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خودرو گران می شود بعضی ها  می گویند  •
خودرو نخرید تا ارزان شود. میوه و خوراکی 
گران می شود، می گویند نخرید تا ارزان شود. 

خب مردم چه کنند؟
 با این سرعت افزایش تورم وگرانی احتماال  •

رکورد ابر تورم را بزنیم.  ویروس تورم در کشور 
ما از ویروس کرونا کشنده تر شده است.

ما کارگران حرف مان را به کی بزنیم؟ من نه  •
خانه ای دارم،  نه ماشین و نه زمین. مستاجر 
هم هستم. خودشان بروند مدرک بیاورند بعد 
یارانه معیشتی ام را قطع کنند. من یک دالل 
بیشتر نیستم. با این کار، خرج زندگی واجاره 
خانه ام را در می آورم. گفتند اعتراض کنی 
یارانه ات قطع می شود! به کجا بروم؟ حرفم 

را به چه کسی بگویم؟
می دانید حکایت مملکت داری تان شبیه  •

چیست؟ انگار یک قابلمه آب گذاشتید روی 
اجاق، بعد هرچیز با ربط و بی ربطی را توی 
آن می ریزید و بعد مردم را مجبور می کنید از 
این به اصطالح آشی که پختید، بخورند. اگر 
بگویند قابل خوردن نیست، بالفاصله شما به 
آن ها می گویید منافق، ستون پنجم، دست 

نشانده آمریکا و...! خجالت بکشید.
مــســئــوالن ایــــران خــــودرو و ســایــپــا کی  •

ــواب بــیــدار بشن و دست  می خواهند از خ
دالل و واسطه ها رو قطع کنن؟!چند ماهه 
برای  خودرو می خوام ثبت نام کنم اما هنوز 
سایت باز نشده ظرفیت تکمیل میشه. برای 

ثبت نام باید 5 تا 7 میلیون بدهیم.
چون بیشتر بنگاه های امالک، روزنامه تان  •

را می خوانند این پیام را می نویسم: به خدا آن 
پولی که بعضی هایتان در می آورید حرام است. 
وقتی برای فروش یک خانه این قدر دروغ می 
گویید، وقتی با دالل بازی و فروش هر خانه 
چند میلیون پول باال می کشید آیا این پول ها 
حالل است؟ مسئوالن چرا مالیات بنگاهی ها 
را زیاد نمی کنند؟ واقعا چطور بیشتر آن ها این 

جور ماشین های میلیاردی سوار می شوند؟!
خیلی از اجناس بعد از گران شدن بنزین  •

گران شده اند مگر دولت قول نداده بود جلوی 

گرانی ها را بگیرد؟ به عنوان مثال گوشت، 
تخم مرغ،  قند و...

 یک نفر نیست به درد ما مردم رسیدگی کند؟  •
به خدا زندگی مان قفل شده است. با این خرج 
و مخارج چطور باید زندگی مان را بگذرانیم؟ 
یارانه می دهند؛ بیشتر از آن را باید برای قبض 
ها پرداخت کنیم. یارانه معیشتی می دهند؛ 
دوبرابرش را باید برای خورد و خــوراک مان 

بپردازیم. باید چه کنیم؟ بمیریم خوب است؟
مردم آمدند. کاش مسئوالن هم به وظایف  •

شان عمل کنند و در قدم اول، قیمت خودرو 
را کنترل کنند.

 این قدر مطلب و پیام دربــاره خودرو چاپ  •
کردید، مطلب درباره ازدواج جوانان و رفع 
مشکالت چاپ می کردید تا االن یک فرجی و 

یک حرکتی برای این حل مشکالت می شد.
مخاطبی نوشته این همه مشکل را گردن  •

ــت نیندازیم، از ایــشــان بپرسید کــه آیا  دول
قدرتمندتر از دولــت کسی دیگر هست که 
80 درصد قوانین را در اختیار دارد....گرونی 
دالر ومشکالت اقتصادی مردم دست دولت 

نیست،دست کیه؟
آن هایی که می گویند خودرو نخریم تا ارزان  •

شود در رویــا به سر می برند. مافیای سکه 
ودالر با رانت و رابطه، که همان دانه درشت ها 
هستند با حساس شدن اذهان عمومی نسبت 
به قیمت دالر وسکه این بار مثل خفاش شب به 
جان خودرو ومسکن افتاده اند و از این طریق 

می خواهند انباشت ثروت کنند.
ــت مخالف اســت ایــن به  • اگــر کسی با دول

برای  چــرا  نیست.  نظام  با  مخالفت  منزله 
مسئوالن قداست و مصونیت به وجــود می 
آورید؟ یک مسئول، نوکر مردم است.  نباید 

این قدر پرو رو  باشه.
چرا بعضی از خانم ها این قدر دالل شده  •

اند؟ مهریه را به چشم سرمایه شان می بینند 
و فکر می کنند مردان برده هایشان هستند! 
کاش آقایان مسئول این قدر که به فکر خانم ها 
هستند به مردان هم توجه می کردند و مهریه 

را با پول مشخص می کردند نه سکه.

 عدالت حکم می کنه یارانه سوخت رو به همه  •
مردم بدن ، دولت باید اونایی رو که ثروتمندند 

شناسایی کنه و از آن ها مالیات بگیره.
دیروز در حالی که در منزل بودم و ماشینم  •

در پارکینگ برایم پیامک آمد که 30 هزار 
تومان به خاطر سرعت غیر مجاز جریمه شدم! 
از این گونه موارد برای همکارانم هم پیش 

آمده. لطفا بررسی کنید.
 گــزارش جهانگردی با دوچرخه را با ولع  •

خاصی خــونــدم. حیف کــه خیلی خالصه 
بــود. با این که تجربه من فقط4 شبانه روز 
بود و ازبجنوردبه مشهدو نیشابور،سبزوار 
ــردم چه  ــودم امــا درک ک ــده ب و اسفراین آم
لذتی برده اید. ای کاش جوان بودم تا با این 

دوچرخه سوار همسفر می شدم.
 از مسئوالن مربوط سوال کنید چرا بنزین  •

سوپر در مشهد وجود ندارد؟
ــرای قــانــون جدید مهریه، وقتی طرف  •  ب

خالفکاره اموالش رو از قانون مخفی کرده 
مشخصه که با زبان خوش مهریه نمیده . چرا 
آقای رئیسی با چنین قانونی خشک و تر را پای 

هم می سوزاند؟
در جواب آن هموطنی که پیشنهاد پویش نه  •

به خرید خودرو به دلیل قیمت های سرسام آور 
آن داده بود ما نیز لبیک می گوییم به امید 

تغییر و اصالح قیمت ها.
قدیما که بچه بودیم بزرگ ترها می گفتند  •

هرکی دزدی کنه می برنش جهنم. ولی االن 
ــزرگ شدیم، می بینیم هرکی دزدی  که ب

می کنه می برنش کانادا!
تامین  • بیمارستان  رفتم  پیش  روز  چند 

اجتماعی سایت اداری ابتدا گفتند: سیستم 
ها برای نوبت گیری قطع است باالخره پس از 
کش و قوس های مختلف سیستم ها درست 
شد. بعد که نوبت گرفتیم رفتیم پشت در اتاق 
دکتر منتظر ماندیم تا این که نوبت ما شد و 
فقط دو نفر مانده بودیم آقای دکتر گفتند: 
شیفت شان تموم شده و رفت! آخه وجدان، 
انصاف و... کجا رفته؟ آقای دکتر نمی تونست 

همین دو نفر باقی مانده را ویزیت کند؟!

اقتصاد ایران در نقطه تصمیم

 ابتدای همین هفته بود که وب سایت شرکت 
 )Tankertrackers( ردیابی تانکرهای نفتی
که مرجع معتبری در زمینه ردیابی نفتکش ها 
در جهان است، اعالم کرد که به رغم تحریم های 
ــران، هم اکنون تهران  گسترده آمریکا علیه ای
توانسته است به آمار صادرات روزانه یک میلیون 
بشکه نفت خام به بازار جهانی دست یابد. این 
در حالی است که طی ماه های گذشته آمارهای 
غیررسمی حاکی از کاهش قابل توجه صادرات 
نفت کشورمان بود. یک روز پس از این خبر، رهبر 
انقالب در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی 
هوایی ارتش به نکته جدیدی درباره تحریم ها و 
اقدامات آمریکایی ها در این زمینه اشاره کردند و 
فرمودند:»در گزارش هایی بنده دیدم که توصیه 
می کنند که نگذارید ایران، اقتصاد بدون نفت را 
تجربه کند؛ بین خودهایشان این گفته می شود 
که نگذارید ایــران، اقتصاد بدون نفت را تجربه 
کند. یک راه پشتی ای درست کنید، حاال تحریم 
ها را برنمی داریــد، اّما یک راهی را پیدا کنید، 

درست کنید که ایران به کّلی منقطع نشود، چون 
اگر منقطع شد می رود سراغ اقتصاد غیرنفتی. 
ــد و دنبالش می روند؛  آن ها به این توّجه دارن
باشد.  جمع  حواسمان  بایستی  مسئولین  ما 
مسئولین کشور، به خصوص مسئولین اقتصادی 

باید حواسشان جمع باشد.«
طی ماه های اخیر و پس از شدت گرفتن تحریم ها 
و افت شدید صادرات نفت، تمرکز بر اصالحات 
ساختاری اقتصادی بیشتر شد. اگرچه مسیر 
تحقق این اصالحات بسیار کند در حال طی 
شدن است و الیحه بودجه 98، نشان چندانی 
ــدارد، با ایــن حــال اقدامات  از ایــن اصالحات ن
بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پول شویی و 
محدود کردن مبادالت بانکی سوداگرانه، برخی 
تالش ها در مجلس و مطالبه جدی بسیاری از 
کارشناسان در زمینه اصالحات اقتصادی به 
ویژه در زمینه مالیات بر سوداگری و تدوین الیحه 
دولت در این زمینه باعث شده است تا امید به 
تحقق این اصالحات پررنگ شود. به طور قطع 
بخش عمده این تالش ها ناشی از ناامیدی از 
درآمــد نفت است. در چنین شرایطی باز شدن 
دریچه جدیدی در درآمد نفتی، می تواند مسیر 
اصالحات اقتصادی را با تردید مواجه کند. در 
حقیقت راضی شدن اقتصاد ایران به صادرات 
روزانه یک میلیون بشکه نفت، می تواند اقتصاد 
ایران را از رشد منفی خارج کند اما محدود شدن 
اقتصاد ایــران در چنین میزان صــادرات نفت و 

بدون توجه به اصالحات اقتصادی موجب می 
شود تا اقتصاد ایران به یک رشد مثبت حداقلی 
بسنده کند. رشد مثبت حداقلی که ممکن است 
سیاست گــذاران را از هراس رشد منفی مداوم 
خارج کند و به آن ها دلگرمی دهد اما در عوض 
اقتصاد ایران را در چرخه ای از رشد مثبت اما کم 
جان گرفتار کند و در مسیر رقابت با اقتصادهای 

مشابه، عقب نگه دارد.
فهم این مسئله توسط سیاست گذاران از جمله 
دولت و مجلسی که پیش روست بسیار مهم است 
که مسیر توسعه پیش روی اقتصاد ایــران نه از 
اکتفا به حداقلی از درآمد نفت که از مسیر تحول 
اقتصادی و اصالحات واقعی در نظام مالیاتی، 
نظام بانکی و یارانه انرژی می گذرد. تا زمانی که 
اصالحات در این بخش ها محقق نشود، نمی 
توان به درآمد حداقلی نفت اکتفا کرد، چرا که این 
درآمد حداقلی، رشد حداقلی را به همراه خواهد 
داشت. رشد حداقلی که اقتصاد ایران را در نقشه 
اقتصاد جهانی و در رقابت با دیگر اقتصادها 
کوچک نگه می دارد. بنابراین باید مراقب اثر 
تخدیری رشد احتمالی فروش نفت بود.اقتصاد 
ایران به دالیل مختلف اکنون در یک نقطه تصمیم 
بسیار مهم قرار گرفته است. نقطه تصمیمی که یا 
همچنان به مخدری به نام نفت وابسته بماند یا این 
که به واسطه توفیق اجباری کاهش قابل توجه 
وابستگی منابع درآمدی دولت به نفت به سراغ 

اصالحات اساسی و ساختاری در اقتصاد برود.

نمکی : اگر موردی از کرونا در داخل ثبت شود به طور قطع اطالع رسانی خواهیم کرد 
هادی محمدی – سعید نمکی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در حاشیه نشست هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه 
تا امروز هیچ مورد مثبتی از کرونا نداشتیم و از 
یک خانمی هم که در زنجان بود سه بار آزمایش 
گرفتیم که آخرین آزمایش ها هم منفی بود. 
بچه هایی هم که از ووهان چین آمده بودند در 
قرنطینه هستند و همه آزمایش ها منفی بوده 

اســت.وی ادامه داد : هم اینک در 36 ورودی 
زمینی، هوایی و دریایی کشور همه موارد را تحت 
نظر داریــم، پروازهای ورودی از چین متوقف 
شــده اســت و مسافر جدید از چین نداشتیم 
.نمکی درباره تولید واکسن کرونا و نیز استفاده 
از ماسک برای پیشگیری نیز گفت:  این بیماری 
واکسن ندارد و درباره ماسک نیز همان روز اول 
در نامه ای به گمرک ارســال حتی پارچه های 

ماسک را ممنوع کردیم و تاکنون هم موردی 
نبوده که نیاز باشد به مردم توصیه کنیم از ماسک 
استفاده کنند ضمن این که استفاده از ماسک را 
هم به عنوان یک روش پیشگیری موثر نمی دانیم 
.وزیر بهداشت در پایان تاکید کرد: بارها اعالم 
کردیم که اگر هرگونه موردی را در هر گوشه ای 
از کشور ثبت کنیم  بالفاصله به مردم می گوییم 

و خیال مردم کامال راحت باشد.   

آگهی مزایده مرحله دوم
سازمان همیاری شهرداری های خراسان 
رضــوی در نظر دارد نسبت به فــروش یک 
واحد تجاری واقع در احمدآباد- مجتمع 
ــدام نماید.  خورشید از طریق مــزایــده اق
متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده از 
تاریخ آگهی تا روز شنبه 98.11.26 به 
دبیرخانه سازمان همیاری واقع در بولوار 
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مراجعه نمایند.

مدیرعامل سازمان همیاری 
شهرداری های استان

انتقاد رئیس اتاق ایران از حذف ردیف بودجه صندوق ضمانت صادرات در کمیسیون تلفیق
زنــده روحیان - رئیس اتــاق بازرگانی ایران 
گفت: با تمام سختی و خون دل توانستیم مبلغ 
ضمانت  صندوق  ــرای  ب تومان  500میلیارد 
صادرات ردیف بودجه بگیریم اما دو روز گذشته 
در کمیسیون تلفیق مجلس این ردیف حذف 
شده است، ما از نمایندگان خواهش می کنیم 
موقعیت حساس کشور را درک کنند. به گزارش 
ــران شب گذشته در  ــاق ای خــراســان، رئیس ات
همایش تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان 
ــان رضـــوی کــه بــا حــضــور وزیـــر صمت،  ــراس خ

استاندار خراسان رضوی و رئیس سازمان توسعه 
تجارت برگزار شد، با گالیه از وضعیت تجارت 
در کشور گفت:حمایت از تجارت در کشور ما 
فقط در حد حرف بوده و سازمان های مداخله 
گر در کار صادرات بسیار زیاد هستند و هرکدام 
به تنهایی ساز خود را می زنند. »محمدحسین 
ــک« رئــیــس اتــحــادیــه صـــادر کنندگان  ــن روش
خراسان رضوی نیز با انتقاد از قوانین دست و 
پاگیر در حوزه تجارت اظهار کرد : حتی من به 
عنوان رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان، در 

بخش نامه های این حوزه گم می شوم. »علیرضا 
رزم حسینی« استاندار خراسان رضوی نیز به 
تالش ها بــرای حل مشکالت صادرکنندگان 
اشاره کرد و گفت : طراحی کارت های صادرات 
طالیی، نقره ای و برنزی برای صادرکنندگان 
و همچنین توافق اولیه برای تفویض اختیارات 
وزیــر صمت به استانداران از جمله اقدامات 
این حوزه بوده است. شایان ذکر است در این 
مراسم از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی 

تقدیر شد.

وزیر اقتصاد مطرح کرد: 

3 آمار از ناکامی برنامه های آمریکا علیه اقتصاد ایران 
ــاد ثــبــات تـــجـــارت خــارجــی،  ــص ــت وزیــــر اق
افزایش  50 درصدی سرمایه گذاری خارجی 
و معامله روزانه هفت هزار میلیارد تومان سهم 
در بورس تهران را نشان دهنده شکست تالش 
های آمریکا علیه اقتصاد ایــران برشمرد.به 
گزارش تسنیم، فرهاد دژپسند در مصاحبه با 
رادیو با بیان این که برنامه های دشمن برای 
آسیب وارد کردن به اقتصاد کشور با حضور 
پررنگ و مؤثر مردم به شکست انجامیده است، 
افزود: حجم تجارت خارجی کشور در 10ماهه 
امسال مشابه 10ماهه در سال گذشته بوده و 
این نشان می دهد برنامه های دشمن در این 

است.دژپسند  انجامیده  شکست  به  زمینه 
بیان کــرد: ثبت سرمایه گــذاری خارجی در 
کشور به رغم تمامی کارشکنی ها، ایجاد موانع 
و محدودیت ها از ســوی دشمن 50 درصد 
بیشتر از 10ماهه سال گذشته بوده است. وزیر 
اقتصاد و دارایی گفت: جدای از این، بورس 
ایــران در شرایط فعلی تحرک بسیار خوبی 
داشته به طوری که روزانــه هفت تا 10 هزار 
میلیارد تومان خرید و فروش سهام در این بازار 
صورت می گیرد. وی اضافه کرد: تمامی این 
دستاوردها نشان می دهد برنامه های دشمن 

به شکست انجامیده است.

سعید جلیلی:مهم آن است که بدانیم به چه چیزی رای می دهیم

میرزاده - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: برای شرکت در انتخابات، مهم تر از کسی 
که می خواهیم به او رای دهیم، ایــن اســت که 
به چیزی می خواهیم رای دهیم.به گــزارش 
خراسان، سعید جلیلی در نشست با جمعی از 
فعاالن فرهنگی در مشهد گفت: انتخاب ما، ناظر 
به مسائلی است که باید حل شود. باید بدانیم 
اولویت ها چیست و راه حل آن کدام است. پس 

از آن تحقیق کنیم که چه کسی می تواند بهتر در 
مسیر برطرف کردن مشکالت حرکت کند.جلیلی 
تاکید کرد: وقتی می گوییم نیروهای انقالب باید 
به صورت جبهه ای و منسجم کار کنند، شرط اول 
آن است که تقسیم وظایف شود، این جاست که 
 کار گسترده و مشارکت عمومی جواب می دهد.
جلیلی تاکید کرد: پس از انتخاب یک فرد نیز نباید 
کار را رها کرد. حتی اگر اولویت های او با آن چه 

مد نظر ما بوده تفاوت دارد، باید به او کمک کرد. 
همچنین در این زمان است که نظارت اهمیت 
پیدا می کند تا دچــار کم کــاری و خطا و اشتباه 
ــردم در ایــن عرصه فرصت  نــشــود.وی گفت: م
دارند تا انتخاب کنند و به مسیر صحیح که منفعت 
بیشتری برای جامعه دارد، نزدیک تر شوند. وی 
افزود: حاشیه ها و بحث های زرد، توان کشور را 

می گیرند و نباید به آن ورود کنیم.

عذرخواهی دیرهنگام جهرمی ، گالیه همتی  و جراحی بدموقع یحیی!
»این اشتباه، اصل موضوع تصمیم ایــران برای 
اعزام فضانورد را تحت الشعاع قرار داد... باید 
عذرخواهی کنم.« دقیقا یک هفته پیش بود که 
در همین صفحه از چهار کلمه جنجالی نوشتیم؛ 
چهار کلمه ای که محمدجواد آذری جهرمی به 
همراه یک عکس از لباس فضانوردی در صفحه 
توئیترش منتشر کرد که حسابی حاشیه ساز شد. 
چهارشنبه پیش بود که جهرمی در صفحه شخصی 
توئیترش تصویری عجیب از لباس فضانوردان 
را با لوگوی پرچم ایران منتشر  کرد و در کپشن 
آن نوشت: »لباس فضانوردان #آینده_روشن« 
امــا کــاربــران شبکه هــای اجتماعی در واکنش 
به آن نوشتند که  این لباس را مشابه نمونه یک  
لباس  فیک  بر تن  نوجوانی احتماال آمریکایی 
می دانند که فقط لوگوی ناسا  و پرچم آمریکا در 
آن حذف و پرچم ایران روی آن حک شده است. 
برخی کاربران هم معتقد بودند که وزیر جوان از 
یک لباس هالووین به عنوان لباس فضانوردان 
ایرانی رونمایی کرده است! وزیر جوان همان 
روز بدون این که  واکنشی صریح به این انتقاد ها 
نشان دهد از ایده قدم گذاشتن روی ماه سخن 
گفت. دیروز اما یک هفته بعد از همه جنجال ها و 

حاشیه ها، وزیر جوان عذرخواهی کرد. او بعد از 
جلسه هیئت دولت گفت: خطای غیر قابل انکاری 
از سوی تیم تبلیغاتی ما در انتخاب تصویر لباس 
فضانوردان رخ داد که الزم می دانم بدون لکنت 
از مردم و دانشمندان حوزه فضایی عذرخواهی 
کنم. آن پست را حذف خواهم کــرد. او دربــاره  
همین موضوع ادامه داد: همان شب هم توضیح 
ــود، امــا باید بــدون لکنت  دادم که مسئله چه ب
عذرخواهی کرد که انتخاب آن لباس، اشتباه 
رسانه ای بود. این کار اصل موضوع تصمیم ایران 
برای اعزام فضانورد را تحت الشعاع قرار داد و خبر 
را پوشاند. باید از دوستانی که در حوزه فضایی و 
اعزام فضانورد تالش می کنند پوزش خواست. 

این پست را حتما حذف خواهم کرد.
همه داستان از باخت تلخ  پرسپولیس مقابل  •

الدحیل شروع می شود. بیایید برگردیم به دقایق 
ابتدایی بازی پرسپولیس با الدحیل. دقایقی 
مانده به بازی بود که تغییری در ترکیب تیم سرخ 
همه مان را متعجب کرد. قرار بر این شد سید 
جالل حسینی و کمال کامیابی نیا روی نیمکت 
بنشینند وبه جای آن ها خلیل زاده و کنعانی 
زادگان به میدان بیایند. تصمیمی که حسابی 

ســوال برانگیز شد؛ اما آیا  این جراحی یحیی 
در پرسپولیس تصمیم  درستی بود؟ صفحات 

ورزشی را بخوانید.
رانـــت خـــواری، رانــت جــویــی و رانــت یــکــی از  •

مشکالت رایج در اقتصاد ماست. اما ریشه این 
ماجرا در کجاست؟ ارز چند نرخی است که این  
شرایط اقتصادی  را برایمان فراهم آورده است؟ 
بوروکراسی ناکارآمد و قوانین دست و پاگیر است 
که کار را به این جا کشانده است؟ اصال زمینه 
فساد کجاست؟  چرا جلوی آن گفته نمی شود؟ 
دیروز رئیس کل بانک مرکزی جمله ای گفت که 
عجیب است: » نیمی از توان بانک مرکزی درگیر 
رانت خواران داخلی است. همتی با بیان این که 
درگیر عده ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم 
که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانــی جامعه 
دارند، افزود: متاسفانه در جنگ و فشار اقتصادی 
و تحریم های همه جانبه دشمنان خارجی، ما 
درگیر عده ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم 
که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانــی جامعه 
دارند که 50درصد توان ما صرف خنثی کردن 
آن می شود و...« مشروح این خبر را هم در صفحه 

14 بخوانید.
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چهره روز

توییت روز 

تحلیل روز

۲۰۲۰ همانند ۲۰۱۶

ــا« تحلیل گر  ــری ــد زک ــری »ف
شبکه تلویزیونی سی ان ان: 
نـــامـــزدهـــای فــعــلــی حــزب 
ــد  ــرات نشان داده انـ ــوک دم
ــرای  ــ ب الزم  ــط  ــ ــرای ــ ش از 

تاثیرگذاری بر رای دهندگان برخوردار نیستند. آن 
چه در انتخابات انجمن های حزبی ایالت آیووا رخ داد 
برای دموکرات ها بسیار نگران کننده است. حضور 
رای دهندگان آیووا در انتخابات میان دوره ای سوم 
فوریه  به مراتب پایین تر از حضور آن ها در انتخابات 
۲۰۰۸ میالدی بود که باراک اوباما آن ها را تشویق به 
شرکت در این کار کرده بود. به نظر می رسد انتخابات 
۲۰۲۰ همانند انتخابات ۲۰۱۶ خواهد بود. چنان 
چه به انتخابات مقدماتی ۲۰۱۶ آمریکا نگاه کنیم، 
می بینیم همه ۱۲ نامزد جمهوری خواه علیه ترامپ 
تالش کردند، به طوری که لیندزی گراهام، سناتور 
کهنه کار آمریکایی، او را خطری برای کشور تلقی کرد 
اما در نهایت زمانی که ترامپ به  عنوان نامزد برگزیده 
این حزب اعالم شد، همه جمهوری خواهان پشت 
سر او قرار گرفتند و امروز شاهد حمایت ۹۵ درصدی 
آن ها از ترامپ هستیم. دموکرات ها به داوطلبی 
نیازمندند که به این حزب و طرفداران آن نیرو و انرژی 
بدهد و چپ ها و راست ها را گردهم آورد اما شواهد 
تاکنون نشان داده است دموکرات ها از چنین نامزدی 

برخوردار نیستند.

توئیت سامی ابوزهری از روسای جنبش حماس: 
نشست  در  صهیونیستی  رژیــم  نماینده  حمله 
شورای امنیت به محمود عباس، رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین، بیانگر این است که استفاده 
از زبان سازش و مذاکره فقط به قلدرمآبی رژیم 
اشغالگر و اهانت به ملت فلسطین منجر می شود 
و بهترین گزینه ملت فلسطین، تقویت اتحاد ملی 

و مقابله با اشغالگری است.

شاید 4سال دیگر 
مصطفی غنی زاده - پس از شکست دموکرات ها در 
شرط بندی بر سر موضوع استیضاح ترامپ در سنا، به 
نظر می رسد حاال این جمهوری خواهان هستند که 
بر شرایط سیاسی سوار شده اند.در حالی که موضوع 
به جریان انداختن پرونده  اوکراین در کنگره از همان 
اول هم مسئله ای پر مناقشه بود و برخی از داخل حزب 
دموکرات راجع به شکست آن هشدار داده بودند،  در 
واقع قماری به جریان افتاد که امید می رفت حتی 
در صورت شکست در پایین کشیدن ترامپ از مسند 
قدرت، حداقل بتواند جمهوری خواهان را در عرصه 
افکار عمومی رسوا کند. امری که به نظر می رسد در 
وضعیت کنونی چندان موفق نبوده است.از طرف 
دیگر رشد بی سابقه ایجاد شغل در آمریکا در ماه 
گذشته میالدی و همچنین بهبود شرایط اقتصادی 
خرد در آمریکا که در نظرسنجی ها نشان داده اکثر 
مردم آمریکا حس بهتری نسبت به شرایط اقتصادی 
سال گذشته شان دارند، وضعیت برای ترامپ بهتر 
از گذشته است.گرچه بخش نخبگانی و شهری 
آمریکا که در انتخابات گذشته حضور کمی داشتند، 
ممکن است در این دوره اثر بیشتری بگذارند اما باید 
توجه داشت که این گروه از لحاظ اقتصادی وضعیت 
بهتری نسبت به گذشته و در کوتاه مدت به دست 
آورده انــد.در این میان اردوگــاه دموکرات ها نیز از 
وضعیت نه چندان خوبی برخوردار است. نفر اصلی 
رهبران سنتی در این حزب یعنی بایدن تقریبا در 
جریان رقابت درون حزبی حضور ندارد و نفر ترسناک 
برای این رهبران یعنی سندرز وضعیتی بهتر دارد.

ورود بلومبرگ -میلیونر نیویورکی- به رقابت ها نیز 
می تواند شرایط را بدتر از این هم بکند.

نمای روز

استقبال با کتک از گوایدو
رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال که به آمریکا  سفر 
کرده بود، هنگام بازگشت به کاراکاس با خشم مردم 

و کارکنان فرودگاه مواجه شد.

گوی پیروزی در ایالت آیووا و سپس نیوهمپشایر 
میان جوان ترین و مسن ترین نامزدهای حزب 
دموکرات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری 
دست به دست شده است. برنی سندرز 7۸ ساله، 
سناتور سوسیالیست آمریکایی که در نخستین 
مرحله از این رقابت ها در آیووا با اختالفی بسیار 
اندک نتیجه را به پیت بوتجیج 3۸ ساله واگذار 
کرده بود، در نیوهمپشایر بیشترین آرا را به خود 
اختصاص داد. این در حالی بود که جوبایدن، 
معاون رئیس جمهور سابق آمریکا، که سران حزب 
دموکرات پیش از شروع رقابت ها روی پیروزی 
نهایی او حساب باز کرده بودند، با سقوط به پله 
پنج نتایج آرا، شکستی پیاپی را تجربه کرد. نتایج 

شمارش آرا نشان می دهد که سندرز ۲۶ درصد 
آرا و پیت بوتجیج شهردار سابق شهر کوچک »سات 
بند« ایندیانا ۲4.4 درصد آرا را کسب کرده است. 
سناتور سوسیالیست و محبوب جوانان پس از 
برتری بر رقبا در نیوهمپشایر این پیروزی را »آغازی 
برای پایان دوران ترامپ« تلقی کرد و گفت: »ما 
متحد خواهیم شد و خطرناک ترین رئیس جمهور 
در تاریخ معاصر این کشور را شکست خواهیم 

داد.« در این زمینه، موسسه گالوپ در نتایجی 
که روز ۲۲ بهمن منتشر شده، از رای دهندگان 
پرسیده آیا »به نامزدی از حزب خود که به طور 
کلی فردی با صالحیت اما سوسیالیست است« 
رای خواهند داد؟ این نظرسنجی نشان داد که 
7۶ درصد از دموکرات ها به نامزد سوسیالیست 
و فقط ۱7 درصــد جمهوری خواهان به نامزد 
سوسیالیست رای می دهند. نتایجی قابل توجه 

برای سندرز که کمپین انتخاباتی اش بر دو برنامه 
»آمــوزش رایــگــان« و »بیمه بهداشتی فراگیر و 
عمومی« تأکید دارد. گفتنی است پیت بوتجیج 
به رغم شکست مقابل سندرز در نیوهمپشایر 
پس از مشخص شدن نتیجه دو مرحله نخست از 
رقابت های مقدماتی دموکرات ها هم اکنون با 
کسب ۲۲ »رای ایالتی« باالتر از برنی سندرز با ۲۱ 
رای ایالتی قرار گرفته است. پیروز نهایی رقابت 
مقدماتی دموکرات ها بــرای انتخابات ریاست 
جمهوری پیش رو باید در مجموع ۱۹۹۰ رای 
ایالتی را به حساب خود واریز کند. سومین مرحله 
از رقابت مقدماتی دموکرات ها هفته آینده در ایالت 

نوادا برگزار خواهد شد.

گالوپ: 7۶ درصد از دموکرات ها موافق نامزد سوسیالیست برای ریاست جمهوری هستند 

صعود سندرز؛ سقوط بایدن در نیوهمپشایر 

تهدید رئیس جمهور ترکیه: نظامیان سوریه را همه جا هدف می گیریم 

آرایش جنگی آنکارا 
ــان بعد از درگیری هایی كه منجر  لحن اردوغ
به كشته شدن تعدادی از نظامیان این كشور 
در خاك سوریه شده، روی دور تند قرار گرفته 
است.رئیس جمهور ترکیه گفته در صورت ادامه 
حمالت نظامیان سوریه به نیروهایش، ارتش 
ترکیه آنــان را "همه جا" هــدف قــرار می دهد.

وی در جمع نمایندگان حزب حاکم "عدالت 
و توسعه" در پارلمان این کشور گفت: "اعالم 
می کنم در صورت کمترین آسیبی به سربازانمان 
در مقرهای نظارتی یا هر جای دیگر، نیروهای 
حکومتی ]سوریه[ را از حاال بدون توجه به توافق 
سوچی هدف حمله قرار می دهیم".اردوغان 
در حالی تهدید به اقدام تالفی جویانه کرده که 
در ۱۰ روز گذشته دست کم ۱3 نظامی ترکیه 
بر اثر شلیک خمپاره  در استان ادلــب کشته و 
4۵ تن دیگر مجروح شده اند. رئیس جمهوری 
ترکیه بار دیگر تکرار کرده که آنکارا می خواهد 
تا پایان ماه جــاری میالدی )فوریه( نظامیان 
سوریه را به پشت مقرهای نظارتی ترکیه در 

شمال غرب این کشور عقب براند. تركیه در طول 
هفته گذشته صدها خودروی زرهی و یگان های 
نظامی خود را به درون خاك سوریه منتقل كرده 
است.دولت تركیه نظامیان خود را بر اساس 
توافق سه جانبه آستانه میان ایران، روسیه و تركیه 
با هدف كاهش تنش در استان ادلب مستقر كرده 
اما مسكو و دمشق این كشور را متهم می كنند كه 
وظایف خود در كنترل گروه های شورشی مسلح 
و مسئولیت جدا كــردن گروه های تروریستی 
را از گروه های مخالف دولت به درستی انجام 
نداده است. ازسوی دیگر،اهالی روستای »خربه 
عمو« در حومه قامشلی در شمال شرق سوریه با 
نظامیان آمریکایی درگیر شده و آنان را مجبور 
به عقب نشینی از منطقه کردند. پیش از تجمع 
مردم، این ارتش سوریه بود که مانع عبور چهار 
خودروی نظامی آمریکا شده و اهالی این روستاها 
در واقع برای حمایت از نیروهای ارتش سوریه 
خود را رسانده بودند و با سنگ به خودروهای 

آمریکایی حمله کردند.

ترامپ پذیرش توافق صلح را به آتش بس آزمایشی طالبان مشروط کرد 

آمریکا-طالبان در یک قدمی توافق؟ 
آمریکا و طالبان در مذاکرات دوحه قطر به 
ــاره کاهش خشونت ها  حصول توافق درب
گذشت  با  شدند.  نزدیک  افغانستان  در 
بیش از ۱۸ سال از حمله ایاالت متحده به 
افغانستان، دونالد ترامپ به طور مشروط 
یک توافق صلح با طالبان که آخرین نیروهای 
آمریکایی را از این کشور خــارج می کند، 
ــرده اســت و به ایــن صــورت، پایان  تایید ک
بالقوه  طــور  آمریکابه  جنگ  طوالنی ترین 
آغاز می شود. به گزارش روزنامه نیویورک 
تایمز، این توافق اما تنها در صورتی به امضا 
می رسد که طالبان تعهد خودش را به کاهش 
ــادوام خشونت، طی یک دوره آزمایشی  ب
ــر همین مــاه به اثبات  هفت روزه در اواخ
برساند. چنان چه طالبان به خصومت ها 
پایان دهد و توافقی امضا کند، ایاالت متحده 
بعد از آن خروج تدریجی نیروهای آمریکایی 
را آغــاز می کند و مذاکرات مستقیم میان 
رهبران افغان و طالبان بر سر آینده این 

کشور آغاز می شود. شایان ذکر است، سند 
توافقی ابتدایی که پیشتر قرار بود ابتدای 
ماه سپتامبر به تایید و امضای دونالد ترامپ 
برسد در پی کشته شدن یک سرباز آمریکایی 
در جریان یکی از حمالت گروه طالبان، در 
آخرین لحظات با مخالفت رئیس جمهوری 
آمریکا معلق ماند. حاال، اشرف غنی، رئیس 
جمهور افغانستان می گوید در گفت وگوی 
تلفنی سه شنبه شب با مایک پمپئو، وزیر 
طالبان  پیشنهاد  از  را  وی  آمریکا  خارجه 
برای کاهش چشمگیر و پایدار خشونت در 
کشورش مطلع کرده است. گفته می شود 
که طالبان بر سر خروج نیروهای آمریکایی 
از خاک افغانستان با نمایندگان واشنگتن 
مذاکره می کند و تضمین داده است که 
ــورت تحقق ایــن امــر تضمین هایی  در ص
عملی برای تامین امنیت، کاهش خشونت 
بین  وگوهای  گفت  و  دیالوگ  گشایش  و 

افغانی به طرف مذاکره خود بدهد.



یک اربعین دلتنگی برای حاج قاسم گذشت 
امروز سردار اسماعیل قاآنی در مراسم چهلم سردار شهید سلیمانی، وصیت نامه شهید را قرائت می کند 

ــراق و غــم  و یــک اربعین  چهل شبانه روز ف
دلتنگی گذشت اما داغ شهادت ناجوانمردانه 
حاج قاسم سلیمانی هنوز بر دل ها نشسته 
است؛ او که خود بانی امنیت و عامل امنیت 
راهپیمایی تاریخ ساز اربعین بود و هنوز در 
جای جای شهرها و روستاها، پشت شیشه 
خودروها و مغازه ها تصاویرش  آرامش دهنده 

دل هاست. 
تصاویری که با لبخندی ماندگار به چشم ها 
ــت و گــویــی همه را بــه خود  ــده اس خــیــره ش
می خواند. کسی فقدان او را باور ندارد، این 
را می شود در البه الی حرف های ایرانیان و 
در پست ها و استوری ها و توئیت های کاربران 

شبکه های اجتماعی به وضوح دید.
 هنوز تصور می کنیم او جایی در حوالی ایران 
مشغول دفــاع از وطــن اســت، که هست، که 
خون او تا همین حاال عرصه را بر دشمنان تنگ 
تر کرده است و آن ها را به کارزار می طلبد و 
تا پای اخراج آخرین آمریکایی از منطقه آرام 
نخواهد گرفت. امــروز و پس از گذشت 40 
روز از شهادت این سردار آسمانی ایران و این 
مدافع حرم و وطن، در اربعین او قرار است 

وصیت نامه این شهید بزرگوار خوانده شود. 

وصیت نامه ای که تاکنون چیزی از آن منتشر 
نشده اما دیــروز در فضای مجازی جمالتی 
منتسب به آن باز نشر می شد با این مضمون: 
»امروز قرارگاه حسین بن علی، ایران است. 
بدانید جمهوری اسالمی و این حرم اگر ماند، 

دیگر حرم ها می مانند.
 اگر دشمن،  این حرم را از بین برد، حرمی 
باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم 
ــردار  ــروز س ــت امـ ــدی)ص(.« قـــرار اس ــم ــح م
اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه و 
جانشین حاج قاسم فرازهایی از وصیت نامه 

این شهید عزیز را قرائت کند. 
وصیت نامه ای که گفته می شود برای همه 
مردم ایران و حتی منطقه نوشته شده است.  
در همین زمینه، شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی در پیامی از مــردم بــرای حضور در 
مـراسم اربعین سردار شهید قاسم سلیمانی 

دعوت کرد. 
به گــزارش ایسنا براساس این پیام، مراسم 
اربـعیــن ســـردار ســرافــراز ســپاه اســالم و 
فــرمـانـدۀ مـحبــوب دل ها،سـپهبـد شــهیـد 
مـجــاهــد  و  سـلیـمـانـی  قاســـم  حـــاج 
فـی سـبیـل ا... ســردار ابـومهــدی المـهنـدس 

و یـاران وفـادارش، هــمزمان بـا اذان و اقـــامۀ 
نمــاز جمــاعت مغــرب و عشــای پنــج شــنبــه 
شــب 24 بـهمن مــاه ۹۸ )امشب( در مصـالی 
بـــزرگ حضــرت امــام خـمیـنـی)رحمت ا... 
علیه( تــهـران با حضور ملـت قـدرشــناس و 
فـهـیـم و خانواده های معظم شهدا، جانبازان، 
رزمندگان و مســئوالن عالی رتبه کشـوری و 

لشـکری بـرگـزار خـواهد شـد.

نوبت پاسخ گویی مسئوالن است

ســیــد مــرتــضــی نــبــوی عــضــو مجمع تشخیص 
ــردم وظیفه خــود را با  مصلحت نظام گفت: م
حضور حداکثری در راهپیمایی یوم ا... بیست 
و دوم بهمن انجام دادند و حاال نوبت شفافیت و 
پاسخ گویی مسئوالن است. اصرار بر رفع مسائل 
و مشکالت کشور با تکیه بر ظرفیت های داخلی 
شاید مهم ترین بخش مطالبات مــردم و بیانیه 

پایانی راهپیمایی 22 
نسبت  امسال  بهمن 

به مسئوالن بود./
ایسنا

حضور همدالنه

ــاون رئــیــس جــمــهــور و از  ــع معصومه ابــتــکــار م
چهره های اصالح طلب دولت دوازدهــم  اظهار 
کرد: در برخی حوزه ها کم و بیش کاندیدایی برای 
ما باقی نمانده و با کمبود چهره مواجه هستیم اما 
این اتفاق به معنای تحریم انتخابات نیست.با این 

ــی جز انتخابات  حــال ما راه
نداریم. مسیری جز حضور 

و مشارکت در انتخابات 
نداریم. پیام ما حضور 

همدالنه است.

ایران تحت هیچ فشاری تصمیم 
نمی گیرد

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انــرژی اتمی 
ایران در دیدار با رافائل گروسی مدیرکل جدید 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی تاکید کرد که 

ایــران اهــل مــذاکــره و منطق 
است اما تحت هیچ فشاری 

تصمیم نخواهد گرفت./
ایرنا

سیاست پنج شنبه ۲4 بهمن  41398
18 جمادی الثانی  1441.شماره ۲031۷

چهره ها و گفته ها 

گزارش خبری خبر

خبر مرتبط 
   

اخبار

تشکیل ستاد سردار سلیمانی در وزارت خارجه

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره پیگیری های انجام شده در پی ترور سردار سلیمانی 
گفت: بعد از ترور شهید سپهبد قاسم سلیمانی ستاد ویژه ای به نام »ستاد سردار سلیمانی« 
در وزارت خارجه تشکیل شده و همه نهادهای مرتبط در خارج از وزارت خارجه نیز در آن 
دخیل هستند. به گزارش فارس، سید عباس موسوی افزود: این ستاد به ریاست »صادق 
خرازی« مشاور وزیر خارجه فعالیتش را آغاز کرده و در وزارت خارجه تشکیل جلسه می دهد و 
محلی نیز در وزارت خارجه برای این ستاد در نظر گرفته شده است. وی اضافه کرد: این ستاد 
دارای کمیته های مختلفی است از جمله کمیته  حقوقی که اولین جلسه کمیته حقوقی هفته 
گذشته با حضور حقوق دانان برجسته کشور تشکیل شد. در این جلسه ابعاد مختلف حقوقی 
موضوع از جمله مسئولیت، عامالن این اقدام تروریستی و ... مورد بررسی قرار گرفته تا از 

طریق محاکم داخلی و بین المللی پیگیری های الزم در این زمینه انجام شود. 

تکذیب همه شایعات استعفای 
رئیس جمهور تا 1400! 

هادی محمدی – علی ربیعی سخنگوی دولت 
که دو روز قبل در توئیتی شایعه استعفای رئیس 
جمهور را تکذیب کــرده بــود، روز گذشته در 
جمع خبرنگاران حــوزه دولــت بــار دیگر ضمن 
تایید توئیت روز قبل خــود حــرف جدیدی هم 
زد و گفت: پیشاپیش تا مــرداد 1400 هرگونه 
شایعه استعفای رئیس دولت دوازدهم را تکذیب 
ــالم تشکر  اعـ کــنــم. وی همچنین ضمن  ــی  م
دولت از مردم که با وجود سرما و بارش برف در 
راهپیمایی 22 بهمن حاضر شدند ، با اشاره به 
اظهارات رئیس جمهور درباره جمهوریت در روز 
 22 بهمن خاطرنشان کرد: ما که جمهوریت نو
 نداریم.  ما همان جمهوریتی را می خواهیم که امام 
خمینی)ره( درباره آن گفتند، نه یک کلمه بیشتر 
و نه یک کلمه کمتر؛ یعنی جمهوریتی که اساس 
آن رای آزادانه مردم باشد. هرجا که صندوق ها 
پایه های تغییر باشند، ثبات ایجاد می شود. نظام ما 
هم صندوق محور بوده  و ما باید به صندوق ها وفادار 
باشیم، زیرا صندوق ها، ثبات و پیشرفت کشور را 
تامین می کنند.  در هر جامعه ای مردم از صندوق 
ناامید شوند، آن جامعه روی خوش نمی بیند. خود 
انقالب ما یک انتخاب مردم بود و 40 سال نظام ما 

مبتنی بر صندوق رای بوده است.

 تراکنش ناچیز و نمایشی  
در اینستکس 

نیویورک تایمز: اینستکس نماد ناکامی 
اروپا در استقالل یافتن از آمریکاست 

نیویورک تایمز در گــزارشــی بــا اشـــاره بــه یک 
تراکنش مالی ناچیز در فرایند مالی اروپا برای 
ایران نوشت که اینستکس نماد ناکامی اروپا در 

استقالل یافتن از آمریکاست.  
به گزارش ایسنا به نقل از نیویورک تایمز، این 
روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشت: در مقایسه 
با بیانیه آتشین وزیــران خارجه اروپایی هنگام 
آغاز به کار اینستکس در سال قبل، امروز بیانیه 
مقامات وزارت خارجه آلمان در تغییری آشکار 
تراکنش در مرحله  یــک  تنها  ــود  از وج سخن 
ــردازش در ساز و کار اینستکس می گوید که  پ
ارزش آن نیز چیزی کمتر از یک میلیون یورو 

)حدود 15 میلیارد تومان!( است. 
همچنین آمریکایی ها خواستار شفافیت کامل 
همین معامله و تطابق کامل آن با نظام تحریمی 
خود هستند. این تراکنش که اولین تراکنش 
اینستکس نیز محسوب می شود، یک محموله 
پزشکی تولید شده توسط یک شرکت آلمانی 

است.  
به گفته نیویورک تایمز، هنوز نام شرکت آلمانی 
و همچنین بانک های عامل انجام این تراکنش 
ناچیز و نمایشی اعالم نشده است و وارداتی از 
ایران که به جای پول آن، این محموله به ایران 

صادر شود نیز اعالم نشده است.
نیویورک تایمز این گــزارش را در یک سالگی 
اینستکس منتشر کرده که تاکنون هیچ کارایی 
نداشته است.  این روزنامه نوشت: در ابتدا قرار 
بــود اینستکس ابــزاری بــرای کسب استقالل 
راهبردی اروپا از آمریکا باشد اما در نهایت تنها 
این مسئله به اثبات رسید که اروپا چقدر تا تحقق 

این هدف فاصله دارد.
اینستکس در ساختمان وزارت  اکــنــون   هــم 
دارایـــی فرانسه در شهر پاریس مستقر است 
و ریاست آن را یک فرد آلمانی بر عهده دارد. 
انگلیس نیز سهامدار این ساز و کار است و برخی 
از کشورهای اروپایی برای پیوستن به آن ابراز 
تمایل کرده اند اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نداده 

است.

تکذیب خبر شلیک موشک از کرمانشاه در شامگاه سه شنبه 

باشـگاه خبرنـگاران - یـک منبـع آگاه در 
نیـروی هوافضـای سـپاه پاسـداران ، خبـر 
ایـران بـه طـرف  شـلیک موشـک از سـوی 
هـدف نامشـخص در شـامگاه سـه شـنبه را 
هوافضـای  نیـروی  گفـت:  و  کـرد  تکذیـب 
سـپاه پاسـداران هیـچ عملیاتـی نداشـته و 
هیـچ موشـکی در سـه شـنبه گذشـته شـلیک 

اسـت. نشـده 
بر اساس این گزارش روزسه شنبه گذشته 
به  موشک  شلیک  از  خبری  منابع  برخی 
سوی اهدافی نامشخص از غرب کشور خبر 
دادند و تعداد آن را دو فروند اعالم کردند؛ 
این منابع محل شلیک را حوالی کرمانشاه 

اعالم کردند.

نشست خبری رئیس جمهور یک شنبه هفته آینده برگزار می شود 

ایرنا- معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر 
رئیس جمهوری اعالم کرد: نشست خبری 
رئیس جمهور روز یک شنبه هفته آینده با 
حضور رسانه های داخلی و بین المللی برگزار 

می شود.
علیرضا معزی این خبر را  در حساب کاربری 
خود در توئیتر اعالم کرد.به گفته معزی قرار 

است سخنان رئیس جمهور از شبکه های 
بین المللی خبر، یک سیما، پرس تی وی، 
العالم، جام جم و رادیو سراسری به طور زنده 
و مستقیم پخش شود.آخرین و سیزدهمین 
نشست خبری حجت االسالم روحانی رئیس 
جمهور با حضور رسانه های داخلی و خارجی 

22 مهرماه امسال برگزار شد. 

افشاگری جدید درباره کمک های اطالعاتی آمریکا به صدام در جنگ 8 ساله 
بر اساس تحقیقات مشترک برخی رسانه های 
غربی، سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( 
و ســازمــان اطالعاتی آلــمــان، دهه ها به طور 
مخفیانه صاحب یکی از بزرگ ترین شرکت های 
تولید تجهیزات رمزگذاری بوده اند و مکالمات 
بسیاری از کشورها را زیر نظر داشته اند.  از جمله 
در جنگ تحمیلی صدام علیه ایران، براساس 
این گزارش، آمریکایی ها حدود 1۹ هزار پیام 
ایران را به همین روش بازخوانی کرده اند. این 
موضوع یادآور پیوند ماهواره ای بلند مدت رژیم 
صدام و آمریکا در دوره جنگ هشت ساله است 
که از جمله درباره تحرکات نیروی هوایی ایران 
اطالعات با ارزشی در اختیار ارتش عراق قرار 
می گرفت. آمریکایی ها این اطالعات را از طریق 

هواپیماهای آواکس مستقر در ریاض جمع آوری 
و عرصه نبرد را برای نیروهای صدام روشن می 
کردند. به گزارش ایرنا، این اطالعات تحقیق 
مشترکی است که توسط روزنامه آمریکایی 
»واشنگتن پست« و تلویزیون »زد دی اف« آلمان 
انجام شده است. البته این تحقیقات را مجله 
آلمانی »فوکوس« آغاز کرد. این نشریه به استناد 
جزئیات یک کتاب، به سرنخ هایی دست یافت 
که نشان می داد سازمان های اطالعاتی آمریکا 
و آلمان غربی با استفاده از فناوری رمزگذاری 
که توسط یک شرکت سوئیسی تولید می شد، 
موفق می شدند پیام های رمــزگــذاری شده 
دیگر کشورها را بخوانند.  در افشاگری دیروز 
آمــده است که دولــت آمریکا در دوران رونالد 

ریگان با استفاده از همین دستگاه ها دست 
داشتن دولت معمر قذافی، رهبر لیبی را در 
تفریحی  شبانه  باشگاه  یک  در  بمب گذاری 
در آلمان غربی در سال 1۹۸۶ کشف کرد. 
ایــران بعد از این حادثه به امنیت استفاده از 
سوئیسی  شرکت  رمــزنــگــاری  دستگاه های 
شک کرده بود. درایــن گــزارش آمده است که 
بیش از نیم قرن، دولت ها در سراسر جهان به 
یک شرکت واحد اعتماد کردند تا ارتباطات 
مــامــوران امنیتی، ســربــازان و دیپلمات های 
خــود را مخفی نگه دارنــد. شرکت سوئیسی 
کریپتو ای جی نخستین قرارداد خود را در طول 
جنگ جهانی دوم بــرای ســربــازان آمریکایی 
منعقد کرد و در طول چند دهه به سازنده اصلی 

دستگاه های رمزنگاری تبدیل شد. این شرکت 
سوئیسی در قرن 21 میلیون ها دالر تجهیزات 
به بیش از 120 کشور جهان فروخت. البته 
اکنون افشاشده که شرکت کریپتو، تجهیزات 
رمزگذاری پیام ها را به کشورهای دیگر فروخته 
ــع بــه سازمان های  بــود و ایــن فــنــاوری در واق
اطالعاتی آمریکا و آلمان امکان می داد، کدها را 
شکسته و از محتوای پیام های محرمانه در 120 
کشور آگاه شوند. بر اساس گزارش واشنگتن 
پست دست کم رژیم صهیونیستی، انگلیس، 
سوئد و سوئیس در جریان فعالیت های این 
شرکت که به »عملیات روبیکون« مشهور بود قرار 
داشتند یا به آن دسترسی داشته اند.یک سند 
طبقه بندی شده سیا که به دست روزنامه نگاران 
رسیده، این عملیات را کودتای اطالعاتی قرن 

نام نهاده است. 
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جامعه

سازمان بهداشت جهانی:

 واکسن کرونا 18 ماه دیگر
 آماده می شود

سازمان بهداشت جهانی )WHO( اعالم کرد 
که امیدوار است ظرف ۱۸ ماه آینده به واکسنی 
برای ویروس کرونا دست یابد. پیش ازاین اعالم 

می شد، این ویروس هنوز دارویی ندارد.

ایران همچنان پاک         
اطالع رسانی  مرکز  رئیس  جهانپور  همچنین 
وزارت بهداشت دیروز تاکید کرد:  ایران همچنان 
از ویروس کرونا پاک است. هیچ مورد این ویروس 
را تاکنون نداشته ایم و در دو روز گذشته حتی 
مورد مشکوک جدیدی نیز در کشور نبوده است. 

عذر خواهی  آذری جهرمی برای 
انتشار تصویرلباس  فضا نوردی

هــادی محمدی –وزیــر ارتباطات در حاشیه 
نشست هیئت دولت در خصوص علت اصلی به 
مدار نرسیدن ماهواره ظفر یک با تاکید بر » ۱2 
ثانیه لعنتی «توضیح داد: در ۱2 ثانیه آخر که 
ماهواره باید سوختش یا توان موتورش افزایش 
پیدا می کرد این اتفاق نیفتاد . البته می تواند به 
کیفیت سوخت یا وزن مرحله دوم ماهواره یا توان 
موتور ارتباط داشته باشد اما اگر فقط ۱2 ثانیه 
دیگر موتور فعالیت می کرد قطعا در مدار قرار 
می گرفت زیرا متخصصان ما اشکال ماهواره پیام 
را رفع کرده بودند و در خصوص ماهواره ظفر یک 
نیز تا 95 درصد موفقیت آمیز بود.آذری جهرمی 
همچنین افزود : سعی می کنیم  ماهواره ظفر 2 
تا اوایل خرداد سال آینده پرتاب شود .خبرنگاری 
از وزیر ارتباطات درخصوص پست هفته گذشته 
وی با عنوان لباس فضانوردی ایرانی پرسید که 
جهرمی در پاسخ ضمن عذرخواهی از آن نوشته 
اظهار کرد : »هدف این بود که ما برنامه ارسال 
5 کپسول زیستی اجرا  فضانورد را با ساخت 
کنیم اما یک خطای غیر قابل انکار رخ داد و تیم 
رسانه ای ما در انتخاب تصویر اشتباه کردند و اصل 
بحث را که موضوع تصمیم ما برای اعزام فضانورد 
بود ، پوشاند که باید از دوستانی که در این حوزه 

تالش می کردند نیز پوزش خواست .« 

محمد جواد رنجبر- آیا می دانید مصرف 
دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه 
طبق  جریمه  ایــن  دارد؟  جریمه  عمومی 
قانونی است که سال ۸5 تصویب شده، اما 

خبری از اجرایی شدن آن نیست!
ــاده  ــاس م ــر اسـ ــزارش خـــراســـان، ب ــ ــه گ ب
۱3 قــانــون جامع کنترل و مــبــارزه ملی 
 ۱3۸5 ۱5 شهریورماه  با دخانیات که 
در مجلس مصوب شده اســت، استعمال 
دخانیات در نهادهای موضوع ماده )۱۸( 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و 
مرتکب به شرح زیر مجازات می شود: چنان 
چه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور 
باشد، به حکم هیئت رسیدگی به تخلفات 
اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای 
)الف ( و )ب ( ماده )9( قانون رسیدگی به 

تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه 
سوم به تنبیه مقرر در بند )ج ( ماده مذکور 
دیگر  قانون  ایــن  می شود.طبق  محکوم 
مرتکبان به جزای نقدی از 30 تا 43 هزار 
تومان محکوم می شوند.همچنین بر اساس 
تبصره یک مــاده ۱3 این قانون، مصرف 
دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه 
عمومی موجب حکم به جزای نقدی از 22 

تا 43 هزار تومان است .
در این قانون، محل هایی که مورد استفاده 
و مراجعه عموم مردم است از قبیل اماکن 
متبرکه دینی، بیمارستان ها، درمانگاه ها، 
سالن های همایش، سینماها، فضاهای 
عمومی، مهمان خانه ها و مهمان سراها، 
رستوران ها، قهوه خانه ها، کارخانجات، 
فروشگاه های  مسافربری،  پایانه های 

ــی،  ــ بــــزرگ، امــاکــن فــرهــنــگــی و ورزش
وسایل نقلیه  ــا،  ــاه ه ــگ ــش دان ــدارس،  ــ مـ
عمومی،  و  دولــتــی  مؤسسات  عمومی، 
بانک ها، شهرداری ها و هر نوع مرکز و 
محل جمعی دیگر، از جمله اماکن عمومی 
اطالق شده است.با این حال این قانون در 
کشور اجرایی نمی شود و همچنان شاهد 
عمومی  اماکن  در  دخانیات  استعمال 
همچون بوستان ها و مجتمع های تجاری 
هستیم؛ به گونه ای که متاسفانه بوستان 
ها که باید محلی عاری از دود و دخانیات 
باشند، محل تجمع سیگاری ها شده است، 
به ویژه بوستان های خطی که به جای این 
که محلی برای آرامش شهروندان باشد، 
به خاطر بوی بد سیگار موجب بدحالی 

مردم می شود!

ماجرای جریمه 50 هزار تومانی       
طبق قانون، مسئولیت اجــرای ممنوعیت 
و  عمومی  اماکن  در  دخانیات  استعمال 
سایر اماکن مندرج در قانون با مدیران یا 
کارفرمایان یا متصدیان اماکن مربوط است.

بر ایــن اســاس به تازگی هیئت مدیره یک 
مجتمع تجاری در تهران در اقدامی قابل 
تقدیر برای استعمال هر نخ سیگار در مجتمع 
مذکور 50 هزار تومان جریمه تعیین کرده 
است.در این مجتمع تجاری بنرهایی نصب 
شده است که در آن ضمن اشــاره به قانون 
اماکن  در  دخانیات  استعمال  ممنوعیت 
عمومی، اعالم شده است که برابر مصوبه 
هیئت مدیره ایــن مجتمع تــجــاری، برای 
50 هزار  استعمال هر نخ سیگار در آن، 

تومان جریمه تعیین شده است.

قانونی که دود می شود!
در شرایطی  که قانون اجرا نمی شود، یک مجتمع تجاری در تهران در اقدامی متفاوت سیگاری ها را 50 هزار تومان جریمه می کند

ــه99 دولـــت در  ــودج محمد اکــبــری- الیــحــه ب
هزار  شش  فقط  که  رسید  مجلس  به  شرایطی 
میلیارد تومان برای طرح همسان سازی حقوق 
بازنشستگان پیش بینی کرده بود. این درحالی 
اســت که طبق گفته نمایندگان مجلس، طرح 
همسان سازی برای اجرا طبق برنامه باید ساالنه 
۱5هـــزار میلیارد تومان بودجه داشته باشد.

تسنیم روزگذشته جدولی منتشر کرد که 40 
مورد از مهم ترین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 
99را ذکر کــرده اســت. در یکی از مــوارد چنین 
نوشته است:»اختصاص 3700 میلیارد تومان 
برای رتبه بندی معلمان، معلمان حق التدریس 
ــه روزی، هــنــرســتــان هــا، سرانه  ــان ــب مـــدارس ش
دانش آموزی و همسان سازی حقوق بازنشستگان 
فرهنگی.«اگر این 3700 کمیسیون تلفیق را 
حتی فقط برای همسان سازی فرض کنیم باز هم 
دردی از بودجه همسان سازی بازنشستگان دوا 
نمی کند. در واقع کمیسیون تلفیق هم چندان 
نتوانست برای این موضوع قدمی بردارد.قربانی 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس در این باره چنین می گوید: 
»مبلغ تخصیص یافته برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان در الیحه بودجه سال 99 کافی 
نیست، حداقل باید سالی ۱5 هزار میلیارد تومان 
برای اجرای قانون همسان سازی در نظر گرفته 
شود اما به دلیل کافی نبودن اعتبارات، دولت 
پیشنهاد شش هزار میلیارد تومانی را در الیحه 

بودجه ارائه کرده است.«

در بودجه 99 تحقق نیافت       
در عین حال دیدگاه رضا شیران خراسانی عضو 
کمیسیون تلفیق مجلس به عدد دیگری اشاره 
دارد. او دیروز به خراسان گفت: برای همسان 
سازی حقوق بازنشستگان کشور نیازمند 50 
هزار میلیارد اعتبار هستیم که این امر در بودجه 
99 تحقق نیافته است.وی افزود: آن چه دولت 
برای همسان سازی تخصیص داده و تغییراتی 
که کمیسیون تلفیق برای این موضوع اعمال 

کرده نه تنها کفاف همسان سازی را نمی دهد 
ــت مــوضــوع متناسب ســازی  بلکه ممکن اس
حقوق را که به صــورت پروسه ای با اعتبارات 
 کم دنبال می شود نیز به خوبی تامین نکند.
به گفته وی  دولــت در زمینه تخصیص اعتبار 
بــرای همسان ســازی محدودیت منابع دارد. 
هرکسی بگوید می توانیم  این اعتبار حدود 50 
هزار میلیارد را تامین کنم حرف خالف واقع 
زده است. شیران خراسانی گفت: با این حال 
خبرهای خوشی برای بازنشستگان فرهنگی 
کشور در راه است چرا که با تصمیم نمایندگان 
مجلس در کمیسیون تلفیق تخصیص هزینه  
یک دوازدهم بانک ها و موسسات دولتی به حوزه 

فرهنگ به 2 درصد افزایش یافته است.

دولــت امسال هم به وظیفه قانونی خود        
عمل نکرد

مجلس  تلفیق  کمیسیون  دیگر  عضو  پژمانفر 
ــرد: مسلم اســت یک عقب افتادگی  اظهار ک

حقوق  ســـازی  همسان  زمینه  در  محسوس 
بازنشستگان به دلیل عدم اجرای وظیفه قانونی 

دولت دیده می شود.
وی افزود: باوجود آن که مجلس دربرنامه ششم 
توسعه دولت را ملزم به اجرای قانون همسان 
سازی کرده است اما از آن جایی که دولت اعالم 
کرد به دلیل ضعف محدودیت منابع قــادر به 
اجــرای یک باره آن نیست قرار شد دولت طی 
پنج سال و در هر سال 20 درصد از این قانون 
را محقق کند.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
خاطرنشان کرد: جای تاسف است که دولت 
همانند سال های گذشته امسال هم در تحقق 

این مقدار از قانون ناتوان ظاهر شده است در 
صورتی که این قانون رشد 20 درصد به تایید 
شورای نگهبان رسیده و خود گواه آن است که 
منابع مالی آن موجود اســت.وی تصریح کرد: 
این ســوال بــرای مــردم به وجــود آمــده است که 
قانونی که اجرایی نمی شود چه فایده ای دارد از 
سوی دیگر از آن جایی که این موارد مربوط به یک 
وزارتخانه نیست و مسئولیت آن برعهده سازمان 
برنامه و بودجه و محاسبات است  نمی توان این 
موضوع را با استیضاح و سوال از وزیر پیگیری 
کرد اما همچنان این مطالبه را از دولت داریم که 

به وظیفه خود طبق قانون عمل کند.

ناکامی بازنشستگان درمیدان »تلفیق«
2عضوکمیسیون تلفیق در گفت وگو با خراسان از اصالح نشدن بودجه همسان سازی حقوق بازنشستگان خبردادند
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سینمای جهان

میترا حجار از دیروز با فیلم »یادم 
تو رو فراموش« به سینماها آمده 
است. این فیلم محصول سال 
1395 است و تا به حال به دلیل 
محمدخانی،  نــاصــر  شکایت 

موفق به اکران در سینماها نشده بود.

چهره ها و خبر ها

حبیب رضایی از اسفند ماه سریال 
»هم گناه« را در نمایش خانگی 
خواهد داشت و برای نخستین 
بار در این مدیوم دیده خواهد شد. 
رضایی در این سریال، نقش یک 

خالفکار و جاعل سند را بازی کرده است.

با  شنبه  روز  از  کریمی  بابک 
مجموعه »پرگار« به شبکه یک 
خواهد آمد و برای اولین بار در 
تلویزیون حضور خواهد داشت. 
او در جشنواره فجر، برای بازی 
در »سینما شهر قصه« نامزد سیمرغ بهترین بازیگر 

مکمل مرد شده بود.

که  »زنانی  فیلم  با  زنگنه  لعیا 
بـــا گـــرگ هـــا دویــــده انــــد« به 
کارگردانی امیراطهر سهیلی، 
جشنواره  در  موفق  حضوری 
مستقل کالیفرنیا داشته است. 

این فیلم جایزه بهترین فیلم بلند داستانی این 
جشنواره را دریافت کرده است.

هادی حجازی فر سال پرکاری 
را می گذراند. او بعد از بازی در 
ــت« کــه در  ــس ــای« و »دوزی ــاب »آت
جشنواره به نمایش درآمد، در سه 
سریال »دوپینگ«، »زیرخاکی« و 

»کلبه ای در ماه« ایفای نقش کرده است.

اصغر فرهادی فیلم تازه اش را با 
نام »قهرمان«، در شیراز خواهد 
ــگــران ایــن فیلم  ــازی ســاخــت. ب
سرشناس و ایرانی خواهند بود و 
در فیلم های قبلی فرهادی بازی 
نکرده اند. فیلم برداری »قهرمان« تابستان 99 

انجام خواهد شد.

امید گیشه 99 به فجر 38
خروج	 	 

ــارغ از هر حاشیه ای،  ف
ــم  ــ ــی ــ ــراه ــ اســـــــم اب

ــا بــه  ــیـ ــمـــی کـ ــاتـ حـ
ــردان  ــارگ عــنــوان ک

به اندازه کافی برای 
عالقه مندان به سینما 

ــت، امــا بــرگ برنده مهم  کنجکاوکننده اس
»خروج« برای موفقیت در گیشه، موضوع آن 
است. این فیلم برخالف دیگر آثار حاتمی کیا 
نوک پیکان انتقادش را به سوی دولت گرفته 
ــروج« در  و از قضا حسابی هم تند اســت. »خ
جشنواره فجر از اولین اکران گرفته تا نشست 
خبری و اختتامیه، حضور پرحاشیه ای داشت. 
دربـــاره ایــن فیلم، اتفاقًا کم توجهی هیئت 
داوران جشنواره، می تواند به دیده شدن آن 
در اکران عمومی کمک کند. حضور فرامرز 
قریبیان در نقش قهرمان فیلم هم به سهم خود 

برای تماشاگران جذاب خواهد بود.

خوب، بد، جلف: ارتش سری	 
پرفروش شدن »خوب بد 

جلف: ارتــش سری« 
قطعی است. پیمان 
قاسمخانی سه سال 
قبل بــا اولــیــن فیلم 

خود در مقام کارگردان 
حضور بسیار موفقی روی پرده سینما داشت 
و 16 میلیاردی شد. حاال زوج موفق پژمان 
جمشیدی و سام درخشانی، در جلد همان 
کاراکترهای »سام« و »پژمان«، با همان پت و 
مت بازی های خود، با قسمت دوم این فیلم 
برگشته اند. خاطره خوب مخاطبان از تماشای 
ایــن زوج کمدی در سریال »پــژمــان« و فیلم 
»خوب، بد، جلف« ، کافی ا ست تا فروش فیلم 
تضمین شود. به عالوه نباید فراموش کرد که 
در هر صورت حساب فیلم های کمدی برای 
مردم جداست و این آثار به راحتی فروش های 

باال را تجربه می کنند.

درخت گردو	 
ــن  ــ ــی ــ ــس ــ ــدح ــ ــم ــ ــح ــ م

کارگردان  مهدویان 
خـــوش ســـابـــقـــه ای 
ــر چــهــار  ــت و هـ ــ اس
ساخته،  که  فیلمی 

ــی  ــب ــاط ــخ ــرم آثـــــــار پ
بوده اند. »درخت گردو« سوژه تازه و جذابی 
ــرد را  بـــرای مخاطب دارد و زنــدگــی یــک م
تحت تأثیر فاجعه بمباران شیمیایی سردشت به 
تصویر کشیده است. استقبال مخاطبان از این 
فیلم و رسیدن آن به سئانس های فوق العاده در 
جشنواره، می گوید »درخت گردو« در اکران 
عمومی جزو پرفروش ترین فیلم ها خواهد بود. 
بازی پیمان معادی به عنوان نقش اصلی نیز 
مخاطبان را نسبت به تماشای آن روی پرده 
سینماها کنجکاو می کند. »درخت گردو« هم 
از پرسروصداترین و محبوب ترین فیلم های 

حاضر در جشنواره بود.

تکرار   رکورد دیزنی پس از 6 دهه

بونگ جون هو کارگردان فیلم »َانگل« پس از 66 
سال به رکورد »والت دیزنی« در کسب همزمان 

چهار جایزه اسکار رسید.
ــه نویسندگی  ــزارش ایــســنــا، ایـــن فیلم ب ــ ــه گ ب
و کارگردانی »بونگ جــون هــو« که اولین فیلم 
غیرانگلیسی زبان برنده اسکار بهترین فیلم تاریخ 
این جوایز نام گرفت، 4 جایزه بهترین فیلم، بهترین 
فیلم بین المللی، بهترین کارگردانی و فیلم نامه 
اصلی را به خود اختصاص داد و از آن جا که »بونگ 
جون هو« تهیه کنندگی فیلم را بر عهده داشت با 
دریافت جایزه بهترین فیلم، هر چهار جایزه شخصا 
ــت دیزنی« در کسب  ــورد »وال به او رسید تا با رک
همزمان بیشترین اسکار برابری کند. در جریان 
بیست و ششمین دوره اسکار در سال 1954، 
»والت دیزنی« تهیه کننده و کارگردان افسانه ای 
هالیوود، جوایز بهترین مستند، بهترین مستند 
کوتاه، بهترین پویانمایی کوتاه و بهترین فیلم کوتاه 
را دریافت کرد و حاال 66 سال بعد یک کارگردان 
آسیایی نیز در یک شب چهار جایزه اسکار را به خانه 

برده است.

حضور مارک رافلو در  سریال »انگل«

بازیگر سرشناس در مینی سریالی که قرار است 
با الهام از فیلم تاریخ ساز »انگل« که برنده 4 جایزه 
اسکار شد ساخته شــود، در نقش اصلی ظاهر 

می شود.
به گــزارش مهر، پیشتر گفته شد که بونگ جون 
هو کارگردان »انگل« بــرای تولید این سریال با 
آدام مک کی برنده اسکار همکاری می کند تا یک 
مجموعه تلویزیونی در 5 یا 6 اپیزود ساخته شود. 
اکنون خبرها حاکی از این است که رافلو در نقش 
اصلی ظاهر خواهد شد ولی جزئیاتی از شخصیتی 
که وی ایفا می کند، ارائه نشده است. انتظار می رود 
فیلم بــرداری این سریال در سال ۲۰۲1 شروع 
شود. داستان فیلم درباره اعضای یک خانواده فقیر 
است که تالش دارند به خانه یک خانواده ثروتمند 
نفوذ کنند و در این مسیر مسائلی باورنکردنی 
بروز می کند. در فیلم »انگل« سونگ کانگ هو که 
در نقش پدر خانواده فقیر بازی کرد، مهم ترین 
شخصیت قصه بود و احتمال می رود رافلو برای این 

نقش انتخاب شده باشد.

 䔆⼀㤀㠀㐀㐀㌀

از میان آثــاری کــه در سی وهشــتمین 
جشــنواره فجر به نمایــش درآمدند، ۷ 
فیلم وجود دارد که به دالیل مختلف از 
حضور ســتاره ها گرفته تا کیفیت فیلم 
و قصــه آن، می توانند به فــروش باال در 
گیشه ســال 99 امیدوار باشــند. با این 
۷ فیلم آشــنا شــوید. ناگفتــه نماند در 
کنــار ایــن ۷ فیلــم، در ســال 99 مانند 
همه سال های اخیر، به طور قطع شامل 
فیلم های کمدی پرشماری خواهیم بود 
که به تولید می رسند و بدون شرکت در 
جشنواره، روی پرده سینماها خواهند 
رفت. همچنیــن تعــدادی فیلم کمدی 
هــم از اکــران امســال جــا مانده اند که 
در اکــران 99 شــرکت خواهنــد کرد. 
بنابراین به نظر می رســد سال 99 سال 
چندان بدی برای گیشه سینمای ایران 

نخواهد بود.

روز صفر	 
»روز صفر« با سوژه خاص 

ــه دارد،  و جــالــبــی ک
ــرای  ب راه  از  نیمی 
گیشه  در  موفقیت 
ــرده اســت.  را طــی ک

این فیلم تولید سختی 
داشته است و با صحنه های اکشن و پرهیجانی 
که دارد، برای دیدن روی پرده عریض سینما 
ساخته شده است. قطعا حضور امیر جدیدی 
و ساعد سهیلی هم در فیلم، سهم زیادی در 
رونق گیشه این فیلم خواهد داشت، هرچند که 
ممکن است بازی سهیلی در این فیلم به اندازه 
راضی کننده  مخاطب  بــرای  خوبش،  گریم 
نباشد. مهم ترین برگ برنده فیلم سوژه آن 
و لحظات اکشن آن اســت که نمونه اش را 
کمتر در سینمای ایــران می بینیم، به عالوه 
یک قهرمان شکست ناپذیر و جــذاب که در 

جشنواره بسیار محبوب بود.

شنای پروانه	 
فیلم هایی  موفق  گیشه 

شیش  »متری  مانند 
»مغزهای  و  نیم«  و 
کوچک زنــگ زده« 

ــای اخیر  ــال ه در س
ــه  ــادل ــع ــد، م ــویـ ــی گـ مـ

عوض شده و فیلم های غیرکمدی هم شانس 
ــت. »شنای  پرفروش شــدن را خواهند داش
پــروانــه« ساخته محمد کـــارت، یکی از آثــار 
غیرکمدی  اســت کــه ظرفیت زیـــادی بــرای 
داشتن یک گیشه موفق دارد. این فیلم هم 
یک قصه پرکشش و جذاب دارد، هم از حضور 
ستاره های پرطرفداری مانند جواد عزتی، 
طناز طباطبایی و امیر آقایی، بهره برده است. 
»شنای پــروانــه« با کسب بیشترین نامزدی 
در جشنواره فجر، یکی از پرافتخارترین آثار 
این دوره هم بوده است و همه شرایط برای 

موفقیت فیلم در گیشه مهیاست.

عنکبوت	 
ابــراهــیــم ایــــرج زاد سه 

فیلم  از  پـــس  ســـال 
خــــوش ســــاخــــت 
ــابــســتــان داغ«،  »ت
ــوژه  دســـت روی س

خـــاصـــی گـــذاشـــتـــه و 
در »عنکبوت« برهه ای از زندگی یک قاتل 
زنجیره ای مشهور به نام »سعید حنایی« را 
روایت کرده است. این فیلم از بخش مسابقه 
اختصاصی  نمایش  یک  تنها  و  ماند  بیرون 
برای اهالی رسانه در کاخ جشنواره داشت، 
عالوه بر این مخاطب عام شناخت چندانی از 
ایرج زاد ندارد، اما همین که می داند داستان 
ــت، او را به  فیلم دربـــاره قاتل عنکبوتی اس
تماشای فیلم کنجکاو و مشتاق خواهد کرد. 
غیر از داستان فیلم، حضور محسن تنابنده 
در نقش این قاتل زنجیره ای، یکی دیگر از 

جذابیت های »عنکبوت« است.

مغز استخوان	 
ــوان« به  ــخـ ــتـ »مـــغـــز اسـ

کارگردانی حمیدرضا 
قربانی، یکی از آثاری 
بود که در جشنواره 
ــر، مــــورد تــوجــه  ــج ف

ــرار گرفت  مخاطبان ق
و تا روز آخر در میان فیلم های برگزیده مردم 
حضور داشت. قربانی سابقه درخشانی در سینما 
ندارد، اما حضور ستاره هایی مانند جواد عزتی 
و پریناز ایزدیار در این فیلم، می تواند به سهم 
خود، به فروش فیلم کمک کند. »مغز استخوان« 
گرته برداری واضحی از سینمای اصغر فرهادی 
است و با قرار دادن شخصیت محوری خود بر سر 
یک دوراهی سخت، داستانش را جلو می برد. به 
طور کلی »مغز استخوان« یک فیلم متوسط است 
که قصه آن ظرفیت دارد که مخاطب را جذب 
کند، به همین دلیل می توان روی فروش خوب 

آن حساب کرد.

۷ فیلم سی  وهشتمین جشنوا ره فجر که  شانس باالیی برای موفقیت در گیشه دارند
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واکنش اهالی سینما به سانسور اختتامیه جشنواره فجر در تلویزیون

متاسفانه امسال شاهد بخش هایی از مراسم 
بودیم که امیدواریم دوره بعد تکرار نشود!

زلزله گیالن را لرزاند

گیالنیان: آتش سوزی، سیل، برف و زلزله... 
خوبه جنس مون جور شد!

سازمان جهانی بهداشت نام رسمی برای بیماری ناشی از 
کروناویروس را کووید - ۱۹ اعالم کرد

 همان سازمان: دیگه کاری بود که 
ازمون برمی اومد!

استقبال عجیب برای ورود به قطعه یک آزادراه تهرانـ  شمال

مردم: می خوایم تا از دنیا نرفتیم ببینیم باالخره 
می تونیم پا تو این راه بذاریم یا نه!

سخنگوی دولت: تا سال ۱۴۰۰ هر خبری درباره استعفای 
رئیس جمهور را تکذیب می کنیم

دارکوب: خوشبختانه در تکذیب کردن به 
مرحله پیش دستانه رسیدیم!

قیمت انواع گل در آستانه روز مادر اعالم شد

مادران: شما دسته گل به آب ندین، الزم نیست 
برای ما گل بخرین!

تیتر روز

 

راستش مو هیچ وقت اهل ای سوسول بازی ها و کارهای جوونا نبوُدم 
که مثال ِچمدُنم ولنتاینه یا سپندارمزگانه یا سالگرد اولین کافی شاپیه 
که با هم خوردم! از اول زندگیم با کاملیاخانم َیگ سالگرد ازدواج مان ره 
جشن مگرفِتم که خب البته مو یاُدم مرفته و عیال مو ره سورپرایز مکرده! 
یکی هم تولدش که خوشبختانه یادم ِممانده، یکی هم روز مادر که از 
شامس خوُبم هرسال تلویزیون و روزنامه و اینا اعالم مکردنش و یاُدم 
ِنمرفته! البته هرسال ِمگه من که مادر نیستم ولی به هرحال مو به اسم 
روز زن َیگ چیزی براش مخُرم که از زحماتش تقدیر کُنم. هرچند اویم 
روز پدر برام چیزی ِنمخره چون ِمگه تو هنوز پدر نرفتی! ولی به هرحال 
کاری به اصل ای مناسبتا ندُرم، همی که َیگ بهانه ای ِمشن که آدم از 
همسرش تشکر کنه غنیمته که خب بی بهانه هم ِمشه آدم کادو بده. 
مثال زمستون که ِمره، هرروز تو خانه ما گل نرگس هست تا وقتی که 
فصلش ِتموم بره. البته ای که مهریه عیال توش گل نرگس هم دره و 
هر چندتا شاخه گلی که بهش مُدم، مُگم اینا ره از مهریه ات خط بزن 

هم بی تاثیر نیست!
امسال هم طبق معمول ای مناسبت ها افتادن کنار هم و خدا به داد ما 
مردا برسه. چند روز پیش عیال آمد گفت: »کمال اصال راضی نیستم 
دم عیدی خودتو تو خرج بندازی، همین که به یادت بوده برای من بسه« 
مو که جا خورده بوُدم خوشحال گفُتم: »نه بابا ای حرفا چیه، شما لطف 
درن، بری مادرت و مادر خوُدم که باید َیگ چیزی بخِرم...« و منتظر 
بوُدم بگه نه اونا هم الزم نیست که گفت: »آره دیگه، راست میگی، پس 
چیز گرون برام نخری ها...« ِانا حاال خوب رفت. داشُتم فکر مکرُدم 
که مگه االن چیز آرزون هم گیر میه که خودش راهنمایی کرد و گفت: 
»گوشیم چند وقته خراب شده، نه صدا خوب میاد و میره، نه دوربینش 

درست کار میکنه، رمش هم کمه...« ایم از ای!

آق کمال گرایم یم دارد!

آق کمال | همه کاره و هیچ کاره

کله چغوکی 

حرف دل آقایون در این روزها!
روز زن آمد و خرجم دوبرابر شده است

روز مهر و کرم و هدیه به همسر شده است
رنگ رخسار خبر می دهد از خرج بزرگ!

جیب بی پول و تنم خسته و پنچر شده است
کمدم پر شده از یک سبد جوراب و

وقت جوراب که نه، گیره و ُگل سر شده است!
چه برایش بخرم تا که شود خوشحال و

متوجه بشود قند مکرر شده است
به کمندش که گرفتار و به دامش چو اسیر
حال وقت سبدی از گل و از زر شده است

من از آن هر دو کمانخانه ابروی زنم
زود فهمیدم از اول که دلم خر شده است!

پول در جیب ندارم که کنم خرج زنم
جگرم خون و دو چشمم که کمی تر شده است

به خودش سخت رسیده که شود غافلگیر
رنگ و وارنگ و کمی مثل سمندر شده است
همسرم جان به تو افشانم اگر، کافی نیست؟
شوهرت گرچه دگر برگ چغندر شده است!
بهار نژند  

شعر روز
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کارتون روز

در حاشیه جشنواره فیلم فجر امسال 

باخانمان

تو که خوبییی!

خیلی هاتون این چندوقت اخیر بهم گفتین 
چــرا شوهِر متن هات کم شــده. باید بگم که 
در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره 
در انزوا روح را آهسته می خورد و می تراشد. 
ــا را نمی شود به کسی اظهار کرد  ایــن درده
چون عموما سریع در جوابت می گن: »تو به این 
می گی درد؟« یا »تو که خوبی!« بعد اونی که 
خودشون بهش می گن زخم رو نشونت می دن. 
یعنی نشد ما از چیزی بنالیم، سریع نگن توی 
زندگی بدترش هست. مثال می گی: »دانشگاه 
استادم درست نمره نمی ده« سریع می گن: 
»برو خدا رو شکر کن که دانشگاه قبول شدی. 
هم  موقعیت  همین  من  قرعه کشیه(  )انگار 
نداشتم« یا می گم با مامانم بحثم شده، می گن: 
»تو با مامانت بحثت می شه؟ من چی که مامانم 
با کمربند و فلفل همیشه دنبالم بود. اون قدر 
آسیب روانی دیدم که اصال نمی تونم با کسی 

صحبت کنم )معلومه(«
بعد همینا، این خانمه رو مسخره می کنن که توی 
تلویزیون میاد می گه: »شوهرم عین جسد میفته 
جلوی تلویزیون« بعد یهو زاویــه دیدش عوض 
می شه می گه: »خدا رو شکر که شوهر دارم« این 
قضیه من رو خیلی شوهرناباور کرده. اصال یکی 
از دالیلی که تازگیا نمی خوام شوهر کنم همینه. 
توی جمع این خانم های ازدواج کرده که می ری، 
همه شون دارن از مهارت های خــونــه داری و 
شوهرداری و موفقیت های کاری شون می گن، 
امــا به انتخاب شوهر که مــی رســه، همه بچه 
بودن، جوونی کردن، خام شدن وگرنه ازدواج 
نمی کردن که! هرکی از شوهرش بد می گه، 
در جوابش دوباره همون »شوهر تو که خوبه... 
شوهر من ولی...« رو می گه. اون طرفو ببینی 
شوهرش توی مهمونی یه گوشه نشسته داره 
خیار پوست می کنه و از حالتش پیداست توی 
مغزش داره فکر می کنه که »پشه ها شبا کجا 
می خوابن طفلیا؟« اون وقــت همین آقا، غول 
مرحله آخر شیرزن فامیله. اصال از کجا معلوم 
شوهر منم همین جوری نشه؟ همه شون از اول یه 
گوشه نشستن دارن خیار خرد می کنن. این جا 
دیگه نمی شه از بی شوهری نالید. همیشه یه 
سری خیز برداشتن بگن: »خدا رو شکر کن که 

شوهر نداری!«

زهرا فرنیا|  طنزپرداز

در حاشیه کلیپ 
ابزی کردن 
فوتبال 
در ورودی مسجد 
شیخ لطف ا... 
و برخورد توپ اب 
کایش کاری 
این بنا 

من مثل جمشید 
نیستم که هر بالیی 
سر تختش آوردین 

هیچی نمیگه... 
پا میشم میام تو 

خواب تک تک تون!



# هشتگ پنج شنبه 24 بهمن 81398
18 جمادی الثانی 1441.شماره 20317

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.

یک لقمه نان!

وضعیت خانه ها در خلخال!

جابه جایی های عظیم

کارت عروسی یک زوج سیرجانی

وقتی دنبال 
شهادت 
باشی  

زندگیت رو 
هم با یاد و 

خاطره شهدا 
شروع می 

کنی مثل این 
دو تا جوون 
سیرجانی

اگه این حیوون 

رو وارونه نمی 

آوردن و این 

تسمه ها رو به 

سینه کرگدن 

می بستن، 

به خاطر وزن 

زیادش یا خفه 

می شد یا فشار 

زیادی روی 

قلبش می اومد

این قدری برف 
اومده که از 

درزای درهم 

برف زده داخل  

خدا کنه فقط 

بقیه کشور کمتر 

گاز مصرف کنن 

تا به اونا که توی 

سرما هستن هم 
گاز برسه

دعوای دو 
تا موش سر 

یک لقمه 
نون چه 

تصویر ناب 
و دوست 
داشتنی 

توی متروی 
لندن ایجاد 

کرده

مگه اَسبه؟!

 کالس تحلیل ماکت معماری مخصوص 5 ساله ها!

تضمین درباره پرورش استعدادها و شکوفا کردن خالقیت های کودک و تبدیل او 
به فردی نخبه، وعده های جذابی است که هر پدر و مادری را جذب می کند. اما در 
این میان عده ای کیسه های بزرگی برای خالی کردن جیب مردم با وعده های آن 
چنانی دوخته اند. به تازگی هم گزارشی در فضای مجازی دست به دست شد 
که از برنامه های عجیب و غریب مهد کودک های الکچری حکایت داشت. در 
گزارش ایران آمده است که برای کودکان 5 تا 6 ساله در برخی مهد کودک ها 
کالس آموزش معماری و تحلیل ماکت توسط یک فوق لیسانس معماری برگزار 
می شود که واکنش های زیادی را به همراه داشت. کاربری نوشت: »کودک پنج 
ساله چه درکی از معماری داره که براش کالس معماری میذارن؟!« کاربر دیگری 
نوشت: »یه عده برای این که بهشون بگن الکچری حاضرن به هر چرندی پول بدن 

و یه عده هم فهمیدن و به هر طریقی ازشون پول میگیرن.«

 وقتی صف دوست داریم!

صبح روز گذشته بنا به دستور رئیس جمهور قطعه یک آزادراه تهران – شمال برای 
چند ساعت به صورت آزمایشی بازگشایی و همین باعث شد بسیاری برای این که 
اولین نفری باشند که چرخ خودروی شان بر روی این آزادراه حرکت می کند، صف 
طوالنی ایجاد کنند که تصاویر آن در فضای مجازی بسیار باز نشر شد. کاربری که 
خود در این صف حضور داشته زیر سلفی که در این بزرگراه گرفته بود، نوشت: 
»خیلی کیف میده جزو اولین ها باشی که یه جا رو فتح می کنی.« کاربر دیگری 
در پاسخ به کاربر قبل نوشت: »خوبه حاال قدم به یه بزرگراه گذاشتی اگه یه 
جا رو کشف می کردی چه می کردی تو ..« کاربری هم نوشت: »اصال ما ملت صف 
دوستی شدیم هر جا صف باشه وا می ایستیم خواه خرید ماشین چند صد میلیونی، 

خواه افتتاح یه بزرگراه.«

پنچر کردن راهش نیست!

»پارک = انفجار«، »پارک= پنچری« این ها نوشته های پالکاردهایی است که 
حتما تا به حال دیده اید و شاید خود شما هم روی در پارکینگ تان نصب کرده 
باشید.  پالکاردهایی که در اصل جرم هستند و تهدید محسوب می شوند. 
اما در شبکه های اجتماعی برای راحت شدن از خودروهایی که جلوی در منزل 
یا پارکینگ شما پارک کرده اند، روشی معرفی شده که بازنشر زیادی داشته 
است. در این روش گفته شده شما اگر صاحب خودرویی را که سد معبر کرده 
نمی شناسید، کافی است شماره پالک خودرو را به شماره ۲۱۸ راهور اطالع 
دهید تا با گرفتن شماره همراه صاحب خودرو ایشان را مطلع کنند تا با جابه جایی 
وسیله نقلیه خود، رفع سد معبر کند! کاربری نوشت: »به ۱۱0 هم زنگ بزنید 
بهتون کمک می کنه ولی کاش واقعا یاد بگیریم که جلوی پل یا پارکینگ خونه کسی 

پارک نکنیم.«

 سرقت با گدایی!

درباره روش های سرقت گوشی در همین ستون بارها نوشته ایم. به تازگی هم 
ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که از روش جدیدی پرده بر می 
داشت. در این ویدئو پسر بچه ای به بهانه دریافت کمک مالی به سوژه مد نظرش 
چسبیده و با آویزان شدن به فرد گوشی همراه او را از جیبش به سرقت می برد. 
کاربران به این نوع سرقت واکنش های زیادی نشان دادند. کاربری نوشت: »این 
بچه ها زیر نظر یک باند در حال کار کردن هستن و بهشون حسابی آموزش دادن و 

اال هیچ آدمی از بدو تولد دزد نیست.« کاربر دیگری نوشت: »جمع کردن این بچه 
ها از سطح شهر به تنهایی کاری رو پیش نمی بره، چون از روز بعد یه عده بچه دیگه 

پیدا میشن، باید برای مقابله با این معضل مافیای اون رو از بین برد.«

5 سال حبس برای شوخی خرکی!

شوخی با کرونا هم اولین قربانی خودش را گرفت. ویدئویی در شبکه های اجتماعی 
از رفتار یک روس در مترو منتشر شد که بازتاب وسیعی داشت و باعث پنج سال 
حبس برای او شد. در این ویدئو مرد روس برای این که دیگران را بترساند طوری 
وانمود می کند که انگار کرونا دارد. هرچند با این کار بازهم عده ای به کمک او 
رفتند ولی این حرکت برخی را هم نگران کرد و همین شوخی باعث شد که پلیس 
روسیه این فرد را بازداشت و به 5 سال حبس محکوم کند. این ویدئو خیلی زود 
بازتاب جهانی پیدا کرد و واکنش کاربران ایرانی را هم در پی داشت. کاربری 

نوشت: »احتماال می خواسته این جوری مردم پاشن بره بشینه روی صندلی مترو 
که حاال باید بشینه روی صندلی زندان.« کاربر دیگری نوشت: »فیلم برداری که 

این ویدئو رو پخش کرده هم باید می گرفتن اون بوده که منتشر کننده ترس بوده.«

 صدای کارگران را بشنو آقای مدیر!

در میان همه عکس ها و ویدئوهایی که از برف سنگین رشت منتشر می شود، 
ویدئویی هم از یکی از کارگران شریف شهرداری رشت منتشر شده که واکنش 
کاربران زیادی را به همراه داشته است. این کارگر مسن در حالی که لباس 
مناسبی هم در سرمای این روزهای رشت به تن ندارد، رو به دوربین می گوید: 
»مدیران ما توی دفترهای خودشان با کت و کاپشن می نشینند و فکر ما را 
نمی کنند. من سه ماه است حقوق نگرفته ام و پول ندارم کاپشنی بخرم یا شکمم 
را سیر کنم. حاال خانواده ام هیچ، هم شکم خودم را نمی توانم سیر کنم«. این 

مرد در حالی این حرف ها را می زند که یک نایلون پالستیکی بر تن کرده و دستکش 
هم ندارد. کاربری نوشت: »این نهایت بی کفایتی اون دسته از مسئوالنیه که 

جاشون گرمه و از وضعیت کارگرهای زیر مجموعه شون خبر ندارن«.

 آخرین نسخه صف در ایران و5 سال حبس 
برای شوخی خریک !

 »چالش غذاهای عجیب«، تابع هیچ قاعده ای نیست. شرکت کنندگان دو راه بیشتر ندارند، یا باید غذاهای غیرعادی را بخورند یا مقدار 
غذایی که می خورند، غیرعادی باشد. تا سال 2018 میالدی، نام هشت نفر به عنوان رکوردداران این چالش دیوانه وار ثبت شده است.

احتماال این 
بنده خدا 

اسباش رو 
فروخته و این 

ماشین رو 
خریده و هنوز 
فکر می کنه 
هر چی که 

سوارش میشه 
رو باید ببنده تا 

در نره!

www.khorasannews.com @roznamekhorasan

#فجر_سلیمانی: کاربران آغاز چهل و دومین سال 
پیروزی انقالب را که مصادف با اربعین شهادت فرمانده 
دالور جبهه مقاومت بود، با این هشتگ گرامی داشتند.
#ایران_قوی: در هفته ای که گذشت رهبر انقالب در 
جمع جوانان، سخنانی را ایراد کردند که در این میان 
بخشی از صحبت های ایشان باعث شد حال و هوای 

توئیتر با هشتگ #ایران_قوی همراه باشد.
#تا_انقالب_مهدی: کاربران فضای مجازی با این 
هشتگ به دشمنان ایران گوشزد کردند که این انقالب 
 تا ظهور منجی بشریت پایدار و پر قدرت خواهد ماند.
#انتخابات: با شــروع تبلیغات نامزدهای  انتخابات 
مجلس شورای اسالمی بسیاری با نوشتن نظراتشان 

درباره  انتخابات از این هشتگ استفاده کردند.
#می_آیم_چون: کاربران فضای مجازی پیش از سالروز 
۲۲ بهمن با هشتگ #می_آیم_چون، از دالیل حضور 

پرشور خود در راهپیمایی این روز گفتند.
#شهاب_حسینی: حاشیه ها و انتقادهای شهاب 
حسینی به برخی از تحریم کننده های جشنواره در 
نشست خبری فیلم »شین« باعث شد تا  تعدادی از 

کاربران توئیتر از این هشتگ  استفاده کنند.
با نزدیک شدن زمان انتخابات، رسانه های آن ور آبی برای 
کم رنگ کردن حضور مردم دست به کار شده اند و هشتگ 
رای_بی_رای را ایجاد کردند. با نگاهی به الگوی مکان 
های استفاده از این هشتگ در ترند مپ می بینیم که این 

هشتگ بیشتر در خارج از کشور استفاده شده است.

هشتگ داغ توئیتر از دیتاک7

ثبت نام خودرو: ایران خودرو در حالی هفته گذشته 
ــودرو کرد که از همان دقایق  شــروع به پیش فــروش خ
ابتدایی سایت ایران خودرو اجازه ورود به مشتریان را  
نمی داد! البته بسیاری به دلیل تفاوت بــاالی قیمت 
خودروها از کارخانه تا بازار، تالش خود را برای خرید از 

سایت انجام دادند.
قیمت ماسک: با شایعه کمبود ماسک بسیاری به دنبال 
قیمت ماسک بودند هر چند ماسک همچنان به وفور در 

دسترس است.
قیمت روز دالر: نوسانات قیمت ارز در روزهای اخیر هم 
یکی از دالیلی بود که مردم را برای پیدا کردن قیمت لحظه 

ای ارز به سراغ گوگل فرستاد.
شهاب حسینی: صحبت هــای حسینی در 

نشست خبری فیلم »شین« که در آن از کیمیایی 
به دلیل تحریم جشنواره انتقاد کرده بود، 

بسیار پر واکنش بود.
دانلود فیلم سینمایی انگل 2019: 
بسیاری از کاربران برای دانلود فیلم 
کره ای Parasite که توانست در بخش 
بهترین  و  بین المللی  فیلم  بهترین 

کارگردانی اسکار بگیرد، به سراغ گوگل 
رفتند و البته دست خالی هم برنگشتند.

ابراهیم حاتمی کیا: حاتمی کیا هم با فیلم 
خروج به جشنواره فجر امسال آمد که مثل 

سال های گذشته با حاشیه هایی همراه بود.
کرونا: این ویروس هنوز هم در صدر اخبار دیده 

می شود.

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل7

اسکار: مراسم اسکار یکی از شاخص ترین  جایزه 
مراسم اهدای جوایز در جهان و بزرگ ترین جایزه در 
زمینه سینماست و هر ساله در بیش از ۱۰۰ کشور 
جهان به صورت زنده پخش می شود. ساعت چهار و نیم 
صبح دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۸ به وقت تهران، 

برندگان اسکار ۲۰۲۰ معرفی شدند.
فیلم سینمایی انگل 2019: برنده جایزه اسکار که 
عجیب ترین جایزه  اسکار سال های اخیر بود. اولین بار 
است که یک فیلم خارجی زبان )کره جنوبی( جایزه  اسکار 
بهترین فیلم را هم کسب می کند. فیلمی درباره فاصله 
طبقاتی و یک خانواده فقیر که پسر خانواده به صورت 

اتفاقی معلم سرخانه یک دختر ثروتمند می شود و ...
صادق قطب زاده: به نظر می رسد دلیل پر بازدید شدن 
این مقاله پخش مستند سه قسمتی درباره صادق قطب 
زاده در روزهای اخیر باشد که توسط بی بی سی ساخته 
شده است. قطب زاده در ۲4 شهریور ۱۳6۱ به  اتهام 

توطئه علیه کشور اعدام شد.
روز ولنتاین:  چند سالی است ۲۵ بهمن )۱4 فوریه( 
به عنوان روز عشاق در کشور ما باب شده و بازار خرید 
گــل، عــروســک و شکالت در ایــن روز حسابی داغ 

می شود.
درحــالــی  زم  محاکمه  جلسه  اولــیــن  زم:  ا...  روح 
بــرگــزار شــد کــه بــا توجه بــه اتهامات او و قرارگرفتن 

ــاد فـــــــی االرض  ــ ــسـ ــ ــام افـ ــ ــهـ ــ اتـ
بــه عــنــوان اولــیــن و اصلی ترین 
اتهامش، صدور حکم اعدام دور 

از ذهن نیست.
واکین فینیکس: فینیکس 
بعد از سه بار 

ــزدی  ــ ــام ــ ن
ــار  ــ ــ ــک ــ ــ اس
ــره در چــهــارمــیــن  ــاالخـ بـ
نامزدی، جایزه اسکار را به 
خانه بــرد. او جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول مرد برای فیلم 

جوکر را از آن خود کرد.
در میان پربازدیدهای این هفته نیز 

یک مقاله غیر اخالقی وجود دارد.

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا7

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

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

انگل جنجایل کره ای 

۱. شیوه جدید کالهبرداری پیامکی با عنوان شکایت
3.3۵ میلیون بازدید در ۶۸۵ کانال، تاریخ انتشار: 11/20

۲. زمان واریز عیدی کارمندان مشخص شد
3.31 میلیون بازدید در 10۸1 کانال، تاریخ انتشار: 11/19

۳. شایعه استعفای رئیس جمهور در آستانه ۲۲ بهمن
2.9۸ میلیون بازدید در ۸۸۵ کانال، تاریخ انتشار: 11/21

4. ماهواره ظفر به فضا پرتاب شد
2.9۷ میلیون بازدید در ۷۷۵ کانال، تاریخ انتشار: 11/20

۵. ارتفاع 6متری برف در جاده مهاباد - بوکان
2.9۵ میلیون بازدید در 9۷۵ کانال، تاریخ انتشار: 11/21

6. جدول لیگ برتر فوتبال پس از هفته نوزدهم
2.۷۸ میلیون بازدید در ۵29 کانال، تاریخ انتشار: 11/1۸

7. تعطیالت رسمی سال ۹۹ در یک نگاه
2.۷0 میلیون بازدید در ۷۶۶ کانال، تاریخ انتشار: 11/19

پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی 7

 آخرین نسخه صف در ایران و5 سال حبس 
برای شوخی خریک !

36 سوسک در 60 ثانیه:

در سال ۲۰۰۱میالدی مردی به نام کن ادواردز در مقابل دوربین زنده 
تلویزیون ۳6سوسک را در عرض یک دقیقه میل کرد. این سوسک ها از نوع 

هیسینگ ماداگاسکار بودند که نوع بالغ آن تا ۸سانتی متر رشد می کند. 

790 گرم کره در 5 دقیقه:

خوردن چیزی حدود یک کیلوگرم کره خالی، اتفاق دلپذیری نیست. ضمن 
این که این مقدار کره ۵هزار و 6۹۱کالری دارد که برای سوزاندن آن باید 
۱۸۰دقیقه بدوید! با این حال دان لرمان آمریکایی در سال ۲۰۰۲میالدی 

دقیقا با بلعیدن 7۹۰ گرم، رکورد کره خوری راشکست!

مغز 57 گاو در 5 دقیقه:

تاکرو کوبایاشی اهل ژاپن که اتفاقا جثه خیلی بزرگی هم نداشت با شرکت 
در یک چالش عجیب مغز ۵7گاو بینوا را  در عرض ۵ دقیقه به تنهایی نوش 

جان کرد! این مقدار مغز گاو معادل ۸کیلوگرم می شود.

150 سانت گزنه در یک دقیقه:

حتی تصور این که گیاه گزنه را داخل دهانتان بگذارید هم وحشتناک است. 
اما در بعضی مسابقات امکان عقب نشینی وجود ندارد مخصوصًا برای الکس 

ویلیامز انگلیسی که ۱۵۰سانتی متر گزنه را در یک دقیقه خورد. 

30 سانتی متر پیتزا در 23 ثانیه:

کلوین مدینا از فیلیپین برای ثبت رکورد خود کارد و چنگال را کنار گذاشت 
و یک پیتزای ۳۰سانتی متری را فقط طی ۲۳ثانیه خورد!

11 کیلو و 500 گرم کلم در 8 دقیقه:

خوردن ۱۱کیلو و ۵۰۰گرم کلم آن هم در ۸دقیقه چندان عاقالنه نیست اما 
گیدئون اوجی از کشور آمریکا این کار را کرد.

3 کیلو و 600 گرم مایونز در 8 دقیقه:

  اولگ ژورنیتسکی آمریکایی برای شکستن رکورد حدود سه کیلو و 6۰۰گرم 
سس مایونز را که معادل ۸۰توپ گلف است، در ۸دقیقه بلعید.

74 هات داگ در 10 دقیقه:

هات داگ قطعًا جذاب تر از مغز گاو یا سوسک زنده است. یکی از مشهورترین 
چالش های رقابتی، مسابقه هات داگ خوری است که جویی چستانت 
آمریکایی با بلعیدن 74هات داگ در ۱۰دقیقه رکورددار این چالش است. 

طول این تعداد هات داگ  برابر ۱۱متر یا معادل قد ۲زرافه است!

ذائقه های عجیب، خوردنی های غریب

و زم در دادگاه!
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معما

تیرانداز جنایت
بازپرس پژوهش وقتی شنید پسرخاله اش در 
خانه شان به قتل رسیده است، قبل از ترک 
خانه رو به همسرش کرد و گفت: می دانستم 

رفتارهای سوسن کار دست امیر می دهد.
امیر و سوسن دو سالی بود که با هم ازدواج 
کــرده بودند، عشق خیابانی آن ها را به هم 
ــای نخست  ــ ــده بــود و از هــمــان روزه ــان رس
اختالفات شدیدی بین ایــن زن و شوهر به 
وجود آمده بود که همه فامیل و آشنا از آن با 
خبر بودند و هر روز انتظار می کشیدند تا آن ها 

از هم جدا شوند.
دیگر کار از کار گذشته بود، بازپرس پژوهش 
حدود یک ساعت در مسیر بود تا این که جلوی 
14 مــاه می  در خانه پسرخاله اش رسید، 
شد که آن جا نرفته بود، آخرین بار به خاطر 
رفتارسوسن قبل از خوردن شام دست همسر 
و بچه هایش را گرفته بود و از آن جا رفته بود، 
سوسن گوشه حیاط گریه می کرد و از سرخی 
صورتش مشخص بود حسابی خودش را زده 
است، او می توانست کلید حل این قتل باشد، 
چند تن از همسایه ها هم دور او جمع شده 

بودند و او را دلداری می دادند.
بازپرس پژوهش بدون اعتنا به سوسن داخل 
ساختمان رفـــت، قتل در اتـــاق خـــواب رخ 
داده بود، جسد امیر طاقباز روی زمین دیده 
می شد، در محل قتل روی دیوار سمت راست 
پسرخاله اش لکه های خون که در شعاع نیم 

متری پاشیده شده بود به چشم می خورد.
بررسی ها نشان می داد که امیر با اصابت 
گلوله ای به پیشانی اش به قتل رسیده است 
و عامالن قتل که دو نفر بودند بدون هرگونه 

سرقتی پا به فرار گذاشته اند.
به دستور بازپرس پژوهش، سوسن بازداشت 
نشد و در حالی که همه تعجب کرده بودند او 
را سوار ماشین پلیس کردند و به اداره آگاهی 
بردند، در آن جا بازپرس روبــه روی همسر 
پسرخاله اش نشست و از او خواست تا واقعیت 

را بگوید.
سوسن شروع به داستان سرایی کرد و گفت 
که دو دزد شبانه وارد خانه شان شده اند، وقتی 
امیر با شنیدن صدای پای دزدان خواسته است 
در برابرشان مقاومت کند با شلیک گلوله او را 

کشته و فرار کرده اند.
وقتی سوسن دید که بازپرس پژوهش مطمئن 
است دو دزدی که او از آنان حرف می زند، با 
وی آشنا هستند، بدون هرگونه دفاعی گفت 
که پسر مورد عالقه اش به نام سعید به همراه 
دوستش که اکبر نام دارد در قتل همسرش 

دست داشته اند.
ایــن دو پسر جــوان در کمتر از یک ساعت 
دستگیر شدند و در برابر بازپرس پژوهش 
قرار گرفتند، بازپرس ابتدا اجازه داد تا آن 
دو سیگاری بکشند، اکبر سیگاری به دست 
راستش گرفت و تند تند به آن پک زد اما 
سعید با گفتن این که حوصله کشیدن سیگار 
را ندارد، از بازپرس خواست دست بندی را 
که به دست چپش زده شده بود و به صندلی 
وصل بود باز کند تا او بتواند اعترافاتش را 

بنویسد.
سعید در اعترافاتش نوشت که به درخواست 
سوسن برای کشتن امیر به آن جا رفته بودند 
که دوستش با تپانچه به سمت شوهر سوسن 

نشانه رفت و او را کشت.
در برابر ایــن اعــتــراف اکبر هم دوستش را 
محکوم کرد و گفت که در صحنه قتل سعید با 

شلیک گلوله امیر را کشته است.
بازپرس پژوهش با این که تحقیقات نشان 
می داد اسلحه متعلق به اکبر است و از سویی 
او قرار بود از سوسن 10 میلیون تومان پول 
بگیرد، با ادعاهای متناقض دو متهم مواجه شد 
و چون سوسن در زمان قتل در اتاق خواب نبود 

نمی دانست چگونه ابهام زدایی کند.
اکبر و سوسن مواجهه حضوری داده شدند و 
هر دو با آوردن دلیل یکدیگر را محکوم کردند. 
دو آدمکش روی ادعاهای خود مصر بودند و 
انگیزه ها نیز این احتمال را به وجود می آورد 

که هر دو می توانند تیرانداز جنایت باشند.
ــادی بــه بررسی  بــازپــرس پــژوهــش زمــان زیـ
پرداخت تا این که با یک دلیل این تیرانداز را 

شناسایی کرد و از او اعتراف گرفت.
پاسخ معما	 

قاتل سعید پسر مورد عالقه سوسن است.
تنها دلیل بازپرس پژوهش: در صحنه قتل 
بــازپــرس دیــد که لکه هــای خــون در شعاع 
ــوار سمت راســت جسد  نیم متری روی دی
پسرخاله اش پاشیده شده است پس نشانه 
گیر جنایت باید از سمت چپ شلیک می کرد 
تا خون به سمت راست جسد پاشیده شود. 
وقتی سعید اصرار کرد دست بند را باز کنند 
تا با دست چپ اعترافاتش را بنویسد بازپرس 
پژوهش پی برد وی چپ دست است و در 
حالی که اکبر، با دست راست به سیگار پک 
می زد پس تنها سعید می توانست تپانچه را 
مایل به سمت چپ بگیرد و تیراندازی کند و 

قاتل اصلی او بود.

پسر جوان در نقش خواستگار، دختری 
را  با رویای ازدواج به خانه شان کشاند و 

تسلیم نیت شیطانی خود کرد.
این دختر پس از خوردن شربت مسموم بی 
هوش شد و وقتی چشم باز کرد خود را در 

شرایط اسفناکی دید.
وقتی فاش شد دختر فریب خورده هدف 
قرار  دروغگویش  خواستگار  سیاه  آزار 
ــت، بــا طــرح شکایتی پرونده  گرفته اس
ــرار گرفت و  ــاه تحت بــررســی ق در دادگـ
پسرجوان وقتی از خود دفاع کرد خود را 

بی گناه دانست.
شکایت از پسرجوان	 

 دو ماه قبل دختر جوانی به نام سپیده 
ــرده از  به پلیس آگاهی تهران رفــت و پ

سرنوشت تلخ و شوم خود برداشت.
این دختر  از  پسر جوانی به نام مسعود 
شکایت کرد و در تشریح ماجرا درحالی که 
آشفته و پریشان بود گفت : من وخانواده ام 
در منطقه ای در غرب تهران ساکن هستیم  
و در همسایگی ما خــانــواده ای زندگی 
ــت آن هــا را  ــال اس مــی کنند کــه ۲۵ س

می شناسیم .
سپیده ادامــه داد: ما از سال ها پیش با 
آن ها رفت و آمد خانوادگی داریــم .یک 
سال قبل پسر یکی از اقوام همسایه مان 
که به خانه آن ها می آمد، به سراغم آمد و 
پیشنهاد دوستی داد. ابتدا نپذیرفتم زیرا 

می ترسیدم خانواده ام بفهمند و رابطه دو 
همسایه قدیمی بهم بخورد اما او اصرار 
کرد و گفت قصد دارد با من ازدواج کند 
همین باعث شد به این پسر اطمینان پیدا 
کنم و او را خواستگار جــدی خــودم می 
دانستم. او می گفت الزم است  بیشتر با هم 
آشنا شویم تا بتوانیم درباره ازدواج تصمیم 
درستی بگیریم. من ماجرا را به مادرم 
گفتم و خانواده مسعود  هم در جریان رفت 

و آمدهای ما قرار داشتند .
دختر جوان گفت: من در مهمانی های 
خانوادگی  که آن ها برگزار می کردند 
بارها شرکت کرده بودم و با هم قرار ازدواج 
داشتیم .تا این که یک ماه  قبل مسعود مرا 
به خانه شان دعوت کرد و گفت قرار است 

زن عمویش مرا مالقات کند .
تعارف شربت مسموم	 

دختر جوان ادامه داد: من وقتی به خانه 
مسعود رفتم کسی آن جا نبود .او گفت 
تا دقایقی دیگر زن عمویش می رسد. 
سپس به من  شربت آلبالو تعارف کرد، من 
هیچ شکی در درستی این پسر نداشتم 
زیرا مسعود را مرد آینده ام می دانستم تا 
این که پس از نوشیدن شربت بی هوش 
شدم. وقتی به هوش آمدم متوجه شدم 
پسر جوان مرا آزار داده است .من که از 
این ماجرا شوکه شده بودم به او اعتراض 
کردم و گفتم  از او شکایت می کنم اما او با 

حرف هایش مرا فریب داد .
اگر  می گفت  مسعود  ــزود:  ــ اف سپیده 
ماجرای شکایت را مطرح کنم خانواده اش 
مانع ازدواج ما می شوند .به همین دلیل از 
شکایت صرف نظر کردم اما بعد از آن ماجرا 

مسعود دیگر جواب تلفن هایم را نداد .
سپیده گفت: یک ماه از آخرین مالقات 
شوم من و مسعود گذشته بود و او پاسخم را 
نمی داد، من نیز برایش پیامک فرستادم و 
گفتم قصد دارم از او شکایت کنم اما او بار 
دیگر مرا به خانه شان دعوت کرد و گفت 
اعضای خانواده اش در خانه حضور دارند 
و بهتر است به آن جا برویم تا با هم قرار 

خواستگاری را بگذاریم .
دومین تله شیطانی	 

دختر جوان ادامه داد: من که حرف های 
مسعود را باور کرده بودم، برای دومین بار 
به خانه آن ها رفتم اما کسی در خانه نبود 
و مسعود بار دیگر مرا آزار داد .به همین 

دلیل تصمیم گرفتم از او شکایت کنم.
تایید آزار شیطانی	 

با این شکایت سپیده به پزشکی قانونی 
معرفی شد و پزشکی قانونی آزار و اذیت 

وی را تایید کرد .
بدین ترتیب مسعود ردیابی و بازداشت شد 
و  در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان 

تهران پای میز محاکمه ایستاد .
در دادگاه	 

ــه تشریح  در ابــتــدای جلسه ســپــیــده ب

ــن پسر با  شکایتش پــرداخــت و گفت :ای
وعده ازدواج مرا فریب داد و آزارم داد .وی 
همچنین بــرای اثبات ادعــایــش  نشانی 
خالکوبی های روی بدن مسعود را نیز به 

قضات ارائه داد.
ــوان در جایگاه متهم    امــا وقتی پسر ج
ایستاد، منکر آزار و اذیت دختر جوان شد و 
گفت :سپیده  همیشه به خانه خاله ام رفت 
و آمد داشت و من هم گاهی اوقات به آن جا 
می رفتم  و یکدیگر را مالقات می کردیم.
چون در خانه لباس راحتی می پوشیدم 
او خالکوبی های روی بدنم را دیده است 
و به همین دلیل در دادگاه نشانی آن ها 
را داده است .من به او عالقه مند بودم و 
می خواستم با او ازدواج کنم اما وقتی به 
دروغگویی هایش پی بردم از ازدواج با او 

منصرف شدم.
متهم جــوان ادامــه داد: سپیده متولد 
ســال ۷۲ اســت امــا به دروغ گفته بود 
متولد سال 80 است. او یک بار صیغه 
ــن مــاجــرا را از  ــود و ای ــده ب ــرد ش یــک م
من پنهان کــرده بــود. بعد از این که به 
دروغگویی های او پی بردم و رابطه ام را 
با او تمام کردم  از من شکایت کرده تا من 
را به دردسر بیندازد. من  هرگز او را به 

زور آزار نداده ام.
بنابه این گزارش؛ با  پایان  اظهارات این 
متهم ،قضات وارد شور شدند تا رای صادر 

کنند.

تحلیل کارشناس	 

سولماز تقی پور- کارشناس خانواده
اگر نگاهی به سرنوشت هایی بیندازیم که 
در آن ها دختران و پسران مورد آزارهای 
جنسی قرار گرفته اند به راحتی به کوتاهی 
خانواده ها در مراقبت از فرزندان شان پی 

می بریم.
دوری فکری و عاطفی فرزندان از والدین 
یکی از علل اصلی افتادن آن ها در دام های 
عاطفی بیرون از خانه است، به این معنا که 
فرزندان وقتی از محبت پــدران و مادران 
شان محروم می مانند با دیــدن کمترین 
عشق و مهربانی دل به کسانی می بندند که 
در واقع عاقبت های شومی را برایشان رقم 

می زنند.
پسران جذب دوستان ناباب می شوند و سر 
از پاتوق های افیونی و ... درمی آورند، گاهی 
نیز جذب محبت زنان تنهایی می شوند که 
فاصله سنی زیادی با آن ها دارند و اتفاقات 

بغرنجی را رقم می زنند.
اما خطر برای دختران بیشتر است چرا 
که کمبود محبت خانوادگی باعث عطش 
بین دختران می شود و آن ها را در آستانه 
محبت های کاذب قرار می دهد به گونه 
ای که بارها شاهد بوده ایم دختران فریب 
محبت پسران یا مردان متاهل را می خورند 
و بعد از برخوردهای جنسی آن ها و طرد 
شدن از سوی همان معشوقه های دروغین 
بیماری هــای روحــی شدیدی را به جان 
می خرند و ناخواسته به اعتیادهای خانمان 

سوزی گرفتار می شوند. من دختر کارتن 
خوابی را دیدم که پدر و مادری تحصیل 
کرده داشت و  به خاطر تنهایی در خانه یک 
شکست عشقی را تجربه کرده بود و چون 
از آزار جنسی که تن به آن داده بود احساس 
بدی داشته، با وجود ضریب هوشی باال 
و تحصیالت دانشگاهی خــوب خــود را 
باخته بود و با فرار از خانه کارتن خواب 
شده بود. پس باید خانواده ها تنها به رفاه 
مالی فرزندان شان توجه نداشته باشند، 
مادران با دختران و پسران شان صمیمی 
باشند و پدران خود را تکیه گاه فرزندان 

قرار بدهند.
یکی از معضالتی که روز به روز فراگیرتر 
می شود، بی توجهی به عقاید خانوادگی 

گذشتگان مان 
اعضای  اخالقی  امنیت  بیشتر  که  اســت 
خانواده را در بر داشت به این معنا که وقتی 
دختری با پسری آشنا می شود و به یک یا 
هردوی والدین خبر می دهد، آن ها تنها به 
این دلیل که فرزندشان روراست بوده و با 
ادعای این که به وی اعتماد دارند رفتارهای 
او را دیگر کنترل نمی کنند و زمانی به خود 
می آیند که کار از کار گذشته است. در این 
پرونده شاهد هستیم که دختر توسط پسر 
فامیل همسایه مورد خواستگاری قرار می 
گیرد. مــادرش و خانواده پسر در جریان 
هستند و همین باعث اعتماد دختر به پسر 
می شود و به خلوت او می رود درحالی که 
در این جا مادر وظیفه داشت با آگاهی از این 

ارتباط رفت و آمدهای دخترش را کنترل 
کند یا او را نزد مشاور ببرد یا به او گوشزد 

کند که باید حریم رفتاری را رعایت کند.
از سوی دیگر خانواده پسر نیز باید برای 
سالم ماندن این ارتباط رفتار سنجیده ای 
می داشتند تا چنین پرونده ای را شاهد 

نباشیم.
دختران جــوان نیز باید هوشیار باشند و 
بدانند که دعوت یک پسر با هر بهانه ای 
به خانه ای که هیچ کس جز آن دو در آن جا 
نیست، بی شک وسوسه های اخالقی را 
درپی دارد پس اگر می خواهند در آینده 
پشیمان نشوند، باید خطوط قرمزی را تا روز 

ازدواج ترسیم کنند.

مراقبت های خانوادگی

خواستگار با شربت  مسموم به  دختر جوان تعرض کرد

دام شیطان برای دختر جوان در خانه زن همسایه

پسری که به عنوان تنها سرنخ ناپدید شدن یک زن دو تابعیتی در 
تهران شناخته شده است، تحت تعقیب پلیس اینترپل قرار گرفت. 
یک سال از ماجرای ناپدید شدن زن ایرانی مقیم آمریکا گذشت 
و کارآگاهان وقتی برای دستگیری تنها مظنون پرونده که راننده 
این زن بود، دست به کار شدند پی بردند که او مدتی است از ایران 

خارج شده و فراری است.
زن تنها	 

فریبا ۵0 ساله وقتی سال ها قبل شوهرش فوت کرد، نزد پدرش 
ماند تا این که  پدرش نیز در تهران به کام مرگ فرو رفت و با توجه 

به این که زن ایرانی مقیم آمریکا هیچ فرزندی نداشت تنها شد.
فریبا بیشتر روزهای زندگی اش را در کشور آمریکا به سر می برد 
و هر چند وقت یک بار به ایران می آمد و به دیدن برادر و بستگان 

و دوستانش می رفت.
سفر بی بازگشت	 

سال 9۷ بود که فریبا به تهران آمد. او مدتی به تنهایی در تهران 
زندگی می کرد و برادرش نیز بخشی از ارث پدری را در یک کار 
خیرخواهانه در اختیار یک کمپ ترک اعتیاد قرار داده بود و همه 
چیز خوب پیش می رفت. فریبا هربار که از خانه خارج می شد 
یک کوله پشتی همراهش بود که همه دالرها، پول و طالهایش 
را داخل آن می گذاشت تا در صورت دستبرد سارقان به خانه اش 
پول و طالهایش به سرقت نرود. برادر فریبا که نگران خواهرش 
بود و مدتی از دوستی اش با یک جوان می گذشت، وقتی دید 
خواهرش برای رفت و آمد و انجام کارهایش تنهاست تصمیم 
گرفت این جوان را به عنوان راننده به خواهرش معرفی کند و 
پسر جوان که مورد اعتماد برادر فریبا بود، برای کمک به زن تنها 
مشغول به کار شد. فریبا هر بار که قصد رفتن به بیرون از خانه را 

داشت، با پسر جوان تماس می گرفت. این جوان در بیشتر مواقع 
همراه فریبا بود تا کارهایش را انجام دهد و در مدت زمان کوتاهی 
که پسر جوان کارهای فریبا را انجام می داد هیچ موضوع مشکوک 

و اتفاق خاصی پیش نیامده بود.
ناپدید شدن مسافر آمریکا	 

دی ماه سال گذشته بود که برادر فریبا هر چه به خواهرش زنگ 
زد جوابی نشنید و با توجه به ناپدید شدن ناگهانی خواهرش به 
دادســرای امور جنایی تهران رفت و بازپرس پرونده با توجه به 
مرموز بودن سرنوشت این زن دستور داد تا تیمی از ماموران پلیس 

آگاهی تهران برای پیدا کردن سرنخی از فریبا وارد عمل شوند.
تیم پلیسی در گام نخست به سراغ پسر جوان رفت که راننده 
فریبا بود. او به ماموران پلیس گفت: آخرین بار فریبا با من تماس 
گرفت و خواست او را به خانه یکی از دوستانش برسانم، من هم 
به دنبالش رفتم و او را به محلی که می خواست رساندم و دیگر 
اطالعی از او نداشتم تا این که برادرش با من تماس گرفت و پیگیر 
خواهرش شد. وی افزود: من هم هر چه به موبایل فریبا زنگ زدم 
جوابی نشنیدم و نمی دانم پس از پیاده شدن از خودرو به کجا رفته 

و چه اتفاقی برایش افتاده است.
دستگیری چند مظنون	 

کارآگاهان در این مرحله به سراغ دوستان و بستگان فریبا رفتند 
و آن ها را هدف تحقیق قرار دادند .  با توجه به حرف های ضد و 
نقیض چند تن از دوستان و بستگان فریبا دستور بازداشت آن ها 
در هر مرحله تحقیق صادر شد اما در ادامه با توجه به تجسس های 
فنی مشخص شد که هیچ یک از آن ها در ماجرای ناپدید شدن 

فریبا نقشی نداشتند و از او اطالعی ندارند.
فرار از ایران	 

یک سال از ماجرای ناپدید شدن فریبا گذشت تا این که چندی 
قبل بازپرس واحدی از شعبه 11 دادسرای امور جنایی تهران 
دستور داد راننده فریبا به عنوان مظنون اصلی پرونده قتل 
دستگیر شود. بدین ترتیب تیمی از ماموران برای دستگیری پسر 
جوان وارد عمل شدند اما وقتی به سراغ او رفتند مشخص شد که 
مدتی است ناپدید شده و خانواده اش نیز اطالعی از او ندارند. 
ردیابی های پلیسی ادامه داشت و هیچ ردی از پسر جوان به دست 
نیامد. کارآگاهان احتمال می دهند که این راننده پس از قتل 
فریبا با برداشتن کوله پشتی زن تنها که دالر، پول و طالهایش را 

داخل آن می گذاشت از ایران خارج شده است.
اعالن قرمز	 

بنا به این گزارش، بازپرس پرونده با توجه به فراری بودن پسر 
جــوان با صــدور اعــالن قرمز بــرای این متهم از پلیس اینترپل 
خواست تا در صورت شناسایی مظنون اصلی این پرونده، وی در 

خارج از کشور دستگیر و به ایران منتقل شود.

 اینترپل درتعقیب مظنون به قتل 
زن تهرانی مقیم آمریکا 

مردی که با جدایی از همسرش وی را کشته بود، در یک 
قدمی مجازات قصاص قــرار گرفت. رسیدگی به این 
پرونده از اوایل زمستان سال 94  به دنبال کشته شدن 
زن 44ساله ای به نام ژاله در خانه اش در جنوب تهران 

آغاز شد. 
قتل انتقام جویانه	 

وقتی ماموران وارد صحنه قتل شدند دریافتند جنایت 
انتقام جویانه است و همین کافی بود تا در تجسس های 

اطالعاتی به ردپای یک اختالف قدیمی دست یابند.
اعتراف مرد مطلقه	 

ماموران که توسط همسر سابق ژاله به نام مصطفی در 
جریان این جنایت قــرار گرفته بودند به خود این مرد 
مظنون شدند و خیلی زود مرد مطلقه به قتل اعتراف کرد.

در دادگاه	 
مصطفی هفته گذشته  در شعبه دوم دادگاه کیفری یک 
استان تهران پای میز محاکمه ایستاد  و  پدر و مادر ژاله 
که به اجرای حکم قصاص اصرار داشتند، از طرف فرزند 

صغیر دخترشان نیز درخواست دیه را مطرح کردند.
وقتی  مصطفی در جایگاه ویژه ایستاد گفت : من و زنم از 
ابتدای زندگی با هم مشکل داشتیم.ما یک دختر و پسر 
داریم و بارها با هم دعوا کرده بودیم.آخرین بار وقتی 
ژاله سر موضوع پیش پا افتاده ای  دخترم را دعوا کرد، 
عصبانی شدم و ژاله را کتک زدم که او به کالنتری رفت و 
از من شکایت کرد. وی ادامه داد :من وقتی به کالنتری 
رفتم و متوجه شدم همسرم از من شکایت کرده است، 
ژاله و مامور پلیس را کتک زدم و  به همین دلیل به زندان 
محکوم شدم. وقتی در زندان بودم، ژاله به مالقاتم آمد و 
گفت اگر  می خواهم رضایت بدهد و از زندان آزاد شوم  
باید حق طالق را به او بدهم.او قول داد از من جدا نشود و  
فقط  برای این که من دیگر او را کتک نزنم می خواهد حق 
طالق را داشته باشد. مصطفی گفت: من  حق طالق را 
به او دادم و از زندان آزاد شدم.اما شش ماه از این ماجرا 
گذشته بود که ژاله از من طالق گرفت. او قول داده بود با 
کسی رابطه نداشته باشد و به من خیانت نکند و می گفت 
طالق مصلحتی گرفته تا پسرمان  مجبور نباشد به خدمت 
سربازی برود.ژاله  گاهی اوقات برای دیدن فرزندان 
مان  به خانه ما رفت و آمد داشت.آخرین بار او برای دیدن 
فرزندان مان آمد و گفت که این آخرین مالقات ماست 
و قصد ازدواج دارم. من که از شنیدن حــرف هــای او 
عصبانی شده بودم دست هایم را روی گردنش گذاشتم.
وقتی   ژاله بی هوش روی زمین افتاد او را با شال خفه 
کردم. این متهم به قضات گفت: همسرم با حرف هایش 
مرا فریب داده بود  تا راضی شدم او را طالق دهم. اما زیر 
قولش زد  و با مرد غریبه ای رابطه برقرار کرد.  به همین 
دلیل او را کشتم.  در پایان جلسه قضات وارد شور شدند 

و وی را به قصاص محکوم کردند.

پسر جـــوان کــه در غــم خودکشی 
دوستش بی تابی می کرد، پس از 

40 روز به زندگی خود پایان داد.
ساعت 16:1۵ دوشنبه ۲1 بهمن 
امسال ماموران کالنتری 140 باغ 
فیض در جریان مرگ خودخواسته 
پسر 19 ساله ای در خانه شان قرار 
گرفتند و تیمی از مــامــوران برای 
ــزام  اع محل  بــه  بیشتر  تحقیقات 

شدند.
ماموران با حضور در محل مشاهده 
کردند پسر جوان خود را حلق آویز 
کــرده و به زندگی خود پایان داده 
است، سپس تحقیقات برای بررسی 
علت ایــن مــرگ خودخواسته آغاز 
شد که تیم پلیسی در بررسی های 
ابتدایی به سراغ موبایل پسر جوان 
رفتند. پسر جوان در موبایلش نوشته 

بود: » لعنت به این دنیا، دیگر تنهایت 
نمی گذارم و می آیم پیشت«.

ماموران در تحقیقات پی بردند که  
40 روز قبل دوست این پسر جوان 
نیز خودکشی کرده و به خاطر او به 

زندگی خود پایان داده است.
بنا به این گزارش، جسد پسر جوان 
برای بررسی های بیشتر به پزشکی 

قانونی منتقل شد.

خودکشی پسر تهرانی بعد از خودکشی یک دوست

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

تست هوشبازی ریاضی

با توجه به اعــداد داده شده در تصویر، کدام 
گزینه برای جای خالی مناسب است؟

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

9 8
6 4 5 3
3 8 9 2

8 7 1 6
2 9

5 4 3 1
4 6 7 5
7 2 8 6

5 6

2 9 7
3 1 2 5

4 9 1
8 4 6

3
6 9 1

4 5 8
1 9 3 4

6 8 5

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

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

نباشد.

529167483
314892675
867543912
258719346
471236598
693458127
745381269
186925734
932674851

527938461
694127583
381645792
238751649
146289357
975463128
463812975
752394816
819576234
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حل جدول:
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معمای سرنخ های یک معما: قاتل مایک است. جک قاتل نیست، چون برادر 
قاتل است. َدن قاتل نیست چون در ماراتن شرکت کرده، در حالی که قاتل به 
تازگی یک پایش قطع شده. ِبن قاتل نیست چون تازه با جک آشنا شده، در حالی 
که جک و قاتل با هم بزرگ شدند. ما می دانیم که ِجف هنوز زنده است چون می 
خواهد رایانه جدید ِبن را هفته دیگر برایش نصب کند.مایک با جک بزرگ نشده. 
اگر جک، َدن، ِبن و ِجف هنوز زنده هستند، پس مایک مرده است. تنها نتیجه ای 

که می توان گرفت این است که ِجف قاتل بوده است.

معمای بازنده های برنده: این دو با هم شطرنج بازی نمی کرده اند بلکه با 
حریف های دیگری بازی می کرده اند.

تست هوش: گزینه )2( اختالف اعداد دو خانه پایین در کنار هم به ترتیب 
یکی کم می شود.

خفن استریپ:
 صاحب دالن

ی:
ض

ی ریا
باز
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 12. استان مشهد
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هوش تحلیلی

با توجه به شکل جابه جایی دایره های مشکی، 
وضعیت دایره ها را در تصویر آخر حدس بزنید.

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

را بشمارید.

خفن استریپ

معما )2( 

معما )3(

بازنده های برنده!

ــرد شطرنج بــازی مــی کنند. آن هــا بعد از  دو م
ــردن، بردهایشان را   پنج دست شطرنج بــازی ک
می شمارند و نکته جالب این که هر دو 3 دست 
برنده شده اند. حال با توجه به این موضوع که این 
دو فقط پنج دست بازی کرده اند، چطور هرکدام 

سه دست برنده شده اند؟

قتل مرموز

خانمی همسرش را در حالی که در یک خانه گردی 
مرده بود پیدا کرد. کارآگاه بعد از حضور و بازجویی 

از افراد حاضر در صحنه قاتل را پیدا کرد.
قصاب گفت: »من مثل همیشه در حال قصابی 
ــودم.« آشپز گفت که در حال پخت ماهی بوده  ب
است و خدمتکار هم به کارآگاه گفت که گوشه های 
خانه را که عنکبوت گرفته بود تمیز می کرده است. 
حاال شما بگویید کدام یک از مظنونان قاتل است؟

نمونه

هیس؛ گربه ها فریاد نمی زنند!

ــن هـــوای سرد  ــوی ای  ســـام. امــیــدوارم ت
دل هاتون گرم باشه. از این که دوباره با یک 
مسابقه »چی شده؟« جدید در خدمتتون 
هستیم خیلی خوشحالیم. امیدواریم که 
مثل هفته های گذشته با انبوهی ازپیامک 
های شما مواجه بشیم و انــرژی بگیریم. 
این هفته یک عکس با مزه از موش و گربه  
براتون انتخاب کردیم که شما باید برای 
این عکس، یک شرح حال کوتاه یا دیالوگ 
بامزه بنویسید و تا ساعت 24 روز دوشنبه 
وقــت داریــد، بــرای مــا بــه شــمــاره پیامک 
2000999 ارسال کنید. حتما کلمه »چی 
ــده؟« و نام و نام خانوادگی تون رو هم  ش
بنویسیدتا بتونیم روز چهارشنبه اون ها رو  
در همین ستون چاپ کنیم. بانمک ترین 
و خاقانه ترین پیام  ها که اسم نویسنده 
ــود نویسنده ها چاپ  ــم خ بــه اس دارن، 
می شه. منتظر پیامک های شما هستیم. 

همیشه خوش باشید.

معما )1(چی شده؟

سرنخ های یک معما

ما در این معما پنج مرد و سرنخ هایی داریم که باید 
با توجه به سر نخ ها نام قاتل و مقتول را پیدا کنید. 
سرنخ ها به این شرح است: یکی از این مردان، به 
یکی از چهار نفر دیگر شلیک کرد و او را کشت. َدن 
دیروز به همراه یکی از مردان بی گناه این جمع در 
یک مسابقه ماراتن در شهر نیویورک شرکت کرد. 

مایک قبل از نقل مکان به شهر، کشاورز بود.
ِجف یک مشاور درجه یک در امور رایانه ای است 
و قصد دارد هفته آینده رایانه جدید ِبن را برایش 

تعمیر کند.
قاتل ماه پیش یک پایش را از دست 

داد.
ِبن اولین بار شش ماه قبل با جک 

آشنا شد.
ِبن و ِجف آخرین رایانه هایشان 

را خودشان تعمیر کردند.
قاتل، برادر جک است. آن ها 

در شهر سیاتل بزرگ شدند.
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ت س ر ز ت ه ی س و ر

ت و ش ا ر ا پ ت ن ک
ا د ر ر م ا ه ب ا
ز ع م غ ی ت د ت م
م ا ه ل ا ل ی ر ا ج
و ر ت ک ب ت س د گ س
ن ا ی ا ن س م ل م
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ی ل ر ق و ن ر ا ک و ل
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نمونه:
* موش: ببخشید عکاس چطوری تو لونه ام جا شده؟ 

* گربه: تو لونه موشت اتاق خالی داری که با پول رهن 
من جور دربیاد؟!

* موش: منو نخور من موش آزمایشگاهی هستم، دکتر 
بهم گفت یه سر برم مطبش سیم تلفنش رو بخورم تا 

کارت خوانش خراب بشه!

معمای قتل مرموز: خدمتکار قاتل است چون خانه 
گرد هیچ گوشه ای برای تمیز کردن ندارد.

هــوش تحلیلی: در هــر تصویر، یــک عــدد دایـــره به 
قسمت باال اضافه شده است. بنابراین، دایره به صورت 
ساعتگرد یا پادساعتگرد حرکت خواهد کرد و جواب 

شکل زیر است.

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

تمام سطرها تکرار می شود.  
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هنری ادبی

رمان جدید فریبا وفی چاپ شد

رمان »روز دیگِر شورا« نوشته فریبا وفی توسط نشر 
مرکز منتشر و راهی بازار نشر شد. به گزارش مهر، 
فریبا وفی، داستان نویس تبریزی متولد سال ۱۳۴۱ 
است که تابه حال بیشتر کتاب های خود را با همکاری 
نشرهای چشمه و مرکز منتشر کــرده اســت. آثار 
داستانی او را می توان در دو گروه مجموعه داستان 
و رمان طبقه بندی کرد. »در عمق صحنه«، »حتی 
ــق« و  وقتی می خندیم«، »در راه ویــا«، »همه اف
»بی باد، بی پارو« عناوین مجموعه داستان ها و »پرنده 
من«، »ترالن«، »رؤیای تبت«، »ماه کامل می شود«، 
»رازی در کوچه ها« و »بعد از پایان« هم رمان های 
این نویسنده هستند. رمان »روز دیگِر شورا« کتاب 
جدید این  نویسنده است که درباره زندگی زنی به 
نام شوراست. این کتاب داستان چالش های زندگی 
این زن، مشکات و ناآرامی های درونش را روایت 
می کند. در این کتاب، ضمن پرداختن به زندگی 
شخصیت شورا، مسائل اجتماعی معاصر نیز مطرح 
می شوند. »روز دیگر شــورا« در ۱۰۰ فصل کوتاه 

نوشته شده است.

آخرین نوه و وارث آثار جیمز جویس 
درگذشت

آخرین نوه نویسنده »اولیس« و »رستاخیز فینگان ها« 
و محافظ سرسخت دارایی های جیمز جویس از دنیا 
رفت. به گزارش ایبنا، استفن جویِس 87 ساله در 
جزیره ای تفریحی در ساحل غربی فرانسه زندگی 
می کرد. مایکل دی هیگینز، رئیس جمهور ایرلند 
در بیانیه ای مرگ استفن جویس را تأیید کرد و گفت 
آقای جویس عمیقًا به آن چه وظیفه خود برای دفاع از 
میراث خانواده جویس می دانست، متعهد بود. کاری 
که به عقیده هیگینز در شرایط مشابه هر کسی قادر به 
انجام آن نیست. استفن جویس سفت و سخت از آثار 
چاپ شده، نسخه های منتشرنشده، نامه ها و دیگر 
مطالب جویس محافظت کرد. اگرچه در هفتادمین 
سالگرد مرگ جیمز جویس کمی کنترل از دستش 
خارج شد و بیشتر کپی رایت های شاهکارهای او 
نظیر »اولیس« و »رستاخیز فینگان ها« منقضی شد. 
او گفت از تمامیت ادبی اطاعات محافظت می کرد 
و در برابر منتقدان و زندگی نامه نویسانی که آن ها را 
به »موش ها و شپش ها«یی تشبیه می کردند که باید 
از صفحه روزگار محو شوند، از آن ها دفاع کرده است. 
او در سال ۲۰۰۶ در مصاحبه با نیویورکر گفت: 
»من نه تنها از خلوص کارهای پدربزرگم نگهداری 
می کنم بلکه از چیزی که از حریم خصوصی خانواده 
جویس باقی مانده است نیز محافظت می کنم«. 
محتمل ترین تاثیر آنی مرگ نوه جویس، آزاد شدن 
محققان آزرده بــرای آشکار کــردن حقایق بدون 
ترس از مجازات خواهد بود که آقای جویس دهه ها 
برای تحقیقاتشان مانع ایجاد کرده بود. پروفسور 
آن فوگارتی، مدیر مرکز تحقیقات جیمز جویس در 
کالج دانشگاه دوبلین می گوید: »فکر می کنم حاال 
بازتاب های بیشتری از نقشی که استفن جویس در 
ممانعت از بسیاری از پروژه ها داشت، خواهیم گرفت. 
او خود را نگهبان می دید، او در بسیاری از مواقع کامًا 

بازدارنده بود«.

 درهای موزه هنرهای معاصر
 سال 99 باز می شود

با گذشت بیش از یک سال از آغاز فرایند بازسازی 
موزه هنرهای معاصر تهران، هم اکنون بخش 
گنجینه موزه در حال ترمیم است و به گفته رئیس 
این موزه، فرایند بازسازی همچنان ادامه دارد. 
به گزارش ایسنا، احسان آقایی درباره زمان پایان 
این پــروژه گفت: ما بــرای خودمان زمان بندی 
مشخصی را در نظر گرفته ایم امــا از آن جا که 
می خواهیم بدقول نشویم، این زمان بندی را 
اعام نمی کنیم؛ به طور کلی فرایند بازسازی 
ــوزه امــســال تمام نمی شود و امــیــدواریــم در  م
ماه های نخست سال ۹۹، درهای موزه باز شود. 
مــوزه هنرهای معاصر تهران یکی از مهم ترین 
گنجینه های هنر مــدرن محسوب می شود که 
دارای آثار هنری زیــادی از دوره تاریخی پایان 

جنگ جهانی دوم تا دهه ۱۹8۰ است.

 دیوید هاکنی
 رکورد میلیون پوندی زد

از »دیــویــد هاکنی«  تابلوی نقاشی »اسپلش« 
نقاش مشهور بریتانیایی، در حراجی » ساتبیز« 
به قیمت بیش از ۲۳ میلیون پوند فروخته شد. 
به گزارش ایسنا، این تابلوی نقاشی که در سال 
۱۹۶۶ و توسط »دیــویــد هاکنی« خلق شده 
ــت، پیشتر در ســال ۲۰۰۶ به قیمت ۲.۹  اس
میلیون پوند در حراجی » ساتبیز« فروخته شده 
بود و بار دیگر در همان حراجی، به عنوان گل 
سر سبد رویداد آثار هنری معاصر »ساتبیز«، به 
فروش رسید. با فروخته شدن این تابلوی نقاشی 
به قیمت ۳.۱۲ میلیون پوند، رکورد سومین اثر 
گران قیمت فروخته شده » هاکنی« به ثبت رسید. 
این اثر دومین تابلو از مجموعه تابلوهای نقاشی 
»اسپلش«  این نقاش محسوب می شود که درپی 

عاقه او به ظاهر آب، خلق شده است.

پیک خبر

چرا تتلو را به ایران بر نگرداندند؟ 

به گفته دستگاه قضایی کشور ترکیه، پس از احراز 
ــران بــرای تتلو، وی از  علت اعــان قرمز پلیس ای
بازداشتگاه آزاد شد چرا که دستگاه قضایی ترکیه 
این جرم را بــرای تحویل تتلو کافی ندانست. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از یک 
ــاه، با پیگیری های انجام شــده از سوی  منبع آگ
مسئوالن مربوطه علت آزادی امیرحسین تتلو 
از زنــدان ترکیه و تحویل نــدادن او به پلیس ایران 
مشخص شد. اعان قرمز برای تمام متهمانی که از 
سوی جمهوری اسامی ایران تحت تعقیب هستند، 
صادر می شود. بر اساس اعام یک منبع آگاه، اعان 
قرمز به منزله این نیست که اگر صادر شد، حتما 
متهم تحویل نیروی انتظامی شود. این منبع آگاه 
افزود: این موضوع بستگی به قوانین کشور مقابل 
هم دارد، به عنوان نمونه، خاوری یکی از متهمانی 
است که برای وی اعان قرمز صادر شده و تحت 
تعقیب ایران است، اما به دلیل قوانین جاری کانادا، 
این کشور اختیار دارد خاوری را تحویل ایران ندهد. 
وی افزود: اعان قرمز به این معنا نیست که کشور 

مقابل همکاری کند و متهم را تحویل دهد.

منوی بی نمک »موزیک ویدئو«
گروه  ادب و هنر-در هفته ای که گذشت چند قطعه جدید موسیقی با صدای خواننده های پاپ منتشر شد. محمد علیزاده با »برگردی ای کاش«، حامد همایون 
با »نارفیق«، بهنام بانی با »قرص قمر2« و علی صدیقی با »دیوونه«، جزو این خواننده ها بودند. به هر حال در دوره فعلی، موزیک ویدئو چاشنی کار است و 
باعث بیشتر دیده شدن قطعه می شود. نکته قابل تامل در این موزیک ویدئوها، فضای حاکم بر آن است که در ادامه درباره جزئیات آن بیشتر خواهیم گفت.

محمد علیزاده! کاش برگردی به قبل!	 
با مرور موزیک ویدئوهایی که در ابتدای مطلب 
از آن ها نام برده شد، می توانیم متوجه شویم 
برخی از آن هــا سرنخ های مشابهی دارنــد. 
در موزیک ویدئوی محمد علیزاده با عنوان 
»برگردی ای کــاش«، موضوع طبق معمول 
ترانه های امروزی، عشق، جدایی و در نهایت 
رسیدن اســت. موزیک ویدئو از نگاه مرموز 
یک زن مدرن در یک پارکینگ طبقاتی شروع 
می شود، نیمی از آن با رانندگی در جاده ای 
با یک خــودروی کاسیک قدیمی ادامه پیدا 
می کند و در نهایت با کوبیدن  آن به دیوار یک 
ساختمان قدیمی و فرو ریختن آن پیش می 

رود. از گاف های دیگر قصه و این که چطور 
یک خودروی کاسیک قدیمی می تواند یک 
دیوار را منهدم کند، بدون آن که ذره ای خراش 

بردارد، هم می گذریم.

قصه های بی سرانجاِم موزیک ویدئویی	 
علی صدیقی چهره جوان و تازه وارد موسیقی 
پاپ اســت. او چندی پیش موزیک ویدئویی 
به نام »لیا بانو« را با بازی لیا اوتــادی روانه 
بازار موسیقی کرد. این که لیا اوتادی چطور 
در موزیک ویدئوی یک خواننده نوظهور بازی 
کرده، سوالی است که هنوز هم به آن جواب 
داده نشده است. البته این خواننده در موزیک 

ویدئوی جدید خود، به سراغ کیمیا بهروزی، 
خواهرزاده بهنوش طباطبایی، بازیگر مطرح 

کشور رفته است. حضور بازیگران کم سن 
 وسال تئاتر یا نابازیگرهای عاقه مند در 
این موزیک ویدئوها، محل نقد ما نیست. 
این که چطور فضای موزیک ویدئوهایی 
که برای آن ها عاوه بر هزینه های مالی، 
لباس  و  صحنه  طراحی  و  کارگردانی 
شــده، گاهی از یک فضای حرفه ای به 
صحنه ای کاریکاتوری تبدیل می شود، 

اتفاقی  است که ما را مجبور می کند مانند 
مسعود فراستی بگوییم »درنیامده است 

آقا، درنیامده!«

عاشقی »مهدی پاکدل«  به جای »عارف قزوینی«!
 فیلم سینمایی »نرگس مست« درباره زندگی 

چند تصنیف ساز ایرانی پس از ۳ سال اکران شد

دیروز باالخره طلسم فیلم سینمایی »نرگس 
مست« شکسته شد؛ این فیلم که قرار بود به 
جشنواره فیلم فجر سال ۹5 برسد، با تاخیر سه 
ساله، بعد از سی وهشتمین دوره این جشنواره، 
دیروز روی پرده سینماها رفت. این فیلم که سید 
جال الدین دری آن را کارگردانی کرده است، 
مضمونی اجتماعی دارد و ستایش موسیقی 
سنتی و ادای دین به آن از محورهای مهم آن 
است. در ادامه درباره این فیلم سینمایی که 
فضایی موسیقایی نیز دارد، بیشتر خواهیم 

گفت.

در داستان چه می گذرد؟	 
داستان در »نرگس مست« درباره یک سازنده 
تار، سه تار و ابزارآالت موسیقی به نام »موسیو 
خاچیک« با بازی سعید پورصمیمی است که 
برخی از شخصیت های اسطوره ای موسیقی 
ایرانی را در ذهن خود مجسم می کند. در 
خاصه داستان این فیلم آمده است: موسیو 
ــت کــه در خــانــه ای  خاچیک پــیــرمــردی اس
موروثی، سال هاست تنها زندگی می کند. 
مدتی است گروه موسیقی جوانی برای تمرین 
موسیقی به خانه موسیو رفــت و آمــد دارنــد. 
موسیو در توهمات خود، شب ها افراد گروه 

موسیقی را به شکل بزرگان ادب و  موسیقی 
کشور می بیند و با آن ها رابطه ای دوستانه 

دارد تا این که... .

بازیگران در نقش شاعران	 
کمتر کسی است تصنیف »از خون جوانان 
وطن الله دمیده« را نشنیده باشد. این تصنیف 
ماندگار، یادگار عارف قزوینی، تصنیف سرای 
برجسته کشورمان در عصر مشروطه است. در 
فیلم سینمایی »نرگس مست«، مهدی پاکدل 
نقش او را بازی و داستان عاشق شدن عارف 
را هم روایت می کند. پاکدل امسال یک فیلم 
سینمایی دیگر به نام »بی  تار« را  نیز در نوبت 
اکران دارد که آن هم درباره یک گروه موسیقی 
است و بخش اعظم آن در کردستان ایران و عراق 
فیلم برداری شده است. در این فیلم سینمایی 
سیامک صفری نقش »علی اکبر شیدا« و هومن 
ــزدی، شاعر  ــورد نقش محمد فرخی ی بــرق ن
لب دوخته عصر مشروطه را بــازی می کند. 
همچنین میترا حجار در نقش افتخار السلطنه، 
دختر ناصرالدین شاه و دلداده عارف قزوینی 
ظاهر شده که در نهایت به وصال نینجامیده 
اســت. عــارف تصنیف »افتخار آفــاق« را برای 

افتخارالسلطنه سروده است.

نکته هایی از زندگی و زمانه فروغ فرخزاد در سالروز درگذشت او

شاعر مورد عالقه »ناتالی پورتمن«
۲۴ بهمن سالروز درگذشت شاعری است که 
می خواست به آفتاب و به جویبارهای جاری در 
وجودش سامی دوبــاره بدهد اما در حالی که 
تنها ۳۲ سال داشت، فرماِن ماشیِن زندگی از 
دستش خــارج شد و بــرای همیشه رفــت. فروغ 
فرخزاد از آن چهره های تأثیرگذار شعر معاصر 
ــداران شعر و ادبیات  ــت فارسی اســت که دوس
همیشه شعرهایش را پیش چشم داشته اند و هنوز 
که هنوز است درباره مضامین و نکته های شعرش 
می گویند و می نویسند. در ادامه چند برش درباره 
شعر و زندگی این شاعر که به تعبیر مقام معظم 

رهبری عاقبت به خیر شد، می خوانید.

فروغ از نگاِه دوربین ها	 
در بهار سال ۱۳۴۴ و زمانی که فروغ شاعری 
شناخته شده بــود، یونسکو به پاس خدمات 
او به ادبیات و فرهنگ، یک فیلم نیم ساعته 
دربـــاره زندگی و شعرش ساخت. همزمان 
برناردو برتولوچی، کارگردان و فیلم نامه نویس 
ــاره فروغ  ایتالیایی فیلمی ۱5 دقیقه ای درب
ــال ۱۳8۱ ناصر  فــرخــزاد تهیه کـــرد. در س
صفاریان، کارگردان و مستندساز ایرانی هم 
سه فیلم مستند به نام های »جام جان«، »اوج 
موج« و »سرد سبز« را درباره فروغ ساخت و در آن 
با افرادی مانند فریدون مشیری، بهرام بیضایی 

و نیز خانواده این شاعر معاصر گفت وگو کرد.

طرفداران جهانی فروغ	 
غاده السمان از شاعران و نویسندگان مشهور 
ادبیات عرب است که به گفته خودش بسیار 

تحت تأثیر شعر فروغ فرخزاد بوده است. تا به 
حال دربــاره الهام گرفتن غاده السماِن اهل 
سوریه از شعر فــروغ، مقاله ها و کتاب های 
متعددی نوشته شده است اما تأثیر شعر فروغ 
تنها به اهل ادب منحصر نمی شود. آبان ماه 
امسال ناتالی پورتمن، بازیگر مشهور آمریکایی 
در استوری اینستاگرامش تصویری از شعر »به 
آفتاب سامی دوبــاره خواهم داد« را به زبان 

فارسی و انگلیسی منتشر کرد.

ترجمه های شعر فروغ	 
اشعار فروغ فرخزاد یکی از پرترجمه ترین   آثار 
ادبیات فارسی است و به ویژه در کشور ترکیه 

عاقه مندان فراوانی دارد. بهمن ماه امسال 
ترجمه مجموعه پنج کتاب فروغ فرخزاد به نام 
»باد ما را خواهد بــرد«، جایزه بهترین ترجمه 
سال ۲۰۱۹ ترکیه را دریافت کرد. شعرهای 
فروغ تاکنون به زبان های عربی، انگلیسی، 
فرانسوی، ایتالیایی، کردی، اردو و ازبک هم 

ترجمه شده است.

این شعرها از فروغ نیست	 
یکی از آفاتی که این روزها گریبان شعر فارسی 
به ویــژه شعر معاصر را گرفته اســت، آفتی به 
ــام نسبت دادن اشــعــار جعلی بــه شاعران  ن
معاصر است که در میان آن ها فروغ فرخزاد 

هم بی نصیب نمانده است و اشعاری جعلی در 
فضای مجازی به او نسبت داده می شود. البته 
باز هم جای خوشحالی است که پویش مبارزه با 
نشر جعلیات هرازگاهی مِچ این شعرهای جعلی 
را می گیرد و رسوایشان می کند. در ادامه به 
چند شعر جعلی منتسب به فروغ فرخزاد اشاره 
می کنیم: »جواب فروغ به شعر حمید مصدق: 
من به تو خندیدم/ چون که می دانستم/ تو به 
چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدی«، 
»جواب فروغ به شعر فریدون مشیری: بی تو من 
زنده نمانم/ بی تو توفان زده دشت جنونم/ 
صید افتاده به خونم« و »اگر مستضعفی دیدی، 
ولی از نان امروزت، به او چیزی نبخشیدی، به 

انسان بودنت شک کن«!

تأثیر شعر فروغ تنها به اهل 
ادب منحصر نمی شود. 

آبان ماه امسال ناتالی 
پورتمن، بازیگر مشهور 

آمریکایی در استوری 
اینستاگرامش تصویری 

از شعر »به آفتاب سامی 
دوباره خواهم داد« را به 
زبان فارسی و انگلیسی 

منتشر کرد

آیا حضور بازیگرانی مانند لیال اوتادی، کیفیت یک موزیک ویدئو را تضمین می کند؟

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



گروه اندیشه – روزهای پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، همان قدر که بــرای مــردم پرغرور و 
سراسر شادی و سرور بود، روزهای حساسی هم 
به شمار می آمد. اواًل، هنوز بقایای رژیم پهلوی 
به طور کامل از بین نرفته بودند و هر لحظه، 
احتمال کودتا و به راه انداختن حمام خون در 
کشور، از سوی عواملی که توسط بیگانگان 
تغذیه فکری و مالی می شدند، وجود داشت؛ 
ثانیًا، گروهک های سیاسی و نظامی متعددی 
که عمومًا با گرایش های چپ و مارکسیستی، 
خود  داشتند،  فعالیت هایی  پهلوی  دوره  در 
را به عنوان عناصر انقالبی تــراز اول قلمداد 
مــی کــردنــد و مدعی مــیــراث انــقــالب بودند. 
ایــن گروهک ها که بیشترشان طی روزهــای 
پرالتهاب دی و بهمن 1357، موفق شدند بیش 
از گذشته سالح تهیه و نیروهای خود را مسلح 
کنند، می کوشیدند به بهانه های مختلف، از 
اسلحه به عنوان برگ برنده در فعالیت های 

سیاسی شان استفاده کنند.

کلک هایی که نگرفت     
همزمان با این اقدامات که بیشتر در پایتخت 
ــن گروهک ها  انــجــام مــی گــرفــت؛ بــرخــی از ای
مانند چریک های فدایی خلق)شاخه اقلیت(، 
عماًل به فعالیت های تجزیه طلبانه در مناطقی 
مــانــنــد تــرکــمــن صــحــرا مــشــغــول بــودنــد. ایــن 
قرار  ملت  توجه  ــورد  م البته  سهم خواهی ها، 
نگرفت و رهبری مقتدرانه امام خمینی)ره( مانع 
از انجام اقدامات خودسرانه  گروهک های مسلح 
می شد؛ به عنوان نمونه، چریک های فدایی و 
تعدادی از گروهک ها مانند منافقین، آشکارا از 
انحالل ارتش و تشکیل ارتشی به اصطالح خلقی 
ــام)ره(، هوشمندانه از  سخن می گفتند؛ اما ام
انحالل ارتش جلوگیری و به این ترتیب، ساختار 
نظامی و انتظامی کشور را حفظ کرد؛ ساختاری 
پــاســداری از  که می توانست نقش مهمی در 

انقالب و مرزهای کشور داشته باشد.

ژست ضدامپریالیستی!     
ــای مسلح  ــک ه ــروه ــا چنین وضــعــیــتــی، گ ب
چپگرا می دانستند کــه اقــدامــاتــشــان بــرای 
نفوذ در بدنه انقالب، با استفاده از طرح ها و 
نقشه هایی که باید در بدنه اداری و انتظامی 
ــرا مــی شــد، راه بــه جایی نمی برد.  کشور اج
فدائیان  چپگرای  گروهک  دلیل،  همین  به 
آمریکا،  سفارت  به  حمله  با  تا  کوشید  خلق، 
1357، تنها سه روز پس  25 بهمن  در روز 
نفرت  از  استفاده  ضمن  انقالب،  پیروزی  از 
عمومی مردم از آمریکایی ها، خود را به عنوان 
ضدامپریالیست ترین گروه انقالبی جا بزند و 

ــام)ره( و دولت موقت را برای قبول  سپس، ام
خواسته هایش، تحت فشار بــگــذارد. به این 
ترتیب، ساعت 10 و 30 دقیقه صبح روز 25 
بهمن، حــدود 75 نفر از اعضای چریک های 
را  آمریکا  ســفــارت  ساختمان  خلق،  فــدایــی 
محاصره کردند و بدون هیچ هشداری، مسلحانه 
وارد حیاط آن شدند. به فاصله کوتاهی از آن 
ها، منافقین نیز نیروهای میلیشیای خود را 
به داخل سفارت بردند و ظاهرًا، قصد داشتند 
همسو با چریک ها عمل کنند. درگیری میان 
آن ها و مأموران سفارت، مدتی طول کشید. 
در این فاصله، خبر این کار به امام)ره( رسید و 
ایشان ضمن تأیید نکردن اقدام این دو گروهک 
مسلح، دکتر ابراهیم یزدی، وزیر خارجه وقت را 
برای بیرون کردن آن ها از سفارتخانه، به محل 
سفارت آمریکا فرستاد.با این اقــدام، نمایش 
منافقین و چریک ها، عماًل دو ساعت طول کشید 
و آن ها مجبور به ترک سفارتخانه شدند و ظاهرًا 
طرح آن ها در این زمینه، با شکست کامل روبه رو 
شد؛ حمایت نکردن امام)ره( از این گروهک ها 
که اعتقادی به دین نداشتند یا برداشت هایشان 
از آموزه های دینی، التقاطی بود و همراهی 
ــان رهــبــر انــقــالب، راه  ــرم ــا ف کــامــل مـــردم ب
سهم خواهی این دو گروهک را در این عرصه 
بست و آن ها، به ویژه منافقین، در سال های بعد 
نشان دادند که کینه و نفرت عمیقی از مردم، 
بابت همین عدم حمایت، به دل گرفته اند. هر 

چند که غائله حمله چپ ها به سفارت آمریکا 
در تهران، در 25 بهمن 1357، ظاهرًا به پایان 
رسید، اما مسیر برای فعالیت های آن ها از یک 
سو و اقدامات دولت موقت و وابستگان آن از 
سوی دیگر برای سهم خواهی در عرصه های 

دیگر، همچنان باز ماند.

مــاشــاءا... قصاب، دکتر یــزدی و سفارت      
آمریکا

با بیرون کردن اعضای گروهک فدائیان خلق و 
منافقین، دکتر یزدی ظاهرًا برای جلوگیری از 
تکرار ماجرا، از کمیته انقالب مستقر در نزدیکی 
سفارتخانه، تقاضای استقرار نیرو مقابل این 
مکان کرد. در پی این درخواست، سه گروه، با 
معرفی نامه کمیته به محل مد نظر اعزام شدند؛ 
اما در نهایت، تنها یک گروه برای حفاظت باقی 
ماند؛ گروهی که فرمانده آن ها، فردی ناشناخته 
به نام »ماشاءا... کاشانی«، معروف به »ماشاءا... 
قصاب« بود. واقعیت آن است که در آن گیر و 
دار، یافتن سوابق افراد و توجه به این مسئله 
بــرای به کار گرفتن آن ها در مسئولیت های 
مختلف، امکان نداشت؛ در فضای روزهــای 
1357، حتی برخی  پرالتهاب پــایــان ســال 
ساواکی ها خودشان را به عنوان فرد انقالبی 
معرفی مــی کــردنــد و مسئولیت هایی را هم 
عهده دار می شدند تا به این ترتیب، از خشم ملت 
در امان بمانند و به موقع، مسیر مد نظرشان را 

طی کنند؛ ظاهرًا ماشاءا... یکی از این افراد 
بود، هر چند که ساواکی بودن وی هیچ گاه محرز 
نشد؛ فردی که دکتر ابراهیم یزدی او را برای 
فرماندهی گروه مسلح کمیته انقالب مستقر در 
سفارت آمریکا انتخاب کرد. نکته جالب توجه 
این جاست که اواًل، این افراد، بر خالف مقرراتی 
که اداره قوای انتظامی را به وزارت کشور واگذار 
می کرد، زیر نظر وزارت خارجه عمل می کردند و 
ثانیًا، دکتر ابراهیم یزدی، به عنوان وزیر خارجه 
دولت موقت، جز برای سفارت آمریکا، برای 
سفارتخانه هیچ کشور دیگری، حتی انگلیس، 

تقاضای نیروی حفاظتی نکرد.

فالوده خوردن ماشاءا... با سولیوان!     
ماشاءا... و رفقایش موظف بودند مقابل سفارت 
امــا خیلی زود با سولیوان،  نگهبانی دهند؛ 
سفیر آمریکا، رابطه حسنه پیدا کردند و اصاًل 
مقرشان به داخل سفارت منتقل شد. درست 
از همین زمان بود که ماشاءا... در نقش یک 
عنصر مشکوک، فعالیت های خود را آغاز کرد؛ 
عنصری که هم با دکتر ابراهیم یزدی و دولت 
موقت مرتبط بــود و هــم، سفارت آمریکا او را 
قبول داشت. ماشاءا... قصاب و دوستانش، به 
تدریج همه کارهای بیرونی سفارت را برعهده 
گرفتند؛ مراجعات عمومی برای گرفتن روادید 
و دیگر فعالیت های کنسولی غیرآمریکایی ها، 
عماًل زیر بلیت او و افرادش قرار داشت. بعدها، 
دانشجویان پیرو خط امام)ره(، اسنادی از النه 
ــد که نشان می داد  جاسوسی به دست آوردن
ماشاءا...، در برخورد با اعضای سفارتخانه، 
فراتر از یک محافظ عمل می کرده است. او عماًل 
با مسئول سیا در سفارت آمریکا، رابطه ای کامال 
دوستانه داشت. وی حتی توانسته بود شبکه ای 
مافیایی برای روادید دادن به متقاضیان ایجاد 
کند. بی تردید سولیوان از این اقدامات آگاه 
بود. گزارش هایی از سوی مأموران آمریکایی 
برای وزارت خارجه این کشور ارسال می شد؛ 
گــزارش هــایــی که ارزیــابــی آمریکایی ها را از 
شخصیت مــاشــاءا... قصاب نشان می دهد: 
»از سفارت آمریکا در تهران به وزارت خارجه 
واشنگتن دی-سی 3163/ محرمانه/کانال 
امنیتی فقط بردی ساس)معاون امنیتی(/ به 
تاریخ: 19 اوت 1979/ موضوع: طرح ویژه/ 
تمام متن محرمانه است/ متن زیر خالصه ای 
ــاءا...  ــاش از اطــالعــات مهمی کــه در مـــورد م
کاشانی])قصاب([ جمع آوری شده است؛ الف: 
به نظر می رسد که کاشانی دو نفر از کارکنان 
خارجی کنسول را به نام آقای قدسی و یک خانم 
غیر مشخص که تصور می رود خانم شهناز باشد 
به همکاری وادار کرده است؛ ب: به نظر می رسد 
که کاشانی در مقابل اخذ ویزای ایاالت متحده 
با متقاضی روابــط جنسی برقرار می کند؛ ج: 
کاشانی با دکتر یزدی وزیر امورخارجه تماس 
مستقیم دارد. به نظر می رسد که تماس در 
مــورد اخــذ ویــزا بــرای یــزدی باشد، ولــی به آن 
محدود نمی شود/ کاردار لینگن.« لینگن، در 
گزارشی دیگر، از گرفتن رشوه توسط ماشاءا... 
قصاب و گروهش برای فروختن خودروهای 
بالاستفاده داخل سفارت به افراد خاص سخن 
گفته است. این گزارش ها و نیز ارتباط برخی 
از اعضای دولت موقت با سفارت آمریکا، نشان 
می دهد که قصاب، نقشی فراتر از آن چه وانمود 
می شود، در ارتباط میان آمریکایی ها و برخی 
اعضای دولت موقت داشته است؛ آن قدر که از 
خطاهای فاحش او به سادگی گذشت می شد 
و آن ها را  به دلیل خدماتی که ارائــه می کرد، 
نادیده می گرفتند. گــزارش هــای دیگری در 

دســت اســت که نشان می دهد وی و اعضای 
گروهش، در انتقال اسناد سری سفارتخانه 
آمریکا به فرودگاه نقش داشته اند. از محتوای 
این اسناد، اطالعاتی در اختیار نداریم، اما 
می دانیم که طی حمله گروهک های چپگرا به 
سفارت آمریکا در 25 بهمن 1357، سولیوان 
و افرادش، تعداد زیادی از مدارک محرمانه را 
در بخش ارتباطات رادیویی سفارتخانه، آتش 
زدند و نابود کردند. انتقال اسناد، ظاهرًا برای 
اطمینان خاطر بیشتر بوده است. ارتباط گروه 
ــدر نزدیک بود که  قصاب با آمریکایی ها آن ق
عکس های  خاطراتش،  در  سولیوان،  بعدها 
مشترک با تیم قصاب را منتشر و از وی به نیکی 

یاد کرد.

بی آبروها به دنبال سهم     
برخی از مورخان معتقدند که اقدام چریک های 
فدایی خلق و منافقین، در راستای تقابل میان 
بلوک شرق و غرب بوده است و حمله کنندگان 
به سفارت آمریکا در بهمن 1357، به دنبال 
اسنادی برای انتقال به شوروی بوده اند. در 
این بین، حضور منافقین، کمی بعد از ماجرای 
ورود چریک های فدایی به داخل سفارت آمریکا 
و سپس، ادعــای تقابل با آن ها بر سر مسائل 
به  گروهک های  که  می دهد  نشان  مختلف، 
ظاهر چپگرا نیز، به یک توافق مشترک برای 
همکاری نرسیده بودند. حمله آن ها به مقر 
سفارت آمریکا در تهران نشان از یک نگرانی 
هم داشت؛ هرچند آن ها در زمان شاه، دست 
به اقدامات مسلحانه زده بودند، اما حنایشان 
ــردم رنگی نــداشــت. تصفیه های  در میان م
دهه 1350 در سازمان منافقین که به حذف 
فیزیکی نیروهای مذهبی این جریان، مانند 
مجید شریف واقفی توسط اعضای چپگرای 
سازمان منافقین انجامید و انعکاس گسترده 
ایــن اقــدامــات در مطبوعات رژیــم شــاه، دیگر 
برای آن ها آبرو و حیثیتی باقی نگذاشته بود و 
به همین دلیل، به شدت نگران جایگاه متزلزل 
خود، بعد از پیروزی انقالب بودند. انتخابات 
مجلس شـــورای اســالمــی و تقالی منافقین 
بــرای نفوذ در آن و شکست سنگین شان در 
رقابت های انتخاباتی، نشان داد که این تحلیل 
اشتباه نبوده است و آن ها در میان قشرهای 
مذهبی که قاطبه نفوس ملت ایران را تشکیل 

می دهد، هیچ جایگاهی نداشتند.  
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نمایش منافقین و چریک ها، 
عماًل دو ساعت طول کشید 

و آن ها مجبور به ترک 
سفارتخانه شدند و ظاهرًا 

طرح آن ها در این زمینه، با 
شکست کامل روبه رو شد؛ 

حمایت نکردن امام)ره( از این 
گروهک ها که اعتقادی به دین 

نداشتند یا برداشت هایشان 
از آموزه های دینی، التقاطی 

بود و همراهی کامل مردم 
با فرمان رهبر انقالب، راه 

سهم خواهی این دو گروهک 
را در این عرصه بست

چند خط  تاریخ

محمدرضا به روایت فریدون

 برادر هویدا، حسادت را مهم ترین
 ویژگی شاه می دانست

ــرادر  فــریــدون هــویــدا، ب
هویداست.  امیرعباس 
پــهــلــوی،  دوره  در  او 
مـــســـئـــولـــیـــت هـــای 
مختلفی را در نهادهای 
ــی، مــانــنــد  ــل ــل ــم ــن ال ــی ب
ملل  سازمان  و  یونسکو 

متحد برعهده داشت و مدتی نیز، در داخل کشور، 
به واسطه نفوذ برادرش، صاحب مشاغل کلیدی 
بود. فریدون هویدا، خاطرات خود را از این دوران، 
به رشته تحریر درآورده و این نوشته ها با عنوان 
»سقوط شاه« توسط ح.ا.مهران ترجمه و از سوی 
انتشارات اطالعات منتشر شده است. آن چه در 
پی می آید، فرازهایی از این کتاب است که در 
آن، شخصیت حقیقی شاه از دریچه نگاه فریدون 
هویدا، تحلیل و بررسی می شود:»این روزها که 
متوجه  هستم،  یادداشت هایم  تنظیم  مشغول 
ــده ام که  ــود ضعف های فــراوانــی در شــاه ش وج
مهم ترینشان را باید حس حسادت او دانست. 
در سال 1961]1340[ به علت آن کــه علی 
امینی با گروه های مختلف سیاسی در داخل 
و خــارج کشور آمد و رفت داشــت، مــورد بغض و 
حسادت شاه قرار گرفت . بعدًا هم که در سال 
1967 شایعه به قدرت رسیدن دوبــاره امینی 
در تهران فراگیر شد، من این مسئله را در یکی 
از مالقات هایم به اطالع شاه رساندم. ولی او با 
بی اعتنایی شانه باال انداخت و گفت: امینی یک 
سیاستمدار واقعی نیست ... و بعد با ترشرویی 
اضافه کرد: بدتر از همه این که، موقع دیدارم 
از آمریکا، هر جا می رسیدم اول از همه حال 
و احــوال نخست وزیر را از من می پرسیدند و 
رفتارشان به صورتی بود که گویی اصاًل مرا به 
حساب نمی آوردند ... یکی دیگر از ضعف های 
ــاه، اهمیت دادن به مسائل بسیار جزئی و  ش
کم ارزش، تا بدان حد بود که گاه آن ها را به صورت 
فاجعه تصور می کرد. در سال 1968 موقعی که 
با شاه مشغول مذاکره بودم و داشتیم به جریان 
کنفرانسی که بنا بود ماه مه در تهران برگزار شود 
رسیدگی می کردیم، نظرش را در مورد نصرت ا... 
انتظام به عنوان رئیس جلسات پرسیدم. شاه 
ابتدا شانه اش را باال انداخت و گفت: چرا نه؟! 
ــاره گفت:  ولی پس از چند لحظه سکوت، دوب
البته باید بدانید که این جور آدم ها چندان هم به 
وظایفشان آشنا نیستند. چون در سال 1950 
موقع ریاست انتظام بر مجمع عمومی سازمان 
ملل که به آن جــا رفتم، طــوری با من رفتار کرد 
که گویی مقام ریاستش او را به صــورت تافته 
جدا بافته درآورده و دیگر نباید به وظیفه اش 
عمل کند و دست مرا ببوسد. او دو تن از رؤسای 
جمهور آمریکا را مستوجب انتقاد می دانست؛ 
یکی فرانکلین روزولت که در سفرش به ایران در 
سال 1943 شاه را مجبور کرد به دیدارش برود و 
دیگری جان ِکِندی برای آن که هیچ گاه شاه را به 
عنوان یک شخصیت مهم توصیف نکرده بود. در 
زمان رژیم شاه، ایران تنها کشوری بود که به جای 
وزارت دفاع، وزارت جنگ داشت و علت این امر 
هم چیزی جز بغض شاه نسبت به مصدق نبود؛ 
چون او در دوران نخست وزیری خــود، نام این 
وزارتخانه را به وزارت دفاع تغییر داده بود و شاه 

هم نمی توانست نام انتخابی مصدق را بپذیرد.«

گزارش تاریخی

تدبیر تاریخی امام)ره(دربرابر موج سواری25 بهمن
پشت پرده حمله سازمان منافقین و چریک های فدایی به سفارت آمریکا، تنها 3 روز پس از پیروزی انقالب اسالمی چه بود؟

صفحه اول  روزنامه اطالعات که عصر روز 2۵  بهمن 13۵7 پیش از انتشار خبر بیرون کردن گروهک های مسلح از سفارت آمریکا منتشر شد

ماشاءا... و رفقایش موظف 
بودند مقابل سفارت 

نگهبانی دهند؛ اما خیلی 
زود با سولیوان، سفیر 

آمریکا، رابطه حسنه پیدا 
کردند و اصاًل مقرشان به 

داخل سفارت منتقل شد. 
درست از همین زمان بود که 
ماشاءا... در نقش یک عنصر 
مشکوک، فعالیت های خود 

را آغاز کرد
قیامی که سرآغاز انقالب شد

انتشار مقاله سراسر توهین به امام)ره( در روزنامه 
اطالعات، در 17 دی ماه56، خشم مردم مؤمن و 
انقالبی قم را برانگیخت؛ آن ها دو روز پس از انتشار 
مقاله به خیابان ها آمدند و یکی از پرشکوه ترین 
راهپیمایی های تاریخ انقالب را شکل دادنــد. 
اهمیت اقــدام مردم قم از آن رو بود که بار دیگر، 
موضوع مخالفت با رژیم پهلوی را به صورت آشکار 
در جامعه مطرح کرد و خشم فرو خورده ملت را به 
رخ حکومت کشید. تا پیش از این قیام مهم، شاه 
می کوشید عموم مخالفت های سازمان یافته علیه 
خود را به جریان های چپ گرا نسبت دهد و متدینان 
را خــارج از دایــره مخالفان خود معرفی کند؛ اما 
قیام 19 دی ماه مردم قم نشان داد که این بخش 
از جامعه ایران، نه تنها بیرون از دایره اعتراضات 
نیست، بلکه در مرکز آن قرار دارد و اصواًل سرنوشت 
مبارزه با طاغوت در اختیار مردم مؤمنی است که با 
گروه های چپگرا، هیچ نسبتی پیدا نمی کنند. دلیل 
دیگری که بر اهمیت قیام روز 19 دی ماه می افزاید، 
ــدی اســت که راهپیمایی های  ــوردن رون کلید خ
ــم پهلوی، در سراسر کشور  مردمی را علیه رژی
گسترش داد؛ برخورد وحشیانه عوامل این رژیم 
با مردم ، برنامه برگزاری »چله ها« را شکل داد؛ به 
این معنا که ابتدا مردم تبریز، چهلمین روز شهادت 
انقالبیون قمی را در 29 بهمن 56، با راهپیمایی 
گسترده علیه رژیم پهلوی مصادف کردند و به این 
ترتیب، مراسم چهلم شهدای هر شهر، توسط مردم 
شهرهای دیگر برگزار شد و انقالب به تمامی شهرها 

و روستاهای ایران، گسترش یافت.
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در امتداد روشنایی

حادثه در قاب

 !

خط زرد

اختصاصی خراسان

                                          صندلی خون آلود پراید بعداز کشف خودرو  

خاطرات هولناک!
ــواد مخدر  ــدرم آخرین مانع بین من و م با فــوت پ
برداشته شد. همزمان با ارثی که از پدرم به من رسید 
دیگر مشکلی برای تامین هزینه های اعتیادم نیز 
نداشتم تا این که ... عضو انجمن الکلی های گمنام 
دفتر رنگ و رو رفته خاطراتش را به بیش از 15 
سال قبل ورق زد و در حالی که از یادآوری روزهای 
تلخ زندگی اش زجر می کشید ادامــه داد: دوران 
کودکی و نوجوانی را در یکی از مناطق پایتخت 
گذراندم جایی که رویای دوستانم رقابت در نمرات 
تحصیلی بود و هر کدام برای قبول شدن در یکی از 
بهترین رشته های دانشگاهی تالش می کردند.  
من هم شاگرد ممتاز بودم اما همواره از پدر الکلی ام 
می ترسیدم به همین دلیل با وجود شیطنت های 
کودکانه، درون خانواده ام احساس تنهایی می کردم 
تا این که شرایط اجتماعی و موقعیت شغلی، پدرم را 
مجبور به مهاجرت کرد. ما به مشهد آمدیم و در محلی 
ساکن شدیم که هیچ شباهتی با زندگی قبلی ما 
نداشت. ارزش ها در این جا رقابت تحصیلی نبود بلکه 
چاقوکشی، درگیری خیابانی و پرخاشگری،رقابت 
همسن و ساالنم بــود.  وارد دبیرستان شده بودم 
که سرکشی هایم شروع شد و اولین بار پای بساط 
مشروب خوری با دوستان تازه ام نشستم. احساس 
لذت و غرور می کردم. الکل جانشین تنهایی هایم 
شده بود و من آرام آرام درس و مدرسه را رها کردم و 
با الکل خو گرفتم.  هر روز به این امید از خواب بیدار 
می شدم که در گوشه ای پنهان از دید دیگران بزم 
مشروب خوری با یکی از دوستانم را بر پا کنم. اما 
ــزوده شد که دیگر  خیلی زود آن قدر بر مصرفم اف
مجبور بودم مسکنی قوی تر را جانشین الکل کنم. 
این گونه بودکه مواد مخدر هم وارد زندگی ام شد به 
طوری که دوباره حس سرخوشی را تجربه می کردم و 
ترکیب الکل و مواد برایم یک کیمیا بود تصمیم گرفتم 
به خدمت سربازی بروم به همین دلیل مصرف الکل 
و مواد را ترک کردم همین موفقیت مقطعی در ترک 
اعتیاد غرور کاذبی به من داد که هر گاه بخواهم قادر 
به کنترل مصرفم هستم و به راحتی از مواد دست 
می کشم.  متاسفانه خدمت سربازی را در یکی از 
استان های جنوب شرقی کشور گذراندم جایی 
که دسترسی به مواد خیلی برایم راحت بود و من 
دوبــاره به مصرف مواد روی آوردم هنوز خدمتم به 
پایان نرسیده بود که پدرم در میان سالی درگذشت و 
آخرین مانع بین من و مواد هم از میان رفت. از سوی 
دیگر با ارثیه ای که به من رسیده بود به راحتی انواع 
مواد مخدر را تهیه می کردم خانواده ام برای نجات 
من به خواستگاری دختر مورد عالقه ام رفتند تا به 
قول خودشان با ازدواج سر به راه شوم اما شش ماه بعد 
از ازدواج سرنگ تزریق در دستانم بود و مواد جدیدی 
را تجربه می کردم.  از هیچ کس ابایی نداشتم و به 
هیچ نوع مواد مخدر جدیدی »نه« نمی گفتم. وقتی 
همسرم به طور ناگهانی سرنگ تزریق را در دستم 
دید فقط بهت زده نگاهم می کرد و دستانش می 
لرزید. اما من چیزی برای پنهان کردن نداشتم چرا 
که در انتهای دره اعتیاد دست و پا می زدم. برای آن 
که زندگی ام از هم نپاشد با کمک خانواده و همسرم 
در یک مرکز ترک اعتیاد بستری شدم ولی طولی 
نکشید که دوباره مرا گوشه خرابه ها در حال چرت 
زدن پیدا کردند. چندین بار دیگر نیز مرا ترک دادند 
اما موفق نشدند اوضاع عجیبی داشتم. یک روز در 
خــودروی اورژانــس به هوش می آمدم روزی دیگر 
در جوی خیابان می افتادم و گاهی نیز خودم را در 
بیمارستان پیدا می کردم. آن اراده ترک اعتیاد در 
گورستان دفن شده بود و هیچ کدام از انواع ترک 
اعتیاد تاثیری در من نداشت حتی پول آرایشگاهم 
صرف مواد می شد و مدام در حال قرض گرفتن از 
این و آن بودم. همسرم شب ها گرسنه می خوابید 
اما کاری از دستم برنمی آمــد.  دیگر چیزی برایم 
باقی نمانده بود روزگار تلخی را می گذراندم تا این 
که حدود 11 سال قبل روزی یکی از دوستان معتاد 
قدیمی ام را دیدم باورم نمی شد چهره ای شفاف، 
لباس مرتب و لبخندی از رضایت داشت. آخرین بار 
که او را در حال تزریق دیده بودم خیلی تاسف خوردم 
و مطمئن بودم که یک ماه بیشتر زنده نخواهد ماند! 
اما او سالم و سالمت روبه رویم ایستاده بود دستم را 
گرفت و در کنارم نشست من در حال تزریق بودم و او 
از فرشتگان نجاتی می گفت که زندگی اش را دچار 
تغییرات زیبایی کرده بودند.  او ساعتی بعد مرا همراه 
خودش به داخل جمعیت انجمن الکلی های گمنام 
برد و حاال که 11 سال از آن روز می گذرد من روزهای 
خوشبختی را در کنار همسر و دو فرزندم می گذرانم و 

به دوستان انجمنی عشق می ورزم چرا که ...
 ماجرای واقعی با همکاری 
انجمن الکلی های گمنام

سجادپور- دزد سابقه داری که در عملیات 
تعقیب و گریز پلیسی، هدف اصابت دو گلوله قرار 
گرفته بود در حالی ماجرای عجیبی را رقم زد که 

فقط چهار روز از آزادی اش می گذشت.
به گزارش خراسان، این حادثه خونبار بامداد 
بیست و دوم بهمن هنگامی رخ داد که نیروهای 
گشت کالنتری شفای مشهد در ادامه اجرای 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی، خیابان های 
حوزه استحفاظی را قرق کرده بودند و با دقت 
هر مورد مشکوک را زیر ذره بین بررسی های 
ــد در همین حــال افسر  ــرار می دادن پلیسی ق
گشت کالنتری با مشاهده پرایدی که در وضعیت 
نامناسب پارک شده بود، پدال قرمز خودروی 
سبز پلیس را فشرد و به شیوه نامحسوس، راننده 
خودروی روشن را در حالی زیر نظر گرفت که 
رفتارهای مشکوک راننده جوان در ساعت 4 
بامداد، توجه نیروهای گشتی را به خود جلب 

کرده بود.
گزارش خراسان حاکی است، هنوز چند دقیقه 
بیشتر از این ماجرا نمی گذشت که نیروهای 
گشت تغییر تاکتیک دادنـــد و آژیــرکــشــان به 
سمت پراید حرکت کردند. راننده جــوان که 
کاپشن تیره رنگ به تن داشت، در یک لحظه با 
دیدن خودروی پلیس، به گونه ای وحشتناک 
و با سرعت زیاد در حالی اقدام به فرار کرد که 
خودروی پراید را به صورت مورب و آماده حرکت 
در فاصله میان دو خودروی دیگر پارک کرده بود. 
همزمان با فرار راننده، عملیات تعقیب با دستور 
شبانه سرگرد امارلو )سرپرست کالنتری شفا( 
از خیابان نکا 9 آغاز شد. افسر گشت آژیرکشان 
به راننده جوان پراید دستور »ایست« می داد اما 
او که خود را در محاصره می دید همچنان پدال 
گاز را می فشرد و به طرز هولناکی خیابان ها را 
یکی پس از دیگری پشت سر می گذاشت، صدای 
کشیده شدن الستیک بر آسفالت خیابان ها و 
ترمزهای ناگهانی، تعدادی از اهالی محل را 
خواب آلود به کنار پنجره ها می کشید. پراید 
از بولوار حر عاملی وارد میدان ابوطالب شد 
و راننده همچنان بر سرعت وحشتناک پراید 

می افزود.
در اثنای این تعقیب و گریز، استعالم بی سیمی 
مرکز  فرماندهی  سیستم  از  گشت  نیروهای 
ــگ تحت  نیز نــشــان داد کــه پــرایــد مشکی رن
تعقیب، سرقتی است بنابراین عملیات پلیس، 
ــه یافت چرا  با هماهنگی هــای بیشتری ادام
که مبارزه قاطعانه با سرقت از چند ماه قبل در 

قرار  انتظامی  نیروهای  مستقیم  کــار  دستور 
گرفته است. بنابر گزارش خراسان، چند دقیقه 
بعد و با هماهنگی سرکالنتری، نیروهای گشت 
خودرویی کالنتری شهید هاشمی نژاد مشهد 
نیز بــرای اجــرای طرح مهار به یــاری نیروهای 
کالنتری شفا آمدند و این گونه عملیات پلیس 
وارد مرحله جدیدی شــد. فرمان »ایست« با 
صدای شلیک تیرهای هوایی سکوت بامدادی 

ــوان، بی توجه به  را به هم ریخت امــا ســارق ج
اخطارهای قانونی، به فرار خود ادامه می داد. 
نیروهای گشت دو کالنتری مشهد در حالی وارد 
بولوار عبدالمطلب و شهید کامیاب شدند که 
برای جلوگیری از وقوع هرگونه حادثه ناگهانی 
یا بــروز خسارت به شهروندان و خودروهای 
عبوری، همچنان به شلیک های هوایی اکتفا 
کرده بودند. با وجود این باز هم جوان سوار بر 
خــودروی سرقتی، برای فرار از چنگ قانون، 
بی محابا می گریخت و بی توجه به چراغ های 
راهنمایی، از چهارراه ها نیز یکی پس از دیگری 
عبور می کرد. باالخره این تعقیب و گریز در حالی 
به بولوار مصلی و شهید رستمی رسید که به دلیل 
بارندگی و لغزنده بودن آسفالت خیابان ها، هر 
لحظه احتمال وقوع حادثه ای تلخ می رفت. در 
این هنگام به ناچار نیروهای گشت خودروی 
پراید را هــدف گرفتند و با کاستن از سرعت 
خودرو، چند گلوله شلیک کردند. برخی از گلوله 
ها به خودروی پراید اصابت کرد ولی راننده با 
سرعت سرسام آور به درون خیابان های فرعی 

پیچید و در جهت خالف ناپدید شد.
گـــزارش اختصاصی خــراســان حاکی اســت، 

ماموران انتظامی که احتمال می دادند برخی 
از گلوله های شلیک شده، به اتاق پراید اصابت 
کرده باشد، ماجرا را به مراکز درمانی اطالع 
دادنــد چرا که بعضی شواهد از مجروح شدن 

راننده پراید حکایت می کرد.
هنوز مــامــوران انتظامی در حــال تحقیقات 
میدانی و گزارش موضوع به دیگر مراکز انتظامی 
بودند که نیروهای اورژانــس 115، جوان 35 
ساله مجروحی را به بیمارستان شهید هاشمی 
نژاد منتقل کردند. کادر پزشکی بیمارستان با 
دیدن آثار اصابت دو گلوله در کتف و پهلوی چپ 
این جوان مجروح، بالفاصله مراتب را به پلیس 
110 اطالع دادند. عقربه های ساعت از 9 صبح 
گذشته بود که جانشین کالنتری شفا و نیروهای 
تجسس عازم مرکز درمانی شدند و به تحقیق در 

این باره پرداختند.
بررسی های مقدماتی حکایت از آن داشت که 
جوان مجروح به احتمال زیاد، راننده پرایدی 
است که چند ساعت قبل تحت تعقیب نیروهای 
گشت قرار گرفته بود. به همین دلیل ماموران 
تجسس با استفاده از شیوه های اطالعاتی و 
تخصصی و همچنین حضور نیروهای عملیاتی 
گشت های انتظامی دو کالنتری، متهم فراری 

را شناسایی کردند. 
این جوان مجروح که »محمد- الف« نام دارد، 
به دلیل اصابت گلوله قادر به بازجویی نبود و 

بالفاصله به اتاق  عمل هدایت شد.
ماموران تجسس کالنتری شفا درحالی گلوله 
سازمانی خارج شده از پهلوی سارق را ضمیمه 
پــرونــده کردند که شانه زخمی او نیز قبل از 
رسیدن به بیمارستان و در مکان دیگری بخیه 

خورده بود.
به گزارش خراسان، صبح روز گذشته، زمانی 
که متهم مذکور بهبودی نسبی یافت و به بخش 
ــده تجسس  مراقبت منتقل شــد، افــســران زب
به سرپرستی ستوان آریایی )رئیس تجسس 
ــازم مرکز درمــانــی شدند تا  کالنتری شفا( ع
وضعیت جسمی متهم را بررسی کنند چرا که 
تحقیقات نیروهای تجسس نشان می داد او از 
سارقان حرفه ای خودرو است و آخرین بار نیز در 
بهمن ماه جاری به اتهام سرقت خودرو و قطعات 
با دستور بازپرس شعبه 411 دادرسی عمومی 

و انقالب مشهد روانه زندان شده بود.
در همین حال »محمد- الف« که مدعی بود چهار 
روز قبل با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده است 
به سرقت پراید از شهرک شهید بهشتی اعتراف 

کرد و محل رها کردن خودروی سرقتی را لو داد.
گـــزارش اختصاصی خــراســان حاکی اســت، 
رئیس پلیس مشهد نیز روز گذشته با تایید این 
خبر و در گفت وگویی اختصاصی به خراسان 
گفت: در راستای اجرای طرح های ویژه مبارزه و 
پیشگیری از انواع سرقت ها در مشهد، نیروهای 
گشت انتظامی به طور محسوس و نامحسوس در 
همه نقاط احتمال وقوع جرم حضور چشمگیری 
دارند و باهرگونه فعالیت های مجرمانه و به ویژه 

سرقت با قاطعیت عمل می کنند. 
ــزود: با  سرهنگ عباس صــارمــی ســاداتــی افـ
هماهنگی و حمایت های ویــژه قضایی، هیچ 
ــدارد و در صورت  مجرمی در سایه امن قــرار ن
ارتکاب جرم، اقتدار پلیس را به چشم خواهد 

دید.
وی با اشاره به ماجرای سارقی که چند روز قبل 
در حــوزه استحفاظی کالنتری شفای مشهد 
و هنگام ارتکاب جرم هدف گلوله قرار گرفت 
و کشته شــد، به تشریح حادثه روز گذشته و 
اصابت دو گلوله به سارق 35 ساله نیز پرداخت 
و افزود: بررسی های مقدماتی نیروهای تجسس 
کالنتری که با فرماندهی سرگرد علی امارلو 
صــورت گرفت نشان داد، ســارق جــوان پس از 

آن که با اصابت دو گلوله و پشت فرمان خودرو 
مجروح شده بود، به منزل یکی از دوستانش 
رفته و دوست وی برای نجات جان او با اورژانس 
تماس گرفته بود اما این که شانه این سارق در 
کدام مکان بخیه شده، موضوعی است که پلیس 

همچنان پیگیری می کند.
سرهنگ صارمی ساداتی، با تاکید بر این که  
نیروهای انتظامی برای حفاظت از جان و مال 

شهروندان به هیچ مجرمی ترحم نمی کنند، 
خاطرنشان کرد: با تدابیر سردار تقوی )فرمانده 
انتظامی خراسان رضوی( تقویت گشت های 
موتوری، پیاده و خودرویی، همچنان ادامه دارد 
و طرح های ویژه ای نیز برای مبارزه با سرقت ها 
در دستور کار پلیس است. فرمانده انتظامی 
مشهد تصریح کرد: برخی از سارقان و مجرمان 
با تصور این که پلیس در روزهای خاص و تعطیل، 
سرگرم برقراری امنیت مراسم ویژه است و در 
کوچه و خیابان حضور ندارد، به فکر اقدامات 
مجرمانه می افتند که این خیال باطلی است. وی 
به سارقان هشدار داد: از این پس هیچ جای امنی 
در مشهد وجود ندارد و نیروهای انتظامی به طور 
شبانه روزی در حوزه های استحفاظی حضور 
دارند تا از اموال مردم مراقبت کنند. وی در عین 

حال به شهروندان نیز توصیه کرد: نکات ایمنی 
و امنیتی را بــرای محافظت از امــوال و به ویژه 
خودروهای پارک شده در خیابان ها رعایت کنند 
تا به راحتی در دسترس یغماگران اموال مردم 
قرار نگیرد. وی همچنین از رانندگان خواست 
توصیه های پیشگیرانه پلیس برای جلوگیری از 
سرقت را همزمان با نصب تجهیزات ضدسرقت 

روی خودروها جدی بگیرند.

ماجرای عجیب دزد سابقه دار ۴ روز پس از آزادی از زندان رقم خورد

متهم به سرقت خودرو در مرکز درمانی

محل رها شدن پراید سرقتی  توسط سارق

 توصیه های پلیس برای استفاده 
از خودپردازهای بانکی

      اگر کارت شما مفقود شد یا دستگاه آن را پس 
نداد، موضوع را سریعًا به بانک گزارش دهید. 
بنابراین استفاده از دستگاه در روز و در ساعات 
اداری نسبت به استفاده از آن در هنگام شب و 

تعطیلی بانك ارجحیت دارد.
      از انتخاب شماره رمزهایی که حدس زدن 
آن هــا آســان است ) مانند تاریخ تولد یا شماره  

شناسنامه( اجتناب کنید.
     هر چند وقت یک بار شماره رمز خود را تغییر 
دهید. اگر فکر می کنید رمز شما لو رفته است، 

سریعًا آن را تعویض کنید.
     وضعیت حساب و صورت حساب های بانکی 
خود را به طور منظم بررسی کنید و هرگونه اشتباه 
احتمالی را سریعًا به بانک مربوط گزارش دهید.

سرهنگ محمدبوستانی
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

در حالی که آوار بــرف سنگین و نسبتا کم 
سابقه در شمال غرب و غرب کشور به ویژه در 
شرق گیالن  زندگی بسیاری از مردم را فلج 
کرده  است  وقطع بودن برق و آب مشکالت 
بسیاری را به وجــود آورده وقــوع زلزله 4.5 
ریشتری  در گیالن، هراس از ریزش بهمن به 
ویژه درمناطق روستایی و کوهستانی را نیز به 
این مشکالت افزود.  در همین حال اسماعیل 
نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور روز 
گذشته  گفت: با فراهم شدن امکان پــرواز، 
شناسایی مناطق گرفتار در برف و عیب یابی 
مسیرهای ارتباطی استان گیالن از طریق 
بالگرد آغاز شده است . به گزارش ایرنا وایسنا، 
بارش برفی که از یک شنبه شب در گیالن آغاز 
شد و تا غروب روز سه شنبه ادامه یافت، به دلیل 
شدت و وسعت؛مشکالت بسیاری را در استان 
گیالن  رقم زد. مردم استان گیالن به خصوص 
شرق استان  همچنان با  قطعی برق وآب  و در 
برخی مناطق قطع بودن  تلفن دست به گریبان 
هستند. قطعی برق مشکالت بسیاری به وجود 
آورده و عمال بسیاری از فعالیت های عمومی را 
تحت تاثیر قرار داده است. فرمانداران رودسر و 
لنگرود مشکل اصلی شهرستان هایشان را نبود 
برق اعالم و تاکید کردند: متاسفانه تا برق وصل 
نشود مشکل حل نخواهد شــد. قطعی برق 
موارد دیگر را تحت تاثیر قرار داده است.  در 
این میان استاندار گیالن روز گذشته  اظهار 
کرد: برق ۲50 هزار مشترک گیالنی قطع 
شده بود که تاکنون برای ۸5 هزار مشترک 
وصل شده است. همچنین مشکل قطع آب 
۶000 نفر از 1۲ هزار مشترک آب استان که 
طی روزهــای گذشته آب نداشتند، رفع شد. 
رشت سه شنبه شب گذشته دمــای 9 درجه 
سانتی گراد زیر صفر را تجربه کرد.این بارش 
سنگین برف  به ویژه شهرستان های الهیجان، 
رودسر و لنگرود را در بحران فرو برد.قطع برق 
، بسته شدن راه ها و نبود امکان تردد خودرو 
، تعطیلی مراکز خدماتی برای مردم به ویژه 

افراد بیمار و سالخوردگان مشکالت عدیده ای  
را به وجود آورد. همچنین نبود برق، سوخت 
رسانی در پمپ بنزین ها را نیز با مشکل مواجه 
کرده است. ارتباط اینترنتی نیز قطع شده و 
امکان ارتباط وجود ندارد .اغلب فروشگاه ها 
و مراکز خدماتی شهر الهیجان به دلیل نبود 
برق تعطیل و کرکره مغازه ها پایین است .مردم 
از نحوه خدمات رسانی و برف روبی شهرداری 

و مسئوالن گله مند هستند .
خشایار امیری یکی از ساکنان چابکسر در 
گفت وگو با خبرنگار رکنا چنین از وضعیت 
مــردم در گیالن گفت : » شهرهای مختلف 
گیالن درگیر برف و ساکنان هر شهر به نوعی 
گرفتار شده اند . ما ساکن املش هستیم . این 
جا یک و نیم متر و رودسر ۸0 سانتی متر برف 
آمــده اســت. راه هــای اصلی تــازه وصــل شده 
اســت امــا هنوز به راه هــای فرعی دسترسی 
نداریم.« امیری اذعــان می کند :» برق قطع 
است، گاز قطع است، ایرانسل  در گیالن آنتن 
نمی دهد، اینترنت همراه اول نیز قطع است در 
این وضعیت فرمانداری ها نیز اکثرا پاسخ گو 
نیستند. آن هایی که هنوز تلفن همراهشان 
روشــن اســت از ذخیره پــاور بانک هــای خود 
استفاده می کنند که معلوم نیست تا چه زمانی 

دوام خواهد داشت.«

 دپــوی خــودروهــا در محورهای منتهی 	 
به گیالن

ــزارش رکــنــا، بــا وجــود  ــال بــه گـ در همین ح
اطالعیه های پی در پی که درخصوص بارش 
شدید برف از سوی هواشناسی و مسئوالن 
صادر شده بود و هشدارهایی که به مردم برای 
راهی نشدن به جاده های شمالی مطرح شد  
در چند روز اخیر شاهد سفر حجم زیادی از 
هموطنانمان به استان های شمالی  بودیم. 
بــارش برف در این چند روز به حدی بود که 
راه ها نیز بسته شدند . رئیس مرکز اطالعات و 
کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا  نیز از انسداد 
گیالن  استان  به  منتهی  محورهای  برخی 
و دپــوی خودروها در این محورها خبر داد.
سرهنگ نادر رحمانی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهارکرد: بر اساس آخرین گزارش ها به علت 
وقــوع کــوالک در محور جــاده قدیم و آزادراه 
قزوین به سمت رشــت شاهد انسداد محور 
هستیم. همچنین محور ســراوان به سمت 
فومن نیز به همین علت مسدود اســت.وی 
ادامه داد: تالش برای بازگشایی این محورها 
ادامه دارد؛ البته هم اکنون وضعیت محورهای 
استان گیالن مناسب نیست و توصیه ما این 
ــردد بــه سمت این  اســت کــه شــهــرونــدان از ت
ــودداری کنند. در ایــن میان به  مسیرها خـ

گزارش ایرنا، استاندار گیالن روز گذشته  با 
بیان این که تالش ها برای رفع مشکالت ناشی 
از برف ادامه دارد، گفت: از اواخر سه شنبه 
شب تمامی محورهای اصلی به ویــژه محور 

رودبار به رشت بازگشایی شد.

زلزله و هراس از ریزش بهمن 	 
گیالن هنوز از بحران برف کمر راست نکرد 
که در ساعت 14:۲3:4۶روز گذشته  زمین 
لرزه ای به قدرت 4.5 ریشتر را تجربه کرد.
 ۲5 مرکز ایــن زلزله  شهر شفت در فاصله 
کیلومتری مرکز استان گیالن  بود  و به طور 
محسوس در این شهر احساس شد.به گزارش 
ایسنا،  زلزله ای 4.5 ریشتری استان گیالن 
را لرزاند و مردم زیادی وحشت زده شدند اما 
به دلیل سرمای بیش از حد و برف هایی که 
راه ها را مسدود کرده راه به جایی ندارند.روز 
سه شنبه  اعالم شده بود  به دنبال ریزش بهمن 
در رودبار، پنج نفر جان خود را از دست دادند 
و دو نفر نیز در شهر رشت و هنگام برف روبی، 
از ارتفاع سقوط کرده و جان باخته اند  که روز 
گذشته یک نفر دیگر به قربانیان حوادث برفی 
افزوده شد و یک نفر به علت دسترسی نداشتن 

به خدمات درمانی فوت شد.

دستور روحانی به چند وزارتخانه	 
 در همین حــال رئــیــس جمهور دیـــروز در 
در  گیالن،  استاندار  با  تلفنی  گفت وگویی 
ــاره مشکالت  جریان آخرین گــزارش ها درب
ناشی از بارش سنگین برف در این استان قرار 
گرفت و دستورات الزم را برای تسریع در روند 
خدمت رسانی به مردم و کاستن از مشکالت 
ناشی از این بارش ها صادر کرد.نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و استاندار گیالن 
با همراهی رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور، از مناطق برف گرفته استان بازدید 
کردند. روحانی  همچنین  دیــروز در جلسه 
هیئت دولت به وزیران راه و شهرسازی ، نیرو 
، ارتباطات و فناوری اطالعات و کشور دستور 
داد تا تمامی امکانات وزارتخانه های خود را 
برای تسریع در روند خدمت رسانی به مردم 
و کاستن از مشکالت ناشی از این  بارش ها 

به کار گیرند. 

با وجود قطع شدن بارش برف  همچنان مشکالت زیادی در مناطق شمال و غرب کشور وجود دارد

آوار برف،دپوی خودروها و هراس از ریزش بهمن

ساجدی- سرعت عمل آتش نشانان مشهدی در 
اطفای آتش سوزی کابین تانکر حمل سوخت از یک 

فاجعه هولناک جلوگیری کرد.

فرار خونبار پس از شلیک پلیس



اقتصاد پنج شنبه 2۴ بهمن ۱398 ۱۴
۱8  جمادی الثانی ۱۴۴۱.شماره 203۱7

نرخ ارز 
)سامانه سنا(

هر گرم زعفران پوشالهر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی۱8عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر

)    2/000                         ( 137.000 151.000174.94919.500 37.0875.205.660   )    500/000                         (        51.150.00026.500.00016.000.00092/01076.211

 
شاخص

رب گوجه روی مسیر نزولی 

قیمت رب گوجه فرنگی که در مرداد امسال با 
وجود افت شدید قیمت گوجه  تا 22 هزار تومان 
هم رشد کرده بود، روی مسیر نزولی قرار گرفته  
و اکنون تا محدوده 17 هزار تومان هم پایین آمده 
است. حتی رشد شدید قیمت گوجه در آذر و دی 
هم نتوانست به افزایش حباب قیمت رب نسبت 
به گوجه فرنگی منجر شود. اکنون که با نزدیک 
شدن به فصل گرما، مجدد قیمت گوجه هم روی 
مسیر نزولی قرار گرفته، نباید انتظار توقف روند 

نزولی قیمت رب را داشت. 

بازار خبر

اخبار

کاهش 800 میلیون دالری پوشاک 
قاچاق

فارس - سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز با تاکید بر استمرار طرح مبارزه با برندهای محرز 
پوشاک قاچاق گفت: براساس برآورد ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز میزان پوشاک قاچاق از 
2.6 میلیارد به 1.8 میلیارد دالر کاهش یافته است.

جهش ۱00 میلیون مترمکعبی 
مصرف گاز در پی سرمای شدید

تسنیم - با رشد 100 میلیون مترمکعبی مصرف 
گاز بخش خانگی و تجاری در روز گذشته نسبت به 
روزهــای قبل، بار دیگر مصرف گاز بخش خانگی 
و تجاری به مــرز 600 میلیون مترمکعب در روز 
رسید. محمد عسگری، سخنگوی شرکت ملی گاز 
ایران اظهار کــرد: مصرف گاز در بخش خانگی و 
تجاری، روز گذشته نسبت به روزهای قبل، با رشدی 
بیش از 20 درصدی مواجه شد و با جهشی 100 
میلیون مترمکعبی به 590 میلیون مترمکعب رسید.

 سبد سفارشات بوئینگ
 بعد از ۵8 سال، در ژانویه »صفر« شد

ایبنا - بوئینگ در ادامه بدبیاری های خود پس از 
وقوع دو سانحه هوایی مرگبار برای »737 مکس«، 
ماه گذشته هیچ سفارش جدیدی نداشت تا فروش 
ماهیانه این شرکت بعد از 58 سال صفر شود. به 
گزارش رویترز، پس از توقف تولید و زمین گیر شدن 
هواپیماهای 737 مکس این شرکت که روزگاری 
ُپرفروش ترین محصول بوئینگ محسوب می شد، این 
نخستین بار از سال 1962 است که  در ژانویه کامال 

دست خالی می ماند.

همتی با اشاره به درگیری همزمان با 
دشمنان خارجی و فرصت طلبان داخلی 

اعالم کرد: 

نیمی از توان بانک مرکزی درگیر 
رانت خواران داخلی 

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که درگیر عده 
ای فرصت طلب و رانت خوار هستیم که سعی بر 
ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند، گفت: 
50 درصــد تــوان ما صرف خنثی کــردن توطئه 
رانت خواران داخلی می شود. به گزارش تسنیم، 
عبدالناصر همتی به رادیو اقتصاد گفت: متاسفانه 
در جنگ و فشار اقتصادی و تحریم های همه 
جانبه دشمنان خارجی، ما درگیر عده ای فرصت 
ــوار هستیم که سعی بر ایجاد  ــت خ طلب و ران
التهاب در جو روانی جامعه دارند. وی افزود: پر 
واضــح که است سرچشمه این حرکات منفی، 
خارج از ایران است که اجازه نمی دهند تعادل 
در سیستم اقتصادی ایجاد شود. 50 درصد توان 
ما صرف خنثی کردن توطئه رانت خواران داخلی 
می شود. همتی از تالش بانک مرکزی در مقابله 
با پول شویی و اختالس های داخلی خبر داد و 
افزود: با اقدامات مناسب و شفاف سازی سعی 
می شود از رانــت و پول شویی و ثــروت انــدوزی 
فرصت طلبان جلوگیری و آسایش و رفاه را برای 

مردم فراهم کنیم.

 قفل آزادراه تهران شمال 
پس از 23 سال باز شد 

فاز نخست بزرگ ترین پروژه عمرانی 
کشور سرانجام به بهره برداری رسید 

سرانجام پس از 23  سال انتظار، منطقه یک 
آزادراه تهران - شمال به صورت آزمایشی افتتاح 
شد. اگر چه نرخ عــوارض این آزادراه مشخص 
نشده، اما گفته می شود کمتر از 50 هزار تومان 

خواهد بود.
دو روز قبل بــود کــه رئیس جمهور در مراسم 
سخنرانی 22 بهمن خبر غیر منتظره ای داد و 
گفت: »من همین جا به وزارت راه و شهرسازی 
دستور می دهم که جاده عظیم تهران ـ شمال 
را که تکمیل شده از فردا )23 بهمن( به صورت 
آزمایشی   باز کند. اوایل اسفند نیز این جاده مهم 
که یکی از افتخارات مهندسی ایران است، افتتاح 
ــروز ایــن مهم پس از 23 سال  خواهد شــد«. دی
به وقوع پیوست و این آزادراه شاهد بازگشایی 
ــزارش خبرگزاری فــارس،  آزمایشی بــود. به گ
منطقه یک آزادراه تهران - شمال از بزرگراه همت 
پس از تقاطع آزادگان منشعب می شود و در مسیر 
33 کیلومتری تا سه راهی شهرستانک در جاده 
قدیم کندوان ادامــه دارد. پس از آن خودروها 
وارد جاده قدیم کندوان می شوند و طی مسیر 
می کنند و سپس می توانند در منطقه مرزن آباد 
وارد منطقه 4 آزادراه تهران - شمال شوند. به 
گــزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خادمی 
معاون وزیر راه، ساخت این قطعه 65 کیلومتری 
مسیر تهران تا چالوس معادل حدود یک ساعت و 

نیم زمان سفر را کوتاه خواهد کرد.
پیش بینی شده است که در مدت بهره برداری 
آزمایشی، مسیر در طول روز برای ساعاتی باز 
باشد که از قبل اطــالع رســانــی مــی شــود. نرخ 
عوارضی این آزادراه طبق اعالم مسئوالن وزارت 
راه و شهرسازی شناور و در طول ایام هفته متفاوت 
است. البته به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
مسئوالن وزارت راه، فعاًل برای تردد آزمایشی از 
خودروهای عبوری عوارض دریافت نمی شود. 
همچنین خادمی معاون وزیر راه آن را کمتر از 50 

هزار تومان بیان کرده است.
طبق وعده وزیر راه در پی دستور رئیس جمهور، 
قطعه یک آزادراه تهران-شمال هفته اول اسفند 
امسال با حضور دکتر روحانی افتتاح خواهد شد.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ارزش بیت کوین به دالیلی نظیر 
اظهارات حمایت گرایانه رئیس 
کل بانک مرکزی آمریکا درباره 
ارزهـــای دیجیتال و نیز پناه 
آوردن سرمایه گذاران جهانی 
از تبعات شیوع کرونا به دارایی 
های امن، به بیش از 10 هزار 
دالر رسید که باالترین سقف در 

پنج ماه گذشته است.
به گزارش خراسان، حدود دو 
ماهی می شود که ارز دیجیتالی 
بیت کوین، روند کلی صعودی 
را در پیش گرفته است. با این 
حال، این ارز در روزهای اخیر، 
نرخ 10 هزار دالر را نیز رد کرد 
تا به باالترین نرخ خود در پنج ماه 
اخیر رسیده باشد. به گزارش 
»ارز دیجیتال« در این شرایط 
تحلیل گران معتقدند روند میان 
مــدت بیت کوین از نزولی به 

صعودی تغییر پیدا کرده است.
رشد اخیر بیت کوین بعد از آن 
رقم خورد که جروم پاول رئیس 
ــاره  بانک مرکزی آمریکا، درب
ارزهای دیجیتال صحبت کرد. 
وی در واکــنــش بــه انتقادات 
مطرح شده در کنگره این کشور 
مبنی بر پیشرفت سریع چین 
ــای دیجیتال  ــ ــوزه ارزه در حـ
و لــزوم کار روی مطالعات این 
ارزها در آمریکا گفت که فدرال 

ــدی در تالش  ــور ج رزرو بــه ط
برای پشت سر گذاشتن چین 
در توسعه ارزهــای دیجیتالی 
اســت. این اظهارات تقریبًا بر 
خــالف اظــهــارات قبلی وی در 
توسعه  بــه  نیاز  نبود  خصوص 
ارزهای دیجیتالی است. البته 
از آن جا که آمریکا به دنبال ایجاد 
»درهای پشتی/به طور خالصه 
به معنی سازوکارهای کنترلی« 
روی نوآوری های تکنولوژیکی 
اســت، برخی معتقدند که این 
اظهارات آن طور که برداشت 

می شود کاماًل مثبت نیست.
در این حال، یکی دیگر از دالیل 
رشد بیت کوین در روزهای اخیر 
را می توان در یک مسئله فنی 
در حوزه این رمز ارز دانست. به 
تازگی پاداش بالک های بیت 
کوین در رویــدادی که هر چهار 
ســال یک بــار رخ می دهــد و به 
»هاوینگ« معروف است، نصف 

شده، موضوعی که تولید بیت 
کوین را 50 درصد کاهش می 
دهد. بنابراین کمبود این رمزارز 
مهم دیجیتال دنیا، قیمت آن را 

افزایش داده است.
عامل دیگر رشد اخیر بیت کوین 
که البته تا حدودی متفاوت از دو 
عامل قبلی است، به بالتکلیفی 
سرمایه گـــذاران درخصوص 
ــذاری در بــازارهــای  سرمایه گ
دیگر به دلیل شیوع کرونا و پناه 
آوردن به دارایی های امن نظیر 

ارزهای دیجیتال بر می گردد.
به گفته تحلیل گران، هم اینک 
10 هــزار دالر یک مــرز روانــی 
ــن محسوب  ــوی ــرای بــیــت ک ــ ب
می شــود و در صورتی که این 
ــود را بــاالی  رمـــزارز بتواند خ
10 هـــزار دالر نگه دارد، آن 
گاه صعود به قله های باالتر به 
دلیل خریدهای بیشتر محتمل 

خواهد بود.

حسین بردبار - رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
معتقد است گرفتن مالیات از سود سپرده های 
بانکی در شرایط فعلی اقتصاد کشور منطقی 
نیست و کاهش تورم و حذف فاصله نرخ تورم و نرخ 
سود بانکی می تواند منطقی باشد، جزئیات بیشتر 
در این خصوص و سرانجام الیحه مالیات بر عایدی 
سرمایه را در گفت و گوی خراسان با دکتر امیدعلی 

پارسا در ادامه می خوانید:
کشور به دلیل اجرانشدن مالیات بر 
عایدی سرمایه  هزینه می دهد، شما فرموده 
بودید که این الیحه تا پایان شهریور نهایی و به 
مجلس فرستاده می شود. علت این که هنوز به 

مجلس نرفته چیست؟
-ببینید، ما به عنوان زیرمجموعه وزارتخانه، دو 
ماه پیش آن را به آقای وزیر }اقتصاد{ تقدیم کردیم 
و دو ماه هم آقای وزیر درقالب وزارتخانه با اعضای 
دانشگاهی و دستگاه هــای دیگری که دعوت 
کرده بودند، آن را بررسی و نهایی و به عنوان الیحه 

تقدیم دولت کردند، حاال باید ببینیم که در فرایند 
دولت و مجلس چه می شود، بنابراین ما کارمان 

را انجام دادیم.
ــن که  ــود شما دربـــاره ای دیــدگــاه خ
مالیات بر سود سپرده های بانکی دراین موضوع 

بیاید، چیست؟
-بــه لحاظ تئوری می شــود همه طــور صحبت 
کرد ولی شرایط اجــرا متفاوت اســت، من فکر 

می کنم درشرایطی که نــرخ ســود سپرده 
بانکی بیش از تــورم باشد ، حتما مالیات 
بر سود سپرده بانکی جای بحث و طرح و 

عملیاتی شدن دارد ولی هم اکنون 
که فاصله بین نرخ تورمِ باالی 

35 درصد و نرخ سود بانکی 
زیر 20 درصد زیاد است، 

عمال به لحاظ شرایط ، 
زمان مناسبی برای طرح 

این موضوع نیست.

ولی این موضوع بــرای سپرده های 
کالن ممکن است مصداق داشته باشد، چون 
وقتی که رقم باال می رود، بحث متفاوت می 
شود}میزان دریافت سود و درآمد ایجاد شده 

خیلی زیادتر است{.
 ببینید ، خرد و کالن ندارد.شما فرض کنید 
که پولی در بانک گذاشته اید و18 درصد سود 
می گیرید ولی تورم 35 درصد پولت را 

می خورد...
وقتی سپرده کالن می شود 
عایدی سرمایه بیشتر ایجاد می کند...
-نه ، عایدی سرمایه چیز دیگری 
اســت، وقتی کــه سرمایه 
گویند،  می  دراقتصاد 
ــول نیست،  مــنــظــور پـ
یعنی اسکناس نیست، 
برای  سرمایه  عایدی 
ملک یا سهام و مواردی 

است که از محل نگهداری و تغییر قیمت آن ها 
چیزی گیرت می آید ولی اسکناس که به آن چیزی 
اضافه نمی شود، بنابراین ماهیت عایدی سرمایه 
ندارد، پس بحث مالیات بر عایدی سرمایه حتما 
بحث درستی است ولی بحث شما موضوع دیگری 

است.
ــاره مالیات بر مجموع  حداقل دربـ
ــد باید این موضوع دیــده شــود، زیــرا در  درآم
بسیاری از کشورها درحال اجرایی شدن است.

-منطق مالیات بر مجموع درآمد که مجموع همه 
درآمدها محاسبه می شود، منطق روشنی است 
ولی باز متغیر سود سپرده های بانکی ، متغیر بسیار 
مهمی است که در تصمیم گیری درباره آن باید 
خیلی از چیزها را با هم درنظر گرفت و خوبی ها و 
بدی هایش را کنار هم گذاشت. من فکر می کنم 
هم اکنون حتما مضراتش بیشتر از خوبی هایش 
است، البته با وضعیت کنونی که نرخ تورم 35 

درصد و سود بانکی زیر 20 درصد است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در گفت و گو با خراسان تشریح کرد: 

دالیل مخالفت سازمان امور مالیاتی با مالیات بر سود سپرده ها 

3 دلیل رشد اخیر بیت کوین
 بازگشت قدرتمند بورس

 به روند صعودی 
شاخص کل خیال استراحت ندارد؟! 

شاخص کل بورس تهران که بعد از ریزش 
خصوص  در  هایی  نگرانی  دوشنبه،  روز 
تداوم روند صعودی ایجاد کرده بود، دیروز با 
قدرت به مسیر صعودی بازگشت تا همچنان 
امیدواری برای ثبت رکوردهای جدید در 

بازار سرمایه باقی بماند.
به گـــزارش خــراســان، در پایان معامالت 
ــروز با رشد  ــورس دی دیـــروز، شاخص کل ب
حدود 12 هزار واحدی، یک رکورد جدید 
را ثبت کرد و بر قله 459 هزار واحد ایستاد. 
همزمان بــا رشــد 2.7 درصـــدی شاخص 
ــد و  کــل، شاخص کــل هــم وزن 2.5 درص
شاخص کل فرابورس هم 2.6 درصد رشد 
کرد. در بورس غول های معدنی یعنی گل 
گهر و چادرملو، شرکت مخابرات ایــران، 
پتروشیمی پارس، ملی مس، سرمایه گذاری 
غدیر و بانک ملت بیشترین تاثیر مثبت را بر 

شاخص گذاشتند.
در بــازار دیــروز حدود 210 سهم از حدود 
613 سهم فعال بــازار صف خرید شدند. 
یعنی حدود یک سوم سهم ها به صف خرید 
رسیدند. البته در سوی دیگر برخی سهم ها 
نیز روند نزولی و بعضا صف فروش را تجربه 

می کنند.
بازگشت بازار به مسیر صعودی در حالی بود 

که روز دوشنبه شاخص کل فرابورس حدود 
ــت  و ناتوانی  هفت هــزار واحــد ریــزش داش
نقدینگی در جمع کردن صف فروش برخی 
سهم ها، نگرانی هایی  را در خصوص احتمال 
ورود به روند نزولی ایجاد کرد. سهم های 
خودرویی مخصوصا سایپا که طی روزهای 
اخیر به نوعی به نماگر و پیشتاز بازار تبدیل 
شده بود هم طی روز دوشنبه صف فروش 
شد و دیــروز هم نتوانست به روند صعودی 
بازگردد. عالوه بر آن، موضوع دوطرفه شدن 
بازار از اوایل اسفند هم قطعی شده بود. البته 
حرف و حدیث های زیادی درباره کم و کیف 
راه انــدازی ابــزار فروش تعهدی و دوطرفه 
شدن بازار وجود دارد. مخصوصا آن که گفته 
می شود این ابزار جدید به صورت آزمایشی 
روی تعداد محدودی از سهم ها راه اندازی 

خواهد شد.
بنابراین نگرانی ها از این موضوع کاهش 
یافت. ضمن آن که حجم نقدینگی موجود 
در بازار، باز هم راه را بر فشار فروش بست 
و صف هــای خرید قابل توجه در بیش از 
یک سوم بــازار ایجاد کرد. کارشناسان در 
پیش بینی انتهای مسیر صعودی بورس، 
ناکام مانده اند اما بسیاری از آن ها با توجه 
به حجم ورود پول به بــازار و افزایش تعداد 
کدهای بورسی جدید، احتمال تداوم رشد 
را پایین ارزیابی نمی کنند. وزیر اقتصاد هم 
به تازگی در مصاحبه ای، حبابی بودن بورس 

را تایید نکرد.

ارزهای دیجیتال دوباره در مسیر صعودی قرار گرفتند
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ــروز -   ایــن روزنــامــه طی گزارشی با  • وطن ام
عنوان »ارتباط کاندیدای معروف با زم« در شماره 
دیروز خود به اولین جلسه دادگاه زم پرداخت  و 
نوشت: »بخش دیگری از  منابع آمدنیوز که هنوز 
تحت اشراف و رصد نیرو های امنیتی هستند، 
داستان غم انگیز تری دارنــد. متاسفانه برخی 
سیاسی  ــرای  تسویه حساب های  ب مسئوالن 
بین یکدیگر با دادن اطالعات راســت و دروغ 
را  به آمدنیوز می کوشیدند چهره رقیب خود 
آلوده کنند... در یک  نمونه یکی از مقامات که 
کاندیدای تصدی پست مهمی بود، برای تخریب 
چهره رقیبش، اطالعاتی را به سایت آمدنیوز 
فرستاد تا  علیه رقیب او جنگ روانی راه بیندازد«.

شرق - کرونا تورهای نــوروزی چین را لغو  •
ــت و آژانــس هــای مسافرتی تهران  کـــرده اس
از  را  تورلیدرهای شان  تمامی  که  می گویند 
چین برگردانده اند. البته به گفته آژانس های 
مسافرتی، همچنان تقاضا برای تورهای نوروزی 
از  ــود دارد و مسافرانی هستند کــه  چین وج
آژانس ها تقاضا می کنند برایشان هتل و بلیت 
رزرو کنند و نیازی به تــور لیدر ندارند.با این 
حال لغو تورهای نــوروزی به چین ارتباطی به 
لغو پروازهای مستقیم به چین ندارد و همچنان 
ــران به چین برقرار  پــروازهــای غیر مستقیم ای

است.
آرمان ملی - خداداد عزیزی در خصوص دوران  •

کارلوس کی روش و وضعیت این روزهای فوتبال 
ایران گفته است: از کی روش به ویلموتس و از او هم 
به اسکوچیچ رسیدیم. این خودش بهترین جواب 
است. اکنون باید برویم و دنبال کی روش بگردیم. 
از طرفداران کی روش عذرخواهی می کنم. مدتی 
از رفتار کی روش انتقاد می کردم، اما هیچ وقت در 
حدی نبوده ام که از لحاظ فنی دربــاره کی روش 
ــی روش کجاست و ما االن کجا  صحبت کنم. ک
هستیم؟ فدراسیون فوتبال هم خودش نمی داند 

چه کار می کند.

جماران نوشت: عباس عبدی در گفت وگو با  •
این سایت گفت : درباره کمیت و کیفیت حضور 
در مراسم تشییع سردار سلیمانی می توان گفت 
که ایــن حضور ترکیبی از سه عامل بــود. یکی 
اقدام آمریکا که اقدامی غیرقانونی و به معنای 
دقیق تروریسم دولتی بود و هیچ کس در دنیا 
آن را نمی پذیرفت. دلیل دوم به نظر می رسد 
که این اقدام پیامی بود برای آمادگی آمریکا در 
آغاز به جنگ و تنها راهی که مردم می توانستند 
نشان دهند این پیام را نمی پذیرند و با آن مقابله 
می کنند حضور عمومی بود. سومین عامل هم به 
شخصیت سردار سلیمانی باز می گشت. ایشان 
شخصیت محبوبی بود و ایراداتی که نسبت به 
خیلی افرادی گرفته می شود که در ساختار هم 
هستند درباره ایشان وجود نداشت و گاه حتی 

معکوس هم بود.
جام نیوز نوشت : تیپ "گوالنی" ارتش رژیم  •

صهیونیستی که از نیروهای ویژه این رژیم به شمار 
می آید، از ترس عملیاتی شدن تهدید »سیدحسن 
نصرا...« در خصوص ورود نیروهای حزب ا... در 
جنگ احتمالی با رژیم صهیونیستی به منطقه 
"الجلیل" واقع در شمال سرزمین های اشغالی، 
رزمایشی چــنــدروزه برگزار کــرد. نکته جالب 
این جاست که نبرد این تیپ با دشمن فرضی، 
ظرف روزهای اولیه به مجروح شدن حدود 20 
کماندوی زبده منجر شد و کار به جایی رسید که 
ستاد مشترک ارتش صهیونیستی، رسانه های 

عبری را از ارائه آمار تلفات احتمالی منع کرد!
دفــاع پرس نوشت : به تازگی دست نوشته  •

ــاج قاسم  ــردار سپهبد شهید ح دیــگــری از سـ
ــرادرزاده اش منتشر شده  سلیمانی خطاب به ب
اســت. حاج قاسم در ایــن دست نوشته خطاب 
به دختر برادرش نوشته است:»دخترم، عزیزم 
معصومه خانم عزیز! سعی کن در زندگی ات، 
دو موضوع را سرمشق زندگی قرار دهی؛ ادب و 
خوف از خدا. در اثر این دو به همه چیز خواهی 
رسید و سعی کن در بین معصومین، یکی را 

به عنوان حامی همیشگی انتخاب کنی.«

انوار- از بامداد امروز تبلیغات رسمی 
مجلس  دوره  یازدهمین  انتخابات 
شــورای اسالمی آغاز شده و ماراتن 
داغ رقابت بیش از 7 هزار نفر برای 
رسیدن به290 کرسی پارلمان  به 
روزهای سرنوشت ساز خود رسیده 
است . به این ترتیب برای هر کرسی  
ــورای اســالمــی  24 نفر  مجلس شـ
رقابت می کنند. رقابتی که البته در 
فضای غیر رسمی و محافل شخصی 
و خانوادگی و درون تشکیالتی آغاز 
شده بود و از بامداد امــروز تا ساعت 
8 صبح پنج شنبه آینده )اول اسفند( 
ادامه خواهد داشت.  در همین باره، 
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان 
این که از امــروز24 بهمن ماه)پنج 
شنبه ( وارد مرحله تبلیغات نامزدهای 
انتخاباتی می شویم افــزود:  به همه 
نامزدها و ستادها و کسانی که آن ها 
را پشتیبانی می کنند اعالم می کنیم 
که قانون را رعایت کنند و وارد بحث 
تخلفات تبلیغاتی نشویم؛ شــورای 
نگهبان و ستادی که در قوه قضاییه 
بدین منظور تشکیل شده به تخلفات 

ورود خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، جمال عرف با بیان 
این که پهن کردن سفره های بزرگ 
جزو تخلفات تبلیغاتی در انتخابات 
ــود، تصریح کــرد:  ــی ش محسوب م
براساس قانون، امکان خلع افراد از 
شرکت در انتخابات مجلس به عنوان 
نامزد به دلیل جرایم تبلیغاتی وجود 
دارد. وی افزود: تبلیغات انتخاباتی 
ــدت یــک هفته یعنی از 24 تا  بــه م
30 بهمن، انجام می شود بنابراین 
فرمانداری ها و هیئت بازرسی وزارت 
کشور موظف هستند گزارش ها را 

از  پیشگیری  ســتــاد  کنند؛  اعـــالم 
تخلفات انتخاباتی هم فعال است و 
نماینده ما در آن جا حضور دارد.وی 
تاکید کرد: همه نامزدها، احزاب و به 
ویژه مردم باید تالش کنند تا انتخابات 
و حتی فردای آن فضای کشور فضای 

وحدت بخش باشد.
وی با بیان ایــن که بــراســاس تقویم 
انتخابات باید یک روزقــبــل از آغاز 
صورت  به  اسامی  تبلیغات  رسمی 
ــالغ شود،  آگهی به همه حوزه ها اب
تصریح کرد: احتماال ما بحث نقل و 
انتقال برخی از نامزدها به حوزه های 
دیگر را خواهیم داشت، تا االن تعدادی 
نقل و انتقال صورت گرفته است که ما 
اعالم کرده ایم و ممکن است تعدادی 
برای روزهای آینده بماند که به محض 
اطالع ما هم ابالغ خواهیم کرد.رئیس 
ستاد انتخابات کشور با اعــالم خبِر 
اتمام بررسی صالحیت داوطلبان 
انتخابات مجلس در شورای نگهبان، 
گفت: یک اتفاق مهمی که در این جا 
افتاده این است که ما احــراز نشدن 
صالحیت نداریم، در واقع یا نامزدها 
تایید شده اند یا رد شده اند. براساس 
آن چه به ما اعالم شده است اسامی 

کسانی که صالحیت شان تایید شده 
امـــروز بــرای همه فرمانداری های 

سراسر کشور  ارسال شده است.

شورای نگهبان اجازه دخالت در 	 
آرای مردم را به کسی نمی دهد

در همین باره، دبیر شورای نگهبان در 
جلسه روزگذشته این شورا  با اشاره 
به اتمام مراحل بررسی صالحیت 
داوطلبان گفت: شــورای نگهبان تا 
اعالم نتایج نهایی انتخابات از سالمت 
انتخابات و آرای مردم صیانت خواهد 
کرد و اجازه نخواهد داد کسی در آرای 
مردم دخالت کند.به گزارش فارس، 
آیــت ا... جنتی یــادآور شد: برخالف 
برخی اظهارات نادرست، انتخابات 
آینده کامال رقابتی است و نمایندگان 
همه جناح ها در انتخابات حضور دارند 
و بنابر گــزارش هــای رسیده رقابت 
مناسبی میان داوطــلــبــان درحــال 
شکل گیری است که فردا و همزمان با 
آغاز زمان قانونی تبلیغات این مسئله 
آشکار خواهد شد.آیت ا... جنتی 
افزود: انتخابات دوم اسفند از اهمیت 
ــادی بــرخــوردار اســت، اگر  بسیار زی
مشارکت مردم در انتخابات باال باشد 

و داوطلبان شایسته و کارآمد توسط 
مردم انتخاب شوند، شاهد تشکیل 
یک مجلس قوی خواهیم بود و این امر 
منجر به افزایش همبستگی ملی و رفع 
مشکالت مردم می شود.وی با بیان 
این که گزارش های تخلفات انتخاباتی 
توسط ناظران شورای نگهبان تنظیم 
می شود و توسط نهاد های ذی ربط با 
این تخلفات برخورد می شود، تاکید 
کـــرد: مسئوالن اجــرایــی و عوامل 
نظارتی باید دقت داشته باشند که در 
طول زمان برگزاری انتخابات از هیچ 
یک از داوطلبان و جناح های سیاسی 
دستگاه های  و  نکنند  جــانــبــداری 
دولتی از بیت المال به نفع آنان سوء 

استفاده نکنند.
آیــت ا... جنتی خطاب به داوطلبان 
افزود: داوطلبان نیز باید توجه داشته 
باشند که در ایام تبلیغات از دلسرد 
ــردم، سیاه نمایی، تخریب  کــردن م
و  تبلیغات  قوانین  از  تخلف  رقــبــا، 
شعار های دروغ و فریبنده خودداری 
و در چارچوب وظایف قانونی یک 

نماینده عمل کنند.

امکان تقلب در انتخابات وجود 	 
ندارد 

دبیر شورای نگهبان گفت: مردم به 
سالمت انتخابات اعتماد دارند و 40 
سال انتخابات سالم در این کشور 
با همکاری همه دستگاه ها برگزار 
شده و امکان تقلب در انتخابات وجود 
نــدارد، با این حال ناظران مردمی 
شــورای نگهبان، عوامل قضایی، 
انتظامی و امنیتی همه باید هوشیار 
باشند و در امانتداری از رأی مردم 

جدیت داشته باشند.

کد خدایی: نگاه مصلحتی نداشتیم	 
همچنین باشگاه خبرنگاران نوشت: 
سخنگوی شورای نگهبان با حضور 
پنج  شبکه  چهل ستون  برنامه  در 
سیما به بررسی موضوع انتخابات 
پرداخت و در این باره که آیا شورای 
نگهبان تا به حــال اشتباهی انجام 
داده است اظهار کرد: شورای نگهبان 
از جمعی از انسان ها تشکیل شده 
و  الخطاست  جایز  انسان  بنابراین 
شورای نگهبان هم می تواند اشتباه 
کند .او با بیان این که ممکن است 
درباره یک مصوبه با لحاظ همه جوانب 
نظر داده نشود افــزود: ممکن است 
فردی که صالحیت داشته از چشم 
ما پنهان مانده باشد و تایید صالحیت 
نشده باشد یا از طرف دیگر کسی که 
صالحیت نداشته، صالحیتش تایید 
شده باشد البته بستگی به مدارک 
و مستندات دارد، شــورای نگهبان 
در نهایت از طریق نظام رای گیری 
مشترک تصمیم خود را اعالم می کند. 
ما مــدارک را می بینیم و مستندات 
قانونی را لحاظ و در نهایت رای گیری 
می کنیم، اگر هفت رای مخالف وجود 
داشت می توانیم بگوییم که مصوبه 
مغایر است یا نه.عباسعلی کدخدایی 
با اشاره به این که هیچ کس در شورای 
نگهبان نگاه مصلحتی نداشته است 
افــزود: شــورای نگهبان باید مصالح 
عالی نظام را در نظر بگیرد.او با اشاره 
به این که ما طبق قانون کار را انجام 
می دهیم اضــافــه کــرد: قانون حق 
مصلحت اندیشی را به ما نداده است، 
در قانون نیامده که مقرره ای را نادیده 
بگیریم بنابراین ما بر اساس قانون 

عمل می کنیم.

از بامداد امروز تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی به طور رسمی آغاز شد 

آغاز ماراتن 7 هزار نامزد برای 290 کرسی پارلمان 

فرا خبر
   

فرایند برگزاری همه پرسی چگونه است؟
حال سوال این است که این الیحه در صورت تصویب در دولت چه مسیری را باید طی کند؟ »همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا صد نفر از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسالمی انجام خواهد شد .«همه پرسی به صورت 
آری یا نه انجام می شود . اصل 99 نیز می گوید: »شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای 
اسالمی و مراجعه به آرای عمومی و همه  پرسی را بر عهده دارد.« در اصل 110 هم به فرمان همه پرسی در ذیل  وظایف و اختیارات رهبر اشاره 
شده که پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رهبری  مجوز برگزاری همه پرسی را می دهد. در اصل 123  نیز آمده است: »رئیس جمهور 

موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه  پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابالغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئوالن بگذارد.«

معاون حقوقی رئیس جمهور خبرداد 

الیحه همه پرسی درباره صالحیت داوطلبان انتخابات آماده ارائه به دولت 
هــادی محمدی – بعد از نامه چند روز قبل 
رئیس جمهور به معاونت حقوقی خود درباره 
مشخص شدن حد و مرز نظارت شورای نگهبان 
بر انتخابات، روز گذشته معاون حقوقی رئیس 
جمهور از تدوین پیش نویس الیحه برگزاری 
ــاره صالحیت داوطــلــبــان  ــ همه پــرســی درب
انتخاباتی کــه در نهایت چــارچــوب نظارت 
استصوابی را تعیین می کند، در این معاونت 
خبر داد و گفت که این الیحه به زودی تقدیم 
هیئت دولت خواهد شد. به گزارش خراسان، 
لعیا جنیدی که روز گذشته در جمع خبرنگاران 
حاضر در ساختمان پاستور سخن می گفت، با 
تاکید بر این که لوایحی که برای همه پرسی 

تدوین می شود معمواًل باید کوتاه و روشن و 
پاسخ آن ها نیز به صــورت آری یا خیر باشد، 
در پاسخ به این پرسش که این الیحه و همه 
پرسی مربوط به آن تقنینی است یا تفسیری، 
خاطرنشان کرد: باید در نهایت چیزی باشد که 
واقعًا بتوان آن را درست اجرا کرد. در طرحی 
که به معاونت حقوقی ارجاع داده شد، تصریح 
شده بود که در روند نگارش پیش نویس این 
الیحه باید تسریع شود؛ در همین زمینه نیز 
ایــن اتفاق در معاونت حقوقی رخ داده و ما 
پیش نویس الیحه مذکور را خیلی زود به دولت 
ــدی که  ــاس رون تحویل خواهیم داد و بر اس
لوایح در دولت و مجلس طی می کنند به طور 

منطقی رسیدگی به این موضوع در روزهای 
پایانی مجلس دهــم انجام خواهد شــد. وی 
ــاره جزئیات پیش نویس همه پرسی نیز  درب
گفت: در متنی که وجــود دارد، سعی شده 
موارد به صورت معقول و صحیح نوشته شود به 
همین دلیل می توان امیدوار بود که به نتیجه 
ای معقول ختم شود و مورد اتفاق همه ارکان 
قرار بگیرد. معاون حقوقی رئیس جمهور در 
پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند  »اصل 
نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای 
نگهبان در سال 71 داده است، به درخواست 
یک عضو هیئت نظارت از شورای نگهبان بوده، 
در حالی که مجلس یا فقهای شورای نگهبان 

می توانستند این درخواست را داشته باشند؛ 
آیا در این خصوص دولت ایده ای دارد؟« گفت: 
از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که 
مطرح شده، به نظر می رسد تفسیر در جایی 
باید مطرح شــود که ابهام وجــود دارد و بعد 
هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر 
قانون اساسی باشد. جنیدی تصریح کرد: 
حق اساسی مشارکت به عنوان یکی از اصول 
قانون اساسی باید چراغ راهنمای تفسیر باشد 
بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود. 
همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا هم حدود 
را رعایت کند تا موجب منع، محدودیت و ایجاد 

تضییع حق نشود.

 اصالح طلبان به دنبال 
»ائتالف برای ایران«   

دوره  یازدهمین  نامزدهای  تبلیغات  اگرچه 
مجلس از امروز آغاز شده است اما هنوز پرونده 
تدوین  لیست جریان اصــالحــات بسته نشده 
ــاره مجید انــصــاری، کــه از وی  ــت. در ایــن ب اس
تهران  در  طلبان  ــالح  اص سرلیست  عنوان  به 
ــرده می شــود ،از تــالش نامزدهای تایید  نــام ب
ــرای بستن  ــ ــب ب ــل ــالح ط ــده اص ــت ش ــی ــالح ص
های  شنیده  مــیــان،  ــن  ای داد.در  خبر  لیست 
 آخرین خبر حاکی است تا امروز )پنج شنبه (
 لیست " ائتالف برای ایران " از سوی چند حزب 
اصالح طلب و شامل 30 نفر از نامزدهای اصالح 
طلب تهران به سرلیستی حجت االسالم مجید 
مصطفی  شود. پیشتر  مــی  منتشر  ــاری  ــص ان
کواکبیان اعــالم کــرده بود که لیست ائتالفی 
اصالح طلبان در نخستین روز تبلیغات امروز )پنج 
شنبه ( اعالم رسمی خواهد شد. حسین مرعشی 
سخنگوی حزب کارگزاران نیز در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران اعالم کرد که کارگزاران بدون 
ائتالف با هیچ حزب دیگری یک لیست 20نفره 
در تهران ارائه می دهد. این درحالی است که 
اصالح طلبان در انتظار تایید صالحیت چهره 
های مهم خود در روزهای آینده هستند. برخی 
شنیده ها در فضای مجازی نیز حاکی از این است 
که رئیس دولت اصالحات بنا دارد برای انتخابات 

پیش رو پیام بدهد.

با اجازه شورای عالی لیست می دهیم	 
در همین حال مجید انصاری دبیر اجرایی مجمع 
روحانیون مبارز که از وی به عنوان سرلیست 
ــود، در  ــی شـ ــران یـــاد م ــه ــالح طــلــبــان در ت اصـ
گفت وگو با اعتمادآنالین،گفت: اصالح طلبان 
با اجازه شورای عالی لیست می دهند. بر همین 
ــورت گرفته اســت که  ــاس رایزنی  هایی ص اس
نامزدهای تایید صالحیت شده به نمایندگی از 
اصالح طلبان و نه شــورای عالی اصالحات در 
انتخابات مهیای رقابت شوند. وی تاکید کرد: 
محروم ماندن اصالحات از حضوری جدی و بسته 
شدن  دست شان برای ارائه لیست کامل حتمًا 
هزینه های گزافی در پی خواهد داشت. همچنین 
محمدرضا عارف رئیس شورای سیاست گذاری 
گفت:   تسنیم،  بــا  گفت وگو  در  اصالح طلبان 
تهران  شهر  در  تنها  سیاست گذاری  شـــورای 
اعالم کرده که لیست واحد نمی دهد و راهبرد 
این شورا این است که استان ها در حد امکانات 
و توانایی که دارند، لیست بدهند. وی افزود:  در 
تهران با توجه به رد صالحیت چهره های کیفی 
اصالح طلب، شورای عالی قادر به لیست دادن 
نبود اما با توجه به ضرورت مشارکت در انتخابات 
و حضور جدی جریان اصالحات، شورا اختیارات 
خود را به احزاب واگذار کرد و خوشبختانه اکنون 
برخی احــزاب اصالح طلب برای بستن لیست 
فعال شد ه اند و امیدوارم ظرف یکی دو روز آینده 
لیست خود را اعالم کنند و ان شا ءا... این لیست 
مورد حمایت همه گروه های اصالح طلب و مردم 

نیز قرار گیرد.



یک استان زیر آوار برف!
 روایت خبرنگار گیالنی ما از شرایط بحرانی و غیرقابل باور 

هم استانی هایش در چند روز اخیر

 از یک شنبه شب گذشته، طبق پیش بینی هایی که هواشناسی در طول یک هفته گذشته اعالم 
کرده بود، برف در گیالن شروع شد و کم کم تمام شهرها و روستاهای استان را فرا گرفت. همه ما 
آماده این برف و کوالک بودیم و با هشدارهای کانال های معتبر هواشناسی، کامال از 
شدت بارش ها مطلع بودیم. بزرگ ترهای خانواده به ما یادآوری کرده بودند که حتما 
لباس های گرم مان را دم دست بگذاریم و جوری برنامه ریزی کنیم که در چند روز 
اول بعد از بارش برف، نیازی نباشد که مدام به بیرون از خانه برای خرید و ... برویم. در این 
بین و از اواخر یک شنبه شب برف آرام آرام شروع به باریدن کرد و در روز دوشنبه شدیدتر 
شد. انتظار می رفت با سخت تر شدن شرایط شهر، مسئوالن برای حل مشکالت)که 
منطقا باید از قبل برنامه ریزی می کردند( اقدام کنند، اما برعکس آن برق بعضی از 
مناطق به  خصوص روستاها قطع و دردسرها جدی تر شد. این قطعی برق، با ادامه 
بارش به شهرها هم سرایت کرد و مردم در خاموشی فرو رفتند. بارش مشکالت بر سر 
مردم ادامه پیدا کرد و ارتباط تلفنی با روستاها کامال قطع شد و دیگر به تلفن های همراه هم 

امیدی نبود چون خط ارتباطی بسیار ضعیف شده بود و از طرفی باتری های تلفن های 
 همراه هم نفس های آخرشان را می کشیدند. این اتفاق، همه را از وضعیت آشناها و 
فامیل در شهرها و روستاهای اطراف نگران و استرس زیادی را به مردم تحمیل کرد.

  مشکل قطعی برق، فقط خاموشی نیست!
تا االن که ساعت 15 روز چهارشنبه است، برق در بسیاری از مناطق شهر رشت که 
مرکز استان گیالن است، قطع شده و هنوز هم این قطعی ادامه دارد و این اتفاق فقط به 
خاموشی ختم نمی شود چراکه سیستم گرمایشی بسیاری از خانه های جدید و امروزی پکیج 
است و برق که نباشد، عماًل گرمایی هم وجود ندارد و االن ما با سرمایی سخت دست و پنجه نرم 

می کنیم و شرایط به خصوص برای بچه ها و سالمندان، غیرقابل تحمل است.
  پرتاب چوب به سمت کابل های برق!

هم اکنون، مردم زیادی در خانه ها زندانی شده اند. نمی توان خودروها را بیرون آورد و کوچه ها تا 
بیش از یک متر زیر برف هستند، فراموش نکنید که ما در شهر هستیم، آن هم رشت و وضعیت مان 
این است. امروز پیرمردی را دیدم که از روی پشت بام داد می زد تا فردی برود و برایش دارو بخرد. 
باید بپذیریم که ما مردم هم برای مقابله با این شرایط هیچ آمادگی نداریم و االن نمی دانیم که دقیقا 
باید چطور به یکدیگر کمک کنیم. به طور مثال و در ساعات اولیه صبح امروز)چهارشنبه(، زمانی که 
همسایگان ما از زنگ زدن به اداره برق و کمک گرفتن از آن ها ناامید شدند، ترجیح دادند خودشان 
دست به کار شوند و برف روی کابل های برق را بریزند بلکه مشکل حل شود. صحنه جالبی بود. از 
طبقات باال چوب پرت می کردند روی کابل های برق تا برف بریزد اما متأسفانه این تالش فایده ای 

نداشت، به جز شکسته شدن شیشه چند خانه و برقی که قطع ماند.
  حمل و نقل عمومی هم یخ زده است!

این شب ها امیدمان این است که صدای یک لودر بیاید تا سکوت را بشکند و مردم از باز شدن 
کوچه هایی که پر از برف شده، خوشحال شوند. همه کارمندان، امروز مسیر خانه تا اداره 

را پیاده رفتند. یکی از کارمندان می گفت »2 ساعت در راه بودم و بارها در مسیری 
که کاماًل یخ زده بود سر خوردم ولی نه اتوبوسی دیدم و نه خودروی عمومی. انگار 

حمل و نقل عمومی هم یخ زده!«
  وضعیت در روستاها به مراتب بدتر است

وقتی از اوضاع و احوال چند نفر از فامیل ها و آشناهای مان در روستاهای گیالن باخبر شدم، اشک 
در چشمانم جمع شد. مردم روستای برکاده، خشت مسجد و بسیاری دیگر، سه روز را بدون برق و 
تلفن گذرانده اند، راه های ارتباطی شان کامال قطع است و هیچ خودرویی امکان رفت وآمد به 
آن جا را ندارد. باید توجه داشت که در روستاها وقتی که برق نباشد، پمپ آبی که از چاه می کشند، 
قطع می شود و عماًل آب در دسترس ندارند و این چنین یک زندگی به طور کامل مختل می شود. 
در ضمن، حیوانات روستا نیز گرفتار برف شده اند و سقف بعضی از النه ها و مکان های نگهداری 
از حیوانات فروریخته است. یکی از روستاییان به من می گفت» 250 لیتر شیر گاوی که هر روز 

می فروخته، روی دستش مانده و باید دور بریزد«.
  هنگام زلزله صدای جیغ شهر را پر کرد!

در همین شرایط، زلزله ای 4 ریشتری هم رشت را لرزاند و ما بر خالف شرایط عادی که باید به 
سمت کوچه فرار کنیم در خانه ها مانده ایم. نمی توانیم بیرون برویم، راه کوچه ها بسته است و 
جایی برای فرار نیست! به محض احساس زلزله هرچند که شدید نبود اما صدای جیغ و فریاد 
مردم از خانه ها بلند شد چراکه ترسیده بودند و راه فراری هم جلوی پایشان نبود و هنوز هم نیست.

  به داد گیالن برسید، بحران جدی است
هم اکنون، درخت های زیادی بر اثر شدت برف شکسته اند و خساراتی به خودروهای پارک شده 
وارد آوردند و کوچه ها پر از برف های یخ زده است. بیش از یک هفته اطالع رسانی کافی نبود تا 
مسئوالن به هوش باشند و برف روب ها را آماده کنند؟ باز هم همان داستان برف بزرگ 1383 
اتفاق افتاد و مدیریت بحران دچار بحران شد! خواهش می کنم به داد گیالن برسید و مردم این 

استان را دریابید، بحران جدی است.

دکتر مریم ذاکری | خبرنگار

ــاورش سخت  شاید بـ
ــی در  ــت ــد امـــا ح ــاش ب
ــع پــیــشــرفــتــه  ــوامـ جـ
دنـــیـــا، کــشــورهــایــی 
پیدا می شوند که مردمانش به فرقه هایی 
اعتقاد دارند که پر از دستورات خرافی 
کمتر  فــرقــه هــایــی  اســـت.  بی منطق  و 
شناخته شده که مردم بعضی کشورها به 
آن ها پایبند هستند و بدون هیچ دلیل 
عقلی و منطقی به دستورات آن ها عمل 
می کنند. به طور مثال در آمریکا صدها 
مسیحیت  از  ظاهر  در  عمدتًا  که  فرقه 
شناخته  رسمیت  به  شده اند،  منشعب 
می شوند. بعضی از این فرقه ها عقایدی 
عجیب و خوفناک دارند و بسیاری از آن ها 
تنها در پی سودجویی بنیان گذاران شان 
به وجود آمده اند. در ادامه این مطلب قصد 
داریم شما را با تعدادی از این فرقه های 
ــداف و مناسک آن هــا آشنا  مذهبی و اه

کنیم.

پرونده

فرار از دست برق و تلفن، مقدس دانستن ماکارونی، تشویق به آدم خواری و ... گوشه ای از مناسک فرقه های آمریکایی است

عجیب ترین فرقه های آمریکایی

راضیه حسینی | خبرنگار
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آمیش ها | فراری از برق و تلفن
فرقه »آمیش« توسط شخصی به نام یاکوب آمان 
در سال 1643 در سوئیس بنیان نهاده شد. 
پیروان این فرقه با گذشت زمان و به علت فقر و 
پذیرش نشدن توسط سایر مسیحیان در اوایل 
قرن هجدهم به آمریکای شمالی مهاجرت کردند. 
بزرگ ترین مشخصه پیروان آمیش، دوری آن ها 
از فناوری و همه ظواهر آن است. آمیشی های 
سنتی از برق استفاده نمی کنند و منازل خود را 
با چراغ های نفتی روشن نگه می دارند چراکه 
معتقدند ورود برق به خانه ها ممکن است افراد 
را دچار زیاده خواهی کند. تلفن هم در منازل 
آمیشی جایی نــدارد. از دید آن ها تلفن فضای 
بیرون را به داخل خانه می کشاند و آرامش مقدس 
خانواده را از بین می برد. این افراد کلیسا ندارند و 
مناسک مذهبی را در منازل خود انجام می دهند. 
بسیاری از آمیش ها به مشاغل سنتی همچون 

کشاورزی و دامداری می پردازند و برای این کار 
از ابزارهای ابتدایی بهره می برند. جلوگیری 
ــارداری در ایــن مذهب قدغن اســت و یک  از بـ
خانواده آمیشی به طور متوسط هفت فرزند دارد. 
آمیش ها به دلیل مخالفت با جنگ به ارتش 
نمی پیوندند و از بیمه و خدمات دولتی بهره 
نمی برند، هر چند به عنوان شهروندان آمریکا 
موظف انــد مالیات بپردازند. مــردم آمیش به 
لحاظ پوشش دارای سختگیری های زیادی 
هستند. تمام لباس هایشان با دست دوخته 
می شود و لباس یک آمیش سنتی، فاقد دکمه 
است. زن ها لباس های بلند با رنگ های مات 
می پوشند. استفاده از هر نوع جواهر و زیورآالت 
برایشان ممنوع است بنابراین در هنگام ازدواج 
کودکان  همچنین  نمی کنند.  دریافت  حلقه 
آمیشی تنها تا کالس هشتم به مدرسه می روند 

چراکه از نظر والدین شان همین سطح از سواد 
بــرای یک سبک زندگی آمیشی کافی است. 
البته آمیشی های جدید تا حدی قوانین را برای 
خود ساده تر کرده اند، مثاًل مجازند برای بعضی 
لباس ها دکمه به کار ببرند، بدون این که خود 
رانندگی کنند سوار خودرو و اتوبوس شوند یا در 
خارج از محیط داخلی منازل خود، روی بالکن 
یا حیاط، گوشی تلفن داشته باشند! جمعیت 

آمیشی ها در آمریکا  تا پایان سال 2018 حدود 
325 هزار نفر تخمین زده شده است.

مورمونیزم | طرفداران چند همسری
»مورمونیزم« فرقه ای منشعب از مسیحیت است که در سال 1820 توسط 
نوجوان 15 ساله ای اهل نیویورک به نام جوزف اسمیت بنیان گذاری 
شد. اسمیت در رویایی دید که دو هیبت با شکوه بر او ظاهر شدند و 
از او خواستند که به هیچ یک از کلیساهای موجود آیین مسیحیت 
نپیوندد چون همه آن ها از فرمان خدا تخطی می کنند! سه سال 
بعد یعنی زمانی که اسمیت تنها 18 سال داشت ادعا کرد که 
فرشته ای به نام مورمون از سوی خداوند بر او وحی نازل 
می کند. پس از مرگ اسمیت و گرویدن پیروانش به 
بریگهایم یونگ، ایالت یوتا به عنوان خاستگاه این 
فرقه در جهان انتخاب شد. هم اکنون 
بیش از شش میلیون پیرو مورمونیزم 
از میان حدود 16 میلیون مورمون 

جهان در آمریکا زندگی می کنند)تقریبًا 2 درصد از کل جمعیت این کشور(. 
جالب است بدانید رهبر این کلیسا در سال 2011 به دلیل عقد همزمان دو 
دختربچه به حبس ابد محکوم شد و برادرش که رهبر فعلی این کلیساست به 
اتهام پول شویی تحت پیگرد قرار دارد. مورمون ها موظف اند دو سال از عمر 
خود را)پسران پایان 18 سالگی و دختران پایان 19 سالگی( به عنوان پیام آور 
به ترویج مذهب خود بپردازند. بسیاری از این جوانان زبان های جدید می آموزند 
و به نقاط مختلف جهان اعزام می شوند. در نیمه دوم قرن نوزدهم بر اساس 
تعالیم مورمونی چند همسری چه برای مردان و چه برای زنان جایز شمرده می 
شد. آن ها معتقد بودند این کار به افزایش هر چه بیشتر جمعیت شان در میان 
سایر مذاهب آمریکا کمک خواهد کرد. در اواخر این قرن و با فشارهای حزب 
جمهوری خواه، گردانندگان کلیسا مجبور به نهی چندهمسری شدند، هرچند 

هرگز آن را حرام اعالم نکردند.

ساینتولوژی| این تتان 
چی هست اصال؟

»ال ران هابارد« نویسنده کتاب های علمی تخیلی 
در سال 1949 کتابی با نام »دیانتیک: دانش مدرن 
سالمت ذهن« منتشر کرد. این کتاب با فروش بسیار 
خوبی مواجه شد و این استقبال، نویسنده آمریکایی 
را بر آن داشت تا بنیادی را به همین منظور تأسیس 
کند. با گذشت زمان، بنیاد او به لحاظ مالی ورشکسته 
شد و از همین رو هابارد با زیرکی، فرقه ای جدید به 
نام ساینتولوژی را بنیان گذاری کرد! با تغییر نام این 
مرکز از بنیاد به مذهب، هابارد می توانست در آمریکا  
از معافیت های مالیاتی بهره مند شود. سرانجام در 
ماه اکتبر سال 1993 دولت آمریکا  ساینتولوژی را به 
عنوان مذهب پذیرفت و بدین طریق کلیه فعالیت های 
اقتصادی این مرکز تحت پوشش آزادی مذهب در 
آمریکا قرار گرفت. ساینتولوژی یا علم گرایی بر پایه 
سه اصل بنیاد نهاده شد: روح انسان فناناپذیر است، 
تجربه های انسان بیشتر از یک دوره محدود زندگی 
ــت بــا توانمندی های  ــت و انــســان مــوجــودی اس اس
نامحدود. بر اســاس تعالیم ساینتولوژی، عنصری 
نامیرا در وجود هر فرد به نام تتان قرار دارد. تتان ها 
هستند که به اعضای بدن دستور می دهند و افکار 
و حرکات را در انسان کنترل می کنند، نه سیستم 
عصبی. طبق باور آن ها، تتان ها زندگی های متعددی 
را در بدن انسان ها یا سایر موجودات چه در کره زمین 
و چه در دیگر سیارات از سر گذرانده ا  ند. ساینتولوژی 
یک نظام سلسله مراتبی با گذراندن دوره های مختلف 
ایجاد می کند. مؤسسان این فرقه مدعی هستند با 
طی کردن این مراحل افراد می توانند بر توانایی های 
ــف شوند و تسلط کامل بر زنــدگــی، مــاده،  خــود واق
ــرژی، فضا و مکان داشته باشند. طی کــردن این  ان
دوره ها هزینه های بسیاری را برای شرکت کنندگان 
در بر دارد و بسیاری از اعضا بدهی های سنگین به 
کلیسای ساینتولوژی دارند. از آن جا که شماری از 
سیاستمداران با نفوذ آمریکایی از این فرقه حمایت 
می کنند، با وجود مدارکی که اف بی آی از جاسوسان 
ساینتولوژیست به دست آورده، هرگز مقابله ای با 
آن ها صورت نگرفته است. چند سلبریتی آمریکایی 
مثل تام کروز از اعضای این فرقه عجیب هستند. 
مقر اصلی ساینتولوژی در ساختمانی به نام بیگ 
بلو در شهر لس آنجلس واقع شده است که اعضای 
ارشد و دستچین شده این فرقه در آن ساکن هستند. 
این افراد یونیفرم هایی شبیه نیروی دریایی آمریکا  
ــد با دیگر اعضا  ــازه دارن به تن می کنند و تنها اج
ازدواج کنند. اما اگر قصد بچه دار شدن داشته یا 
دارای فرزندی زیر شش سال باشند، باید این مرکز 

را تــرک کنند و با شش ساله شــدن فرزند مجاز به 
بازگشت به مرکز هستند. این کودکان در مدارس 

مخصوص ساینتولوژیست ها آموزش می بینند 
و تنها در روزهــای آخر هفته اجازه دارند به 

دیدار والدین شان بروند. دو فرزند 
خوانده تام کــروز هم عضو این 

فرقه هستند و در این مدارس 
ــد. تعداد  ــده ان تعلیم دی

ــای کــلــیــســای  ــضـ اعـ
ــوژی در  ــول ــت ــن ــای س

هــزار   50 آمریکا 
تخمین  ــر  ــف ن

شــده  زده 
است.

هیوالی اسپاگتی پرنده| موجودی شبیه کوفته قلقلی!
این نام فرقه ای است که در کشورهای هلند و نیوزیلند به عنوان مذهب به رسمیت شناخته شده است. در سال 2005، 

جوانی 24 ساله به نام بابی هندرسون این مذهب را پایه گذاری کرد. او مدعی است جهان و هر چه در آن است توسط موجودی 
مافوق طبیعی شبیه کوفته قلقلی به نام هیوالی اسپاگتی پرنده به وجود آمده است. این هیوال نادیدنی و دست نیافتنی است و پس از 

باده گساری فراوان تصمیم گرفته جهان را خلق کند و نواقصی که در دنیا وجود دارد در پی هوشیار نبودن کامل او در زمان آفرینش رخ داده است! حتی 
در نظر او شواهدی که تئوری تکامل یا فرگشت را تأیید می کنند به علت هوشمندی این موجود و به طور تصادفی بر سر راه دانشمندان قرار گرفته است. 
ادعاهای هندرسون در فضای اینترنت توجه بسیاری را به خود جلب کرد تا جایی که در سال 2007 کلیسای هیوالی اسپاگتی در ایالت فلوریدای آمریکا 
تأسیس شد. جالب است بدانید پیروان این فرقه بخشی از درآمد ماهانه خود را به این کلیسا می پردازند. غذاهایی مانند ماکارونی، نودل، اسپاگتی و هر 
پاستای دیگری از دید پیروان هیوالی اسپاگتی پرنده غذاهای مقدس شمرده می شوند و آبکش به دلیل کاربردش در طبخ این غذاها وسیله ای مقدس 
و شایسته احترام است. آن ها معتقدند آبکش را باید روی سر گذاشت تا حجاب آبکش از فرد محافظت کند. حتی کریستوفر شفر، یکی از اعضای شورای 
شهر نیویورک که به این آیین گرویده، برای ادای سوگند به نشانه مصونیت از گناه و اشتباه آبکش روی سرش گذاشته بود. روز تعطیل برای آن ها روز 

جمعه است و کتاب شان انجیل هیوالی اسپاگتی پرنده نام دارد!

کلیسای اوتانازی| خودکشی به نفع محیط زیست!
این فرقه در سال 1992، توسط ریورند کریس ُکردا و پاستور 

رابرت کیمبرک در بوستون بنیان گذاری شد. از دید پیروان 
این کلیسا تنها راه مقابله با جمعیت مــازاد، مشکالت 

زیست محیطی، برقراری تعادل بین منابع و تعداد 
مصرف کننده و همچنین حفظ نسبت جمعیت انسان 
به سایر مــوجــودات، یک مــرگ خودخواسته عظیم 

ــت. ایــن فرقه مجموعه ای از دستورالعمل های  اس
 ضدانسانی است که پایه های اصلی آن را خودکشی، 

آدم خواری، سقط جنین و انحراف جنسی )بدون امکان تولید 
مثل( تشکیل می دهند. اعضای این کلیسا با برگزاری جشن ها، 

راهپیمایی و اجراهای خیابانی توجه مــردم را به خواسته های خود 
جلب می کنند. در بسیاری از مراسم جمعی آمریکا  نیز پالکاردهایی با 
شعارهای »می خواهی زمین را نجات بدهی؟ خودت را بکش!« یا »محض 

رضای خدا جنین احمق خود را بخور« به چشم می خورد. در سال 
2001 و پس از حمالت 11 سپتامبر وب سایت این کلیسا 
تصاویری از حمله هواپیماها به برج دوقلو را به همراه 
موزیکی به نام »می خواهم تماشا کنم« پخش کرد که 
ــدام واکنش های بسیاری را در سطح جامعه  ایــن اق
آمریکا برانگیخت. از دیگر فعالیت های این کلیسا ارائه 
راه حل هایی برای خودکشی است. در سال 2003 زنی 
52 ساله در میزوری آمریکا با به کار بردن دستورالعمل 
این وب سایت و با استفاده از گاز هلیم خود را خفه کرد، پس 
 از آن و با برخورد پلیس آمریکا  قرار گرفتن این دستورالعمل ها روی 
وب سایت کلیسا با محدودیت هایی مواجه شد، هر چند سایر فعالیت های 
این فرقه آزادانــه در حال انجام است. آمار دقیقی از تعداد اعضای این 

کلیسا در دست نیست.
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 آن چه کودکان می کشند 
واقعیت درونی آن هاست

عکس نوشت

دیوها در فرهنگ ایرانی
 در باورهای ایرانی قلمروی دیوها بسته 

به شرایط اقلیمی و طبیعی هر منطقه متفاوت است

بســته ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند

  همسایگان مرموز ما

دیوشناســی ایرانی بخشــی اساســی از ســنت 
هندواروپایی محســوب می شــود و خود نشانگر 
بسیاری از عناصر اسطوره شــناختی مشابه نزد 
باورهای دیگر مردمان همجوار ایرانی هاســت. 
در میان این پدیده های مشــترک جهانی به این 

موارد می توان اشــاره کرد: دگردیســی دیوها، 
قلمروی آن ها، مفهوم رمانندگی، طینت خبیث 
مشــترک همه دیوها و مواردی از این دست. در 
باورهــای ایرانی، قلمــروی اصلی دیوها بســته 
به شــرایط اقلیمی و طبیعی محل عبارت است 
از: خانه های متروک، گورســتان ها، بیابان ها، 
جنگل هــا، چشــمه ها، آب انبارهــا، حمام هــا و 

مواردی دیگر. 
مــردم ســاکن مناطــق بیابانــی معتقدنــد کــه 
دیوهــا در بیابان هــا زندگــی و آن هایــی کــه در 
حاشیـــه خلیج فــارس زندگی می کننــد بر این 
باورنــد که دیوهــا ســاکنان دریا هســتند. طبق 
بــاور مــردم کرانه هــای دریــای خــزر، دیوها در 
میــان درختــان و بوته ز ارهــای انبــوه و متراکم 
زندگی می کنند. از جملــه متداول ترین باورها 
درباره دیوها این اســت که آن ها دشمن هستی 
 و نسل بشر هســتند. در سنت ایرانی آل، همزاد
 زب زب، ام صبیــان، ششــه و ... از آن جمله اند. 
گروه های دیگــر ارواحی هســتند که نــام آن ها 
برای ترساندن کودکان برده می شود مثل: لولو، 
لولو خورخوره، شــنگ به عنگ و عروظ. بیشتر 
این اســامی ریشه شناســی مشــخصی ندارند و 

درواقع نوعی نام-آوا یا مفهوم-آوا هستند.
 دیوها، نماینده آرزوهای محال

دیوها و موجودات شــریر زایده تخیل آدمی اند. 
باوجود این، آن ها هم صفات انسانی دارند و هم 

صفات غیرانسانی. 
صفات غیرانسانی آن ها بازتاب دهند ه آرزوهای 
محال بشری است و به حدی شگفت و غریب اند 
که به ناگزیر برای نامیدن آن ها اصطالح »مافوق 
طبیعی« را بــه کار می بریــم. اصلی ترین صفت 
غیرانسانی مافوق طبیعی ها این است که آن ها 
طبیعتی غیرخاکی دارند. آن ها یا از آتش یا از هوا 
یا از آب آفریده شده اند و به واسطه سرشت خود 
می توانند در یک لحظــه به هر جا کــه بخواهند 
بروند و به پیکر گیاه، جانور یا مردم درآیند. آن ها 
تیزپر و بادپا هستند و قابلیت ناپدید شدن دارند. 
به هر زبان که بخواهند ســخن می گویند و بر هر 
راز، سرنوشــت و گنج های نهان دانا هستند و از 

اخبار آینده باخبرند. 
به پشــتوانه چنین نیروهای فراانسانی است که 
آن ها به هرکه بخواهند یاری می رسانند و هرکه 
را بخواهنــد می آزارند. توانایی هــای برتر آن ها 
سبب شده است که شایســتگی احراز اصطالح 
»مافــوق طبیعــی« را کســب کننــد. موجودات 
مافوق طبیعی بخشی از فرهنگ مردم هر جامعه 
به شمار می روند؛ چنان که موضوع بخش هایی از 

جهان بینــی، باورهــا، پندارهــا و آیین های 
مردم در جوامع گذشــته بــه موجــودات مافوق 

طبیعی مربوط می شود.
 انسان، مقهور موجودی که خود ساخته

واژه مافوق طبیعــی معانی متعــددی دارد و در 
هــر فرهنــگ و ســرزمینی مترادف هایــی برای 
آن درنظر گرفته شده اســت. در ایــران عمدتًا از 
ترکیب وصفی »ازمابهتران« در کنار اصطالحات 
مرموز دیگری چون »آن ها«، »ایشان« و »از آن ها« 
برای نامیدن مافوق طبیعی ها استفاده می شود. 
این اصطالحات نشــان می دهد که اشاره به نام 
مشــخص هر یک از موجــودات مافــوق طبیعی 

ممنوع است. 
همچنین، نشــانه هایی از نوعی ترس و خشیت، 
احتــرام، تملــق و مبالغــه در معانی این اســامی 

دیده می شود.
 معنای هر یک از اسامی مذکور، بر توانایی های 
فــوق بشــری ایــن موجــودات اشــاره می کند و 
به طور ضمنی انسان را در مرتبه پایین و پست تر 

و »آن ها« را بهتر و برتر نشان می دهد.
 این موضوع خود پدیده شگفتی است که انسان 
نســبت به مخلوقات خود چنین احساســی پیدا 
کرده اســت. از ســویی دیگــر، ممنوعیــت بیان 
نام موجــودات مافــوق طبیعــی، بازتاب دهنده 
این بــاور اســت که اگــر نام آن هــا خوانده شــود 
درواقع آن ها را احضار کرده ایم و زیان و نحوست 

گریبانگیرمان می شود.
 در بسیاری از سرزمین های دیگر هم این پدیده 
دیــده می شــود. چنان کــه در زبــان روســی نام 
»خرس« که مایه وحشــت ســاکنان دشــت های 
سرد شــمالی بوده، فراموش شده است و اکنون 
کلمــه ای کــه در آن زبــان بــرای نامیــدن ایــن 
جانور به کار مــی رود، لفظی وصفــی و به معنی 

»عسل خوار« است. 
در ترکــی آذربایجــان نــام گرگ فراموش شــده 
است و اکنون او را »قورت« می خوانند که معنی 

اصلی آن »ِکرم« است.

دكتر »جیامــاری دیانو« متخصــص بازی درمانی كه مطالعات 
متعددی در این زمینه داشــته، توضیحات جالبی درخصوص 
معانی نقاشی های كودكانه ارائه داده است: »یك خردسال را 
در نظر بگیرید. وی در این سن قادر نیست آن چه را كه احساس 
یا تصور می كند به طور دقیق و کامل بازگو کند و در نخســتین گام های ارتباطی 
خود با جهان، به صورت ناخودآگاه از نمادگرایی بهره می برد. آن ها با استفاده از 
نمادهایی كه در محیط اطراف وجود دارد، عناصر طبیعی را شناساسی می کنند 
و عواطــف درونی خــود را با تكیــه بــر ابزارهای هنــری همچون نقاشــی انتقال 

می دهند.«
دكتر »جوزف دی لئو« یكی از پیشگامان تفسیردرمانی از نقاشی های كودكان 

هم از موضوعی عجیب صحبت می کند: »مهم نیســت 
كه یك كودك در كدامین نقطه از این كره خاكی متولد 
شده، زندگی كرده و حتی از چه فرهنگی است، باز هم 
اولین نقاشــی وی شــكلی مشــابه دایره و نماد صورت 
خواهد بود. چنین انتخابی به این دلیل است كه چهره، 
مركز احساســات، توجه و ارتباطات برای یك بچه كم 
سن و سال است. با رســیدن به چهار سالگی، كودك 
شروع به افزودن اندام ها و تكمیل دایره می كند كه در 
دانش روان شناسی به »بچه  قورباغه« مشهور است. 
آن ها بیشتر در نقاشی های خود پیروی سبك هنری 
اکسپرسیونیسم یا بیان گرایی هستند و آن چه روی 

كاغذ می آورند، »واقعیت درونی« آن هاست.«
كودكان در نقاشی از رنگ های روشن استفاده می كنند كه نشانگر حالتی 

از آرامش عاطفی است و در آثارشان فردی با دست های گشوده دیده می شود كه 
هر بخش بدنش یك رنگ اســت و به شــما نگاه می كند. این وضعیت بر احساس 
نزدیكی و مهربانی داللت دارد. جزئیات دیگری هم وجود دارد كه چندان مثبت 
نیستند. مثال نقطه های قرمز روی صورت این نقاشی نشان  از اضطراب درونی 
و فقدان استقالل است. دكتر دیانو تفســیر خود را از این نقاشی کودکانه بدین 
ترتیب تكمیل می كند: »من معتقدم كه این نقاشــی بیشــتر نشــانگر كودكی با 
شرایط روحی ناپایدار است كه درباره توانایی های خود اطمینان خاطر ندارد و 
گاهی گرفتار واكنش های اضطرابی می شود.«پس از صحبت با خانواده كودكی 
كه این نقاشی را كشیده بود، صحت پریشانی های روحی اخیر وی به تایید رسید. 
نکته دیگری که از نظر دانش روان شناسی در این نقاشی به چشم می خورد، نبود 
تمایز در اجزای چهره از یکدیگر است. این مسئله نشان دهنده اتصال قوی هویت 
کودک با مادر و نداشتن آمادگی وی برای توسعه هویت فردی مستقل خود است. 
به گفته پدر، او و همســرش هر دو در مشــاجرات خانوادگی عادت به فریاد زدن 
دارند پس کــودک با انتخاب رنگ قرمز برای اجزای صورت قصد داشــته اســت 
عصبانیتش را ابراز کند. البته به گفته محققان یک نقاشی به تنهایی نمی  تواند 
در قالب ابزار تشخیصی دقیقی عمل کند و ممکن است فقط مربوط به احواالت 
لحظه ای درونی کودک باشــدو بدون ارزیابی های رفتاری چیزی بیشتر از یک 

معما نخواهد بود.
مشــغله های زندگی امروزی، چالش های فرزندپروری، خستگی های ممتد از 
جمله عواملی هستند که باعث می شوند از نقاشی های رنگارنگ فرزندان مان 
روی دیوار، یخچال یا میز کار خود به ســادگی عبور کنیم. این در حالی است که 
هر خط اغلب حاوی معانی پیچیــده ای خواهد بود که می توانــد در کنار عوامل 
رفتاری، نشانگر پیامی ویژه یا آزردگی های روحی کودک باشد. زمان آن رسیده 
است که از دریچه ای دیگر به آثار هنری کودکانه توجه شود و با استفاده از منابع 
علمی تایید کننده معانی نقاشــی های کودکان، به آن ها کمک کنیم. نصب این 
نقاشی ها، به کودک احساس ارزشمندی می دهد. این کار ساده و تقریبًا بی هزینه 

را انجام دهید.

علی میری | طراح و گرافیست

یک ســوم مردم دنیا به بیماری حرکتی دچارند و من یکی از اون هام.
 می دونید کــه این بیماری باعث می شــه موقع حرکت داخل خودرو، قایــق، هواپیما و ... 

دچار سرگیجه یا تهوع بشیم.
 البته من هر چه ســنم بیشــتر شــده کمتر از این عارضه رنج می برم ولی باز هم مشــکالتی 
وجود داره. مثال در پروازها، در اســتفاده از وســایل بازی پارک ها، گاهی حتی تاب بازی 
و موارد مشــابه حالت تهوع می گیرم. در کودکــی این بخش آزار دهنده همه مســافرت 
های من بود. شب های قبل از سفر دو حس شعف و استرس رو همزمان تجربه می کردم.

 در تمام طول مسیر هم یا نگران بروز حال تهوع بودم یا درگیر خود حال تهوع.
 ولی نکته عجیبی کــه االن نمی تونم درکش کنــم اینه که چرا درباره این حالم با کســی 
صحبت نمی کــردم. معموال وقتی بی حال و با رنگی پریده شــبیه بــرگ کلم در حال تقال 
بودم که حالم به هم نخوره، یکی منو میدید و باعث توقف ماشین می شد. یا این که خودم 
در آخرین ثانیه های انفجار، اشاره  می کردم و پیاده می شــدم و بقیه ماجرا... واقعا چرا 

من فکر می کردم با این کارم مزاحم بقیه میشــم و معذب می شدم؟!
 مثال هایی مشــابه از خیلی از همســن و سال های خودم می شــنوم که اون ها هم برای 
بیان خواسته های طبیعی شون راحت نبودند. مگه ما چطوری تربیت و بزرگ می شدیم 
که نمی تونستیم این کار رو انجام بدیم؟ در طول ســال های بعد و با بزرگ تر شدن مون 

چقدر تونســتیم این مسئله رو حلش کنیم؟
 آیا االن این مهــارت رو داریم که منصفانه و محترمانه خواســته های بــه حق خودمون رو 

مطرح کنیم و در جهت برآوردن شون اقدام کنیم؟
 آیا در تربیت کودکان مون یا در ارتباط با اطرافیان مون این شــرایط رو فراهم کردیم که 

بتونن به راحتی خواسته هاشون رو ابراز کنن؟

موجــودات ماوراء طبیعی، با همه غیرواقعی بودن شــان، 

راوی واقعیاتی درباره فرهنگ جوامع هستند. دیوهای 

ایرانــی را چقدر می شناســید؟ متن پیــش رو خالصه ای 

اســت از معرفــی کتــاب »دیوشناســی ایرانــی« بــه قلم 

»معصومــه ابراهیمــی« در وب ســایت انسان شناســی و 

فرهنگ.
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علی ترمز و ویار مریم
علی ُترمز میگه شب های جمعه مریم میاد تو خوابم... باید مرتب باشم

حسین حائریان

تو زندگــی ام آدم عجیــب و غریب کــم ندیدم. از 
حسن شیره ای که به دست راست خودش فحش 
می داد که چرا تو خماری زدی تو گوش بچه ام! تا زهره خانوم که 
 زنبیل خریــدش رو برمی داشــت می رفت محله قدیمــی، به همه 
می گفت: »دارم میرم َجوونی ام رو بخرم!« ولی هیچ وقت هیچی 
تو زنبیلش نبود! هیچ وقت َجوون نشــد. حداقل تا وقتی که تو این 
دنیا بود! ولی عجیب تر از همه »علی ُترمز«بود. علی ُترمز با مادرش 
زندگی می کرد. صبح ها یه صندلی پالستیکی سفید می گذاشت 
جلوی در خونه و تا شــب همون جا بود. اگه بچه ای تند می دویید 
دعواش می کرد و می گفت آروم، انقدر ندو. اگه موتوری، ماشینی 
با سرعت از کوچه رد می شد، دمپایی آبی اش رو در می آورد پرت 

می کرد طرفش... داد می زد ُترمز کن، ُترمز کن، ُترمز کن. خودش 
انقدر آروم راه می رفت که اگه با یه الک پشت مسابقه دو می ذاشت 
معلوم نبود کدومشون برنده میشن. درباره زندگی علی قصه های 
زیادی شنیده بودم. هر کسی یه چیزی می گفت ولی فقط یه قصه 
حقیقت داشت. »علی و زنش مریم تو راه برگشت از ماه عسل بودن 
که مریم میگه هوس آش کردم . آشــکده می زنن کنــار... علی رو 
می کنه به مریم و با شیطونی خاصی میگه نکنه ویار کردی؟ مریم 
می خنده...  علی هم میگه من دور تو می گــردم. مریم با خوردن 
حبوبات آش می ترســه دل درد بگیــره و آش رو کامل نمی خوره. 
 بــرای همین کاســه آش رو با خــودش میــاره تو ماشــین و حرکت 
می کنن. چند دقیقه بعد مریم قاشق عشق رو پر از آش می کنه و به 
 علی میگه بگــو اااا... علی پشــت فرمون میگه اااا و قاشــق آش رو
 می کنه تو دهنش و به مریم نگاه مــی کنه. به مریم که رنگش مثل 

گچ شــده. مریم ســه بار داد می زنه علی ُترمز کن، علی ُترمز کن، 
علی ُترمز کن. آش و شیشه های ماشــین با هم یکی میشن. علی 

سرش به فرمون می خوره و بیهوش میشه و مریم ... « 
شــب های جمعه علی ُترمز کت و شــلوار دامادیش رو می پوشــه و 
میره جلوی آینه... نوک انگشتاش رو تف مالی می کنه و به موهای 
شــلخته اش حالت میده. عطر مــی زنه و هر کســی رو که می بینه 
ازش می پرســه خوبم؟ خوش تیپم؟ وقتی خیالش راحت میشــه 
با همون کت و شلوار ، با همون عطر ، با همون حال خوب میره رو 
تختش می خوابه... علی ُترمز میگه شب های جمعه مریم میاد تو 
خوابم... باید مرتب باشــم! امشــب علی ُترمز رو دیدم. بهم گفت 
یکم پول داری؟ بهش پول دادم و گفتم علــی ُترمز پول می خوای 
چیکار؟ پول رو گذاشت تو جیب کنار ُکتش و گفت امشب مریم رو  

می بینم. باید پول همراهم باشه، شاید ویار داشت.

شهر اشباح
خیابان های ووهان و پکن در چین شــبیه شهر ارواح شده اند. دو 
شــهر بزرگی که جمعیت میلیونی دارند حاال به شــدت ترسناک 

شده اند شبیه فیلم های آخرالزمانی.  

استرس هر مسافرت
 از حالت تهوع در ماشین تا خیلی مسائل دیگر، بچه های نسل قدیم

 نمی توانستند شرایط شان را بیان کنند
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 بنا به پیشــنهاد دوست نقاش و 
قدیمِی من در پاریس، یک 

شــنبه را به بــازار 
ی  ه ا ر مــکا

رفتیــم کــه هــر هفتــه در 
خیابان هــای  همــان 
منطقه مرکــزی پاریس 
برقرار می شــد. اشیاء و 
لوازم خانگی، پوشــاک، 

مبلمــان،  و  تجهیــزات 
روزنامه و مجله های قدیمی 

و کتاب، چراغ و کیــف و لباس 
و خالصــه همه نــوع وســایل مربوط 

به ســال های گذشــته را، برای 
فــروش به نمایش گذاشــته 

بودند. استقبال مردم هم 
خوب بــود. شــهرداری 
هــم چندین خیابــان را 
به ایــن بــازار اختصاص 

داده بود.

   بزرگ و کوچک در بازار 
مکاره پاریس

و  پوشــاک  و  اشــیاء  و  لــوازم  بیشــتر 
خرت وپرت هــا، جنبــه کلکســیون )نگهداری( 
داشــت تا مصرفــی. نمونــه چیزهایی کــه ما در 
دهه ســی و چهل در منازل و مغازه ها و جاهای 

مختلف می دیدیم و کاربردهای معمول داشت. 
مثاًل کفش و لباس های مد ســال های 
دهه 1960؛ یــا صندلی های 
فلزی تاشو که در ایران به 
صندلــی ارج شــناخته 
می شــد. به نظــر یک 
نــوع ارزش گذاری به 
گذشــته بــود و حفظ 
دوران  خاطــرات 

ازدست رفته.
 در محوطــه ســاختمان 
شــهرداری ایــن منطقه؛ که 
در مرکز بازار مکاره قرار داشــت؛ 
پســربچه ها و دختربچه هــا 
کــرده  پهــن  بســاط 
و  وســایل  و  بودنــد 
کتاب های داستانی 
اســباب بازی ها  و 
عروســک های  و 
قدیمــی،  کوکــی 
و  ورزشــی  وســایل 
دیگــر  کــه  لباس هایــی 
بــود  برایشــان کوچک شــده 
مثــل کفش هــای اســکیت و خالصــه 
همه چیزهایی که از آن ها دل کنده بودند؛ روی 
زمین، برای فروش ریخته بودند و با داد و فریاد و 
با شعف بسیار، تبلیغ می کردند و می فروختند. 

مادرها و پدرها هم درکنارشان به نظاره ایستاده 
بودنــد و هوایشــان را داشــتند. هم تفریــح بود، 
هم کســب و کار و هم یادگیری بده بســتان های 
مالــی و ارزش گــذاری بــر آن چه مالــک بودند. 
شوخی شــوخی تابوی بورژوازی را به آرامی در 

همین سنین می شکستند.

  چهــارراه خســروی؛ جایی بــرای یادگیری 
اقتصاد

یاد هفته های اول مهِر سال های تحصیلی دهِه 
چهِل خودمــان می ُافتــم. با شــروع کالس ها و 
معرفی کتاب های درســی توسط دبیران، برای 
خرید کتاب دســت دوم، می رفتیم بــه چهارراه 
خســروی، مقابــل کتاب فروشــی رحمانیان که 
فروشــنده و کرایه دهنده کتاب هــای قدیمی و 
دست دوم غیردرسی بود. به لحاظ نمادین، این 
محل بهترین جا بــود برای راه انداختن بســاط 
خریدوفــروش کتاب هــای درســی. ایــن ایــدِه 
پســندیده کتاب فروشــی رحمانیان، موقعیتی 
درســت کرده بــود بــرای مــردم اهل کتــاب که 
عالقه مند به کتاب های داستانی و رمان بودند، 
امــا امــکان خریــد آن فراهم نبــود. البتــه کرایه 
کــردن و کرایه دادن کتــاب حاال دیگــر به تاریخ 

پیوسته است.
 کتاب هــای ســال قبــل را می فروختیم و ســال 
جدیدی را از همیــن بازار می خریدیــم. بازاری 
که بعد از تعطیلی مدارس، از ســاعت 17 عصر، 

شکل می گرفت و تا ساعت 20 و 21 شب ادامه 
داشت.

از بچه هــای دبیرســتان های   عــده زیــادی 
مشــهد، برای خریدوفــروش کتــاب و هم برای 
تفریــح، در ایــن جا جمع می شــدند؛ در وســط 
خیابان می ایســتادند و اســم کتاب ها را فریاد 
می کردند فیزیِک ِرنر، مثلثاِت چهارم، فارسِی 
فروزانفر... قیمت ها به نحوه نگهداری بستگی 
داشــت و قابل رقابت بــود. کتاب هــای چهارم 
را می فروختــی و پنجــم را می خریدی. عده ای 
هم کارشــان این شــده بود کــه بعــد از تکمیل 
خریــد کتاب هایشــان، خریدوفــروش عمومی 
می کردند و هزینه دفتر و قلم خــود را از همین 
راه تأمیــن می کردند. قیمــت کتاب ها زیر 20 
ریال بود و بچه ها همه در یک ِرنج ســنی و همه 
در یک طبقه اجتماعی و مکنت مالی. از این که 
کتابی را خوب نگهداری و حفظ، نکرده بودیم، 
نتیجــِه آن در این بازار ملمــوس بود، خریداری 
نداشت و مجبور می شدی به قیمت خیلی پایین 
عرضه کنی و از جیبت برای خرید کتاب ســال 

بعد، هزینه کنی.
حاال در مقام مقایسه با این جماعت فرانسوی که 
تعریف شد، می گویم که 50 سال قبل، ما اصاًل 
بی راهه نرفته بودیم و راه و رسم اقتصاد زندگی 
را درست آموخته بودیم. اصول آن، در تجربیات 
روزانه و دفع ســختی های زندگــی، ملکه ذهن 

همه شده بود. 

 فرهنگ و زندگی روزمره

»همه ما روزمان را با کارهایی عادی و پیش پا افتاده سر می کنیم. 
کارهایی که به نظرمان اصاًل ارزش صحبت کردن ندارند. اما در 
واقع زندگی روزمره ما بســیار مهم تر از آن چیزی است که تصور 
می کنیم. حتی ساده ترین و پیش پاافتاده ترین اتفاقات زندگی 
ما و کارهایی که آن هــا را طبیعی و بدیهــی می دانیم، بازتاب نظــام اجتماعی و 

فرهنگی هستند که ما در دل آن زندگی می کنیم.«
* چگونــه می توانیــم کارهایی را کــه در زندگــی روزمره مــان انجــام می دهیم 
بــه درســتی درک کنیم؟ فرهنــگ چگونه عادت هــا و رفتارهــای هــر روزه ما را 
 شــکل می دهد؟ اصاًل فرهنگ چیســت و چطور بر زندگی ما تاثیــر می گذارد؟
این ها برخی از پرســش هایی اســت در کتاب »فرهنگ و زندگی روزمره« مطرح 

می شود و سعی می شود تا به آن ها پاسخ داده شود.
* فرهنگ بی تردید یکی از مهم ترین 
و پیچیده تریــن موضوعــات علــوم 
اجتماعی معاصر است. برای این که 
بتوانیم افکار، احساسات، ارزش ها و 
رفتار مردم یک جامعه را بفهمیم باید 
فرهنگــی را که ایــن مردم بــه وجود 
آورده اند و خودشان در دل آن شکل 

گرفته اند بررسی کنیم.
* دیویــد اینگلیــس، اســتاد جامعه 
»فرهنــگ  کتــاب  در  شناســی، 
و زندگــی روزمــره« ضمــن نگاهــی 
تازه به دیدگاه هــای مختلف درباره 
فرهنگ و با مرور مفهــوم، کارکرد و 
ارتباط آن با دیگــر حوزه های جهان 
انســانی به بررســی مســائل مهمی 

همچون رابطــه طبیعت انســانی و فرهنــگ، فرهنــگ فاخر در مقابــل فرهنگ 
 عامه، فرهنگ مدرن و پســت مدرن و رابطه جهانی شــدن و فرهنگ می پردازد.
اینگلیــس در ایــن کتاب بــا زبانــی ســاده و گویــا، مخاطبــان را بــا دیدگاه های 
اندیشمندان برجســته  حوزه فرهنگ، از زیمل و ماتیو آرنولد تا باختین و بوردیو 
آشــنا می کند. او با پیوند زدن مباحث نظری با مســائل زندگی روزمره و با طرح 
مثال هایی از دنیای ورزش، هنر و رســانه گرفته تا فرهنگ خودرو و آشپزی بین 
المللی، خوانندگان را با خودش همراه می کند و آن ها را با پیچیدگی ها و درعین 

حال جذابیت های تجزیه و تحلیل فرهنگ آشنا می کند... 

یک ونیزی درپکن
کوتاه درباره سفر طوالنی مارکوپولو و پدرش از چین تا هرمز

زندیگ مخیف حیواانت

خشکی و دریا ندارد؛ حیوانات هیچ جا از دست بشر درامان نیستند. این 
فوک های خال دار در مخزن  تنگ آب شنا می کنند و تماشاچیان سر ذوق 

  Yasuyoshi Chiba می آیند. عکس از

در بانکوک و مناطقی دیگر، سال ها اورانگوتان ها را برای برنامه های 
نمایشی به کار می گرفتند. این برنامه ها در سال 2004 تحت 

فشارهای جهانی متوقف شدند ولی مدتی است دوباره از سر گرفته 
شده اند. صدها نفر پول می دهند تا اورانگوتان ها برای شان برقصند، 

بوکس بازی کنند، درام بزنند و کارهایی شبیه به این ها. عکس از 
Damon Copeland

 هفته های
 اول مهر
50 سال قبل، ما راه و رسم اقتصاد زندگی را درست آموخته بودیم

هیچ وقت آدم کنجکاوی نبــوده ام. حتی به نظرم کنجــکاوی خصلت خوبی هم 
نیست. نوعی حرص و ولع در خود دارد که باعث می شود آدمی از آن چه نزدیکش 
است دور شود. کنجکاوی شبیه نوجویی اســت و من همیشه ازنوجویی گریزان 
بوده ام. به نظرم بــرای ذهن هایی خوب اســت که دغدغۀ اصالــت را ندارند و به 
همین دلیل هم گوش و چشم را حریصانه به چیزهایی دور و نوین می سپارند، این ها می شوند ارزش 

برایش.
کنجکاوی  برای من خصلتی نبوده که ببالم به آن و آدم های کنجکاو هم گزنده هستند برایم. چون 
کنجکاوی گزینش گر نیســت، همه چیز خواه است، فاقد شناخت پیشــین و شهود است. شاید به 

همین دلیل هم باشد که نوعی نااصالت و ناخویشمندی در خود دارد. 
اشتیاق با کنجکاوی یکســان نیســت. اشــتیاق نظر به بنیان ها دارد، همه جا ســرک نمی کشد، 
گویی پیشــاپیش می داند آن چه در پی اش اســت، کجا مســکن دارد. حتی اگر در کشف بنیان ها 
موفق نباشد دست کم می فهمد در راه بوده است. بیراهه ها را می شناسد و از آن ها پرهیز می کند. 
می داند او را با چه چیزهایی سروکار نیست. اشتیاق صبورانه نگران اصالت است، در جست وجوی 
چیزهایی است که او را به اصالت نزدیک کنند. اما کنجکاوی دنبال هرچیزی است که عن قریب به 
دست آوردنی باشند و چه بسا نویی و فاصله ای که از او دارند، برایش جاذبه داشته باشد. فکر کنم 
به همین دلیل باشــد که کنجکاوی همنشین و همجوار سرعت اســت ولی اشتیاق قرین کندی و 

سکون و چه بسا سکوت.

دوستت دارم لعنتی

قاصدک�حسینی�

همه دوســت دارند که محبوب طبع شــعر داشــته باشد؛ 
که زبانش مدام به شــعر بچرخد؛ که وقتی کنارت اســت 
عشــقش را شــعر کند و بریــزد بر َبــر و دوشــت... از خمار 
چشمانت، از طره طره موهایت ... عطرت را نفس بکشد 
و "عمریســت تا ز زلف تو بویی شــنیده ام... زان بوی در مشام دل من هنوز 
بــو اســت".... من اما مــی خواهــم بگویم، محبوب طبع شــعر که داشــته 
باشد داســتان می تواند جور دیگری هم باشــد... که تو بپرســی "دوستم 
داری؟" و او بگوید "با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را..." که هر سوالت 
را از زبان دیگری و به کنایه شعر جواب گوید. که آن "دوستت دارم" لعنتی 
را نیاورد بــر زبان... که هی شــعر بگوید و شــعر بگوید و تو فقــط در آرزوی 
همــان دو کلمه معمولــی جادویی باشــی و زمزمــه کنی "به دســت خالی 
 خود زل زدم میــان قنــوت ... چقدر روزی ما انتظار شــد؟ کافی ســت"...

مارکــو پولو دربندرونیــز ایتالیا 
به دنیــا آمد. وقتی کــودک بود 
پدروعمــوی تاجــرش تصمیــم 
گرفتند به چین سفر کنند. این 
دو درسفر دور اولشــان که 10 سال طول کشید 
خود را به دربار خان مغول رساندند. درآن زمان 
قوبالی خان در چین و بــرادرش هالکو در ایران 
حکم مــی راندنــد. فرمــان راندن در ســرزمینی 
پهناور، ارث پدر بزرگشان تموچین )چنگیز خان( 
بود. بــه مرور بروســعت قلمروی مغــوالن افزوده 
شد تا جایی که نصف دنیای آن روز تحت سیطره 
ایــن دو برادر قــرار گرفــت. فکــرش را بکنید اگر 
در آن زمان تلفــن وجود داشــت و دو برادر حاکم 
می خواســتند از حــال و احوال هم مطلع شــوند 
پشــت گوشــی به هم چه چیزهایی کــه از تفاوت 

مردمان تحت ســیطره 
هــای  ســنگدلی  و 
خودشــان نداشتند که 

بگویند.
پــدر و عمــو بــه دربــار 
پادشــاه مــی رســند. 
قوبــالی خان کــه مثل 
ما از گردشــگر اروپایی 
خوشــش می آمــده به 
آنان ماموریت می دهد 
که بروند از پــاپ رهبر 
مســیحیان جهان صد 
کشــیش بــرای تبلیــغ 
دیــن مســیح در چیــن 
درخواســت کنند. این 
دو بــرادر مــی رونــد و 

بر می گردنــد. در این میان تعداد صد کشــیش 
درخواستی قوبالی خان توسط پاپ جدید به دو 
نفر کاهش یافت که آن دو هم در راه می میرند یا 
از سفر پشــیمان می شوند. در این سفر مارکوی 
17 ســاله همراه پدر و عمو بود و پس از سه سال 
و نیم ســفر، خود را به چین رساند. قوبالی خان 
از مارکو خوشــش آمد و او را به فرمانداری چند 

ایالت گمارد.
چندین ســال بعد پلوهــا تصمیم به بازگشــت به 
وطن می گیرنــد از خان خداحافظــی می کنند، 
راهی ونیز می شوند تا این بیست و چند سال سفر 
به خوبی و خوشــی پایان یابد. وقتی به شهرشان 
می رسند متوجه می شــوند بندر ونیز در جنگی 
با »بندر جنوا« به سر می برد. در این جنگ مارکو 

توسط دشمن اسیر می شــود و به مدت یک سال 
به زندان می افتد. او در زندان با نویســنده ای به 
نام روستیکلو هم بند است. روستیکلو خاطرات 

سفر مارکو را می شنود و به نوشته در می آورد.
 در این کتــاب می بینیم مارکو پولو یک مســیحی 
متعصب است و از قوبالی خان جز عظمت و اقتدار 
نمی گوید. کتاب ُپر است از افسانه هایی که مارکو 

از مردمان سرزمین های مختلف شنیده.

  گزیده ای از کتاب سفرنامه مارکو پولو )ایل 
میلیونه(

شــهر هرمز: در این جا اگر کســی چــه زن و چه 
مرد فوت کند برایش یک عزاداری مفصل انجام 
می دهند. بیــوه ها تا چهار ســال و حداقل روزی 
یک بار در مرگ شوهران نوحه سرایی می کنند. 
تمام بستگان جمع می 
شــوند و با صــدای بلند 
و فریــاد گونــه گریه می 

کنند.
ایــن ســرزمین زن  در 
هــای ماهــری هســتند 
که با پــول و حقوقی که 
دریافت مــی کنند روی 
قبرها گریــه و زاری می 

کنند.
ایالت بزرگ بدخشان: 
این جا سرزمینی است 
بســیار ســرد ولی در آن 
نوعی اسب قوی تیزتک 
هســت که پاهایش نیاز 
به نعل ندارد و می تواند 
هر روز به کوه رود. مردها با این اسب در سرازیری 
کوه ها یعنی جایی که اسب ها دیگر قدرت حرکت 
ندارند سواری می کنند. زمانی در این جا اسبانی 
از نژاد بوچه فالو)اســب اســکندر( وجود داشت 
که همه آن ها یک شاخ بر پیشــانی داشتند. تنها 
صاحب این اسب ها یکی از عموهای شاه بود که 
نمی خواست کس دیگری از این اسب ها داشته 
باشــد. شــاه برای تصاحب اســب هــا عمویش را 
کشــت. بیوه عمو هم برای انتقام گرفتن از شــاه 
دستور کشتار تمام اسب ها را داد و به این ترتیب 

نژاد این نوع اسب از بین رفت.
پــم )منطقــه ای در ختــن(: مــردم ایــن ناحیــه 
مسلمان اند و تابع خان بزرگ... مردمش از راه 

هنر و تجارت زندگی می کنند. 

عکس هفته

پریسا�چنگیزی�

چرا کنجکاوی  
خصلت خوبی 

نیست؟



روزهای نفس گیر تست و آزمون تمام شــده و االن احتماال درحال نفس کشیدن بعد از اتمام 
امتحانات هستید ولی غیر از فشاری که درس خواندن در این ایام به آدم وارد می  کند یک چیز 

دیگر هم هست که انگار خرخره آدم را می جود و فرد را تا مرحله سقوط از بلندی پیش می برد؛ آن 
هم معاشرت با آدم  هایی است که شب قبل از امتحان یک دور کتاب را جویده، بعد نمونه سواالت 

تشــریحی و تســتی را یکی یکی بلعیده و درنهایت خالصه و یادداشت هم برداشــته، دسِت آخر هم 
صبح زود بیدار شده اندو تمام آن چه را خوانده  بودند مرور کرده و درحالی که توی چشم ما زل زده اند 

می گویند، »باور کن الی کتاب رو هم باز نکردم یعنی اصال وقت نشده«. اگر هم دست شان رو شده باشد 
و خیلی تالش کنند که صادق باشند می گویند، »دو سه فصل آخر رو نرســیدم بخونم حتما میفتم«. این 

موجودات و تمام کســانی که همیشــه تالش دارند تظاهر به چیزی کنند که واقعیت ندارد، دانشمندان و 
پژوهشگران را انگشت به دهان گذاشــته اند و هنوز اطالعی در دست نیست 
که چه فعل و انفعالی در مغــزآن ها  رخ می دهد که تا این حــد به تظاهر کردن 
عالقه مندند. تازه بماند که این گونه عجیب، بعد از امتحان غالبا پیش بینی اش 
این است که نمره اش زیر 10 می شــود یا در نهایت با 11.25 قبول می  شود 
ولی بعد از این که نمره  اش آمد، سر این که چرا 19.75 شده تا چند روز با بقیه 
حرف نمی زند و اعتصاب غذا می  کند! وانمود کردن چیزی که واقعا نیستیم 
از ما برای دیگران یک شخصیت متظاهر و غیرمطمئن می سازد که با هر مثال 
دیگری توضیح اش می دادیم به اندازه این مثال قابل درک نبود، حتما شما 

هم تجربه های زیادی از مواجهه با این تظاهرها دارید. 

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت

تظاهر می کنم پس هستم  

چطور در اینستاگرام فیلترهای اختصاصی صورت 

بسازیم؟

دنیــای فیلترهــا و ویرایش هــای اینســتاگرامی 
پایان ندارد. به خصوص بــا امکان جدیدی که این 
اپلیکیشن فراهم کرده است، شما می توانید برای 
عکس هایی که از صورت خود و دوستان تان دارید، 
فیلترهای مطابق سلیقه تان بسازید. ابزار جدیدی 
بــه نــام Spark AR Studio، توســط اینســتاگرام 
معرفی شــده که با اســتفاده از آن کاربــر می تواند 
انواع فیلترهای صورت و ِافکت های جذاب را روی 
عکس ها و ویدئوهای خود اعمال کند. نسخه این 
برنامه را روی  رایانه تان نصب کنید. صفحه ابتدایی 
برنامه، انتخاب های زیادی برای شــروع، نمایش 
می دهد. پیشنهاد می کنیم به هرکدام سری بزنید 
و با قابلیت هر گزینه کمی آشنا شــوید. حاال برای 
آزمایش های اولیــه به قســمت Samples بروید و 
گزینه Face Distortion را انتخاب کنید. یادتان 
باشد حتما در قســمت File  گزینه ســیو را بزنید و 
پوشه را جایی ذخیره کنید. حاال در پروژه آزمایشی 
 ،»Scene« در ســمت چــپ پنجــره، در قســمت

گزینــه  faceMesh_distortio را انتخاب کنید. 
 »Deformation« ،در ســمت راســت پنجــره
 را پیــدا و رویــش کلیــک کنیــد. زیــر قســمت 
»Blend Shapes«، می توانیــد تنظیمــات میزان 
تغییــر در صــورت را عــوض کنیــد. تا این جا شــما 
از نمونه هــای آمــاده اســتفاده کردیــد. حــاال اگر 
وب کم دارید کــه به رایانه متصل اســت، دکمه ای 
را دقیقا در باالی صورتــک می بینید که با انتخاب 
آن می توانیــد تصویر زنــده خود را بــا فیلتر مدنظر 
ببینید. افکت مدنظر شما، سریع روی صورت تان 
اعمال می شــود. از همین جــا می توانید تغییرات 
دیگری هم انجــام بدهیــد و در آخر پــروژه خود را 
 ،»Export« ذخیره کنید. از فایــل منو، در گزینــه
 »arexport« مقصد ذخیره سازی فایل و بعد گزینه
را به عنوان فرمت فایل انتخاب کنید. یک مرورگر 
وب باز کنید و وارد حســاب اینســتاگرام بشوید تا 
بتوانید با زدن کلید »Upload Effect« از فیلتری 

که ساخته اید، استفاده کنید.

دختر باد برای رویاهایش می دود 
خودش می گوید فکرش را هــم نمی کرده یک روز 
دونده بشــود. وقتی معلم ورزش مدرسه او را برای 
شرکت در مسابقات دوومیدانی انتخاب کرده و از او 
خواسته تا زمانی که صدای سوت را بشنود با نهایت 
سرعت اش بدود، گفته »من اصال از دویدن خوشم 
نمیاد«. بعد از شــرکت توی مســابقه شهر خودش 
یعنی اصفهان و کســب مقام اول، فکر کرده که نه، 
مثل این که خیلی هم از دو بدش نمی آمده اســت. 
فرزانــه از بچگــی ورزش هــای مختلــف را امتحان 
کرده، در ژیمناستیک و تنیس مدت ها آموزش دیده 
ولی هیچ وقت به فکر دوومیدانی نیفتاده بود چون 
به گفته خودش »برای دویدن تنها هستی؛ نه از تیم 
خبری هست و نه از انگیزه های گروهی، فقط و فقط 
باید خودت را با انگیزه  های فــردی برای رقابت ها 
آماده کنی«. فرزانه می  گوید در اولین مسابقه مهم 
اش شکست خورده است درحالی که کلی تالش و 
ساعت  ها تمرین کرده و از همه تفریحاتش گذشته 
بود . این قضیه می تواند هرکسی را ناامید کند ولی 
او همان   لحظــه تصمیم می گیرد برای رســیدن به 
رویاهایش بدود. رویای المپیک و مدال  های جهانی 
لحظه ای از ذهنش دور نمی شــود. او مدت  هاست 

در پیســت دوومیدانــی اصفهــان که حتی ســالن 
سرپوشیده ای برای درامان ماندن از آلودگی هوا 
در فصل های سرد ندارد، برای رسیدن به هدفش 
تالش می  کند. فرزانه متولد ســال 71  و عضو تیم 
دوومیدانی زنان ایران است. او سال 2016 مدال 
نقره مسابقات قهرمانی آسیا و سال 2018 مدال 
برنز این مســابقات را کســب کرده اســت. »فرزانه 
فصیحــی«، دختــر بــاد، رکــورددار دوی 60 متر 
زنان ایران هم هســت و در تمام مصاحبه هایش از 
توانایی های دختــران ایرانی می گویــد. او مدتی 
لژیونــر دو و میدانــی 
بود و مدتی اســت به 

کشــور برگشــته 
است .

وی

جاسوس یا مسافری از جهان موازی؟

مریم ملی| روزنامه نگار

همین چند روز پیش یک زن فضانورد 
توانســت رکورد مانــدن در ایســتگاه 
فضایی بین المللی را بشکند و بعد از 328 روز به زمین 
برگردد. خــب آثــار ذوق زدگی و هیجــان کامال در 
چهره خودش و بقیه همکارانش مشخص بود اما 
اگر عکس های این ماجرا را با دقت دیده اید 
یا به ســفرهای فضایی عالقه مند  هستید 
وقتــی  کــه  شــده  اید  متوجــه  حتمــا 
فضانوردان بعد از مدتی به زمین 
برمی گردند، راه نمی روند 
بلکه دیگران  دست شان 
را می گیرند ســپس آن ها را  می نشــانند روی صندلی. درباره »کریستینا 
کوک« زنی که طوالنی ترین مدت اقامت در فضا را تجربه کرد هم قضیه به 
همین شکل بود. او وقتی برگشــته بود تا مدتی روی صندلی نشست. آیا 
ماندن در فضا عامل این اتفاق عجیب اســت که فــرد نمی  تواند روی پای 

خودش راه برود و حتی بایستد؟ حتما تا االن خودتان فسفر سوزانده  اید و 
علت را حدس زده  اید، همه چیز زیر سر جاذبه اســت. در فضا و در ایستگاه 
بین  المللی، جایی که فضانوردان برای مدت طوالنی اقامت دارند و مشغول 
تحقیق و آزمایش هستند، جاذبه بســیار کمتر از آن چیزی است که این جا 
روی زمین حس می کنیــم و همین ماجرا دردســرهای زیادی برای شــان 
درست می کند. معلق ماندن به مدت طوالنی در نبود جاذبه که البته خیلی 
لذت بخش به نظر می رسد، باعث تراکم استخوان  ها می  شود و ماهیچه های 
بدن هم به مرور ضعیف می  شــوند. ســاعت بیولوژیک بدن بــه هم می  ریزد 
چون فرد در طول یک شبانه روز، 15بار طلوع و غروب هر روز را دیده است؛ 
به این دلیل که ایستگاه فضایی هر 90 دقیقه به دور زمین می چرخد. تصور 
کنید برای حدود یک ســال چیزی به نام وزن را کــه روی زمین هر روز با آن 
سروکار دارید، از یاد ببرید و حتی روی پای تان نایستید و مدام شناور باشید؛ 
این تغییرات باعث می  شود بعد از قرارگیری در شرایط جاذبه زمین، مدتی 
زمان ببرد تــا دوباره بــه تعــادل اولیــه بازگردید. جالب اســت کــه  بدانید 
فضانوردان بعد از برگشت به زمین باید مثل بچه ها راه رفتن را تمرین کنند.

     
فاطمه قاسمی | مترجم

در میان تمام داستان های حیرت انگیز درباره افرادی با هویت نامشخص، ماجرای 
مردی از »تورد« از همه شــنیدنی تر اســت. در جوالی 1954 اتفاقــی در فرودگاه 
توکیوی ژاپن روی داد که تا امروز غیرقابل حل مانده است. تنها نکته قابل اطمینان 

آن، گزارش هایی است که ثابت می کند در آن روز واقعا اتفاقاتی رخ داده است.

خرس های قطبی نوری در مسکو
Maxim Shipenkov :عکس از

رفقا سالم!

چندروز پیش خبردار شدیم که دانش آموزهای 

بَستکی )شهری در هرمزگان( برای کمک به دوستان  

سیل زده مون تو استان سیستان وبلوچستان فکر بکری کردن. 

بچه ها، کارهاشون رو تو جشنواره موادغذایی و صنایع دستی 

شماره پیامک 2000999سیل، زودتر سر پا بشن.مدرسه شون فروختن تا با پولش کمک کنن که مناطق درگیر 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000   
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چرا فضانوردان بعد از ورود به زمین نمی  توانند راه بروند؟ 

ماجرای شیرین و ماشین لباس شویی 

کمیک

 متن و اجرا:
محمدپور - مرادی

خب تو این فاصله برم 
یه کم مطالعه کنم 

و برگردم

خب 40 دقیقه 
استراحت کردین 

دیگه بسه. بدویین که 
تو این 5 دقیقه باید 
همه تون تمیز شین

آقا یه کم 
آروم تر. 

االن قیمه های 
منم می ریزی رو 

لباس ها

تازه جوراب هامم 
نیست

یه جفت جوراب رو 
که هر دفعه واسه کارمزد 

برمی دارم دیگه!

یه دیوونه یه 
 دستمال کاغذی 

 میندازه تو لباس شویی
 صد تا عاقل نمی تونن 

درش بیارن

داداش کوتاه بیا حاال چرا 
این قدر شدید کار می کنی؟

من نمی فهمم چرا 
همیشه 40 دقیقه بیکار 

 می ایستی و همه کارهات 
 رو می ذاری واسه

 5 دقیقه آخر!

زمان الزم برای 
 شستن لباس ها

 45 دقیقه

پرونده های مجهول

  مسافری عادی با ویژگی های غیرعادی
هواپیما می نشیند، مسافران برای گرفتن وسایل خود به قسمت مخصوص می روند. حین چک 
کردن گذرنامه ها، پلیس مردی سفیدپوســت با چشمانی عسلی و ریشــی کم پشت را از میان 
جمعیت بیرون می کشد و به اتاق ویژه برای کسب اطالعات بیشتر راهنمایی می کند. این مرد 
به زبان فرانسوی مسلط است و خیلی زود معلوم می شــود که ژاپنی، آلمانی و انگلیسی را هم 
خوب می داند. قضیه ای که باعث دستگیری او می شود، گذرنامه اش است که متعلق به کشوری 
ناشناخته  به نام تورد است. از مرد درباره این کشور سوال می شود. او توضیح می دهد که تورد در 
مرز بین فرانسه و اسپانیا واقع شده است درحالی که همه می دانند در این نقطه حکومت محلی 
آندورا قرار دارد. مرد اما معتقد است آندورا کشوری است در آسیا و مابین هند و پاکستان. اتفاق 
عجیب تر زمانی پیش می آید که با بررسی مدارک مرد مشخص می شــود او با همین گذرنامه 
چندین مرتبه به کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و انگلیس سفر کرده است ولی مهر گذرنامه این 
کشورها با مهرهای اصلی آن ها متفاوت است. نیروهای امنیتی و اطالعاتی فرودگاه دربرابر رفتار 
عادی این مسافر در کنار مدارک غیرمعمولش، سردرگم می شوند. ابتدا فکر می کنند که شاید 
این مرد دچار اختالل روانی است یا آن ها را دست انداخته اما این طور نیست.

  توطئه دشمن یا تئوری جهان موازی؟
پلیس با این فرض که این مرد توردی احتماال خالفکار است یا مشکل دیگری دارد، او را همراه 
با دو نگهبان به نزدیک ترین هتل می فرستد. صبح روز بعد متوجه می شوند که او به همراه تمام 
وسایل شخصی اش ناپدید شده اســت. اتاقش در طبقه پنجم هتل قرار داشــت و هیچ کدام از 
پنجره ها راهی برای خروج نداشــتند. در تحقیقات بعدی، هرگز اطالع دقیقی از سرنوشت و 
هویت این شخص به دست نیامد و در ادامه بررسی ها معلوم شد که نام او حتی در فهرست اولیه 
مسافران وجود نداشت. گذرنامه اش که در اختیار پلیس بود، ناپدید شده بود. این داستان را 
اولین بار یکی از کارمندان فرودگاه فاش کرد. بعد از آن تنها یک بار در رســانه های ژاپن مطرح 
شد اما به دلیل مسائل امنیتی هیچ گاه به جزئیات آن پرداخته نشد؛ می گویند این اتفاق شاید 
توطئه کشوری مثل شوروی یا کره شمالی بوده و مسافر عجیب هم درواقع جاسوس این کشورها 
بوده است؛ این استدالل اما درباره غیب شدن مرد توضیحی نمی دهد به همین دلیل  عده ای 
باور دارند شاید قضیه به جهان موازی مربوط باشد؛ یعنی مرد مسافر، احتماال االن دارد در تورد 
جهان خودش که همان آندورای جهاِن ما باشد، زندگی می کند. فرضیه جهان موازی تا االن نه 

رد شده است و نه تأیید ولی در این ماجرا، فعال قوی ترین گمانه است.

بالتازار

عکس تزیینی است 

صفحه ویژه نوجوان 
روزهای فرد  

سال 195۴مسافری عجیب با آمدن و غیب شدنش در توکیو همه را متعجب کرد 
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چشم ترا�تور 
به جا�گاه سپاهان!

آغاز هفته بيستم ليگ برتر از فردا 

جراحی بد موقع یحيی! 
پشت پرده نيم.ت نشين, سيدجالل و غيبت انصار#

سرپرست فدراسيون فوتبال 
رد صالحيت می شود؟
هفته اول لیگ قهرمانان آسیا در یک نگاه

سپاهان تنها برنده 
ایرانی

تالش برا# رساندن تراب, 
به باز# با شارجه

رد درخواست مدافع 
استقالل از سو# استيناف

 مبلغ قرارداد ببرسیاه استقالل لو رفت  مبلغ قرارداد ببرسیاه استقالل لو رفت 

علی کریمی رکورددار 
بيشترین تعداد پاس سالم بيشترین تعداد پاس سالم 

در ليگ قهرماناندر ليگ قهرمانان

مخالفت مجيد# با سفر 
ليدرها با استقالل
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هفته اول ليگ قهرمانان آسيا در �: نگاه

ستاره ها# ا�ران, روز اول ليگ قهرمانان

سپاهان تنها برنده ایرانی

بدون پرسپوليسی ها!بدون پرسپوليسی ها!

هفتــه اول ليــگ قهرمانان آســيا برا� نما�نــدگان ا�ران� 
چندان درخشان نبود و تنها ٤ امتياز از ١٢ امتياز مم�ن 
به دســت آمــد. در ادامه نگاهــ� خواهيم داشــت به عمل�ــرد تيم ها� 

ا�ران� در هفته اول مرحله گروه� ليگ قهرمانان آسيا.
گروه اول: تساو# استقالل در اربيل

اســتقالل در اوليــن د�ــدار گروه� خــود در اربيل به مصاف الشــرطه 
عــراق رفــت و باوجــود رســيدن بــه گل اول نتوانســت برنــده از زمين 
مســابقه خارج شــود. شــاگردان فرهاد مجيد� بعد از پيروز� باارزش 
برابر ال�و�ت و الر�ان در مرحله پل� آف، با اميد بســيار برا� Fسب برد 
بــه عــراق رفتند اما درنها�ت ا�ــن باز� را با نتيجه تســاو� �H�-H به 
پا�ــان بردنــد. مهد� قائد� نيز در اواســط باز� بــا مصدوميت روبه رو 
شــد Fه خبر تلخ� برا� آب� ها به حســاب م� آمد. هــر ٤ تيم ا�ن گروه 
بــا امتياز� واحد هفتــه اول را به اتمام رســاندند و در انتظار هفته ها� 
آ�نده هستند. اســتقالل دوشنبه هفته آ�نده باز� بعد� خود را مقابل 

االهل� عربستان انجام م� دهد.
گروه دوم: ش.ست شهرخودرو مقابل قهرمان

شــاگردان مجتبــ� سرآســيا�� در اولين تجربه آســيا�� خــود با قرعه 
ســخت� رو به رو شــدند؛ باز� با الهالل� Fه قهرمان� آســيا را به دســت 
آورده و هميشــه مدعــ� اســت. ا�ــن تيــم بــا ٢ گل Fار�لــو و گوميس، 
ستاره ها�� از پرو و فرانسه به پيروز� آسان� برابر نما�نده ا�ران دست 

�افتند تا FماFان به پيروز� ها� آسيا�� خود ادامه دهند. شهرخودرو 
با ا�ن باخت در رده آخر گروه خود قرار گرفت و دوشــنبه هفته آ�نده در 

ازب�ستان به مصاف پاختاFور م� رود.
گروه سوم: شروع بد پرسپوليس

پرســپوليس در اولين گام با رقيب جد� گروه خود باز� Fرد. الدحيل 
Fه با جذب باز��نان� همچــون مار�و مانژوFيچ به دنبال موفقيت ها� 
آســيا�� است در اولين گام برابر نما�نده ا�ران قرار گرفت و توانست با 
٢ گل مانژوFيچ و ادميلســون در همان دقا�ق باز� Fار را به سود خود 
بــه پا�ان ببرد. در ادامه ســرخ ها تــوپ و ميدان را در دســت گرفتند اما 
به موقعيت خاص� نرســيدند تا گام اول را با ش�ســت بردارند. سرخ ها 

سه شنبه هفته آ�نده در امارات برابر شارجه قرار م� گيرند.
گروه چهارم: سپاهان تنها برنده ا�ران,

ســپاهان در بازگشــت دوباره به آســيا برابــر العين امارات قــرار گرفت 
و توانســت پيــروز� قاطعــ� به دســت آورد. ا�ن تيم بــا ٤ گل از محمد 
محب�، اســتنل� �F روش، سروش رفيع� و محمد طيب� به برد مهم� 
در خا_ امارات دســت �افت تا تنها نما�نــده پيروز ا�ران� در هفته اول 
باشد. سپاهان تا به ا�نجا قاطع تر�ن پيروز� ليگ قهرمانان را به دست 
آورده و در صدر جدول گروه خود قرار گرفته اســت. ســپاهان سه شنبه 
هفته آ�نده در قطر برابر الســد قرار م� گيرد و با�د د�د برابر شــاگردان 

ژاو� هرناندز چه نتيجه ا� به دست م� آورند.

با بــه صــدا در آمدن ســوت عز�ز عظيمــوف در 
ورزشــگاه عبدا...بن خليفه د�دار پرسپوليس-

الدحيــل پا�ــان �افــت تــا پرونــده روز اول ليگ 
قهرمانان آسيا در سال ٢٠٢٠ برا� نما�ندگان 
ا�ران� با Fارنامه ا� ضعيd بسته شود. سپاهان 
 H� تنها تيم پيروز بود، اســتقالل از خا_ عراق
امتياز دشت Fرد، پرسپوليس و شهرخودرو نيز 
با نتا�ج مشــابه ٢-صفر برابر الدحيل و الهالل 
نتيجه را واگذار Fردند. طبيعتا Fســب پيروز� 
سپاهان باعث م� شود تا ستاره ها� بيشتر� از 
ا�ن تيم انتخاب Fرده و آن ها را جزو بهتر�ن ها� 

روز اول بدانيم.
  محمد محب,(سپاهان)

 ا�ــن باز��ن همراه با آقا�� به اصطالح ســمت 
چپ را برا� سپاهان اتوبان Fرد! جناح� Fه ٣ 
گل برا� آن ها به همراه داشت. محب� در اواخر 
نيمه اول از سانتر ب� نقص آقا�� نها�ت استفاده 
را برد و با پرشــ� ز�با و ضربه ســر پرقدرت طاق 
دروازه العيــن را فــرو ر�خت تا تيمــش برنده به 
رخت�ن بــرود. عالوه بر ا�ن موقعيت، محب� در 

چند�ن صحنه مهــره اصل� ســپاهان در ا�جاد 
فرصت خطرنا_ و ضدحمله بود و م� توانست 
باز هــم تعداد گل ها� خــود را افزا�ش دهد Fه 
چنين اتفاقــ� رخ نداد و درنها�ــت ا�ن باز��ن 
بوشهر� با �H گل اولين تجربه آسيا�� خود را 

به پا�ان برد. 
  سروش رفيع,(سپاهان)

رفيع� به باز��ن مورد عالقه امير قلعه نو�� در 
سپاهان تبد�ل شده؛ باز��ن� Fه نقش باز�ساز 
دارد و زننده تمام� ضربات ا�ســتگاه� تيمش 
هست. رفيع� عالوه بر ا�ن به موقع در حمالت 
حضــور پيدا م� Fنــد و خــود را در موقعيت گل 
قرار م� دهد. درســت مانند گل ســوم سپاهان 
Fه او با رساندن خود به محوطه جر�مه از سانتر 
آقا�� نها�ت استفاده را برد و با شوت سرضرب 
توپ را بــه طاق دروازه العين چســباند. رفيع� 
هم توانســت سرانجام اولين گل خود با پيراهن 

سپاهان را به ثمر برساند. 
 ميالد ز�, پور(استقالل)

 مدافــع چــپ اســتقالل در ا�ــن د�دار بــه گواه 

بــود؛  تيمــش  باز��ــن  بهتر�ــن  Fارشناســان 
باز��نــ� Fه جا�گز�ن ميليــچ در ترFيب آب� ها 
شد و در صحنه گل اول با ارسال پاس رو به جلو 
و در عمق باعث شد تا مدافع الشرطه به اشتباه 
دروازه تيمــش را باز Fند. در ادامــه ز�F پور باز 
هــم فرصت داشــت تا پا�ه گــذار گل ها� بعد� 
برا� اســتقالل باشــد اما با بدشانس� از دست 

رفت تا باز� با نتيجه �H�-H پا�ان �ابد. 
 سيدمهد# رحمت,(شهرخودرو)

 او Fــه ��ــ� از باز��نان رFــورددار ا�ران� در 
ليــگ قهرمانــان آسياســت در ا�ــن د�ــدار به 
تنها�� ســد� برا� جوو�ن�و سرشــناس بود. 
رحمت� در نيمه اول ٢ موقعيت اســتثنا�� از 
ا�ن ستاره ا�تاليا�� گرفت و مانع از سنگين تر 
شــدن ش�ســت تيمــش برابــر الهــالل شــد. 
ب� شــH شــهرخودرو بــا درخشــش رحمتــ� 
برابــر  نتيجــه  Fســب  بــه  اميــدوار  م� توانــد 
پاختاFور ازب�ســتان و شــباب االهل� امارات 
باشــد و بــا شگفت� ســاز� پشــت ســر الهالل 
راه� مرحله بعد� ليگ قهرمانان آسيا شود.
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بازگشت زودتر از موعد سوارز 
به ميادین

برابــر  در  بارســلونا  ش�ســت  جر�ــان  در 
اتلتي�ــو در ســوپر�اپ اســپانيا، لوئيــس 
ســوارز از ناحيه زانو با مصدوميت مواجه 
شــد، مصدوميتــ. �ه چنــد ماه قبــل نيز 
مانع از حضور ا�ــن مهاجم در فينال �وپا 
دل ر7 در برابر والنســيا شده بود. پس از 
عمل جراح.، به نظر م. رسيد �ه سوارز 
فصل را از دســت بدهد اما در حال حاضر 
به نظر م. رســد �ه او پيش از اتمام فصل 
بتوانــد بــرا7 بارســلونا بــه ميــدان برود. 
منابع گل م. گو�ند �ه مصدوميت سوارز 
رو به بهبود7 است و بررس. ها7 پزش�. 
را با نتا�ج مثبت. گذرانده است. او ا�نون 
از عصا برا7 راه رفتن اســتفاده نم. �ند 
و م. تواند بــه صورت عاد7 راه برود. ا�ن 
اخبــار م. تواننــد هــواداران بارســلونا را 
اميــدوار �ند �ه ســوارز تا پيــش از اتمام 
فصــل م. تواند بــرا7 ا�ن تيم بــه ميدان 
بــرود. پيش بين. هــا بر ا�ن اســت �ه اگر 
بارسلونا بتواند به مرحله نيمه نها�. ليگ 
قهرمانــان اروپا در مــاه آور�ل صعود �ند، 
لوئيس ســوارز م. تواند در آن مســابقات 

برا7 بارسلونا به ميدان برود.

کاسياس به دنبال ریاست 
فدراسيون فوتبال اسپانيا

�نونــ.  و  رئال مادر�ــد  ســابق  دروازه بــان 
تيــم پورتو در پا�ــان فصل از دنيــا7 فوتبال 
خداحافظــ. خواهــد �رد تا نامزد ر�اســت 
ا��ــر  فدراســيون فوتبــال اســپانيا شــود. 
�اســياس تصميمــش را بــه شــورا7 ملــ. 
 M� .ورزش اســپانيا نيــز اعالم �رده اســت
ماه پيــش رســانه هاCOPE 7 و راد�و مار�ا 
گــزارش داده بودنــد �ه �اســياس مراحل 
شــر�ت در انتخابــات را ط. م. �نــد و در 
انتخابات بعد7 ر�اســت فدراسيون فوتبال 
اســپانيا (RFEF)، رقيــب لوئيــس روبيالس 
خواهــد بــود. در نظرســنج. ها7 صــورت 
گرفتــه، ٩٤ درصد از هواداران اســپانيا�. 
موافق ر�است ا��ر �اسياس هستند و از او 
حما�ت م. �نند. اسطوره ٣٨ ساله باشگاه 
رئال مادر�د تا�نون با تعداد7 از هم�ارانش 
در اسپانيا مالقات �رده تا خواستار حما�ت 

و �مM آن ها در انتخابات شود. 

اخبار

 جام حذف� فرانسه
اپينال – سنت اتين، ٢٣:٣٠

 �وپا ا�تاليا
ميالن – �وونتوس، ٢٣:١٥

�وپا دل ر�
رئال سوسيداد – ميراندس، ٢٣:٣٠

برنامه

�ر�ســتين ار��ســن م. گو�ــد بــه علــت 
ا�ن �ــه در اجــرا7 مفــاد قــراردادش بــا 
تاتنهــام بســيار صــادق بــوده، به �M گوســفند ســياه 
شــباهت داشــته اســت. ار��ســن در مــاه گذشــته بــا 
قــرارداد7 به ارزش حدود ١٧ ميليــون پوند پس از ٦ 
ســال و نيــم حضــور در تاتنهام ا�ــن تيم را تــرj �رد و 
 jبه ا�نتر پيوســت. ا�ــن باز��ن مدت ها بــه دنبال تر
تاتنهام بــود، بخصوص پــس از ا�ن �ه آن هــا در فينال 
ليگ قهرمانان اروپا به ليورپول باختند و از دست �اب. 
م. گو�ــد:  ار��ســن  بازماندنــد.  قهرمانــ.  جــام  بــه 
«مــن تقصير بســيار7 از مســائل را برگــردن گرفتم به 
ا�ن خاطــر �ه آدم بــد7 بودم.» قرارداد او در تابســتان 
امسال منقض. م. شد و م. توانست به  عنوان باز��ن 
آزاد تاتنهــام را ترj �ند. تا زمان. �ه ســرمرب. ا�نتر، 
آنتونيــو �ونتــه مســير خــروج را ارائــه داد، ار��ســن 
م. گو�د از گمانه زن. ها درباره آ�نده خود خسته شده 
بــود. در مصاحبــه اختصاصــ. با ب. ب. ســ. اســپرت 

انگليس، ار��سن نااميد7 ها7 خود را بيان �رد.
 آ�ــا ا�نــون احســاس راحتــ� دار� �ــه دربــاره 

گذشته صحبت  و تنها به ا�نتر ف"ر �ن�؟
بله، انگليس برا7 چند سال گذشته بسيار طاقت فرسا 
بــود. بعــد از آنچه در تابســتان گفتم، تمام. ســوال ها 
فقــط در مــورد ا�ن بود �ــه  �. قــرار اســت او تاتنهام 
را تــرj �نــد؟  هر بــاز7 ا�ن ســوال وجود داشــت �ه 
ار��ســن مــ. رود �ــا م. مانــد. حتــ. طرفــداران �ــه 
مــرا در خيابــان م. د�دند بــا جمالت. مانند تشــ�ر از 
شــما، خداحافــظ و موفق باشــيد با من ارتبــاط برقرار 
م. �ردنــد. امــا من هنوز آنجــا بودم. برا7 من بســيار 
خوب اســت �ه ا�نون در محيــط جد�د7 حضور دارم 

و م.  توانم دوباره همه چيز را شروع �نم.
آ�ــا م� توانيــد بــه فينــال ليــگ قهرمانــان اروپا 
برگرد�ــد؟ �3 شــب نااميد �ننده. مائور�تســيو 
پوچتينو در مورد آ�نده تو شــ3 و ترد�د داشــت 
و گمانه زن� هــا تــا هفته هــا ادامــه داشــت. آ�ا ا�ن 

مسئله تو را تحت تاثير قرار داد؟
مــن نم.   گو�م �ه ا�ن ماجرا خيلــ. مرا تحت تاثير قرار 
داد. در انگليس وقت. شما قرارداد �وتاه مدت. دار�د، 
 jمثل ا�ن اســت �ه با�د همين االن ا�ن باشگاه را تر
�نيــد. من در هميــن زمان ٣٠ بــاز7 انجــام دادم �ه 
هر �دام آن ها برا7 هواداران باز7 آخر تلق. م.  شــد. 
جملــه  ا�ــن آخر�ن باز7 اوســت، مــدام درحــال ت�رار 
بــود. در ذهن خودم، مــن آماده بودم تــا چيز جد�د7 
را امتحان �نم اما احســاس م. �ــردم اگر هيچ چيز7 
اتفــاق نيفتد، من هنوز آماده باز7 هســتم. من در ا�ن 
مــدت �M باز��ن د�گــر نبودم. با ا�ن حــال، حت. اگر 
من �M قرارداد ٤ساله داشتم، ا�ن فصل پس از فينال 

ليگ قهرمانان اروپا دشوار بود. 
 به نظر م� رســيد مش"الت تو با باشگاه تاتنهام 

باعث شد تا از فرم ا�ده آل خارج شو�.
اگر شــما �M قرارداد �وتاه دار�د، شما گوسفند سياه 
جمــع خواهيــد بــود. البته مــن آن مصاحبــه را پس از 
فينــال ليگ قهرمانــان انجــام دادم. مــن نم.   خواهم 
مانند بسيار7 از باز��نان پنهان شوم. من صادق بودم 
و دلــم م. خواســت آن را با صدا7 بلنــد بگو�م. من به 
ا�ن خاطر �ه آدم بد7 بودم، مقصر بســيار7 از مسائل 
شــدم. ا�ن را در رســانه ها خواندم �ه مــن در رخت�ن 
آدم بد7 هستم. از وقت. �ه گفتم من م. خواهم بروم 

خوب نبود �ه آنجا باشــم. در طول چند سال گذشته، 
اگر چيــز7 پيش آمد، هر باز��ن. بــه ف�ر ترj �ردن 

تيم بود اما من �س. بودم �ه آن را علنا گفتم. 
 خــوزه مور�نيــو واقعــا اوضــاع را آرام ن"ــرد. به 
روش خــودش او خوب بود ول� هميشــه  اما  وجود 

داشت. آ�ا ا�ن اصال  تاثير گذاشته است؟
نــه. وقتــ. پنجــره نقل وانتقــاالت بــاز نيســت، فقــط 
م. تــوان گفت وگــو �ــرد. هيــچ چيــز خاصــ. وجود 
نــدارد. ف�ــر م. �نــم مور�نيــو خــوب عمــل �ــرد. او 
م.  توانســت بگو�د  م. خواهد برود، بنابرا�ن او د�گر 
نم.   خواهــد باز7 �نــد . اما او هرگز ا�ــن �ار را ن�رد. 
بعد از ا�ن �ه به او گفتم �ه احساســات من چيســت و 
چــه �ار7 را دوســت دارم انجام دهــم، او به من گفت 
فقط خوشــحال باشم و اگر نياز داشت ، باز7 م. �نم. 
مــن در چند باز7 مــورد نياز بودم �ــه تغيير هم ا�جاد 
�ــردم. البته ا�ن امر بزرگ تر از قرار گرفتن در تر�يب 

اصل. بود.
 وقتــ� درمــورد تاتنهــام صحبت م� �نــ�، ا�ن 
�امال مشــخص اســت �ه فصل گذشــته باالتر�ن 

سطح ا�ن باشگاه را تجربه �رد�.
بلــه. ا�ــن اتفــاق افتــاد. فينــال ليــگ قهرمانــان اروپا 
چنين لحظه خاص. بــود. در تار�خ تاتنهام، ا�ن اولين 
بــار بــود. آنجا بــودن خيل. خــوب و ز�با بود. اما شــما 
فينال را دســت م. دهيد و روز بعد د�گــر پا�ان جهان 
اســت. ا�ن گونه پيش مــ. رود. پس از آن دشــوار بود. 
مردم هنوز هم با شــروع فصل از فينال ليگ قهرمانان 
ناراحــت بودند. بعــد از ا�ن �ه چند نتيجه بد به دســت 
آورد�د، ســپس بــه مارپيچ. م. رو�د �ه بــه آن عادت 
ن�رده ا�ــد و برگرداندن آن دشــوار بود. اما اگر به ليگ 
برتر نگاه �نيد، فقط �M تيم وجود دارد �ه واقعا پرواز 
م. �نــد. بقيــه در تالش هســتند تا جا7 خــود را پيدا 
�ننــد، نــه تنها تاتنهــام. بعضــ. از فصل هــا مانند ا�ن 
هســتند. تار�خ ٥ سال گذشته مربوط به تاتنهام جا�. 
اســت �ه مدت ها قبــل در آن نبوده . زمان تمام نشــد، 
بل�ــه به نوع.، فقط بــه ا�ن نتيجه رســيد�م �ه چيز7 

بود �ه انتظارش را نداشتيم و آن را نم.   خواستيم. 
بنابرا�ن بــه ژانو�ه م� رســيم. از �جا فهميد�د، 

چه موقع ف"ر م� �نيد، م� رو�د؟
تــا زمان. �ــه ا�ن مســئله جد7 نشــده بود بــه آن ف�ر 
نم.   �ردم. در پا�ان ا�ــن را م. دانيد �ه تاتنهام، ا�نتر 
�ــا هر باشــگاه د�گــر7 �ه م. خواهــد مبلــغ انتقال را 
بپردازد، مشــتر7 شــما خواهد بود. در پا�ان همه ا�ن 
پيشــنهادها، شــما توســط تاتنهــام �نترل م. شــو�د. 
شما توسط دانيل لو7، رئيس باشگاه �نترل خواهيد 
شــد. او م. گو�د �ه آره �ا نه. شــما سع. خواهيد �رد 
�ه حرفــه ا7 رفتار �نيد و تا لحظه آخر هيچ وا�نشــ. 

نشان ندهيد. 
 آ�ــا هميشــه ا�ــن ا�نتر ميــالن بود �ــه خواهان 
هم"ار� با تو  بود؟ باشگاه ها� د�گر� هم مطرح 
شــدند مانند منچســتر�ونا�تد �ه ظاهرا جد�  تر 

هم بودند...
برا7 چند�ن ســال ا�ن طور بود امــا هرگز جد7 نبود. 
مــا البته با آن ها صحبــت م. �رد�م و م. شــنيد�م �ه 
چه چيز7 مم�ن اســت و چه چيز7 مم�ن نيست. اما 
در پا�ان همه چيز من �M چالش جد�د را م. خواستم 
و آن اگــر در ليــگ برتر بود، پــس راه حل ســاده تر هم 
م. شــد. مطمئنا ماندن در تاتنهام �M راه حل بود اما 
برا7 من، ا�ن فقط �م �م به ا�ن ش�ل بود �ه بخواهم 
�M چالش جد�د  را در �M �شــور جد�د امتحان �نم. 
وقت. �ه ا�نتر متوجه شد، واقعا انتخاب سخت. نبود. 

 ا�ن شــگفت آور اســت �ــه چند باز�"ــن از ليگ 
برتر انگليس در ا�نتر حضور دارند...

بله، اما ا�ن جا �م. از زبان انگليســ. فاصله دارد. من 
تنها �س. نيســتم �ه ا�ن جا   زبان ا�تاليا�. نم.   داند. 
بســيار7 از باز��نان هــم در ا�ن جا ا�ن طور هســتند. 
من نم.   دانم اما به نظرم ا�ن موضوع موارد را آســان تر 
م. �ند. ا�ن مهم است �ه به چه گروه. وارد شده ا�د 
و تا به ا�ن جا ا�نتر باز��نان و افراد بسيار خوب. دارد. 
 زمان چالش برانگيز� را برا� پيوستن به ميالن 
انتخاب �رد�. آن ها در مسير قهرمان� هستند و 

در �وپا ا�تاليا هم قدرتمند نشان داده اند.
بلــه، اما از نظر تار�خ. انتقــال در ژانو�ه به ا�ن راحت. 
نيســت. همه در �M ســطح آمادگ. جسمان. هستند 

ز�را آن ها تمام فصل با هم تمر�ن �رده اند.

اریکسن از روزهاى آخر 
وصله ناجور رختکنحضورش در لندن مى گوید

 کالرنس ســيدورف با انتشار عکســی در کنار دیگر ستاره هاى 
ســال هاى نه چندان دور فوتبال یعنی نيکوالس آنلکا و دیدیه 
دروگبــا و بازیکن حال حاضر منچســتر یعنی پــل پوگبا، در 
ابوظبی امارات نوشــت: «یک دروازه بان و ٢ مدافع پيدا کنيد تا 

ترکيب کامل شود.»

امانوئل آدبایور، ستاره توگویی و اسبق منچسترسيتی و آرسنال 
که ســابقه عضویت در رئال مادرید را نيز دارد با پيوســتن به تيم 
المپيا پاراگوئه، حضور در یازدهميــن تيم دوران حرفه اى خود را 

تجربه خواهد کرد.

هرى مگوایر، کاپيتان تيم منچستریونایتد که به همراه تيمش 
براى برپایی اردو به اسپانيا سفر کرده، پس از بازى درون تيمی 
با انتشار عکســی کنار هم تيمی هایش نوشت: تالش سخت در 

ماربيا، اسپانيا.

تصویرى که مشاهده می کنيد مارکو فن باستن، مهاجم سابق تيم 
ملی هلند و تيم ميالن است. مربی اسبق الله هاى نارنجی در سن 
۵۵ ســالگی در حال بازى اسکواش است تا آمادگی بدنی اش را به 

رخ بکشد.
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هر روز منتظر پيام هاي شما هستيم. پيامك: ٢٠٠٠٩٩٩
***

 خيلــ� جالــب  بود خبرتــون �ه خارج� هــا� پرســپوليس پولدار 
شدند؛ اوســاگونا، رادو، استو* و رسن، آن  وقت استقالل نم� تونه 
قسط فقط ٢ تا خارج� ا ش را بدهد. به خدا د.گه خسته شد.م از ا.ن 

فوتبال ناپا*.
 اگــر �ور ســو� اميــد� به صعــود تيم قدرتمنــد فوتبــال مل� هم 
داشــتيم، با اســAوچيچ نابود شــد،  حيدر بهاروند اصــال حرف زدن 
عاد� بلد نيســت!  ســرمرب� را تا.يد �رد؟ ا.شــان چه �اره هست؟ 
چقدر نفوذ  و قدرت دارد؟ �� به او قدرت داده؟ بهتر.ن گز.نه مجيد 
جاللــ�، تارتار و هاشــميان بودند. اند�� تفAر �نيــد هنوز هم د.ر 

نشده.

قرارداد محرابی با کمپانی جيم استودیو بوکس
ســجاد محراب� �اپيتان ســابق تيــم مل� بو �س �ــه مدال برنز 
آســيا را در �ارنامه دارد، برا� برپا.ــ� اردو� تمر.ن� ١٠ روزه 
عازم بالروس شده بود و پس از چند.ن جلسه تمر.ن و برگزار� 
چنــد اســپار.نگ(مبارزه تمر.ن�) نظر مســئوالن �مپان� جيم 
استود.و بو�س را به خود جلب �رد. به گزارش فارس مسئوالن 
ا.ن �مپان� بالروســ� �ه برا� قرارداد بســتن با بو�سورها� 
غير اروپا.� بســيار سخت گير هســتند، پس از موفقيت محراب� 
در تســت ها� اوليه با ا.ن بو�ســور توانمند و باتجربه قرارداد ٣ 
ســاله ا� به امضا رســاندند. بد.ن ترتيب محراب� اولين بو�سور 
ا.ران� لقب گرفت �ه با ا.ن �مپان� مطرح اروپا.� قرارداد امضا 
�رده اســت. طبق قرارداد محراب� او با.د در طول ا.ن ٣ ســال 
برا� �مپان� جيم اســتود.و  بو�س چند مبارزه در قالب بو�س 
حرفه ا� انجام دهد �ه در سال اول ٣ .ا ٤ مبارزه برا� بو�سور 
�شــورمان پيش بين� شــده اســت. قرار است نخســتين مبارزه 

سجاد در بو�س حرفه ا� �متر از ٣ ماه د.گر برگزار شود.

دومين سهميه بانوان براى ایران به دست آمد
جام جهانــ� اســنو�ر شــش تــوپ بانــوان ٩ تــا ١١ اســفندماه بــه 
ميزبانــ� قطــر در دوحــه برگــزار خواهــد شــد. پــس از را.زن� ها� 
 هاشم اســAندر�، رئيس فدراسيون ا.ران با فدراسيون بين الملل� 
بيليارد و اســنو�ر .d ســهميه به بانوان ا.ران تعلــق گرفت و پس از 
پيگير� ها� مجدد دومين ســهميه نيز برا� ا.ران به دســت آمد. با 
توجه به برگزار� رقابت ها� انتخاب�، پر.سا درو.شوند نفر دوم ا.ن 
مســابقات به همراه ســارا بهاروند� نفر اول انتخاب� به جام جهان� 
اسنو�ر اعزام خواهند شد. در ا.ن رقابت ها ١٦ باز.Aن از �شورها� 
هند، چين، انگلســتان، هنگ �نگ، ا.ران، تا.لنــد، بلژ.d، لتون�، 
روســيه، اســتراليا، آلمان و آفر.قا� جنوب� حضور خواهند داشت. 
ا.ن در حال� اســت �ه فدراســيون بين الملل� بيليارد و اســنو�ر در 

ابتدا سهميه ا� برا� ا.ران در نظر نگرفته بود.

زاویه نگاه شما

تيم ملی کشتی با ١٠ فرنگی کار عازم قهرمانی آسيا- هند می شود

درحالــ� �ه آزاد�اران تيــم مل� تمر.نات 
خــود را در آ�ادم� مل� المپيd پ� گير� 
م� �ننــد اما آقــا� خاص �شــت� فرنگ� 
ا.ران اعتقــاد� به تمر.ن شــاگردانش در 
ا.ن مر�ز نــدارد. محمد بنا اما در تشــر.ح 
علت مخالفتش بــا ا.ن موضوع حرف ها� 
جالبــ� م� زنــد: «.Aــ�، دو مرتبــه تجربه 
حضور در آ�ادم� مل� المپيd را داشــتم 
و به ا.ن نتيجه رســيدم �ه ا.ن مAان برا� 
برگزار� اردوها� �شت� مناسب نيست. 
فضــا� آ�ادمــ� المپيــd فضا.ــ� بــاز و 
بــه قول معــروف اروپا.� اســت و مناســب 
فضا� تمر.ن� �شــت� گيران نيست. من 
اعتقاد� به حضور �شت� گيران در چنين 
فضاها.� ندارم. �شــت� گير اگر موفقيت 
م� خواهــد، با.د چند ماه ســخت� بAشــد 
تا موفق شــود. خانه �شت� بهتر.ن مAان 
برا� آماده ســاز� تيم مل� اســت و نياز� 
به برگزار� اردو در آ�ادم� نم�  بينم.» بنا 
حت� با ا.ن نظر �ه فضا� تAرار� برگزار� 
اردوها در خانه �شــت� ممAن است باعث 
لطمه  زدن به روحيه شــاگردانش شود هم 
موافق نيست: «خانه �شت� سال ها محل 
برگــزار� تمر.نات تيم مل� بوده و بهتر.ن 
نتا.ج هم از آن بيرون آمده اســت. با چنين 
نظــر� موافق نيســتم و �شــت� گير� �ه 
 dم� خواهد پشــت بزرگان دنيا را به تشــ
بچسباند، با.د سخت� بAشد و فقط به فAر 
تمر.ن باشد. در ضمن من ٣٦ �شت� گير 
 dرا به اردو دعوت �رده ام و وجود دو تشــ

در آ�ادم� برا� تمر.نات �اف� نيست.» 
  

تيم مل� �شــت� فرنگ� ا.ــران اما برا� 
حضــور در رقابت هــا� قهرمانــ� آســيا 

درحالــ� شــنبه راهــ� هنــد م� شــود 
فرنگــ� �ار  �ادرفنــ� ١٠  نظــر  بــا  �ــه 
عــازم ا.ــن رقابت هــا خواهند شــد. پو.ا 
ناصرپور(٥٥)، مهد� محسن نژاد(٦٠)، 
حســين  دلخانــ�(٦٣)،  ميثــم 
�او.ان� نژاد(٧٢)،  امين  اســد�(٦٧)، 
مهــد�  پشــتام(٧٧)،  پژمــان 
هدا.ــت(٨٧)،  بهروز  ابراهيمــ�(٨٢)، 
اميــن  و  ســارو�(٩٧)  محمدهــاد� 
ميــرزازاده(١٣٠)، نفــرات اعزامــ� بــه 
ا.ــن رقابت هــا هســتند. بنــا امــا درباره 
انتخاب فرنگــ� �اران اعزامــ� ا.ران به 
هنــد هــم توضيحاتــ� دارد. هرچند �ه 

ا.ــن تصور وجود داشــت �ه نفــرات برتر 
جام تخت� مســافر هند شــوند امــا آقا� 
خــاص در تشــر.ح نحوه انتخــاب نفرات 
به ا.ســنا م� گو.د: «برخ� ها تفAرشــان 
ا.ــن بــود �ــه هــر �شــت� گير� �ــه در 
جام تخت� قهرمان شــود، حتمــا با.د به 
رقابت هــا� قهرمان� آســيا اعزام شــود، 
در حالــ� �ه ما اصال چنيــن حرف� نزده 
بود.ــم اما با ا.ن حــال ٩٠ درصــد تيم را 
از نفــرات نخســت جــام تختــ� انتخاب 
�رد.م و تنها در سنگين وزن بنا بر دال.ل� 
ترجيح داد.م، ميرزازاده را به مســابقات 
آســيا.� اعــزام �نيم.» در ا.ــن رقابت ها 

امــا حبيــب ا... اخالقــ�، داود اخبار�، 
لقمــان رضا.� و ســيامd قيطاســ� به 
عنوان مرب� و دســتيار، بنــا را همراه� 
م� �نند. او در وا�نــش به غيبت بهروز 
حضرت� پور و رســول جز.نــ�، دو مرب� 
تيم ملــ� در اعزام به قهرمان� آســيا.� 
هم م� گو.د: «ا.ن دو در تهران م� مانند 
تــا اردو� تيــم ملــ� از ٢٥ بهمــن تــا ٥ 
اســفند را برگزار �نند. غيــر از دو مرب� 
ســازنده، دو مرب� جوان در رقابت ها� 
آســيا.� �نار من هســتند و مــن در ا.ن 
رقابت ها م� خواهم .d نظاره گر خوب 
برا� ساخت مرب� باشم. در ا.ن سال ها 
مربيان� نيز �نار من بودند �ه بعد از آن 
رفتند و ســرمرب� آذربا.جان شــدند. نه 
ا.ن �ــه صرفا مــن آن ها را پــرورش داده 
باشــم، بلAه مهم د.ده شــدن اســت �ه 
و.تر.ــن تيم ملــ� بزرگســاالن، بهتر.ن 
جا برا� د.ده شــدن .ــd مرب� خواهد 
بــود. من همــواره تــالش ز.ــاد� برا� 
�مd به ســاخت مرب� داشــته ام. البته 
مربيــان جوان ما همگــ� تحصيلAرده و 
با دانش هســتند اما نياز به د.ده شــدن 
دارنــد و من هر �ار� از دســتم بربيا.د، 
برا� آن ها انجام خواهم داد.» بنا درباره 
معرف� سرپرســت جد.د برا� تيم ها� 
مل� از سو� فدراسيون �شت� و ا.ن �ه 
آ.ا بــا ا.ن اوصاف حســام الد.ن جعفر� 
سرپرســت تيم مل� خواهد بــود .ا خير، 
م� گو.ــد: «قطعا او سرپرســت تيم مل� 
اســت و هميشــه �نار ما بــوده و خواهد 
بود. فدراسيون �شــت� از آقا� �ر.م� 
چــارت  در  �ل  سرپرســت  عنــوان  بــه 

سازمان� خود استفاده م� �ند.»

فضاى اروپایی آکادمی عامل مخالفت بنا براى تمرینات شاگردانش! 

پایان سرپرستی علی نژاد و ابالغ 
حکم معاونت

با رفتــن محمدرضــا داورزن� به فدراســيون 
واليبال، ٢١ آذرماه امسال مهد�  عل� نژاد به 
عنوان سرپرست معاونت حرفه ا� و قهرمان� 
معرف� شــد. بيش از ٣ مــاه از فعاليت و� در 
وزارت ورزش م� گذرد و حاال شــنيده شــده 
قرار اســت به زود� حAم معاونــت و� ابالغ 
شــود. به گزارش فــارس با توجه بــه در پيش 
بودن المپيd تو�يو و اهميت معاونت ورزش 
قهرمان�، وز.ر ورزش و جوانان تصميم گرفته 
در ا.ن ســمت عل� نژاد به شــAل تمام وقت و 
با تمر�ــز �امل �ار �نــد و از همين رو ظاهرا 
قرار است به زود� حAم او ابالغ شود. بر ا.ن 
اساس با ابالغ معاونت، عل� نژاد از فدراسيون 
و وشــو رفتن� خواهد شد و حت� شنيده شده 
عليرضــا خســرو� به عنــوان سرپرســت ا.ن 

فدراسيون معرف� خواهد شد.

عضویت ۴ ایرانی در کميته هاى 
بسکتبال غرب آسيا 

 WABA در دوميــن نشســت هيئت مد.ــره
فدراســيون بســAتبال غــرب آســيا اعضا� 
�ميته هــا� ا.ن فدراســيون معرف� شــدند 
�ه ٤ ا.ران� نيز در ا.ن ليست حضور دارند. 
بر ا.ن اســاس مسعود قاسم� مد.ر تيم ها� 
مل� عضو �ميته توسعه، آرمين امانت� عضو 
�ميتــه رســانه و بازار.اب�، مســعود عمار� 
دبير �ل فدراســيون بســAتبال عضو �ميته 
پيــام ســيف� زاده عضــو �ميتــه  جوانــان و 

مسابقات شدند.

اسماعيل عبادى مربی تيم ملی 
کامپوند شد

اســماعيل عبــاد� دارنــده مدال آســيا و 
جهان� تيرانداز� با �مان بعد از ســال ها 
فعاليــت از دور قهرمانــ� �نــار رفــت. او 
د.روز با حAم رئيس فدراسيون به عنوان 
مرب� تيم ملــ� �امپوند معرف� شــد. در 
حAم شــعبان� بهــار آمده اســت: «نظر به 
تخصــص و تجربيات ارزنــده جنابعال� از 
تار.ــخ ٢٣ بهمن به عنوان مرب� تيم مل� 

�امپوند معرف� م� شو.د.»

سوژه

خبر

اخبار

در ســال ها� نه چنــدان دور وقتــ� قــرار بــود از 
بر�نار� ها� پرتعــداد و زودهنگام نيمAت ها� 
فوتبالــ� صحبت شــود نام �شــورها� حاشــيه 
 d. خليج فارس م� درخشــيد. تعداد هفته ها�
رقم� �ه .d مرب� فرصت مرب� گر� در .d تيم 
را پيدا �رده، دســتما.ه ا� بود برا� شــوخ� ها و 
�نا.ه ها بــه فوتبال ب� حوصله عرب ها. ا.ن فصل 
اما فوتبال ا.ران ورژن جد.د� از تغييرات نيمAت 
را رو �ــرده اســت. ورژن� �ــه اگرچــه در تغيير و 
تحوالت ز.اد ب� شــباهت به �شــورها� همسا.ه 
نيســت اما در اصــول و فرمول هيچ شــباهت� به 
آن هــا نــدارد و حرف جد.ــد� در دنيــا� فوتبال 
م� زند! سونام� تغييرات به تيم ها� باالنشين و 
حت� صدرنشــينان هم رسيده و مانع از ا.ن شده 
تــا منطق و فرمول ثابت� بتوان برا� ا.ن تغييرات 
پيــدا �ــرد. بخصــوص �ه بيشــتر ا.ــن تغييرات، 
ربطــ� بــه نتا.ــج مربيــان نــدارد. پرســپوليس، 
ترا�تــور، اســتقالل، ماشين ســاز�، ذوب آهن، 
پيــAان،  شــاهين،  گل گهــر،  جنوبــ�،  پــارس 
شــهرخودرو و نفــت آبــادان، تيم ها.ــ� هســتند 
�ه خواســته .ا ناخواســته تغييرات� رو� نيمAت 
داشــته اند. اســتقالل .�A از آن تيم ها.� اســت 
�ه عالقه مند به حفظ رونــد نيم فصل اول بود اما 

مشــAالت مال� و عجيب و غر.ب با استراما مانع 
از ا.ن اتفاق شد. استقالل� ها تالش ز.اد� برا� 
حفظ سرمرب� شان انجام دادند اما موفق نشدند. 
در د.گر تيم پا.تخت هم رفتن �الدرون با اتفاقات 
عجيب� همراه بود. پرسپوليس هم  تيم� بود �ه 
به عنوان صدرنشين سرمرب� اش را از دست داد. 
مشAالت مال� و اختالفات داخل� و دال.ل ز.اد� 
بــرا� ا.ن تغيير عنوان شــد و درنها.ت هر دليل� 
�ــه وجود داشــت، .�A د.گر از مربيــان خارج� 
ليگ هم رفت. البته رفتن �الدرون بيشتر از ا.ن 

�ه پرسپوليســ� ها را ناراحت �ند، مشــهد� ها 
را عصبان� �رد! پيدا �ردن جانشــين ســرمرب� 
آرژانتين� به قيمت گرفتن ســرمرب� شهرخودرو 
تمام شــد تا ا.ن تيم بيــش از قرمزها� پا.تخت از 
ا.ن جابه جا.� ضرر �ند. ترا�تور هم .�A د.گر از 
تيم ها.� بود �ه مرب� خارج� اش را بر�نار �رد. 
با ا.ن تفاوت �ه آن ها، خودشان تصميم به اخراج 
دنيزل� گرفتند. پيAان و صنعت نفت هم آخر.ن 
 �A. تيم ها� حاضر در ا.ن ليست هستند. فر��
از معدود مربيان� بود �ه به خاطر نتا.ج ضعيفش 

در پيAان اســتعفا �ــرد و همه چيز بــر طبق روال 
عاد� پيش رفت. صنعت نفت آبادان هم به خاطر 
تيم مل� اسAوچيچ را برا� ادامه فصل در اختيار 
نــدارد. با حضور قلعه نو.� در تيم مل� و تغييرات 
در سپاهان هر ٦ تيم باال� جدول سرمرب� خود 
را عوض �رده بودند �ه البته درنها.ت ا.ن انتقال 
منتف� شــد تا .�A از تغييرات نيمAت ها� ليگ 
�متر شــود. اگرچــه همچنــان رفتــن ١١ مرب� 
از ١٦ مربــ� ليــگ ر�ــورد� دســت نيافتن� در 
هــر ليــگ و هر �شــور و هر شــرا.ط� محســوب 
م� شــود. مطمئنا برخالف هميشــه و همه جا� 
دنيا �ه نتا.ج نقش تاثيرگذار� در جابه جا.� ها 
دارنــد، در ا.ــن فصل ليــگ برتر پول حــرف اول 
و آخــر را در ا.ــن اتفــاق م� زنــد. گرانــ� دالر، 
تحر.م هــا و حتــ� مشــAالت مالــ� �ــه گر.بان 
ســرمربيان ا.ران� را هم گرفت آنقدر ز.اد بود �ه 
اجــازه نداد بــرا� تصميمات مد.ر.تــ� فوتبال، 
نتيجه نقش چندان� داشته باشد. البته به غير از 
پــول به «وفادار�» هم به عنوان .�A از فا�تورها 
اشــاره �رد. مربيان� �ه تا پيشنهاد بهتر و دهان 
پر�ن تــر� د.دند، بدون توجه به قرارداد �تب� و 
اخالق� �ه با تيم ها.شــان داشتند، خيل� زود و 

راحت ساز جدا.� را �و* �ردند. 

رقابت استقالل و پرسپوليس با تيم عربستانیهيچ تضمينی براى ماندن نيست!تراژدى نیمکت هاى لیگ برتر
 تيم فوتبال الهالل عربســتان قهرمان فصل قبل ليگ قهرمانان آســيا �ارش را در ا.ن فصل 
بــا د.دار مقابل نما.نده �شــورمان آغاز �رد و در نخســتين گام شــهر خــودرو را با نتيجه ٢ - 
صفر شAســت داد. الهالل در حال� �ارش را در فصل جد.د آســيا با پيــروز� آغاز �رد �ه بر 
طبق ســنت د.ر.نــه اش فوتبال� �امال مالAانه را به نما.ش گذاشــت. تيم عربســتان� مقابل 
شــهرخودرو ٦٦ درصد مالd توپ و ميدان بود �ه ا.ن بيشتر.ن ميزان مالAيت در هفته اول 
ليگ قهرمانان بود. پس از الهالل، پرسپوليس و استقالل با ٦٤ و ٦٠ درصد مالAيت دومين 
و ســومين تيم مالd در غرب آسيا بودند. سپاهان �ه بهتر.ن تيم هفته اول مسابقات بود و با 
٤ گل ميزبانش العين را در هم �وبيد، در ا.ن د.دار تنها ٤٣ درصد مالAيت بر توپ و ميدان 

داشت تا بار د.گر مشخص شود مالAيت تضمين �ننده پيروز� نيست.

ســوژهــســوژهــ

شــنيده م� شــود بازرســ� �ل �شــور با حضور افراد بازنشســته در 
ر.اســت فدراسيون فوتبال مخالفت �رده اســت. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، .�A از افراد� �ه برا� حضور در انتخابات ر.است 
فدراسيون فوتبال شر�ت �رد، حيدر بهاروند، سرپرست فدراسيون 
فوتبال بود. او اميدوار بود به سمت ر.است فدراسيون فوتبال برسد 
اما از راهرو� فدراســيون فوتبال خبر م� رسد سازمان بازرس� �ل 

�شور در نامه ا� به فدراسيون فوتبال عنوان �رده بازنشسته ها با.د 
از احــراز ٣ ســمت خوددار� �ننــد. رئيس، دبيــر�ل و خزانه دار به 
دليل ا.ن �ه شــغل محسوب م� شــوند، نم�  توانند افراد بازنشسته 
در آن شر�ت �نند. در صورت اجرا� ا.ن قانون در انتخابات ر.است 
فدراســيون فوتبال، حيدر بهاروند .�A از گز.نه ها.� است �ه برا� 
حضــور در انتخابات ر.اســت فدراســيون فوتبال ثبت نام �ــرده و رد 

صالحيــت خواهد شــد. الزم به ذ�ر اســت، �ميتــه تا.يد صالحيت 
نامزد ها به زود� و با بررســ� پرونده ها در ا.ن باره اظهار نظر خواهد 
�ــرد و اگر حيدر بهاروند رد صالحيت شــود بد.ن معناســت �ه نامه 
ارسال� از سو� سازمان بازرس� به فدراسيون فوتبال حقيق� است 
و همان طور �ه اشاره شده بازنشسته ها قادر به در اختيار گرفتن ميز 

ر.است، دبير�ل و همچنين خزانه دار نيستند.

حدود .d ســال پيــش بود �ه �ميته فوتســال 
ا.ــران از برنامه ر.ــز� بــرا� بــاز� با تيــم مل� 
فوتسال آرژانتين در فرورد.ن  ٩٩ در ا.ران خبر 
داد. از بهمن ماه سال گذشته تا همين چند ماه 
پيش را.زن� ها.� با آرژانتين صورت گرفت. دو 
طــرف بر برگزار� بــاز� در تار.خ ٢٠ فرورد.ن 
٩٩ بــه توافق رســيدند .عنــ� تار.خــ� �ه تيم 
مل� جام ملت ها� آســيا را پشــت ســر گذاشته  
و خــودش را بــرا� جام جهانــ� ليتوانــ� آماده 
م� �ند. در واقع آرژانتين .�A از حر.فان قابل و 

توانمند در راه آماده ساز� جام جهان� برا� تيم 
مل� �شــورمان بود و م� توانست �مd شا.ان 
توجه� به آماده ساز� تيم مل� و محd خوردن 
باز.Aنانش �ند. هرچند جام ملت ها� آسيا به 
خاطر گســترش و.روس �رونا بــه تعو.ق افتاد و 
زمــان برگزار� ا.ــن رقابت ها هنوز نامشــخص 
اســت اما نAته قابل توجه منتف� شــدن باز� با 
آرژانتين است. بعد از اتفاقات� �ه ط� ماه ها� 
گذشــته در ا.ران رخ داد، گو.ا آرژانتين� ها قيد 
بــاز� در ا.ران را زده اند و حت� پاســخ نامه دوم 

ا.ران برا� نها.� �ردن ا.ن مسابقه را نداده اند. 
آرژانتيــن قهرمــان دوره گذشــته جام جهانــ� 
فوتسال، اخيرا در مسابقات آمر.Aا� التين هم 
موفق شد برز.ل را در فينال شAست بدهد و به 
عنوان قهرمان� ا.ن مســابقات هم دســت .ابد. 
بدون شــd برگزار� بــاز� تدار�ات� با ا.ن تيم 
م� توانســت �مd ز.اد� برا� محd خوردن 
مل� پوشان �شورمان باشد. فوتسال �شورمان 
در ســال ها� اخير نا�ام� در برگزار� باز� با 
تيم ها� بــزرگ را تجربه �رده اســت. تيم مل� 

فوتسال ا.ران حدود ٢ سال پيش قرار بود برا� 
انجام باز� تدار�ات� با برز.ل راه� ا.ن �شــور 
شــود ول� بــه دليل عــدم تاميــن منابــع مال�، 
ا.ــن مســابقه منتفــ� شــد. چنــد روز پيش هم 
دعوت نامه برز.ل� ها از تيم مل� فوتسال بانوان 
ا.ران منتشــر شــد؛ نامه ا� �ه مشــخص نشــد 
دقيقــا برا� �ــدام بخش از فدراســيون فوتبال 
ارسال شده و چه �س� مسئول مسAوت ماندن 
ا.ن پاســخ و از دســت رفتن .d فرصت طال.� 

برا� تيم فوتسال بانوان است.

سرپرست فدراسيون فوتبال رد صالحيت می شود؟

هفته اول ليگ قهرمانان در غرب آســيا به پا.ان رسيد و استقالل ا.ران در 
 d. -d. زمين نا مساعد و ناهموار اربيل مقابل الشرطه عراق به تساو�
دســت .افت. عل� �ر.م� هافبd ميان� استقالل �ه .�A از باز.Aنان 
�ليــد� آن ها در ٢ فصل اخير اســت، در ا.ن د.ــدار هم عملAرد خوب� 
داشــت و توانســت معادالت ميانه زمين را همراه با ر.گــ� و د.گران به 
سود تيمش تعيين �نند. �ر.م� در ا.ن باز� ٩٣ پاس سالم داد تا با ا.ن 
تعــداد پاس، در صدر همه باز.Aنان� �ه در روز اول به ميدان رفتند، 
قــرار بگيرد و پاس دهنده تر.ن باز.Aــن در روز اول ليگ قهرمانان 
باشــد. عبدا... حافظ هافبd – مد افع تيم الهالل عربســتان �ه با 
شــماره ١٧ مقابل شــهرخودرو باز� �رد، با ٩٠ پاس سالم بعد از 
عل� �ر.م� در رده دوم قرار دارد و عبدا... عطي� هافبd ميان� 
الهالل با ٨٠ پاس ســالم در رده ســوم قرار م� گيرد. نزد.d تر.ن 
باز.Aن ا.ران� به عل� �ر.م�، محســن ربيع خواه هافبd دفاع� 
تيــم پرســپوليس اســت �ه با دقــت پــاس ٩٣ درصــد، ٧٧ پاس 

صحيح در د.دار تيمش مقابل الدحيل قطر ارسال �رد. بازى با آرژانتين هم منتفی شد!

ثبت نام از نامزدها� ر.اســت فدراســيون ورزش همگان� 
٢٢ مهرماه امسال  پا.ان .افت و سوابق مد.ر.ت� و مدار* 
٩ نفر از نامزدها به تا.يد رسيد اما با وجود گذشت بيش از 
٤ ماه از پا.ان ثبت نام هنــوز وزارت ورزش زمان انتخابات 
ا.ــن فدراســيون را اعالم نAرده اســت. به گــزارش فارس 
ا.ــن فدراســيون در حال� با سرپرســت اداره م� شــود �ه 

در ا.ن فاصله با حاشــيه ها� ز.اد� هم روبه رو بوده است. 
معرف� افشــين مال.� به عنوان سرپرســت و �ناره گير� 
او بعد از ٦ ماه به دليل ثبت نام برا� ر.اســت فدراســيون، 
.�A از مهمتر.ن مسائل� بود �ه انتقاد برخ� از �اند.داها 
را بــه دنبال داشــت. با انصــراف او، مهرماه امســال احمد 
گوار� به عنوان سرپرســت معرف� شد. تمام ا.ن اتفاقات 

از .d طرف و فعاليت مال.ــ� به عنوان مد.ر�ل همگان� 
وزارت ورزش، از طرف د.گر موجب شــد تــا �اند.داها در 
نامه ا� اعتراض آميز به مســعود ســلطان� فر وز.ر ورزش و 
جوانان اعالم �نند عدالت در ا.ن انتخابات رعا.ت نشده و 
مشخص نيست با وجود گذشت ١٠ ماه از سرپرست� ا.ن 
فدراسيون چرا وزارت ورزش انتخابات را برگزار نم�  �ند.

نامه اعتراض آميز جمعی از کاندیداهاى همگانی به وزارت ورزش

 �اولين حضور باب$ بنا در اردو� تيم مل
محمد بنا ســرمرب� تيم مل� �شــت� فرنگــ� در تمر.ن روز سه شــنبه، فرزند ١١ ماهه 
 dبنا را به اردو� تيم مل� در خانه �شــت� برد و با فرزند خود بر رو� تشــ dخــود بابــ
�شــت� چند عAس .ادگار� گرفت. حسن رنگرز مد.ر تيم ها� مل� �شت� فرنگ� به 
همــراه �شــت� گيران مل� پوش نيز از حضور بابــd بنا در اردو اســتقبال �ردند و با او 

عAس .ادگار� گرفتند.

بـرش

فوتسال ایران و یک ناکامی بزرگ دیگر

علی کریمی رکورددار بيشترین تعداد پاس سالم در ليگ قهرمانان
ول
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شکست، برنامه خرید سرخ پوشان را لغو کرد
باز��نــان  الدحيــل  و  پرســپوليس  بــاز�  از  پيــش 
پرســپوليس در گروه ها� چند نفره با هم قرار گذاشــته 
بودند تا پس از باز� به خر�د بروند اما ش�ست ٢-صفر 
مقابــل الدحيل برنامه سرخ پوشــان را به هــم زد. بعد از 
باز� پرسپوليس7 ها پس از صرف شام به اتاق ها� خود 
رفتنــد و د�گر برا� خر�د پا�ين نيامدنــد تا برنامه خر�د 

سوغات7 لغو شود.
قول کریم باقرى به هواداران 

بعد از باز� پرســپوليس با الدحيل تعداد� از هواداران 
ا�ــن تيم خودشــان را به اتوبوس سرخ پوشــان =ه مقابل 
در اصل7 ورزشــگاه پارA بود، رساندند و به آن ها انتقاد 
=ردنــد =ه چرا گل اول را بــه آن صورت در�افت =ردند. 
=ر�م باقر� به ســمت هواداران رفــت و با آن ها صحبت 
=رد. باقــر� خطاب به هواداران گفت =ه ا�ن ش�ســت 
ليــگ قهرمانــان  جبــران م7 شــود و هنــوز هفتــه اول 

آسياست و اتفاق7 رخ نداده.
تشکر انصارى فرد از باشگاه الدحيل

بــه نقــل از ســا�ت رســم7 باشــگاه پرســپوليس، پيش 
از آغــاز د�ــدار پرســپوليس و الدحيــل، عدنــان علــ7، 
قائم مقام باشگاه قطر� با دعوت انصار� فرد به اتاقش، 
عــالوه بر اعالم آمادگــ7 برا� هم�ار� هــا� دوجانبه، 
بــه مد�رعامــل باشــگاه پرســپوليس خوش آمــد گفت و 
هد�ه ا� به رســم �ادبود به او اهدا =رد. انصار� فرد نيز 

از ميهمان نواز� باشگاه قطر� تش�ر =رد.
پرسپوليس منتظر ویزاى امارات 

تيم فوتبال پرســپوليس پس از ش�ســت ٢-صفر مقابل 
الدحيــل در هفته نخســت ليگ قهرمانان، عــازم تهران 
شــد تا پس از حضــور =وتاه مــدت برا� باز� با شــارجه 
امارات به دب7 برود. تا عصر د�روز و =متر از ٤٨ ســاعت 
مانــده بــه پــرواز =اروان پرســپوليس بــه امــارات، هنوز 
رواد�ــد اعضا� ا�ــن تيم صادر نشــده بود. تيــم فوتبال 
پرســپوليس ســاعت ١٩:٠٥ سه شــنبه هفتــه آ�نده در 
دوميــن باز� از گروه C ليگ قهرمانان ٢٠٢٠ آســيا به 

مصاف شارجه امارات م7 رود.
پيروزى پرگل پرسپوليس مقابل الشحانيه

بــه نقــل از ســا�ت رســم7 باشــگاه پرســپوليس، بعد از 
د�دار پرســپوليس و الدحيل قطر =ه بــا برتر� ٢-صفر 
تيــم قطر� بــه اتمام رســيد، بــاز� تدار=اتــ7 تيم ها� 
پرســپوليس و الشــحانيه قطــر در ورزشــگاه الســد قطر 
برگــزار شــد =ــه درنها�ــت ا�ــن بــاز� بــا نتيجــه پرگل 
٨-صفــر به نفع پرســپوليس به پا�ان رســيد. عاليشــاه، 
اســتو=س(٢ گل) حسين پور(٢ گل)، عبد�، اوساگونا 

و روستا�7 گل ها� پرسپوليس را به ثمر رساندند. 
مخالفت مجيدى با سفر ليدرها با استقالل

سرمرب7 اســتقالل در صحبت با مســئوالن ا�ن باشگاه 
اعالم =رده تا م7 توانند ليســت مســافران اســتقالل را 
در ســفر ها� خارج7 =م =نند و جز مسئوالن باشگاه و 
اعضا� تيم =ســ7 در ســفرها� خارج7 ا�ن تيم حضور 
نداشــته باشد. مجيد� حت7 اعالم =رده استقالل هيچ 
ليــدر� را به همــراه خود در ســفر ها نم7 برد تا ليســت 
اســتقالل فقط شــامل اعضا� تيم و برخ7 از مسئوالن 

باشگاه استقالل باشد.

رد درخواست مدافع استقالل از سوى استيناف
پس از اعالم را� =ميته انضباط7 در خصوص درخواست 
اســتيناف باشــگاه اســتقالل و عارف غالم7 بــه طرفيت 
باشگاه ســپاهان مبن7 بر مح�وميت باشــگاه به پرداخت 
١٥٠ميليون ر�ال بابت تخر�ب صندل7 ورزشــگاه و شعار 
هــواداران عليــه داور و مح�وميت عــارف غالم7، باز��ن 
تيم استقالل به پرداخت ١٠٠ميليون ر�ال جر�مه نقد� 
و ٤ جلســه حضور در جلسات آموزش7 فدراسيون فوتبال 
بــه جهت ارتــ�اب تخلk مبن7 بــر تحر�j تماشــاگران و 
بدرفتار� با مسئول برگزار� مسابقه مح�وم شد. با توجه 
به گزارش مرجع مسابقات و مستدل بودن را� تجد�دنظر 
خواســته و بالوجه بودن دفاعيات تجد�دنظر خواهان ها،  
مستندا به ماده ١٠٦ مقررات انضباط7 فدراسيون فوتبال 

ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره عينا تا�يد م7 شود.

در شب نيم�ت نشين7 سيدجالل حسين7 و اميد عاليشاه، بازوبند =اپيتان7 در باز� 
با الدحيل به احمد نوراله7 رسيد. هافبj ميان7 شماره ٨ پرسپوليس =ه در ٢ سال 
اخير ��7 از بهتر�ن باز��نان پرســپوليس بوده، پس از جدا�7 حســين ماهين7 به 
=اپيتان سوم سرخ ها تبد�ل شد و در طول فصل جار� نيز چند بار بازوبند =اپيتان7 
را در اختيار داشته است اما ا�ن اولين بار� بود =ه نوراله7 در باز� آسيا�7 =اپيتان 
سرخ پوشان بود. باتوجه به ا�ن =ه سيدجالل طبيعتا در فصول آ�نده =م =م از تر=يب 
خارج خواهد شــد و اميد عاليشاه نيز وضعيت مشخص7 ندارد، م7 توان پيش بين7 
=ــرد =ه نورالهــ7 در آ�نده نزد�ــj و در صورت7 =ه از تيم جدا نشــود، =اپيتان اول 
ســرخ ها خواهد بود. او ا=نون ٢٦ ساله است و هواداران پرسپوليس اميدوارند ا�ن 

باز��ن مل7 پوش حت7 بيشتر�ن ميزان =اپيتان7 را هم به ثبت برساند.

عليرضــا حقيقت، پزشــj تيم پرســپوليس در خصــوص مصدوميت مهد� 
ترابــ7 در جر�ــان بــاز� با الدحيــل به ســا�ت باشــگاه پرســپوليس گفت: 
«متاســفانه تراب7 از ناحيه عضله ز�ر ش�م ضربه شد�د� خورد به طور� =ه 
نتوانست به باز� ادامه دهد.» و� ادامه داد: «ما بالفاصله =ارها� درمان7 
را رو� ا�ــن باز��ــن آغــاز =رد�م و خوشــبختانه روند درمانــ7 تراب7 خيل7 
خوب اســت. او د�روز دور زمين راه رفت و ســع7 خواهيم =ــرد ا�ن باز��ن 
را در اختيار =ادر فن7 قرار دهيم.» حقيقت در پاسخ به ا�ن سوال =ه تراب7 
بــه باز� مقابل شــارجه خواهد رســيد �ا نه اظهار داشــت: «همه تالشــمان 
را م7 =نيم تا تراب7 به ا�ن باز� برســد.» پرســپوليس  ٢٩ بهمن با شــارجه 

امارات باز� دارد.

تالش برا� رساندن تراب� به باز� با شارجهاولين �اپيتان� احمد نوراله� در ليگ قهرمانان 

مبلغ قرارداد ببرسياه استقالل لو 
رفت

شــيخ د�اباتــه، مهاجم تيــم فوتبال اســتقالل 
پيــش از ترA ا�ران بــرا� مرخص7 چند روزه، 
حــدود ١٢٨هزار درهم از باشــگاه اســتقالل 
در�افت =رد =ه بــا در نظر گرفتن افزا�ش نرخ 
دالر در روز ها� اخيــر، مبلغ7 حدود ٣٦هزار 
دالر م7 شــود. در حال7 =ه گفته م7 شد مبلغ 
قــرارداد د�اباته با اســتقالل بــرا� �j فصل، 
بــدون احتســاب مزا�ا حــدود ٤٣٥هــزار دالر 
اســت، ��ــ7 از مد�ــران باشــگاه اســتقالل با 
ت�ذ�ــب ا�ن خبر اعالم =رد =ه قرارداد مهاجم 
ا�ــن تيم =متر از مبلغ7 اســت =ه در رســانه ها 
اعالم شده و در�افت7 ستاره آفر�قا�7 استقالل 
بــرا� �ــj فصــل نزد�j بــه ٣٥٠هــزار دالر 
اســت. بــا در نظــر گرفتــن توانا�7 ها� شــيخ 
د�اباتــه و عمل�رد درخشــانش در فصل جار� 
و همچنيــن بــه �ــاد آوردن باز��نــان خارج7 
ب7 =يفيت7 =ه با مبالغ7 سرسام آور برا� مدت7 
در تيم هــا� ا�ران7 حضور �افتند و نتوانســتند 
انتظــارات را بــرآورده =ننــد، م7 تــوان گفــت 
اســتقالل در نقل وانتقــاالت تابســتان7 خر�د 

مقرون به صرفه ا� انجام داده است. 

احضار شجاعی به کميته انضباطی 
 kبــا توجه به گزارش ارســال7 مبن7 بر تخل
صورت گرفتــه از ســو� مســعود شــجاع7، 
باز��ــن تيــم ترا=تــور بــه دليــل بدرفتار� 
نســبت به =مj داور مســابقه در د�دار روز 
١٨ بهمن به ميزبان7 تيم گل گهر سيرجان 
از ســر� رقابت هــا� ليــگ برتــر در هفتــه 
نوزدهــم و همچنين عدم رعا�ــت ماده ٧١ 
مقــررات انضباط7، مقرر شــد جلســه ا� با 
حضــور مســعود شــجاع7 در روز ٢٨ بهمن 
و در محــل =ميتــه انضباطــ7 تشــ�يل و به 

تخلفات ا�ن باز��ن رسيدگ7 شود.

حضور اسکوچيچ در تمرین فوالد
دراگان اســ�وچيچ، ســرمرب7 جد�ــد تيــم 
ملــ7 فوتبــال ا�ران بــا هماهنگــ7 قبل7 در 
محــل تمر�ن تيم فــوالد حاضر شــد و مورد 
استقبال جواد ن�ونام قرار گرفت. سرمرب7 
فــوالد ضمن تبر�j به ســرمرب7 جد�د تيم 
ملــ7 دقا�قــ7 قبــل از تمر�ن با اســ�وچيچ 
صحبــت و بــرا� او آرزو� موفقيــت =رد. از 
آنجا�7 =ه دراگان اســ�وچيچ ســابقه باز� 
در الس پالماس را دارد به زبان اســپانيا�7 

با جواد ن�ونام به گپ وگفت پرداخت. 

جراحی بد موقع یحيی! 
�پشت پرده نيم+ت نشين� سيدجالل و غيبت انصار

 پرســپوليس ��ــ7 از ٤ نما�نده 
ا�ــران در ليــگ قهرمانان آســيا 
فصــل جد�ــد ا�ــن مســابقات را بــا نما�شــ7 
ضعيــk و ش�ســت ٢-صفــر مقابــل الدحيل 
قطــر آغاز =ــرد. هرچنــد برخ7 مدعــ7 بودند 
قدرت تيــم پرســتاره الدحيل باعث ش�ســت 
ســرخ ها شــده اما ا�ن تيم چند وقــت پيش در 
مصــاف با الر�ان قطر باخته بــود؛ همان تيم7 
=ــه در مرحلــه پلــ7 آف ليــگ قهرمانان آســيا 
حر�k اســتقالل د�گــر نما�نده ا�ــران بود و با 
نتيجه پرگل ٥-صفر به آب7 ها باخت! بنابرا�ن 
نم7 تــوان بــا ا�ــن بهانــه ش�ســت تيــم �حي7 
گل محمــد� مقابــل حر�ــk قطــر� را توجيه 
=ــرد و با�د دال�ل ا�ــن باخت تجز�ــه و تحليل 
شود تا سرخ ها در ادامه راه نتا�ج بهتر� =سب 
=ننــد. اما ن�ته ا� =ه از ا�ــن باز� به جا مانده 
تغييرات عجيب7 بود =ه در تر=يب پرسپوليس 
ا�جاد شــده بــود. دقا�قــ7 پيش از آغــاز د�دار 
پرســپوليس و الدحيل قطر =ــه تر=يب ٢ تيم 
اعالم شــد ارنــج نما�نــده ا�ران باعــث تعجب 
پرســپوليس  هــواداران  و  فوتبال دوســتان 
شــد. نيم�ت نشــين7 ســيدجالل حســين7 و 
=مــال =امياب7 نيــا و اســتفاده از زوج شــجاع 
=نعانــ7 زادگان  محمدحســين  و  خليــل زاده 
در قلــب خط دفاع7 و بازگردانــدن ربيع خواه 
بــه خط ميان7 پــس از هفته ها غيبــت به جا� 

=امياب7 نيا تغييراتــ7 بود =ه �حي7 در تر=يب 
تيمش نســبت به درب7 ا�جاد =ــرده بود. البته 
برخــ7 =ارشناســان تصميــم گل محمــد� را 
منطق7 دانسته و به خاطر عمل�رد ضعيk ا�ن 
باز��نــان در درب7 تصميم ســرمرب7 ســرخ ها 
را درســت تفســير =ردند. عمل�رد سيدجالل 
و =امياب7 نيا و البتــه محمد انصار�(=ه حت7 
در ليســت ١٨ نفره باز� با الدحيل هم نبود) 
در دربــ7 ســرخاب7 بــه شــدت مــورد انتقــاد 
=ارشناســان و پيش�سوتان پرســپوليس قرار 
گرفــت و �حيــ7 هــم در دوران مربيگــر� اش 
نشــان داده بــود مربــ7 انتقادپذ�ــر� اســت و 
خيلــ7 زود دســت بــه اصــالح م7 زند. بــا ا�ن 
حال =ســ7 ف�ــرش را هم نم7 =ــرد �حي7 در 
اولين تجربه آســيا�7 اش با پرسپوليس دست 
به چنين تغييرات7 بزند و تيمش در ١٣ دقيقه 
ابتدا�7 بــاز� ٢ گل بخورد. تصميم �حي7 در 
تنبيه باز��نان7 =ه عمل�ردشــان ضعيk بوده 
و ا�جــاد  انگيــزه در آن هــا اگرچــه درســت بود 
اما به زعم بســيار� از =ارشناســان ســرمرب7 
پرســپوليس زمــان مناســب7 را بــرا� ا�ن =ار 

انتخاب ن�رد. 
  

نبــود ســيدجالل و شــ�اف7 =ــه در عمق خط 
دفاعــ7 پرســپوليس ا�جــاد شــده بــود باعث 
شــد ا�ــن تيــم ٢ گل بــد بخــورد و با وجــود در 

اختيــار داشــتن تــوپ و وقت =اف7 نتوانســت 
آن هــا را جبران =نــد. ا�ن اشــتباه را =ارلوس 
=7 روش، سرمرب7 سابق تيم مل7 و =الدرون، 
ســرمرب7 ســابق پرســپوليس هــم در مقطع7 
مرت�ــب شــدند و نتيجه آن گل هــا� بد� بود 
=ه عليرضــا بيرانوند به عنــوان دروازه بان تيم 
مل7 و پرســپوليس در�افت =رد. ا�ن =ه سن و 
ســال سيدجالل باال رفته و شــا�د د�گر نتواند 
مثل گذشــته باز� =ند امر� طبيع7 است اما 
حذف ناگهان7 و =امل او هم نم7 تواند تصميم 
عاقالنــه ا� باشــد به خصــوص =ــه بيرانوند و 

مدافعان پرســپوليس نشــان داده اند به لحاظ 
روح7-روانــ7 بــه =اپيتان شــان وابســته اند و 
با حضــور او در زمين با آرامش بيشــتر� باز� 
م7 =نند. با همه ا�ن ها به نظر م7 رســد �حي7 
م7 خواهد �ــj جراح7 بزرگ در خط دفاع7 
و حت7 ميان7 پرسپوليس انجام دهد و استارت 
آن را هــم از ليــگ قهرمانان زده اســت. حذف 
تدر�ج7 سيدجالل و =م =ردن نقش انصار� 
و =امياب7 نيا شا�د شــروع ا�ن پروژه باشد و به 
د�گــر باز��نان هم ختم شــود اما آنچه مســلم 
اســت گل محمد� =ار دشوار� پيش رو دارد. 

او از ٢ بــاز� اخيــر =ه باز� ها� مهم و ســنگ 
محj هــا� اصلــ7 بودنــد فقــط �ــj امتيــاز 
گرفته =ــه حت7 همان �j امتيــاز باز� درب7 
را هم به گفته بســيار� مد�ون تعو�ض اشتباه 
مجيــد� و بيــرون رفتن مهد� قائد� اســت! 
البتــه ا�ن احتمال هم هســت =ه �حي7 عمده 
توجــه و تمر=ــزش را رو� ليگ برتر گذاشــته 
بــاز�  بــرا�  را  =امياب7 نيــا  و  ســيدجالل  و 
حســاس با ســپاهان حفظ =ــرده =ه بــا توجه 
بــه جاه طلب7 هــا� �حيــ7 =م7 بعيــد به نظر 

م7 رسد. 

�j رســانه ورزشــ7 مدع7 شــد گلر ســپاهان به 
دليــل مذا=ــره با پرســپوليس حاضر بــه تمد�د با 
طال�7 پوشــان نيســت. عليرضــا بيرانونــد، گلــر 
مل7 پوش پرسپوليس =ه چند سال7 است صحبت 
از لژ�ونــر شــدنش مطرح شــده، درنها�ــت با عقد 
قرارداد� تابســتان پيش رو از جمع سرخ پوشــان 
جدا شده و به تيم7 در ليگ بلژ�j م7 پيوندد. در 
هفته ها� اخير صحبت ها�7 در مورد گز�نه ها� 
جانشــين7 بيرانوند مطرح شده ول7 ا�نطور =ه به 
نظر م7 رســد سرخ پوشــان قصد دارند بــا ميدان 
دادن بــه رادوشــوو�چ و جذب �j گلر مطمئن برا� او، فصل آ�نده را ســپر� =نند و جذب 
�j گلر مطرح در دســتور =ار سرخ پوشــان نيســت. با ا�ن وجود ��7 از رسانه ها� ورزش7 
در مطلب7 عجيب مدع7 شد =ه پرسپوليس به دنبال جذب نيازمند از سپاهان است و گلر 
طال�7 پوشان به دليل مذا=ره با ا�ن باشگاه ز�ر بار تمد�د قرارداد نم7  رود. ا�ن خبر در حال7 
منتشر شده =ه نيازمند ابتدا� فصل جار� با حضور در دفتر باشگاه سپاهان قراردادش را 
�j فصل د�گر با ا�ن باشگاه تمد�د =رده و فصل آ�نده هم در ا�ن تيم حضور خواهد داشت 
و جدا�7 او در ا�ن مقطع منوط به در�افت رضا�ت نامه از باشگاه اصفهان7 است. نيازمند =ه 
فصل جار� ر=ورد =لين شيت را =ه پيش از ا�ن در اختيار سيدحسين حسين7، دروازه بان 
اســتقالل بود ش�ســت و بــا بيش از ٩٠٠ دقيقه بســته نگــه داشــتن دروازه اش حاال آقا� 
=لين شيت فوتبال ا�ران است در صورت7 =ه پرسپوليس7 شود قطعا برا� شماره �j بودن 

شرط م7 گذارد.البته باشگاه پرسپوليس جذب نيازمند را ت�ذ�ب =رد. 

اعضا� تيم فوتبال اســتقالل در �j ماه گذشــته 
درصــد� از قراردادهــا� خــود را در�افت =ردند 
و =م7 از مشــ�الت مال7 ا�ن تيم =اســته شد. از 
طرف7 برخ7 مشــ�الت مال7 هم برطرف شده تا 
اســتقالل بتواند به راهش ادامه دهد. به گزارش 
ميزان، ��7 از مد�ران باشگاه استقالل به خوب7 
بــه ا�ن تيم نزد�ــj شــده و هز�نه ها� ز�ــاد� از 
جيبــش =رده به طور� =ه تعر�ــk و تمجيد =ادر 
فنــ7 و باز��نــان را به همراه داشــت. ا�ن فرد =ه 
بار هــا گفتــه برا� اســتقالل ا�ــن =ار هــا را انجام 
م7 دهد، خيل7 هم بي�ار ننشســته و همه هز�نه ها� انجام داده را به باشــگاه اســتقالل به 
صورت فا=تور تحو�ل م7 دهد. مد�ر مورد نظر حت7 پول هنگفت پرداخت شــده به اعضا� 
تيــم را بــه مصوبه هيئت مد�ره باشــگاه برده تــا بتواند چند مــاه د�گر پولــش را پس بگيرد. 
هيئت مد�ره باشگاه استقالل با�د ط7 ماه ها� پيش رو هر طور شده از راه ها� مختلk پول 
ا�ن مد�ر را بدهد! اگر ا�ن موضوع صحت داشته باشد و هز�نه چند ميليارد� =ه باز��نان و 
=ادر فن7 استقالل بارها از آن �اد =رده و به �j چهره اقتصاد� نسبت داده اند با�د دوباره 
شــاهد اعتراض هــواداران ا�ن تيم بــه مســئوالن وزارت ورزش وجوانــان و در راس آن وز�ر 
ورزش به خاطر انتخاب چنين افراد� برا� چارت مد�ر�ت7 باشگاه استقالل باشيم. وزارت 
ا�ن افراد را برا� تقو�ت بنيه اقتصاد� باشگاه انتخاب م7 =ند و حال ا�ن فرد =ه قرار شده 
عابربانj اســتقالل7 ها باشــد ظاهرا در نقش �j وام دهنده ظاهر شده و فقط با�د اميدوار 

بود وام بدون بهره داده باشد! 

مدیر استقاللی پول می دهد و فاکتور می فرستد!  رکورددار کلين شيت ليگ ایران در پرسپوليس؟ شا.عه روز سوژه روز

هفته بيستم مسابقات ليگ برتر از فردا با انجام ٥ د�دار در شهرها� مختلk آغاز م7 شود؛ هفته ا� 
=ه ٨ محروم هم دارد و سازمان ليگ اسام7 آن ها را اعالم =رد. بر اساس اعالم سازمان ليگ حسين 
پورامين7 از پي�ان، مسعود شــجاع7 از ترا=تور، آرمين سهرابيان از سا�پا، اميرحسين موس7 زاده 
از شــاهين بوشهر، بهنام ســراج(مرب7) از صنعت نفت، شاهين ثاقب7، �وســk بخش7 زاده(مرب7) 
از ماشين ســاز� و مجتب7 بيژن از نســاج7 محرومان هفته بيستم هســتند. با نگاه7 به برنامه روز 
نخست هفته بيســتم، قطعا باز� ترا=تور-ســا�پا حساس تر�ن د�دار روز نخســت ا�ن هفته است. 
ترا=تــور =ه با ٣٤ امتياز در رده ســوم ليــگ قرار دارد در صورت پيروز� مقابل ســا�پا ٣٧ امتياز� 
خواهد شــد و موقتا بــه رده دوم جدول صعود خواهد =رد و جا� ســپاهان ٣٦ امتيــاز� را خواهد 
گرفــت. ��7 د�گر از د�دارها� جذاب هفته مصاف پي�ان و فوالد و تقابل و�ســ7 با ن�ونام اســت. 
عبدا... و�ســ7، ســرمرب7 سابق شاهين بوشــهر در باز� رفت شــاهين و فوالد در بوشهر به ن�ونام 
باخت و پس از آن استعفا داد و حاال دوباره ا�ن ٢ مرب7 در حال7 به هم رسيده اند =ه و�س7 سرمرب7 
پي�ان اســت و ن�ونام، ســرمرب7 فوالد =ه چشــم به رده ها� باال� جدول دارد. نساج7 =ه شرا�ط 
خوب7 ندارد و در هفته ها� اخير امتيازات ز�اد� از دست داده ميزبان پارس جنوب7 است اما آنچه 
هواداران نساج7 را نگران م7 =ند آمار ضعيk ا�ن تيم در باز� ها� خانگ7 و تعداد باال� گل ها� 
در�افت7 سرخ پوشان قائمشهر� است. صنعت نفت در پسااس�وچيچ است و ٢ باخت متوال7 داشته 
است. ا�ن تيم برا� آن�ه از جمع باالنشينان جدا نشود مح�وم به برد در باز� خانگ7 مقابل گل گهر 
اســت؛ تيم7 =ه برا� بقا م7 جنگد و هفته گذشته ترا=تور را متوقk =رده بود. شاهين بوشهر تيم 
دگرگون شــده نيم فصل دوم به دنبال هت تر�j در پيروز� اســت. ا�ن تيم =ه ٢ برد متوال7 داشته 
فردا ميزبان ماشين ســاز� اســت و اگر موفق به ش�ست حر�فش شــود و گل گهر و پي�ان امتياز از 

دست بدهند م7 تواند پس از مدت ها از قعر جدول جدا شود و حدا=ثر ٢ پله صعود =ند. 

چشم ترا�تور به جا.گاه سپاهان!
آغاز هفته بيستم ليگ برتر از فردا 
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