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 الیحه بودجه 1400 با برخی حواشی به مجلس تقدیم شد؛ بودجه ای که با فرض رفع قطعی تحریم ها، صادرات 
  صفحه 2.3۱۰ میلیون بشکه ای نفت و پیش فروش داخلی 70هزار میلیارد تومانی نفت تنظیم شده است

سهم خراسان رضوی از بودجه بازهم آب رفت
جنجال غیبت ادامه دار روحانی در مجلس
سر بی کاله کیفیت آموزشی از بودجه 1400

رشد 37 درصدی بودجه صداوسیما

جناب آقای دکتر انوشیروان فرشیدیان فر 
 جناب آقای مهندس کوروش فرشیدیان فر  

جامعه مهندسین استان خراسان         

درگذشت استاد فرهیخته و دوست عزیزم 

 جناب آقای دكتر 
اردشیر فرشیدیان فر

 را به شــما تســلیت عرض نموده و برای آن مرحوم 
طلــب مغفــرت  و بــرای ســایر بازمانــدگان صبر و 

شكیبایی از درگاه ایزد منان خواستارم . 
احمد ایماندوست مدیر عامل شرکت سها طوس
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  مهدی حسن زاده 
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

پیامك: 2000999            تلفن: 37009111 051                 

 تدبیر یعنی چه؟ یعنی گوجه را از دست مردم در بیاری و  •
ببری لب مرز بپوسه و بریزی تو بیابون. میلیون ها عدد جوجه 
یک روزه را زیر خاک کنی بعد مرغ 35 - 40 تومانی بدهی به 
مردم. به مردم بگویی سرمایه تون رو به بورس بیارید تا همه 
بیفتن توی چاه. امید یعنی چه؟ یعنی حاج قاسم و فخری زاده 

را ترور کنند بعد دنبال مذاکره باشی!
 بازنشسته تامین اجتماعی هستم .چرا کسی به فکر ما  •

نیست؟ حقوق لشکری وکشوری زیاد می شود ولی ما نه چرا ؟
 نارگیل خریدم 45هزار تومان . یارانه یک ماه من به اندازه  •

یه صبحونه میمونه!
چرا سهام عدالت رو درست نمی دهند؟ بعد از سه ماه انتظار  •

هنوز نریختن  حتی 30درصد اول رو هم کامل ندادند چه 
برسد به 30 درصد دوم.

 کارگر یک روز کار می کنه و با حقوقش یک کیلو حبوبات می  •
خره. یک روزکار می کنه سه کیلو نارنگی بخره!

 شیر هفته پیش خریدم هفت هزار و 500 تومان امروز  •
یک بطری خریدم 10 هزار تومان. چرا نظارت نیست؟ مگه 
دولت نداریم؟ مگه تعزیرات نیست؟ این آشفته بازار تا کجا 

ادامه دارد؟
 دولت باچه منطقی سال گذشته حقوق کارمندان خودش  •

رو دو بارافزایش داد؟ پس کارگران چی؟ تو این سال ها هیچ 
زمانی فاصله واختالف حقوق کارمند و کارگر این قدر نبوده.

 شلوغی صف های نانوایی فقط مختص بجنورد نیست.  •
اگر یک دوری در شهر بزنید می بینید که به علت کمبود آرد، 

نانوایی ها یا تعطیل اند یا شلوغ!
 لطفا گزارشی درباره کمبود انسولین تهیه کنید. دیشب هر  •

جایی رفتم گیرم نیامد....
خراسان! مگر تو کیهان و وطن امروز هستی که با آب و تاب  •

با بزرگ ترین تیتر از مصوبه نماینده ها حمایت کرده ای؟! به 
عواقب این مصوبه فکر کرده ای؟

 آستان قدس وشهرداری بهترین زمین ها را بلوکه کرده اند  •
،بانک ها پول همه ملت را گرفته اند و به صورت تبعیض آمیز 
توزیع می کنند. این نظام اداری ما ودولت این وضع را به وجود 

آورده است. باید سر این ها فریاد بزنیم!
 لطفا به معلمان بگید ما دانش آموزان، کامپیوتر نیستیم  •

و کارت حافظه نداریم تا به راحتی فایل ذخیره کنیم. با این 
حجم از درس زیاد چه کنیم؟ مخصوصا دوره دوم پایه متوسطه 
نظری االن جوری شده که فقط کالس مجازی برای پرسشه 
و بعد از کالس باید بنشینیم ساعت ها به فایل و فیلم درسی 
رسیدگی کنیم. لطفا به معلم ها بگید ما آدمیزادیم و نیاز به 

استراحت داریم.
لطفا به آقایان بگویید فیلتر تلگرام رو بردارند. بچه من برای  •

کالس درسی از تلگرام استفاده می کنه. به خاطر استفاده از 
تلگرام بدون فیلتر تبلیغی دیده که چند روزه آب و خوراک رو 

از ما گرفته! 

حاال که کرونا بین مردم فاصله انداخته،بیاییم باهم  مهربان  •
باشیم، دعوا نکنیم، به هم بی اعتنایی نکنیم و با هم با محبت 
برخورد کنیم تا نشاط و عشق را جاری سازیم. تیتر خشک 
وبی روح مثل امروزتان درباره بمب متحرک کرونا چندان 

زیبا نبود.
بازنشستگان دولت، خون شون رنگین تره یا شغل شون  •

تامین  بازنشستگان  برابر  دو  شــون  حقوق  که  تر  سخت 
اجتماعیه؟ چرا همسان سازی نمی شه؟ تبعیض تا چه حد؟

شوهرم بیمار و از کار افتاده است. مستاجریم و با یک دختر  •
کوچک درحاشیه شهرزندگی می کنیم . صاحبخانه برای 
کرایه فشار آورده. دخترم برای یک گوشی از درس هایش 

مانده. آیا یک خیر پیدا نمی شه؟ خدا خیرتان بدهد.
 کلیه ادارات دولتی در کل کشور با توجه به شرایط حاد  •

بیماری تعطیل اند و فقط خراسان رضوی تافته جدا بافته 
است. شاید هم وضعیتش سفیده و مردم بی خبر هستند! 

حداقل اطالع رسانی کنید، امید در دلمون زنده بشه.
 مسئولین محترم ! به فکرحقوق کارگران و بازنشستگان  •

حقوق  چــرا  باشید.  اجتماعی  تامین  بگیران  ومستمری 
کارمندان و بازنشستگان کشوری ولشکری ۲-3برابرافزایش 

داده شده؟ بااین همه گرانی وتورم آیا این عدالته ؟
طبق گفته مسئولین شورای شهر، هر پرواز هواپیما معادل  •

6500خودرو آلودگی ایجاد می کند و آن وقت خودروها را 
به خاطر معاینه فنی 50 هزار تومان جریمه می کنند! انصاف 

نیست. مردم ضعیف، پولی ندارند.
 فقط ظرف ۲4ساعت ودراثرباران هشت استان کشور به  •

زیر آب رفت. کاش به جای شیرین کردن آب شور دریا و انتقال 
آن به نقاط خشک باهزینه سرسام آور، آب شیرین باران را 
منتقل می کردند. هم سیالب ها وخسارت ها مهارمی شد 
هم مــردم به زحمت نمی افتادند و در هزینه ها نیز صرفه 

جویی می شد.
چه عجب باالخره از گرانی و اوضاع خراب مان نوشتید. آن  •

نمودارهای افزایش قیمت ها را به مسئولین نشان بدهید. اون 
ها خودشون خرید نمی کنن. نوکر و کارگر براشون خرید می 

کنن و از مشکالت مردم خبر ندارن.
مجلس با طرح خودش می خواهد این گشایش را به حساب  •

خودش بگذارد و امتیاز گیری کند برای جبهه خودش در 
انتخابات بعدی.

بیشتر از دو هفته است که عابر بانک ها پول نقد نمی دن.  •
اون وقت مسؤل هماهنگی بانک ها اظهار بی اطالعی می 
کنه. انگار حاشا ومخفی کاری الزمه پشت میز نشینی آقایونه 

و چه خوشبختیم ما!
 در فروشگاه های شهرداری میوه از همه جا گران تر است.  •

چرا کسی نظارت ندارد؟
 استاندار محترم! لطفا سری به شهرداری منطقه یک بزنید  •

و ببینید کرونا چطور جوالن می دهد؟

زورگیری  هولناک  در کرمانشاه 

دادستان عمومی و انقالب استان کرمانشاه با تاکید بر 
این که اشد مجازات در انتظار عامالن زورگیری اخیر در 
کرمانشاه خواهد بود، اعالم کرد: اجــازه نمی دهیم در 
شهری که مردم ایران آن را با صفت پهلوانی و جوانمردی 
می شناسند، چنین اتفاقاتی رخ دهد و امنیت و آبروی 
مردمش این گونه به خطر بیفتد.به گزارش میزان، شهرام 
کرمی با اشاره به حادثه ای که سه شنبه گذشته در یکی از 
محالت کرمانشاه رخ داد، اظهار کرد: در این حادثه اسفبار 
دو جوان بزهکار سد راه بانویی کرمانشاهی شدند و ضمن 
تهدید با سالح و ایجاد رعب و وحشت به ضرب و شتم و 
ربودن اموال او اقدام کردند و پس از این سرقت خشن با 
استفاده از یک خودروی سواری از محل متواری شدند.
وی با اشاره به انتشار گسترده فیلم این زورگیری خشن در 

فضای مجازی، افزود: باتوجه به این که این حادثه جریحه 
دار شدن احساسات خانواده ها را به دنبال دارد و احساس 
ناامنی بین مردم را گسترش می دهد، در این زمینه به 
ضابطان دستگاه قضایی استان تاکید کردیم به سرعت 
برای شناسایی و دستگیری عامالن این سرقت اقدام کنند.

دعوای اصلی بودجه 1400 کجاست؟ 

عقل سلیم اقتضا می کند که افراد در مواجهه با چگونگی 
مدیریت اقتصادی خود، ابتدا به درآمد و منابعی که دارند، 
نگاه بیندازند و سپس هزینه ها را به ترتیب اولویت در حد 
منابع فهرست کنند. مگر در مواردی که منابع کم و هزینه 
های ضروری مثل خوراک و سالمت به حدی زیاد باشد 
که فرد برای پاسخ به نیازهای ضروری خود مجبور باشد 
ابتدا هزینه های خود را فهرست کند و سپس منابع مورد 
نیاز را ولو به قیمت فروش دارایی های ارزشمند خود یا 
استقراض از دیگران تامین کند.بودجه در اقتصاد ایران 
سال هاست چنین شرایطی دارد. اتکای بیش از نیم قرن به 
درآمد سرشار نفتی و افت شدید این درآمد در دهه 90 کل 
ساختار بودجه را  تغییر داد ولی در اجرا متولیان اقتصاد 
با امید به رفع تحریم ها و فروش مجدد نفت سعی کرده 
اند، اصالحاتی را که موجب پایدارسازی بودجه می شود، 
به تاخیر اندازند.واقعیت این است که 80 درصد بودجه 
ساالنه شامل هزینه های اجتناب ناپذیری است که نمی 
توان از آن چشم پوشید. از حقوق و دستمزد کارمندان و 

بازنشستگان تا بازپرداخت اصل و سود استقراض های 
قبلی، هزینه هایی است که نمی توان نادیده گرفت. به 
همین دلیل برای صرفه جویی صرفا می توان روی ۲0 
درصــد بودجه حساب باز کــرد، بنابراین در عمل برای 
تــراز کــردن بودجه باید به سمت افزایش منابع رفت.
دقیقا مشکل همین جاست که سال هاست بحث اصلی 
بودجه که کشف منابع جدید درآمــدی است به حاشیه 
می رود و دعوای بودجه به مصارف کشیده می شود. از 
همین روزهاست که بحث بر سر افزایش انواع یارانه ها و 
پرداختی های مختلف به مردم شروع شود، بدون این که 
بحث جدی و مبنایی بر سر منابع تامین آن صورت گیرد. 
بحث اصالحات ساختاری بودجه دقیقا ناظر بر همین 
مسئله است که چگونه باید منابع بودجه را افزایش داد. 
بنابراین به نظر می رسد اولویت اصلی الیحه بودجه 1400 
باید بررسی منابع مطرح شده در این الیحه و اصالح در 
آن باشد.به طور مشخص سال هاست ۲ موضوع مبنایی 
مرتبط با تامین منابع جدید برای بودجه، روی میز برخی 
اندیشکده ها و پژوهشگاه هاست و حتی در سازمان های 
متولی آن نیز به مرحله تدوین الیحه یا طرح رسیده است، 
اما عزم جدی برای نهایی کردن آن ها دیده نمی شود. پایه 
های جدید مالیاتی شامل مالیات بر مجموع درآمد، مالیات 
بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی و امالک و 
خودروهای لوکس، سال هاست درگیر عزم جزم نشده 
مسئوالن و متولیان است. عالوه بر این موضوع فروش 
اموال مازاد دولتی نیز طی سال های اخیر درگیر مقاومت 

ها و تعلل های سازمان ها و وزارتخانه هایی است که حاضر 
نیستند دل از اموال مازاد خویش بکنند.در هر صورت به 
نظر می رسد دولت باز هم سراغ ساده ترین راه رفته و با 
فرض گرفتن رفع تحریم ها و فروش حدود ۲ میلیون بشکه 
نفت در روز و عالوه بر آن پیش فروش معادل 400 هزار 
بشکه نفت در روز، دوباره به سراغ نفت رفته است. راهی 
که ساده ترین راه است ولی کامال وابسته به توافقی سیاسی 
است که معلوم نیست با حضور بایدن رخ دهد. این در حالی 
است که برآورد چند صد هزار میلیارد تومانی از اموال مازاد 
دولت که فروش یا مولدسازی چند ده هزار میلیارد تومان 
آن به شرط پیگیری و جدیت، شدنی است و همچنین 
امکان درآمدزایی چند ده هزار میلیارد تومانی از پایه های 
مالیاتی جدید بخش هایی هستند که می توانند بخشی از 
وابستگی خطرناک مجدد به درآمد نفتی را جبران کنند.در 
هر صورت چنان که چند روز قبل معاون اول رئیس جمهور 
گفت: »بودجه چوب ادب دولتمردان است« اما واقعیت 
این است که این چوب ادب، پیکر مردم را نیز می نوازد! آن 
جایی که کسری بودجه خود را در قالب استقراض از بانک 
مرکزی و رشد نقدینگی و تورم نشان می دهد. اکنون نیز به 
جای امید بستن به فروش بیشتر نفت که اختیار آن تا حدی 
در دست  ساکن جدید  کاخ سفید است، باید به فکر منابع 
جدید درآمدی بودجه بود تا با نشان دادن وابستگی کمتر 
به درآمد نفت، امکان چانه زنی بیشتر برای احقاق حقوق 
خود را داشته باشیم و بودجه را از ناترازی فعلی به تعادلی 

اطمینان بخش برسانیم.

توضیحات پلیس درباره جریمه 
خودرویی محدودیت کرونایی

جریمه2 روز اول محدودیت ها 
بخشیده شد

رئیس پلیس راهــور ناجا  با بیان این که در دو 
هفته محدودیت هــای کرونایی حــدود 511 
هزار تذکر و عودت خودروها به مبدأ را داشتیم، 
گفت:  410 هزار پیامک را برای افراد متخلفی 
که با پالک غیر بومی قصد ورود به شهر های 
قرمز و نارنجی داشتند و هم بــرای ممنوعیت 
تــردد شبانه در ساعات ۲1 تا 4 صبح  ارسال 
کرده ایم. سردار هادیانفر بیان کرد: در ۲ روز 
اول تاکید کردیم که پیامک ها صرفا برای تذکر 
هستند و اعمال جریمه انجام ندادیم و این کار 
در شهر ها و راه ها انجام شد و تاکید کردیم که 
همکاران ما در شهرها به صورت دستی جریمه 
نکنند و دوربین ها این مسئولیت را عهده دار 
بودند. وی افزود: در مجموع حدود ۲90 هزار 
جریمه  در بخش های مختلف انجام شد که ۷0 
درصد این جریمه ها برای ورود به شهر های قرمز 
و نارنجی بوده و 30 درصد از این میزان جریمه 
برای تردد های شبانه )از ساعت ۲1 تا 4 صبح( 

اتفاق افتاده است.

  رانندگان وسایل نقلیه مجاز، نگران پیامک    
جریمه نباشند

ــزود: نگرانی هایی بــرای  ســـردار هادیانفر افـ
دارنــدگــان وسایط نقلیه مجاز مثل پزشکان، 
پــرســتــاران، کسانی کــه شیفت شــب خدمت 
می کنند و کسانی که مجبور هستند به شهر ها 
تردد داشته باشند، وجود دارد. به محض این 
که این لیست ها توسط فرمانداری ها کامل و به 
راهور ارسال شود، بعد از اتمام طرح ما نسبت 
به حذف جریمه این افراد اقدام خواهیم کرد و 

نگران نباشند.
پالک های عمومی، پالک های آژانس محالت، 
تاکسی های اینترنتی و تاکسی ها را به صورت 
سیستمی در اختیار داریم و جریمه نشدند، اما 
اگر برای رانندگان این قبیل خودروها پیامک 
جریمه آمد نگران نباشند و حتما به حذف آن بعد 
از اتمام طرح اقدام می کنیم و نیازی به مراجعه 
نیست و پلیس در سیستم حذف خواهد کرد.
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان این که محدودیت 
تردد در کل کشور نیست و همه  راه ها را شامل 
نمی شود، گفت: در مجموع آن چه که می شود بر 
آن تاکید کرد این است که ما به طور متوسط 40 
درصد کاهش تردد با اجرای این طرح داشتیم 

که انجام شد. 

پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان روی میز دادگاه 

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رئیس 
ــازی بــه ریــاســت قاضی  پیشین ســازمــان خصوصی س
جواهری با تمرکز بر پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان 
برگزار شد.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، نماینده 
ــاه در خصوص شرکت کشت و  ــن دادگ دادســتــان درای
صنعت و دامپروری مغان گفت: شرکت کشت و صنعت 
و دامپروری مغان بزرگ ترین بنگاه کشاورزی خاورمیانه 

است.وی با اشاره به برگزاری مزایده برای فروش این 
شرکت و برنده شدن و سپس ابطال نتیجه مزایده به دلیل 
بدهی کالن بانکی گفت:سازمان خصوصی سازی صرفًا 
برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان را کنار 
گذاشت و پس از حدود پنج ماه از تاریخ مزایده یعنی در 
تاریخ ۲ دی 9۷ بدون ارزیابی مجدد و با همان قیمت 

قبل، شرکت مزبور را به نفر دوم مزایده واگذار کرد.
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تحلیل روز

دزدی به سبک صهیونیستی 

ــی کنست اسرائیل تصویب کرد،  کمیته وزارت
تشکیالت  مــالــیــاتــی  ــای  ــدهـ درآمـ از  بخشی 
خودگردان فلسطین که مربوط به حقوق اسرای 
بــه تشکیالت  و  ــود  فلسطینی اســـت، قطع ش
خودگردان پرداخت نشود. یکی از شاخصه های 
الگوی رفتاری اسرائیل علیه فلسطینی ها این 
است که جنایت را در تمامی ابعاد انجام می دهد. 
به عبارت دیگر، جنایت اسرائیل علیه فلسطینی ها 
یا  جغرافیایی  توسعه طلبانه  اهــداف  به  صرفًا 
شکنجه های سیاسی محدود نمی شود بلکه ابعاد 
مختلفی دارد که یکی از مهم ترین این حوزه ها، 
اقتصاد اســت. رژیــم اسرائیل اساسًا از اقتصاد 
برای اعمال فشار بر فلسطینی ها بهره می گیرد. 
محاصره همه جانبه باریکه غزه که از سال 2006 
آغــاز شد و همچنان با گذشت 14 ســال ادامــه 
دارد، مصداق بارز بهره گیری اقتصاد برای اعمال 
فشار است. این محاصره سبب شد باریکه غزه 
به »زندانی روباز« تبدیل شود و مردم با فاجعه ای 
انسانی مواجه شوند. هدف این محاصره این است 
که گروه های حماس و جهاد اسالمی فلسطین 
تحت فشار قــرار گیرند، خلع ســالح شوند و به 
مذاکره با رژیم صهیونیستی روی آورند. از سوی 
دیگر، بخش مهمی از اقتصاد فلسطین در اختیار 
اسرائیل قرار دارد و همین نیز به اهرم فشاری بر 
دولت فلسطین تبدیل شده است. برای مثال، 
درآمدهای مالیاتی ناشی از کاالهای وارد شده از 
خارج را رژیم صهیونیستی به نیابت از تشکیالت 
خودگردان می گیرد. این رژیم ضمن این که 3 
درصد از این درآمدها را برمی دارد، اکنون تصمیم 
گرفته به دلیل این که تشکیالت خودگردان از 
درآمدهای مالیاتی به خانواده های اسرا و شهدای 
فلسطینی حقوق داده است، بخش دیگری از این 
درآمدها را توقیف کند و تحویل ندهد. این اقدام 
کنست اسرائیل مصداق دزدی آشکار و همچنین 
توطئه علیه اسرا و خانواده های شهدای فلسطینی 
است. »قدری ابوبکر« رئیس کمیته امور اسرا و 
آزادگان فلسطینی در این خصوص گفت: »این 
دزدی از اموال تشکیالت خودگردان و دلیلی بر 
توطئه علیه اسرا به شمار می رود.« به نظر می رسد 
رژیم صهیونیستی از مقاومت اسرای فلسطینی 
در زندان های اسرائیل نیز عصبانی است. »ماهر 
ــرس«، اسیر فلسطینی به مدت 103 روز  االخ
اعتصاب غذا کرده بود و رژیم صهیونیستی در 
نهایت مجبور شد وی را آزاد کند. مقاومت اسرای 
فلسطینی در زندان های اسرائیلی ضمن این که 
جنایت های این رژیم را برجسته می سازد، سبب 
تقویت اراده فلسطینی ها برای مقابله و مقاومت 
در برابر این جنایت ها می شود. نکته دیگر این 
اســت که با وجــود ایــن رویکرد رژیــم اسرائیل و 
همچنین جنایت هایی که در قالب طرح معامله 
قرن و طرح عادی سازی روابط علیه فلسطینی ها 
انجام می شود، باز هم تشکیالت خودگردان 
فلسطین تصمیم به مذاکره و گفت وگو با این 
رژیم گرفته است. در همین حال، به نظر می رسد 
تل آویو با فشار اقتصادی نیز سعی دارد تشکیالت 
خودگردان را به سرعت به آغاز مذاکره وادار کند. 
این گونه رفتارهای رژیم صهیونیستی بار دیگر 
ثابت می کند این رژیم اساسًا به تعهدها پایبند 
نیست و حتی از تعهدها نیز بــرای اعمال فشار 

استفاده می کند.

گروه بین الملل - رئیس جمهور آمریکا در 
برگزار  سفید  کــاخ  در  که  کریسمس  جشن 
شد، برای شرکت در رقابت های انتخاباتی 
2024 میالدی ابراز تمایل کرد. وی در جمع 
طرفدارانش گفت: چهار سال دیگر شما را 
همین جا می بینم. اگر روزهای آینده دوباره 
رئیس جمهور نشوم، سال 2024 کاندیدا 
خواهم شد. وعده ترامپ برای حضور مجدد 
در رقابت هــای ریاست جمهوری در حالی 
است که حتی به نوشته دیلی بیست، ترامپ  
قصد دارد کــارزار انتخاباتی 2024 خود را 
همزمان با مراسم تحلیف ریاست جمهوری 
بایدن شروع کند. کارل توبیاس، استاد حقوق 
دانشگاه ریچموند معتقد است، برگزاری یک 
گردهمایی انتخاباتی دقیقا در روز آغــاز به 
کار بایدن اقدامی »بی سابقه و عجیب« است 
که نظیر آن در تاریخ آمریکا یافت نمی شود. 
توبیاس درباره تصمیم ترامپ می گوید: »در 
هیچ انتخاباتی سابقه نداشته که کاندیدای 
ــورده تصمیم بگیرد آغــاز کــارزار  شکست خ
انتخاباتی خود برای چهار سال بعد را همزمان 

با سوگند خوردن کاندیدای پیروز اعالم کند. 
سنت شکنی های  از  دیگر  یکی  باید  را  ایــن 
عجیب ترامپ دانست که ضربات زیــادی به 
دموکراسی در آمریکا وارد آورده است. بسیاری 
از تحلیل گران معتقدند رئیس جمهور آمریکا 
تمام تالش خود را به کار بسته تا دولت بعدی 
نتواند به موقع آغاز به کار کند و با بحران هایی 
روبه رو باشد که حل و فصل آن ها زمان زیادی 
می طلبد. برای اطمینان از اثربخشی راهبرد 
خود نیز سعی دارد با حاشیه سازی های مداوم 
بــرای جو بایدن، ایجاد دو قطبی در جامعه 
حزب  کاندیداتوری  جایگاه  حفظ  و  آمریکا 
جمهوری خواه از موفقیت دولــت جو بایدن 
جلوگیری کند.  ترامپ در همین راستا پس 
ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج  ــالم  اع از 
تاکید  با  داد  ترجیح  و  نپذیرفت  را  شکست 
بر سناریوی وقوع تقلب در انتخابات، حزب 
دموکرات را به دزدی آرای خود متهم کند. 
ســی ان ان نوشته است که در میان نزدیکان 
رئیس جمهور آمریکا درباره موضوع نپذیرفتن 
ــرادی  ــود دارد؛ اف شکست اختالف نظر وج

نظیر معاون اولش، مایک پنس، به او توصیه 
می کنند که شکست را نپذیرد و از گذار به دور 
دوم ریاست جمهوری اش با رسانه ها صحبت 
کند، گروهی دیگر اما نظیر ایوانکا ترامپ، 
دخترش و مالنیا، همسرش معتقدند او باید 
با پذیرش شکست به استقبال انتخابات آینده 
برود. دونالد ترامپ ترجیح داده به نظر گروه 
اول گــوش فــرا دهــد و با وجــود ایــن که اداره 
خدمات عمومی در آمریکا بایدن را به عنوان 
از  کـــرده،  معرفی  منتخب«  »رئیس جمهور 

پذیرش شکست سر باز زند.

استقبال جمهوری خواهان از 	 
کاندیداتوری ترامپ

هرچند دموکرات ها تاکنون به تصمیم ترامپ 
برای ورود به کارزار 2024 حساسیت نشان 
نــداده اند اما بسیاری از جمهوری خواهان 
از آن استقبال می کنند و معتقدند می تواند 
2024 باشد.  زمینه ساز پیروزی آن ها در 
حتی پیشتر بلومبرگ گــزارش کــرد، رابرت 
اوبــرایــن، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ 
تمایلش را برای ایستادن در کنار او در صورتی 
که این رئیس جمهور آمریکا برای انتخابات 
سال 2024 مجدد نامزد شود، مطرح کرده 
نظرسنجی  دو  ــم  ه پیش  روز  چند  ــت.  اسـ
جداگانه دریافتند که اکثریت رأی دهندگان 
جمهوری خواه در صورتی که او چهار سال 
دیگر نامزد ریاست جمهوری شود از او حمایت 
می کنند. استراتژیست های جمهوری خواهان 
ایــده نامزدی مجدد ترامپ بــرای انتخابات 
2024 را تقریبا بالفاصله بعد از انتخابات 
ــزا، معاون مدیر  در نظر گرفتند و برایان الن
ارتباطات کمپین ترامپ در سال 2016 سه 
روز بعد از انتخابات گفت، از نامزدی مجدد او 
برای ریاست جمهوری با توجه به شخصیت او 
و قدرت پایگاه حامیانش شگفت زده نخواهد 
شد. لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه 
نیز از دیگر کسانی است که از کاندیداتوری 
استقبال  آینده  انتخابات  در  ترامپ  دونالد 
می کند و معتقد است در صورت حفظ اکثریت 

با  ــرای مقابله  ب سنا مــی تــوان راهکارهایی 
روش هایی که دموکرات ها با استفاده از آن 
پیروز شدند - از جمله رأی گــیــری پستی- 
در  سنا  مجدد  انتخابات  در  کــه  او  بیابند. 
ایالت کارولینای جنوبی پیروز شد به شبکه 
فاکس نیوز گفت: »من از تالش های دونالد 
برای  آمریکا  کنونی  رئیس جمهور  تــرامــپ، 
انتخابات  نتایج  برخی  کشیدن  چالش  بــه 
حمایت می کنم. نمی دانم آیا این شکایت ها 
نتیجه انتخابات را تغییر می دهد یا خیر اما 
مستحق بررسی مجدد است و این انتخابات به 
هیچ وجه تمام نشده است.« گراهام افزود: »من 
ترامپ را به فکر کردن درباره نامزدی مجدد 
در انتخابات تشویق می کنم. ما نباید اجازه 
دهیم این جنبش خاموش شود، باید نامزدی 
مجدد را بررسی کنیم و طی چهار سال آینده 
یک سازمان ایجاد کنیم تا این جنبش را زنده 
نگه داریم و نمایندگی جمهوری خواهان در 
جوامع اقلیت را گسترش دهیم. اگر سنا را 
حفظ کنیم، می توانیم کمیته مشترکی در سنا 
تشکیل دهیم و رأی گیری پستی و عملکردش 

در سال 2020 را تجزیه و تحلیل کنیم.«

میزان حامی در بین جمهوری خواهان	 
و  پولیتیکو  از  جــدیــد  مشترک  نظرسنجی 
مورنینگ کانسالت نیز نشان می دهــد، در 
ــرای حضور مجدد  ــورت تصمیم ترامپ ب ص
ــد از رأی  در ســال 2024، تقریبًا ۵4 درص
پشتیبانی  او  از  ــواه  خ جمهوری  دهندگان 
خواهند کرد. از جمله نامزدهای دیگر مایک 
پنس معاون رئیس جمهور با 12 درصد، پسر 
ترامپ با ۸ درصد و سناتور تد کروز با 4 درصد 
هستند. همچنین از دیگر برنامه های ترامپ 
می توان به ایجاد رسانه ای جدید برای مبارزه 
با دیگر رسانه های محافظه کار مانند فاکس 
نیوز و نیوزمکس اشاره کرد. طبق تحقیقات 
رسانه ها از جمله نیویورک تایمز ترامپ بدهی 
های سنگینی دارد و ایجاد رسانه پول ساز برای 
او می تواند گزینه بهتری باشد تا این که برای 

دوره بعدی آماده شود.

  دکتر سید رضی عمادی
international@khorasannews.com

کشورهای عضو »آسه آن« و اتحادیه اروپا برای همکاری های استراتژیک توافق کردند 

آمریکا غایب بزرگ توافق های تجاری جدید 
شریفی-  »آســه آن منطقه ای کلیدی برای 
آمریکا در ایجاد تــوازن در آسیا و از آن مهم تر 
منطقه ای مهم در برقراری صلح و شکوفایی 
اقتصادی برای آینده جهان است. ما برای حل 
صلح آمیز مناقشات از جمله در دریــای چین 
ــاراک اوباما،  ــرد.« ب جنوبی تــالش خواهیم ک
رئیس جمهور پیشین آمریکا این سخنان را در 
وینتیان، پایتخت الئوس، سه ماه پیش از ترک 
کاخ سفید گفته بود، اما دونالد ترامپ در چهار 
سال دوره ریاست جمهوری اش آن قدر دولت 
را درگیر جنگ تجاری و سپس جنگ سیاسی 
)کنسولگری ها( کرده بود که فرصت نکرد برای 
همکاری نزدیک با گروه »آسه آن« تالش کند. 
هرچند دونالد ترامپ از روزهای نخست ریاست 
جمهوری اش ثابت کرده بود که اهمیتی برای 
اتحادها و پیمان های بین المللی قائل نیست. 
همین رویکرد منفعالنه باعث شد اواسط ماه 
گذشته میالدی )نوامبر( چین و 10 کشور عضو 
پیمان همکاری های جنوب شرق آسیا )آسه آن(، 
به همراه ژاپن، کره  جنوبی، استرالیا و نیوزیلند 
پس از نزدیک به یک دهه مذاکره، »بزرگ ترین 
توافق تجارت آزاد جهان« را امضا کنند؛ گروهی 
ــد از  کــه یــک ســوم جمعیت جهان و 30 درص
تولید ناخالص داخلی جهان را نمایندگی می 

ــرای ایــاالت  کند. ایــن نشست زنــگ خطر را ب
متحده و اروپــا به صدا درآورد. این توافق نامه 
تمام مباحث مربوط به یک توافق تجارت آزاد را 
در بر می گیرد: تعرفه ها، اداره گمرک، اقدامات 
بهداشتی، خــدمــات، ســرمــایــه گــذاری و... . 
بر اساس برآوردهای دانشگاه جان هاپکینز، 
این مشارکت اقتصادی جامع می تواند 1۸6 
 0.2 میلیارد دالر به حجم اقتصاد جهانی و 
درصــد به تولید ناخالص داخلی اعضای آن 
اضافه کند. حاال در سایه این خأل، هایکو ماس، 
وزیر خارجه آلمان که کشورش ریاست دوره 
ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، روز سه شنبه 
اعالم کرد که اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای 
جنوب شرق آسیا )آسه آن(، توافق کرده اند که 
روابط خود را به سطح یک همکاری  استراتژیک 
ارتقا دهند. وزیر خارجه آلمان پس از یک نشست 
ــا و  ــران خارجه اتحادیه اروپ مجازی میان وزی
کشورهای عضو آسه آن تاکید کرد که »اتحادیه 
اروپا و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا بیش 
از یک میلیارد نفر شهروند و 2۵ درصد اقتصاد 
جهانی را نمایندگی می کنند.« برونئی، ویتنام، 
مالزی،  میانمار،  تایلند،  کامبوج،  الئـــوس، 
سنگاپور، اندونزی و فیلیپین کشورهای عضو 

آسه آن را تشکیل می دهند. توئیت روز 

قاب بین الملل 

نمای روز 

خبرنگار ان بی سی نیوز: ترامپ شاید در روز 
تحلیف، نامزدی خود را برای انتخابات 2024 
اعالم کند. او در مراسم تحلیف شرکت نخواهد 
کرد و قصد هم ندارد بایدن را به کاخ سفید دعوت 

کند یا حتی به او زنگ بزند.

شهروندان لهستانی در ورشــو بــرای »آمــوزش 
رایگان« دست به تظاهرات زدند. 

جو بایدن پس از آسیب دیدن پایش در حین سگ 
بازی که به عمل جراحی منجر شد، با یک آتل که 
به پای راستش بسته در انظار عمومی ظاهر شد.

ترامپ: ۴ سال دیگر بازمی گردم 
رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که سال 2024 کاندیدا خواهد شد. او چه میزان 

حامی در بین جمهوری خواهان دارد؟ 

پیشخوان بین الملل 

به تعویق افتادن مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی 
ــاره مرزهای دریایی و همچنین انتقادها در  درب
ترکیه از روابط نظامی این کشور با قطر، مهم ترین 

گزارش های روزنامه عرب نیوز سعودی است.

یادداشت 

آمار عجیب تداوم یک نخست وزیری 

 نتانیاهو در حــال کسب آمــار عجیبی در تــداوم 
نخست وزیری بدون برنده شدن و کسب اکثریت 
پارلمان است. به گفته گانتز قرار است در پارلمان 
و  پارلمان  به انحالل  ــم صهیونیستی رأی  رژی
برگزاری انتخابات زودهنگام داده شود. اگر گانتز 
به وعده خود عمل  کند و در پارلمان انحالل کابینه 
رأی بیاورد، شاهد آمار عجیبی در سرزمین های 
اشغالی فلسطین خواهیم بود. در حالی که دی 
97 پارلمان اسرائیل منحل و ائتالف اکثریت دولت 
فروپاشید، نتانیاهو با بهره گیری از سناریوی تکرار 
انتخابات و موفق نشدن رقیبانش برای اتحاد و 
تشکیل اکثریت کنست،  تا نیمه فروردین 99 در 
حالی نخست وزیر ماند که نه برنده انتخابات بود 
و نه توان ائتالف با اکثریت را کسب کرد )حدود 
1۵ ماه(. از فروردین تا آذر امسال هم نتانیاهو به 
لطف ائتالف دولت ملی رقیبش گانتز نخست وزیر 
ماند. حاال تنها بعد از گذشت 9 ماه، دوباره احتماال 
نتانیاهو شش ماه نخست وزیر خواهد بود )معموال  
شش ماه بعد از انحالل کنست انتخابات زود هنگام 
برگزار می شود( آن هم بدون نیاز به کسب ائتالف 
سازی اکثریت در کنست یا همان پارلمان رژیم 
صهیونیستی. خالصه این که داستان عجیبی 
است. اگر پیش بینی ها درست و طبق انتظار پیش 
برود، یعنی نتانیاهو 21 ماه از 30 ماه )24 ماه 
گذشته و شش ماه پیش رو( را در حالی نخست وزیر 
بوده که روی کاغذ شرط کافی برای تشکیل کابینه 
را نداشته، یعنی همان توان ائتالف سازی اکثریت 

)61 صندلی از 120 صندلی(.

ــرای وادار  واشنگتن مــذاکــره با سئول، ب
کردن کره جنوبی به پرداخت بیشتر هزینه 
حضور نظامیان آمریکایی در آن کشور را 
از سر گرفت. وزارت خارجه کره جنوبی 
در بیانیه ای اعالم کرد، تیم های مذاکره  
به  کننده واشنگتن و سئول در نشستی 
صورت ویدئو کنفرانس برای همکاری به 
منظور دستیابی به توافقی عادالنه و قابل 
قبول درباره هزینه حضور نظامیان آمریکا 
در کره جنوبی توافق کردند. هم اکنون 
2۸ هزار و ۵00 نظامی آمریکایی در کره 
جنوبی مستقر هستند. دور جدید مذاکرات 
واشنگتن و سئول به منظور افزایش سهم 
پرداختی کره جنوبی بــرای ادامــه حضور 
نظامیان آمریکایی در آن کشور با توجه به 
شکست چند دور گفت وگوی قبلی در این 
زمینه چشم اندازی ناامید کننده برای کاخ 
سفید دارد. واشنگتن خواهان آن است 
که کره جنوبی هزینه متقبل شده ۸90 
میلیون دالری در سال برای حضور نظامیان 
آمریکایی در آن کشور را به پنج میلیارد دالر 
افزایش دهد که مقامات سئول  تاکنون 
ــت تحت  ــواس ــن درخ حاضر بــه پــذیــرش ای
فشارهای گسترده کاخ سفید نشده اند. 
کره  جنوبی در مذاکرات گذشته پیشنهاد 
افزایش 13 درصدی برای پرداخت هزینه 
نظامیان آمریکایی حاضر درآن کشور را 
مطرح کرد، اما واشنگتن خواستار افزایش 
900 درصدی میزان فعلی این هزینه ها 
)۸90 میلیون دالر( است که این موضوع 
ــه همکاری  باعث ایجاد بن بست در ادام
نظامی دو کشور شده است. ناکامی چند 
دور مــذاکــرات سئول و واشنگتن دربــاره 
افزایش هزینه های نظامیان آمریکایی در 
کره جنوبی حاکی از آن است که مقامات کره 
ای در قبال فشارها برای پذیرش خواسته 
های کاخ سفید در این زمینه کوتاه نمی 
آیند. به خصوص آن که مردم کره جنوبی 
ای  منطقه  مشکالت  از  ای  عمده  بخش 
خود از جمله تداوم اختالف با کره شمالی 
را ناشی از سیاست هــای مخرب آمریکا 
بــا هــدف حفظ تنش در شبه جــزیــره کره 

در چارچوب منافع راهبردی کاخ سفید 
درشرق آسیا می دانند. »کوین گری« تحلیل 
گر روابط بین الملل و کارشناس امور شرق 
آسیا می گوید: »در حقیقت آمریکا به حضور 
نیروهایش در شبه جزیره کــره به عنوان 
بخشی از راهبرد منطقه ای واشنگتن در 
قبال پکن نیاز دارد.« به همین دلیل مردم 
کــره جنوبی به شــدت با هر گونه افزایش 
سهم کشورشان در تامین هزینه نظامیان 
آمریکایی در کره جنوبی مخالف اند، زیرا 
موافقت با این خواسته آمریکا را پذیرش 
سیاست این کشور در حفظ و تداوم تنش در 
شبه جزیره کره می دانند. البته باید توجه 
داشت که هر گونه اقدام برای ادامه حضور 
نظامیان آمریکایی در کره جنوبی یا همکاری 
نظامی و راهبردی دو کشور تاثیر مستقیم بر 
افزایش تنش در روابط دو کره دارد. از نظر 
مقامات کره شمالی چنان چه کره جنوبی 
قصد دارد روابط دو کشور به مسیر مسالمت 
آمیز بازگردد، باید در همکاری های نظامی 
با آمریکا و ادامه حضور این کشور در شبه 
ــزاری بــرای اعمال فشار  جزیره کره که اب
روانــی بر پیونگ یانگ اســت، تجدید نظر 
کند. با توجه به ادامه مقاومت های دولت 
سئول در برابر فشارهای آمریکا برای تامین 
9 برابری هزینه نظامیان آمریکایی در کره 
جنوبی، سال گذشته کاخ سفید تصمیم 
گرفت چهارپایگاه نظامی در اختیار خود 
را به وزارت دفاع کره جنوبی واگذار کند. 
آمریکا با این تصمیم تالش کرد، این پیام را 
به مقامات سئول بدهد که افزایش نیافتن 
بودجه حضور نظامیان آن کشور در کره 
جنوبی تا سقف پنج میلیارد دالر می تواند 
به کاهش حمایت های نظامی و امنیتی از 
این کشور در مقابله با آن چه تهدیدات کره 
شمالی می خواند، منجر شود.  با وجود 
فشارهای سیاسی و نظامی دولت کنونی 
آمریکا بر سئول برای توافق درباره افزایش 
9 برابری هزینه حضور نظامیان این کشور 
در کره جنوبی اما دولت این کشور قصد 
دارد هر گونه توافق با آمریکا را به دوره پسا 

ترامپ موکول کند.

آغاز دور جدید مذاکرات واشنگتن - سئول برای افزایش سهم پرداختی حضور نظامیان آمریکایی 

 واشنگتن از متحدانش
 پول بیشتر طلب می کند

  محمدمحسن فایضی
international@khorasannews.com
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پول شویی با کار در منزل و آناناس های پرنده!
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عکسی برای تاریخ

تصویر پرستاری که پیشانی به پیشانی مادر کرونایی 
اش گذاشته، احساسات کاربران شبکه های اجتماعی 
را برانگیخت. گفته می شود این عکس تاثیرگذار از 
وداع یک پرستار با مادر کرونایی اش است که با او هم 
نفس می شود و خستگی هایش را با نهادن پیشانی 
بر پیشانی مادر از تن به در می کند. کاربران زیادی 
به این عکس واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: 
»همیشه از این که ممکنه یک روز مادرم رو نبینم 
غصه دار می شم و چه سخته دیدن این لحظه.« کاربر 
دیگری نوشت: »اشک از چشمام سرازیر شده و دلم 
برای مادرم تنگ.« کاربری هم نوشت: »به خاطر پدر، 
مادرتون هم که شده این روزها پروتکل ها رو رعایت 
کنید و تا جایی که می شه توی خونه بمونید تا هر چه 

زودتر شر این ویروس از سرمون کم بشه.«
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بلندترین میله پرچم ها!

عکس باال مربوط به فهرست کشورهایی است که 
بلندترین میله پرچم ها را در میان کشورها دارند 
که در چند روز گذشته بسیار پر بازدید شده است. 
بر اساس این رده بندی که بر مبنای ارتفاع صورت 
گرفته، میله پرچم عربستان سعودی در شهر جده 
با ارتفاع 560 متر بلند ترین میله پرچم جهان است. 
میله پرچم کشور تاجیکستان در شهر دوشنبه و میله 
پرچم کشور آذربایجان در شهر باکو هم به ترتیب رتبه 
های دوم و سوم این رده بندی را دارند. این آمار در 
شبکه های اجتماعی واکنش هایی را به همراه داشت. 
کاربری نوشت: »یعنی االن هرچه میله پرچم بلندتر 
باشه ابهت اون کشور بیشتر می شه؟!« کاربر دیگری 
نوشت: »یاد این شاخ های اینستاگرام افتادم که 
برای چشم و هم چشمی چه کارا که نمی کنن.« کاربری 
هم نوشت: »معموال این جوریه که آدم های کم خرد 
چیزهایی رو که ندارن می خوان بزرگ نشون بدن، 

مثل قدرت سیاسی و اقتدار!«
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آناناس هم پرید!

یکی از خبرهایی که در فضای مجازی منتشر شد، 
صحبت های رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره 
بار درباره قیمت هر کارتن آناناس بود که بازخوردهای 
متفاوتی داشت. به  گفته »اسدا... کارگر« هر کارتن 
شش عددی آناناس ۸00 هزار تومان قیمت دارد که با 
اعمال سود قانونی یک میلیون تومان به دست مشتری 
می رسد. البته پیش از این هم آمار واردات 200 
میلیون دالری میوه های مناطق گرمسیری منتشر شده 
بود. کاربری نوشت: »ما که خودمون توان تولید میوه 
های گرمسیری رو توی مناطق جنوبی کشور داریم و 
می تونیم کلی اشتغال هم ایجاد کنیم چرا میوه وارد 
می کنیم؟« کاربر دیگری به طنز نوشت: »آناناس هم 
از دست ما پرید و دیگه کسی آناناس یک میلیونی رو 
نباید بخوره بلکه باید به عنوان دکوری ازش استفاده 

کردو باهاش پز داد.«

 

  3.1     M   views 

پول شویی با کار در منزل!

شگرد جدید کالهبرداران و شیادان توسط رئیس 
مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا در شبکه خبر 
بر مال شد. سرهنگ رجبی درباره این شگرد می گوید: 
کالهبرداران برای این که ردی از خود در تراکنش های 
مالی به جا نگذارند، آگهی هایی تحت عنوان »کار در 
منزل« می دهند. وقتی فرد برای کار مراجعه می کند، 
از او می خواهند در خانه بنشیند و در خرید و فروش 
ارزهای دیجیتال به آن ها کمک کند یا مدیریت مالی 
بخشی از شرکت را در خانه به عهده بگیرد و برای این 
کار از او یک کارت بانکی به همراه رمز و اینترنت بانک 
می گیرند و از این طریق اقدام به پول شویی و جا به 
جایی پول می کنند در حالی که فرد از این اتفاق خبر 
ندارد. کاربری نوشت: »مطمئن باشید هرکی از ما رمز 
کارتمون رو بخواد یک شیاده و می خواد سر ما کاله 
بذاره!« کاربری هم نوشت: »به نظرم بانک ها می تونن 
با گزارش تراکنش های نامتعارف برای حساب هایی 
که کارکرد آن چنانی نداشتن خیلی زودتر جلوی این 

اتفاق رو بگیرن.«

 

  3.4     M   views 

سیل در خوزستان، استاندار در تهران!

یکی از تصاویری که انتقادهای زیادی را به همراه 
داشت، عکس حضور »غالمرضا شریعتی« استاندار 
خوزستان در تهران برای حضور در برنامه تلویزیونی 
بود. بسیاری از کاربران از این که استاندار خوزستان 
در روزهای بحرانی این استان، به جای حضور در مناطق 
آسیب دیده و مدیریت این بحران برای شرکت در یک 
برنامه تلویزیونی سنگر را ول کرده و به تهران آمده، 
به این موضوع اعتراض کردند. کاربری نوشت: »من 
موندم االن که جلسات رو ویدئو کنفرانسی برگزار 
می کنن چرا استاندار برای توضیح درباره سیلی که به 
خاطر مدیریت نشدن آن، دامن خوزستان رو گرفته 
پاشده اومده تهران.« کاربر دیگری نوشت: »من اگه 
جای استاندار خوزستان بودم به دلیل این که بعد از 
این همه مدت و این همه وعده نتونستم برای مردم 

خوزستان کاری بکنم، استعفا می کردم.«

 

  2.1     M   views 

فرجام تلخ نرسیدن نهاده های دامی

متاسفانه روز گذشته خبر خودکشی یک مالک 
مرغداری در استان گیالن منتشر شد که ادعا 
شده دلیل آن، نرسیدن نهاده های دامی بوده 
است. گفته شده این مرغدار بعد از این که 
نتوانست برای مرغ ها نهاده های دامی تهیه 
کند، قبل از این که مرگ مرغ ها بر اثر گرسنگی 

را ببیند، خود را حلق آویز کرده است. انتشار این 
خبر در شبکه های اجتماعی واکنش های زیادی را به 

همراه داشت. کاربری نوشت: »من موندم چطور اون 
بازرگانی که با ارز 4200 نهاده وارد کرده و وارد بازار 
نکرده با شنیدن این خبر می تونه شب سر راحت به 
زمین بذاره.« کاربر دیگری نوشت: »نرسیدن نهاده های 
دامی به دامدارها باعث شده تا فشارش روی  دامدار و 

مردم باشه و گرونی ها کمرشون رو خم کنه.«

            تخم مرغ معروف

ــال پــیــش یک  ــدود دو سـ ــ ح
نام  به  اینستاگرامی  صفحه 
»دار و دسته تخم مرغی« به 
وجود آمد که فقط یک پست 
در آن گذاشته شد و آن هم 
تصویر یک تخم مرغ بود که در 
شرح آن نوشته شده: »بیایید 
با هم رکورد دنیا را بشکنیم و 
پستی با بیشترین الیک ثبت 
شده را بسازیم. رکورد فعلی 
دست کیلی جنر است )۱۸ میلیون الیک(. ما می توانیم.« 
همین اتفاق باعث شد برخی این صفحه را به اشتراک بگذارند 
و رکورد ۱۸ میلیون الیک را بزنند اما با اطالع اینستاگرام 
بازهای همیشه در صحنه ایرانی، رکورد این صفحه لحظه به 
لحظه افزایش یافت و باعث شد حاال این پست با 55 میلیون 
الیک رکــورددار تعداد الیک در اینستاگرام باشد . تا قبل از 
تالش استراماچونی دوست های ایرانی، تعداد کامنت های 
صفحاتی با تک پست هم در اختیار همین پست بود که حدود 
3.5 میلیون کامنت را داشت و حاال استراماچونی با هفت 
میلیون و ۸00 هزار کامنت، فاصله زیادی با این تخم مرغ 

پیدا کرده است.

            کانال چنگالی

بـــه جـــز تــخــم مـــرغ مــعــروف 
اینستاگرام، یک کانال هم در 
تلگرام وجود دارد که تا مدت 
ها توجه ها را به خودش جلب 
کرده بود. این کانال که اولین 
آن  در  شــده  منتشر  عکس 
متعلق به ۱2 نوامبر 20۱5 
)2۱ آبان 94( است، هر روز 
عکس یکسانی از یک چنگال 
را منتشر می کند بدون هیچ 
شرح و توضیحی! البته این کانال تا اوایــل مــرداد ۱396 
زیاد مطرح نبود و کمتر از پنج هزار عضو داشت تا این که مثل 
بیشتر اوقات این کانال توسط ایرانی ها کشف و به ناگاه با 
اوج لحظه ای تعداد فالوور همراه شد و به بیش از ۱20 هزار 
عضو رسید. البته عضویتی که خودشان هم دلیلش را نمی 
دانستند و هر روز یک عکس بی کیفیت از یک چنگال را نگاه 
می کردند. هرچند تب این اتفاق هم خوابید و حاال خیلی ها 
این کانال را ترک کرده اند و مخاطبان آن به هزار نفر رسیده 
است اما برخالف تصوراتی که درباره ادمین این کانال مطرح 
می شد، مشخص شد دلیل ایجاد این کانال و اشتراک تصویر 
چنگال ماجرای عاشقانه دختری است که نامزدش از دنیا 
رفته و این آخرین عکسی بوده که او گرفته و برای این دختر 

ارسال کرده است.

            اسکلت فعال

یکی دیگر از پیج های عجیب 
ــب در ایــنــســتــاگــرام  ــری و غ
مربوط به صفحه یک اسکلت 
ــت. صفحه ایــن اسکلت  اس
ــاال بــه 250 هــزار دنبال  ح
کننده رسیده و در آن فقط 
می توانید عکس هــای این 
های  حــالــت  در  را  اسکلت 
او  کنید.  مشاهده  مختلف 
در تمام این تصاویر در حال 

انجام کارهای گوناگون است و تمام چالش های مختلفی 
را که در طول سال در اینستاگرام رواج داشته، انجام داده 
است. این صفحه ابتدا یک شوخی ساده میان چند کارمند 
یک شرکت بود که کم کم تبدیل به صفحه ای محبوب شد. 
این اسکلت هر روز تعداد دنبال کنندگانش را بیشتر می 
کند. البته این اسکلت سختی هایی هم دارد مخصوصا آن 
که بدنش شکننده است و تا به حال حین عکاسی برخی از 

قسمت های بدنش شکسته است.

            پیج های عجیب و غریب دیگر

ــاص دیگر هــم در  جــدای از آن چــه گفتیم، چند پیج خ
اینستاگرام وجــود دارد که خیلی خالصه به آن ها می 

پردازیم.
طوالنی ترین ویدئوی اینستاگرام: حتما می دانید که 
در اینستاگرام فقط می توانید پست هایی با ویدئوهای یک 
دقیقه ای قرار دهید و ویدئوهای باالی یک دقیقه در آ جی 
تی وی ذخیره می شود اما در اینستاگرام صفحه ای وجود 

دارد که یک پست با ویدئوی 6 دقیقه ای در آن قرار دارد.
World.record.longest.video @  :آدرس صفحه

دو صفحه با یک آی دی: با این که اینستاگرام اجازه نمی 
دهد شما با آی دی که قبال استفاده شده، صفحه جدیدی 
درست کنید اما دو صفحه با یک آی دی در اینستاگرام وجود 

a @ 7 wsj     :دارد.آدرس صفحه
هایالیت اعجاب انگیز: پیج دیگری در اینستاگرام وجود 
دارد که وقتی هایالیت این پیج را باز می کنید، عکس 
کاربری خود را مشاهده می کنید. گفته می شود این پیج 
با استفاده از سرور و بات، نام کاربری شما را شناسایی می 
کند و در صفحه خود به نمایش می گــذارد.آدرس صفحه:  

@ vishantprogrammer
دنبال کننده های نامرئی: قطعا اگر پیجی وجود نداشته 
باشد نمی توان آن را دنبال کرد اما صفحه ای در اینستاگرام 
وجود دارد که 37 دنبال کننده دارد که اصال وجود خارجی 

@ wn  . v  7 :ندارند!آدرس صفحه

            رکوردداران اینستاگرام

بیشترین فالوور: بیشترین 
ــوور متعلق بــه صفحه  ــال ف
خــود اینستاگرام اســت با 
359 میلیون فــالــوور؛ اما 
بعد از آن کریستین رونالدو 
فوتبالیست پرتغالی است با 
235 میلیون دنبال کننده.

بــیــشــتــریــن الیــــک: 
بــیــشــتــریــن الیـــک مــدت 
هاست که در اختیار همان 
صفحه تخم مرغی که پیش 
ــاره آن نوشته  از ایــن دربـ
ایم، قرار دارد و حدود 55 

میلیون الیک است.
بیشترین کامنت: هر چند 
که تا همین چند روز پیش 
رکــورد بیشترین کامنت با 
۱۸ میلیون در اختیار تتلو 
ــا در99.9.9 این  ــود ام ب
رکـــورد توسط مــاکــان بند 
شکست و طــرفــداران این 
گروه موسیقی برای یکی از 
پست های آن ها بیش از 20 

میلیون کامنت گذاشتند.

اینستاگرام پیج ها و آمار عجیب و غریبی از تخم مرغ تا اسکلت دارد که رکوردهایی را جابه جا کرده اند

سبقت اسرتاماچوین 
از تخم مرغ!

این روزها فعالیت در اینستاگرام بخشی جدانشدنی از زندگی تعداد زیادی ازمردم جهان 
است. در این میان برخی افراد رکوردهای جذاب اینستاگرام را از آن خود می کنند و فالوورها 
نیز با حمایت خود، به آن ها این امتیاز و برتری را می بخشند. می توان گفت رکوردهای جذاب 
اینستاگرام همواره در حال رقابت و پیشی گرفتن از هم هستند تا بتوانند به عنوان شاخص 
در جهان معرفی شوند. به تازگی هم مشخص شده آندره آ استراما سرمربی پیشین استقالل 
در اینستاگرام طرفداران زیادی دارد و به رغم این که در این پلتفرم زیاد فعال نیست اما 
طرفداران او که عمدتا ایرانی و از هواداران تیم استقالل هستند، او را رکورددار کرده و باعث 
شده اند او با نزدیک به هشت میلیون کامنت، بیشترین تعداد را برای صفحات تک پستی 
از آن خود کند، رکوردی که پیش از این در اختیار تخم مرغ معروف در اینستاگرام بود با 3.5 
میلیون کامنت. به هر حال امروز ضمن بررسی چند صفحه عجیب و غریب و دلیل به وجود 
آمدن آن ها، به سراغ رکوردداران اینستاگرام رفته ایم. پس اگر شما یا یکی از اعضای خانواده 

تان در اینستاگرام فعال هستید، گزارش خواندنی امروز ما را از دست ندهید.

 دیگو و ماههشر 
غرق شده

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

این هفته طبق روال هر هفته هفت مقاله، کلمه، پست و 
هشتگ پربازدید و پرکاربرد را در شبکه های اجتماعی و 

فضای مجازی با هم مرور می کنیم. 

 7 واژه فارسی پر جست وجو در گوگل	 
شهادت شهید فخری زاده در 7 آذر نام این شهید را در 
فهرست پرجست و جوهای گوگل قرار داد. بعد از آن زندگی 
نامه پرویز پور حسینی بازیگر سینما پرجست و جو بود. 
تعطیلی ادارات در تهران در هفته گذشته باعث شد بسیاری 
برای این که مطمئن شوند کدام نهادها تعطیل است و کدام 
نه، به سراغ گوگل بروند.از دیگر پرجست و جوهای هفته، 
آخرین ساخته کریستوفر نوالن بود که نامش تنت است. 
بعد از آن ،به دلیل اظهار نظر عیسی کالنتری درباره حضرت 
امام )ره( و البته عذرخواهی اش، نام رئیس سازمان حفاظت 
از محیط زیست در این فهرست قرارگرفت.آب گرفتگی 
شهرهای مختلف خوزستان باعث شد نام استاندار این 
استان هم که غالمرضا شریعتی است، جست و جو شود. 
دانلود سریال آقازاده را هم باید به این فهرست اضافه کنیم.

  7 مقاله پر بازدید از ویکی پدیا	 
ترور دانشمند ایرانی در ویکی پدیا هم زندگی نامه شهید 
فخری زاده را پربازدید کرد و همچنین باعث شد بسیاری از 
کاربران به دنبال شهدای هسته ای باشند که پیش از این به 
شهادت رسیده اند. درگذشت اسطوره فوتبال دیگو آرماندو 
مارادونا هم باعث شد بازیکن نابغه فوتبال نیز در این فهرست 
قرار بگیرد. سریال خانه امن هم که از شبکه یک پخش می 
شود، در کنار آخرین ساخته کریستوفر نوالن در این فهرست 
قرار دارد.در این فهرست مقاله ای درباره یک خواننده زن 
ایرانی که در 10 آذر در آمریکا از دنیا رفت هم در کنار یک 

مقاله غیراخالقی دیده می شود.

7 هشتگ داغ توئیتر از دیتاک	 
هشتگ های »شهید فخری زاده«، »اخراج بازرسان آژانس« 
و »ترور« بعد از شهادت شهید محسن فخری زاده در شهر 
آبسرد شهرستان دماوند در توییتر داغ شد. همچنین بعد 
از تصویب طرح دو فوریتی برای گسترش فعالیت هسته ای و 
همچنین کاهش نظارت ها هشتگ »مجلس انقالبی« توسط 
کاربران مورد استفاده قرار گرفت البته برخی از کارشناسان 
هم به این طرح انتقادهایی داشتند. در کنار این هشتگ ها، 
هشتگ سازمان منافقین درباره محاکمه یک دیپلمات ایرانی 
به ادعای بمب گذاری در یک نشست این سازمان تروریستی 
در سال 2018 هم در این فهرست قرار دارد. همچنین یک 
هشتگ برای دعوت مردم به اعتراض توسط اپوزیسیون و 
گروه های سلطنت طلب خارج از کشور داغ شد.»ماهشهر« 
هم از دیگر هشتگ هایی بود که در 
توییتر مورد استفاده قرار گرفت و 
کاربران با این هشتگ به عملکرد 
جمله  از  خوزستان  مسئوالن 
استاندار این استان بعد از باال 
زدن فاضالب و سرازیر شدن آن به 
خانه ها و بیمارستان های 
ــن شهر بــه دلیل  ای
انتقاد  بارندگی 
ــد و از  ــردنـ کـ
این که وعده 
چند  ــای  ــ هـ
مــــــاه پــیــش 
اســـتـــانـــدار 
ایــن اســتــان که 
دیگر  ــود  ب گفته 
باال  و  گرفتگی  آب 
زدن فاضالب نخواهیم 
داشـــت محقق نــشــده، 

گالیه کردند.
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یک توئيت

یک عکس  

سر بی کاله کیفیت آموزشی از بودجه1400  
 با وجود افزایش 3۰هزارمیلیاردی بودجه آموزش و پرورش، یک وزیر سابق می گوید

9۰درصد این بودجه صرف هزینه های جاری می شود

این روزها به سبک جدیدی از زندگی 
عادت کرده ایم 

 هزینه های عوارض خروجی
  گواهی نامه و گذرنامه
 در 1400 چقدر است؟

محمدجواد رنجبر/ دولت در الیحه بودجه سال 
1400 کل کشور، عوارض خروج از کشور را بدون 
تغيير نسبت به امسال، 264 هزار تومان تعيين کرده 
است که در صورت تصویب این موضوع در مجلس، 
از ابتدای سال آینده اجرایی می شود.به گزارش 
خراسان، در حالی که دولت سال گذشته و در الیحه 
بودجه سال 1399 کل کشور، عــوارض خروج از 
کشور را برای سفر اول هر ایرانی از 220 به 264 
هزارتومان، سفر دوم از 330 به 396 هزار تومان 
و سفر سوم و بيشتر را از 440 به  528 هزار تومان 
افزایش داد، در الیحه بودجه سال 1400 کل کشور 
هيچ تغييری در رقم عوارض خروج از کشور نداده و 
همان ارقام امسال را برای سال آینده نيز پيشنهاد 
داده است.دولت همچنين سال گذشته و در الیحه 
بودجه سال 1399 عوارض خروج از کشور زائران 
عمره و حج را از 110 به 132 هزار تومان افزایش 
داده بود که این رقم نيز برای سال آینده تغييری 
نکرده است.بر این اساس، عوارض خروج هوایی 
زائران عتبات عاليات نيز برای سال 1400 همچون 
امسال، 45 هزار تومان و عوارض خروج زمينی و 

دریایی زائران عتبات 15 هزار تومان خواهد بود.

معافیت زائران زمینی اربعین  از پرداخت       
 ،1400 بودجه  الیحه   6 تبصره  طبق  همچنين 
زائران اربعين که از تاریخ 4 شهریورماه تا 22 مهرماه 
سال آینده از مرزهای زمينی به مقصد کشور عراق 
از کشور خارج می شوند، از پرداخت عوارض خروج 

معاف هستند.

از گذرنامه و گواهی نامه چه خبر؟       
بر اساس این گزارش، هزینه صدور، تعویض و تمدید 
گذرنامه برای همه سنين طی سال آینده در الیحه 
بودجه سال 1400 بدون تغيير نسبت به امسال، 

125 هزار تومان تعيين شده است.
همچنين هزینه صدور گواهی نامه رانندگی هوشمند 
برای سال آینده در الیحه بودجه سال 1400 بدون 
تغيير نسبت به امسال، 50 هزار تومان تعيين شده 

است.

ــه کــشــور در  ــودج غــفــوریــان- مــتــن الیــحــه ب
ــروز پس از تقدیم به مجلس  ــال1400، دی سـ
منتشر شد و آن طور که بررسی های ما نشان داد، 
بودجه وزارت آموزش و پرورش برای سال جدید 
معادل 89 هزار ميلياردتومان پيش بينی شده 
است. بودجه ای که در ظاهر نسبت به بودجه 99 
با 32 هزار ميلياردتومان افزایش همراه شده 
است. اگرچه این رشد را باید به حساب افزایش 
حقوق کارمندان، هزینه ها و تورم گذاشت اما 
الهيارترکمن معاون وزیــر و فــردی که حساب 
و کتاب بودجه ای وزارت آمــوزش و پــرورش در 
دست اوست، در واکنش به بودجه 1400 این 
وزارتخانه تاحدودی اعالم رضایت کرده و گفته 
است: »وضع ما در بودجه 1400 خوب است؛ 
اما هنوز نيازهایی داریم که باید برطرف شود و در 

حال پيگيری هستيم.«

غوغای کم بودجه ای سال قبل       
سال قبل 10 آذر بود که الهيارترکمن معاون 
برنامه ریزی و توسعه وزارت آمــوزش و پرورش 
در دردنامه ای گالیه آميز از الیحه پيشنهادی 
دولت برای سال99 از بودجه لحاظ شده برای 
این وزارتخانه انتقاد کرده و گفته بود: »ما برای 
سال99درخواست بودجه 73 هزار ميلياردی 
را ارائه کرده ایم و اگر بودجه 99 با آن چه توسط 
سازمان برنامه و بودجه )54 هزار ميليارد تومان( 
اعــالم شــده، بسته شود در درجــه نخست 20 
درصد از پوشش تحصيلی در معرض خطر قرار 
می گيرد و با تعطيلی کالس های دایــر ممکن 
است پوشش تحصيلی 20 درصد دچار کاهش 
شود.« با این حال سال قبل با تمام فریادهای 
ایــن وزارتــخــانــه و رسانه های دلــســوز، بودجه 
موردنياز این نهاد بزرگ و مهم نهایتا در مجلس 
به رقم 57هــزار ميليارد رسيد و قصه با همين 
رقم تمام شد.اما امسال دقيقا در همين تاریخ 
)10آذر(، آقای الهيارترکمن در مصاحبه ای 
اعالم کرده است که وضعيت این وزارتخانه در 

الیحه بودجه1400 خوب است اگرچه تمامی 
نيازها برطرف نمی شود.

از ایــن افــزایــش بودجه چقدر خوشحال        
باشیم؟

اما برای یافتن پاسخ این سوال که آیا این افزایش 
بودجه، بــرای نيازهای این وزارتخانه کفایت 
می کند یا نه، به سراغ  مهندس محمود فرشيدی 

از وزرای سابق آموزش و پرورش رفتيم.
 فرشيدی که در دوره نهم دولت در این سمت 
حضور داشته است، می گوید: با وجود این مقدار 
افزایش، به این معنا نيست که بودجه کافی و الزم 
را به این وزارتخانه اختصاص داده اند، بلکه بيش 
از 90درصد این بودجه صرف حقوق و مزایای 
پرسنل می شود و اساسا آن چه در این نهاد اهميت 
دارد که موضوع کيفيت بخشی و تربيت است، با 
چنين اعتبارات و بودجه ها محقق نمی شود و 

نباید آن را انتظار داشت.

مسئله کمبود بودجه، مشکل امروز نیست       
فرشيدی به ادوار پيشين بودجه بندی کشور 
اشاره و بيان می کند: موضوع بودجه آموزش و 
پرورش از دیرباز دچار این مشکل و کم توجهی 

بوده و اساسا هيچ گاه بودجه کافی و الزم این 
وزارتخانه برایش محقق نشده است. شاید بتوان 
در این باره از این تعبير بهره گرفت که مسئله 
بودجه آموزش و پرورش همچون غولی است که 
گویی در دولت ها قابل حل نيست. این وزیر اسبق 
آمــوزش و پــرورش با اشــاره به این که مسئوالن 
ارشد دولت ها عمدتا بر رفع موضوعاتی از این 
ــن رو این مشکالت  قبيل تمرکز نمی کنند ازای

ــه روز افــزایــش  روز ب
می یابد، می گوید: در 
شرایطی که در کشور، 
همچون  موضوعاتی 
ــاک و...  بــــورس، خـ
ــورای عالی  دارای ش
و  ــوزش  ــ آم هستند، 

پرورش نيز باید شورای عالی اقتصادی زیرنظر 
رئيس جمهور داشته باشد تا این شورا بتواند در 
عالی ترین سطح مشکالت اقتصادی و بودجه ای 
آن را برطرف کند. فرشيدی که با حضور گروهی 
از کارشناسان اکنون در مجموعه ای با عنوان 
»کانون تربيت اسالمی« در حوزه آموزش و تربيت 
فعاليت می کند، راهکارهایی نيز ارائه می دهد. 
او می گوید: می توان با تدابير دقيق و  درآمدزایی 
از طریق بخش های بانکی و بيمه ای از مشکالت 
بودجه ای این وزارتخانه کاست. ضمن این که 
ایجاد صندوق مستقل بازنشستگی، خدمات 
درمانی مستقل و... هم می تواند این مجموعه 
بزرگ را در امر درآمدزایی یاری کند؛ اما باید 
بدانيم که این اقدامات و راه حل ها یک اراده بزرگ 

می خواهد.

 مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان 
غذا و دارو، با اشاره به واردات واکسن آنفلوآنزا با 
ارز نيمایی، قيمت آن را برای مصرف کننده 192 

هزار تومان اعالم کرد.
ــاره قيمت واکسن  دکتر حيدر محمدی   دربـ
آنفلوآنزا که به تازگی وارد کشور شده و در اختيار 
داروخانه های منتخب قرار گرفته است، گفت: 

با توجه به این که ایــن محموله جدید واکسن 
آنفلوآنزا با ارز نيمایی وارد شده است، قيمت آن 
برای مصرف کننده، 192 هزار تومان خواهد بود.
وی با بيان این که افراد می توانند با مراجعه به 
داروخانه و فقط با کارت ملی و ثبت کدملی در 
سامانه تی تک این واکسن را از داروخانه های 
منتخب دریافت کنند، افــزود:  این واکسن در 

داروخــانــه هــای منتخب ســراســر کشور توزیع 
می شود.به گفته وی، واکسن آنفلوآنزا در تهران 
نيز در داروخــانــه هــای منتخب 13 آبــان، 29 
فروردین، 22 بهمن، ایثار، شهيد کاظمی، هالل 
احمر مرکزی و شماره 2 و هالل احمر شهرری 
موجود است.محمدی درباره نحوه توزیع واکسن 
آنفلوآنزا در سایر استان ها نيز گفت: این واکسن 

داروخانه های  در  کشور  استان های  سایر  در 
منتخب دولتی توزیع می شود.

 زمـــان طــایــی تــزریــق واکــســن آنفلوآنزا        
گذشت

در همين رابطه دبير انجمن داروســازان تهران 
اعالم کرد که اگرچه زمان طالیی تزریق واکسن 
ــت، امــا تزریق آن برای  آنفلوآنزا گذشته اس
گروه های در معرض خطر می تواند مفيد باشد.

بنابراین  دکتر محمدرضا دری  ادامــه داد: 
تزریق واکسن آنفلوآنزا در این موقع از سال 
نيز برای افراد مسن، زنان باردار، مبتالیان به 
بيماری های زمينه ای مانند دیابتی ها، مبتالیان 
به بيماری های قلبی و عروقی و. .. می تواند مفيد 
باشد.وی با بيان این که معموال از زمان تزریق 
واکسن آنفلوآنزا تا زمان ایجاد ایمنی در بدن دو 
هفته طول می کشد، اظهار کرد: بر این اساس 
توصيه می کنيم که اگر واکسن توزیع شد، افراد 
در معرض خطر آن را تزریق کنند. بنابراین با 
گذشته  واکسن  تزریق  طالیی  ــان  زم این که 
است اما همچنان می تواند برای این گروه ها 

مفيد باشد.

محمداکبری- جبار کوچکی نژاد عضو کميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس هم در گفت وگو با خراسان گفت: افزایش  حدود 60 درصدی 
 درنظرگرفته شده در الیحه دولت برای بودجه آموزش سال 1400 

به هيچ وجه تامين کننده نيازهای این حوزه نيست.
وی افزود: بودجه درنظرگرفته شده از سوی دولت تنها نياز مالی فصل اول 
)حقوق و مزایا( در بودجه آموزش و پرورش را تامين می کند. بر این اساس 

فصل دیگر آموزش و پرورش همچنان بی نصيب می ماند. کوچکی نژاد خاطرنشان کرد: افزایش 
حقوق فرهنگيان و تامين حقوق بازنشستگان،طلب صندوق ذخيره فرهنگيان،فقر تجهيزات 
هنرستان ها و بسياری موارد دیگر از جمله موضوعاتی است که نياز مبرم به رسيدگی و تامين مالی 

دارد اما اميد نداریم که با  ردیف بودجه ای حداقل نيازمندی هایشان تامين شود.

   کوچکی نژاد: بودجه 1۴۰۰ آموزش و پرورش همچنان ناکافی است

 واکسن آنفلوآنزا رسید
 اما دیر رسید

واکسن فقط 19۲هزار تومان

وزیر بهداشت: واکسن کرونا را از 
3 طریق تامین می کنیم

وزیر بهداشت در خصوص وضعيت تامين واکسن 
گفت: از سه  طریق تامين واکسن را دنبال می کنيم 
یک مسير بحث واردات است که ما عضو مجموعه 
کواکس هستيم. از این مجموعه که سازمان جهانی 
بهداشت به عنوان یک ساز و کار برای تهيه واکسن 
برای همه کشورها در نظر گرفته است 16 ميليون 
و 800 هزار دوز واکسن را تامين خواهيم کرد که هر 

فردی باید دو دوز تزریق کند.
نمکی اظهار کرد: این واکسن ها را  برای حدود 8 
ميليون و 400 هزار نفر گروه آسيب پذیر از جمله  
افراد باالی 65 سال و آن ها که  بيماری های خاص و 
زمينه ای دارند،   در قالب کواکس پيش خرید کردیم 
که به محض این که در همه دنيا توزیع کنند ما هم 
آن را دریافت و تزریق می کنيم.وزیر بهداشت ادامه 
داد: راه دوم که دنبال آن هستيم خرید از منابع موثق 
است که غير از مجموعه سبد کواکس در دنيا توليد 
می شود. هيچ کمپانی سازنده واکسنی تا امروز 
گواهی های توليد را از سازمان جهانی بهداشت 
دریافت نکرده است. تالش ما این است از هيچ 
کشوری در منطقه و جهان  در تزریق واکسن برای 
جمعيت های مورد نياز  عقب نباشيم. وی افزود: با 
یکی از صاحبان تکنولوژی دنيا داریم قرار داد می 
بندیم که در قالب توليد مشترک در انستيتو پاستور 
بتوانيم  همکاری کنيم  و  اگر کلينيکال ترایال انجام 
می دهيم در قالب توليد مشترک باشد و راه سوم 
این که با کمک شرکت های دانش بنيان به عنوان 

توليد داخل این  حرکت را دنبال کنيم.



ماندگار  فیلم  برومند  احــتــرام 
»مادر« به کارگردانی زنده یاد علی 
حاتمی را ویژه مخاطبان نابینا، 
ــت. نسخه  ــرده اس توضیح دار ک
توضیح دار فیلم، امروز در آستانه 
سالروز درگذشت این کارگردان منتشر خواهد شد.

سینما و تلویزیون 6

به  واکنش  در  فرهادی  اصغر 
درگذشت زنده یاد علی اصغر 
ــازی نــوشــتــه اســـت که  ــب ــه ش
خـــاطـــرات شــیــریــن و زیــبــای 
همکاری با این بازیگر، همیشه 

بــا او مــی مــانــد. شهبازی در »جــدایــی نــادر از 
سیمین« نقش پدر »نادر« را ایفا کرده بود.

با  گذشته  روز  پیروزفر  پارسا 
به  موضعی«  »بی حسی  فیلم 
به  مهکام  حسین  کارگردانی 
نمایش خانگی آمد. او دو فیلم 
»تی تی« ساخته آیدا پناهنده 

و »مجبوریم« اثر رضا درمیشیان را آماده اکران 
دارد.

چهره ها و خبر ها

احسان علیخانی در گفت وگوی 
زنده با مخاطبان گفته است که در 
شرایط فعلی امکان ضبط »عصر 
ــدارد و احتمال  جدید« وجــود ن
دارد دی مـــاه، برنامه »هشتگ 
عصر جدید« با حضور او و داوران مسابقه پخش شود.

الهام کردا در سریال »آهوی من 
مارال« به کارگردانی مهرداد 
غفارزاده نقش »انیس الدوله« 
همسر مورد عالقه ناصرالدین 
شاه را ایفا می کند. قرار است 
حسن معجونی نیز نقش این شاه قاجار را در 

سریال ایفا کند.

ــده بـــه پــاس  ــن ــش ــوران درخ ــ پـ
تـــالش هـــای صـــادقـــانـــه طی 
سال های مــداوم کار در حوزه 
سینما و ارتباط با مردم، جایزه 
جشنواره  دوره  سیزدهمین 

فیلم »گلوبال« را دریافت کرده است. این رویداد 
در هند برگزار شده است.

تلویزیون

 مصطفی قاسمیان  

پنج شنبه 13   آذر  1399
1۷  ربیع الثانی 1442.شماره 20539

بیش از دو سال است که سکان مدیریت سریال های نمایشی شبکه 
سه سیما، به مهدی آذرپندار سپرده شده است. او که 31 سال 
دارد، از مدیران جوان و تازه نفس تلویزیون محسوب می شود و از 
نخستین روزهایی که به این شبکه کوچ کرد، با حواشی مختلفی 
که طبیعت کار در پربیننده ترین شبکه تلویزیون است، دست وپنجه 
نرم کرده؛ اتفاقاتی از جمله توقیف دو سریال، حواشی »سرباز« 
و قرارداد طوالنی مدت با علی صبوری. در این گفت وگوی 98 
دقیقه ای، مهم ترین انتقادها و ابهامات را درباره سریال های شبکه 
سه سیما با آذرپندار مطرح و تالش کردیم تا پاسخ هایی صریح از 

وی بگیریم. آن چه می خوانید، چکیده ای از این گفت وگوست.

از بهمن 98 تا تیرماه 99، سریال های شبکه سه، دوره افولی 	 
را تجربه کرد که در آن چند سریال تکراری مثل »مرد هزارچهره« 
و »پروانه« یا با مخاطب نسبی پایین مثل »سرباز« پخش شد. 

درباره این دوره توضیح می دهید؟
قبل از جــواب دادن به این ســوال، ابتدا باید توضیحی دربــاره 
سیمافیلم بدهم. دلیل این که سیمافیلم گروه فیلم و سریال 
مستقل داشته باشد و خودش عالوه بر جایگاه ستادی و نظارتی 
که دارد، جداگانه تولید کند، این است که اگر شبکه ها با مشکل 
پیش بینی نشده ای مواجه شوند، به واسطه تولیداتش کمک شان 
کند. من از شما می پرسم، در این دو سال که من مسئولیت گروه 
فیلم و سریال شبکه را بر عهده دارم، کــدام کار تولیدشده در 

سیمافیلم را می شناسید که به شبکه سه آمده؟

موردی در خاطرم نیست.	 
تنها یک طرح بوده به نام »نیوجرسی« که بنا به دالیلی، آن هم 
گرفتار مسائلی بود و آقایان انصاری و رضویان بارها و بارها تا 
مرز انصراف از پروژه پیش رفته بودند و به تازگی به نام »021« از 
شبکه سه پخش شد. ولی روال سیمافیلم با بقیه شبکه ها این طور 
است که سریال را کامل می سازند و به پخش می فرستند، مثل 
»زیرخاکی«، »از یادها رفته«، »ترور خاموش«، »پناه آخر«، »خانه 
امن«، »ایلدا« و »حکایت های کمال«. شما ببینید این که ناگهان 
سریالی مثل »خانه امن« 50 قسمتی، از سیمافیلم به شبکه ای 
برود، کمک بزرگی به آن شبکه است. ما هم گاهی تالش کرده ایم 
که این سریال ها بیایند و گرهی از آنتن ما باز کنند، اما نشد. در 
دوره ای که ما می دانستیم »سرباز« سریال ماه رمضانی نیست و 
تناسبی با آنتن رمضان ندارد، خیلی تالش کردیم که »زیرخاکی« 
را به شبکه سه بیاوریم. ولی وقتی تیزر سریال »نون. خ 2« که قرار 
بود ماه مبارک رمضان از شبکه یک پخش شود، به عنوان سریال 
بین نوروز و ماه رمضان این شبکه پخش شد، فهمیدیم که باید 
برای رمضان فکر دیگری بکنیم. »سرباز« آماده نبود و عوامل به 
سختی قبول کردند که کار را به اتمام برسانند تا جمع شود. غیر از 
این ها، در اواخر سال 98 که بعضی سریال هایمان نرسید، تصمیم 
گرفتیم دو سریال »کتونی زرنگی« و »آخر خط« را که در گروه 
اجتماعی شبکه سه ساخته شده بودند ، روی آنتن بفرستیم که 
هردو توقیف شدند. در نتیجه آنتن شبکه از برهه ای دچار مشکالت 
جدی شد و لطمه دید. با این که پیش بینی شده بود سیمافیلم به 
کمک شبکه ها بیاید، اما در دوره آقای میرباقری، هر سریالی که 

متقاضی اش بودیم، آن امضا برای شبکه سه زده نشد.

دلیل اش چه بود؟	 
باألخره این موضوع چیزی نیست که پنهان مانده باشد. اختالفاتی 
بین شبکه و معاونت وجود داشت و آن امضای آخر را که همیشه باید 
آقای میرباقری می زد، هیچ وقت روی کاغذ نمی آمد. این موضوع 
را هم در نظر بگیرید که بعضی از سریال ها که بودجه بیشتری 
می طلبند یا حساسیت های موضوعی دارند، در سیمافیلم تولید 
می شوند. مثال ساخت سریال های امنیتی در بعضی حوزه ها به 
طور کلی در انحصار سیمافیلم است. می خواهم بگویم سریال های 
سیمافیلم، سریال های ویژه هستند و این مسئله ماجرا را از زاویه 
دید ما، کمی بغرنج تر می کند، چون احتمال دیده شدن آن ها به 
دلیل برخورداری از موضوعات ویژه تر و امکانات گسترده تر از بقیه 

سریال ها بیشتر است.

خودتان گفتید سیمافیلم برای کمک به شبکه هاست. به 	 
طور منطقی وقتی سیمافیلم می بیند شبکه سه سریال انباشت 
شده بیشتری دارد، به شبکه های دیگر کمک می کند. این طور 

نیست؟
 درست است. در مواقعی مثل همین حاال، ممکن است این طور 
باشد، ولی در ماه مبارک رمضان این اتفاق نیفتاد. می شد »نون 
خ 2« تا شب های قدر در شبکه یک پخش شود و »زیرخاکی« در 
شبکه سه. همان طور که »زیرخاکی« که طوالنی تر از »نون خ« بود، 
در شب های قدر پخش نشد، دو شب بعد از شب های قدر، تمام 
شد و به پایان ماه مبارک نرسید. حاال فرض کنید همین دو شب 
هم نبود و »نون خ« تا شب های قدر تمام می شد. برای شبکه یک 
تفاوت چندانی نداشت. اتفاقا اگر بخواهیم همه شبکه ها موقعیت 

مناسبی داشته باشند، این روال بهتر و منطقی تر به نظر می آید.

شبکه یک سریال »نون خ« را بین نوروز و رمضان پخش کرد. 	 
آیا برای آن برهه، این شبکه سریال دیگری داشت که جایگزین 

کند؟
نمی دانم. ولی ما که هفت شب سریال تکراری پخش کردیم.

ولی »دوپینگ« شبکه سه طوالنی تر از »پایتخت« بود و 	 
شما زمان خیلی کمتری سریال تکراری پخش کردید.

باألخره می شد برای آن هم چــاره ای اندیشید. گاهی درباره 
باکس ماه رمضان که انتظارات از آن خیلی باالست، تصمیم گیری 
می شود و گاهی درباره زمان دیگری مثل بین نوروز و رمضان. 
جدی تر از آن، در باره اواخر سال 98 اسنادش موجود است که از 
زمستان 97 یا حداکثر بهار 98، نامه زدیم و گفتیم در دو ماه آخر 
98، احتماال به مشکل می خوریم، ولی بنا به تصمیم معاون سابق 

سیما کمکی به ما نشد و مجبور شدیم »کتونی زرنگی« و »آخر خط« 
را که برای باکس ساعت 8 و نه باکس اصلی 8:45 ساخته بودیم، 

پخش کنیم که آن  هم نشد.

از ماه رمضان گفتید. با وجود این بازخوردها، اگر به ماه 	 
رمضان برگردید، »سرباز« را پخش می کنید؟

قبل از آن هم می دانستیم که این اتفاق می افتد.

می دانستید و پخش کردید؟ »سرباز« نابود شد!	 
بله. این تصور را داشتیم که »سرباز« سریال خاصی است و نیاز به 
پس تولید جدی دارد. ذره ای شک نداشتم که برای ماه رمضان 
مناسب نیست، اما سریال دیگری نداشتیم. ما حتی به گزینه 
»آخر خط« هم فکر کردیم، اما مسئله یکی دو بازیگر مشکل دار این 
سریال از جمله »امیر نوری« هم در آن برهه حل نشد و نتوانستیم 

آن را پخش کنیم.

سریال »نجال« که به تازگی پخش شد، سریال اربعینی بود، 	 
ولی قسمت های مربوط به پیاده روی در مسیر کربال، بعد از ماه 

صفر پخش شد. چرا این اتفاق افتاد؟
از ابتدا هم قرار نبود »نجال« در ایام اربعین با پخش قسمت های 
آخرش که فضای اربعینی داشت به اتمام برسد، ولی قرار بود این 
سریال در ماه صفر تمام شود و با آغاز ماه ربیع سریال طنز روی آنتن 
رود. از نظر کنداکتوری هم درست نیست که سریالی در روز اربعین 
تمام شود، چون 10 روز بعد از آن هم آنتن به اصطالح سنگین است 
و باید یک سریال 10 قسمتی دیگر در همین حال و هوا پخش شود. 
وقتی سریال اربعینی می سازیم، منظورمان این است که باید ماه 

صفر تمام شود.

پس چرا این اتفاق نیفتاد؟	 
سریال »زمین گرم« قرار بود از دهه اول محرم روی آنتن برود، اما 
به علت مصائبی که کرونا برای این پروژه ایجاد کرد، به زمان مقرر 
نرسید و حدود 10-11 روز در کنداکتور وقفه افتاد. به طور مثال 
یک بازیگر این سریال کرونا گرفت؛ آن هم در حالی که خودش به 
جای بازیگر دیگری به سریال پیوسته بود که 15 روز جلوی دوربین 
رفته بود، ولی با شیوع کرونا، دیگر از ترس حاضر نشد ادامه بدهد! 
ما هم مجبور شدیم بخش های مربوط به ایشان را دوباره بگیریم که 

کار را عقب انداخت.

یک نکته مثبت که سریال »نجال« داشت، خروج از تهران 	 
بود. اما این نکته مثبت در دیگر سریال های تولید شما 

خیلی دیده نمی شود.
ببینید این همان به نوعی فاصله آرمان تا عمل است. من هم از قبل 
همین اعتقاد را داشتم که سریال ها بهتر است به خارج از تهران 
برود. چنان که وقتی این مدل سریال ها روی آنتن رفتند، مطمئن تر 
شدم که مردم هم این ها را بیشتر دوست دارند و عالقه مندند 
که سریال ها فضای متفاوتی داشته باشند. اما بخش تلخ ماجرا 
این است که ما تقریبًا هیچ سریال شهرستانی نداشتیم که به آن 
اعتراض قومیتی نشود! حتی در بعضی سریال ها که یک قسمت یا 
یک دیالوگ ما مربوط به گوشه ای از کشور است، صدای اعتراضی 

بلند می شود.

شاید این که سازمان صداوسیما یک بار در »سرزمین کهن« 	 
در برابر اعتراضات کوتاه آمد، به این بحث دامن زده باشد.

بله، ممکن است. آن کار خاطره تلخی شده است.

از »سرزمین کهن« خبری نیست؟	 
ما در این مدت خیلی تالش کردیم که مشکل »سرزمین کهن« 
را حل کنیم، ولی مجموعه شرایط کشور طوری است که هنوز 
سازمان صداوسیما به این قطعیت نرسیده این سریال را پخش 
کند. با این که در یکی دو سال اخیر رایزنی های متعدد و مثبتی 
صورت گرفته، امیدوارم روزی برسد که این سریال که بدون شک 
یکی از درخشان ترین کارهای تاریخ صداوسیماست،  مجال 
پیدا کند روی آنتن برود. با این که خودم توفیق نداشتم در این 
سریال همکاری داشته باشم، اما صفر تا صد از آن دفاع می کنم. 
جزو کارهایی است که روزی اگر بخواهیم برای تولید آن با چنین 
بازیگران و پروداکشنی دورخیز کنیم، نمی گویم نشدنی است، 

ولی واقعا خیلی سخت است.

ــادی ســریــال با 	  ــ در یــکــی دو ســـال اخــیــر، تــعــداد زیـ
کارگردان اولی ها کار کردید، نظیر »نجال«، »زمین گرم«، »آخر 
خط«، »سرباز«، »دوپینگ«، »کتونی زرنگی« و... فکر نمی کنید 

این رویکرد به تضعیف آنتن می انجامد؟
البته چهره هایی مثل احمد کاوری، سروش صحت، برزو نیک نژاد، 
جواد افشار و سعید سلطانی هم بوده اند، اما راهبرد استفاده از 
کارگردان اولی ها را تأیید می کنم. دو دلیل دارد. یکی سیاست 
گذاری بنده است و شخصا به این مدل اعتقاد دارم و از مدت ها 
قبل دغدغه ام این بود و دنبال آدم های مستعد بودم. چنان که 
با آقای تقیانی پور کارگردان »نجال« از سال ها پیش به واسطه 

تئاتر آشنا هستم و سه چهار سال قبل با ایشان یک تله فیلم دفاع 
مقدسی ساختیم که وقتی حاصلش خوب شد، به این نتیجه 
رسیدیم که می توانیم سریال کار کنیم. اما دلیل دیگری که این 
ماجرا پررنگ تر شده، این است که ما جماعت محدودی سریال ساز 
داشتیم که در این برهه زمانی، همین معدود سریال سازهای 
کشور بین تلویزیون و نمایش خانگی تقسیم شده اند و واقعا 
ــرورت جــدی ورود آدم هـــای جدید حس می شود. در خود  ض
تلویزیون هم چهار گروه فیلم و سریال به صورت جدی کار می کنند 
و هرکدام به دنبال کــارگــردان، نویسنده و تهیه کننده برای 
پروژه های مصوب خود هستند. در چنین شرایطی من به این 
نتیجه رسیده ام که باید یک گروه فیلم و سریال برای رسیدن به 
استقالل تولیدی، کارگردان های خودش را پیدا کند. به دوره های 
موفق سریال سازی در سازمان که نگاه می کنم، می بینم مدیرانی 
موفق بوده اند که توانسته اند گروه هایی را برای خودشان خلق 
کنند. البته در تمام این مدت این جور نبوده که با اشخاص صفر 
کیلومتر کار کنیم و همه از قبل، فیلم سینمایی یا تله فیلم در کارنامه 
داشتند، اما ممکن است در برخی موارد ببینیم اشتباه کردیم و این 

موضوع را می پذیریم.

یک قرارداد نسبتا پرسروصدای 10 ساله هم با علی صبوری 	 
بستید. درباره آن توضیح می دهید؟

ببینید ما باالخره در جایگاهی هستیم که می توانیم به شهرت و 
دیده شدن آدم ها ضریب بدهیم و آن ها را در معرض نظر مخاطب 
قرار دهیم. در نتیجه دربــاره این که چه کسانی پررنگ شوند، 
تکلیف داریم. این قرارداد هم بر مبنای همین تکلیف منعقد شده 
است. البته قرارداد این گونه نیست که آقای صبوری اگر بخواهد 
استوری  بگذارد، قبل از انتشار آن را با ما چک کند. اما دوستانی 
هستند که صفحه ایشان را چک می کنند و اگر احساس کنیم 
چیزی گذاشته شده که با مسائل کالن سازمان مطابقت ندارد، 
حتما تذکر داده می شود. در ویدئوهای طنزی هم که تولید 
می کند، چه در مرحله متن و چه پس از ساخت، نظارت وجود دارد.

پس ویدئوهای ایشان را قبل از انتشار تایید می کنید.	 
بله. البته تایید آن ها به این معنا نیست که محتوای شان صددرصد 
مورد قبول سازمان است. نه! ولی بررسی می کنیم که در حد 
فضای اینستاگرام، مسئله مضری نداشته باشد و فکر می کنم در 
این مدت، این ویدئوها به لحاظ محتوایی، مشکل جدی و حادی 

ندارند.

درباره جزئیات و مبلغ قرارداد هم بگویید.	 
هیچ مبلغی ردوبدل نشده و این قرارداد هیچ بخش 

مالی ندارد. سرویسی که تلویزیون داده، همین در 
اختیار قرار دادن آنتن به یک جوان جویای نام در 
جایگاه بازیگری است و تعهدات بابت این است که 

شبکه سه صرفا اجازه داده از طریق آنتن این چهره 
در معرض دید عموم به عنوان بازیگر قرار گیرد. 
این مزیت تلویزیون را اصال نباید نادیده گرفت و 
بدیهی است در قبال چنین امکانی، تلویزیون نه 
تنها پولی نمی دهد که حتی تعهد سفت وسخت 

هم می گیرد.

ممکن است از این قراردادها باز هم ببندید؟	 
بله، ممکن است، اگرچه سیاست ما بازیگر آوردن 
از اینستاگرام نیست، ولی ممکن است از این 
قراردادها باز هم ببندیم. این سریال هم در میانه 
کار به ما واگذار شد و ما فکر می کردیم باید بین 
اینستاگرام بعضی از این چهره ها و فعالیت شان 
در تلویزیون، ارتباطی برقرار شود که این قرارداد 
10 ساله، محصول این ماجراست. این نکته را هم 
بگویم که در سن وسال علی صبوری، بازیگران 
کمدی کمی در کشور داریم. تا جایی که اگر دقت 
کنید می بینید هنوز از علی صادقی و اشکان 

اشتیاق که به  رغم میان سالی به خاطر چهره شان می توانند نقش 
جوان را بازی کنند، برای چنین نقش هایی استفاده می شود.

در سریال نوروزی »دوپینگ«، تعدادی چهره  سینمایی مثل 	 
هادی حجازی فر و شبنم مقدمی حضور داشتند. این رویه در 
برنامه های غیرنمایشی شبکه سه مثل »برنده باش« هم دیده 
می شود. برای حضور ستاره های سینما در سریال های شبکه 

برنامه ای دارید؟
حتما، به شرط این که ارقام دستمزد با حساب وکتاب ما همخوانی 
داشته باشد. ما دستمزد معمول تلویزیونی را به آقای حجازی فر 
و خانم مقدمی ندادیم، ولی رقم نجومی هم ندادیم. به خصوص 
آن که سریال های نــوروز 3-4 ماهه تصویربرداری می شود و 
برای ما می صرفد که در این مدت کوتاه، این اتفاقات بیفتد، چون 
مردم هم دوست دارند. چنان که اطالع دارم پژمان جمشیدی 
هم در »زیرخاکی« که سریال ما نبوده، دستمزد سریال نمایش 
خانگی اش را نگرفته است. ستاره ها هم می دانند در تلویزیون 

باید مقداری آن ها کوتاه بیایند و مقداری ما، تا توافق صورت بگیرد. 
اگر تناسبی وجود داشته باشد، در آنتن های ویژه حاضریم این کار 
را انجام دهیم. شرایط با دستمزدهای شبکه خانگی طوری به هم 
ریخته که گاهی بازیگرها دستمزدهایی را طلب می کنند که خیلی 

عجیب است و اصال به آن بازیگر نمی خورد.

ممکن است حضور چهره های سینمایی به زودی اتفاق 	 
بیفتد؟

بله، ممکن است ما سریالی داشته باشیم که چهره ای داشته باشد، 
ولی نه لزوما از بین ستاره های درجه یک سینمای ایران. همین 
سریال »صفر بیست ویک« را ببینید. آقایان رضویان و انصاری، 
چندین سال در تلویزیون حضور نداشته اند و بازگشت شان به 

تلویزیون اتفاق تازه ای است.

حسام منظور چند سریال برای شبکه سه بازی کرده. با او 	 
قرارداد بسته اید؟

اتفاقًا می خواستم بگویم که حسام منظور، یک مصداق موفق از 
این است که تلویزیون شخصی را به ستاره تبدیل کرده. فعال ستاره 
تلویزیون است و مردم هم دوستش دارند. اما نه، با او قراردادی 
بسته نشده است چرا که تولید »بانوی عمارت« قبل از بنده شروع 

شده بود.

شایعه شد که برای فصل دوم »بانوی عمارت«، دستمزد 	 
باالیی درخواست کرده است.

نه، اتفاقًا در کارهایی که بوده، خیلی رفتار حرفه ای و خوبی داشته 
است. هنوز اصال تکلیف کارگردان »بانوی عمارت 2« مشخص 

نشده و مذاکره ای صورت نگرفته است.

شبکه سه در یکی دو سال اخیر، سریال باالی 50-60 درصد 	 
مخاطب خیلی کم داشته؛ شاید فقط »ستایش« که آن هم در دوره 
شما تولید نشده. به نظر می رسد همه سریال ها متوسط است 
و سریال درخشانی ندارید. درست است؟ نظرتان درباره افت 

کیفیت مجموعه های نمایشی شبکه سه چیست؟
غیر از »ستایش« که مخاطب 70 درصــدی داشــت، سریال 
»برادرجان« باالی 50 درصد مخاطب داشت که پربیننده ترین 
سریال ماه رمضانی پنج سال قبل از خودش شد. »گاندو« را هم 
داشتیم که نزدیک به 50 درصد است. توجه کنید سریال های 
شبکه سه، دو فصل دارد و مخاطب ما به خاطر شرایط فصلی و تغییر 

ساعت، معموال در شش ماه دوم خیلی بیشتر است.

بله، اما همچنان سریال درخشان نداشتید.	 
شرایط تلویزیون طوری است که به سختی به مخاطب 80-70 
درصدی می رسیم، مگر این که معموال سری چندم یک مجموعه 
باشد. برنامه های قدیمی تر همیشه مخاطب بیشتری دارد و 
بخشی از علت آن به تصویر ذهنی مخاطب برمی گردد. ما هم 
ساخت ادامه سریال های موفق و برندهایمان را پیگیری می کنیم. 
»فوق لیسانسه ها« جزو همین مــوارد است و با این که کمدی 
خاص تری داشت، مخاطب آن نسبت به دو فصل قبلی باالتر رفت. 
البته من معتقدم این اشکال در زمینه کمدی هست. شاید به این 
دلیل بوده که بعضی کمدی سازهای شبکه سه، کوچ کردند و 

راغب نیستند در تلویزیون کار کنند.

اتفاقا خوب شد این مسئله را مطرح کردید. مخاطبان 	   
دوست دارند بعضی سریال سازهای باسابقه مثل رضا 
عطاران، مهران مدیری و حسن فتحی را در قاب 

تلویزیون ببینند.
ــودش مایل نیست  ــای عــطــاران واقعا خ آق
سریال بسازد. هیچ منعی برای سریال سازی 

ایشان در تلویزیون وجود ندارد.

در غرب مرسوم است از چهره هایی که 	   
نمی توانند سریال بسازند، در مقام دیگری 

مثل تهیه کننده استفاده می شود.
آقای عطاران اول باید رغبت داشته باشد 
با تلویزیون کار کند و بعد به این بحث ها 

برسیم.

آیا از طرف تلویزیون تمایل نشان داده 	   
شده؟

بله دوره ای به آقای مهام مأموریت سازمانی 
داده شده بود که آقای عطاران را به تلویزیون 
بیاورند. حتی آقای میرباقری در جلسه ای 
از ما خواست که سراغ آقای عطاران برویم. 
می دانم آقای پورمحمدی هم خیلی تالش 
کرد که این اتفاق بیفتد، ولی آقای عطاران 
خودش به دالیلی مایل نیست با تلویزیون 

کار کند.

برنامه ای برای ادامه یا بازسازی سریال های موفق قدیمی 	 
شبکه مثل تولید »زیر آسمان شهر 4« دارید؟

ادامه بعضی از سریال های موفق، مثال ناظر به حضور نویسنده 
یا کارگردان یا هردوی آن هاست. مثال االن نمی شود گفت 
اصغر فرهادی بیاید »خانه به دوش 2« را بنویسد یا رضا عطاران 
آن را بسازد. اگر منظور استفاده از برند، بدون استفاده از 
عوامل است، من به آن اعتقادی نــدارم و مخاطب هم زیاد 
نمی پسندد. همان فصلی از »زیر آسمان شهر« که رضا عطاران 
نویسنده اش نبود، اگر یادتان باشد لطمه جدی خورد. حتی 
دوره ای درباره »آوای باران 2« نیز صحبت کردیم، اما فهمیدیم 
آقای مهران احمدی در آن زمان نمی خواهد در ادامه اش بازی 
کند. البته این شخصیت در فصل یک کشته شده بود، اما 
مرگش طوری بود که می شد برگردد. تیم سازنده نتوانسته 
بود ضدقهرمان مناسبی برای جایگزینی او بیاورد و ما به این 

نتیجه رسیدیم که ادامه دادن این سریال توجیهی ندارد.

رشد 3۷ درصدی بودجه صداوسیما

الیحه بودجه سال 1400 کل کشور منتشر شد که 
بر اساس آن، سهم سازمان صداوسیما برای تولید 
برنامه های صوتی و تصویری از بودجه پیشنهادی، 
معادل 2۶19 میلیارد تومان است و رشد 37 

درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
به گــزارش ایسنا، بر اســاس جــدول اعالم شده 
برای بودجه کل کشور در سال 1400، بودجه 
مصوب نهایی سازمان صداوسیما در سال 99، 
مبلغ 1915 میلیارد تومان بوده است. جزئیات 
این بودجه بــرای تولید برنامه های مختلف در 
سال 1400 شامل مواردی چون تولید و پخش 
برنامه برای صداوسیمای مراکز استانی، تولید و 
تامین برنامه در بستر فضای مجازی و شبکه های 
و  ســراســری  سیمای  پخش  و  تولید  تعاملی، 
همچنین صدای سراسری است. برنامه گسترش 
فعالیت های رسانه ای برون مرزی و تولید، تامین، 
پخش، خبر، گزارش ها و مستندات خبری هم در 

جزئیات این بودجه گنجانده شده است.
در بودجه پیشنهادی سال 1400 همچنین به 
دولت اجازه داده شده است که در صورت مجوز 
از مقام معظم رهبری، تا سقف 150 میلیون یورو 
از منابع ورودی سال 1400 صندوق توسعه ملی 
را به صورت تسهیالت ارزی یا تضمین دولت، 
برای توسعه کمی و کیفی برنامه های تولیدی، 
اختیار  در  سریال  و  فیلم  مستند،  پویانمایی، 

صداوسیما قرار دهد.

شبکه های 3، یک و خبر 
پرمخاطب ترین های تلویزیون

بر اساس اعالم نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه 
ملی از مخاطبان سیما در فصل تابستان 99، 
شبکه های سه، یک و خبر به ترتیب در رتبه های 
اول تا سوم پرمخاطب ترین شبکه های سیما قرار 

گرفتند.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، بر اساس 
این نظرسنجی 74/7 درصد بیننده برنامه های 
مختلف سیمای رسانه ملی در فصل تابستان 
بودند و به طور میانگین سه ساعت و 21 دقیقه 
نتیجه  نشستند.  تلویزیون  برنامه های  ــای  پ
نشان  ملی  رسانه  تحقیقات  مرکز  نظرسنجی 
می دهد که شبکه  سه سیما با 51/1 درصد، 
یک سیما با 45/2 درصد، خبر معاونت سیاسی 
با 45/1 درصد، آی فیلم معاونت برون مرزی با 
43/1 درصد، دو سیما با 35/9 درصد، نسیم 
سیما با 32 درصد و مستند سیما با 30/1درصد 
بیشترین مخاطب را در فصل تابستان داشته اند.

آقای میرباقری 
در جلسه ای از ما 

خواست که سراغ 
آقای عطاران برویم. 

می دانم آقای 
پورمحمدی هم 

خیلی تالش کرد 
که این اتفاق بیفتد، 

ولی آقای عطاران 
خودش به دالیلی 

مایل نیست با 
تلویزیون کار کند
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اکرم انتصاری - شروع موسیقی پاپ در ایران 
با نام هنرمندانی مانند خشایار اعتمادی گره 
خورده است؛ این خواننده 49 ساله، از 15 
سالگی فعالیت خود را در موسیقی آغاز کرد 
و با خواندن آهنگ »بارون«، به شهرت رسید. 
او بارها از مسیر سختی که برای صدور مجوز 
موسیقی پاپ در ایران طی کرده، گفته است 
و ســال گذشته نیز، بــرای همیشه از دنیای 
موسیقی پــاپ خداحافظی کــرد. اعتمادی 
ــادی در داخــل و خارج  تاکنون اجــراهــای زی
از کشور داشته اســت؛ به همین بهانه با این 
خواننده  که سال های زیــادی را با چالش ها 
و فراز و نشیب های موسیقی گذرانده است، 

گفت و گو کردیم.

موسیقی پاپ از سال 95 ساکت است	 
خشایار اعتمادی معتقد است موسیقی پاپ 
نه تنها در ایــن روزهــا، که از ســال 95 دچار 
سکون شــده اســت. او در ایــن بــاره می گوید: 
»اگرنظر واقعی من را می خواهید، موسیقی 
پاپ ما از سال 95 به بعد ساکن است. یعنی این 
موسیقی که ما طی این سال ها می شنیدیم، 
موسیقی  محتوایی،  و  ــزاری  ــرگ ب لحاظ  بــه 
قابل توجهی نبوده، به نوعی سکوت و سکون 
بوده و به نوعی، جنب و جوش مردم در موسیقی 
بوده است. یکی از دالیلی که باعث شد من از 
موسیقی خداحافظی کنم، این بود که به این 
موسیقی پاپ که رایج شده بود، دیگر اعتقادی 
نداشتم.« این خواننده درباره این نوع موسیقی 
این طور توضیح می دهد: »موسیقی و کارهای 
فرهنگ سازی  بــرای  ساختاری  باید  هنری 

اجتماعی باشد، اما متاسفانه، به نظر 
من، این موسیقی که تولید می شود، 
نه فرهنگ ساز و اخالق مدار است و نه 

به لحاظ آکادمیک چیزی را به موسیقی 
داشته مان، اضافه می کند.«

مــردم از روی بیکاری ســراغ 	 
کنسرت می روند!

ــاره  ــ ــق« درب ــش ــده »ای ع ــن ــوان خ
وضعیت بعد از کرونا پیش بینی های 

جالبی دارد. او در این باره می گوید: »من فکر 
می کنم بعد از تمام شدن دوره کرونا، با یک 
وضع دیگری مواجه خواهیم بود. همه چیز 
ــرد؛ باید هم ایــن طــور شود،  تغییر خواهد ک
چون به هر حال آن مسیر یک مسیر قدیمی و 
مندرس و 18 سال است که داریم آن را طی  
می کنیم. به نظرم، باید در موسیقی تغییرات 
عمده ای صورت بگیرد؛ چه به لحاظ ساختار 
موسیقی و چه به لحاظ پرسوناژهایی که باید 
روی استیج اجرا شود و تولیدات موسیقی. باید 
یک تغییرات کلی در معرفی، تبلیغات، ارائه و 
محتوای موسیقی صورت گیرد. حتی اگر کرونا 
هم بماند، اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تنها 
از روی این است که مردم از روی بیکاری به 

سراغ کنسرت می روند.«

خواننده های پاپ از مخاطبان بیشتر 	 
شده اند!

 خشایار اعتمادی می گوید که شاید تعداد 
خواننده هایی کــه در ســال هــای قبل وارد 
موسیقی پاپ شدند، از مخاطبان موسیقی پاپ 
بیشتر شده باشد. او درباره این موضوع این طور 
توضیح می دهد: »در میان این خواننده ها، 
اعتقاد دارم که صدای دو سه نفر قابلیت هایی 
دارد و اگر موزیک خوب برایشان ساخته شود 
و شعرهای خوبی را انتخاب کنند، می توانند 
خیلی موفق تر باشند؛ اما فقط یک رویکرد و 
ریتمیک شش و هشت را که طربناک است، 

انتخاب می کنند. البته این طبیعی است، چون 
اصواًل هنر جاذبه معکوس دارد؛ در جامعه ای 
موسیقی های  هستند،  خوشحال   همه  که 
محتوامحور انتخاب می شود و در جامعه ای 
که به خاطر چالش های اقتصادی، آن انرژی 
ــداری دچـــار فــرســایــش شده  ــق اجتماعی م
است، مردم سعی می کنند کمبود خودشان 
را با موسیقی های شادتر و بی محتواتر، یا با 
فیلم های طنزآلود ولو این که بی محتوا باشد، 
جبران کنند. می بینید این اتفاق از سال 95 
دارد می افتد، موزیک ها به موزیک های شاد 
بی محتوا تبدیل شده، در فیلم ها باید حتما 
باشد که  نه چندان مؤدبانه طنز  رفتار  یک 
بگیرد. این که می گویم کلیت نیست و کارهایی 
هم هستند که کارهای خوبی هستند، ولی 
کارهای خوش ساخت هنری نسبت به تعداد 
اجتماعی  مختلف  ذائقه های  و  هنرمندان 

بسیار کم تعدادند.«

محتوای موسیقی لمپنی شده است	 
خشایار اعتمادی بر این عقیده است که فضای 
موجود در موسیقی از اواسط دهه هشتاد، قابل 
حدس بوده است. او می گوید: »از اواسط دهه 

ــی دادم که موسیقی به  هشتاد، من هشدار م
سمت فضای ساده انگاری و محتوا هم به سمت 
لمپنی حرکت می کند. وقتی این ها خوراک 
ــردم و  ــود، سطح شنیداری م گــوش جامعه ش
فرهنگ و هوشمندی جامعه هم پایین می آید. 
در این حالت، وقتی مردم با کار سنگین به لحاظ 
ساختار مواجه شوند، فوری رد می کنند و آن را 
گوش نمی کنند. مثل این می ماند که جامعه را 
برای جنس مبتذل آماده  و بعد آن را به آن ها قالب 
می کنند. در حوزه های دیگر هم این اتفاق افتاده 
است، مثال مردم را با ماشین های ضعیف آشنا 
می کنند و کم کم همان را به خوردشان می دهند! 
با این حال، همان طور که گفتم، من فکر می کنم 
که بعد از پایان کرونا، این شرایط تغییر کند و از 

فضای لمپنی در محتوا فاصله بگیریم.«

موسیقی پاپ فعلی، کارنامه خوبی ندارد	 
ــاره  ــاپ، درب  ایــن خواننده پرتجربه موسیقی پ
ــت،  ــی کـــرده اس ــه در موسیقی ط مــســیــری ک
حضورم  »از  مــی گــویــد:  و  دارد  صحبت هایی 
در موسیقی پشیمان نیستم، به خاطر این که 
از کارهایی که کــردم راضـــی ام. بیش از 150 
اجرا دارم و در جشنواره های مختلف داخلی و 
بین المللی شرکت کردم؛ بنابراین از کاری که برای 
خودم کردم، نه تنها پشیمان نیستم، بلکه بسیار 
خوشحالم؛ چون خاطرات بسیار خوبی برای خودم 
درست کردم. اگر بخواهید از لحاظ جریان محوری 
به این قضیه نگاه کنید، بعد از این که اولین 
ــرا و تولید آلبوم  مجوز اج
پاپ را در کشور گرفتم و 
حتی یک دهه بعد، آثار 
ما  می شد.  تولید  خوبی 
جریانی را راه انداختیم که 
خوب پیش رفت؛ اما متاسفانه  
االن َجو را به سمتی برده اند 
که دل آدم بــرای موسیقی 
پاپ می سوزد. در حقیقت 
ــه خـــودم در  ــام ــارن از ک
موسیقی راضـــی ام و 
موسیقی  کارنامه  از 

پاپ نه.«

ادبی

صبا زمنزل جانان گذر دریغ مدار

وز او به عاشق بیدل خبر دریغ مدار

به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای ُگل

نسیم وصْل ز مرغ سحر دریغ مدار

غلط ننویسیم

َکْنکاش
یا َکْنگاش، َکنکاج، َکنگاج؛ این کلمه در اصْل 
مغولی است و معنای آن »مشورت« اســت. در 
اغلب نوشته های امــروز این کلمه را به معنای 
کاوش یا کندوکاو  و حتی به معنای تکاپو به کار 

می برند و غلط است.
گاهًا

گاه واژه فارسی است و ترکیب آن با تنوین قیدساز 
عربی جایز نیست. این کلمه غلط را اغلب اوقات به 
جای احیانًا و در بعضی موارد به جای گاه و گاهی 

به کار می برند.
گالیه

لفظ عامیانه ای اســت که ظــاهــرًا از روی ِگِله 
ساخته شده است و به همان معنی به کار می رود. 
استعمال آن دور از فصاحت است. به جای آن 
می توان گفت: ِگِله گزاری یا همان ِگِله را به کار 

برد.
ماده / ماّده

در تلفظ این دو کلمه نباید اشتباه کرد. ماِده بر 
ــاِده، واژه فارسی و به معنای »از جنس  وزن س
مؤنث«)در مقابل َنر( است. اما ماّده، به تشدید 
دال، بر وزن »قاّره«، کلمه عربی و به معنای »جوهر 

تشکیل دهنده اجسام« است )در جمع: مواد(.
  منبع: غلط ننویسیم؛ اثر ابوالحسن نجفی

موسیقی پاپ، گرفتار پاندمی »شش و هشت«!
خشایار اعتمادی، خواننده پیش کسوت در گفت وگو با خراسان از وضعیت موسیقی پاپ، قبل و بعد از شیوع کرونا می گوید  

پیک خبر

موسیقی

 انتشار نسخه انگلیسی 
رمان گرافیکی »ارشیا« 

نسخه انگلیسی رمان گرافیکی »ارشیا« منتشر 
ــزارش ایرنا، نشر »مارکوزیا« نسخه  شــد. به گ
انگلیسی نخستین جلد از رمان های گرافیکی 
ــه بازار  »ارشــیــا«، نوشته اشکان رهگذر را روان
نشر کــرد. رمــان گرافیکی ارشیا که برگرفته 
ــر دربـــار جمشید، در  از شخصیت ارشــیــا، وزی
پویانمایی سینمایی »آخرین داستان« است، قصه 
دوران نوجوانی این شخصیت را روایت می کند؛ 
شخصیتی که پرویز پرستویی صداپیشگی آن را 
در پویانمایی آخرین داستان برعهده داشت. نشر 
»مارکوزیا« که دفتر اصلی آن در لندن است و به 
شکل تخصصی از سال ۲005 در زمینه انتشار 
رمان گرافیکی )گرافیک نوول( و کمیک فعالیت 
می کند، این رمان گرافیکی را به شکل آنالین در 
سایت آمازون و دیگر سایت های معروف فروش 
کتاب آنالین و به شکل فیزیکی، در کشورهای 
و  انگلستان  آمریکا،  جمله  از  انگلیسی زبان، 

استرالیا توزیع کرده است.

 جایزه گنکور
 به یک رمان »نامتعارف« رسید

»ِاروه لوتلیه« بــه عــنــوان بــرنــده نهایی جایزه 
»گنکور«، قدیمی ترین و معتبرترین جایزه ادبی 
فرانسه معرفی شد. به گــزارش ایسنا، به دلیل 
محدودیت های ناشی از شیوع ویــروس کرونا، 
بــرای نخستین بار، مراسم اعــالم برنده جایزه 
»گنکور« را به صورت مجازی برگزار کردند و  این 
نویسنده، برای خلق رمان »نامتعارف«، عنوان 
برنده را به دست آورد. این رمــان، داستانی را 
در ســال ۲0۲1 ، طی یک پــرواز از پاریس به 
نیویورک روایــت می کند. راویــان این داستان، 
11 مسافر این پرواز هستند. »لوتلیه« ۶۳  ساله، 
متولد پاریس اســت. این نویسنده که نگارش 
حدود ۳0 کتاب را در کارنامه خود دارد، به عنوان 
شناخته  نیز  زبان شناس  و  نمایش نامه نویس 
می شود. رمان »نامتعارف« بیست و یکمین اثر 

»لوتلیه« است.

ساعت انشا بود
 و چنین گفت معلم با ما:

بچه ها گوش کنید
 نظر من این است
 شهدا خورشیدند

مرتضی گفت: شهید
چون شقایق سرخ است

دانش آموزی گفت:
چون چراغی است که در خانه ما می سوزد

و کسی دیگر گفت:
آن درختی است که در باغچه ها می روید

دیگری گفت: شهید
داستانی است پر از حادثه و زیبایی

مصطفی گفت : شهید
مثل یک نمره بیست

داخل دفتر قلب من و تو می ماند

مهماین شعر نو 

میزبان: سلمان هراتی
عنوان: ساعت انشا

در  هرچند   - مشرف  یاسمین  مترجم: 
عصر اینترنت و فضای مجازی، تعداد افراد 
کتاب خوان تا حد زیادی کاهش یافته است، 
می توان  کــه  کسانی  هستند  هــم  هنوز  ــا  ام
ــوره کــتــاب« را درمـــورد آن هــا  اصــطــالح »خـ

به کار برد. 
اما خوره کتاب بودن، فقط به معنای داشتن 
فهرست بی انتهایی از کتاب های در انتظار 
مطالعه نیست؛ بلکه معموال این گروه از افراد، 
عالقه مند به دانستن جزئیات جالب درباره 
کتاب ها و نویسندگان موردعالقه شان هم 
هستند. اگر شما هم تمایل دارید که عالوه بر 
عنوان و نویسنده کتاب های موجود در قفسه 
کتاب هایتان، چیزهای دیگری هم دربــاره 

آن ها بدانید، با ما همراه باشید.

»غرور و تعصب«؛ رمانی با عنوان دزدی!	 
ــان  ــان رم ــای ــرور و تــعــصــب« در پ ــ ــارت »غ ــب ع
رمان نویس  برنی«  »فنی  نوشته  »سسیلیا«، 
انگلیسی چندین بار تکرار شده و تصور بر این 
است که جین آستن، عنوان محبوب ترین کتاب 
خود را از همین جا گرفته است. آستن، برنی را 
از نویسندگان موردعالقه خود می دانست ، 
بنابراین منطقی است که از این نویسنده الهام 

و تحت تأثیر او قرار گرفته باشد.

»گهواره گربه«؛ معادل کارشناسی ارشد!	 
رمان »گهواره گربه« نه تنها یکی از بهترین و 
محبوب ترین رمان های کورت ونه گات بود، 
بلکه به او کمک کرد تا مدرک کارشناسی ارشد 
خود را از دانشگاه شیکاگو بگیرد. دانشگاه 
شیکاگو بعد از این که پایان نامه ونه گات را در 
سال 19۷1 رد کرد، به خاطر این کتاب، به او 

مدرک افتخاری در رشته انسان شناسی داد!

ــزرگ«؛ رمانی که نویسنده را 	  »گتسبی ب
دق مرگ کرد!  

رمان »گتسبی بزرگ« در ابتدا رمان ضعیفی 
ارزیــابــی شــد. چــاپ اول ایـــن کتاب در سال 
19۲5مــوفــقــیــت چــنــدانــی کــســب نــکــرد و 
در طــول مــدت 15 ســال باقی مانده از عمر 

فیتز جرالد، فقط حدود ۲5 هزار جلد از آن به 
فروش رسید.  فیتزجرالد، در حالی  در سال 
1940 درگذشت که خودش و این رمان را 
شکست خورده می دانست. هم اکنون، این 
رمان بزرگ ترین رمان تاریخ آمریکا محسوب 
می شود و ساالنه بیش از 500 هزار نسخه از 

آن به فروش می رسد.

»نانسی درو« و نویسنده های ناشناخته آن	 
کارولین کین، نامی که به عنوان نویسنده 
وجــود  درو«  »نانسی  کتاب های  جلد  روی 
دارد، شخصیتی واقعی نیست، بلکه یک نام 
مستعار برای چند نویسنده است که به صورت 
سایه نویس در خلق این مجموعه نقش داشتند. 
شخصیت کارولین کین، برای اولین بار در 

سال 19۳0 خلق شد و طی ده ها سال تکامل 
یافت.

عالیم آلزایمر در »فیل ها می توانند به یاد 	 
بیاورند«!

ــزارش روزنــامــه  گــاردیــن، رمــان »فیل ها  به گ
می توانند به  یاد بیاورند« که آگاتا کریستی آن 
را در 81 سالگی نوشته است، از مشخص ترین 
مدارک مبتنی بر ابتالی او به آلزایمر است. در 
این کتاب، جمالت تکراری و کلمات نامفهوم، 
18درصد بیشتر از رمان »مقصد نامعلوم« که 
در ۶1 سالگی او نوشته شد، به کار رفته است. 
آخرین جمله رمان این است: »شاید اشکالی 

نداشته باشد که به خاطر نیاورید.«
bustle.com :منبع  

اسرار ناشنیده 5 رمان معروف

انتشار تارنوازی حسین علیزاده 
برای »بوستان«

به مناسبت سالگرد درگذشت بهمن بوستان، 
اجــرای کامل تــک نــوازی تــار حسین علیزاده 
عرصه  پژوهشگر  ایــن  بزرگداشت  مراسم  در 
موسیقی و ادبیات منتشر شد. به گزارش ایسنا، 
تک نوازی حسین علیزاده، برای ادای احترام به 
بهمن بوستان، در سال 1۳94 در فرهنگسرای 
ارسباران اجرا شده بود. زنده یاد بهمن بوستان، 
یک سال قبل از این اجرا، یعنی در سال 9۳، به 

دلیل ایست قلبی در ۷9 سالگی درگذشت.

 کنسرت آنالین 
تجربه موفقی نبود

شهرام شکوهی می گوید که اوضــاع موسیقی 
چندان خوب نیست و هنرمندان برای کارکردن 
انگیزه ای ندارند. به گــزارش هنرآنالین، این 
خواننده پاپ معتقد است: اوایل صحبتش شد 
که کنسرت آنالین برگزار کنم، ولی به نظر من 
تجربه هایی که بچه ها داشتند، موفق نبود. انگار 
فرهنگ این کار هنوز در ایران جا نیفتاده است. 
فکر می کنم افرادی که به کنسرت می آیند، به آن 

جو و شلوغی سالن کنسرت بیشتر عالقه دارند.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد

بهزاد فراهانی با داستان هایش آمد 

مجموعه داستان های 
کــوتــاه بــهــزاد فراهانی 
منتشر شد. به گزارش 
ایبنا، این کتاب مجموعه 
55 داستان کوتاه است  
که توسط این نویسنده، 
بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون به رشته 
تحریر درآمده است. این کتاب ۲48 صفحه دارد و 
توسط خانه فرهنگ و هنر گویا، به قیمت 40 هزار 

تومان و در قطع رقعی، منتشر شده است.
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تست هوش هوش منطقی

با توجه به آن چه می بینید، گزینه مناسب را به جای 
عالمت سوال قرار دهید.
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هوش منطقی :    پاسخ عدد 6 است. عدد  داخل مثلث بزرگ وسط از حاصل 
ضرب گوشه های پایین مثلث به عالوه گوشه باال به دست می آید.

تست هوش:  گزینه 3

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  باکمی دقت، رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

بازی ریاضی

بازی با کلمات:  ممکن است تعداد کلمات بیشتری از آن چه برایتان نوشته ایم 
به دست آورید ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.

سه حرفی: آفت، آرا، آرت، اتر، تار، رفع، عار، عرف عفت و ...
چهار حرفی: فرات، عارف، عرفا

پنج حرفی: تعارف
شش حرفی: ارتفاع، اعتراف

رابطه بین اعــداد را کشف و عدد مناسب را 
جایگزین عالمت سوال کنید.

بازی با کلمات

در تصویر زیــر بــرای شما تعدادی از حــروف را 
نوشته ایم که باید بر اساس مربع های خالی در هر 

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

چی شده؟

نی نی غیر الکچری!

سالم. امیدوارم دالتون گرم باشه و از شر کرونا هم در امان باشید.  در ادامه عکس یک نوزاد تازه 
متولد شده ای رو که به زور دارن سرش کاله می ذارن، براتون انتخاب کردیم که  شما باید با کمی 
خالقیت برای اون، یک شرح حال کوتاه یا دیالوگ بامزه بنویسید و تا ساعت 24 روز دوشنبه برای 
ما به شماره 2000999 یا تلگرام 093543945۷6 ارسال کنید. حتما کلمه »چی شده؟« و نام و 
نام خانوادگی تون رو هم بنویسید. بانمک ترین و خالقانه ترین پیام  ها روز چهارشنبه به اسم خود 

نویسنده ها چاپ می شه. همیشه خوش باشید.

نمونه :
   وقتــی می فهمــی اگه چند 
ســاعت زودتر بــه دنیــا اومده 
بودی تاریــخ تولدت می شــد 

99/9/9

  بذارید یــه مدت از بــه دنیا 
اومدنم بگذره بعد بابت یارانه 
45 هــزار تومنیــم ســرم کاله 

بذارید!

   وقتی بچه استقاللیه و رنگ 
قرمز می خوان تنش کنن.

  هیچ مشــکلی نیست فقط 
پوشکمو عوض کنید.

چالش ذهن :  1. اکــوادور 2. بولیوی 3. رومانی 4. فنالند 5. هندوراس 
6. مالدیو

شرح در متن

حل جدول:

م  ن  ت    ا س   ک   ا   ى س          
ز ا  ه   ب  ن  و ش  د  ى   و  ه  ن        
ه ر  ا  ى  ف   ل  م   ا  ج  ت  ب  ر  ت    

ر ا  ه  ب  ر   ى ض   ب  ا  ا        ى 
ه ل  ت   پ  ک   ا   ن  ک   ر  ا   د    

 

م ا  ن  م  ر   ا  ک    ش 

ب ق  ش  د  ن   م  ا    
   

ه و  ا  ل  ى  م  ا   ر  چ   

ب ا ر  ه  ک  و   ل  د    
 

چالش ذهن

در تصویر زیر با جا به جایی حروف به کار رفته در 
هر کدام از شماره ها نام یک کشور را نوشته ایم 

که شما باید آن را حدس بزنید.

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

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

خفن استریپ:   پیروزی

راهنمای حل بازی ریاضی: بر اساس داده های روبه روی هر سطر از اعداد 
شما می توانید تعداد اعداد مطابق با پاسخ را در آن سطر پیدا کنید همچنین 
مشخص می شود که چه تعداد از آن اعداد در جای درست قرار دارند که شما را 

می تواند به پاسخ نزدیک تر 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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در امتداد تاریکی

کوتاه از حوادث

حادثه در قاب

ماجرای شرمندگی مرد لحاف دوز!

از لحظه ای که فهمیدم همسرم از پدر و مادرش 
شکایت کرده است تا از آن ها دیه بگیرد، خیلی 
خجالت کشیدم و با سرعت خودم را به کالنتری 

رساندم چرا که ...
مرد 38ساله در حالی که بیان می کرد از این 
جمله همسرم که »اگر پدرش 20میلیون تومان 
پول نقد به حسابش واریز نکند شکایت اش را در 
مراجع قضایی پیگیری می کند« بسیار شرمنده 
هستم، دربــاره چگونگی این ماجرا و داستان 
ازدواجـــش به کارشناس اجتماعی کالنتری 
شفای مشهد گفت: روزی که به خواستگاری 
»زینت« رفتم، به شغل لحاف دوزی مشغول بودم 
و امورم را از این راه می گذراندم. او هم که تازه 
دیپلم گرفته بود، قصد ادامه تحصیل نداشت. 
اما هنوز مدت زیادی از ازدواج من و زینت سپری 
نشده بود که متوجه شدم همسرم نه تنها زنی 
تجمل گرا و خودخواه است بلکه حسادت در 
سراسر وجودش موج می زند. او حتی به خواهر و 
برادران خودش حسادت می کرد و معتقد بود که 
پدر و مادرش بین او و دیگر فرزندان شان تبعیض 
قائل می شوند. تا جایی که حتی همسرم به بهانه 
این که پــدرش جهیزیه بیشتری به خواهرش 
داده است، قهر کرد و به عروسی او نرفت. این در 
حالی بود که پدر و مادر زینت همواره در زندگی 
از ما حمایت می کردند و هر وقت از نظر مالی 
نیاز پیدا می کردیم دستان مقتدر آن ها پشتیبان 
مان بود. به طوری که نه تنها از نظر مالی کمک 
مان می کردند بلکه مهر و محبت آن ها نیز قابل 
جبران نبود. اما حرص و طمع و حسد  چنان 
چشمان زینت را کور کرده بود که این همه از 
خودگذشتگی را نمی دید و قدر پدر و مادرش را 

نمی دانست.
و  به موقعیت اجتماعی  از ســوی دیگر زینت   
وضعیت مالی شوهرخواهرم نیز حسادت می 
کــرد و هــمــواره با تحقیر و سرزنش از من می 
خواست تا شغلم را تغییر بدهم چون مدعی بود 
از این که با یک لحاف دوز ازدواج کرده است 
با  که  رسید  جایی  به  کــار  کشد.  می  خجالت 
بدرفتاری ها و ناسازگاری هایش مرا مجبور 
کرد خانه کوچکی را که با هزاران امید و آرزو و 
کمک های مالی پدرم خریده بودم ، بفروشم و 
مسافرخانه ای اجاره کنم تا خودش را به عنوان 

همسر مردی هتل دار معرفی کند. 
در همین روزها بود که متوجه شدم زینت با زن 
مطلقه و معتادی معاشرت دارد که آن زن نه تنها 
با مردان غریبه رفت و آمد می کند بلکه به صورت 
پنهانی در منزل من نیز به استعمال موادمخدر 
می پردازد. تازه فهمیدم زینت مانند یک موم در 
دستان »رکسانا« است و او برای همسرم تصمیم 
می گیرد و خواسته ها و آرزوهایش را به زینت 
تلقین می کند. با این حال برای حفظ زندگی 
مشترک و آسایش و آرامش دو فرزند کوچکم، 
باالخره خانه ام را فروختم و مسافرخانه ای را 
اجاره کردم. در چند ماه اول درآمدم بد نبود و 
روزگارم به خوبی می گذشت اما به دنبال شیوع 
ویروس کرونا من نیزورشکسته شدم و خانه ام 

نیز از دست رفت.
در این شرایط بود که تصمیم گرفتم به شغل 
قبلی ام بازگردم و دوباره دست به زانویم بگیرم 
تا وضعیت اقتصادی ام را از صفر شــروع کنم. 
این ماجرا موجب درگیری و مشاجره بیشتر بین 
من و همسرم شد تا جایی که او به گرفتن طالق 
اصرار کرد. در این مدت زینت، پدر و مادرش را 
نیز به خاطر این که از من حمایت می کردند به 
خانه راه نمی داد و حتی به آن ها توهین می کرد. 
در همین روزها دختر کوچکم بیمار شد و پدر و 
مادرزنم که نتوانستند طاقت بیاورند، در حالی 
به دیدار نوه خودشان آمده بودند که من هم در 
خانه نبودم. وقتی پدر و مادر زینت به منزل آمده 
بودند همسرم از ورود آن ها به خانه جلوگیری 
کرده بود اما پدرزنم با استشمام بوی موادمخدر 
از داخل منزل نگران می شود و از الی در می بیند 
که رکسانا، همان زن مطلقه ای که با همسرم 
رابطه دارد، در کنار »زینت« مشغول استعمال 
موادمخدر است. به همین دلیل پدر و مادر زینت 
که نمی توانند این صحنه را ببینند، وارد خانه 
می شوند اما پس از یک مشاجره لفظی، درگیری 
فیزیکی بین آن ها رخ می دهد و همسرم از پدر و 
مادرش شکایت می کند. هنگامی که من به خانه 
بازگشتم و متوجه ماجرا شدم، بالفاصله دست 
فرزندانم را گرفتم و خودم را به کالنتری رساندم 
چون  از نگاه کردن به چشمان محبت آمیز پدر و 
مادرزنم شرم دارم. اما این جا هم نه تنها همسرم 
فرزندانش را با بی ادبی و بی احترامی از آغوش 
پدر و مــادرش بیرون کشید و چشمان آن ها را 
اشــک بــار کــرد بلکه ادعــا می کند باید پدرش 
20میلیون تومان به حساب او واریز کند و در غیر 

این صورت ...
شایان ذکر است پرونده شکایت این زن 35ساله 
از پدر و مادرش  با صدور دستور ویژه ای از سوی 
سرگرد علی امارلو )رئیس کالنتری شفا( به 
مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی سپرده 

شد تا مورد بررسی های ویژه قرار گیرد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

 ناکامی قاچاقچیان 
در انتقال 1300 کیلوگرم مواد افیونی  

کرمانی/ سربازان گمنام امام زمان)عج( قاچاقچیان بیش از 
هزار و 300 کیلوگرم مواد افیونی در استان کرمان را ناکام 

گذاشتند.
قاضی ساالری دادستان کرمان در این باره گفت: با پیگیری 
ها و تالش افسران اطالعاتی در اداره کل اطالعات استان 
بیش از هزار و ۱۷0 کیلو تریاک  و ۱30 کیلو حشیش  که 
در منزلی در کرمان برای انتقال به مرکز کشور  نگهداری و 

ذخیره شده بود، کشف شد.
وی افزود: دراین زمینه، چهار قاچاقچی که غیربومی بودند، 

دستگیر و بازداشت شدند و سه خودرو نیز توقیف شد.

دستگیری آدم ربایان در کمتر از 1۲ ساعت 
فرمانده انتظامی استان یزد گفت: با 
تــالش مــامــوران پلیس، دو آدم ربــا در 
کمتر از ۱2 ساعت دستگیر شدند و فرد 

ربوده شده نیز آزاد شد.
ــردار عباسعلی  ــزارش میزان، س  به گ
ــرد افـــزود: در پــی دریــافــت  بهدانی ف
ــوع یک آدم ربایی  خبری مبنی بر وق
در شهرستان میبد بالفاصله بررسی 
ــان در  ــای مــوضــوع و شناسایی آدم رب
دستور کار پلیس قرار گرفت. وی ادامه 
داد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص 
شد، گروگان گیران به دلیل اختالف 

حساب یک و نیم میلیارد ریالی در خرید 
و فروش کاشی، با گروگان قرار مالقات 
گذاشته و وی را ربــوده و سپس با یک 
دستگاه خــودروی سواری پژو از محل 

متواری شده اند.
گفت:  یــزد  استان  انتظامی  فرمانده 
ماموران پلیس آگاهی شهرستان میبد 
ــات فنی و  ــدام ــالش بــی وقفه و اق بــا ت
پلیسی، خودروی آدم ربایان را ردگیری 
و موقعیت آن را در شهرستان مهریز 

شناسایی کردند.
وی با اشاره به تشکیل تیم عملیاتی از 

میبد  شهرستان های  پلیس  ماموران 
ــزود: ماموران در عملیاتی  و مهریز اف
ضــربــتــی خـــــودروی مــتــهــمــان را در 
گروگان  و  متوقف  مهریز  کمربندی 
گیران را دستگیر و فرد ربــوده شده را 
از چنگال آن ها رها کردند.بهدانی فرد 
ادامه داد: گروگان گیران قصد انتقال 
گروگان خود به شرق کشور را داشتند 
که با درایت و تیزهوشی ماموران پلیس 
در کمتر از ۱2 ساعت پس از ارتکاب 
آدم ربایی، شناسایی، دستگیر و تحویل 

مقام قضایی شدند.

رسقت شاخ های مجازی از جواهرساز به هبانه تبلیغ در اینستاگرام 

ضمن  پایتخت  پیشگیری  پلیس  رئیس 
هشدار به شهروندان به دلیل وقوع سرقت 
با ترفند بی هوشی با آب میوه مسموم ، از 
دستگیری یکی از دو سارقی خبر داد که از 

یک جواهر ساز سرقت کرده بودند. 
به گزارش مهر، سرهنگ جلیل موقوفه ای 
ــزود: حــدود سه ماه قبل در  در این بــاره اف
پرونده ای که به کالنتری ۱53 شهرک ولی 
عصر ارجاع شد، خانمی 2۶ ساله به همراه 
دوســتــش بــا اجـــرای طــرح دوســتــی بــا مرد 
جواهر ساز در فرمانیه و خوراندن داروی 

خواب آور به وی، حدود 8 میلیارد ریال طال 
و جواهر از وی سرقت کردند. 

وی با بیان این که طبق بررسی ها مشخص 
ــان پــس از نشستن در  ــارق ــت س ــده اس ش
ــودروی مرد جواهر ساز به بهانه انجام  خ
تبلیغات در پیج اینستاگرام شان با راننده 
طرح دوستی پیاده می کنند، ادامه داد: این 
دو دختر با خوراندن آب میوه ای که حاوی 
مقدار زیــادی داروی خواب آور بــوده، مرد 
را بی هوش و با برداشتن کلید کارگاه وی 
واقع در شهرک ولی عصر اقدام به سرقت 

طال و جواهرات موجود در کارگاه کردند. 
این مقام انتظامی گفت: طبق بررسی های 
اولیه توسط تیم عملیات کالنتری ۱53 
، ایــن دو خانم از بالگرهای اینستاگرام 
بودند و با شناسایی طعمه های خود اقدام 
به سرقت با این روش می کردند که با اخذ 
دستورات قضایی الزم شناسایی مخفیگاه 
آنان در دستور کار تیم عملیات کالنتری 
ــرار گرفت و طی اقــدامــات فنی و  ۱53 ق
پلیسی یکی از سارقان که به گفته خودش 
طــراح اصلی نقشه سرقت از مــرد جواهر 

ــود، دستگیر شــد. وی افـــزود: با  ــروش ب ف
اعترافات انجام شده در باره سرقت به این 
روش و کشف بخشی از امــوال مسروقه به 
ارزش ۶ میلیارد ریــال ضمن معرفی فرد 
دستگیر شده به مرجع قضایی تحقیقات 
در خصوص دستگیری همدست این خانم 
ادامه دارد. سرهنگ موقوفه ای در توصیه ای 
به شهروندان گفت: باید با درس گیری از 
این قبیل اتفاق ها، مراقب افــراد بیگانه و 
تعارف  مواد خوراکی از سوی آن ها باشند تا 

طعمه سارقان قرار نگیرند.

*مهر/ در چهارمین روز از آب گرفتگی در اهواز، 
برخی مناطق و منازل در این شهر همچنان دچار آب 
گرفتگی هستند و مسئوالن برای مردم گرفتار در آب، 

توزیع جیره غذایی در نظر گرفته اند.
*پلیس/ سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی 
بر حضور حداکثری پلیس در استان خوزستان و 

کمک به سیل زدگان تاکید کرد.
*مهر/ خدادادی مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان خوزستان گفت: نجاتگران داوطلب هالل 
احمر خوزستان به پنج هزار و ۷50 نفر از مردم 

متأثر از بارش های اخیر امداد رسانی کردند.
ــگ  ــن ــره ــاران جــوان/ س ــگ ــرن ــب ــاه خ ــگ ــاش *ب
کنجوریان رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ از دستگیری سارق منزل در کیانشهر و 

کشف سرقت 500 میلیون تومانی خبر داد.
*میزان/ سرهنگ  گنجه رئیس پایگاه نهم پلیس 
امنیت   پایتخت از دستگیری سه نفر از اوباشی خبر 
داد که با در دست داشتن قمه و عربده کشی در منطقه 
شهر ری اقدام به شرارت و ایجاد رعب و وحشت و 

ضرب و جرح چندتن از شهروندان کرده بودند .
*مهر/ سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت 
از صحت عمل و رد رشوه 2000 دالری مأموران 

کالنتری ۱۱3 بازار خبر داد.
*مهر/ سرهنگ لطیفی رئیس کالنتری ۱30 نازی 
آباد از دستگیری سوداگر مرگ و کشف 300 گرم 
شیشه که در یک جاروبرقی جاساز شده بود، خبر داد.
*شبکه خبر/ سرهنگ رجبی رئیس مرکز تشخیص 
و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتاگفت: پلیس 
فتا امسال 3800 سایت شرط بندی را شناسایی 
 کرده و ۱۴3۹ پرونده در مراجع قضایی مفتوح است.
*ایسنا/ شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری 
کشوری در آبان  بیش از   هزار زمین لرزه را ثبت کردند.
*باشگاه خبرنگاران جــوان/ سرهنگ موقوفه 
ای رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری 
کالهبرداری که با چک های جعلی اقدام به خرید 

تجهیزات صنعتی کرده بود، خبر داد.
*ایسنا/ رسانه های روســی از دستگیری مردی 
به اتهام قتل بیش از 2۶ زن میان ســال در فاصله 

سال های 20۱۱ تا 20۱2 خبر دادند.
*عصر ایران/ یک محقق امنیتی در تالشی موفق 
شد خــودروی الکتریکی تسال مدل X را در ۹0 

ثانیه سرقت کند.

آتــش نــشــانــی/ آتـــش ســـوزی گــســتــرده بــامــداد 
دیروز داخل یک سوله »تولید شیر آالت بهداشتی« 
واقع در جاده مشهد-گلبهار با حضور بیش از ۱00 
همراه  بــه  عملیاتی  ایستگاه   25 از  آتش  نشان 
خودروهای سبک و سنگین اطفای حریق، خودروی 
توربوفن و همچنین خودروهای لجستیکی مهار شد.

سرقت دوربین های مداربسته 
برای تامین هزینه موادمخدر

توکلی/ سرقت دوربین های مداربسته راهی 
ــرای تامین هزینه  ــارق معتاد بـ بــود کــه ســه سـ
 موادمخدر مصرفی شان انتخاب کــرده بودند.
به گــزارش خراسان، رسیدگی به این پرونده از 
چند هفته قبل در حالی در دستور کار ماموران 
انتظامی قرار گرفت که به دنبال  افزایش  سرقت 
دوربین های مداربسته در معابر عمومی شهر 
کرمان، ماموران انتظامی تالش کردند عامل یا 
عامالن این سرقت ها را شناسایی کنند، درادامه 
ماموران کالنتری ۱2 کرمان با انجام کار اطالعاتی 
موفق شدند سه سارق 3۷،33و35 ساله را در 
 این زمینه دستگیر و به مقر پلیس منتقل کنند.
بنابراین گزارش، در ادامه تحقیقات مشخص شد که 
متهمان اعتیاد شدید به شیشه دارند. آنان به پلیس 
گفتند پولی برای تامین مواد مصرفی مان در اختیار 
نداشتیم، تصمیم گرفتیم با سرقت المپ، پروژکتور 
و دوربین  پول مورد نیازمان را تامین کنیم،به همین 
دلیل نیمه های شب دوربین هایی را که از قبل 
شناسایی کرده بودیم ، سرقت می کردیم. یکی از 
سارقان هم گفت که با مرگ پدرش، مادرش ازدواج 
کرده است و  از خانه ناپدری اش طرد شده است. در 
خرابه ها با دو سارق دیگر آشنا شده و نقشه سرقت 
ها را طراحی می کردند و دست به سرقت می زدند.
سرهنگ پورامینایی جانشین فرمانده انتظامی 
شهرستان کرمان در این باره گفت: سارقان در برابر 
مستندات پلیس به ۱0 فقره سرقت دوربین های 

مداربسته  اعتراف کردند.

سجادپور- سرکردگان یک شرکت هرمی 
که جوانان جویای کار را به بهانه استخدام، به 
مشهد می کشاندند و سپس با حبس کردن 
آن ها در یک منزل مسکونی، اقدام به اخاذی 
های میلیونی برای عضویت در شرکت های 
هرمی می کردند، در پی تماس پیامکی یکی 
از طعمه ها با پلیس ۱۱0، در چنگ قانون 

گرفتار شدند.
اختصاصی  گــــزارش  ــه  ب
خراسان، ماجرای رهایی 
گروگان های سرکردگان 
یـــک شــرکــت هــرمــی در 
شنبه  ســـه  روز  ــد،  ــه ــش م
گذشته زمانی آغاز شد که 
پلیس ۱۱0 تهران بزرگ 
پیامکی را از یک سیم کارت 
دریافت  اول  همراه  تلفن 
کرد. این پیامک مضمونی 
چنین داشت :»مرا در یک 
مشهد  در  ناشناس  مکان 

به گروگان گرفته اند و گفته اند که باید 50 
میلیون تومان جــور کنی وگرنه بالیی به 
سرت می آوریم!« ماموران پلیس ۱۱0 نیز با 
دیدن مضمون این پیامک به تکاپو افتادند و 
بالفاصله پیامک مذکور را برای بررسی های 
پلیسی و به طور محرمانه به پلیس خراسان 
رضوی ارسال کردند. با توجه به اهمیت و 
حساسیت موضوع و احتمال به خطر افتادن 
جان گروگان، بی درنگ سردار محمدکاظم 
تقوی )فرمانده باتجربه انتظامی خراسان 
رضوی( دستورات ویژه ای را برای ردیابی 
این پیامک صادر کرد و بدین ترتیب گروه 
حرفه ای و تخصصی از نیروهای کارآزموده 
دایره مبارزه با گروگان گیری به حالت آماده 
باش درآمدند تا اقدامات عملیاتی خود را 

آغاز کنند.
ــت، از سوی  گـــزارش خــراســان حاکی اس
دیگر گروهی از کارشناسان اداره اطالعات 

جنایی با هدایت مستقیم سرهنگ جواد 
شفیع زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان 
رضـــوی( ابــتــدا در شاخه ای دیگر از این 
عملیات محرمانه به رصدهای اطالعاتی 
پرداختند تا این که مشخص شد خط تلفنی 
که پیامک از آن ارسال شده متعلق به جوانی 
است که در یزد سکونت دارد. با این حال  

کارآگاهان پلیس آگاهی دقایقی بعد و با 
استفاده از تجهیزات نوین و فناوری های 
پیشرفته پلیسی موفق شدند مکان حضور 
ــان را در خــیــابــان عنصری مشهد  ــروگ گ

شناسایی کنند.
بنابر گزارش خراسان، با توجه به حساسیت 
ماجرا، کارآگاهان دایره مبارزه با گروگان 
گیری، مراتب را به قاضی سلطانی )معاون 
ــوی( اطالع  دادســتــان مرکز خراسان رض
دادند و این گونه با کسب مجوزهای قضایی 
و راهنمایی هــای مقام قضایی، عملیات 
ضربتی به سرپرستی سرهنگ بهرامزاده 
)رئیس اداره جنایی آگاهی( با محاصره یک 
ساختمان دو طبقه در خیابان عنصری وارد 
مرحله جدیدی شد. کارآگاهان با بررسی 
های میدانی و تحقیقات غیرمحسوس به 
سرنخ هایی دست یافتند که نشان می داد 
تعداد زیادی از جوانان دراین مکان حضور 

دارنــد و احتمال می رود افــراد دیگری نیز 
درگیر ماجرای گروگان گیری شده باشند 
بنابراین کارآگاهان با اتخاذ تدابیر امنیتی 
و رعایت کامل موارد ایمنی وارد عمل شدند 
و به طور غافلگیرانه همه افــراد حاضر در 
این منزل را به گونه ای زمین گیر کردند که 
حدود ۱۹ نفر در یک اتاق جمع شده بودند. 

گزارش خراسان حاکی است، در بازرسی 
از این مکان مقادیر زیادی جزوه آموزشی 
شرکت هــای هرمی، لپ تــاپ و همچنین 
ابزارها و تجهیزات دیگر، کشف و ضبط شد. 
تحقیقات پلیس در این باره بیانگر آن بود 
که سرکردگان یک شرکت هرمی جوانان 
جویای کــار را از شهرهای مختلف کشور 
به مشهد می کشاندند و سپس با وعــده و 
وعیدهای پوچ یک شبه پولدار شدن، تالش 
می کردند آن ها را در شرکت های هرمی 
عضو کنند. آنان همچنین گوشی های تلفن 
طعمه های خودشان را نیز ضبط می کردند و 
فقط هنگام تماس با اعضای خانواده  یا دیگر 
دوستان شان به منظور ارسال پول، آن هم به 
مدت کوتاهی در اختیارشان می گذاشتند. 
فردی که پیامک مخفیانه او به پلیس ۱۱0 
ــزرگ، موجب لو رفتن مکان این  تهران ب
ــاره این ماجرا  شرکت هرمی شده بود درب

گفت: وقتی از شهرستان وارد مشهد شدم، 
اصال نفهمیدم مرا به کجا آوردند. وقتی هم 
متوجه شدم که مرا گروگان گرفته اند، کاری 
از دستم ساخته نبود چــون چند نگهبان 
گذاشته بودند و فقط زمانی که از سرویس 
بهداشتی استفاده می کردیم کسی باالی 
سرمان نبود! آن ها مرا که به امید استخدام 
به مشهد آمده بودم، مجبور 
مــی کــردنــد بــا خــانــواده ام 
تماس بگیرم تا 50 میلیون 
تومان به حسابم واریز کنند 
وگرنه جان سالم به در نمی 
ــود کــه وحشت  ــرم! ایــن ب ب
ــا تــرفــنــدی خــاص  زده و ب
گوشی تلفن را با خودم به 
سرویس بهداشتی بردم و 
چون پیامک پلیس تهران 
را حفظ بــودم، با ناامیدی 
پیامکی را ارســال و سپس 
متن آن را از داخل گوشی 
حذف کردم اما طولی نکشید که کارآگاهان 
پلیس آگاهی وارد ساختمان شدند و همه ما 

را نجات دادند.
گــزارش خراسان حاکی است، این طعمه 
شکارچیان شرکت های هرمی همچنین 
گفت: آن ها طوری برنامه ریزی کرده بودند 
ــالس مــی گذاشتند و  کــه چند ســاعــت ک
جزواتی را برای مطالعه به ما می دادند. از 
ما می خواستند وقتی با نزدیکانمان تماس 
می گیریم چنین وانمود کنیم که در مشهد 
استخدام شده ایم اما اکنون کمی مشکالت 
مالی داریم تا خانواده ها پول های میلیونی 

را به حسابمان واریز کنند و ...
براساس این گــزارش، تحقیقات گسترده 
کارآگاهان با دستورات قضایی در اداره 
جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی خراسان 
رضوی برای روشن شدن زوایا و ابعاد دیگر 

این ماجرا همچنان ادامه دارد.
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لحظه دستگیری متهمان

کودک مفقود شده از سال 92 را شناسایی کنید 

پلیس  نهم  پایگاه  سرپرست 
پسر  تصویر  انتشار  از  آگاهی 
چهار ساله به نام ابوالقاسم به 
دستور قضایی خبر داد که در 
سال ۹2 مفقود شده است. به 
گزارش مهر، سرهنگ کارآگاه 
حیدر گودرزی افزود: در سال 
ــواده ای از شهرهای  ــان ۹2 خ
ــارت به  ــرای زی شرقی کشور ب
شهر ری مراجعه کردند که پس 

از اسکان در اقامتگاه خــود، مــادر به همراه 
کــودک خردسالش بــرای زیــارت راهــی حرم 
مطهر شده ولی در حین مسیر متوجه می شود 
کودکش در کنارش نیست و هر چه  جست و جو 
می کند او را پیدا نمی کند و به طور نامعلومی 
وی ناپدید می شود. وی ادامه داد: با توجه به 
مطرح شدن پرونده در پایگاه نهم پلیس آگاهی 

تهران از سال ۹2 و با عنایت 
ــن کــه تاکنون اقــدامــات  بــه ای
گسترده پلیسی انجام شده و 
سرنخی  گونه  هیچ  متأسفانه 
برای پیدا شدن  کودک گم شده 
حاصل نشده، بازپرس پرونده 
ــرای شــنــاســایــی و پیدایش  بـ
فقدانی دستور انتشار تصویر 

وی را صادر کرده است.
پلیس  نهم  پایگاه  سرپرست 
آگاهی تهران از شهروندان خواست در صورت 
شناسایی و داشتن هرگونه اطالع از کودک 
چهار ساله مراتب را به بــازپــرس شعبه یکم 
ــرای شهرری یا به شماره تلفن های  دادسـ
 5۱05555۶5۹  -  5۱055۴8280
پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم 

کنند.

گروگان گیران رشکت های هریم در مهشد دستگیر شدند

سیگنال نجات از مخفیگاه مخوف!
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رشد اقتصادی در مرز مثبت شدن 

مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی کشور برای تابستان 
امسال را منتشر کرد. براساس این گزارش، در 
شش ماه نخست سال 99 رشته فعالیت های 
گــروه کــشــاورزی 1.7، گــروه صنایع و معادن 
منفی 0.7 و گروه خدمات منفی 3.5 درصد 
نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته 
است. همچنین در تابستان 99 رشد محصول 
ناخالص داخلی )رشــد اقتصادی( با نفت به 
0.2 درصد و بدون نفت به منفی 0.2 درصد 
رسید. در نمودار، روند رشد اقتصادی به تفکیک 
ــال 91 تاکنون مشخص اســت. فصول از س

بازار خبر

انجام 90 درصد معامالت خودرو 
در فضای مجازی

فارس- رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با 
بیان این که 90 درصد معامالت خودرو از طریق 
کرد:  می گیرد،اظهار  ــورت  ص مجازی  فضای 
جلوگیری از فرار مالیاتی در خرید و فروش خودرو 
نیازمند فعال شدن سامانه ثبت معامالت خودرو 
است. بر اساس این گزارش، مشاهده شده است 
که هم اینک در فرایند خرید و فروش خودرو بنگاه 
داران به عنوان واسطه عمل می کنند و هیچ رد و 
اثری از خود به جا نمی گذارند. یعنی ابتدا خودرو 
را از فروشنده خریداری می کنند بدون این که در 
سامانه ای ثبت شود  و پس از فروش خودرو، آن 
را از خریدار به فروشنده در محضر انتقال سند 
می دهند و در این میان نام بنگاه قابل ردیابی و 

پیگیری برای وصول مالیات نیست.

هند به دنبال از سر گرفتن واردات 
نفت از ایران و ونزوئال

فــارس-وزیــر نفت هند اعــالم کــرد که ایــن کشور 
می خواهد با روی کار آمدن جو بایدن، به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا دوباره واردات نفت از ایران و 
ونزوئال را از سر گیرد. این در حالی است که هند یکی 
از اصلی ترین واردکنندگان نفت از ایران و ونزوئال 
پیش از خروج آمریکا از برجام و اعمال یک جانبه 

تحریم ها از سوی دولت ترامپ علیه دو کشور بود.

کاهش 25درصدی تولید تخم مرغ

مهر- سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن با اشاره 
به کاهش 25 درصدی تولید تخم مرغ، گفت: 
دولت به مرغداران برای تهیه واکسن آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان کمک کند. نبی پور همچنین 
در خصوص افزایش قیمت تخم مرغ در بــازار، 
افزایش قیمت نهاده های دامی را در کاهش تولید 
تأثیرگذار دانست و بیان کرد: سازمان دام پزشکی 
نیز به تازگی در بخشنامه ای خواستار حذف 
گله های مرغ تخم گذار با سن باالی 70 هفته 
شده و دلیل این موضوع شیوع بیماری آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان در برخی از نقاط کشور بوده 
اســت. به گفته وی، هم اینک میانگین قیمت 
هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری به حداکثر 
15 هزار تومان رسیده است که البته این قیمت 
هنوز با قیمت تمام شده تولید فاصله دارد. بر این 
اساس، قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ هم 
اکنون برای تولیدکننده 16 هزار و 200 تومان 
ــدی برای  اســت که با احتساب ســود 17 درص
خرده فروشی، 19 هزار تومان در هر کیلو )هر 
شانه حدود دو کیلویی، حدود 40 هزارتومان( به 

دست مصرف کننده می رسد.

تازه ترین آمارها از مسکن ملی

مسکن  بنیاد  شهری  مسکن  معاون  میزان- 
انقالب اسالمی از واریز وجه اولیه مسکن ملی 
از سوی 34 هزار متقاضی در شهر هایی که بنیاد 
مسکن وظیفه احــداث مسکن ملی را برعهده 
دارد خبر داد. جواد حق شناس گفت: 182هزار 
و877نفر از متقاضیان در شهرهایی که بنیاد 
مسکن وظیفه احــداث مسکن ملی را برعهده 
دارد، درخواست مسکن داشتند که فرم ج آن ها 
سبز بود. از این تعداد، 44 هزار نفر تایید نهایی 
شــده، مــدارک را بــارگــذاری و فرم های مربوط 
را تکمیل کردند و به عنوان تایید شده نهایی 
پذیرفته شدند. وی افــزود: از تعداد افــرادی که 
ــرای 11هـــزار نفر با وجود  ــز وجــه کردند ب واری
تالش های سازمان ملی زمین  و  مسکن هنوز 
زمینی تخصیص نیافته است. درعین حال، 21 
هزار و 349نفر تعیین تکلیف شدند که در پروژه ها 
به شکل انفرادی و گروهی زمین دریافت و خود 
اقــدام به ساخت می کنند یا بنیاد مسکن خود 

برای ساخت واحدها اقدام خواهد کرد.

 گزارش خبری

 رفت و برگشت عجیب بورس 
در روز رکوردشکنی معامالت 

قرمزپوشی شاخص کل، صعود هم 
وزن و فرابورس و ریزش دارا یکم و دوم 

دیروز بازار سرمایه کشور بعد از یک هفته رشد 
متوالی، پس از فراز و فرودهای متناوب، درنهایت 
شاهد افت شاخص کل  و رشد شاخص کل هم 
وزن و رشد شاخص کل فرابورس  بود. چند رنگ 
ــازار از نظر شاخص های مهم در  بــودن جهت ب
حالی رخ داد که نوسانات شدیدی هم در بازار 
رقم خورد و حجم معامالت در بورس و فرابورس 
هر کدام به تنهایی به محدوده 15.8 هزار میلیارد 
تومان رسید؛ عــددی که در چهار ماه اخیر کم 

سابقه بوده است.
به گــزارش خــراســان، رشــد حجم معامالت به 
عنوان نشانه بازگشت رونق به بازار و حضور قوی 
خریداران در دوره های تشدید عرضه است. در 
معامالت دیروز شاخص کل در نیم ساعت ابتدایی 
حدود 4 هزار واحد  افت کرد اما با تقویت تقاضا 
11 هزار واحد رشد کرد و بعد از مدت ها به کانال 
یک میلیون و 480 هزار واحد بازگشت. شاخص 
کل که هوای بازگشت به 1.5 میلیون واحد را 
دارد در این مسیر موفق نشد و دوباره عرضه ها 
تشدید شد و شاخص کل درنهایت با افت 2700 
ــدی نسبت به روز سه شنبه در سطح یک  واح
میلیون و 470 هزار واحد به کار خود در هفته 

دوم آذر پایان داد.
شاخص کل بعد از رشد سریع در 10 روز پایانی 
آبان ، هفته اول آذر را درجا زد اما در هفته جاری 
سه روز رشد پرشتاب و دو روز متعادل را تجربه 
کرد. در معامالت دیــروز با وجود رشد شاخص 
کل بورس، شاخص کل هم وزن 0.8 درصد رشد 
کرد و شاخص کل بورس هم صعودی بود. حجم 
معامالت هم در مجموع در بورس و فرابورس از 
31 هزار میلیارد تومان فراتر رفت که یک عدد 

کم سابقه در چهار ماه اخیر است.
نکته جالب در معامالت دیروز فشار سنگین عرضه 
در نماد پاالیش یکم و سقوط ارزش این نماد به 
کمتر از ارزش ذاتی است. اتفاقی که بر تقویت 
عرضه ها در بازار هم بی تاثیر نبود. گفتنی است 
همان طور که پیش بینی کرده بودیم هر دو نماد 
صندوق های قابل معامله دولتی یعنی دارا یکم 
و پاالیشی یکم هم اکنون کمتر از ارزش ذاتی 
خود معامله می شوند که باعث زیان به انبوهی از 
سهامداران خرد می شود که با اعتماد به دولت، 

سهام شرکت های دولتی را خریده اند.

یادداشت

  حسین بردبار 
economic@khorasannews.com بودجه متورم به امید نفت!

 الیحه بودجه 1400 با برخی حواشی به مجلس تقدیم شد؛ بودجه ای که با فرض رفع قطعی تحریم ها، صادرات 
2.3 میلیون بشکه ای نفت و پیش فروش داخلی 70هزار میلیارد تومانی نفت تنظیم شده است

الیحه بودجه 1400 با برخی حواشی سیاسی و با اعداد و ارقامی چالش برانگیز به مجلس تقدیم شد. 
بودجه ای که با فرض رفع قطعی تحریم ها و صادرات حدود 1.8 میلیون بشکه نفت و پیش فروش 70 

هزار میلیارد تومانی نفت انجام شده است. این بخش از بودجه را باید چالش برانگیزترین بخش آن 
دانست. در این گزارش در چند سرفصل مهم ترین ابعاد الیحه بودجه 1400 را  واکاوی کرده ایم.

به گزارش خراسان، جزئیات منابع و مصارف 
عمومی دولت در الیحه بودجه سال آینده، از 
رشد بیش از 47 درصدی این ارقام نسبت به 

قانون بودجه امسال خبر می دهد.

رشد 26 درصدی درآمدهای مالیاتی	 
بر ایــن اســاس و در سمت منابع، درآمــدهــا با 
رشد 10 درصد مواجه شده و به بیش از 317 
هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت در این 
زمینه ، میزان درآمدهای مالیاتی را 247 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی کرده که نسبت به رقم 
مصوب امسال و طبق گزارش ایسنا، 52 هزار 
میلیارد تومان )معادل حدود 26 درصد( رشد 

داشته است.

افزایش شدید وابستگی بودجه به نفت	 
بررسی الیحه بودجه نشان می دهد که دولت 
درآمدهای نفتی را 199 هزار و 272 میلیارد 
تومان پیش بینی کرده است. با این حال، اتکای 
بودجه به درآمدهای نفتی را می توان در سه مورد 
مشاهده کرد: اول: درآمــد 199 هزار میلیارد 
تومانی حاصل از فروش نفت و میعانات. دوم: 
 فــروش 70 هــزار میلیارد تومان اوراق نفتی.

سوم: براساس بند الف تبصره یک، سهم صندوق 
توسعه ملی از درآمدهای نفتی که باید براساس 
 20 بــاشــد،  38 درصـــد  برنامه ششم توسعه 
درصد تعیین شده است و دولت پیشنهاد داده 
که سهم صندوق صرفًا 20 درصــد باشد و 18 
درصد باقی مانده سهم صندوق توسعه بیش از 
 75هزار میلیارد تومان به دولت قرض داده شود.

بنابراین با این فرض ها می توان محاسبه کرد 
منابعی که دولت در سال آینده از محل نفت برای 
خود پیش بینی کرده )199 هزارمیلیارد تومان، 
70 هزارمیلیارد تومان، 75هزارمیلیارد تومان( 
 و در مجموع 344 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

با این حساب و از آن جا که منابع عمومی در الیحه 
بودجه حدود 841 هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شده است می توان نتیجه گرفت وابستگی بودجه 
به نفت به حدود 41 درصد می رسد. رقمی که 
بسیار بیشتر از وابستگی 10 درصــدی بودجه 

امسال به نفت است.

یارانه ها بدون تغییر، جامانده ها ثبت نام 	 
می شوند

نگاهی به تبصره 14 الیحه بودجه حاکی از 
این است که بودجه یارانه نقدی و معیشتی 
در ســال 1400 تغییر نکرده اســت. بر این 
اساس، یارانه نقدی و معیشتی ثابت خواهد 
ماند. در این خصوص، وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی موظف شده است با استفاده از 
کلیه بانک های اطالعاتی در اختیار و بر اساس 
معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه 
تعیین می شود درخصوص شناسایی و حذف 
سه دهــک بــاالی درآمــدی از فهرست یارانه 
بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام 
کند. از سوی دیگر یک خبر خوب برای جامانده 
ها از یارانه نیز این است که سازمان هدفمندی 
یارانه ها مکلف شده  است تا امکان ثبت نام را 
برای افــرادی که موفق به ثبت نام برای بهره 

مندی از یارانه نشده اند، فراهم کند.

افزایش عجیب سرفصل حقوق کارمندان 	 
و بازنشستگان 

سرفصل هزینه های بودجه که بخش عمده آن 
شامل حقوق کارمندان و بازنشستگان است، 
در الیحه بودجه سال آینده 637 هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شــده که در مقایسه با رقم 
الیحه بودجه امسال 73.5 و در مقایسه با قانون 
بودجه امسال 46 درصد افزایش یافته است. 
این سرفصل شامل هفت بخش است که مهم 
ترین آن با عنوان »جبران خدمات کارکنان« 
شامل حقوق و مزایای کارمندان است که از رقم 
113 هزار میلیارد تومان با رشد اعجاب آور 84 
درصدی به رقم 208 هزار میلیارد تومان رسیده 
ــاه اجتماعی که  ــت. همچنین سرفصل رف اس
شامل حقوق بازنشستگان است با افزایش 45 
درصدی نسبت به الیحه بودجه 99 از 130 به 
189 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در 
حالی است که به گفته مقامات دولتی از جمله  در 
این میان رشد سرفصل سایر هزینه ها که ماهیتی 
مبهم دارد، شگفت آور است و از 87 هزار میلیارد 
تومان به 175 هزار میلیارد تومان رسیده است 
که جهشی 101 درصدی را نشان می دهد. این 
رشد نجومی در شرایطی است که افزایش حقوق 
کارمندان و بازنشستگان 25 درصد پیش بینی 
شده و معلوم نیست 21 درصد رشد اضافه بودجه 

جاری قرار است صرف چه هزینه هایی شود.

300 هزار میلیارد تومان از محل 	 
استقراض و واگذاری اموال و شرکت ها 

الیحه بودجه سال آینده مبتنی بر حدود 300 
هزار میلیارد تومان واگــذاری اوراق و امــوال و 
استقراض است. 125 هزار میلیارد آن از محل 
واگــذاری انواع اوراق مالی و اسالمی از جمله 
پیش فروش نفت و اوراق خزانه، 95 هزار میلیارد 
تومان آن از محل فروش شرکت های دولتی و 
75 هزار میلیارد تومان آن از محل استقراض 
از صندوق توسعه ملی اســت. به این معنا که 
سهم 38 درصدی صندوق توسعه ملی از محل 
فروش 418 هزار میلیارد تومان نفت، به 20 
درصد کاهش می یابد تا این رقم 18 درصدی 
به مبلغ 75 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت 
قرار گیرد. به نظر می رسد در این میان با توجه 
به مخالفت قبلی مجلس با پیش فروش نفت و 
طرح جایگزین برای فروش نفت به پاالیشگاه ها 
و افزایش صادرات فراورده های نفتی، این بخش 

از درآمد بودجه محل چالش است. همچنین 
درآمد 95 هزار میلیارد تومانی فروش شرکت 
های دولتی نیز به تحوالت بورس در سال آینده 
بستگی دارد. در این میان نکته قابل تامل کاهش 
درآمــد پیش بینی شده از فــروش امــوال مازاد 
دولت از 50 به 25 هزار میلیارد تومان در بودجه 
سال آینده است. همچنین بازپرداخت اصل 
و سود 80 هزار میلیارد تومان از اوراق واگذار 
شده در سال گذشته نیز از دیگر نکات مهم این 

سرفصل بودجه است.

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و 	 
معافیت مالیاتی 

طبق برآوردهای صورت گرفته در الیحه بودجه 
حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان 25 
درصد افزایش می یابد. همچنین پیش بینی 
شده است پس از افزایش ضریب ریالی حقوق 
برای گروه های مختلف حقوق بگیر و معادل 

افزایش ضریب ریالی بــرای افزایش حقوق 
بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ 
کارکنان  ــرای  ب کارگزینی  حکم  در  مندرج 
رسمی و پیمانی و مبلغ قــرارداد منعقد شده 
ــرارداد کار معین و  ماهیانه بــرای کارکنان ق
کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان 
در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ــدت کـــارکـــرد و حــکــم حقوق  بــه نــســبــت مـ
بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل 
قبول از 3میلیون و 500 هــزار تومان کمتر 
نباشد. الیحه بودجه سال آینده همچنین سقف 
معافیت مالیاتی حقوق را برای حقوق کارکنان 
دولتی و غیر دولتی در سال آینده مبلغ 48 
میلیون تومان در سال )4 میلیون تومان در ماه( 
اعالم کرده است. بر این اساس نرخ مالیات بر 
درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم 
از حقوق و مزایا و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور 
تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالیانه 
10 درصد، نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا 
دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالیانه 15 
درصد، نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار 
برابر آن مشمول مالیات سالیانه 20 درصد 
و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات 
25 درصد خواهد بود. میزان معافیت مالیات 
سالیانه مستغالت اشخاص فاقد درآمد سالیانه 

نیز مبلغ 36 میلیون تومان تعیین شده است.

وام 70 میلیونی برای خانواده های بدون 	 
مسکنی که صاحب فرزند سوم شوند

دولت در بند ه تبصره 16 الیحه بودجه سال 
ــرای خــانــوارهــای فاقد مسکن که  1400 ب
در ســال 99 یا 1400 صاحب فرزند سوم 
شوند وام قرض الحسنه 70 میلیون تومانی با 

بازپرداخت 20 ساله در نظر گرفته است.

درآمد 907 میلیارد تومانی دولت از 	 
مالیات خانه های خالی و لوکس 

به گــزارش مهر، دولت در الیحه بودجه سال 
آینده پیش بینی کرده از خانه های الکچری 
707 میلیارد تومان و از خانه هــای خالی 
تومان مالیات دریافت کند.  200 میلیارد 
پیش بینی درآمدی دولت از محل مالیات بر 
خودروهای گران قیمت و وانت های دو کابین 
نیز درمجموع 909 میلیارد تومان بوده است. 
ــد دولــت از محل خانه ها و  البته کسب درآم
خودروهای لوکس در قانون بودجه امسال 
نیز دیــده شد که به رغم گذشت هشت ماه و 
نیم از سال 99، آیین نامه اجرایی آن هنوز 
تدوین نشده است. همچنین دریافت مالیات 
از خانه های خالی نیز در قانون بودجه امسال 
لحاظ شده بود که با توجه به مشروط شدن 
اجرای این قانون به راه اندازی و بهره برداری 
از سامانه امالک و اسکان و همچنین ناقص 
بودن طراحی این سامانه از سوی وزارت راه 
و شهرسازی، تاکنون برآورد دقیقی از تعداد 
خانه های خالی از سوی نهادهای ذی ربط 

اعالم نشده است.

دولت در پی جایگزین برای ارز 4200 	 
در همین حال سازمان برنامه و بودجه اعالم 
کــرد: در الیحه بودجه 1400 آمــده است که 
چنان چه ارز ترجیحی )دالر 4200 تومانی( 
حذف شود؛ منابع آن صرف معیشت و سالمت 
مردم خواهد شد.به گزارش مهر، سازمان برنامه 
و بودجه اعالم کرد: در پاسخ به خبری مبنی 
بر حذف ارز 4200 تومانی از بودجه 1400؛ 
اعالم می شود: در خصوص نرخ ارز ترجیحی به 
استناد جز )4( بند )ب( تبصره )1( الیحه بودجه، 
این اجازه کسب شده است که در صورت تغییر 
نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به 
نرخ سامانه معامالت الکترونیکی )ETS(، به 
دولت اجازه داده می شود منابع وصولی را به 
ردیف درآمــدی شماره 160136 مندرج در 

جدول شماره )5( این قانون واریز کند.

روایت خاندوزی از الیحه بودجه 1400 	 
 نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در 
توئیتی  انتقادی نسبت به الیحه بودجه نوشت:
رکوردهای الیحه #بودجه1400 نسبت به 

بودجه 1399 باالترین  در دهه های اخیر:
رشد بودجه عمومی و مخارج دولت )45درصد(

رشد حقوق )25درصد(
رشد فروش نفت یا اوراق نفت )250درصد( !!!
سهم کسری تراز عملیاتی )بیش از 35 درصد 

بودجه(
پایین ترین در دهه های اخیر:

سهم مالیات از بودجه عمومی )29درصد(

منابع نفت در بودجه 1400 
چقدر واقعی است 

بردبار- بر اساس الیحه بودجه سال 1400 که 
دیروز توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور به 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تقدیم شد، 
میزان درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده 
به گونه ای پیش بینی شده است که روزانه باید 
2 و 3دهم میلیون بشکه نفت به فروش برسد تا 
منابع ناشی از مصارف این بخش تامین شود. 
طبق آن چه که سخنگوی سازمان برنامه و بودجه 
خبرگزاری تسنیم گفته است پیش بینی دولت 
بشکه  معادل2.3میلیون   1400 بودجه  در 
در روز خواهد بود که بر اساس نرخ محاسباتی 
دالر 11 هزار و 500 تومان و فروش 40 دالری 
برای هر بشکه نفت لحاظ شده است. حال این 
پرسش اساسی مطرح است که در شرایطی که 
به دلیل تحریم های ظالمانه نفتی از یک سو 
و مسئله انــواع تحریم های بی سابقه بانکی از 
جمله یوترن و مشکالت اف ای تی اف ، فروش 
روزانه نفت ایران در سال 99به زیر 500 هزار 
بشکه نیز رسید، آیا در نظر گرفتن فروش نفت 
روزانه 2.3میلیون بشکه ای آن هم با نرخ 40 
دالری واقــع بینانه اســت و موجب پیش بینی 
منابع درست برای بودجه خواهد شد؟ آیا این 
ارقام منجر به کسری بودجه چند هزار میلیارد 
تومانی نخواهد شد؟به ویژه که سهم دولت در 
فروش نفت در الیحه بودجه سال آینده 200هزار 
میلیارد تومان لحاظ شده و بیش از 70 هزار 
میلیارد تومان نیز بــرای پیش فــروش نفت در 

الیحه بودجه در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر در شرایطی که کاهش سهم نفت 
در بودجه و قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای 
نفتی همواره یک آرمان بزرگ اقتصادی برای 
دولتمردان ما بوده ، این پرسش نیز مطرح است 
که در نظر گرفتن میزان فروش روزانه2.3میلیون 
بشکه ای نفت در بودجه سال آینده چقدر در 
راستای اسناد باالدستی نظام و از جمله برنامه 
چشم انداز 20 ساله و تحقق اهداف واالی آن در 
سال 1404 است؟ این موضوعی است که باید 
در بررسی های الیحه بودجه در مجلس شورای 
اسالمی توسط وکالی ملت بیشتر مورد مداقه و 

موشکافی قرار گیرد.

پیش فرض سیاسی - نفتی الیحه بودجه 1400 
درآمد فروش نفت و پیش فروش نفت را شاید 
بتوان جنجالی ترین بخش مربوط به بودجه 
چندی  نوبخت،  که  شرایطی  در  دانست. 
قبل میزان فروش محقق شده نفت در سال 
99را بین 600 تا 700 هزار بشکه اعالم 
کرده بود، سقف درآمدهای نفتی در الیحه 
بودجه معادل 199 هزار و 272 میلیارد 
تومان تعیین شده که 3.5 برابر رقم مصوب 
در قانون بودجه امسال است و موجب شده 
است تا میزان وابستگی مستقیم بودجه به 
نفت حداقل به 23.7 درصد برسد در حالی 
که این شاخص در قانون بودجه امسال حدود 
10 درصد بود.این در حالی است که سقف 
درآمدهای نفتی در قانون بودجه امسال، 
حدود 57 هزار میلیارد تومان بوده است. 
در نتیجه، درآمدهای نفتی در الیحه بودجه 
1400 نسبت به قانون بودجه امسال، حدود 
250 درصد افزایش یافته یعنی 3.5 برابر 
شده اســت.در این میان محاسبات بودجه 
و البته اظهارات روز گذشته رئیس جمهور 
نشان می دهد که بودجه بر مبنای فروش 
روزانه 2.3 میلیون بشکه بسته شده است. 
روز گذشته رئیس جمهور در جلسه هیئت 
دولت گفت: »برای سال آینده، فروش بیش 
از دو میلیون بشکه نفت و میعانات را پیش 
بینی کردیم؛ این دو میلیون و 300 هزار 
بشکه در بــازار بین المللی یا بــازار داخلی 
قابل فروش است.« به نظر می رسد اشاره 
روحانی از فروش در بــازار داخلی، انتشار 

اوراق پیش فروش نفت باشد. به این ترتیب 
70 هزار میلیارد تومان منابع از این محل 
پیش بینی شده است. به این ترتیب با توجه 
به سهم 20 درصــدی صندوق توسعه ملی 
و 14.5 درصــدی شرکت ملی نفت، سهم 
47.5درصــــدی فــروش نفت از بــودجــه و 
قیمت 40 دالر برای هر بشکه نفت و نرخ ارز 
11500 مبنای محاسبه، در عمل میزان 
صادرات روزانه نفت یک میلیون و 780 هزار 
بشکه پیش بینی شده که معادل 199 هزار 
میلیارد تومان منابع نفتی و 75 هزار میلیارد 
ملی  توسعه  صندوق  از  استقراض  تومان 
است. همچنین میزان پیش فروش نفت نیز 
70 هزار میلیارد تومان خواهد بود که معادل 
409 هزار بشکه در روز است که در مجموع 
حاصل آن فروش 2.2 میلیون بشکه در روز 
است. رقمی که به رقم اعالمی رئیس جمهور 
نزدیک است.نکته قابل تامل این است که 
برخالف پیش بینی قبلی سهم 200 هزار 
میلیارد تومانی پیش فروش نفت به 70 هزار 
میلیارد تومان کاهش یافته است تا در عوض 
سهم فروش نفت بیشتر شود و به نظر می رسد 
هر میزان، درآمد فروش نفت محقق نشود، 
افزایش فروش اوراق سلف نفتی جایگزین 
آن خواهد شد.این میزان اتکای بودجه به 
نفت مستلزم رفع کامل تحریم ها و امکان 
صادرات نفت به میزان دوره برجام است و به 
نظر می رسد پیش فرض اصلی بودجه رفع 

قطعی تحریم هاست.

درصد افزایشالیحه بودجه 1400قانون بودجه 99)مبالغ به میلیارد تومان(

منابع عمومی دولت

288,799.15317,595.7910درآمدها )عمدتًا مالیات(
واگذاری دارایی های 

سرمایه ای )عمدتًا فروش 
نفت و فروش اموال(

107,489.50225,272.00109.6

واگذاری دارایی های 
مالی )عمدتًا انتشار اوراق، 

واگذاری شرکت های دولتی 
و منابع حاصل از استفاده از 

صندوق توسعه ملی(

174,725.00298,474.9670.8

571,013.65841,342.7547.3جمع منابع عمومی دولت

مصارف عمومی دولت

هزینه ها )عمدتًا حقوق 
کارکنان(

436,031.56637,011.6646.1

تملک دارایی های سرمایه 
ای )هزینه های عمرانی(

87,982.09104,031.0918.2

47,000.00100,300.00113.4تملک دارایی های مالی

571,013.65841,342.7547.3جمع مصارف عمومی دولت
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

دیده بان ایران مدعی شد : مصطفی معین،  •
وزير علوم دولت اصالحات، در صفحه اينستاگرام 
خود تصاويری منتشر کرد و نوشت: »در تاريخ 2۶ 
دی 13۸5، دکتر اردشیر حسین پور استاد فیزيک 
هسته ای دانشگاه شیراز و سرپرست آزمايشگاه 
تحقیقاتی مالک اشتر در خوابگاه صدرای دانشگاه 
با گاز راديواکتیو توسط عوامل موساد ترور شد.در 
آن زمان ترور اين دانشمند برجسته هسته ای از سوی 
مقامات تکذيب شد و او به عنوان مورد گازگرفتگی 

معمولی، غريبانه به خاک سپرده شد!«.
تابناک نوشت : يک نماينده مجلس مقايسه ای  •

بین ترامپ و اوباما انجام داد که عجیب بود. سید 
محمود نبويان نماينده تهران که در برنامه شبکه 
افق حاضر شده بود به دفــاع از ترامپ پرداخت و 
گفت: »من رفته ام شمرده ام، اوباما 12 بار دستور 
تحريم داده و اين همه که می گويیم ترامپ، تنها 
سه بار دستور تحريم داده است.« وی افزود: »شايد 
بگويید اوباما هشت سال رئیس جمهور بود و ترامپ 
چهارسال، خب اگر ترامپ چهار سال ديگر رئیس 

جمهور بود، سه ضرب در دو می شود شش بار!«
 جهان نیوز نوشت : گرفتن انتقام خون شهید  •

محسن فخری زاده موضوعی دور از ذهن نیست 
اما اين که اين بار ايران چه مسیری را برای اخذ 
تــاوان از رژيم صهیونیستی و هم پیمانانش در 
پیش خواهد گرفت سوالی است که پاسخ های 
هم پیمان  داشتن  به  توجه  با  دارد.  متعددی 
و نیروهای نیابتی در مرزهای رژيــم اشغالگر 
ــرای پاسخ گويی بسته  ــدس، دســت ايـــران ب ق
نیست و به دلیل تفاوت شرايط با ترور شهید حاج 
قاسم سلیمانی گمان می رود نحوه پاسخ گويی 
نیروهای ايران به اين جنايت نیز متفاوت باشد و 
به روش حمله موشکی به تروريست ها در گذشته 
رقم نخورد. اين پاسخ از سوی ايــران می تواند 
انتقامی از افرادی در رژيم صهیونیستی يا حمله 
سايبری به تاسیسات اين رژيم اشغالگر باشد و با 
وارد کردن هزينه زياد به اسرائیل جنايتکار اين 
پیام را خواهد داشت که اين دست عملیات ها 
در کشور ما و علیه منافع ما بهای بسیار سنگینی 

برای آن ها در پی دارد.
تجمعی  • گذشته  روز   : نوشت  نیوز  بولتن 

در اردوگــاه فلسطینی »الــبــداوی« )در شمال 
لبنان( در اعــالم همبستگی با ملت فلسطین 
و رد عــادی ســازی روابــط کشورهای عربی با 
رژيم صهیونیستی برگزار و بر اساس گزارش 
وبگاه »العهد«، در اين تجمع تصاوير »محمد بن 

سلمان« ولیعهد سعودی به آتش کشیده شد.

ــی با  • ــزارش ــه در گ ــام ــن روزن آرمـــان ملی- اي
نشد«،  كمتر  عمومی  افكار  پرسش های  تیتر» 
ــارات علی  ــه نــوشــت:» کنارهم قــــراردادن اظ
ربیعی و علی شمخانی پرسش های بیشتر را در 
مسئله ترور شهید فخری زاده به اذهان متبادر 
می سازد. آن ها از سويی همچنان بر موضوع 
اشراف اطالعاتی بر مسئله ترور تاکید دارند و 
می گويند دستگاه های اطالعاتی هم از محل 
ماجرا باخبر بودند و هم فردی که قرار بود ترور 
شود، اظهاراتی که مخاطب را با اين سوال مواجه 
می سازد که اگــر چنین بــوده اســت پس چطور 
درباره نحوه ترور فخری زاده، حتی چند روز بعد از 
وقوع ترور، روايت های متعددی شنیده می شود و 

اطالع يگانه در موردش مطرح نیست؟«.
کیهان- اين روزنامه نوشت: با ايجاد و تسهیل  •

شرايط تحصیل در رشته  هايی چــون آمــوزش 
زبان عبری، تاريخ  شناسی رژيم صهیونیستی و 
... امکان پرورش و تربیت نسل ايرانیان عاشق 

مبارزه با صهیونیسم فراهم شود.
 جام جم- اولــی هاينونن معاون سابق آژانــس  •

بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه اختصاصی با اين 
روزنامه گفت : »قرار بود با ) شهید( محسن فخری زاده 
ديدار و گفت و گو کنیم. من، شخصا يک بار از سوی 
آژانس برای مالقات با او تعیین و معرفی شده بودم اما 
اين مالقات از سوی ايران لغو شد. اگر بخواهم دقیق تر 
بگويم،  ما از اواخر سال 2005 خواستار مالقات با او 
بوديم. سرانجام مالقاتی برای سپتامبر 200۸ تنظیم 
شد اما ايران آن را لغو کرد. فکر می کنم بعد از خروج 
من از آژانــس در سال 2010، آژانــس بین المللی 
انرژی هسته ای به درخواست های خود ادامه داد. 
البته من نمی دانم آيا آمانو مدير کل سابق آژانس  

می خواست شخصا او را ببیند يا خیر.«

در گفت وگوهای جداگانه با آیت ا... رجبی و فرزند 

آیت ا... مصباح تشریح شد 

آخرین وضعیت جسمانی آیت ا... 
مصباح یزدی 

 در پی انتشار برخی از اخبار و شايعات درباره آيت 
ا... مصباح يزدی، آيت ا... محمود رجبی قائم 
مقام مؤسسه امام خمینی)ره( و حجت االسالم 
والمسلمین مجتبی مصباح درباره آخرين وضعیت 
اين استاد و عالم برجسته حوزه، توضیحاتی ارائه 
کردند.آيت ا...  رجبی در گفت وگوی تلويزيونی با 
شبکه خبر با بیان اين که آيت ا... مصباح يزدی به 
دلیل بیماری گوارشی که از مدت ها قبل داشتند 
تحت معالجه بودند و به تازگی بر اثر همین بیماری 
ضعف مفرطی پیدا کردند ،افــزود: امیدواريم با 
دعــای همه عالقه مندان و ارادتمندان ايشان 
اين ضعف و بیماری برطرف شود و بهبود پیدا 
کنند.همچنین حجت االسالم مجتبی مصباح 
در اين باره گفت: اين بیماری، بیماری جديدی 
نیست و آيت ا... مصباح يزدی سال هاست که 
بیماری گوارشی دارند و به تازگی همان بیماری 
قــدری شــدت پیدا کــرده است.فرزند آيــت ا... 
مصباح اظهار کــرد: در اثــر ايــن بیماری و روند 
درمانش ضعف مفرطی بر آيت ا... مصباح يزدی 
عــارض شده است و رونــد درمــان ايشان به طور 
طبیعی ادامه دارد، همان طور که پیش از اين نیز 
تحت درمان بوده اند، از اين جهت عزيزان هیچ 

نگرانی نداشته باشند، 
زيرا مسائل درمانی 
ــال  ايـــشـــان در ح
پیگیری است./رسا

4۸ ساعت پــس از تــرور  توکلی- کمتر از 
ناجوانمردانه دانشمند هسته ای و دفاعی 
 ، زاده  فــخــری  محسن  شهید  ــان  ــورم ــش ک
نمايندگان مجلس  در صحن علنی بهارستان 
با دو فوريت طرح اقــدام راهبردی بــرای لغو 
تحريم ها موافقت کردند؛ طرحی که به گفته 
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شــورای 
اسالمی » امکانات صنعت هسته ای کشور 
را تقويت خواهد کرد و جلوی يــاوه گويی ها 
و اقــدامــات تروريستی دشمنان  را خواهد 
گرفت«.اين طرح اما آن طور که بايد  و شايد به 
مذاق اهالی دولت خوش نیامد و با واکنش 
تعدادی از پاستور نشینان همراه شد؛ در ابتدا 
حجت االســـالم روحــانــی رئیس جمهور در 
جلسه روز گذشته  هیئت دولت و در البه الی 
سخنانش دربــاره چرايی غیبتش در مجلس 
برای ارائه بودجه 1400، در برابر مصوبه اخیر 
مجلس موضع گرفت و آن را برای فعالیت های 
ديپلماتیک مضر خواند:» گمانه زنی هايی که 
ممکن است در رسانه ها مطرح شود مبنی بر 
اين که حضور نداشتن من در مجلس  به دلیل 
مصوبه ديــروز مجلس  است، درست نیست. 
البته دولت با آن مصوبه موافقت نمی کند و 
آن را برای روند فعالیت های ديپلماتیک مضر 
می داند اما به دلیل پروتکل های بهداشتی 
به مجلس نرفتم و نه مسئله  ای ديگر.« پس از 
رئیس جمهور ، اسحاق جهانگیری معاون اول 
روحانی در جمع خبرنگاران حاضر شد .وی در 
بخشی از صحبت های خود طرح  راهبردی 
مجلس  برای کاهش تحريم ها را به لحاظ قانون 
اساسی، دخالت در اختیارات دولت و  شورای 
عالی امنیت ملی اعالم کرد و از تنظیم نامه 
دولت به رئیس شورای نگهبان در اين خصوص 
خبر داد:» دولت در تصمیم گیری در اين زمینه 
هیچ دخالتی نمی کند تا نظام يک تصمیم واحد 
داشته باشد، مصوبات شورای عالی امنیت ملی 
هم بعد از آن که به تايید رهبر انقالب می رسد، 
الزم االجرا می شود. پس اين يک موضوع مهم 
حیاتی است و اين که مجلس به آن ورود کرده 
است از اين منظر به نظر ما مصلحت نیست 
خصوصًا اين که پس از سال 1397 آمريکايی 
ها از برجام خارج شدند و فشارهای اقتصادی 
سنگینی بر کشور وارد کردند و به تعبیر خود 
فشار حداکثری وارد کردند و جمهوری اسالمی 
راهبردی را که رهبر انقالب به عنوان مقاومت 
در برابر فشار در نظر گرفتند، پیاده کردند.« 
وی در بخش ديگری ازسخنان خود با اشاره 

به اين که مصوبه مجلس در هیئت دولت مورد 
بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد:» من هم 
نامه دولت در اين زمینه را برای آقای جنتی 
آماده کردم که راجع به همین مصوبه مجلس 
اســت.« محمود واعظی رئیس دفتر رياست 
جمهوری نیز به اين ماجرا ورود کرد و اقدام 
اخیر مجلس را ناپخته دانست:» اکثر اعضای 
دولت نگرانی هايی داشتند زيرا در اين طرح 
با وزارتخانه ها و بخش های ذی ربط مشورت 
نشده بود و اين پختگی الزم را ندارد و در نحوه 
اجرا مشکل ايجاد می کند. برخی اعضای دولت 
نگران بودند که ممکن است با اين طرح در 
روابط خارجی مشکالتی به وجود بیايد.« البته 
اظهارات اهالی دولــت از سوی اهالی خانه 
ملت بدون پاسخ نماند و با واکنش های صريح 
اهالی مجلس همراه شد. در همین زمینه، امیر 
حسین قاضی زاده هاشمی نايب رئیس مجلس 
با اشاره به اين که اين طرح باعث بازدارندگی 
ــران را در برابر غرب باال  می شود و قــدرت اي
می برد، موضع گیری های دولتی ها در باره 
طرح »  اقدام راهبردی برای لغو تحريم ها«  را 
لجبازی دولت  توصیف کرد:» شاهد سیاسی 
کاری و لجبازی دولت با مجلس هستیم، دولت 
حاضر نیست موفقیتی به نــام مجلس ثبت 
شود اما مجلس نگاه سیاسی يا قبیله ای به 
موضوعات ندارد.«  به گزارش خانه ملت ،محمد 
حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه نیز 
ورود مجلس به اين موضوع را قانونی توصیف 
کرد و گفت که اين طرح طبق مصوبه جلسه 
749 شورای عالی امنیت ملی به تاريخ 29 
شهريور 1399 هماهنگ شده تا مجلس در 
ــوارد ورود کند.پس از تصويب طــرح »  ايــن م
اقدام راهبردی برای لغوتحريم ها«، اين طرح 
به شورای نگهبان رفت و اين نهاد نظارتی  به 
جهت ابهام در ماده ۶ اين طرح و روشن نبودن 
آن با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجدد 
اين طرح را برای اصالح به مجلس فرستاد و روز 
گذشته نمايندگان  با اصالح ماده ۶ اين طرح 
برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. 
برهمین اساس ضرب االجل مجلس به دولت 
برای خروج از پروتکل الحاقی در صورت اجرايی 
نشدن تعهدات کشورهای متعهد از يک ماه به 
دوماه افزايش پیدا کرد. در اين بین گفته می 
شود که اين تغییر و افزايش مدت زمان ضرب 
االجل ، فرصت سه هفته ای را برای  جو بايدن 
رئیس جمهور جديد آمريکا فراهم خواهد آورد 

که درباره پرونده برجام تصمیم گیری کند.

چراغ سبز شورای نگهبان به 
مصوبه هسته ای بهارستان

همزمان با تداوم مخالفت دولتی ها ، با اصالح طرح لغو تحریم ها پس از ایراد شورای 
نگهبان،فرصت یک ماهه به طرف های برجامی برای اجرای کامل تعهدات به 2 ماه افزایش یافت

 جنجال غیبت ادامه دار
 روحانی در مجلس 

تسنیم: غیبت روحانی و نوبخت در ارائه الیحه بودجه 1۴۰۰ به 
مجلس نشان داد که دولت هیچ دفاعی از عملکردخود ندارد! 

در حالی که رئیس جمهور ديــروز تاکید 
دلیل  به  صرفا  مجلس  به  نرفتنش  کــرد 
ــه مسئله  ــای بــهــداشــتــی و ن ــل ه ــک ــروت پ
ــوده اســت،بــازهــم غیبت او در  ديــگــری ب
بهارستان واکنش های مختلفی در پی 
داشت. روز گذشته ابتدا از سوی معاون 
پارلمانی رئیس جمهور اعالم شد با توجه 
به جای  کرونا  ملی  ستاد  توصیه های  به 
سازمان  رئیس  نوبخت  جمهور،  رئیس 
برنامه و بودجه آخرين اليحه بودجه دولت 
ــورای اسالمی  دوازدهـــم را به مجلس ش
ارائه خواهد کرد.  اليحه بودجه 1400 
به مجلس ارائه شد اما بر  خالف انتظارها 
از رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در 
مجلس خبری نبود. بر اين اساس، قالیباف 
که  در ابتدای جلسه دربــاره بودجه نطق 
ــان تقديم اليحه بودجه از  ــرده بــود زم ک
صحن خارج شد تا معاون پارلمانی رئیس 
جمهور اليحه را به نايب رئیس دوم مجلس 
تحويل دهد. به  نوشته تسنیم،همه ساله 
رسم بر اين بــوده است که در زمــان ارائه 
اليحه بودجه، رئیس جمهور ضمن ارائه 
توضیحاتی از اليحه بودجه آخرين وضعیت 
شاخص های اقتصادی کشور را هم تشريح 
می کرد. مشخص نیست چرا در اين برهه 
ــادی به مسائلی مانند  که انتقادهای زي
کسری بودجه، شتاب گیری تورم، افزايش 
نقدينگی و... مطرح شده است نه رئیس 
جمهور و نه رئیس سازمان برنامه و بودجه، 

حاضر به دفاع از عملکرد اقتصادی دولت 
و تشريح بودجه نشدند. اوضاع اقتصادی 
کشور و عملکرد دولــت در شاخص های 
مختلف، از رشد اقتصادی گرفته تا تورم 
و بــیــکــاری هــم کــه مشخص و اظــهــر من 
الشمس اســت و جايی بــرای دفــاع باقی 
نگذاشته است که رئیس جمهور يا آقای 
نوبخت بخواهند تشريحی يا دفاعی داشته 
باشند. حضور نداشتن رئیس جمهور در 
اين مراسم واکنش های زيادی را هم در 
توئیتر در برداشت که برخی از آن ها را 

می خوانید : 
* روحانی می تونه بره استوارنامه سفیر 
جديد آلمان رو بگیره ولی نمی تونه بره 
مجلس اليحه بودجه رو تحويل بده چون 

کروناست! 
* نرفتن آقای روحانی برای تقديم اليحه 
بودجه به مجلس مهم نیست اصل ماجرا، 
خود اليحه بودجه و رانت ها و کسری  پنهان 
آن اســت. نمايندگان فريب حاشیه های 
ــل ماجرا  ساختگی را نــخــورنــد و بــه اص

بپردازند. 
 * ماه هاست که آقــای رئیس جمهور از 
ترس پاسخ گويی از آمدن به مجلس فراری 
هستند! ستاد ملی کرونا هم ابزاری شده 
برای نیامدن ها! امروز هم مصوبه ستاد 
ملی کرونا را بهانه کردند. يعنی ستاد ملی 
مصوب کــرده؛ آقــای امیری بــرود، کرونا 

نمی گیرد! 

انتخابات  از  ــاه  م يــک  دقیقا   – محمدی 
جنجالی آمريکا گذشته و يک ماه و نیم تا 
ــدن رسمی جو بايدن در کاخ  روی کــار آم
سفید باقی مانده با اين حال هنوز رئیس 
جمهور منتخب اياالت متحده حاضر نشده 
در خصوص يکی از مهم ترين پرونده های 
ــران و  سیاست خارجی واشنگتن يعنی اي
با    . باشد  داشته  صريحی  صحبت  برجام 
وجود عدم موضع گیری صريح بايدن، روز 
ستون نويس  فريدمن«  »تــومــاس  گذشته 
ــه »نــیــويــورک تــايــمــز« طی  ــام مــعــروف روزن
مصاحبه ای درباره برنامه های بايدن برای 
ساعات و ماه های اولیه دولت احتمالی اش، 
از او پرسید که آيا هنوز به يادداشت چند 
هفته قبلش در وبگاه »ســی ان ان«، مبنی بر 
اين که »اگر ايــران به تبعیت سفت و سخت 
به توافق هسته ای بازگردد، اياالت متحده 
هم دوباره به اين توافق بازمی گردد، البته به 
عنوان نقطه شروعی برای مذاکرات آتی« و 
تحريم هايی که »دونالد ترامپ« بر ايران وضع 
کرده را لغو می کند، پايبند است؟ که وی نیز 
در پاسخ به اين سوال فريدمن گفت: »]کاری[ 
سخت خواهد بــود، امــا بله«.ستون نويس 
نیويورک تايمز، دربــاره موضع بايدن حول 
برجام )که حین مصاحبه تشريح شد(  ادامه 
داد: »در حالت ايده آل، تیم بايدن می خواهد 
شاهد ايــن باشد که مــذاکــرات آتــی نه تنها 

شامل امضاکنندگان اصلی توافق - ايران، 
آمريکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه، آلمان 
و اتحاديه اروپا - باشد، بلکه همسايگان ايران 
مخصوصا عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی را نیز در بر گیرد«.وی با بیان اين که 
از نظر تیم بايدن نگرانی امنیت ملی آمريکا 
اکنون تحت کنترل درآوردن مجدد برنامه 
هسته ای ايران و نظارت کامل بر آن است، 
افــزود: »از ديد آن ها، تولید سالح اتمی در 
ايران تهديد مستقیم امنیت ملی برای اياالت 
متحده و رژيم جهانی کنترل تسلیحات اتمِی 
ان پی تی است«.نیويو رک تايمز در ادامه به 
نقل از بايدن نوشت: »ببینید، صحبت های 
زيــادی دربــاره موشک های نقطه زن و تمام 
چیزهای ديگر که منطقه را بی ثبات می کند، 
وجود دارد. اما حقیقت اين جاست که بهترين 
راه برای رسیدن به ثبات نسبی در منطقه، 
مقابله با برنامه هسته ای ]ايران[ است«.وی 
درباره برنامه خود در قبال ايران گفت: »ما 
از طريق مشورت با متحدان و شرکای خود، 
وارد مذاکرات و توافقات بعدی برای تشديد 
ايــران  هسته ای  محدوديت های  تمديد  و 
خواهیم شد و همچنین به برنامه موشکی 
ايــران نیز خواهیم پرداخت«.بايدن سپس 
تاکید کرد که هر زمان نیاز باشد، آمريکا گزينه 
بازگشت تحريم ها را در اختیار دارد و ايران نیز 

اين موضوع را می داند.

 بایدن : به دنبال بازگشت به برجام 
و تشدید محدودیت های هسته ای هستیم 



3 کشوری که بیمه 
خدمات درمانی شان 

ضعیف است
سال 2018 شرکت کامن ولث)مستقر در آمریکا و فعال 
در حوزه بهداشت و درمان( در گزارشی به کشورهایی 
اشاره کرده است که بی خاصیت ترین بیمه خدمات 
درمانی را به مردم کشورشان ارائه می دهند. این شرکت 
در همین باره اعالم کرده که این گزارش را بعد از بررسی 
معیارهای متفاوتی انجام داده است. شایان ذکر است 
که این گزارش روی 25 کشور توسعه یافته انجام شده و 

نتایج آن جالب به نظر می رسد.

نیوزیلند| در حالی که این کشور همسایه استرالیاست 

که در رده چهارم بهترین کشور دنیا از لحاظ خدمات 
ــدر خــدمــات بیمه  بیمه  درمــانــی قــرار دارد و در ص
بازنشستگی اما از لحاظ وضعیت بهداشت و درمان 
در شرایط خوبی نیست و در رده آخر این رده بندی 
قرار گرفته است. طبق اعالم بانک  جهانی، مردم این 
کشور بین 40 تا 50 درصد از هزینه های درمانی را که 
عدد قابل توجهی به نظر می رسد باید از جیب خودشان 
بپردازند و به طور کلی، تعداد بسیار کمی از مردم این 

کشور تحت پوشش بیمه ای قرار دارند.

ژاپن| در ژاپن هزینه ها برای درمان نسبتا زیاد است و 

بیمه ها هم خدمات قابل توجهی ارائه نمی دهند. همه 
مردم ژاپن باید تحت پوشش یک بیمه قرار بگیرند و به 
صورت معمول این بیمه ها توسط کارفرمایان برای 
آن ها تامین می شود. با داشتن این بیمه ژاپنی ها باید 
حداقل 30 درصد از هزینه های درمان خود را بپردازند. 
کسانی که خود کارفرما هستند یا توسط کارفرما یا 
جایی بیمه شده اند، تحت پوشش نظام سالمت این 
کشور قرار می گیرند و باید 30 درصد هزینه های درمان 
را خودشان پرداخت کنند. هرچند این رقم برای افراد 
باالی 70 سال به 10 درصد کاهش پیدا می کند. هزینه 
دارو با توجه به میزان حقوق و سن فرد متغیر است و به 

جوانان، کمترین خدمات داده می شود.

آمریکا| از آن جایی که حق بیمه در این کشور در 

دو دهه گذشته افزایش یافته، میزان پوششی که 
ــرده و تعداد  ــرای کــارگــران لحاظ ک کارفرمایان ب
ــرار گرفته  ــه تــحــت پــوشــش بیمه قـ ــی ک ــران ــارگ ک
انــد، کاهش یافته اســت. در ســال 2017، تعداد 
آمریکایی های زیر 65 سالی که دارای بیمه بوده اند 
نسبت به سال 1999 بسیار کمتر است و این در 
حالی است که تعداد کارگران نسبت به آن سال ها 
حدود 17 میلیون نفر افزایش یافته است! تنها یک 
ســوم کارمندان در ایــن شرکت ها در برنامه های 
بهداشت کارفرمای خود قرار دارنــد. در ضمن در 
آمریکا بیماران برای بعضی درمان های ضروری و 
داروهایی که برای بیماری های مزمن مانند دیابت یا 
فشار خون باال استفاده می شوند، باید تمام هزینه را 

از جیب خود بپردازند.

بازرگانان چینی احتماال جزو اولین کسانی بودند که 
وضِع بی دوام و غیرقابل پیش بینی جهان توجه شان 
را به خــود جلب کــرد. آن هــا در نتیجه ضررهای 
بسیاری که در حرفه شان ناگزیر بود، متوجه شدند 
همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگه داشتن، منطقی نیست. همچنین 
به تجربه فهمیده بودند امکان غرق یا مورد دستبرد واقع شدن همه 
قایق ها و کشتی هایی که در یک روز در یک بندر تردد می کنند، بسیار 
کم است. بنابراین برای جلوگیری از خطر نابودی سرمایه، اجناس شان 
را در کشتی ها و قایق های مختلف بارگیری می کردند. این شیوه ابتدایی 
بیمه کردِن کار، بعد از گذشت چندین سال و بین بازرگانان فنیقی و 
بابلی، صورت پیشرفته تری به خود گرفته بود؛ آن ها برای تامین هزینه 
کاال و کشتی، وام دریافت می کردند. بهره وام دریافتی این بازرگانان 
بیشتر از حد معمول بود و درصورتی که کشتی بازرگان در دریا دچار 
توفان یا مورد دستبرد دزدان دریایی واقع می شد، وام دریافتی بازرگان 
بخشیده می شد. در واقع وام دهنده ریسک بروز حوادث غیرمترقبه 
برای کشتی را تقبل می کرد. اختالف بهره وام پرداختی به سفرهای 
دریایی و وام های معمولی در آن دوران را می توان یکی از صورت های 
اولیه حق بیمه در تمدن های باستان تلقی کرد. این سیستم بعدها به 
یونان و در قرون وسطی به ایتالیا راه پیدا کرد و به روشی مرسوم برای 
مبادالت دریایی در بندرهای مختلف تبدیل شد. قدیمی ترین گزارش 
مکتوبی که از قراردادهای بیمه دریایی وجود دارد، مربوط به یک کشتی 
ایتالیایی است که در سال ۱۳۴۷ میالدی در »جنوآ« به ثبت رسیده 
است. ۱۳ آذر در تقویم ،روز صنعت بیمه نام گذاری شده و البد از این 
تاریخچه مختصر متوجه شده اید که در پرونده امروز زندگی سالم به 
همین مناسبت قرار است درباره صنعت قدیمی، کارا و البته پرسود 
بیمه صحبت کنیم و از جالب ترین و کارآمدترین الگو های بیمه عمر، 
سالمت و بازنشستگی در جهان بگوییم اما بهترین بیمه ها متعلق به 

کدام کشورها هستند؟

پرونده

 تعویض خودرو بعد از تصادف، مراقبت رایگان از سالمندان در خانه، خدمات پزشکی رایگان از درمان تا دارو و ... 
از کارآمدترین الگوهای بیمه ای در جهان هستند که به مناسبت روز بیمه بیشتر با آن ها آشنا خواهید شد
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با خواندن مطالب پرونده امروز زندگی سالم، ممکن است در ذهن تان 
بیمه درمان و بازنشستگی در کشور ما را با کشورهایی که درباره شان 
ــم، مقایسه کنید. اختالف ها کم نیستند امــا کمابیش  حــرف زدی
می توان در حوزه های پیش گفته شباهت هایی بین نظام بیمه ای ما و 
دیگران پیدا کرد؛ دست کم در سیاست های کلی و روی کاغذ! اما در 
حوزه خاصی از پوشش بیمه ای، کشور ما اختالف عجیب و فاحشی 

با کشورهای اروپایی دارد؛ بیمه خــودرو. در صنعت بیمه، تخصص 
ویژه ای به نام »اکچوئری« وجود دارد؛ به این معنا که افراد متخصص 
نرخ و ریسک های صنعت را محاسبه می کنند. تورم یکی از معضالت 
تاثیرگذار در کشور ماست که اغلب به ضرر بیمه گر و بیمه گذار تمام 
می شود. حجم باالی تورم، کار محاسبه ارقام و اعداد و ریسک های 
احتمالی این صنعت را دشــوار می کند. تورم در صنعت بیمه باعث 
می شود ارزیابی اولیه ارزش خودرو، ارزیابی قطعات و ارزیابی ریسک ها 
بر مبنای قیمت روز خودرو انجام شود و تغییرات قیمت خودرو، بها و 
ارزش قطعات یدکی و خدمات تعمیرات و نگهداری هنگام حوادث 
 باعث می شود که بیمه گر و بیمه گذار غالبا ناراضی باشند. به بیان 
واضح تر، قطعات خــودرو با یک قیمت مشخص بیمه می شوند و در 
صــورت بــروز خسارت، اگر بیمه بیشتر از مبلغی که دریافت کرده 
است، خسارت پرداخت کند، زیان می کند. اگر هم پایین تر از قیمت 
خسارتی پرداخت کند، مشتری زیان می بیند. این عوامل باعث شده 
است صنعت بیمه کشورمان در حــوزه خــودرو با چالش های 
بسیاری مواجه شود. از دیگر مواردی که باعث تفاوت میان 
بیمه خــودرو در کشورمان با دیگر کشورها شــده، مسئله 
سرمایه ای بودن خودرو است. خودرو در کشور ما کاالیی است 
که با مصرف زیــاد و استهالک باال هم ارزش خود را از دست 
نمی دهد و همزمان با افزایش سن خــودرو، قیمتش هم رشد 

می کند! در واقع قیمت خودرویی که پنج سال کار کرده، درمقایسه 
با روز اول تولید، نه تنها کاهشی نداشته بلکه افزایش هم داشته و به 
همان میزان ریسک بیمه خودرو هم روند افزایشی داشته است. تیراژ 
تولید و قیمت خودرو در ایران از متوسط قیمت در دنیا باالتر است و تا 
زمانی که چرخه مصرف خودرو، آن را از کاالیی سرمایه ای به مصرفی 
تبدیل نکرده است، ضرر بیمه ای امری ناگزیر است. از دیگر تفاوت های 
عمده بین بیمه خودرو در کشورمان با دیگر کشورها مسئله پوشش 
بیمه هاست. به ندرت شنیده ایم یا اصال نشنیده ایم که شرکت بیمه، 
خودروی تصادفی را که شاید دیگر قابل تعمیر هم نباشد، با خودروی 
 صفر کیلومتر تعویض کند. بیمه ها در کشورمان تنها به پرداخت 
مابه التفاوتی کفایت می کنند که قطعا برای بیمه گذار زیان ده است. 
اما شرکت های بیمه در کشورهای اروپایی و آمریکا، هنگام رویارویی با 
حوادث و تصادفات خودرویی، به سرعت اقدام به تعویض آن می کنند. 
در این کشورها خودروی تصادفی به طور کامل از چرخه مصرف خارج و 
محصول جدیدی جایگزین می شود. در کشور ما اما خودروی تصادفی 
با کمک سیستم های بازیافتی دوباره به چرخه مصرف برمی گردد؛ 
البته از طریق سیستم بیمه و پرداخت های شخصی. به عنوان مثال ورق 
خودرو بعد از تصادف، صافکاری و دوباره استفاده می شود. گرچه این 
ورق ظاهرا اصالح می شود اما از نظر فنی، تحمل بسیار پایینی خواهد 

داشت و سرنشین را دچار ریسک خواهد کرد.

کجاها هزینه درمان از خود بیماری هولناک تر نیست؟
 خدمات کارآمدترین سیستم های بیمه سالمت در جهان از خدمات پزشکی رایگان 

برای همه گرفته تا درمان رایگان بیماران صعب العالج

کانادا| خدمات پزشکی رایگان برای همه 

 سیستم بیمه درمانی کانادا یکی از جامع ترین 
بیمه های درمانی دنیا را ارائه می کند. بیمار از 
لحظه ورود به بیمارستان تا مرخص شدن هیچ 
مطب  در  ویزیت  نمی کند.  پرداخت  هزینه ای 
پزشکان با ارائه کارت بیمه رایگان است و تا حدود 
ــا را هم تحت پوشش  ــد قیمت داروهـ 80 درص
دارد. نظام بهداشت و درمــان کانادا مشهور به 
ــدرال و  »Medicare« ترکیبی از برنامه های ف
ایالتی است که هدف آن ها اطمینان از دسترسی 
تمامی کانادایی ها به خدمات درمانی بدون توجه 
به وضعیت مالی آن هاست. تمامی هزینه های 
خدمات درمانی در کانادا از منبع مالیات ها تامین 
می شود. افراد برای استفاده از خدمات پزشکی 
رایگان باید بیمه خدمات درمانی عمومی داشته 
باشند. دولــت کانادا مراکز پزشکی را موظف 
کرده است که درصورت وقوع حوادث و در موارد 
اورژانسی به مهاجرانی که بیمه ندارند، بدون 
هیچ هزینه ای خدمات ارائه دهند. به طور کلی 
عملکرد نظام بیمه درمان در کانادا را در قالب پنج 
اصل می توان توضیح داد: »مدیریت عمومی« که به 
موجب آن بیمه درمانی باید از سوی مقامات دولتی 
و بر اساس اهــداف غیرسودجویانه انجام شود. 

»جامعیت« یعنی تمام خدمات بهداشتی ضروری 
ازجمله خدمات ارائه شده در بیمارستان ها توسط 
پزشکان و دندان پزشکان جراح، باید تحت پوشش 
بیمه باشند. »جهان شمولی« شامل مهاجرانی 
می شود که اقامت کانادا را دارنــد؛ این افــراد به 
میزان ساکنان بومی از مراقبت های بهداشتی 
بــرخــوردار می شوند. »قابلیت انتقال« به این 
معناست که هرگاه یکی از ساکنان ایالت های 
مختلف کانادا که تحت پوشش بیمه درمانی شهر 
خود است، به ایالت دیگری سفر کند، باید با حداقل 
اتالف وقت، از خدمات درمانی مناسب برخوردار 
شود؛ این قانون شامل حال مهاجران هم می شود. 
اصل »دسترسی« می گوید همه افراد بیمه شده 
باید دسترسی مناسب به امکانات و مراقبت های 
بهداشتی داشته باشند و پزشکان و بیمارستان ها 

مسئول پرداخت غرامت اشتباهات خود هستند.

فرانسه| درمان رایگان بیماران صعب العالج 

در فرانسه خدمات بهداشتی برای تمام افراد، 
در دسترس و مقرون به صرفه است و داروهــا 
عموما یارانه دریافت می کنند. این کشور، جزو 
ارزان ترین کشورها در حوزه درمــان در جهان 
است. دولت فرانسه، خدمات پزشکی و درمانی را 
برای بیمارانی که سرطان و ام اس دارند، رایگان 
کــرده اســت. پایین بــودن هزینه بیمه خدمات 
درمانی و کیفیت عالی مراقبت، باعث شده 
است که فرانسه همواره در رده کشورهای با 
خدمات بهداشتی و درمانی عالی قرار بگیرد. 
بر اساس اطالعات سازمان بهداشت جهانی در 
سال 2018، امید به زندگی در فرانسه برای 
زنان 85.7 و برای مردان 80.1 سال است که 
این کشور را در رتبه پنجم جهان قرار می دهد. 
فرانسه هم در تحت پوشش بیمه قرار دادن افراد، 
بین بومی و مهاجر تمایزی قائل نمی شود و کلیه 
ــراد مقیم این کشور، تحت پوشش اجباری  اف
بیمه سالمت قرار دارند که به موجب آن از کلیه 
خدمات درمانی بیمارستانی، سرپایی، مراکز 
توان بخشی، کلینیک های فیزیوتراپی، خدمات 
پزشکان عمومی و متخصص، دندان پزشکی، 
مامایی، وسایل کمک پزشکی، نقل وانتقال 
بیمار و خدمات آزمایشگاهی و تصویربرداری 
بهره مند می شوند. فرانسوی ها عالوه بر دریافت 
بیمه های درمانی از کارفرمایان، از پوشش های 
بیمه ای خصوصی هم برخوردارند. دولت فرانسه 
حدود 75 درصد هزینه های درمانی را پرداخت 
می کند. اجباری بودن بیمه سالمت به معنای 
تحمیل نوع بیمه نیست و افراد می توانند سیستم 

درمانی مد نظرشان را شخصا انتخاب کنند.

کجاها می شود با خیال راحت پیر شد؟
 بهترین بیمه های بازنشستگی جهان دارای خدماتی 

مانند تخفیف ویژه برای سفر، آموزش رایگان در خانه و اعطای مستمری 

بازنشستگی به همه سالمندان کشور است

موسسه های مختلفی وجود دارند که با ارزیابی سیستم های بازنشستگی کشورها، هر 
ساله گزارش آماری در همین باره ارائه می دهند. آخرین آمار ارائه شده در این زمینه 
مربوط به موسسه »مرکر« در ملبورن استرالیاست. طبق اعالم این موسسه، بعد از بررسی 
نظام های بازنشستگی ۳۴ کشور توسعه یافته در سال 20۱8، پنج کشور هلند، دانمارک، 
فنالند، استرالیا و سوئد بهترین نظام های بازنشستگی را دارند. در ادامه با دو مورد از این 

سیستم ها وخدمات شان آشنا می شویم.

استرالیا| مراقبت رایگان از سالمندان و آموزش رایگان

حمایت های دولــت استرالیا در قالب نظام 
بازنشستگی از سالمندان، سبب شده است 
افــراد در این کشور عمر طوالنی تری داشته 
باشند  و تا سال های پایانی عمر خود از سطح 
سالمت باالتری برخوردار باشند. در سال 
2013 جمعیت افــراد باالتر از 65 سال در 
استرالیا 533 هزار نفر بیشتر از سال 2008 
بود و 17 درصد از افراد باالتر از 45 سال در 
این کشور اعالم کردند تا بعد از 70 سالگی 
کار خواهند کرد چون از نظر جسمی و روانی 
توانایی الزم برای کار کردن را دارند. در سال 
2012-2013 نیمی از مردان بازنشسته 
و یک چهارم زنان بازنشسته مستمری های 
دولتی را به عنوان اصلی ترین منبع درآمد خود 
ذکر کردند. نکته جالب آن  که افراد باالتر از 
65 سالی که حداقل 10 سال در این کشور 
زندگی کــرده باشند، حقوق بازنشستگی 
دولتی دریافت می کنند. در سال 2011 
حدود 60 درصد از ساکنان استرالیا شامل 
طرح بازنشستگی می شدند و حداقل دریافتی 
ماهانه آن ها 776.70 دالر استرالیا)هر دالر 
استرالیا حــدود 19 هزارتومان اســت( بود. 
این مبلغ به سالمندان مجرد داده می شد و 
63.5 دالر استرالیا هم برای خرید دارو به 

آن ها پرداخت می شد. سالمندان متأهل، 
585.5 دالر استرالیا در ماه دریافت می کنند 
که مجموع دریافتی هر دو فرد خانواده به هزار 
و 171 دالر استرالیا می رسد. همچنین افراد 
باالی 60 سال در استرالیا از تخفیف های 
ویــژه بــرای مسافرت های درون شهری و 
برون شهری برخوردار هستند و در خرید هم 
سالمندان  می کنند.  دریافت  امتیازهایی 
استرالیا می توانند از خدمات مراقبت های 
ــز نگهداری  ــراک ــا مــراقــبــت در م خانگی ی
سالمندان هــم بــه طــور رایــگــان بــرخــوردار 
شوند. افراد باالتر از 65 سال، تمایل شان را 
به استفاده از این خدمات اعالم می کنند و در 
صورت تأیید این درخواست از سوی دولت، 
خدمات به صورت رایگان در اختیارشان قرار 
می گیرد. همچنین اگر سالمندی به طور 
مثال در زمینه فناوری و رایانه نیاز به یادگیری 
داشته باشد، آموزش این خدمات هم در خانه و 

به صورت رایگان انجام 
می شود.

دانمارک| اعطای مستمری بازنشستگی به همه

دانمارک غیر از رتبه بندی اخیر، در سال های 
نظام های  برترین  فهرست  در  هم  گذشته 
بازنشستگی حضور داشته است. برنامه های 
بازنشستگی مختلفی در این کشور، اجرا 
می شود از جمله طرح بازنشستگی ایالتی 
که مستمری دولتی دانمارک است و به افراد 
باالی 65 سال که از 15 تا 40 سالگی در 
 دانمارک زندگی کــرده باشند، اختصاص 
می یابد. هر فردی که بیش از 9 ساعت در 
هفته کار کند، عالوه بر بازنشستگی ایالتی، 
سهمی موسوم به »ATP« هم دریافت می کند. 
در این طرح، فرد یک سوم سهم و کارفرما 
بقیه را پــرداخــت می کند. پــرداخــت هــا به 
طور خودکار از حقوق ماهانه کسر و حقوق 
بازنشستگی در زمان مقرر پرداخت می شود. 
سهم دیگری به نام »SP« در نظام بیمه ای 
ــداز ویــژه  ــس ان ــارک وجـــود دارد کــه پ ــم دان

نشستگی  ز با
به شمار می رود؛ یک درصد از درآمد ناخالص 
فرد است و به صورت ماهانه کسر می شود. 
اگر فرد حقوق کافی داشته باشد، این سهم 
یک جا و در غیر این صورت به صورت اقساط 
در بیش از 10سال پرداخت می شود. حقوق 
بازنشستگی جمعی، طرح دیگری است که 
در بخش دولتی این کشور بسیار متداول 
است. طرف های اصلی در بازار کار به عنوان 
بخشی از توافق جمعی در صنعت مربوط، 
این سهم را تعیین می کنند که طی آن یک 
بیمه نامه درمانی به فرد ارائه داده می شود 
و درصورت ناتوانی، بیماری بحرانی یا مرگ، 
فرد یا خانواده او را تحت پوشش قرار می دهد.

در کشورهای پیشرفته معموال دولت با دریافت مالیات، متولی اصلی بیمه درمانی است. افراد 
همچنین می توانند برای افزایش سطح مراقبت ها از بیمه های تکمیلی و خصوصی استفاده کنند. 
بیشتر این کشورها مراقبت های بهداشتی و درمانی خود را از جمعیت مهاجر دریغ نمی کنند. 
برای سنجش کارایی نظام بیمه، شاخص هایی مانند حقوق بیماران در برخورداری از مراقبت های 
بهداشتی و پزشکی، مدت انتظار بیمار برای دریافت سرویس های درمانی، کیفیت مراقبت از 
مادران باردار و نوزادان، واکسیناسیون و دسترسی بیماران به داروهای خاص و گران قیمت، در 
نظر گرفته می شود. در ادامه با دو نظام بیمه درمان کارآمد و الگو های خدماتی شان آشنا می شویم.

کجاها خسارت تصادف جبران 
می شود؟

بیمه خودرو در کشورهای پیشرفته این طور است که 
معموال خودروها بعد از تصادف با مدل صفر کیلومترشان 

تعویض خواهند شد
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اولی: بچه ها تو 99.9.9چیکار کردین؟
دومی: یعنــی 22 ســال از اون زمانی کــه »َف َف« تو 
تلویزیون می گفت »هپت هپت هپتاد و هپت« گذشت؟ 
من که استرسی شــده بودم، نزدیک بود راس ساعت 
9:9 اون روز برم ســر سفره هفت ســین بشینم یا ترقه 
منفجر کنم، یا حتی بوق زنان برم تو صف پمپ بنزین! 
متاسفانه امکان زایمان و ازدواج و طالق نداشتم، ولی 
خوشبختانه فنچ هامون تخم گذاشته بودن، اگه جوجه 

بشن میشن متولد الکچری!
ســومی: باز وضع من بهتر بود، ســاعت 9 و 9 دقیقه 
صبح یــادم رفت ولــی 9 و 9 دقیقه شــب یــه عکس از 
صفحه گوشــیم گرفتم تا ایــن روز خــاص رو ثبت کنم 

و بعد از انتشــارش 190 تا هم الیــک گرفتم که برای 
صفحه ام یه رکورد محســوب میشــه! فقــط امیدوارم 
کســی نفهمه که دقیقا 9 و 9 دقیقه شــب یادم نبود و 
مجبور شدم ساعت گوشیم رو چند دقیقه عقب بکشم!
اولــی: منظور منــم همیــن مســخره بازی ها بــود که 
بعضی هــا تــو ایــن روز درآوردن. کاش یکــی بگــه که 
خوردن این تاریخ تو شناسنامه چه مزیتی داره یا چی 
بهمون جایزه میدن و مثال اون بچه نارس رو که تو اون 
روز به زور به دنیا کشوندن، وقتی بزرگ شد قراره چه 

تحفه ای بشه به خاطر تقارن تولدش با این تاریخ؟
دومی: اوال که طبق آمار حدود 80 درصد زایمان های 
آذر تو ایــن روز اتفاق افتاد که این خــودش یک رکورد 

برای ثبت شــدنه. دوم این که آمار ســزارین تو این روز 
حدود 90 درصد بیشتر شــد که اینم یه رکورده و اگه 
کسی پیگیر باشــه، می تونیم این افتخار رو تو گینس 
ثبت کنیــم! یا حتــی افزایــش آمــار ازدواج و طالق تو 
این روز. از این ها گذشــته، مگه ندیدی بیمارستان- 
هتل هایی که تــو این روز بــا تزئین اتاق زائــو و آرایش 
قبل از زایمان و غذای بعــد از زایمان و این چیزها پول 
پارو می کــردن؟ خب اینــا دســتاوردهای کمی برای 

یک روزه؟!
مســئول صفحه: به همین مناســبت منــم 9 درصد 
از کارانه ایــن ماهتون رو کم می کنم تــا این قدر نمک 

نریزین!
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ای صاحب فال، امروز 1399/9/13 است، یکی از 
رندترین روزهای سال و حتی قرن حاضر!

 دیدی؟ به همین راحتی می شــود روز رند ساخت و 
الزم نیست برای این کار بچه را به زور به دنیا بیاوریم 
یا دربــه در کیس ازدواج باشــیم یا حتــی در این روز 
طالق بگیریــم تا باالخره یک جوری عــدد رُند توی 

شناسنامه مان ثبت شود! 
پس ســعی کن رنــدی در نگاهت باشــد، نــه صفحه 

تقویم که به آن می نگری!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال آنالین می شود

ای دو هفته مایــم دورکار کرده بــودم. یعنی فرقی هم 
ِنمکــرد، َیــگ مدته همچی بــازار مــا خوابیــده که اگه 
نزدیک کار هم بــودم توفیری نداشــت. همــو بهتر که 
بشــیِنم تو خانه و اقــال پــول آب و برق و گاز شــرکت ره 
ندم! ولی خداییش دگه حوصله ام داشــت سرمرفت. 
عیال کــه از صبــح تــا شــب داروخانه بــود، مویــم َیگ 
ســاعت تلفن هامــه مــزُدم و بقیــه روز بیکار مشســُتم 
گوشــی به دســت، الکی نــت حروم مکــرُدم! َیــگ روز 
دگــه دیــُدم داُرم کپــک مزُنــم، ورخاســُتم بــا رعایــت 
پروتکل ها رفُتم ُمغازه مســود رفیُقم. چون بقالی دره، 
البته به قــول خــودش هایپرمارکت، باز بــود ای روزا. 
ُمغازه های شــهر که حســابی محدودیت هــا ره رعایت 
کرده بودن. از موبایل فروش و تعمیر رادیاتور و بوتیک 
و ســاندویچ کیثیف و لحافدوز و لوازم آرایشی گیریفته 
تا تعویض روغن و کفاش و سلمونی و سبزی پاک کنی، 
همــه کرکره هــا ره داده بــودن پایین و شــماره موبایل 
نوشته بودن رو درشان. یا َیگ نفر دم در واستاده بود و 
مپرسید چی کار دری؟ کارته که مگفتی، ِمزد به کرکره 
ُمغازه و ناگهان به طور عجیبی کرکره نصفه ِمرفت باال و 
مشتری باید نیم خیز ِمرفت تو، باز کرکره می آمد پایین! 
قبل از ای محدودیت هــا اقال در ُمغازه ها بــاز بود و هوا 
رفت وآمد ِمکرد. ولی تو ای مدت تعطیلیا، ُمغازه هایی 
که باز بودن درها ره ِمبستن و کرکره ها ره ِمدادن پایین 

تا ُبخور کرونا بدن!
خالصه رفُتم پیش مسود، دیُدم اویم زده تو کار فروش 
آنالین و تلفنی. پیج زده و خریدها ره با پیک مفرســته 
بری مشتریا. گفت: »خدا ره شکر کاُرم خیلی گیریفته، 
همی که بری خریدهای زیاد پیک مجانی دِرم، مردم ره 
به هوس مندازه که بیشتر خرید کنن تا پیکش رایگان 
بشــه. حاال فکر نمکنن کــه اگه َیگ قلــم واجب بخوان 
با هزینه پیــک، ارزون تــر از 10قلم الکی بــدون پیک 
ِمشــه! تو چی کار مکنی بــرار؟« گفُتم: »مویــم خدا ره 
شکر مکُنم، منتظُرم بازارمان تکون بخوره.« َیگ قیافه 
متفکر کارشناسی گیریفت و گفت: »خب تو هم کارته 
آنالین کن. بیا خوُدم بهت کمک مکُنم.« گفُتم: »چشم 
مهندس، یــاُدم نبود زودتر بیام خدمت شــما مشــاوره 
بیگیُرم. فقط مشه بگی چی جوری آنالین خانه مردم ره 
بازسازی کِنم یا براشان اسکلت بسازم یا حتی تخریب 
کِنم؟« گفت: »ها از او لحاظ؟ نه پس آفالین بمون!« ایم 

از رفیق آنالین ما!

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

اونقه اونقه... حاال که چی مثال ۹۹/۹/۹ منو به زور 
کشیدین آوردین تو این دنیا؟ دلتون خنک شد؟!

یه چیزی میگم فقط جهانگیری نفهمه
تعاونی مرغ یخ زده آورده، تا تموم نشده برو بگیر!

روز ملی زایمان!
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 در حاشیه
 آب گرفتیگ های 
جنوب کشور

روحانی: باید واقعیت ها را با آمار و ارقام به 
مردم بگوییم

مردم: اتفاقا خواهش می کنیم 
نگویید، ما طاقتش را نداریم!

 درآمد چندهزار میلیاردی دولت از خودرو 
و خانه های الکچری  )مهر(

دارکوب: پس فقط سر ما معمولی ها 
از این الکچری بازی ها بی کاله مونده!

توزیع واکسن آنفلوآنزا با کارت ملی 
در 8 داروخانه پایتخت

مردم: خب پس اول کارت ملی هامون 
رو اگه صالحه صادر کنین!

سخنگوی سازمان برنامه وبودجه: در بودجه 
سال آینده دالر ۴200 تومانی نداریم

 جهانگیری: یه چیزی 
به نام من بود، اونم حذف شد؟!

معاونت تامین اجتماعی: بیمه شدگان بدون 
دفترچه درمانی به پزشک مراجعه کنند

بیمه شدگان: خوبه باالخره خودتون 
فهمیدین بدون دفترچه و با دفترچه 

فرق خاصی در هزینه ها نداره!

مینو محرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا: 
زنجیره انتقال ویروس کرونا اکنون قطع شده 

اما این به منزله پایان این بیماری نیست

 مسافران: پیش به سوی 
بافتن زنجیر جدید!

هر کارتن آناناس یک میلیون تومان!

 دارکوب: میشه به عنوان
 واحد جدید مهریه ازش استفاده کرد!

*عوارض خروج از کشور سال 1۴00 اعالم شد

مردم: واال موندن داخل کشور با این 
گرونی ها عوارضش بیشتره!

!

در تشویق جواانن به فرزندآوری

بیا جانم، تو را باید دهم پند
چه پندی! باقلوا، شیرین چو یک قند

اگر خواهی صالح کار خود را
بیاور بهر پیری چند فرزند

*
 ولی این ها همه نقل و نبات است

مهم اصل است، باقی فرعیات است
ِکلوزاپش اگرچه نیست جالب

ولیکن دلربا در النگ شات است
*

ز من بشنو جوان خوب و دلبند
بیاور بچه آن هم چند فروند

که بچه انگبین، شهد تمام است
و بنشاند به رویت طرح لبخند 

 الهه ایزدی

نه چک زدین 

نه چونه، ونیز رو 

آوردیم تو خونه!

*****

به مناسبت روز بیمه

بیمه و قسطش که کم نه!بود خیلی هم زیاد 
هی فقط پرداخت شد بی غر و حتی انتقاد 
می شود مشمول بیمه حال خرج دکترت؟

خیر حتی یک قلم داروی عادی یا پماد!

بهار نژند  
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شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

عجایب فضای اینستاگرام

چند روز پیــش خواننده ای بــه تلویزیون آمــده بود که 
دیدم حرف هایش را این طور شروع کرد: »از همین جا 
به همه هواداران خودم سالم عرض می کنم و متشکرم 
از لطفی که همیشه به من دارند«. همان جا خندیدم و با 
خودم گفتم: »برو بابا! من تا حاال اسمت رو هم نشنیدم. 
هوادارت کجا بود؟ شما نهایتا همسایه هات وقتی زیر 
دوش هستی می تونن هوادارت شن«. بعد همین طور 
از شوخی بامزه خودم داشــتم غش غش می خندیدم 
که گفتم بروم اینستاگرام اسمش را هم جست وجویی 
بکنم ببینم اصال چند تا هــوادار دارد. باور نمی کنید، 
دیدم نزدیک یک میلیــون دنبال کننده و ده ها صفحه 
هواداری دارد. همان جا بود که لبخند بر لبم خشــک 
شد و دوباره به تلویزیون نگاه کردم دیدم یک آهنگی را با 
صدایی که معلوم است از صد نرم افزار رد شده و آخرش 

هم قابل تحمل نیست لب می زند.
حاال این بنده خدا که باالخــره پا در عرصه خوانندگی 
گذاشــته بــود، شــما ببینیــد خیلــی افــراد را هــم در 
اینستاگرام داریم که هیچ کاری بلد نیستند و اصال به 
خاطر هیچی بودن پرهوادارند. این را آدم کجای دلش 
بگذارد؟ یک شبه ناگهان یک نفر به خاطر سوتی دادن 
یا روی قابلمه ضرب گرفتن یا به خاطر این که بچه اش 
شفتالو را شــامبالو تلفظ می کند، به سلبریتی تبدیل 
می شــود و شــروع می کند به درس دادن به ایــن و آن. 
االن شما یک سر به اینســتاگرام بروی زیر دست وپای 
این هایی کــه دارند آخریــن ترفندهای یــک چیزی را 
به شــما آموزش می دهند گیر می کنی. مگر سیامک 
انصاری هستید که این طور شروع می کنید: »سالم. من 
فالنی هستم و می  خواهم به شما ترفندهای جدیدی 
آموزش دهم«. همان ســیامک انصاری که نمی دانیم 
کفاره کدام گناه ماســت، کافی است، شما رها کنید 

اگر تخصصی در چیزی ندارید.
همچنین از همه سلبریتی ها می خواهم در اینستاگرام 
کمی خوددار باشــند. مثال می بینی دو تا فوتبالیست 
با هم دعواشــان شــده آن یکی اســتوری می گــذارد: 
»بعضی ها دقت کنند مثل پرتقالی هستند که معلوم 
است باز کنی تویشان موز نیست« آخر این چه سطح از 
ادبیات است؟ مگر کالس دوم ب هستید و سر خوراکی 
دم بوفه دعواتان شده؟ خواهش می کنم اشتباه هایتان 
را هم بپذیریــد. مورد داریــم طرف به دیگــران فحش 
داده، حاال یک ماه اســت همین طور توضیح می دهد 
هوا بد بود، دیشــب خوب نخوابیدم، نانوای محل مان 
نان هایــش خمیــر اســت و... همــه  این ها باعث شــد 
من عصبانی شــوم و من همه  این ها را نمی بخشــم که 
عصبانی ام کردند. بابا یک کلمه عذرخواهی کن دیگر، 
چرا همه را مقصر می کنی جز خــودت؟ اصال من چرا 
این جا دارم دربــاره همه چی نظر می دهم؟ من این جا 

حیف هستم، باید بروم اینستاگرام. خداحافظ.

     مرغ بودی و شدی غول سفید
لرزه اندازی به دل های چو بید  

در توان دیگر خریدت نیست مرغ
پول ما به پای تو خواهد رسید؟!   
علی گیاهی  
   کمیک روز درباره هواپیمای شخصی خیلی خوب بود، 
حدادنیک کلی خندیدیم.  
   دارکوب برای گرانی خودرو چــرا کاری نمی کنید؟ از 
وقتی ثبت نام کردم تا وقتی تحویل بدهند حدود 50 میلیون 

تومان باید اضافه بدهم!
دارکوب: چه کاری از دست ما برمیاد؟ مسئوالن باید کاری 

بکنن که تازه خودشون مجوز گرانی سه ماهه میدن!
   دارکوب تو این شــرایط به نظرت پول مــون رو بذاریم تو 
بانک، یا باهاش دالر و طال بخریم، یا تو بورس سرمایه گذاری 

کنیم؟ البته منظورم اوناییه که پول دارن، نه خودم!
دارکوب: خوب شــد آخرش ایــن رو گفتین، چون داشــتم 
حســودی می کــردم بهتــون! البتــه اونایــی که پــول دارن 
خودشون می دونن پول شون رو کجا سرمایه گذاری کنن، 

نیازی به راهنمایی ما ندارن!
   دالر کــه مــی رود بــاال فروشــندگان بهانــه می آورند و 
جنس شــان را گران می کننــد. حاال کــه پایین آمــده  همه 

می گویند قیمت اجناس ما چه ارتباطی به دالر دارد!
دارکــوب: حــق دارن خــب، بــه دالر می خــرن، بــه تومان 

می فروشن!
   مســئوالن از یک طرف مغازه ها را تعطیل می کنند و از 
طرف دیگر، برای مرغ صف درست می کنند تا مردم در یک 

فضای کوچک جمع شوند.
دارکوب: زود قضاوت نکنیم، شاید دانشمندان به این نتیجه 
رســیدن که تو صف مرغ و بانک و کارت ملی و روغن، کرونا 

منتقل نمیشه!
   همه کارمندها یک سوم سرکارشان حاضر می شوند. 
ولی متاســفانه برای ما این طوری نیســت و مدیــران ما این 

قانون را قبول ندارند.
دارکوب: باز خوبه شما فقط خودتون سر کار هستین، بعضی 
جاها که به جای یک سوم، شش سوم میرن سر کار، یعنی تو 

این دوران تعداد کارمندهاشون دوبرابر قبل شده!

    بچه هــا اگــه برنامــه  مراقبت هــای کرونایی عوض 
شده به ما هم بگید. ما هنوز خیار رو با اسید می شوییم 
و نان رو ۴۷ دقیقه داغ می کنیــم و روزی ۸00 بار هم 

دست مون رو می شوییم!
       یه بار شب پا شدم دیدم بابانوئل اومده خونه مون. 
پرســیدم یخچالو کجا می بری؟ گفت می بــرم پر کنم 
بیارم. خیلی خوشحال شــدم ولی فکر کنم طفلی راه 

خونه مون رو گم کرده!
    می ترســم اگــه تبلیغــات تلویزیونــی جــواب نده، 
چنــد وقــت دیگــه ســیامک انصــاری رو بفرســتن در 

خونه هامون!
      نمی دونم تو این اوضــاع خطرناک کرونایی رفیقم 
چه اصراری داره بریم کافه. البته اگه ُدنگ رو حساب 

کنه کرونا زیاد هم خطرناک نیست، می شه رفت!
    اینستا دیگه این طوری شده که میری توش دست 
اینایی که دارن پرانرژی قلق یه چیزی رو آموزش می دن 

تا باهاش پولدارت کنن می خوره تو سر و صورتت!
       شما هم از لحظه ای که ماسک تون رو درمیارین نیم 
ساعت طول می کشه تا دماغ تون به حالت اول برگرده 

یا فقط مشکل منه؟!

   چندوقتــه می خــوام بــرم دکتــر چــکاپ شــم هــی 
نمی رم. می ترسم بهم بگه داری می میری. یا مثال پیش 
روان شناس نمی رم چون می ترسم بهم بگه تو دیوانه ای. 

ترجیح می دم خودم با شک به خودم بگم دیوانه!
       کتاب گران شد، صف نکشیدیم. شاید دلیل تمام 

صف کشیدن هایمان همین باشد!
   من واقعا نیاز دارم یه ترم برم »هاگوارتز« و اون جادو 
رو که می ذاری روی وســیله هات تا اگه کسی بهشون 

دست زد دستش قطع بشه یاد بگیرم!
      باالخره تصمیم گرفتم گذشته ام رو پشت سر بذارم 

دیگه. اگه بهتون پولی بدهکار بودم مشکل خودتونه!
   بابام تو بورس نوسان گیری معکوس می کنه، یعنی 
گرون می خره، ارزون می فروشــه. خواســتم بگم این 

سودهایی که دارید می کنید پول بابای منه!
      تو زندگی سعی کنید مثل غذایی باشید که سردش 
هم طرفدار داره و خواستنیه مثل پیتزا. البته من خودم 

مثل سوپم، به جز آدم مریض هیچ کس دوستم نداره!
   شــما هم وقتی تو خیابــون دارین از کنــار یکی رد 
می شــین چند ثانیه نفس تون رو حبــس می کنین که 

ازش کرونا نگیرین یا من تنها این جوری ام؟!

      من هر وقت زنگ می زنم خونه مادربزرگم گوشی رو 
برمی داره میگه: با کنترل ور رفتم شبکه های تلویزیون 

به هم ریخته بفرمایید؟!
    یکی از نیروهای شرکت مون متولد سال ۷۸هست 
و یه بچه دو ساله داره،  قسمت جالب ماجرا این جاست 
که متوجه شــدم پدرش متولد ۶۲ هســت. من تقریبا 
هم ســن باباش که پدربزرگ شده، هســتم. بعد هنوز 
مامانم از بیــرون میاد خونــه منتظرم خوراکی واســم 

خریده باشه!
      شطرنج واقعا ورزش عجیبیه. یه جا می شینی چند 
تا مهره جابه جا می کنی بعــد بهش میگی ورزش. تازه 

فدراسیون هم داره!

نیازطنزی

بابانوئل و خیار اسیدی!
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فروش ویژه بلک فرایدی

 اتج، نوک، اپ، اسکلت، پوست، 
دل و جگر مرغ

 به قیمت مناسب 
موجود است

در صورت استفاده در غذا و 
تحویل سامل مجدد موارد فوق 

به ما، شامل تخفیف نصف 
قیمت خواهید شد

برای کسب اطالعات بیشرت و 

 مشاوره رایگان کلمه »قدقد« 

را پیامک کنید

 رشکت ماکیان
 مشاکیان ایشان کیان

جون داداش اگه بذارم پول غذا رو حساب کنی!

توئیت روز

ماجراهای من و بیمه! )به مناسبت روز بیمه(

ب
کو
دار

کروانانمه!

تو از آزار مردم ننگ داری
تو شلواری به غایت تنگ داری

تو داری تیپ، پس خوش تیپ هستی
تو داری ماسک، پس فرهنگ داری!

*
کسی از خونه شون بیرون نمی شه
کرونا هست، پس مجنون نمی شه

اگر لیلی بگیره جشن، مجنون
نمی ره خونه شون ، مهمون نمیشه!

*
که ویروسی رساناتر از این نیست
که دردی بی محاباتر از این نیست
نشستن حتی میکروب ها تو خونه
که اوضاعی کروناتر از این نیست!

*
عروسی و عزا... کم کم کرونا
میاد تو جمع ما هر دم کرونا

همینا که تولد هی می گیرن،
تولد هم می گیرن هم کرونا!

منیژه رضوان  

اون کوه ها رو می بینی؟ پشتش یه دریاست که بعدش یه 

صحراست، اگه پولدار بشم اون طرف صحرا یه خونه می گیرم تا 
دیگه بریم سر خونه زندگی خودمون!

 کرونا را شکست می دهیم... 
به شرطی که بی مالحظه ها ما رو شکست ندن قبلش!

کمیک روز

  بیمه ما یکی از

 بهترین بیمه هاست، 

اصال نمی تونی تصور 

کنی که چقدر تسهیالت 

داریم...

ولش کن، حیفه از 

بیمه استفاده کنم، 

تخفیفش خراب 

میشه!
مسئول بیمه :

ت با 
 متاسفانه تصادف از پش

ماشین قرمز در روزهای زوج 

ماه های فرد، شامل بیمه ما 

نمیشه!

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

الزام هرماه 
 داشنت

 کارت میل برای 
مراجعه به ادارات و 

حمل و نقل عمویم 

 باور کن دو ساله فقط
  این یه تیکه کاغذ رسید ِ

کارت ملی رو دارم، اگه منو 
نمی شناسی بیا عکس هام 

با رئیس جمهور رو ببین!
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کاش و ای کاش!

کاشکی در زندگی این قدر درگیری نبود
وام های خرده را ای کاش تاخیری نبود

خانه نوساز اصال در توان بنده نیست
کاش اما خانه ام این قدر تعمیری نبود

این که ماشینی ندارم درد خاصی نیست چون
با دوتا ماشین شکم را باز هم سیری نبود!

بی چهل عنوان شغلی زندگی بس مشکل است
الاقل ای کاش دنبالش کمی پیری نبود
کاش دنبال گرانی های پی درپی فقط

این که می دانی تو فردا زود می میری نبود!
کاش این حد از گرانی ها کالمی بود و هی
مشکالت مملکت این قدر تصویری نبود!

بهار نژند  

!!!



                                                          از عینک آفتابی استفاده کنید.
                                                         نور خورشید از عوامل ایجاد آب مروارید است

     مراقب اضافه وزن و عوارض آن از جمله دیابت باشید

                       اگر مبتال به دیابت هستید، تنظیم قند خون را جدی بگیرید

ورزش کنید تا گردش خون در بدن شما بهتر تنظیم شود

                             نور محیط را افزایش دهید

                                  سیگار را ترک کنید

                                                                                                                  به قدر کافی بخوابید

                                           معاینه دوره ای چشم ها را فراموش نکنید

زندگیسالم
پنجشنبه
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خوراکی های پیرکننده را بشناسیم

4

ت
شص

ت
مثب

داده تصویری

 گوشت های فراوری شــده | غالبا برای ماندگاری باالی گوشت ها به 
آن ها ترکیبات نیترات دار اضافه می شود، این مواد هم سرطان زا هستند 
و هم با تشــکیل موادی روند پیری را تســریع می کنند. گوشــت ســفید یا 
بوقلمون را جایگزین گوشت قرمز کنید یا از میزان مصرف گوشت قرمز کم 

و آن را با سبزیجات مصرف کنید.
 نوشــیدنی های انــرژی زا | ایــن نوشــیدنی ها دارای مقــدار زیــادی 
هســتند  اســید  و  قنــد 
کــه بــه دندان ها آســیب 
می رســانند. همچنیــن 
کافئین و ســدیم موجود 
در آن ها بــه کم آبی بدن 

منجر می      شود.
 مــواد کافئین دار|
 کافئیــن ماننــد مــواد 
ادرارآور موجــب دفع 
بــدن  آب و رطوبــت 
و طبیعتــا منجــر بــه 
خشکی و شکنندگی 

پوســت می شــود. اگرچه بایــد مصــرف نوشــیدنی های حاوی ایــن مواد 
را مدیریت کنیــد امــا  اســتفاده از کرم هــای مرطوب کننده حاوی اســید 

هیالورونیک، ساده ترین روش برای حفظ جوانی پوست است.
 اسیدهای چرب اشباع | برخالف اسیدهای چرب ضروری برای بدن، 
اسیدهای چرب اشباع در پنیر، شیر و گوشت های چرب، پیرشدن را تسریع 
می کنند. این چربی ها ابتال به بیماری های مرتبط با سن مانند کلسترول 

را هم تشدید خواهندکرد.
 غذاهای شور | یکی از آثار افزایش سدیم نمک بر بدن، کم آبی است که 
باعث می شود برای تعادل سطح الکترولیت ها، مقدار زیادی آب دفع کنید. 
ضمن این که مصرف زیاد سدیم، فشارخون را باال می برد، سالمت کلیه و 
روند طبیعی متابولیســم اســتخوان را به خطر می اندازد. بیشتر غذاهای 

آماده و بسته بندی، حاوی مقادیر زیادی سدیم است.
 شیرینی ها | زیاده روی در مصرف قند باعث فرایندی به نام گلیکاسیون 
می شــود. طی این فرایند موادی تولید می شــود که در نهایت می تواند به 
کالژن یــا پروتئینی که پوســت تان را جوان و ســفت نگه می دارد، آســیب 
برساند. ضمن این که مصرف زیاد قند باعث تجمع باکتری، فساد و تغییر 

رنگ دندان ها می شود.
                                  منابع: نمناک، مجله سالمت

یک بازی مخصوص متفکرها
پیشنهاد

در یک شب زمستانی، هنگام برف و باد شدید، خارپشتی 
از یک مار تقاضا کــرد که بگذارد همخانه او شــود. مار 

دلش سوخت، تقاضای خارپشت را پذیرفت و او را به 
النه تنگ و کوچک خویش راه داد. کمی که گذشت 
چون النه مار تنگ بود، خارهای تیز خارپشت هردم 
به بدن نرم مار فرو می رفت و او را مجروح می کرد، اما 

مار از سر نجابت دم برنمی آورد و دلش برای خارپشت 
می ســوخت. ســرانجام مار دید کــه اگر چیــزی نگوید 

خودش از شــدت زخم از بیــن خواهد رفت، به خارپشــت 

گفت: »نگاه کن ببیــن چگونه مجروح و خونین شــده ام. 
آیا می توانــی جمع تر بخوابــی تا من را اذیــت نکنی؟« 
خارپشت با بی تفاوتی رویش را آن طرف کرد و گفت: 
»من مشــکلی ندارم، اگر تو ناراحتی می توانی النه 

دیگری برای خود بیابی!«
قدیمی هــا چــه خــوب گفته انــد کــه »نیکی چــو از 
حد بگــذرد، نــادان خیال بــد کنــد«. آیــا در زندگی 
حواس تــان بــه خارپشــت های خودخــواه و نــادان 

اطرافتان هست؟

الهه توانا | روزنامه نگار

قبال در این صفحه درباره فایده های ســالمتی بــازی  کردن در دوران 
ســالمندی نوشــته ایم اما اگــر بازی ها بــرای حافظه و 

دیگــر توانایی هــای ذهنــی هیــچ فایــده ای هم 
نداشته باشند، باعث لذت و سرگرمی که 

هســتند و این کم منفعتی نیســت. 
پس اگــر بــه تصــور کلیشــه ای 

بچه هاســت«  مــال  »بــازی 
معتقدید، پیشــنهاد می کنیم 

یــک  بــا  و  کنیــد  فراموشــش 
بازی جالــب که در ادامــه معرفی 

می کنیم، روزهــای در خانه ماندن را 
خوشایند کنید.

  نام بازی: فکربکر
  تعداد نفرات: 2

  مراکــز فــروش: اســباب بازی فروشــی ها، لــوازم  تحریــر و 
کتاب فروشــی ها و فروشــگاه های اینترنتی )پیشــنهاد ما ســفارش 

تلفنی یا اینترنتی  یا نصب برنامه بازی اســت (
  قیمت: متغیر بیــن حدود 10 هزار تومان تا حدود 30 هزار تومان

  شیوه بازی: فکربکر، یک صفحه پالستیکی دارد؛ به عالوه تعدادی 
مهره رنگی درشــت و تعدادی مهره سیاه و ســفید ریز. نفر اول، باید به 
هــر ترتیبی که دوســت دارد )بدون تکــرار رنگ(، چهار مهــره رنگی را 
پشــت صفحه محافظ بچیند. طبیعی  اســت که نفر دوم نباید این چهار 

مهره را دیده باشد.
 حاال او موظف اســت تا قبل از پرشــدن همه خانه هــای صفحه، ترتیب 
مهره های پشــت محافظ را تکرار کند. چینِش اولی، تصادفی است اما 
در چینش های بعدی، نفِر اول با مهره های سیاه و سفید، بازیکن 
دوم را هدایــت می کند. یعنی بــه تعداد رنگ های درســت، 
مهره سفید می گذارد و به تعداد اشتباه ها مهره  سیاه. 
بازیکن دوم براساس تعداد سیاه ها و سفیدهایی 
کــه دریافــت می کنــد، بایــد حــدس بزند 
کــدام رنگ هــا را درســت انتخــاب 
کــرده اســت، همان هــا را در 
ردیف های بعــدی تکرار 
کند و به جای رنگ های 
غلــط، مهره های دیگری 
نــه  بــازی،  ایــن   بچینــد. 
کــه  اســت  آســان  قــدر  آن 
حوصله تان را سر ببرد و نه آن قدر 

سخت که خسته تان کند.

 8 نکته برای 
 مراقبت از چمش ها 

در ساملندان
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خوشم نمی آید 
به مشکالت فکر کنم

 گفت و گو با اسدا... یکتا

بازیگر 75 ساله سینما از روزهای 

سخت گذشته و قرنطینه این روزها

مصطفی میرجانیان |روزنامه نگار

قامتی کوتاه اما اقبال بلندی دارد. 75 ساله اما به شدت 
اهل فضای مجازی است. پیام ها و شوخی هایش زیر پست های اهالی سینما 
در اینســتاگرام ثابــت می کنــد کــه ایــن روزهــا حالش خــوب اســت و خوش 
می گذراند. چندسال پیش تصویری از اسدا... یکتا در فضای مجازی منتشر 
شد که او را در حال سیگار فروشی نشان می داد. کمی بعد او به گالیه از اهالی 
سینما پرداخت وگفت هنرمندان زحمت می کشند اما با رسیدن به دوره میان 
سالی، فراموش می شــوند. اســدا... یکتا اما در کنار نامالیمات زندگی، مرد 
خوشبختی است. او در صحبت هایش مدام از همسر و فرزند و نوه هایش تعریف 
می کند. بازیگری پیش کسوت که در هر جمله، خدا را شکر و برای مردم آرزوی 
خوشــحالی می کند. در صفحه 60+ امروز ســراغ این هنرمند پیش کســوت 

رفتیم و با او گپ زدیم.

  خوشبختی یعنی تحمل سختی ها
اســد ا.. یکتا  در ابتــدای صحبت مــان می گوید: »ایــن روزها مثــل همه مردم 
در خانه هســتم. شــش بچه و 9 نوه دارم و ایــام قرنطینه را در کنار همســرم با 
سریال های تلویزیونی سرگرم هســتیم. از خدا می خواهم که این روزها برای 
هیچ کدام از مردم ایران سخت نگذرد. مشکالت زیاد است و بی پولی و مسائل 
مالی از همه بدتر. زن و شوهرها سخت نگیرند تا  درکنار هم خوشحال زندگی 
کنند. زندگی همین است و یک روز جوجه کباب و روز دیگر نان و پنیر در سفره 
وجود دارد. اگر این روزهای سخت را کنار هم زندگی کردیم یعنی در  زندگی 

خوشبخت هستیم.«

   ماجرای سیگارفروشی
با اسد ا... یکتا به ســال ها پیش می روم. او از روزگاری می گوید که هم بازیگر 
بوده است و هم یک کاســب معروف: »ســال ها قبل، چاپخانه و بوتیک داشتم 
و همزمان بازیگر معروفی بودم، اما کار و کاســبی ام تعطیل شــد. همه چیز را 
فروختم و فقط بازیگــری کردم. وقتی به میان ســالی رســیدم کمی فراموش 
شدم. بی پولی فشار آورده بود. من هم دکه سیگار فروشی باز کردم تا با دست 
خالی جلوی خانواده شــرمنده نشوم. خدا را شــکر آن روزها گذشت. دوست 
ندارم دربــاره آن روزها صحبــت کنم. چــون از فکرکردن درباره ســختی ها و 

مشکالت خوشم نمی آید.«

   کوچه آقا اسدا... کجاست؟
آقا اسدا... سال هاســت به خاطر 
گرانی اجاره خانه های پایتخت، به 
ورامین کوچ کرده و در 75 سالگی 
مجبور است برای رفتن به صحنه 
فیلم برداری خودش را از ورامین 
به تهران برساند. این بازیگر پیش 
کسوت در آن شهرستان حسابی 
معروف اســت، آن قدر معروف که 
وقتی همسایه ها به راننده تاکسی 
می گوینــد:  می دهنــد،  آدرس 

»کوچه اســدا... یکتا«! او از ارتباطش با مــردم می گوید: »وقتــی از خانه خارج 
می شوم ماشین ها جلوی پایم ترمز می کنند، حتی نمی دانند من به کجا می روم 

ولی آن قدر لطف دارند که سوارم می کنند.«

   دایم در فضای مجازی!
این هنرمنــد بانمک در پایان می گویــد: »مثل بعضی بازیگرهــا اصال خودم را 
از مردم مخفی نمی کنم. رفاقت و دوســتی با مردم برایم شــیرین است. برای 
همین با این سنم یک ســره در فضای مجازی می چرخم و زیر پست های مردم 
پیام می گذارم. البته کارهای صفحه ام را یکی از دوســتانم انجام می دهد. او 
جوان تر است و بیشتر با فضای مجازی آشناست. من به او می گویم چه عکسی 
را در اینســتاگرام بگذارد و چه کار کند. خودم هم مدام نگاه می کنم و سرگرم 
هستم. اتفاقا چندوقتی است که فالوئرهایم بیشتر شده است. خوشحالم که 

هنرمندی مردمی هستم و از حال خوب مردم، لذت می برم.«

ص

نامبرگرافی

دقیقــه زمانــی اســت کــه یــک نفــر در ایــران گرفتار 
 آلزایمر می شود. بر اســاس آمار در  کشورمان  بیش از
 ۷۰۰ هزار نفر مبتال بــه این بیماری هســتند و بخش 
بزرگی از بیماری آلزایمر در ایران پنهان است. به گفته 
دانشــمندان اگر شــهروندان به راه های پیشگیری از 
آلزایمر اهمیت ندهند تا ۳۰ سال آینده با چالش بزرگ 

این بیماری مواجه خواهیم شد.

 ۷
گفت و گو 

سبک زندگی 
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آماده باش به پوچتینو و رائول 
برای جانشینی زیدان

 استقالل قربانی تقابل 
مجلس و وزیر ورزش!

بالتکلیفی ادامه دار مدیریت آبی هارئال در آستانه حذف از لیگ قهرمانان اروپا

 فینال آسیا آخرین بازی رسن در پرسپولیس؟
بند فسخ بی قید و شرط در قرارداد ستاره عراقی

میلیچ در آستانه امضای 
قرارداد جدید با استقالل

سپاهان مدل نویدکیا، 
موقعیت ساز اما گل نزن

جهانبخش در لیست 
فروش برایتون در زمستان
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شــهریورماه امســال بود که بشــار 
رسن حوالی ســاعت 4 بعدازظهر 
وارد باشــگاه پرسپولیس شــد و پس از مذاکرات 
طوالنی با مدیران این باشگاه قرارداد جدید خود 
را بــا پرسپولیســی ها امضــا کــرد و در ایــن تیــم 
ماندنی شــد. اما بعد از پایــان مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا یک بار دیگر خبر جدایی این 
بازیکــن از پرســپولیس بــر ســر زبان ها افتــاد تا 
هواداران پرسپولیس در آستانه آغاز لیگ بیستم 
و فینــال لیــگ قهرمانان آســیا حســابی نگران 
شوند. هرچند در همان زمان مدیران باشگاه به 
هواداران ســرخ اطمینان دادند که برای ماندن 
رســن تمام تالش خــود را خواهند کــرد اما این 
وعده و وعیدهــا با توجه به تجربه تلخی که آن ها 
در خصــوص جدایــی ترابــی و علیپور داشــتند، 
چیــزی از نگرانی های شــان کم نکــرد. هرچند 
درنهایت رســول پناه، سرپرســت وقت ســرخ ها 
توانست با رسن 2 ساله تمدید کند اما در همان 
زمان خبرهایی در خصوص بندهای دردسرساز 
در قــرارداد هافبک عراقی به گوش می رســید. 

رسن در حالی با پرسپولیس 2 ساله تمدید کرده 
بود که به واســطه درخشش در لیگ برتر ایران و 
لیــگ قهرمانان آســیا با پیشــنهادهای خوبی از 
ســوی تیم های عربی مواجه شــده بــود و در این 
شــرایط تمدیــد 2 ســاله بــا پرســپولیس بــرای 
خیلی هــا عجیب بــود. در همــان زمــان یکی از 
خبرنــگاران عراقی که رابطه خوبی هم با رســن 
دارد در خصوص تمدید قرارداد رســن نوشــت: 
»بشــار رســن رســما قــراردادش را بــا باشــگاه 
پرســپولیس برای مدت 2 فصل تمدید کرد. در 
قرارداد جدید رسن با باشگاه ایرانی بندی وجود 
دارد که در صورت رســیدن پیشنهادی خوب از 
سوی باشگاهی می تواند قراردادش را فسخ کند 
و ایــن فســخ قرارداد بــدون قید و شــرط خواهد 
بــود.« همین خبرنــگار در ادامه مدعی شــد که 
بشار تا فینال لیگ قهرمانان آسیا در پرسپولیس 
می مانــد چراکه دوســت نــدارد تجربه بــازی در 
فینال آسیا و قهرمانی احتمالی در لیگ قهرمانان 
آســیا را از دســت بدهد؛ ضمن این که درخشش 
احتمالی در بازی پایانی لیگ قهرمانان می تواند 

به معنای دریافت پیشــنهادهای بهتــر برای این 
ســتاره عراقی باشــد. حــاال که بــه فینال آســیا 
نزدیک شده ایم یک بار دیگر بحث جدایی بشار از 
پرسپولیس رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته 
و خبــر می رســد ایــن هافبــک عراقــی پــس از 
برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا)29 آذرماه( 
از پرسپولیس جدا خواهد شد و همراه این تیم به 
ایــران برنمی گــردد. در همیــن زمینــه جعفــر 
ســمیعی و مدیران جدید باشگاه پرسپولیس که 
طی روزهای گذشته به بررسی قرارداد بازیکنان 
پرســپولیس و تمدیــد قــرارداد برخــی از آن هــا 
پرداختند، در بررسی قرارداد بشار رسن متوجه 
ایــن موضوع شــدند و حاال با چالشــی جدید در 
باشــگاه پرســپولیس مواجــه هســتند. مدیران 
باشــگاه پرســپولیس در همیــن زمینــه تــالش 
می کنند تا رضایت بشــار رســن بــرای ماندن در 
پرسپولیس را جلب کنند اما از قرار معلوم هافبک 
عراقی سرخ پوشــان مصمم به جدایی از این تیم 
است و حتی توافقاتی نیز با یک تیم قطری داشته 

و پس از فینال آسیا به ایران نمی آید.

استقالل این روزها  باز هم با مشکل مصدومیت 
بازیکنــان مهــم تیمــش مواجه شــده اســت. در 
حالی که آبی پوشــان پایتخت بازی هــای مهم و 
قابل توجهی را در پیــش دارند، مصدومیت این 
بازیکنــان باعــث شــده کادر فنی این تیــم برای 
بازی های آینده دچار مشکل شود. شیخ دیاباته 
اواســط تمرین روز یک شــنبه به دلیل احســاس 
درد در عضله پای  خود به تمرین ادامه نداد و این 
مسئله باعث شــد این بازیکن برای انجام فرآیند 
درمانــی در اختیــار کادر پزشــکی قــرار بگیرد و 
درنهایت مشخص شد این بازیکن 3 هفته قادر به 
همراهی تیمش نخواهد بود و 4 بازی آینده این 
تیــم در رقابت های لیگ برتر را از دســت خواهد 
داد. سیاوش یزدانی از دیگر مصدومان استقالل 
اســت که پیش از بــازی برابر فــوالد در تمرینات 
تیم دچار مصدومیت شــد و همچنان بازگشــت 
این بازیکن به جمع آبی پوشــان مشخص نیست 
و بایــد دید کادر پزشــکی بــه ایــن بازیکن مجوز 
بازی می دهد. از طرف دیگر فرشــید اسماعیلی 
در بــازی برابــر فــوالد دچار مصدومیت شــد و از 
همراهی تیمش برابر ماشین سازی محروم بود و 
با توجه به مصدومیتــش به بازی برابر پیکان هم 

نرســید. وضعیــت او هم برای بــازی هفته پنجم 
رقابت های لیگ برتر نامشــخص است. البته باز 
هم مصدومیت دســت از سر استقالل برنداشت 
و مســعود ریگی از ناحیه کتف دچار مصدومیت 
شــد و به بیمارستان انتقال یافت. در ادامه کتف 
این بازیکن جا انداخته شد و جهت مراقبت های 
بیشــتر قرار شــد یک روز در بیمارستان بستری 
شود و دکتر مهدی سیاهپوش، پزشک استقالل 
هــم جهــت کنتــرل وضعیــت ایــن بازیکــن در 
بیمارستان حضور داشت. آرش رضاوند نیز یکی 
دیگر از مصدومان استقالل در بازی برابر پیکان 
بود که به نظر نمی رســد آســیب دیدگی او برای 
استقالل دردسرساز شود و این بازیکن می تواند 
به جمع آبی پوشان پایتخت برگردد. تیم فوتبال 
اســتقالل ایــن روزهــا غیــر از مشــکل بازیکنان 
مصــدوم، با بحران زمین چمن مواجه شــده و به 
خاطر این مســئله مشــکالت فراوانــی را تجربه 
کرده اســت. این احتمال می رود که مصدومیت 
اســتقاللی ها به خاطر زمین تمرین نامناســب و 
نبود کیفیت چمن ها باشــد. باشــگاه اســتقالل 
احتماال به خاطر شرایط نامطلوب زمین تهرانسر، 
روز دوشــنبه به زمین مجموعه ورزشــی انقالب 

برگشــت تا شــاهد مصدومیت دیگری نباشــد. 
این در حالی اســت که احمد مددی، مدیرعامل 
باشــگاه اســتقالل درباره وضعیت زمین تمرین 
آبی پوشان گفت: »ما 3 زمین تمرین را در اختیار 
داریــم امــا اولویــت ما اســتفاده از زمیــن تمرین 
تهرانسر است.« مسئله دیگری که می توان آن را 
مورد بررســی قرار داد، مشکالت بدنسازی تیم 
است. آبی پوشان پایتخت به خاطر مشکالتی که 
قبل از شروع لیگ داشتند، نسبت به سایر تیم ها 
تمرینات خود را دیرتر شروع کردند و این مسئله 
باعث شــد که بدنســازی ایده آلی در تیم صورت 
نگیرد. تاخیر یک هفته ای آغاز رقابت های لیگ 
برتر هم برای آبی ها کارســاز نبود و استقالل آن 
موقع با چند بازیکن مبتال به کرونا مواجه شد تا 
مشــکالت این تیم بیشــتر از قبل شود و آمادگی 
بازیکنان روزبه روز بــه تاخیر بیفتد. این اتفاقات 
را می تــوان به دالیــل مصدومیت های ســریالی 
اســتقالل افــزود و باید دید با توجه به شــرایطی 
که اســتقالل تجربه می کند، چه سرنوشــتی در 
انتظار آبی پوشان پایتخت است و آیا قرار است به 
تعداد آبی پوشان مصدوم اضافه شود یا قرار است 

اتفاقات دیگری رقم بخورد.

بند فسخ بی قید و شرط در قرارداد ستاره عراقی

 فینال آسیا آخرین بازی رسن در پرسپولیس؟

شروع بحران مصدومیت در استقالل  فکری هم اسیر همان مشکل قدیمی شد

  بقای منصوریان 
با کمک یک پرسپولیسی! 

پایان تلخ مس رفسنجان صفر- تراکتور یک
 کی روش

 در کلمبیا ؛

 اخراج!
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بازیکن مشهدی استقالل خوزستان: اراده ای در 
فوتبال خراسان رضوی وجود ندارد

لیــگ  امســال  رقابت هــای  در 
کشــور ،  فوتبــال  یــک  دســته 
خراســانی  حدود 10 بازیکــن 
بــازی  مختلــف  تیم هــای  در 
افشــار  بهــروز  کــه   می کننــد 
یکی از خراســانی   هایی اســت 
کــه امســال در تیــم اســتقالل 
تــوپ  می زنــد.  خوزســتان 
ایــن مدافع خراســانی ســابقه 
همچــون  تیم   هایــی  در  بــازی 
ســیاه جامگان، بــادران و مــس رفســنجان را هــم دارد. وی با 
اشــاره به تفاوت های فوتبال خوزســتان و خراســان به ایســنا 
گفت: »بجز مشــهد در اســتان های خوزســتان و کرمان بازی 
کرده ام. در این 2 اســتان تیم های ورزشــی به خوبی از ســوی 
صنایــع اســتان حمایت می شــوند و تمــام تالش و تــوان خود 
را صــرف فوتبــال پایــه می کننــد. مســئوالن اســتانی نیــز به 
ورزش عالقه  منــد هســتند و از آن حمایــت می کنند.« افشــار 
افــزود: »مشــهد کارخانه   ها و صنایــع زیــادی دارد که در حال 
حاضر می توانند با قدرت بیشــتری نســبت به فوالد و سپاهان 
تیــم داری کننــد، امــا ورود نمی کننــد. عــده ای هم کــه برای 
فوتبــال خراســان از جیب هزینه می کنند، ســقف مشــخصی 
دارنــد و منابــع نامحــدودی در اختیار ندارند. مســئوالن باید 
صنایــع اســتان را تشــویق به تیــم  داری کنند. نگاه مســئوالن 
خراســان رضوی به ورزش با ســایر اســتان ها متفاوت اســت. 
ظرفیت فوتبال خراســان بیشتر از خوزســتان و کرمان است، 
امــا متاســفانه همــت و اراده ای وجــود نــدارد.« ایــن بازیکــن 
مشــهدی تیم فوتبال اســتقالل خوزســتان همچنیــن درباره 
شــرایط مســابقات لیــگ یــک ، گفــت: »در لیــگ دســته یک، 
برخــی تیم ها به دلیل شــرایط مالــی نامناســب ، پروتکل های 
بهداشــتی را رعایــت نمی کننــد و این موضوع امــکان ابتالی 
دیگر بازیکنان به کرونا را باال می برد.« وی با اشاره به وضعیت 
رعایت پروتکل های بهداشتی تیم های لیگ یکی عنوان کرد: 
»وضعیــت کرونا در دنیا به گونه ای شــده که همــه مجبور ند با 
آن زندگــی کنند. در تیم استقالل خوزســتان تمــام بازیکنان 
غیربو مــی  در یــک میهمان  ســرا که در اختیار باشــگاه اســت، 
اقامت دارند. باشــگاه به خوبــی پروتکل ها را رعایت می کند و 

تا کنون اتفاقی برای بازیکنان تیم رخ نداده است.«

 مربی هندبال اشتاد سازه مشهد: هدف ما دفاع از 
عنوان قهرمانی است

مربــی تیم هندبــال بانوان اشتاد سازه مشــهد  گفت: »فشــرده 
بودن مســابقات و انگیزه تیم ها موجب شــده  هیچ مسابقه ای 
قابل پیش بینی نباشــد. اما هدف ما این اســت کــه بتوانیم از 
عنــوان قهرمانی خود دفــاع  کرده و بار دیگر جــام قهرمانی را 
تصاحب کنیم.« ســعیده قدرتی دربــاره پیروزی تیمش مقابل 
تیم پرســپولیس بهبهان افزود:  »بهبهان تیمی  بســیار جوان و 
با انگیزه اســت و بــازی خوبی را مقابل تیم ما برگــزار کرد، اما 
بازیکنان ما خیلی خوب ظاهر شدند و توانستیم بازی خوبی را 
ارائه دهیم.« قدرتی به متمرکز بودن نحوه برگزاری مسابقات 
اشاره کرد و گفت: »از آنجایی که زمان بین برگزاری مسابقات 
کم اســت و فرصتی برای جبران اشــتباهات نیست، تالش ما 
این بوده که در تمام مســابقات از حداکثر پتانسیلی که داریم، 
بهره ببریــم.« مربی تیم اشتادســازه در ادامه افــزود: »یکی از 
جذابیت هــای این دوره از مســابقات لیگ برتر، این اســت که 
هیــچ بازی  را نمی تــوان از قبل پیش بینی کــرد. همه تیم  ها با 
انگیزه هســتند و به دنبال کسب پیروزی و بهترین نتیجه اند.« 
الزم به ذکر اســت ، رقابت های دور برگشت لیگ برتر هندبال 
بانوان از روز یک شنبه گذشته در مشهد آغاز شد و تا روز جمعه 
ادامــه دارد. نماینــده هندبال اســتان ســال گذشــته قهرمان 

کشور شد و امسال هم جزو مدعیان قهرمانی است.

کش و قوس بازی های شهرخودرو در شاندیز
موضوع برگزاری ادامه مسابقات تیم شهر خودرو در ورزشگاه 
بازســازی  شــده مجموعــه ورزشــی ثامن االئمــه)ع( در طــی 
چنــد روز اخیر با حاشــیه های زیادی همراه بــود.   این طور که 
مدیران ورزشــی عنــوان  می کنند، بر اســاس مصوبه شــورای 
تامین خراسان رضوی، تیم شــهر خودرو باید برای دیدارهای 
آتی خود در خانه، که اولین آن دیدار مقابل اســتقالل اســت، 
به ورزشــگاه ثامن االئمه)ع( شاندیز کوچ کند که هنوز قطعی 
نشــده  و با اما و اگرهایی رو به رو ست.  در پی این قضایا ، مهدی 
رحمتــی ســرمربی شــهرخودرو هــم در نامــه ای بــه مدیــران 
اســتانی درخواســت کرده تا همچنان بازی های شــهر خودرو 
در ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد برگزار شود. حتی بازی هفته 
ششــم مقابل اســتقالل نیز که اولین دیدار خانگی پیش  روی 
عنابی پوشان مشهدی به شمار می رود، در این ورزشگاه مدرن 
دنبال شــود. این در حالی است که ورزشگاه ثامن االئمه)ع( با 
وجود این که بازســازی شــده ، اما نیازمند این است تا از سوی 

سازمان لیگ تایید  و نقایصی که قبال بوده، برطرف شود. 

11 آذر ماه امســال برای یکی از  شــطرنج بازان خراســانی   
خیلــی خوش یمن بود، چراکــه همزمان بــا روز تولدش به 
یک عنوان مهم قهرمانی دســت یافت.   وصال حامد نیا   که 
در شــطرنج عنــوان   اســتاد بین المللی   را یدک  می  کشــد ، 
یک شنبه گذشته در مســابقات انتخابی تیم ملی شطرنج 
دانشجویان که به صورت آنالین و با کنترل ویدیویی  برگزار 
شد ، در رقابت با 15 دختر منتخب کشور به مقام قهرمانی 
دســت یافت تا روزی به یادماندنی  در زندگی ورزشــی این 
 شطرنج باز رقم بخورد. البته ناگفته نماند  در بخش پسران 
هم   مرصاد خداشــناس   از خراسان رضوی به عنوان برتری 
دســت پیدا کرد  و نفرات برتر از ســوی کمیتــه فنی به تیم 
ملــی دانشــجویان دعــوت خواهند شــد تــا در رقابت های 
شــطرنج دانشــجویان دانشــگاه های  آســیا که 24 آذرماه 
در ایــران برگزار  می  شــود، بــه رقابت بپردازنــد. قهرمانی 
  وصــال حامد نیا   همزمان بــا روز تولدش بهانه ای  شــد تا با 
این  شــطرنج باز خراسانی  که آرزوهای زیادی در این رشته 
دارد و می خواهد    اســتاد بزرگ    شــطرنج لقــب بگیرد و در 
رقابت هــای  جهانی عنوان دار شــود، گفت وگویــی درباره 
دنیای شــطرنج داشــته باشــیم. البته این جــوان آینده دار 
خراسانی با مشکالت زیادی هم روبه روست و  از  وعده های  
تحقق نیافته مسئوالن، بخصوص پرداخت نشدن 47  سکه 
قهرمانی آســیایی اش هم گله مند است. در ادامه ماحصل 

این گفت و گو تقدیم  عالقه مند ان  می  شود. 
 رقابت در آسیا 

وصال حامد نیا به یمن فعالیت پدرش در ورزش شــطرنج، 
وارد این رشــته  شــد. هر چند  در ابتدا هیچ عالقه ای  به این 
رشته نداشــت ، اما به مرور عالقه مند شد و موفقیت هایش 
را یکی پس از دیگری با تالش و پشــتکار کسب کرد تا حاال 
به عنوان اســتاد بین المللی در شــطرنج از او یاد   شود. وی 
درباره ورودش به شطرنج، این گونه  می  گوید:   »شطرنج را 
از 5 سالگی شروع کردم.  به این  دلیل که پدرم  در شطرنج 
فعالیت داشــت،  وارد این رشــته شــدم. البته  بــرای مدتی 
در کنار شــطرنج در ســایر رشته ها ی ورزشــی هم فعالیت 
داشــتم ، اما در سن 9  سالگی به شطرنج بیشتر  عالقه مند  
شــدم. وقتی هم که اولین مقامم را  در ســال 89 در سطح 
استان کســب کردم، تصمیم گرفتم شــطرنج را به صورت 
حرفــه ای    ادامه دهــم. االن هم در کنار  شــطرنج، تنیس را  
دنبــال  می  کنــم.  « این  شــطرنج باز خراســانی که بــه مرور 
پله های   ترقی را طی کرده، چندین سال در سطح استان و 
کشور حایز مقام برتر بوده . سال 97  قهرمان زیر 18 سال 

آســیا  شد و در همین ســال هم به اســتاد بین المللی ارتقا 
 یافت. حــاال حامدنیا خودش را آماده  می  کند تا در ســطح 
دانشجویان آسیا  هم به رقابت بپردازد. حامد نیا در این باره  
می  افزاید:   »   11آذر  مســابقات آنالین شطرنج دانشجویان 
کشــور بود که موفق شــدم در رقابت بــا 15 دختر منتخب 
کشــور به مقام برتر دســت یابم و 25 آذر هم در مســابقات 
دانشــجویان آســیایی رقابــت  می  کنم تــا از عنوان اســتاد 

بین المللی ام دفاع کنم.«      
 در انتظار پاداش آسیایی

ایــن شــطرنج باز خراســانی همانند دیگــر ورزشــکاران با 
مشــکالت  و کمبودهایــی هــم روبه رو ســت و تاکنــون بــا 
بی مهری هــای  زیادی هم مواجه بوده . این در حالی اســت 
کــه پاداش ســال 97 قهرمانی آســیایش را هنــوز دریافت 
نکــرده. حامدنیا در این بــاره عنوان می کنــد:   »تاکنون در 
بیشــتر مســابقات با هزینه شــخصی حضور پیــدا کرده ام 
و هیــچ حمایتــی هــم از طــرف مســئوالن نشــده ام. برای 
حضور در مســابقات داخلی باید خــودم هزینه کنم. البته 
در رقابت های  بین المللی با هزینه های  فدراســیون اعزام  
می  شــویم. اما در مجموع شطرنج رشــته ای  هزینه بر است 
که اصال دیده  نمی شــود. از ما  شطرنج بازان هیچ حمایتی  
نمی شــود.«   وی ادامه  می  دهد:   »ســال 97 قهرمان آســیا 
شــدم و قرار بود تعداد 47 ســکه به عنوان پــاداش بگیرم، 
اما هنوز پس از این همه مدت منتظرم تا پاداش آســیایی ام 
را دریافــت کنــم. همچنین مــا ملی پوشــان ، هیچ حقوقی 
دریافت  نمی کنیم. البته سال گذشته دیداری با مسئوالن 
ورزش اســتان داشتم که مشــکالت ما را هم تایید کردند و 
حتی قول دادند هزینه های  ســفرمان را هم متقبل شوند، 
اما امسال با شرایط کرونایی برخورد کردیم و به مسابقات  
اعــزام نشــدیم. البته حدود 2 ســال اســت کــه حمایت  ها 
بخصوص از بانوان بهتر شده  و هیئت شطرنج حمایت های  

خیلی خوبی از ما می کند که امیدواریم ادامه دار باشد.  «
 مشکل پرداخت دستمزد مربیان 

 شــطرنج بازان اگر چــه از نظــر مــکان و محل تمریــن دچار 
مشــکل و کمبــود  نیســتند ، امــا از نظر پرداخت دســتمزد 
مربــی و رفت و آمد شــان به مســابقات  با مشــکالت زیادی 
مواجه هســتند. حامد نیا در این باره خاطر نشــان  می  کند:    
»شــطرنج بازان از نظــر مــکان هماننــد دیگر ورزشــکاران  
مشکل  ندارند. اما  برای پرداخت دستمزد مربی  مشکالت 
زیادی داریم، چراکه شــطرنج  رشــته پرهزینه ای  است که 
اصال به چشم  نمی آید. به عنوان مثال هزینه جلسه آموزشی 
یــک ســاعته در اســتان بــرای این کــه بخواهیم در ســطح 

حرفه ای  تمرین کنیم، حدود 400 هزار تومان اســت .  اگر 
هم بخواهیم مربی از دیگر استان ها دعوت کنیم  هزینه اش 
چند برابر  می  شــود و از توان ما خارج اســت. « وی در ادامه 
صحبت هایــش دربــاره  روزهایی کرونایی و مســابقاتی که 
در این شــرایط برگزار  می  شــود، عنوان  می کنــد:   »یکی از 
مزیت های  شــطرنج نسبت به دیگر رشــته های  ورزشی در 
این است که قبال هم برخی از مسابقات ما به صورت آنالین 
برگــزار  می  شــد و از این بابت هیچ مشــکلی نداشــتیم. از 
ابتدای سال هم همه مسابقات ما به صورت آنالین برگزار 
شده  و در این زمینه مشــکل خاصی نداریم. البته برخی از 
مســابقاتی که با کنترل دوربین نیست، ممکن است که با 
تقلب   هایی  رو به رو باشــد. ولی در رقابت های  مهم، حتما با 

کنترل دوربین انجام  می  شــود.  « این  شطرنج باز خراسانی 
برای آینده ورزشــی اش آرزوهایی هم دارد و می خواهد به 
باالترین ســطح در شطرنج دســت پیدا کند. او در این باره  
می  گوید:   »در شطرنج بانوان، باالترین سطح   استاد بزرگ   
اســت که در حــال حاضر من عنــوان اســتاد بین المللی را 
دارم. االن هم در سطح کشور فقط 3  شطرنج باز خانم این 
عنوان را دارند. من سعی می کنم هر چه زودتر به این سطح 
برســم و در ادامه بتوانم مقام قهرمانی جهان را هم کســب 
کنم.  « وی در پایان صحبت هایش از حمایت  های پدر، مادر 
و استادانش سید جمال حســینی عطار و رضا پاشانجاتی 
تشکر کرده و عنوان  می  کند  تمام تالشش را به کار  می  گیرد 

تا جزو بهترین  شطرنج بازان در سطح آسیا لقب بگیرد.

حامدنیا: پاداش 47 سکه آسیایی را هنوز نداده اند!
گفت و گو با استاد بین المللی شطرنج که در روز تولدش قهرمان کشور شد

فدراســیون فوتبــال کلمبیا رســما اعالم کــرد کارلوس کــی روش بعد از 
نزدیک به 2 ســال هدایت تیم ملی این کشــور، از این سمت کناره گیری 
کــرده اســت. فدراســیون فوتبــال کلمبیا با انتشــار اطالعیه ای رســمی 
اعــالم کرد کارلوس کــی روش بعد از نزدیک به 2 ســال هدایت تیم ملی 
این کشــور، به دلیل نتایج ضعیــف در رقابت   هــای مقدماتی    جام جهانی 
2022 از سمت خود در تیم ملی کلمبیا کناره گیری کرده است. کلمبیا 
که در هر 2    جام جهانی گذشــته حضور داشــت، در رقابت های مقدماتی 
   جام جهانــی 2020 در منطقــه آمریکای جنوبی از 4 بــازی اول خود تنها 
یک پیروزی به دست آورده و در حال   حاضر با کسب 4 امتیاز در رتبه هفتم 
جدول ایستاده است. در اطالعیه رسمی فدراسیون فوتبال کلمبیا چنین 
آمده: » فدراســیون فوتبال کلمبیا و کارلوس کی روش به توافق رســیدند 
کــه ایشــان به فعالیــت خود به عنــوان ســرمربی تیم ملی فوتبال کشــور 
خاتمه دهد.« کلمبیا با این کــه رقابت های مقدماتی    جام جهانی 2022 
در آمریکای جنوبی را خیلی خوب شــروع کــرد و در اولین 2 بازی خود 2 
نتیجه عالی مقابل ونزوئال و شــیلی به دســت آورد اما بعد از آن در مســیر 
افــول قــرار گرفت. تیم کــی روش ابتدا مقابل اروگوئه 3- صفر شکســت 
خورد و ســپس شکست تلخ 6- یک در مقابل اکوادور نتیجه ای بود که به 
احتمال زیاد مهم ترین نقش را در پایان کار کی روش در کلمبیا بازی کرد.

پایان تلخ کی روش در کلمبیا ؛ اخراج!

اخبار خراسان

علی ترابی

 نخستین تساوی بدون گل سیتی
 با گواردیوال در اروپا

 59 از  بعــد  گواردیــوال 
بازی، یــک تســاوی بدون 
گل را در لیــگ قهرمانــان 
اروپــا تجربــه کــرد. جدال 
پورتــو  و  منچسترســیتی 

در هفته دوم مرحلــه گروهی لیگ قهرمانان 
آســیا با تســاوی بــدون گل بــه پایان رســید. 
با این تســاوی منچسترســیتی بــا 13 امتیاز 
صدرنشــینی و صعــود خــود را بــه دور بعــد 
قطعی کرد. این درحالی اســت که پورتو هم 
با 10 امتیــاز در رده دوم قــرار گرفت. شــبکه 
آمــاری اوبتا اعــالم کرد که منچسترســیتی 
برای نخســتین  بــار بــا هدایــت گواردیوال به 
تســاوی بــدون گل در لیــگ قهرمانــان اروپا 
راه پیــدا کرد. تیم گواردیــوال بعد از 59 بازی 
در لیــگ قهرمانان اروپا به تســاوی بدون گل 
دست پیدا کرد. آخرین بازی که تیم گواردیوال 
در لیگ قهرمانان اروپا به تســاوی دست پیدا 
کرد، به ســال 2015 برمی گردد که هدایت 
بایرن مونیخ را برعهده داشــت و تیــم او برابر 

شاختار به تساوی بدون گل دست یافت.
جونز سومین گلزن جوان لیورپول در لیگ قهرمانان

سه شنبه شب  لیورپول در آنفیلد با یک گل بر آژاکس آمستردام غلبه کرد. کورتیس جونز در دقیقه 
58 زننــده گلی 3 امتیــازی برای تیم یورگن کلوپ بود. طبق اعالم دیلی میل، این بازیکن جوان  
زمانی که این گل را زد، 19 ســال و 306 روز ســن داشت. وی به این ترتیب سومین گلزن جوان 
تیم لیورپول در تاریخ لیگ قهرمانان است. پیش از او  ترنت الکساندر آرنولد  با 19سال و 10روز و 

همچنین دیوید انگوک با 19سال و 252 روز برای آنفیلدی  ها در این جام گل زده بودند.

دستیاران ایرانی آلکنو مشخص شدند
والدیمیر آلکنو ســرمربی روس تبار تیم ملی والیبــال ایران در ابتدا توماس توتولــو، مربی ایتالیایی را 
به عنوان دســتیار اول خود به فدراســیون ایران معرفی کرد و این پیشنهاد مورد تایید مسئوالن ایران 
قرار گرفت. در روزهای گذشــته محمدرضا داورزنی با دعوت از پیمــان اکبری، رحمان محمدی راد، 
محمدرضا تندروان و ســعید رضایی از این مربیان خواســت تا کار خود را به عنوان دســتیاران ایرانی 
آلکنوی روس آغاز کنند. اما مشــخص نشــد که کدام یک از آن ها حق نشســتن روی نیمکت را دارند و 
وظایــف هر کدام چه خواهد بود. به نظر می رســد داورزنی انتخاب نهایی و تقســیم وظایف را برعهده 
آلکنو گذاشته باشد. از سوی دیگر با توجه به این که حسین خوریانی، آنالیزور تیم هراز آمل و تیم ملی 
جوانان ، به زبان روســی مســلط است، از او به عنوان یکی از گزینه    های آنالیزوری تیم ملی بزرگساالن 

نام برده    می شود.

بودجه پیشنهادی دولت برای کمیته ملی المپیک در سال المپیک
بودجه پیشــنهادی دولت برای کمیته ملی المپیک در سال 1400 مشــخص شــد. به گزارش ایسنا، 
دولت دوازدهم آخرین الیحه بودجه را تقدیم مجلس کرد.  در این الیحه، بودجه پیشنهادی برای کمیته 
ملی المپیک 166 میلیارد و 900 میلیون تومان است که شامل بودجه جاری  و عمرانی است. بودجه 
پیشنهادی 44 میلیارد و 400 میلیون تومان بیشتر  از بودجه مصوب سال 99 است که باید در نهایت 
دید چه مبلغی از آن تصویب    می شود. کمیته ملی المپیک برای   افزایش بودجه سال 1400، با دعوت 
از نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی رایزنی هایی  را در این مورد انجام داده بود. همچنین در 
الیحه بودجه سال 1400، مجموع بودجه وزارت ورزش و جوانان در بخش جاری و عمرانی معادل یک 
هزار و 481 میلیارد و 157 میلیون و 700 هزار تومان برآورد شد که البته نیازمند تصویب در مجلس 
شــورای اسالمی است. بودجه این وزارتخا  نه در سال 1399 در 2 بخش جاری و عمرانی معادل یک 

هزار و 42 میلیارد و 908 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شود.
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رئال در آستانه حذف از لیگ قهرمانان اروپا

در یکی از کم سابقه ترین سناریوها در تاریخ لیگ قهرمانان 
اروپــا، امســال در هفتــه آخــر مرحلــه گروهــی در گــروه 
دوم هــر 4 تیم شــانس صعود به مرحلــه حذفی را دارنــد و در عین حال 
همه آن ها ممکن اســت حذف شــوند. در ایــن گروه اینتر بــا پیروزی در 
خانه مونشــن گالدباخ در لیگ قهرمانــان اروپا معادالت گــروه دوم این 
رقابت  ها را بسیار پیچیده تر از قبل کرد. اینتر که با نتیجه 3 - 2 میزبان 
آلمانــی  اش را شکســت داد، هنــوز با 5 امتیاز قعرنشــین اســت و برای 
این کــه به مرحله بعد صعود کند هفته آینده باید در سن ســیرو شــاختار 
دونتسک را شکست دهد و امیدوار باشد که نتیجه دیگر بازی گروه میان 
  رئال مادرید و گالدباخ مســاوی نشود.  در حال حاضر مونشن گالدباخ 8 
امتیازی صدرنشــین اســت و شاختار دونتســک  با 7 امتیاز در رده دوم. 
  رئال مادرید نیز 7 امتیازی اســت اما به خاطر کســب نتایج ضعیف تر در 
بازی های رودررو با شاختار در جایگاه سوم قرار دارد. در این شرایط اگر 
در هفته پایانی اینتر و   رئال مادرید هم امتیاز شــوند، این تیم اســپانیایی 
خواهد بود که به دلیل کســب نتایج بهتر در بازی های رودررو به مرحله 
بعدی صعود می کند. به این ترتیب این خطر وجود دارد که   رئال مادرید 
و مونشــن گالدباخ در اســپانیا بــه تســاوی رضایــت دهند و بــا ارائه یک 
بازی محتاطانه ریســک باخت را به حداقل برســانند. ایــن هم اما برای 
  رئال مادرید زین الدین زیدان تصمیم عاقالنه ای نیست، چرا که اگر اینتر 
در خانه اش به شــاختار دونتســک امتیــاز دهــد،   رئال مادرید هم حذف 
می شــود و باید به لیگ اروپا برود. اگر اینتر به شــاختار ببازد، قعرنشین 
خواهد ماند و شــانس رفتن به لیگ اروپا را هم از دســت خواهد داد. به 
این ترتیــب در هفتــه آخر رقابت هــا، اینتر و   رئال مادرید هــر دو به کمک 
یکدیگــر نیــاز دارند تــا بتوانند بــه مرحله بعــدی صعود کننــد. هر چند 
برخالف اینتر، سرنوشــت صعود   رئال مادرید در دستان خودش است و 
با یک پیروزی می تواند فارغ از اما و اگرهای بازی اینتر و شاختار صعود 
کند. در چنین شــرایطی احتمال حــذف   رئال مادرید در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا به هیچ عنوان پایین نیست و شاید یک صعود دشوار 

از مرحلــه گروهی تنهــا راه بقای زیدان در مادرید باشــد. البته از همین 
حــاال گمانه زنی  ها برای اخراج زیدان آغاز شــده  و پس از شکســت رئال 
در بــازی برابــر شــاختار زمزمه هایی از برکنــاری زیدان در رســانه های 
اسپانیایی شــنیده شــد. در ابتدا ال موندو مادرید از خطر اخراج زیدان 
از ســوی پــرز صحبت کــرد  و از گزینه هایی چون رائول یــا پوچتینو پرده 
برداشت . رسانه های اسپانیایی سپس این خبر را تکمیل کردند و اظهار 
داشــتند که رائول به ســمت مربیگری   رئال مادرید نزدیک تر از پوچتینو 
خواهــد بود. البته برخی رســانه های دیگر نیز اعالم داشــتند که زیدان 
می توانــد در رئال بمانــد و با باخت مونشــن گالدباخ همچنان می تواند 
راهی مرحله بعدی لیگ قهرمانان اروپا شود. به نظر می رسد اوضاع در 
مادرید بسیار بحرانی بوده و این تیم 4 بازی سخت و دشوار را پیش روی 
خــود می بیند. شــاید اگر ایــن بازی ها با پیــروزی مادرید دنبال نشــود، 
زیدان از سمت مربیگری رئال اخراج شود. به گفته رسانه   های اسپانیایی 
رئال از شنبه آینده برابر سویا، مونشن گالدباخ، اتلتیکومادرید و اتلتیک 
بیلبائــو بازی خواهــد کرد و باخــت در هر کدام از ایــن بازی  ها    می تواند 

حکم اخراج زیزو را امضا کند!

آماده باش به پوچتینو و رائول برای جانشینی زیدان
توجیهات عجیب رئیس فدراسیون بسکتبال از انتشار عکس جنجالی 

تیم ملی بسکتبال ایران، پنجره 
کاپ  انتخابــی  مســابقات  دوم 
آســیا 2021 را با 2 بازی پر  انتقاد پشت ســر 
گذاشــت تا یــک پیــروزی مقابل عربســتان و 
یــک شکســت دور انتظــار مقابــل ســوریه بــه 
دســت آورد. شکســتی که واکنش سایت فیبا 
آســیا را هم به دنبال داشــت تا از آن به عنوان 
بزرگ تریــن غافلگیــری مســابقات یــاد کند و 
غلبــه ســوریه بر تیمی بــا کیفیت جهــان مثل 
ایــران را یک پیروزی تاریخی برای بســکتبال 
ســوریه بخوانــد که جلــوی صعــود زود هنگام 
ایــران بــه کاپ آســیا 2021  را هــم گرفــت. 
عملکرد بســکتبال ایران در قطــر انتقادهای 
بســیاری را به دنبال داشــت امــا آنچه بیش از 
پیــش به باخت ایران مقابل ســوریه دامن زد، 
رفتار غیرحرفه ای مســئوالن بســکتبال ایران 
در قطر بود. مسعود قاسمی مدیر و سرپرست 
تیم ملی بســکتبال و رامین طباطبایی رئیس 
فدراســیون، در اقدامی عجیب و کامال سطح 
پاییــن، در حالــی کــه بایــد در هتــل قرنطینه 
می شــدند و حــق خــروج نداشــتند، بــا زیر پا 
گذاشــتن پروتکل های بهداشــتی به بیرون از 
هتــل رفتــه و در شــهر دوحه به گشــت و گذار 
پرداختنــد. البتــه کار به همین جا ختم نشــد 
و آقایــان عکــس دوحه گــردی خــود را هم در 
اینســتاگرام منتشــر کردنــد تا خبــر به گوش 
مســئوالن برگزاری مسابقات برسد و به دلیل 
شکســتن قرنطینه، به قاســمی اجــازه حضور 
روی نیمکــت تیم ملی ایــران را ندهند، تا او و 
طباطبایی در معیت هــم از جایگاه VIP بازی 
ایران و ســوریه را نگاه کنند. این شکســت اما 
تکلیــف صعود ایران به کاپ آســیا را به پنجره 
سوم و پایانی انتخابی)30 بهمن تا 4 اسفند( 
کشــاند تــا حســابی منتقــدان  و دوســتداران 
بســکتبال را ناراحت کنــد. رامین طباطبایی 
که حــاال به خاطــر رفتــار دور از انتظارش زیر 
آماج سنگین انتقادات اســت، چاره ای ندارد 
جز این که قبول کند عملکرد آسمان خراشان 
ایــران در قطــر مطلــوب نبــوده: »بــا توجــه به 
این کــه بازیکنان ۹ مــاه دور از میادین بودند، 
عملکــرد مطلوبی نداشــتیم و خــود بازیکنان 
هــم معتقدند از نظــر جســمی و روحی خوب 
نبودنــد.« البته صرف دوری از تمرینات عامل 

این باخــت نبود. چون به خاطر شــیوع کرونا، 
تمــام تیم هــای ورزشــی دنیــا بــا مشــکالتی 
نــرم  می کننــد.  پنجــه  دســت و  این چنینــی 
در تیم ملــی بســکتبال ایــران امــا اختالفــات 
شــخصی هــم به بســکتبال ایــران ضربــه زد. 
بخصــوص اختالفات شــخصی ســرمربی تیم 
ملــی با برخی نفــرات چون ارســالن کاظمی 
که باعث شد ستاره بســکتبال ایران بار دیگر 
به تیــم ملی دعوت نشــود. طباطبایــی اما در 
توجیــه ایــن اتفــاق پاســخ غیرقابــل هضمــی 
می دهــد: » مســلما کادرفنی و ســرمربی تیم 
باید نســبت به عملکرد خودشــان و نتایج تیم 
پاســخگو باشــند، اما در یک محیط دوستانه. 
اگر ضعفی در حوزه بازیکن هست، از گذشته 
بوده و من در 2 سال نمی توام بازیکن بسازم، 

باید کار کرد.«
  

طباطبایی بعد از توجیهــات عجیب و غریبش 
دربــاره مســائل فنی و اختالفــات پیش آمده، 
حاشــیه هایی کــه توســط او به عنــوان رئیس 
فدراســیون و قاســمی سرپرســت تیــم ملــی 
ایجاد شده را هم این طور رفع و رجوع می کند 
و به ایسنا می گوید: »ما آن عکس را جلوی در 
هتل گرفتیم. باران در شــهر دوحــه به ندرت 
می بارد و این شــرایط برای مــا قابل توجه بود 
کــه در همان مقابل در هتــل آن عکس گرفته 
شــد، وگرنه بنده خودم عضو کمیته پزشــکی 
فیبا هســتم و این قوانیــن را خودمان تصویب 
کرده ایــم.« او درحالــی قوانین تصویب شــده 

خودش را زیر پا گذاشته که نه  تنها به خاطر آن 
عذرخواهــی هم نمی کند، بلکــه دلیل غیبت 
قاسمی را هم سرماخوردگی عنوان می کند: 
»این مســئله هم متاسفانه برای حاشیه  سازی 
منتشر شد. عالیم ســرما خوردگی سرپرست 
تیم باعث شــد تا او پس از مشــورت با پزشــک 
مســئول  پزشــک  بــه  را  موضــوع  ایــن  تیــم، 
مســابقات اطالع دهــد که در صــورت امکان 
بازیکنــان را در ایــن دیــدار همراهــی کند. او 
در بخش VIP کنار بنده بازی را تماشــا کرد.« 
البته شــاید هم ایــن صحبت ها عیــن واقعیت 
باشــد، چراکه نتیجــه دوحه گــردی زیر باران 
می تواند عاملی برای ســرماخوردگی باشــد. 
امــا اگر هیــچ اتفاقــی رخ نــداده و مســئوالن 
قرنطینــه  شکســتن  از  مســابقات  برگــزاری 
عکــس  آن  چــرا  پــس  نشــده اند،  ناراحــت 
جنجالی از اینستاگرام آقای سرپرست حذف 
شــد؟ طباطبایی بــرای این هم پاســخ خاص 
خودش را دارد: »آن عکس وقتی منتشر شد، 
برخی هــا سوء اســتفاده کردنــد، او نیــز بدون 
اطــالع  من آن عکس را برداشــت. متاســفانه 
عقــل مــردم بــه چشم شــان اســت، امــا اصال 
گشــت و گذاری نبود.« به نظر می رسد رئیس 
فدراسیون بسکتبال با این توضیحات عجیب 
نه تنها موفق نشــد رفتار غیرحرفه ای خودش 
و سرپرســت تیم را توجیه کنــد، بلکه با گفتن 
جملــه ای چــون »عقــل مــردم به چشم شــان 
اســت« و زیــر ســوال بــردن شــعور اجتماعی 

مردم، افکار عمومی را هم جریحه دار کرد.

متاسفانه عقل مردم به چشم شان است 

 رونالدو جایزه پای طالیی را از آن خود کردورود شوماخر  کوچک به فرمول یک
چیزی نزدیک به 30 سال بعد از اولین حضور میشائیل 
شوماخر بزرگ در رقابت های فرمول یک، پسر او میک 
از ســال آینده در ایــن رقابت ها شــرکت خواهد کرد تا 
یــاد پدرش را زنــده نگــه دارد. تیــم اتومبیلرانی هاس 
ریسینگ در بحرین اعالم کرد میک شوماخر 21ساله 
از فصل آینده راننده قراردادی این تیم خواهد بود و در 
فرمول یک شــرکت خواهد کرد. پدر میک ، میشــائیل 
شــوماخر کــه در دســامبر 2013 در یــک ســانحه در 
پیســت اســکی به شــدت آســیب دیــد و مدت هاســت 
خانه نشــین شــده، اولین بار در تابســتان 1۹۹1 و در 
سن 22ســالگی رانندگی در فرمول یک را تجربه کرد 

و در گر ندپری بلژیک پشت فرمان نشست.

کریستیانو رونالدو به عنوان برنده هجدهمین جایزه ساالنه پای طالیی انتخاب شد 
و برای تصاحب این جایزه رقبایی مانند لیونل مســی، روبرت لواندوفسکی و محمد 
صــالح را شکســت داد. »پای طالیی« یک مراســم ســاالنه بین المللی اســت که در 
آن 10 نفر به عنوان بهترین های فوتبال جهان انتخاب می شــوند و در نهایت یکی از 
آن ها با آرای عموم مردم به عنوان برنده نهایی معرفی می شود. برنده این جایزه طی 
مراسمی خاص در ســواحل موناکو، پاهای خود را در یک قالب می گذارد تا رد پای 
او روی یک ســطح طالیی رنگ نقش ببندد. سال گذشته این جایزه به لوکا مودریچ 
هافبک کــروات   رئال مادرید رســید و پیش از آن هم ســتاره هایی مانند فرانچســکو 
توتی، پاول ندود، رونالدو نازاریو، رونالدینیو، زالتان ایبراهیموویچ، ایکر کاسیاس، 
آندرس اینیستا و ساموئل اتوئو این جایزه را کسب کردند. رونالدو برای کسب جایزه 
پای طالیی امســال رقبایی مانند مســی، لواندوفســکی، جورجو کیه لینی، نیمار، 

سرخیو راموس، سرخیو آگرو، جرارد پیکه، محمد صالح و آرتورو ویدال داشت.
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صعود بی دردسر والیبال ایران به 
مسابقات جهانی؟

مســابقات والیبــال قهرمانی مــردان و زنان 
جهان در ســال 2022 همانند دوره گذشته 
با حضــور 24 تیم برتر جهــان برگزار خواهد 
شد. در گروه مردان، این رقابت ها به میزبانی 
روسیه برگزار می شــود و این کشور به همراه 
لهستان قهرمان سال 2018 مردان جهان، 
از هم اکنون ســهمیه حضور در این مسابقات 
را کسب کرده اند. در 5 قاره جهان، مسابقات 
انتخابی برگزار خواهد شــد و تیم های اول و 
دوم ســهمیه حضور در رقابت های قهرمانی 
جهان را کســب خواهنــد کرد. در قــاره اروپا 
اگر روسیه و لهستان جزو تیم های اول و دوم 
مســابقات انتخابی باشــند، تیم هــای بعدی 
جایگزین می شوند. همچنین 12 تیم دیگر، 
بــر اســاس رده بنــدی جهانی ســال 2021 
فدراســیون جهانی والیبال، ســهمیه حضور 
در قهرمانی جهان 2022 را کسب خواهند 
کرد. بدین ترتیــب به نظر می رســد ایران که 
در ســال    های اخیر همــواره جزو 10 تیم برتر 
جهان بوده ، بتواند به راحتی ســهمیه حضور 
در مسابقات قهرمانی جهان  2022 را کسب 
کند؛ مگر این که در رده بندی سال 2021 به 
خاطر نتایجی که در مسابقات پیش رو کسب 

می کند، سقوط چشمگیری را تجربه کند.

دعوت فرانسوی ها از 
گوش شکسته های ملی پوش ایران

فدراسیون کشتی فرانســه با ارسال ایمیلی 
به فدراســیون کشــتی بــه صورت رســمی از 
تیم هــای کشــتی آزاد و فرنگــی ایــران برای 
حضور در جام »هنری دوگالن« دعوت کرد. 
رقابت های بین المللی کشــتی فرنگی و آزاد 
بزرگساالن جام »هنری دوگالن« فرانسه 25 
تا 2۹ دی ماه ســال جــاری در 10 وزن و با 2 
کیلوگرم ارفاق وزن و بر روی 2 تشک در شهر 

نیس برگزار خواهد شد. 
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پرسپولیسی ها پولدار می شوند
پرســپولیس باید ۲۹ آذر در فینال لیگ قهرمانان آسیا به 
مصاف نماینده شرق آسیا برود. وضعیت مالی سرخ ها این 
روز ها خوب است و کارگزار باشگاه پرسپولیس قرار است 
تا پایان آذر به این باشــگاه پرداختی داشته باشد. کارگزار 
ســرخ ها تاکنون به تعهدات خود عمل کرده و قرار است با 
پرداختــی دیگر نیز بازیکنان را پیش از دیدار فینال آســیا 
شارژ مالی کند. مدیران باشــگاه نیز قرار است به اعضای 

تیم بابت پیروزی مقابل شهرخودرو پاداش بدهند.
شیرین ترین نیمکت نشینی طارمی!

پورتو بدون مهدی طارمی و در شــب نیمکت نشــینی این 
بازیکن توانســت یک امتیاز از سیتی بگیرد و صعود خود 
به مرحله حذفی لیگ قهرمانــان را قطعی کند. با این که 
طارمی مقابل ســیتی بازی نکرد امــا ۲ اتفاق خوب برای 
مهاجم تیم ملی کشــورمان افتــاد؛ اول این که با توجه به 
تشــریفاتی بودن بــازی آخر پورتــو احتمــاال در هفته آخر 
مقابــل المپیاکــوس ۹۰ دقیقــه فرصت حضــور در لیگ 
قهرمانــان اروپــا را خواهد داشــت و احتمــاال گلزنی هم 
بکنــد. دوم این کــه در اولیــن فصــل حضــورش در لیگ 
قهرمانــان حضــور در مرحلــه حذفی این رقابت هــا را نیز 

تجربه خواهد کرد.
مخالفت نساجی با درخواست پرسپولیسی ها

باشگاه نســاجی با درخواست باشــگاه پرسپولیس مبنی 
بر جابه جایی محــل برگزاری دیدارهای رفت و برگشــت 
۲ تیــم مخالفــت کــرد. با توجــه بــه در پیش بــودن بازی 
فینــال، مســئوالن پرســپولیس از نســاجی ها خواســته 
بودنــد تا به جای برگزاری بازی رفت در قائمشــهر، دیدار 
این هفته شــان به تهران منتقل شــود و به جــای آن دیدار 
برگشــت ۲ تیم در قائمشهر برگزار شود که مسئوالن این 
تیم شــمالی با این درخواســت پرسپولیســی ها مخالفت 
کردنــد تا ســفر ســرخ ها بــه قائمشــهر بــرای دیــدار برابر 

نساجی طبق برنامه قبلی انجام شود.
برنامه ریزی اردوی جدید تیم ملی فوتبال 

تیم ملــی فوتبال ایران قرار اســت اردویــی را برگزار کند. 
دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نظر 
دارد تــا قبل از حضور در مســابقات انتخابــی جام جهانی 
بــرای تیمش یــک اردو برگزار کند. شــنیده می شــود تیم 
ملی ایران با هماهنگی های انجام شده از سوی فدراسیون 
فوتبال و ســازمان لیگ، قرار اســت در نیم فصل لیگ برتر 
اردویی چنــدروزه برگزار کند تا بازیکنــان بیش از پیش با 
یکدیگر جهت حضور در مسابقات رسمی هماهنگ شوند.

مس رفسنجان صفر- تراکتور یک 
بقای منصوریان با کمک یک پرسپولیسی!

روز گذشــته آخریــن دیــدار هفته چهــارم لیــگ برتر در 
رفســنجان و بین ۲ تیم بدون بــرد مس و تراکتور برگزار 
شــد و تراکتور با تــک گل محمــد عباس زاده کــه دقیقه 
86 به ثمر رســید به نخســتین پیروزی اش دست یافت. 
تراکتــور کــه در غیاب چنــد بازیکن اصلــی اش از جمله 
مســعود شــجاعی و در حالی کــه علیرضــا منصوریان به 
خاطر کســب نتایج ضعیف در آغاز لیگ بیســتم زیر تیغ 
انتقادات بود به رفسنجان رفته بود با تک گل عباس زاده، 
بازیکن سابق پرسپولیس طلسم ناکامی اش را شکست. 
با این برد منصوریان هم که زمزمه برکناری اش شــنیده 

می شد با گل یک پرسپولیسی موقتا ابقا شد!

محمود فکری، سرمربی استقالل در کمیته انضباطی ماجرای اتفاق افتاده 
در اهواز را شــرح داد. او روز شنبه همین هفته به دلیل اتفاقات بازی فوالد 
و انتشــار آن فیلم جنجالی بــه کمیته انضباطی دعوت شــد. فکری در این 
جلســه چندین بار عذرخواهی کرد و در شــرح ماجرا گفــت: »یک نفر روی 
نیمکــت فوالد بــود که به من توهین می کــرد. به نظرم ایــن کار را با برنامه 
انجام دادند. مثال من می خواســتم نکته ای در زمیــن به بازیکنم بگویم و تا 
حــرف می زدم، یکی از روی نیمکت آنها می گفت خفه شــو! اول فکر کردم 
اتفاقی اســت ولی دیدم مدام تکرار می شود و برای همین عصبی شدم. در 
واقــع آنها با برنامــه من را عصبی کردند و بعد از بــازی هم فیلم گرفتند که 

کار غیراخالقی بود.«

کاپیتان آبی ها هر وقت کار اســتقالل مقابل حریفان گره می خورد با حرکات 
انفــرادی و نفوذ هــای بی نظیرش کمک حــال آبی ها بوده و این مســئله را در 
بازی های گذشــته نیز نشان داده اســت. غفوری اما در جریان بازی با پیکان 
نتوانســت از جناح راست نفوذی داشته باشــد و برای ارسال توپ از کناره ها 
روی دروازه موفــق باشــد. مهدی تارتار، ســرمربی پیکان بــرای بازی ترکیب 
تیمــش را طوری چیده بــود که روزنه های نفوذ به خط دفاعی خودروســازان 
کامال بســته شــود. تارتار در جناح چپ پیکان از وجود محمد ستاری باتجربه 
بهره برد. مدافع چپ خودروســازان در سیســتم 3-4-3 به میدان رفت و به 
نوعــی جلــوی وریا غفوری بازی کــرد. او در مصاف هــای تک به تک با غفوری 

اجازه نفوذ به کاپیتان استقالل را نداد.

راه نفوذ وریا چگونه بسته شد؟روایت عجیب فکری در جلسه کمیته انضباطی

سپاهان مدل نویدکیا، موقعیت ساز 
اما گل نزن

بــا وجــود تســاوی  تیــم فوتبــال ســپاهان 
خانگــی عملکــرد خوبــی مقابــل ســایپا از 
خــود بــه نمایش گذاشــت. ســپاهانی ها از 
4 دیــدار گذشــته خود ۲ برد، یک تســاوی 
و یــک شکســت کســب کرده اند. از دســت 
دادن امتیــازات ممکن اســت در آخر فصل 
ســپاهانی ها را بــا مشــکل مواجه کنــد اما 
عملکرد آن هــا در طول بازی مقابل ســایپا 
نشــان از تغییــرات زیــاد این تیــم می دهد. 
شــیوه بازی  متفــاوت و اســتفاده نکردن از 
برخــی بازیکنــان نســبت به فصل گذشــته 
نشان می دهد نویدکیا و کادر مربیگری اش 
تیــم  ایــن  در  بــزرگ  تغییــرات  دنبــال  بــه 
هستند. خط دفاعی سپاهان عملکرد بدی 
از خود به جا نگذاشته است. اگر بازی هفته 
اول ســپاهانی ها مقابل گل گهــر را فاکتور 
بگیریم، آن ها در 3 بازی گذشــته خود تنها 
یک گل دریافــت کرده اند که عملکرد قابل 
قبولــی اســت. امــا بزرگترین نقطــه ضعف 
ســپاهانی ها در خــط حملــه اســت چراکه 
شــاگردان نویدکیا موقعیت های بســیاری 
روی دروازه حریفان شــان ایجاد اما بســیار 
ســخت گلزنــی می کننــد. البتــه نویدکیــا 
مهاجــم گلزنی بــه نــام کی روش اســتنلی 
را روی نیمکــت خــود دارد کــه البتــه هنوز 
فرصت چندانی به او نداده اســت. سپاهان 
تنها در نیمه اول دیدار این تیم مقابل سایپا 
6 موقعیــت گل ایجــاد کرد که این مســئله 
نقطه قوت ســپاهانی ها در خــط هافبک را 
نشــان می دهد. خط هافبکــی که با حضور 
ســروش رفیعی، جالل الدین علی محمدی 
و محمــد کریمی می تواند در هر بازی برای 
حریفان این تیم مشکل ســاز شود. سروش 
رفیعــی با ۲ پاس گل اکنون بهترین پاســور 
لیگ تا این هفته از رقابت هاســت. نویدکیا 
مهــدی  همچــون  بازیکنانــی  همچنیــن 
کیانــی، دانیــال اســماعیلی فر، کــی روش 
اســتنلی، شــایان مصلــح و رضــا میرزایــی 
را روی نیمکــت نیــز دارد و دســتش بــرای 
انتخــاب بازیکنان تیمش باز اســت. به نظر 
می رســد باتوجــه بــه عملکــرد قابــل قبول 
ســپاهانی ها می توان آن ها را در هفته های 
پیــش رو درخشــان تر دیــد. ضعــف در خط 
حمله مســئله ای است که نویدکیا می تواند 
با رفع آن سپاهانی مدعی را در ادامه فصل 

پیش رو روانه میدان کند.

میلیچ در آستانه امضای قرارداد 
جدید با استقالل

مدیران باشگاه اســتقالل در آستانه بازی با 
صنعت نفت به دنبال افزایش مدت همکاری 
با یکی از بازیکنان باکیفیت این تیم هستند 
و از ایــن رو مذاکراتــی را بــا هروویــه میلیچ 
کروات انجام داده اند. میلیچ 31 ساله که از 
تابستان گذشته با نظر آندره آ استراماچونی 
بــه اســتقالل ملحــق شــده تــا امــروز یکــی 
بازیکنان مورد اعتماد کادر فنی و همینطور 
یکــی از معــدود بازیکنــان غیربومــی اســت 
کــه در این تیم به میــدان رفتــه و رضایت از 
عملکــرد او موجب شــده تا شــرایط مذاکره 
بــرای تمدید قــرارداد بــا او صــورت بگیرد. 
از ایــن رو قــرار اســت باشــگاه برای نشــان 
دادن حســن نیــت جهت ادامه همــکاری با 
این مدافــع که چند ماه پیش بــه دلیل عدم 
دریافــت مطالباتــش در آســتانه جدایی هم 
قرار گرفته بود، بخشی از قراردادش را طی 
48 ســاعت آینده پرداخت کنــد. مذاکرات 
اولیــه بیــن میلیــچ و باشــگاه بــرای تمدیــد 
قــرارداد صــورت گرفتــه و صحبت هایی هم 
مطرح شــده اما هنــوز مذاکــره نهایی انجام 
او  از مطالبــات  نشــده و پرداخــت بخشــی 
می تواند یک اتفاق مثبت برای ورود طرفین 
به فاز جدید مذاکرات باشــد. قرار شده پس 
از پرداخت مطالبات میلیچ طی 48 ساعت 
آینده جلسه جدیدی برگزار شود و شروطی 
که قرار اســت ایــن بازیکن در صــورت لزوم 
مطرح کند از سوی خودش و مدیربرنامه اش 

به باشگاه اعالم شود.

جدیــد  فصــل  امــارات،  االتحــاد  روزنامــه  از  نقــل  بــه 
لیــگ قهرمانــان آســیا کــه به طــور معمــول بایــد از ماه 
فوریه)اســفندماه( آغــاز  شــود بــا ۲ یــا 3 مــاه تاخیر در 
ماه هــای آوریــل یــا می)اردیبهشــت و خــرداد 14۰۰( 
آغــاز می شــود. این در حالی اســت کــه با تصمیــم فیفا 
جام جهانی باشگاه ها که قرار بود در ماه جاری میالدی 

و در پایان ســال ۲۰۲۰ برگزار شود نیز به تعویق افتاده 
و در ماه فوریه)اسفند ماه( انجام می شود. بر این اساس 
امکان آغاز لیگ قهرمانان جدید طبق برنامه ســال های 
گذشــته وجود نخواهد داشــت. کنفدراســیون آسیا در 
خصــوص برنامه ریزی نهایی و تعییــن زمان بندی جدید 
رقابت ها با فدراســیون های عضو مشــورت خواهد کرد 

و درنهایت کمیته مســابقات ای اف ســی برنامه جدید را 
تصویب می کنــد. در همین حال گفته می شــود مرحله 
گروهــی فصــل آتــی رقابت هــا نیز بــه صــورت متمرکز 
برگزار خواهد شــد امــا در مراحل حذفــی مطابق روال 
ســال های گذشــته بازی ها به صــورت رفت و برگشــت 

انجام می شود.

احتمال تعویق لیگ قهرمانان ۲۰۲۱

 آغاز مسابقات از اردیبهشت ۱۴۰۰

استقالل قربانی تقابل 
مجلس و وزیر ورزش!

بالتکلیفی ادامه دار مدیریت آبی ها

اسپانســرهای  ورزش،  وزارت 
و  لیــگ  ســازمان  مشــترک، 
فدراســیون فوتبــال ظاهــرا در شــرایط فعلی 
و  اســت  پرســپولیس  غم شــان  و  هــم  همــه 
همــه برنامه ریزی هــا در جهــت موفقیــت این 
تیــم در فینــال لیــگ قهرمانــان آسیاســت تــا 
بــا کســب عنــوان قهرمانــی و جــام از قطــر به 
ایــران برگردد. این که موفقیــت نماینده ایران 
برای همــه مجموعــه ورزش و فوتبــال و حتی 
سیاســت مردان مهم شــده شــاید خیلی جای 
نقد نداشته باشد چراکه قهرمانی پرسپولیس 
حداقــل  نشــاط  و  خوشــحالی  می توانــد 
3۰میلیون هوادار این تیم و شهروند ایرانی را 
حتی بــرای چند روز تضمین کند. کســی هم 
مخالــف همکاری و همراهی بــا نماینده ایران 
در فینــال لیگ قهرمانان نیســت هرچند ذات 
هواداری ایجاب می کند که رقبای سرخ پوشان 
دغدغه پرســپولیس را نداشــته باشند و حتی 
نســبت به حمایت های بعضا اغراق آمیز از این 
تیم هم شــاکی شــوند. یکی از این مــوارد عدم 
انتخاب مدیرعامل باشــگاه استقالل است که 
گویــا با دل مشــغولی زیاد وزارت نشــینان و در 
اولویت قرار گرفتن پرسپولیس به خاطر فینال 
لیگ قهرمانان آســیا پاک به فراموشی سپرده 

شــده اســت. اواخر مهرماه فراکســیون ورزش 
مجلس پس از نشســت با برخی از مسئوالن و 
پیشکسوتان باشــگاه استقالل در پی اعتراض 
و تجمــع هــواداران ایــن تیــم مقابــل مجلــس 
فرصتی یک ماهه برای وزیر ورزش تعیین کرد 
تــا مدیرعامل اســتقالل را مشــخص و ثبات را 
بــه این باشــگاه برگردانــد. نه تنهــا در فرصت 
یک ماهه تکلیف مدیریت باشگاه مشخص نشد 
که ۲۰ روز هم از پایان آن اولتیماتوم می گذرد. 
البتــه ظاهــرا اختالف هیئــت مدیره باشــگاه 
بــا وزیــر ورزش در مــورد فــرد مورد نظــر برای 
مدیریت، یکی از دالیل به تاخیر افتادن انتخاب 
مدیرعامل جدید باشگاه استقالل است و احمد 
مددی، سرپرست فعلی باشگاه با وجود داشتن 
حمایت وزارت و معاون وزیر، مورد تایید هیئت 
مدیره و هواداران نیســت. قطعا طوالنی شدن 
پروســه انتخاب مدیرعامل باشــگاه اســتقالل 
روی بســیاری از برنامه ها و تصمیم های کالن 
آن تاثیر منفی گذاشــته و خواهد گذاشــت که 
یک نمونه آن تزریق 3۰میلیارد پول به حساب 
بــا رایزنــی مدیرعامــل  باشــگاه پرســپولیس 
جدیدش و بی کاله ماندن سر استقالل است و 
مورد دیگر محروم بودن استقالل از یک زمین 
تمرین مناسب و خانه به دوشی آبی ها در حالی 

که رقبا دارای چندین زمین چمن مرغوب برای 
تمرین هستند!

  
البته روز گذشــته کاظم اولیایــی، مدیرعامل 
ســابق باشــگاه اســتقالل در برنامــه یــه روز 
تازه در شــبکه پنــج درباره وضعیــت مدیریت 
باشــگاه و چرایــی عــدم انتخــاب مدیرعامل 
توضیحاتی داد که قابل تامل اســت. اولیایی 
با اشاره به جلســه اواخر مهرماه استقاللی ها 
گفــت:  مجلــس  در  نماینــدگان  برخــی  بــا 
»وقتــی نمایندگانــی که وظیفــه قانونگذاری 
و نظــارت بــر حســن اجــرای آن را بــر عهــده 
دارند، به پیشنهاد کانون هواداران جلسه ای 
وزارت  بــرای  ســپس  و  می دهنــد  تشــکیل 
ورزش تعیین تکلیــف می کنند، قطعا دود این 
مداخالت بی مورد در چشــم هوادار می رود و 
به نظرم تعیین نشــدن مدیر باشگاه استقالل 
تا االن تا حدودی به همان جلســه نمایندگان 
مجلس مربوط می شــود. نمایندگان برای آن 
جلســه تعدادی از بازیکنان قدیمی استقالل 

را دعــوت کــرده بودنــد، در صورتــی کــه اگر 
دنبال کارشــناس هســتند بهتر است از مدیر 
پیشکســوت اســتفاده کننــد زیــرا بازیکن در 
مســائل فنــی داخــل زمین متخصص اســت 
امــا یک مدیر دربــاره تامین اعتبــارات، نحوه 
قراردادها و... حرف برای گفتن دارد.« از این 
اظهارات اولیایی شاید اینگونه برداشت شود 
وزارت ورزش کــه وزیرش چند باره به مجلس 
فراخوانــده شــده و تا مرز اســتیضاح هم رفته 
احتماال به خاطر بازی های سیاسی و جناحی 
توجهی به درخواست و اولتیماتوم نمایندگان 
نکــرده و دود ایــن تقابل به چشــم اســتقالل 
مــی رود! اگــر غیــر از این باشــد چــرا وزارت 
ورزش وجوانان در مورد باشــگاه پرســپولیس 
که دیرتر از استقالل دچار تغییر مدیریتی شد 
بالفاصله پس از استعفای مهدی رسول پناه، 
جعفر سمیعی را به عنوان مدیرعامل انتخاب 
کــرد و مدیریت این باشــگاه را ســر و ســامان 
داد امــا در مورد اســتقالل این همــه تاخیر و 

بی توجهی کرده است؟
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جهانبخش در لیست فروش برایتون در زمستان
یک ســایت انگلیســی از علیرضا جهانبخش به عنوان یکی از ۹ بازیکنی نام برد که ممکن است در 
نقل وانتقاالت زمستانی این تیم را ترک کند. سایت سوسکس اکسپرس در گزارشی از ۹ بازیکن تیم 
فوتبال برایتون به عنوان نفراتی نام برد که ممکن است عطای بازی در این تیم را به لقایش ببخشند 
و در نقل وانتقاالت زمستانی راهی باشگاه دیگری شوند. این سایت نام علیرضا جهانبخش، بازیکن 
ایرانی تیم برایتون را هم در این لیست آورد و نوشت: »جهانبخش به دنبال یافتن بهترین فرم خود 
بود و برای قرارگیری در ترکیب اصلی فشــار آورد اما آســیب دیدگی همســترینگ برنامه های او را 
ناکام گذاشــت. به عنوان بازیکن تعویضی دیرهنگام در تســاوی یک-یک مقابل لیورپول استفاده 
شــد اما می تواند برای رســیدن به ترکیب اصلی تالش کند و شاید هم به دنبال یک انتقال قرضی 
باشــد تا بتواند در زمین بازی کند. اگر جهانبخش در برایتون بماند می تواند به عنوان یک بازیکن 
تعویضی بســیار تاثیرگذار اســتفاده شود.« ســایت انگلیســی در پایان گزارش خود از لیگ هلند و 
مشــخصا باشــگاه آژاکس به عنوان مقصد احتمالی جهانبخش نام برد و نوشــت: »او در لیگ هلند 

آقای گل شده بود و می تواند دوباره با بازگشت به اردویژه به درخشش خود برگردد.«

بدشانسی مدافع خبرساز در نبرد انتقامی با استقالل
مدافع ســابق اســتقالل و کنونی پیکان چند روز قبل از دیدار با تیم ســابقش دچار آسیب دیدگی 
شــده بود. شاهین طاهرخانی یکی از خبرســازترین بازیکنان فوتبال در نقل وانتقاالت تابستانی 
بود. او که جدایی اش از اســتقالل پر ســر و صدا بود، در آخرین روز نقل وانتقاالت بعد از حضور در 
باشــگاه پرسپولیس سرانجام تصمیم گرفت به پیکان تهران برگردد و فوتبالش را در تیمی دنبال 
کند که در آن رشــد کــرده بود. با این که خیلی ها انتظار داشــتند طاهرخانی مقابل اســتقالل به 
میــدان برود اما این فرصت به او نرســید. مدافع پیــکان روز قبل از دیدار پیــکان مقابل ذوب آهن 
دچار آســیب دیدگی شــد و به همین خاطر چنــد روز فیزیوتراپی کرد. او در بازگشــت به تمرینات 
زمان زیادی با تیم کار نکرد و به همین خاطر در دیدار با استقالل نیز جایی در ترکیب ثابت تیمش 
نداشت. مهدی تارتار، سرمربی خودروسازان ترجیح داد با توجه به دوری چند روزه طاهرخانی از 
تمرینات او را مقابل استقالل روی نیمکت بنشاند تا بدشانسی مانع از حضور این بازیکن در نبرد 
انتقامی شــود. طاهرخانی در این مســابقه موقع گرم کردن پشــت دروازه با حسرت فراوان بازی 
را تماشــا می کرد و نشــان داد که از مصدومیت بدموقع خودش ناراحت اســت. البته طاهرخانی 
پیــش از توافــق با پیکان تا آســتانه عقد قرارداد با پرســپولیس هــم پیش رفت امــا رفتار متناقض 

پرسپولیسی ها مانع توافق نهایی مدافع سابق استقالل با سرخ پوشان شد و او به پیکان پیوست.

فرزند میلیچ، میهمان ناخوانده تمرین استقالل
هروویه میلیچ دیروز همراه فرزندش در تمرین استقالل حضور یافت. اعضای تیم استقالل بعد 
از تساوی مقابل پیکان دیروز تمرین ریکاوری خود را برگزار کردند. در این تمرین هروویه میلیچ، 
ستاره کروات آبی ها همراه فرزندش حضور پیدا کرد. خانواده میلیچ چند روز پیش از کرواسی 
به تهران آمدند و کنار ستاره خارجی استقالل هستند. از این رو این بازیکن تصمیم گرفت لوکا 
پسر خودش را به محل تمرین ببرد. حضور فرزند میلیچ که چهره ای بامزه نیز دارد، باعث ایجاد 
فضای شــادابی در محل تمرین شده بود. تعدادی از بازیکنان استقالل نیز وقتی متوجه حضور 

لوکا میلیچ شدند به بازی با او پرداختند و اینچنین به ستاره کروات تیمشان روحیه دادند.
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