن شــکل می  گیرد و خود فرد هم تصور 

می کند انتخاب آگاهانه و درستی را انجام داده در حالی که 

شخصیت انسان در این دوره ثباتی ندارد.

   شما برون گرا و آن دختر درون گراست

اما به شما به عنوان فردی که این دوره را پشت سر گذاشته و به 

ثبات و پختگی ازم رسیده اید، پیشنهاد می کنم بزرگ ترین 

تصمیم زندگی تان را احساســی و عجوانه نگیرید. یک بار 

دیگر تناســب ها را در ازدواج مــرور کنید و ببینیــد چقدر با 

هم جور هستید. به عنوان مثال باید گفت شما در بعد تیپ 

شخصیتی با هم تناســب ندارید. طبق پیام تان دختر مورد 

عاقه تان کم رو، خجالتی و حســاس است و شــما پر انرژی 

وشلوغ! شاید بتوان گفت شــما برون گرا هستید و آن دختر 

درون گرایــی بیشــتری دارد. وقتــی دو نفــر با ایــن دو تیپ 

شخصیتی متفاوت با یکدیگر ازدواج می کنند، در مواردی 

با هم دچــار ناســازگاری می شــوند مثــل رفــت و آمدهای 

خانوادگی و دوستانه، ارتباط در اجتماع و  رابطه با رفیق و .... 

با آگاهی از این نکات، تصمیم نهایی را برای ازدواج بگیرید.

   از کنار زودرنج بودنش نگذرید!

وقتی همســرتان زودرنج باشــد، شــما دایم باید در حال 

تاش برای رنج زدایی از وی باشید. همیشه باید برای تک 

تک حرف ها و رفتارهای خودتان، خانواده و اطرافیان تان 

برایش توضیح بدهید تا غبار رنجی به ایشان نماند. به هر 

حال مراجعه حضوری به یک مشاور، پیشنهاد جدی ام به 

شماست. حتما از یک مشــاور کمک بگیرید تا با دانستن 

اطاعات بیشتر از شما و انجام تست ها و آزمون های ازم 

نظر قطعی را بدهد.

اوره
ومش

واده
خان
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از دیکته ضعیف تا فراموشکاری

 برچسب: رشد شناختی

بررسی ها نشان می دهد نوزادان نارس در سنین مدرسه 

با چالش های بیشتری نسبت به همساان خود مواجه اند. 

عقب ماندگی در رشد کامی، ضعف در درک قواعد زبانی، 

مشــکل در تمرکــز و به یادســپاری و نداشــتن هماهنگی 

بینایی-حرکتی متناسب با سن، از جمله مشکاتی است 

که این گروه از کودکان ممکن اســت با آن روبه رو شــوند. 

البته این به آن معنا نیســت که همه  نوزادان نارس چنین 

وضعیتی را در آینده تجربه خواهند کرد بلکه بنا به وضعیت 

نوزاد در بدو تولد )از جملــه هفته تولد و وزن او(، شــرایط 

مراقبتی در روزهای ابتدایی و البته مداخات تخصصی 

برای او، وضعیت کودک می تواند متفاوت باشد.

   مراقبت کانگورویی، موثر و ساده

یکــی از قدیمی ترین روش های کمک به نــوزادان نارس، 

مراقبت کانگورویی اســت. در این روش تاش می شود تا 

نوزاد نارس از همان ســاعات اولیه تولد، تماس پوستی با 

مادر خود داشته باشد. در یک مطالعه، محققان کانادایی 

به تاثیر استفاده از این روش بر توانایی های شناختی افراد 

در بزرگ ســالی پرداختند. نتایج این مطالعه که در سال 

2018 منتشر شد، تایید می کند افراد بزرگ سالی که در 

بدو تولد تحت مراقبت کانگورویی قرار گرفته بودند بهره 

هوشی و دامنه توجه بهتری نسبت به گروهی که این نوع 

مراقبت را دریافت نکرده بودند، داشتند. مطالعات نشان 

می دهد جدای از مراقبت کانگورویی، تغذیه با شیر مادر، 

اســتفاده از برنامه هــای »تحریک حســی« و برنامه »گذار 

مادر-کودک« نیز تا حدی می تواند به بهبود رشد شناختی 

کودک در سنین بااتر کمک کند )در خصوص جزئیات این 

برنامه ها می توانید از متخصصان نوزادان اطاعات کسب 

کنید(. اما روش کمکی دیگری که کارآمدی آن به تازگی 

در یک مطالعه تایید شــده و البته انجام آن نیاز به آموزش 

خاصی ندارد، استفاده از موسیقی است.

   اثیر موسیی بر کاهش تفاوت ها

مطالعــه ای کــه محققان دانشــگاه ژنــو انجــام داده اند و 

نتایج آن در سال 2019 منتشر شده است، تایید می کند 

پخش موسیقی برای نوزادان نارس می تواند فاصله رشد 

شناختی این نوزادان با نوزادان عادی را کاهش دهد. در 

این روش ازم اســت برای نوزاد نــارس از همان روزهای 

ابتدایــی و در زمان بســتری در بخش نــوزادان به صورت 

روزانه یک موسیقی ثابت پخش شود و این کار باید تا زمان 

ترخیص او یا معادل 40 هفتگی بارداری مادر ادامه پیدا 

کند. محققان دانشــگاه ژنو در بررســی خود این روش را 

روی گروهی از نوزادان اجرا و ســپس وضعیت شناختی 

این نوزادان را در یک و دو سالگی شــان بررســی کردند. 

نتایج این مطالعه تایید کرد که استفاده از این روش فاصله 

رشد شناختی در این نوزادان را با نوزادانی که سر وقت به 

دنیا آمده بودند، کاهش می دهد. 

کمی خجالتی و ضعیف در دوست یابی

 برچسب: رشد عاطفی-هیجانی

حوزه دیگــری که تولــد زود هنــگام می تواند بــر آن تاثیر 

بگذارد؛ تاخیر در رشد عاطفی کودکان است. مطالعات 

نشــان می دهد کودکانی که نارس متولد می شــوند، در 

دوره پیــش از دبســتان بیشــتر خجالتی هســتند و توان 

دوســت یابی آن ها نیز ضعیف تر از هم ساان شــان است. 

این وضعیت البته تا ســنین بااتر نیز ممکن اســت ادامه 

پیدا کند و حتی زندگی عاطفی و روابط بین فردی افراد 

در بزرگ سالی را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. به عنوان 

مثال در مطالعه ای که نتایج آن هفته گذشته منتشر شد، 

محققان دانشگاه واریک در انگلستان با بررسی بیش از دو 

میلیون بزرگ سال متوجه شدند افرادی که زودتر از موعد 

به دنیا می آیند، در بزرگ سالی تمایل کمتری به برقراری 

روابط عاطفی با دیگران دارند، کمتــر از دیگران ازدواج 

می کنند و حتــی تمایل به فرزنــدآوری در بیــن این افراد 

نیز کمتر از دیگران است اما چرا چنین اتفاقی می افتد؟ 

طبــق نظر متخصصــان، بــه احتمال زیــاد ایــن موضوع، 

ریشــه در دوران کودکی و خجالتی بــودن این کودکان و 

حمایت بیش از حدی دارد که بسیاری از آن ها در سنین 

پایین از والدین خود دریافت می کنند. در واقع این افراد 

اقبال کمتری برای تمرین و کسب مهارت در حوزه روابط 

میان فردی در دوره کودکی دارند و همین باعث می شود 

در بزرگ سالی اعتماد به نفس کمتری در این حوزه داشته 

باشند. ایجاد فرصت برای تمرین روابط دوستانه از سنین 

پایین و حمایت متعادل والدیــن از این کودکان، از جمله 

روش هایی اســت که می تواند به این کودکان کمک کند 

تا از تشدید مشکات در حوزه روابط میان فردی و مسائل 

عاطفی پیشگیری کنند.

   تجویز هوشمندانه این پزشک

حتما در میان اطرافیان خود مــردان زیادی را دیده اید 

که پــس از بازنشســتگی خانه نشــین شــده اند و هیچ 

کاری انجام نمی دهند. در آن روی سکه، مردهایی هم 

هستند که بعد از بازنشستگی بعضی کارهای خانه را 

انجام می دهند یا آشپزی می کنند و هیچ ابایی ندارند 

و از این موضوع استقبال هم می کنند. یکی از تغییرات 

بسیار جالب و چشمگیر در میان سالی به تعادل رسیدن 

نقش های جنسیتی است یعنی بسیاری از ویژگی ها و 

خصلت هایی که مخصوص یک جنســیت است، رنگ 

می بازد و مردان و زنــان خصوصیاتی از جنس مخالف 

را پیدا می کنند. مثا مردها راحت تر ابراز احساسات 

می کنند و تمایل بیشتری به ارتباطات صمیمانه دارند  و 

در مقابل زن ها تسلط و استقال بیشتری پیدا می کنند. 

همین موضوع باعث می شود رضایت از زندگی مشترک 

در میان سالی و در میان بیشــتر زوج ها به بااترین حد 

خود برسد و اختافات کم رنگ تر شود. حال با توجه به 

عکس مربوط، اگر در جوانی از مردان چنین تقاضایی 

بشــود بعید اســت که به دلیــل مشــغله کاری و نگرش 

فرهنگی از ایــن قبیل آموزش ها اســتقبالی شــود اما 

انتخاب پزشــک از میان مردهایی که در ابتــدای دوره 

سالمندی هستند، هوشمندانه به نظر می رسد.

   تجویزی که عشق را پررنگ تر می کند!

نکته بعدی، نقش مهــم رضایت از زندگی مشــترک 

در کیفیت زندگی و ســامت جســمانی افراد مسن 

و سالمند اســت. تحقیقات متعدد نشــان داده افراد 

مسنی که همراه با همســران خود زندگی می کنند، 

احساس سامت جسمانی بیشــتری دارند و خود را 

شــادتر می دانند. پس کاما طبیعی اســت که افراد 

درباره ســامت جســمانی همسران شــان حساس 

باشند و بتوانند به این احساس خوب تداوم بخشند. 

باید تاکید کنیــم تعامات اجتماعی با دوســتان در 

ســنین باا بســیار لذت بخش و از نظــر روانی مفید 

اســت ولی جای ارتبــاط با همســر را پــر نمی کند و 

رضایت زناشــویی همچنــان اولویت خــود را دارد. 

با توجه بــه این که در دوره جوانی شــخص بــا اتکا به 

نیروی جسمانی قادر به مراقبت بیشتر از خود است، 

همراهی و مراقبت از همسر در سنین میان سالی و 

پیری اهمیت بیشتری پیدا می کند و نمود بیشتری 

می یابد. در نتیجه شخص با یک تیر دو نشان می زند، 

هم به مراقبت جســمانی از همســر خود می پردازد 

و هم به ســامت روان و رضایــت از زندگی او کمک 

می کند که نتیجه اش پررنگ تر شدن نقش عشق در 

زندگی و احساس خوشبختی بیشتر است.

ما و شما 

* همسر راجر فدرر رو دیدین با اون ثروت 

رویایی، لباســش مثل مافه تشک خونه 

مابود! اگه زنش اهل جای دیگه بود حتما 

یکی از آپشــن هاش این بود از مــچ تا زیر 

گردن النگوی طا داشته باشه!

* اگه با توجه به صفحات کودک و نوجوان 

یه مطلب هم به عنوان آموزش های جنسی 

متناســب با سن شون داشــته باشین تا از 

آســیب ها و ســوء اســتفاده ها پیشگیری 

بشه، می تونه خیلی مفید باشه. 

سعید اکبری نجف آبادی، استان فارس

* قســمت اندکــی صبــر، دیدنــی هــا، 

ترســانک و پرونده های مجهــول خیلی 

جــذاب بــودن، لطفــا ایــن مطالــب را به 

زندگی سام اضافه کنید.

* درباره سوءاســتفاده از رابطــه با اجنه 

درک  خواهــان  واقعــا  اگــر  نوشــتید، 

چگونگــی ارتبــاط بــا آن هــا هســتید 

می توانم راهنمایی تان کنم.

* از مهریه هــای  زیــاد و ســنگ  انداختــن  

جلوی  ازدواج  جوانان  مطالبی چاپ  کنید.

* میشه درباره دســتور پخت پیراشکی و 

غذاهای کره ای هم مطلب چاپ کنید؟ 

فائزه، مشهد

راه ارتباطی با زندگی سام :پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

 روز دیدن 
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پزشکی که آقایان را به کاس آشپزی می فرستد
به تازگی پزشکی نسخه رفتن به کاس های آشپزی را به چند مرد میان سال تجویز 

کرده که از منظر روان شناسی قابل بررسی است

مشاوره  »در یک اقدام جالب، این آقایون که در عکس می بینن، توسط پزشک شون به 
کاس آشپزی فرستاده شــدن تا بتونن به نحو صحیح از همسران بیمارشون زوجین

مراقبت کنن.« به تازگی عکسی به همراه این متن در فضای مجازی منتشر شده 
است، به همین بهانه تصمیم گرفتیم از منظر روان شناسی به آن نگاهی بیندازیم.

دکتر ساحل گرامی| روان شناس بالینی

نیاز نوزادهای ارس به مراقبت های کانگورویی!
 ساانه بیش از ۱20 هزار نوزاد در ایران زودتر از موعد به دنیا می آیند 
 و والدین شان نمی دانند این نوزادان در بزرگ سالی با چه چالش هایی 

در زمینه رشد شناختی و عاطفی روبه رو خواهند شد

طبق آن چه به تازگی وزارت بهداشت اعام کرده، ساانه در ایران حدود 120 هزار نوزاد 
زودتر از موعد به دنیا می آیند. زمانی که نوزادی پیش از هفته 37 به دنیا بیاید، به او نارس محوری

گفته می شود. این گروه از نوزادان، بســته به وزن زمان تولد و وضعیتی که دارند، در غالب 
موارد برای چند روز تا چند هفته باید در بیمارســتان و در دســتگاه از آن ها مراقبت شود. 
مشکات و چالش های جسمی این گروه از نوزادان، موضوعی است که اطاعات تقریبا دقیقی درباره آن وجود 
دارد اما در کنار مشکات جسمانی، این گروه از نوزادان در طول رشد خود با مسائل دیگری نیز دست به گریبان 

خواهند بود؛ مسائلی در حوزه رشد و توانایی شناختی و البته توانمندی های آن ها در حوزه روابط عاطفی.

نرگس عزیزی |  کارشناس ارشد علوم اعصاب شناختی

چگونه مادری 
شاد باشیم؟

شاد بودن اصل اول زندگی است، اصلی که گاهی 

آن را فرامــوش می کنیم و تحــت تاثیــر اتفاق ها و 

مشکات و باا و پایین های زندگی یادمان می رود 

باید شــاد باشیم. جالب اســت بدانید کافی است 

هدف خود را در زندگی، شادی انتخاب کنید بعد 

همین شــادی باعث می شود به سمت هدف های 

دیگر پیش بروید.

برای ایــن که مــادر شــادی باشــید بایــد در ابتدا 

خودتان را دوســت داشــته باشــید و بــه خودتان 

اهمیت بدهید. موضوع خیلی مهم این است که ما 

گاهی فکر می کنیم چون نقش مادر را داریم باید 

خودمان را فراموش کنیم، در حالی که فرزندان ما 

نیاز به یک مادر سرزنده دارند نه یک مادر غرق در 

نقش مادری که خودش را فراموش کرده و دایم در 

حال فداکاری است.

یک تکنیک ساده برای این که مادر شادی باشید 

این اســت که گاهی بــی دلیل بــرای خودتان یک 

هدیه  کوچک یا گل بخرید. باور کنید تاثیر همین 

کار کوچک آن قدر در روحیه شــما بزرگ است که 

خودتان باورتان نمی شود. باید صلح با خودتان را از 

یک جایی شروع کنید و شاید همین هدیه کوچک یا 

یک شاخه گل، نقطه شروع صلح درونی شما باشد.

دومیــن گام ایــن اســت کــه بــرای هــر روزتــان 

برنامه ریزی کنیــد. تمام کارها و مســئولیت های 

خود را به عنــوان مادر و همســر در ابتــدای صبح 

فهرســت کنید و بعــد تا پایان شــب فهرســت تان 

را انجــام دهید و تیــک بزنید. به این شــکل وقتی 

ذهن تان منظم است، بهتر تمرکز می کنید.

ســومین گام این اســت که برای خودتان در طول 

شبانه روز حداقل یک ساعت آرامش در نظر بگیرید 

مثا یک فنجان چای بنوشــید و کتاب بخوانید یا 

جدول حل کنید یا اصا هیــچ کاری نکنید، روی 

صندلی بنشینید و چشمانتان را ببندید و ذهن تان 

را رها کنید. پیدا کردن این یک ساعت سخت است 

اما غیرممکن نیســت. پس شما می توانید مادری 

شاد باشید البته اگر خودتان بخواهید....

فرنگیس یاقوتی

رابطه ام با دختر 2 و نیم ساله ام بسیار تیره و تار است!

دختری 17 ساله، 2 سال دنبال شماره ام بوده است!

36 ساله و پدر  دختری 2/5 ساله ام. روابط من و دخترم بسیار تیره و تار است. مدام به من می گوید 
دوستت ندارم و با تو قهرم. هر کاری می خواهم برایش انجام بدهم، من را منع می کند و از مادرش 
کمک می خواهد. دیروز به من می گوید که سر سفره ننشین، دوست ندارم کنار ما باشی! اگر چیزی 
برایش بخرم، شوقی ندارد اما اگر همان را مادرش بخرد، ذوق می کند. خاصه خیلی ناراحتم از این 

شرایط. شما بگویید راه حل چیست؟

پسری 28 ساله و شاغل هستم. دختری 17 ســاله، دو سال پیش من را جایی دیده و دلبسته ام شده 
اســت. بعد از دو سال پیگیری، توانسته شــماره من را پیدا کند و اان دو ماه است باهم در ارتباطیم. 
تک فرزند است و بسیار خجالتی و زودرنج و من بسیار گرم و شلوغ و پر انرژی. قصد ازدواج داریم. 

ریحانه نوذریان |  کارشناس ارشد روان شناسی

فریبا البرز |  کارشناس ارشد مشاوره خانواده

بانوان
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شماره۱۳۷۳

 سام کودکانه
اسراف ممنوع 

ســام. تابســتون یه فصل خیلی خــوب و خوشــمزه اس؛ پر از 
میوه های رنگارنگ. هندوانه، هلو، زردآلو، گیاس و...حتما شــما 
هم از این میوه  ها می خورین و از خدا بابت این هدیه های خوشمزه 
تشــکر می کنین اما چیزی که باید خیلی بهش توجه کنین اینه که 
اســراف نکنین. پس فقط به انــدازه ای که می دونیــن، می تونین 
بخورین تو ظرفتون میوه بذارین تا اضافه نیاد و اسراف نشه.نوش 
جونتون. راستی دوستان 
با  لطفــاً  خوبم 
تلگرام و پیامک 
برای ما پیشنهاد 
و انتقاد، شعر، 
قصه و نقاشــی 
و... بفرستین. اینم 

شماره های ما:

 ارسال نقاشی، قصه  ،
خاطره، عکس و ...

۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

عفت زینلی

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سام «

شعر 
مهمونی

مسافر کوچولو 
شهر شعر و ادب
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هنرمند کوچولو
حلزون بامزه

سمانه تلگردی

صویر سازی ها : سعید مرادی
ت

سـه بچه گربـه بـودن یکی سـفید، 
یکـی سـیاه و یکـی قهـوه ای بـود. 
یـه روز خیلـی گرسـنه بـودن بـرای 
همیـن دنبـال غـذا راه افتـادن تا به 

طویلـه ای رسـیدن.
شـیر  داشـت  روسـتایی  زن   
می دوشـید. اونـا بـا دیـدن شـیر 

افتـاد.  آب  دهنشـون  تـازه 
جلوتـر رفتـن. زن روسـتایی تـا اونا 
رو دید، گفت: »پیشـته!« سـه بچه 
گربـه فـرار کـردن و موقع فـرار توی 
چاله  پـر از گِل افتادن. حاا هر سـه 

قهـوه ای شـده بودن.
بچه گربـه های قهـوه ای رفتـن تا به 
نونوایـی رسـیدن. بوی خـوش نون 

تـازه اونـا رو گرسـنه تر کـرد. 
شـاگرد نونـوا تـا اونـا رو دید، 
گفت:»پیشـته! «سـه بچـه 
گربه فـرار کـردن و موقع فرار 
پاشـون به کیسـه آرد خورد. 
آردهـا روشـون چپـه شـد و 
هرسـه آردی و سـفید شدن.
سـه بچه گربـه سـفید رفتن 

تا بـه کبابی رسـیدن.
 بـوی کباب هـای خوشـمزه 
اونـا رو خیلـی گرسـنه کرده 

بـود. 
شـاگرد کبابی تـا اونـا رو دید 

گفـت: »پیشـته! «بچـه گربه 
هـا فـرار کـردن امـا موقـع فرار 

 کرم قشنگ و توپولو
 آروم و بی سروصدا
 نشسته با مهربونی

پیش مامان جون و بابا

 رسیدن آخرش همه
 به خونه قشنگ سیب

 پشت در خونه او
بوق می زنن بی بیب بی بیب!

 ماشین شون داره می ره
 با خوشحالی به مهمونی
 باباجونش هی می گیره
از این  و اون یه نشونی

شهر قصه 
۳  بچه گربه

من یه شــهر تاریخــی و زیبا 
هستم که به شهر شعر و ادب 

معروفم و گردشگر های زیادی 
دارم. آرامگاه برادر امام رضا(ع)

(احمد بن موسی (ع)) که به شاهچراغ 
معروفه یکی از زیارتگاه های منه. برادر امام رضا(ع) 

می خواست برای دیدن امام به خراســان بیاد که بین راه توسط 
افراد مامون»حاکم بدجنس زمان امام «در  این جا شهید شد.خاتم  
کاری و معرق از معروف ترین صنایع دســتی منه. تخت جمشید 
یا پرسپولیس که با شــکوه ترین اثر تاریخی ایرانه نزدیک منه. از 
مکان های دیدنی من سعدیه و حافظیه است.بهار نارنج و عرقیات 
گیاهی از ســوغات های خوب من هســتن. فالوده شیرازی، کلم 
پلوی شیرازی، سااد شــیرازی، هویج پلو و دمپختک از غذاهای 
معروف و خوشمزه این جاست.روز 
۱۵ اردیبهشت به طور رسمی به 

اسم منه، روز شیراز.

سرگرمی
بگرد و پیدا کن 

ثار شما آ

دنیای نقاشی

دوستان گلم اسبی رو رنگ کنین که یک پاش رو باا گرفته، 
 روی زینش تصویر یک قلبــه، روی موهــاش پاپیون داره 

و دمش سیاهه

نویسنده :فرخنده رضا پور

چی ازم داریم؟ 
سی دی، مقوا در دو رنگ مختلف، چسب  و قیچی

حاا چطوری درست کنیم؟
ابتدا بدن حلزون را با  ۱  
یکی از رنگ های مقوا 
مثل شکل بکشــین و بعد 

برش بزنین.
۲ بعد با اون یکی مقوای 
چشــم های   رنگــی 

حلزون را شبیه بیضی در بیارین.

دوستان گلم شــعرهایی که در کنار نقاشــی های شماست ویژه 
نقاشی های قشنگ شما سروده شده. امیدواریم که خوشتون بیاد. 
اگه شما هم دوست دارین ویژه نقاشی  های قشنگتون شعر گفته 

بشه لطفا نقاشی هاتون رو برای ما تو تلگرام  بفرستین.

 محنا تلگردی، ۱0 ساله

خورشید خانم می بینی
دریا چقدر آبیه؟
ماهی ریزه میزه

شناش چقدر عالیه؟

 نرگس السادات 
هاشمی، 6 ساله

سلطان جنگلم من
یه دم دارم با یه یال
غذا خوردم وسیرم

قوی هستم و خوشحال

بـه کیسـه زغال خـوردن. 
زغال ها روشون چپه شد و 

هر سه زغالی و سیاه شدن.
سه بچه گربه سیاه رفتن و 
بچه  تا  چند  به  تا  رفتن 
رســیــدن کــه داشتن 
می کردن  بازی  خاله 
ــر از  و جــلــوشــون پ
خوراکی های خوشمزه 

بود.
 یکی از بچه گربه ها 
هر  اان  ما  گفت : 
اگه  سیاهیم  سه 
بایستیم  هم  کنار 
مثل یه گربه بزرگ 

رو  بچه ها  می تونیم  و  می شیم 
خوراکی  کم  یک  و  بترسونیم 

بخوریم. 
ــا گــربــه کــنــار هــم رفتن  ســه ت
ــردن.  ــروع بــه میو میو ک و ش
از  و  گرفت  خنده شون  بچه ها 
خوراکی هاشون به گربه ها دادن. 
گربه ها با میو میو تشکر کردن و 

غذا خوردن.
 وقتی سیر شدن به طرف خونه 
حرکت کردن و توی آب رود خونه 
خودشون رو شستن و بعد دوباره 
شدن سه بچه گربه سیاه و سفید 

و قهوه ای.

۳ حاا شکل گل را روی مقوا بکشین و قیچی بزنین.

۴  در انتها بدن حلزون و گل رو با کمک چسب به سی دی وصل کنین.


