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 خطر پالس های ارزی غلط
 مقام های غیر مسئول 

 طی روزهــای اخیر برخی وقایع و فضاسازی 
های مرتبط با آن باعث شد تا نرخ ارز از محدوده 
مدیریت شده ماه های اخیر خارج و حتی در روز 
سه شنبه وارد کانال 14 هزار تومان شود. با این 
حال اقدامات بانک مرکزی از جمله تزریق ارز 
و موضع گیری های رئیس کل باعث شد تا نرخ 
ارز در روز گذشته افت قابل توجهی یابد و بازار 
از شرایط التهابی و نگرانی نسبت به این که مهار 
ارز از دست بانک مرکزی در رفته است، خارج 
شود. در این میان نگاهی به برخی مواضع ارزی 
در مجموعه دولت و اثر احتمالی این مواضع بر 

اتفاقات اخیر و آینده بازار ارز ضروری است.
طی روزهــای گذشته با ارائــه الیحه بودجه 99 
ــاره نرخ ارز در بودجه داغ  به مجلس بحث درب
شد. اگرچه دولــت با اعــام تــداوم پرداخت ارز 
4200 تومان و پیش بینی 10.5 میلیارد دالر ارز 
4200 تومانی در سال آینده، موضع ارزی خود 
را مشخص کرده است، اما بخش اندکی از درآمد 
ارزی سال آینده دولت با نرخ دیگری باید تبدیل به 
ریال شود. به طور منطقی با توجه به شکل گیری 
سامانه نیما و مجموعه تدابیر یک سال اخیر بانک 
مرکزی که در نهایت منجر به پذیرش سامانه نیما 
به عنوان نرخ ارز مورد قبول فعاالن اقتصادی و 
صادرکنندگان شد، انتظار می رفت که نرخ دوم 

مدنظر دولت برای تبدیل درآمد ارزی به ریال، 
همان نرخ سامانه نیما باشد. با این حال صحبت 
های روزهای اخیر نوبخت نشان داد که سازمان 
برنامه نرخ جدید را در نظر گرفته و در شرایطی که 
نرخ سامانه نیما بین 10 هزار و 500 تا 11 هزار 
تومان است، این سازمان از نرخ 8500 تومان 
رونمایی کرده است! نرخی که مبنای آن مشخص 
نیست و تاش ها برای کاستن از نرخ های متنوع 
ارز را تحت تاثیر قرار می دهد. همزمان طی این 
روزها، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز مدعی 
شده است که براساس متغیرهای بنیادی اقتصاد 
نرخ واقعی دالر بین 8500 تا 9 هزار تومان است. 
این نرخ گذاری های عجیب در شرایطی رخ داده 
که بازار ارز به همان نرخ های باالتر پیشین نیز 
تمکین نکرده است و از کانال 11 هزار تومان که 
طی چند ماه گذشته در آن تثبیت شده بود، اکنون 

در کانال 13 هزار تومان قرار دارد.
این اظهارنظرها با چند اشکال اساسی مواجه 

است:
1- در شرایطی که بازار ارز ملتهب است، از نرخ 
های پایین تر از نرخ های تثبیت شده ماه های 
گذشته  سخن به میان می آید. پالس ارزانی در 
روزهــای گرانی جز بی اعتمادی و بی اعتباری 

متولیان اقتصادی دولت چه دستاوردی دارد؟
2- موجب دخالت آشکار در مسئولیت های بانک 
مرکزی می شود. آن هم در شرایطی که بانک 
مرکزی توانسته است، اعتماد نسبی را در بین 
فعاالن اقتصادی و مردم نسبت به توان متولیان 
ارزی برای مدیریت بــازار جلب کند. این گونه 
نرخ گــذاری ها در تضاد آشکار با موضع رئیس 
کل بانک مرکزی نیز هست. چرا که همتی بارها 
از پاسخ به نرخ مطلوب و هدف گذاری شده ارز، 
امتناع کرده و گفته است که نرخ براساس عرضه 
و تقاضای بازار و فرایندی که در سامانه نیما برای 

ارز حواله و در آینده نزدیک در بازار متشکل ارزی 
برای ارز اسکناس وجود دارد، تعیین می شود و آن 
چه برای بانک مرکزی از خود نرخ مهم تر است، 
حفظ ذخایر ارزی و ثبات نسبی نــرخ هاست. 
به این ترتیب، این دخالت و تشتت آرا، موجب 
سردرگمی فعاالن اقتصادی در زمینه سیاست 
ارزی دولت و تضعیف بانک مرکزی به عنوان نهاد 

اصلی متولی مدیریت ارزی می شود.
3- نرخی را در فضای بازار ارز مطرح می کند که 
تحقق آن اساسا هیچ دستاوردی برای اقتصاد 
ــدارد. واضــح است که در شرایط شکل  ــران ن ای
گیری فعالیت های اقتصادی و کسب و کارها 
براساس میانگین نرخ حــدود 12 تا 13 هزار 
تومان یک سال اخیر، بازگرداندن نرخ ارز به 
سطوح پایین تر، عما تاثیر مثبتی بر متغیرهای 
اقتصاد کان نخواهد داشت. نرخ تورم به دلیلی 
چسبندگی قیمت کاالها به نرخ ارز یک سال اخیر 
و واردات مواد اولیه با نرخ 12 تا 13 هزار تومان، 
عما کاهش نخواهد یافت. انتظارات تورمی نیز 
با ارائه وعده ارز ارزان تر، آن هم از سوی افراد و 
نهادهای غیرمسئول، لزوما تغییری نخواهد کرد 
بلکه در صورت ارزان تر شدن ارز، ممکن است با 
افزایش تقاضا برای ارز ارزان شده، منابع ارزی 

را هدر دهد.
در هر صورت با وجود تاش های بانک مرکزی 
همچنان بازار ارز، نیازمند مراقبت از فضای روانی 
است. بیش از هر فرد و گروهی مسئوالن دولتی 
باید مراقب این باشند که فضای روانی بازار ارز 
را به هم نریزند. سکاندار ارزی کشور مشخص 
است و عملکرد یک سال و چند ماهه اش نشان 
داده است که باید به وی اعتماد کرد و مراقب 
اظهارنظرهای متفرقه و غیرمسئوالنه دیگران که 
دخالت در کار رئیس کل بانک مرکزی محسوب 

می شود، باشیم.
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 تاکی مردم باید از افزایش و کاهش قیمت  •
دالر بلرزند؟ کاسب ها که با افزایش دالر، 
قیمت اجناس رو یکی پس از دیگری شروع 
کردن به گران کردن. هیچ کسی هم نیست به 

داد مردم برسه.
 االن که استراماچونی هرچی بگه اینا میگن  •

ــذاره تا قیمت بنزین  چشم کاشکی شــرط ب
همون 1000 تومن نشه بر نمی گردم.بابا این 
چه وضعیه یک مربی داخلی بذارید این قدر 

خودتون را خوار نکنید.
 آقایان! چه کار داریــن می کنین با آبروی  •

ــروز پشت  ــ ــک مــربــی ایتالیایی دی مــلــت؟ ی
ــوادار و تاریخ چندساله  پا زده به این همه ه
یک تیم ورزشــی، چرا همه مملکت ما به هم 
ریخته؟ از وزیر گرفته تا وکیل و نماینده، همه 
به  خــودشــون افتادند! آقــایــون! شما موقع 
گرون شدن بنزین و گوجه فرنگی، و... کجا 
بودید؟ چرا آن موقع هیچ وزیری را حتی برای 
توضیحات به کمیسیون نکشاندید؟ برای یک 
مربی خارجی، وزیــر رو تهدید به استیضاح 

می کنید؟ وای بر شما!
آقای روحانی که ادعا می کنی از گرون شدن  •

بنزین خبر نداشتی، به فکرکسانی باش که 
دارند با ماشین امرار معاش می کنند. جالب 
این جاست که از روزی که بنزین گرون شده 
کپسول برای گازی کردن خودرو پیدا نمی شه 
و انگار تخمش رو ملخ خـــورده. چــرا به فکر 
نیستید؟ مگر بابنزین لیتری سه هزار تومان 

هم می شه کار کرد!
 آقای خراسان ورزشی! خیلی تابلو طرفداری  •

استقال را می کنی! خب اسم روزنامه تون رو 
بذارید استقال ورزشی! وگرنه حق ندارید از 
پرسپولیس پرافتخار مطلب بنویسید و یکسره 

علیه پرسپولیس کبیر جوسازی کنی.
که  • مسئوالنی  بعضی  می کنم  پیشنهاد 

ــردم، این قدر  با وجــود گرانی و  مشکات م
بی خیال اند و فقط حرف می زنند یک دوره 
کاس »چگونه این قدر پوست کلفت شویم«، 

برگزار کنند! برای همه مان خوب است.
 جالب است هر انتقادی به سخنان روحانی  •

می شود،سخنگوی دولت یا معاونان و وزرای 
او می گویند از سخنان رئیس جمهور برداشت 
اشتباه شده. خب به ایشان بگویید که درست 

تر و واضح تر حرف بزنند.
 آقــای همتی خوابی یا بیدار؟ به فکر دالر  •

باش. چیزهایی که گفتی فقط در حد حرف 
بود؟ آقایان مسئول! به خدا خسته مان کردید. 
خدایا این باقی مانده عمر این دولت دوستدار 
گرانی و عشق گرانی را مانند برق و باد سپری 

کن که دیگر توانی در ما نمانده است.
 آقای روحانی چرا شما در شش سال گذشته  •

برنامه ای برای اقتصاد ومعیشت مردم ترسیم 
نکرده اید؟

ــاال کــه دولــت بنزین رو گــرون کــرده آیا  • ح
فکری هم برای حمل و نقل عمومی کرده؟ آیا 
واگن های مترو رو زیاد کرده؟ تعداد اتوبوس ها 
رو افزایش داده؟  کرایه اتوبوس و مترو را کمتر 
یا رایگان کرده؟ چه کار مفیدی برای راحتی و 

آسایش مردم انجام داده؟
ــدا تــوان  • ــاص داره بــه خ پسرم بیماری  خ

خریدن داروهاش رو ندارم و نمی دانم چه کار 
کنم؟ دریافتی حقوق من  یک میلیون و 700 
هزارتومان  است و دیگر کم آوردم. تورو خدا 

کمکم کنید که شرمنده خانواده ام نشم.
 آقای روحانی به جای طرح مسائل حاشیه ای  •

به فکر مردم باشید. با این گرانی های داخلی 
و تورم و بیکاری چه کار کنیم؟حقوقم حدود 
دو میلیون تومان است با دو فرزند که به اجبار 
باید بابت عصب کشی و روکــش مبلغ یک 
میلیون و 200 پرداخت کنم. تــازه شانس 
بیارم که دندون بچه هام خراب نشه. چون در 

این صورت بیچاره می شم.
یعنی ما جانبازان برای بیمه تکمیلی مان  •

حتما باید بریزیم توی خیابان ها، شعار بدیم 
و  بعد هم یک عده سودجو بیایند و شروع کنند 
به تخریب اموال عمومی تا دولت به فکر بیفتد 

و کاری برای بیمه ما جانبازان بکند؟
چرا مثل قبل خود بیمارستان ها طلب شان را  •

از بیمه نمی گیرند؟ به تازگی باید خود مریض 
هزینه رو پرداخت کنه و بعد این قدر منتظر 

بشینه  تا بیمه اون  مبلغ رو بــراش پرداخت 
کنه. حاال اگه یک مریض بدبخت آن قدر پول 
نقد نداشت باید چه کار کنه؟ احتماال باید 

بمیره دیگه!
برای همه روشن شده دولت هروقت بی پول  •

می شود یا دالر رو می بره باال و دالر فروشی 
می کنه یا خــودرو را گران می کند تا درآمدی 
برای خودش کسب کند. اقتصاد فشل یعنی 

همین!
مثا شما روزنامه خراسان ورزشی هستید باید  •

اسم روزنامه وزین آبی پرست تون رو تغییر بدید. 
توی مطلب تون نوشتید نحسی 13 رحمتی رو 
گرفته! واقعا متاسفم که این جور خرافات رو به 
خورد مردم میدین. احتماال  نویسنده این مطلب 
با تولد موال علی )ع( که روز 13 رجب هست 

مشکل داره. وگرنه مگه 13 نحسه؟
 رئیس آموزش و پرورش خراسان برای چند  •

روز تعطیلی اخیر می گفت هر روز 17میلیارد 
ضرر به آموزش و پرورش می خوره آخه یکی 
نیست بگه جان دانش آموزان و بچه های مردم 

مهم تر است یا پول آموزش و پرورش؟
خرد  • اعصاب  فوتبال  ایــن  مطلب»کجای 

ــه همیشه  ــی ش کـــن...«عـــالـــی بــود.چــی م
ــوری واقــعــی، انتقادی  مطالبتون همین ط

وشجاعانه باشه. آفرین به نویسنده اش.
ــا مــردم  • چــرا کپسول بــه بــازارنــمــی دیــد ت

خودروهاشونو گازی کنن این چه مدیریتی 
هست از شما. 

 چرا باتوجه به پرمصرفی خودروهای داخلی  •
درباره مصرف زیاد بنزین مردم را مقصر اصلی 

نشان می دهید؟
در کشوری که دومین ذخایر گاز جهان را  •

دارد گاز مایع نایاب شده وبازار سیاه راه افتاده!
 من خودم طرفدار شهرخودرو و پرسپولیس  •

هستم.واقعا ناراحتم و تاسف خــوردم برای 
استقال وهوادارانش .دم مسئوالن گرم که با 

احساسات طرفداران بازی می کنند!
کارت های بانکی را برای استفاده کردن از  •

اتوبوس و قطارشهری راه اندازی کنید. لطفا 
این سوژه مهم را پیگیری کنید.

در »سکوت« تبلیغ کنید!

ــراه ویــنــفــری، زنــی سیاهپوست که  ــ خــانــم ُاپ
مشهورترین مجری تلویزیونی دنیاست و برنامه 
های گفت وگو محورش در تمام جهان مشهور 
اســت در یکی از برنامه هــای خــود از الیزابت 
گیلبرت نویسنده مشهور آمریکایی درباره تجربه 
هــای روحــی و معنوی او می پرسد. آن بانوی 
نویسنده که برخی کتاب هایش همیشه به عنوان 
پرفروش ترین کتاب ها شناخته شده در خال 
گفت وگو به اپراه بیان می کند: سال ها پیش که 
در شرایط روحی و روانی سخت و دشوار خود از 
همه بریده و به منطقه ای خلوت در اندونزی پناه 
برده بودم هر روز در هنگام پیاده روی بانویی 
ــدم و بی آن که همدیگر را  مسلمان را می دی
بشناسیم او به من سام می کرد و احترام می 

گذاشت. چندروز بعد هنگامی که غریب و تنها در 
آن جزیره بیمار شدم و حالی سخت داشتم همان 
بانوی مسلمان که از غیبت من نگران شده بود 
به سراغم آمد و برایم آب آشامیدنی و غذای گرم 
آورد و مادرانه و خواهرانه از من پرستاری کرد. 
من نامش را نمی دانم و دیگر هم او را ندیدم اما از 
آن موقع به بعد هر وقت به اسام فکر می کنم و از 
مسلمانان می شنوم چهره او را در نظر دارم و او 

تصویر اسام برای من شده است!
ــه ایــن خــانــم آمریکایی  در تــمــام مــاجــرایــی ک
مسیحی از آن زن مسلمان نقل می کند حتی 
به یک کلمه دیــالــوگ و گفت وگــو میان آن ها 
ــود، بلکه فقط حرکت و رفتار و  ــاره نمی ش اش
عمل انسان دوستانه آن مسلمان است که چنین 
اســت! گذاشته  شخص  ــن  ای بــر  عمیقی   تأثیر 
ــات و احادیثی می افتم که به تبلیغ  به یاد روای
عملی تعالیم درخشان دین توصیه می کنند و از 
توقف در سخنرانی و سخندانی پرهیز می دهند 
و تأکید بر توصیه های عملی دارند تا جایی که به 
صراحت بیان می کنند مردم را با سکوت به سوی 

ما بخوانید!
امام صادق )ع( می فرمود: مردم را بدون زبان 

ــن دعـــوت کنید! ــود بــه حقیقت دی  و سخن خ
هم دستورات دین و سیره پیامبر)ص( و اهل 
بــیــت)ع( همین اســت و هم اندیشه و رویکرد 
بزرگانی امثال شهید بهشتی و امام موسی صدر 
این بود که ترویج حقیقت باید با عمل باشد، نه 
زبان و در واقع رفتار و کردار ما باید مردم را به دین 

دعوت کند.
ــن رویـــکـــرد خــیــرخــواهــی  ــور ایـ ــح ــاس و م ــ اس
ــت قلبی  ــی ــه ن ــت کـ ــ ــردم اس ــ ــه مـ و مــحــبــت بـ
ــار عملی  ــت ــا اثـــر و رف ــر دل ه خــیــرخــواهــانــه ب
ــی کــنــد. ــا نـــفـــوذ مـ ــان هـ ــ ــه در ج ــان ــان ــرب ــه  م
امام علی )ع( می فرمود: با نیکی کردن و احسان 
دل ها تصرف می شود و گفته اند که »االنسان 
 عبید االحسان/ انسان اسیر محبت می شود«
آن زن مسلمان بی ادعــای ناشناس ساکن در 
جزیره ای در انــدونــزی با رفتار خویش کاری 
کرده که بانوی آمریکایی بعد از سال ها همچنان 
بــی آن که  اســیــر محبت و مهربانی اوســـت، 
باشد. داشــتــه  رسمی  تبلیغ  جایگاه  و   سمت 
ایــن جاست که من از خــودم می پرسم آیــا من 
عمامه بر سر به این حدیث امام صادق )ع( بیشتر 

عمل کرده ام یا آن زن اندونزیایی ناشناس؟

 روحانی: به صراحت بگوییم که هر 3 قوه در تصمیم بنزینی یکی بودیم
وزارت صنعت روزانه قیمت 100 کاالی مورد نیاز مردم را اعام کند

رئیس جمهور ضمن اشــاره به تغییر نظر دولت 
درباره پرداخت نقدی به جای کارت اعتباری خرید 
کاال در طرح یارانه ای اخیر، به مردم اطمینان داد 
که پرداخت کمک های معیشتی ادامــه خواهد 
یافت.به گزارش مهر، حجت االسام روحانی در 
نشست دیروز هیئت دولت با اشاره به طرح یارانه 
ای اخیر گفت: موفق شدیم با اصاح قیمت بنزین 
کمک جدیدی برای قشرهای کم درآمد و متوسط 
به پایین داشته باشیم، البته در این خصوص قصد 
داشتیم که کارت اعتباری بدهیم تا مردم اجناس 
ایرانی خریداری کنند، اما از آن جا که اجرای آن با 
دشواری هایی همراه بود، آن را به تأخیر انداختیم 
و فعًا کمک نقدی در حساب مردم واریز می شود.
ــن کــه کمک های  رئیس جمهور بــا تأکید بــر ای
معیشتی دولت به مردم در راستای اصاح قیمت 
بنزین همچنان ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: 
مردم به تبلیغات هدفدار که در این زمینه انجام 
می شود، مبنی بر این که دولــت بــرای یک تا دو 
ماه کمک های نقدی را ادامــه می دهد و سپس 
آن را قطع خواهد کرد، توجه نداشته باشند و این 
صحیح نیست و مطمئن باشند که از طرف دولت 

این پوشش حمایتی همچنان انجام خواهد شد.

اگر مشکل تحریم داریم باید خیلی صریح      
ابعاد آن را به مردم بگوییم

روحانی رسانه ملی و روزنامه ها و فضای حقیقی 

و مجازی را به انعکاس واقعیت ها توصیه کرد و 
گفت: البته زندگی مردم با دشواری مواجه است 
و این به دلیل فشارهای فوق العاده ای است که 
دشمنان اعمال می کنند و در این ایام بدترین 

فشارها و تحریم را بر ملت ایران تحمیل کردند.
رئیس جمهور خاطرنشان کــرد: بــدون تردید 
کاهش درآمدهای دولتی ، ایجاد مشکات در 
ــادرات نفت و کاالها،  ــط بانکی و ص مسیر رواب
زندگی مــردم را هم تحت تأثیر قــرار می دهد، 
بنابراین مردم بدانند تا زمانی که تحریم های 
ظالمانه وجود دارد، این مشکات هم هست و 
باید برای غلبه بر آن، تاش کنیم.رئیس جمهور 
با تأکید بر این که نباید هیچ چیزی از مردم مخفی 
بماند و باید هر کاری که انجام می شود، برای 
مردم توضیح داده شود، اظهار کرد: اگر مشکل 
تحریم داریم باید خیلی صریح ابعاد آن برای مردم 
شرح داده شود و دروغ نگوییم که همه چیز گل و 
بلبل است و باید واقعیت ها را هر آن چه است و هر 

چه درست است ، به مردم بگوییم.

اگر تصمیم را هر 3 قوه پذیرفتیم به صراحت      
همه بگوییم که یکی بوده ایم

روحانی خاطرنشان کرد: اگر تصمیمی گرفته 
شده و هر سه قوه آن را پذیرفته اند، به صراحت 
بگوییم که همه نسبت به این تصمیم یکی بوده 
ایــم، البته ممکن اســت، کسی مطرح کند که 

ــرای این تصمیم  با شیوه بهتری نیز امکان اج
وجود داشت و این هیچ اشکالی ندارد.رئیس 
جمهور با بیان این که مردم تصور نکنند که دولت 
درباره زندگی آن ها بی تفاوت است، اظهار کرد: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، در کنار وزارت 
دادگستری و سازمان تعزیرات باید همه توان 
خود را به کار گیرند و نگذارند مردم در رنج قرار 

بگیرند.

وزارت صنعت روزانه قیمت 100 کاالی مورد      
نیاز مردم را اعالم کند

ــزود: وزارت صنعت، معدن و  رئیس جمهور اف
تجارت موظف است روزانه قیمت 100 کاالی 
مورد نیاز را به مردم اعام کند تا مردم در صفحات 
تلفن همراه خود از آن مطلع شوند و بازرسی نیز با 
این شیوه به راحتی می تواند قیمت ها را کنترل 
ــوان خــود را برای  کند، مصمم هستیم همه ت
خدمت بیشتر به مردم به کار گیریم.در همین 
حال روز گذشته خبرگزاری تسنیم،نقل قولی 
را  از محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور 
منتشر کرد که بر اساس آن مدعی شده بود که وی 
اعام کرده است :  در موضوع اطاع رسانی بنزین 
مقصر هستیم و مسئولیت این موضوع با دولت 
است، با این حال دفتر واعظی با انتشار اطاعیه 
ای مدعی تحریف صحبت های وی از سوی تسنیم 

شد و این نقل قول را تکذیب کرد.

جلسه  در  نــظــام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
ــروز خــود، طــرح دو فوریتی تسهیل تسویه  دی
بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را تصویب 
کرد. طرحی که موجب حذف سود مرکب از 

قراردادهای بانکی پنج سال اخیر می شود.
ــارس بــه نقل از روابـــط عمومی  بــه گـــزارش ف
جلسه  در  نــظــام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
ــرح دو  ــن مجمع، ط دیـــروز )20 آذر 98( ای
فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه 
بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه 
مجلس شــورای اســامــی، با اصاحاتی که 
گرفت،  ــورت  ص مرکزی  بانک  هماهنگی  با 
ــان،  ــراس ــزارش خ ــ ــه گ ــد. ب ــی ــه تــصــویــب رس ب
اهمیت این مصوبه از آن جاست که به گفته 
مشهد  نماینده  بحرینی  زاده  حسین   دکتر 
هم اکنون، بانک ها بابت تاخیر در پرداخت 
اقساط جریمه می گیرند و حتی جریمه های 
پرداخت نشده نیز مشمول جریمه می شود 
و بعضا وام گیرنده، تا چند برابر اصــل وام، 
مشمول پرداخت می شود. حال آن که با این 
مصوبه جدید، سودهای مرکب تعلق گرفته، در 

پنج سال اخیر حذف خواهند شد.
بر این اساس، به منظور حمایت از رونق تولید 
و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید 
کنندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری، چنان 
چه تسهیات گیرندگانی که تمام یا بخشی از 
بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال 97 
پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیرجاری 
خود را نقدًا تسویه کنند، بدهی آنان به ترتیب 

زیر محاسبه خواهد شد:
1-در صورتی که قرارداد تسهیات گیرنده با 
بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده 
باشد، همان قــرارداد، ماک محاسبه مانده 
بدهی تسهیات گیرنده براساس این قانون 

خواهد بود.
2- درخصوص قراردادهایی که یک یا چند 
نامه،  توافق  انعقاد  مانند  هایی  راه  از  نوبت 
قــرارداد جدید یا اعطای تسهیات جایگزین، 

تجدید یا امهال شده باشد:
ــک یا  ــان  در صـــورتـــی کـــه قــــــرارداد اولـــیـــه ب
قبل  گیرنده،  تسهیات  با  اعتباری  مؤسسه 
از1/1/ 1393منعقد شده، آخرین قرارداد یا 
توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، »قرارداد ماک 
محاسبه« تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری 

براساس آن انجام می شود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از 1/1/ 1393 

ــاک محاسبه، اولین  ــده بــاشــد، م منعقد ش
قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.

برای  باید  گیرنده  تسهیات  که  مبلغی   -3
ــن قــانــون بــه صــورت  ــای ای ــزای اســتــفــاده از م
نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، 
عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از 
سررسید )تا تاریخ تسویه نقدی( که با استفاده 
از فرمول اباغی بانک مرکزی، براساس نرخ 
سود ساده و غیر مرکب مندرج در »قــرارداد 
ماک محاسبه«، با حذف کلیه جرایم متعلقه 
و ســودهــای ناشی از آن و با در نظر گرفتن 
پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های 

وی محاسبه می شود.
4- سقف مجاز بــرای بــرخــورداری از مزایای 
این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی 
ترتیب،  به  بانکی،  شبکه  کل  در  غیردولتی 
پنج میلیارد )5.000.000.000( ریال و 20 
میلیارد )20.000.000.000(ریـــــال )اصل 
ــرارداد ماک محاسبه«( تعیین  مندرج در »ق

می شود.
ایــن مصوبه، کلیه تسهیاتی که برای  طبق 
تولید اعطا شــده، مشمول این قانون است. 
ــت دستورالعمل  بــانــک مــرکــزی مــوظــف اس
تولیدی  غیر  از  تولیدی  تسهیات  تشخیص 
را ظرف دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانک ها و 
مؤسسات اعتباری اباغ کند.

5- تسهیاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در 
راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی، از 
مؤسسات در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام 
این قانون است و در چارچوب ضوابط اجرایی 
که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، 

تعیین تکلیف می شود.
6- تسهیات گیرندگان مشمول استفاده از 
ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند 
98 مهلت دارند درخواست خود را به بانک ها یا 

مؤسسات اعتباری مد نظر ارائه کنند. 
مکلف  بانکی  غیر  اعتباری  موسسه  یا  بانک 
ــاه از زمــان  ــدت دو م ــرف م ــت حداکثر ظ اس
ارائــه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و 
پرداخت های مشتری را که مربوط به »قرارداد 
ماک محاسبه« است به همراه زمان دریافت یا 
پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعام 
می کند، ثبت کند. تسهیات گیرنده برای 
برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر 
تا پایان شهریور 99 مانده بدهی خود را که 
توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعام 
می شود، نقدًا تسویه کند. حکم این قانون قابل 

تمدید نیست.

با تصویب طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی در مجمع تشخیص مصلحت 

حذف سود مرکب از جریمه های بانکی نهایی شد 

یادداشت  روز

...
  مهدی حسن زاده 

economic@khorasannews.co

مذاکرات همزمان امنیتی و نظامی ایران و روسیه درتهران و مسکو 
با سفر همزمان دو مقام نظامی و امنیتی ایــران و 
روسیه به مسکو و تهران، دور جدیدی از مذاکرات 
امنیتی میان دو کشور برگزار شد. روز گذشته سردار 
قدیر نظامی معاون اموربین الملل رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح کشورمان در راس هیئتی بلند 
پایه بــرای شرکت در سومین کمیسیون مشترک 

همکاری های نظامی ایران و روسیه وارد مسکو شد و 
همزمان روز گذشته سفر »سرگئی ناریشکین« مدیر 
سرویس اطاعات خارجی روسیه به تهران پس از 
مذاکرات امنیتی او با مقامات ارشد اطاعاتی ایران 
به پایان رسید. براساس گــزارش تسنیم به نقل از 
خبرگزاری »تاس« مذاکرات مدیر سرویس اطاعات 

خارجی روسیه و مقامات وزارت اطاعات و سازمان 
اطاعات خارجی ایران درباره »تقویت همکاری های 
دوجانبه در عرصه مبارزه با تروریسم« بوده است. 
ایران و روسیه حدود پنج سال است که در یک اقدام 
هماهنگ نظامی و امنیتی با تروریسم در منطقه به 

ویژه در سوریه مبارزه می کنند.
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کالف سردرگم در تل آویو
 پارلمان رژیم صهیونیستی در پی تشکیل نشدن، کابینه خود را منحل کرد 

انتخابات سوم راهگشاست؟ 

دفاع سوچی از نسل کشی! 
 رهبر حزب حاکم دولت میانمار د ردادگاه الهه 
اتهام نسل کشی مسلمانان روهینگیا را رد کرد 

بن بست سیاسی در رژیم صهیونیستی به تدریج 
در حال  تبدیل شدن به بحرانی بزرگ است .پس 
از بــرگــزاری دو انتخابات ســراســری در رژیم 
صهیونیستی و ناکامی احزاب اصلی در تشکیل 
کابینه دو سوِم نمایندگان رژیم صهیونیستی به 
انحالل کنست و برگزاری انتخابات سوم در 90 
روز آینده رأی دادند.گرچه کارشناسان معتقدند 
که برگزاری انتخابات سوم هم نمی تواند گره ای 
از بن بست سیاسی رژیم صهیونیستی باز کند؛ 
نظرسنجی ها هم نشان می دهد که دو حزب 
"لیکود" و "آبــی سفید" همچون دو انتخابات 
گذشته نخواهند توانست نصف به عالوه یک 
کرسی های کنست )۶۱ کرسی( را به دست 
آورند.نتانیاهو هم مدعی است که پیشنهادهای 
مطرح شده برای تشکیل دولت تاکنون راه به 
جایی نبرده و از سوی دیگر گانتس هم قصد 
نــدارد با نتانیاهو آن هم در شرایطی که وی و 
دولتش متهم به فسادهای گسترده مالی شده 
اند و تحت فشار رسانه ها و افکار عمومی قرار 
دارنــد، در قالب دولت ائتالفی وارد همکاری 
شود.برخی هم معتقدند، گره تشکیل کابینه 
آینده رژیم صهیونیستی تنها به دست "آویگدور 
لیبرمن" وزیر مستعفی جنگ رژیم صهیونیستی 
است که حزب متبوعش دارای هشت کرسی 
ــت. چنان چه لیبرمن حمایت  در کنست اس

خود را به یکی از دو حزب رقیب »لیکود« و »آبی 
سفید« متمایل کند، کار دیگر به انتخابات سوم 
نمی کشد امــا لیبرمن تاکنون حاضر به این 
کار نشده است و همزمان نتانیاهو و گانتس 
را به خاطر عملکردشان مورد انتقادات شدید 
ــت.در ایــن میان مشکالت  خــود قــرار داده اس
از رقیب خــود بنی گانتس  نتانیاهو  بنیامین 
به مراتب بیشتر اســت؛ نتانیاهو مــاه گذشته 
از سوی دادستانی رژیم صهیونیستی در سه 
پرونده به فساد متهم شد و از سویی رقبای درون 
حزبی وی هم معتقدند با  برگزاری انتخابات 
سوم کنست باید برای رهبری حزب لیکود در 
انتخابات رای گیری شود، این موضوع بدان 
معناست که شاید نتانیاهو اعتماد اعضای حزب 
خود را برای رهبری لیکود در انتخابات اسفند 
را از دست بدهد.در نشست اخیر کمیته مرکزی 
حزب لیکود نیز که با حضور ۸00نفر برگزار شد، 
"جدعون ساعر" رقیب درون حزبی نتانیاهو 
توانست اقبال گسترده هم حزبی هایش را به 
دست آورد تا بدین گونه شایعه ها برای برکناری 
نتانیاهو از رهبری حزب لیکود بیش از پیش 
تقویت شود.باید دید انتخابات اسفند کالف 
سردرگم اسرائیلی ها برای تشکیل دولت را در 
ایستگاه سوم به مقصد نهایی می رساند یا این راه 

همچنان بن بست خواهد ماند.

کار کسی که امید انسانیت بود به دفاع از نسل 
کشی رسید. آنگ سان سوچی برنده صلح 
نوبل، شخصا در الهه در دیــوان بین المللی 
در  نسل کشی«  »جنایت  اتهام  دادگستری 
آواره کردن یک میلیون مسلمان روهینگیایی 
کشورش را رد و از اقدامات میانمار »دفاع« کرد. 
عاقبتی به غایت باورنکردنی و عبرت آموز.دیوان 
بین المللی دادگستری از دیروز رسیدگی به 
اتهام نسل کشی دولت میانمار را آغاز کرده 
است. دادگاه کیفری الهه که به مدت سه روز 
ادامه خواهد داشت به دنبال شکایت دولت 
گامبیا، به نمایندگی از ده  ها کشور مسلمان 
دیگر، تشکیل شده است.دولت گامبیا از ارتش 
میانمار، افراد وابسته و تحت حمایت آن شکایت 
کرده است و آن ها را به حمله به روستاهای 
اقلیت روهینگیا و کشتن، تخریب اموال و آواره 
کردن چند صد هزار نفر متهم کرده است.دولت 
ــاه خواسته است حکم توقف  گامبیا از دادگ
فوری آزار و اذیت مسلمانان روهینگیا را صادر 
کند.آنگ سان سوچی که جایزه نوبل صلح 
را در سال ۱99۱ برنده شد، در دادگاه اتهام 
نسل کشی را رد کرد و گفت: مسئولیت کشتار 
و آوارگی مسلمانان روهینگیا با شبه نظامیان 
روهینگیاست که برای استقالل می جنگند.
او در دادگــاه گفت، وضعیت در ایالت راخین 

پیچیده است و فهم آن آسان نیست و مشکالت 
در این منطقه به قرن ها پیش باز می گردد. با این 
حال آنگ سان سوچی پذیرفته است که ارتش 
میانمار در پاسخ به شبه نظامیان زیــاده روی 
کرده است. دولت میانمار متهم به نسل کشی 
روهینگیاست که به آواره شدن بیش از ۷00 
هزار مسلمان روهینگیا منجر شده است. بیشتر 
آوارگان روهینگیا به بنگالدش فرار کرده اند 
و هــزاران نفر از آن ها کشته شدند. بر اساس 
روایت های بسیاری از شاهدان عینی، ارتش 
میانمار به طور سیستماتیک دست به تجاوز، 
شکنجه و قتل مسلمانان روهینگیا زده است.

کشتار مسلمانان روهینگیا در زمانی روی داده 
که آنگ سان سوچی عمال رهبری دولت را در 
دست داشته است. او که رهبری مبارزات علیه 
دیکتاتوری نظامی در میانمار را برعهده داشت 
به دلیل متوقف نکردن کشتار مسلمانان، مورد 
انتقاد شدید جهانی قرار گرفته و اعتبار او به 
شدت آسیب دیده است.به نظر می رسد حاال 
نیز برعهده گرفتن دفاع از اقدامات خشونت 
آمیز ارتش میانمار باعث خدشه دار شدن بیشتر 
اعتبار آنگ سان سوچی می شود. سرنوشت 
آنگ سان سوچی می تواند برای دیگر برندگان 
صلح نوبل هم تکرار شود؛ زمانی که از جایگاه 

منتقد قدرت بر جایگاه قدرت بنشینند؟

دوئل برای فتح خانه شماره 10 
 انگلیسی ها امروز برای سومین بار طی 4 سال گذشته پای صندوق رای می روند

  نظرسنجی ها چه می گویند؟ 

گروه بین الملل-انگلیسی ها در مواقع عادی، 
هر پنج سال یک بار در انتخابات سراسری شرکت 
می کنند اما دوره اخیر برای آن ها یک دوره کامال 
ــروز بــرای سومین بار  غیرعادی بــوده و آن ها ام
طی چهار سال گذشته به پای صندوق های رأی 
می روند.غیرعادی بودن شرایط در انگلیس متاثر 
از تصمیم سه سال پیش مــردم این کشور است 
که با رأی خود در یک همه پرسی ملی، راه خروج 
از اتحادیه اروپــا را به دولتمردان نشان دادنــد. 
5۱درصـــد از شرکت کنندگان در همه پرسی 
سال20۱۶، به جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا 
که به »برگزیت« معروف شده، رأی دادند. اگرچه 
49درصــد باقی مانده بر ماندن اصرار داشتند، 
اما رأی اکثریت نسبی مبنای کار قــرار گرفت و 
انگلیس روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کرد. 
دولتی ها اما در مذاکرات خود با مقام های اروپایی 
چندان موفق عمل نکردند و با گذشت حدود سه 
سال از همه پرسی برگزیت، همچنان نحوه خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا به کالفی سردرگم شباهت 
دارد.برگزیت همان طور که جامعه انگلیس را 
دوپاره کرده، سیاستمداران این کشور را هم در 
مقابل هم قرار داده است. این اختالف به حزب 
محافظه کار که طی حدود ۱0سال گذشته قدرت 
را در این کشور در دست داشته کشیده شده و 
انتخابات پیش از موعد کنونی، نتیجه همین 
اختالف است. بوریس جانسون که پس از ناکامی 
ترزا می در به نتیجه رساندن برگزیت به رهبری 
حزب و در نتیجه کرسی نخست وزیری رسید،  ماه 
قبل مجلس را منحل و انتخابات زودهنگام را اعالم 
کرد. هدف جانسون از میان برداشتن نمایندگان 
مخالف طرح او برای برگزیت و تقویت جایگاهش 

در مجلس و حزب است تا شاید بتواند انگلیس را 
از بن بستی که بر سر جدایی از اتحادیه اروپا ایجاد 
شــده رهــا کند. بر همین اســاس، انگلیسی ها 
امروز به پای صندوق های رأی می روند تا سهم هر 
حزب را از ۶50کرسی مجلس مشخص کنند. 
جانسون برای باقی ماندن در خانه شماره ۱0 
خیابان داونینگ-دفتر نخست وزیری-دست به 
قماری زده که یک سوی آن کنترل بیشتر حزب 
محافظه کار بر مجلس، و یک سوی دیگر آن از 
دســت دادن کرسی های کنونی و افتادن قدرت 
به دست حزب کارگر است. پیش از جانسون، ترزا 
می  نیز در سال20۱۷ با هدفی مشابه انتخابات 
زودهنگام اعالم کرد اما برخالف انتظار، تعدادی 
کرسی نیز از دست داد و در موقعیت ضعیف تر 
قرار گرفت. پیش از ترزا می، انتخابات سراسری 
انگلیس در ســـال20۱5 بــرگــزار شــده بــود که 
به پیروزی دیوید کامرون منجر شد؛ فــردی که 
براساس محاسبات اشتباه همه پرسی برگزیت را 
برگزار کرد و به عنوان نخستین قربانی آن، پس از 
مشخص شدن نتیجه، از قدرت کنار رفت. قدرت در 
انگلیس اغلب میان دو حزب اصلی این کشور یعنی 
حزب محافظه کار و حزب کارگر دست به دست 
شده است. در دوره های کوتاهی نیز حزب لیبرال 
دموکرات موفق شده قدرت را در دست بگیرد یا 
با حزب محافظه کار دولت ائتالفی تشکیل دهد. 
در انتخابات کنونی نیز رقابت همچنان میان 
این سه حزب است اما احــزاب دیگر نیز فعاالنه 
در رقابت ها حضور دارند و بدون شک تعدادی از 
کرسی های مجلس را از آن خود خواهند کرد. 
انتخابات  در  مطرح شده  موضوعات  مهم ترین 
امسال، موضوع برگزیت، بودجه سیستم بهداشت 

عمومی و اصالح سیستم مهاجرتی انگلیس است.

انتخابات چگونه برگزار می شود؟	 
انتخابات سراسری در انگلیس برای تعیین ترکیب 
۶50کرسی مجلس عــوام هر پنج سال یک بار 
برگزار می شود. افــراد با سن ۱۸ســال یا بیشتر 
می توانند در انتخابات شرکت کنند. بر این اساس، 
4۶میلیون نفر از جمعیت ۶۶میلیون و 500هزار 
نفری انگلیس در انتخابات پیش رو، واجد شرایط 
رأی دهی هستند اما اندکی بیش از چهار میلیون 
نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند. 
حضور جوانان اغلب در انتخابات پررنگ نیست. 
در سال20۱۷، حدود 59درصد از جمعیت جوان 
20 تا 24ساله در انتخابات شرکت کردند. این 
میزان در جمعیت ۶0  تا ۶9ساله حدود ۷۷درصد 
بوده است. شعب اخذ رأی در کلیساها و مدارس 
برپا می شوند. سه هزار و 322نامزد در انتخابات 

امسال حضور دارند.

نظرسنجی ها چه می گویند؟	 
شرکت اطالعاتی و تحلیل داده »یوگاو«، در فاصله 
یک روز مانده به برگزاری انتخابات سراسری 
انگلیس، پیش بینی کرد حزب محافظه کار به 
رهبری »بوریس جانسون« نخست وزیر این کشور 
فقط می تواند با اختالف بسیار کمی اکثریت 
پارلمان انگلیس را به دست بیاورد.به نوشته 
خبرگزاری »رویــتــرز« شرکت یوگاو که نتیجه 

انتخابات 20۱۷ انگلیس را نیز به دقت پیش بینی 
کرده بود، این بار می گوید حزب جانسون احتماال 
339 کرسی از ۶50 کرسی پارلمان این کشور 
را از آن خود می کند و با این حساب اکثریت 52 
درصدی به دست خواهد آورد.این رقم که بهترین 
نتیجه برای حزب محافظه کار از زمان پیروزی 
»مارگارت تاچر« در سال ۱9۸۷ است، در حالی 
رقم خواهد خورد که این حزب در انتخابات سال 
20۱۷، توانسته بود 3۱۷ کرسی به دست آورد.
بر اساس مدل این شرکت، حزب کارگر به رهبری 
»جرمی کوربین« با کاهش 3۱ کرسی، به تعداد 
می رسد  انگلیس  پارلمان  در  کرسی   23۱
که از این میان ۶4 کرسی را حزب جانسون 
تصاحب می کند.انتخابات زودهنگام  امروز در 
حالی برگزار می شود که جانسون درخواست 
برگزاری این انتخابات را بعد از آن صادر کرد 
که نتوانست کشورش را در موعد مدنظر خود 
یعنی 3۱ اکتبر )9 آبان( از اتحادیه اروپا خارج 
کند.روز گذشته نیز پیمایش موسسه تحقیقاتی 
»آی. سی. ِام« به سفارش خبرگزاری »رویترز« 
نشان داد کاهش فاصله حــزب محافظه کار 
انگلیس با حزب کارگر همچنان ادامه دارد و 
به ۶ درصد رسیده است. جانسون پیشتر در 
مراسم رونمایی از برنامه حزب محافظه کار 
برای دولت بعدی، وعده داده بود در صورت 
پیروزی در انتخابات، انگلیس روز 3۱ ژانویه 

)۱۱ بهمن( اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد.

قاب بین الملل

نمای روز 

پیشخوان بین الملل 

آمریکا 

چهره روز 

پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا 
و رابــطــه بحث برانگیز تــرامــپ و پوتین به 
تنهایی کافی بود که منتقدان ترامپ او را 
به بی توجهی به منافع ملی متهم کنند. حاال 
اما این عکس که الوروف را باالی سر ترامپ 
و  پشت  میزکار او  نشان می دهد بر دامنه این 
انتقادها افزوده است. ترامپ خودش این 

عکس را در توئیتی منتشر کرده است.

نخست وزیر جدیدو34ساله فنالند )نفر دوم از 
سمت راست( به همراه سه وزیر زن کابینه اش 
)وزیــران کشور، آموزش و اقتصاد( در نخستین 
جلسه کابینه جدید فنالند در هلسینکی.همه 

آن ها  زیر 35 سال هستند.

تصویر معنادار روی جلد نشریه »فارن افرز«؛ 
ــرز به نواقص  ــارن اف آینده کاپیتالیسم/ ف
سیستم کنونی سرمایه داری غرب نظیر رشد 
اقتصادی کمتر از حد انتظار، پاسخ گو نبودن 
مدیران ارشد و تالش برای به حداکثر رساندن 

منافع سهامداران اشاره می کند.

یک قاضی فــدرال در شهر ال پاسو بودجه 
سه میلیارد و ۶00 میلیون دالری دونالد 
ترامپ برای احداث دیوار مرزی با مکزیک را 
مسدود کرد.این پول در واقع بخشی از بودجه 
پنتاگون است که دونالد ترامپ می خواست از 
آن برای احداث دیوار مرزی استفاده کند. در 
این حکم آمده است: دولت آمریکا اختیارات 
الزم را برای منحرف کردن پولی که کنگره 
برای جای دیگری )پنتاگون( تخصیص داده 
است، ندارد.تصمیم این قاضی بر حدود یک 
سوم از رقم ۱0 میلیارد دالری تأثیر می گذارد 
که رئیس جمهور برای اجرای طرح ویژِه خود 
به آن نیاز دارد. انتظار می رود کاخ سفید در 
خصوص این حکم درخواست تجدید نظر 
کند. این نخستین باری است که یک دادگاه 
محلی توانسته است به صورتی موفقیت آمیز، 

روند احداث دیوار مرزی را مسدود کند . 

۸۰ روزی که برای نتانیاهو ۱۴ سال 
خواهد گذشت! 

تشکیل کابینه در اسرائیل به انتخابات سوم کشیده 
شد. دیروز چهارشنبه کنست طی یک رأی گیری و 
طرح صوری حکم به انحالل خود داد. از آن جهت 
این تصمیم صوری بود که دیروز مهلت گانتز رهبر 
حزب آبی- سفید، اصلی ترین حزب چپ گرا و رقیب 
نتانیاهو با وجود آن که دو هفته هم بیشتر از مهلت 
نرمال )2۸ روزه( از رئیس جمهور اسرائیل برای 
مذاکره و ائتالف سازی طلب کــرده بــود؛ به پایان 
می رسید و این ناکامی در تشکیل دولت به معنی 
انحالل کنست و بن بست سیاسی در انتخابات است. 
بر این اساس قرار است سومین انتخابات سراسری در 
فلسطین اشغالی طی یک سال در تاریخ دوم مارس 
2020 )۱2 اسفند ۱39۸( برگزار شود. ۸0 روز 
باقی مانده تا انتخابات سوم را می توان برای مردی 
که حدود دو ماه پیش تولد ۷0 سالگی اش را با حضور 
وزیرانش جشن گرفت برابر با ۱4 سالی دانست که 
بر صندلی نخست وزیری تکیه زده بود!نتانیاهو از 
2009 تاکنون به رغم عوض شدن پنج کنست هنوز 
نخست وزیر مانده است. گفتنی است نتانیاهو طی 
سال های ۱99۶ تا ۱999 هم بر صندلی ریاست 
جمهوری تکیه زده بود. در آن برهه برخالف اکنون 
سیستم اسرائیل ریاست جمهوری بود که با رأی 
مستقیم انتخاب می شد. از این رو با احتساب آن 
دوره می توان گفت، نتانیاهو ۱4 سال درمجموع در 
رأس قدرت رژیم صهیونیستی بوده است.اما حاال 
نتانیاهو تا قبل از انتخابات با دو چالش روبه رو خواهد 
شد؛ انتخابات درون حزبی و دادگاه های محاکمه 
فسادش. پرونده های چهارگانه فساد نتانیاهو که 
از هزارتا چهار هزار شماره گذاری شده چند سالی 
اســت که نتانیاهو را تعقیب می کند. امــا باالخره 
دادستان رژیم در تاریخ 2۱ نوامبر)30 آبان( بود که 
به صورت رسمی برای نتانیاهو کیفرخواست صادر 
کرد. کیفرخواستی که در میان آن ها از مهم ترین 
فسادش یعنی پرونده 3000  که مربوط به خرید 
سه زیردریایی از آلمان است که جنجال زیادی به 
راه انداخت خبری نبود. در این پرونده نتانیاهو 
به پرداخت رشوه برای خرید زیردریایی و قربانی 
کردن امنیت ملی اسرائیل متهم است. اما همین 
تصمیم دادستان بسیار حائز اهمیت بود زیرا این 
برای نخستین بار است که دادستان اسرائیل علیه یک 
نخست وزیر مستقر اعالم  جرم می کند. اعالم  جرمی 
که هرچند قانونا مانع پست نخست وزیری نتانیاهو 
نیست اما کار را برای او سخت خواهد کرد.دومین 
چالش برای نتانیاهو، مخالفان درون حزبی اوست. 
طی دو ماه اخیر خبرهای مختلفی از نارضایتی برخی 
از اعضای لیکود نسبت به رهبری نتانیاهو در این حزب 
به گوش رسیده است. گدعون ساعر از جدی ترین 
رقیبان نتانیاهوست. حال با رفتن انتخابات به دور 
سوم، نتانیاهو چاره ای جز برگزاری یک انتخابات 
ــدارد. شبکه عبری زبــان کان دیروز  درون حزبی ن
اعالم کرد که بر اساس توافقات صورت گرفته میان 
نتانیاهو و حاییم کاتس رئیس مرکز حزب لیکود، 
انتخابات داخلی حزب لیکود تا دو هفته آینده برگزار 
خواهد شد. بالفاصله پس از این خبر گدعون ساعر 
از تصمیم خود برای مشارکت در انتخابات داخلی 
لیکود و رقابت با نتانیاهو بر سر تصدی ریاست این 
حزب خبر داد.ضمن آن که باید در نظر داشت این دو 
چالش تنها پیش از انتخابات است؛ نتانیاهو اگر از این 
دو به سالمت عبور کند باید تازه به فکر ایجاد شرایطی 
بیفتد که مانند دو انتخابات پیشین به بن بست و 
ناتوانی در تشکیل ائتالف منجر نشود. بنابراین دور 
از انتظار نیست که نتانیاهو تمام تجربه و سیاست و 
نیرنگ های ۱4 ساله را در ماه های پیش رو به میدان 
بیاورد. یاوه گویی های روزهــای اخیر نفتالی بنت 
وزیر جنگ و کاتص وزیر خارجه نتانیاهو علیه ایران و 
مقاومت در منطقه می تواند شروع ماه های پرتنش از 
سوی نتانیاهو برای عبور از ۸0 روز پیش رویش باشد.

تحلیل روز

امیرعلی ابوالفتح - سرانجام پس از ماه ها تحقیق و 
بررسی، کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا به 
طور رسمی اتهامات دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
این کشور را در روند استیضاح اعالم کرد.جری 
نادلر رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان در 
جمع روسای کمیته های مختلف این مجلس گفت: 
رئیس جمهور ترامپ در پرونده اوکراین با دو اتهام 

"سوء استفاده از قدرت" و "کارشکنی در کار کنگره" 
مواجه است. در بحث سوء استفاده از قدرت، ترامپ 
متهم است که از اختیارات خود به عنوان رئیس 
جمهور آمریکا برای تحت فشار قراردادن یک کشور 
خارجی - اوکراین - برای انجام دادن یک عمل غیر 
قانونی شامل تحقیقات علیه یک شهروند آمریکایی 
با هدف بهره برداری سیاسی، سوء استفاده کرده 

اســت. اسناد پرونده و ادای شهادت تعدادی از 
مقامات کنونی و سابق دولت ترامپ نشان می دهد 
که رئیس جمهور آمریکا در اعمال فشار بر همتای 
اوکراینی خود در پی یافتن سرنخ هایی از فساد 
مالی هانتر بایدن ، پسر جو بایدن ، معاون رئیس 
جمهور سابق و از نامزدهای محتمل انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 بوده است. ترامپ متهم 
است پرداخت کمک نظامی تصویب شده کنگره 
آمریکا به اوکراین را مسدود کرده بود تا کی یف به 
خواست رئیس جمهور آمریکا تن دهد. دموکرات 
ها این اقدامات را سوء استفاده از قدرت تعبیر کرده 
اند. با این حال، اتهامات وارد شده به ترامپ صرفا به 
نوع برخورد دولت کنونی آمریکا با کشور اوکراین 
محدود نمانده اســت. ترامپ متهم است که در 
اجرای وظایف قانونی کنگره برای کشف حقیقت 
از طریق جلسات تحقیق و احضار شهود، کارشکنی 
کرده است. در ماه های اخیر، ترامپ و مشاورانش 
از جمله وزیر امور خارجه و رئیس ستاد کارکنان 
کاخ سفید بارها طی دستورالعمل های رسمی، 
قانونی بودن تحقیقات مجلس نمایندگان را نفی 
کرده و مانع حضور برخی افراد مطلع در کمیته های 
این مجلس شدند؛ تا جایی که ترامپ حاضر نشد 

به رغم درخواست رسمی کمیته قضایی مجلس، 
در نشست های این کمیته برای بررسی پرونده 
اوکراین حضور یابد؛ در حالی که پیش از این، ریچارد 
نیکسون و بیل کلینتون به درخواست های کنگره 
در زمان بررسی استیضاح های خود تمکین کرده 
بودند. به هرحال، اکنون با اعالم رسمی اتهامات 
وارد شده به دونالد ترامپ، موضوع در کمیته قضایی 
مجلس نمایندگان به رای گذاشته خواهد شد و اگر 
به تایید اکثریت برسد، الیحه استیضاح ترامپ برای 
رای گیری در صحن مجلس طرح خواهد شد. از آن 
جا که تصویب این الیحه فقط به رای اکثریت نسبی 
50 درصد به عالوه یک رای نیاز دارد، به احتمال 
قریب به یقین، عدد 2۱۸ رای الزم، حاصل خواهد 
شد. پیش بینی می شود تا پیش از آغاز تعطیالت 
کنگره آمریکا به مناسبت فرارسیدن کریسمس و 
جشن سال نو، الیحه استیضاح ترامپ در مجلس 
نمایندگان به تصویب برسد. بدین ترتیب، سال 
2020 با محاکمه سومین رئیس جمهوری آمریکا 
در سنا آغاز خواهد شد؛ رخدادی که ترامپ از آن 
به عنوان رهایی از زیر سایه برکناری یاد می کند و 
دموکرات ها به تاثیر آن بر نتایج انتخابات ریاست 

جمهوری آخر سال چشم دوخته اند. 

همه اتهامات ترامپ
جرایمی که کمیته قضایی مجلس نمایندگان ،ترامپ را به ارتکاب آن ها متهم کرد،زمینه 

استیضاح را فراهم می کند؟ 

  محمد محسن فایضی
international@khorasannews.com

سالم دوباره چپ ها به آرژانتین 
» آلبرتو فرناندز « با ادای سوگند ریاست جمهوری 
در کنگره آرژانتین، به طور رسمی قدرت را در 
اختیار گرفت.فرناندز ۶0 ساله از طیف چپ گرا 
که حمایت »کریشنر«ها را هم با خود دارد، اکنون 
با نرخ بــاالی تــورم، بیکاری و فقر در این کشور 
مواجه است.سیاست های » مائوریسیو مکری « 
رئیس جمهور پیشین  و راست گرای آرژانتین با 
حمایت ها از سوی بازارهای مالی و دولت آمریکا 
همراه بود اما مردم آرژانتین از عملکردش به دلیل 
اعمال برخی سیاست های ریاضت اقتصادی 
رضایت نداشتند؛ اقتصاد آرژانتین اکنون در 
رکود قرار دارد و تورم سال گذشته این کشور فراتر 
از 50 درصد گزارش شد.همچنین » پزو « واحد 
پولی این کشور، نیمی از ارزش خود را در برابر 
دالر از دست داد. به همین دلیل » مکری « طرح 
دریافت وام از صندوق بین المللی پول را تصویب 
کرد و در ازای آن به مقام های این صندوق قول داد 
برنامه های جدیدی را با هدف کاهش هزینه های 
دولتی در پیش بگیرد.این سیاست های اقتصادی 
جدید دولــت مکری، موجی از نارضایتی را در 
آرژانتین به وجود آورد. رئیس جمهوری جدید 
آرژانــتــیــن، مکری را عامل افــزایــش فقر و نرخ 

بیکاری معرفی کرده بود.
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اخبار

چهره ها و گفته ها 

اخبار

هادی محمدی – رئیس دفتر رئیس جمهور 
ــاره برخی گمانه  در پاسخ به سوالی درب
زنی ها مبنی بر این که قرار است در سفر 
روحانی به ژاپــن پیامی به آمریکا ارسال 
شود، گفت: »خیر؛ سفر به ژاپن دوجانبه 
است.« براساس گزارش رسانه های ژاپنی، 
قرار است 28 آذر )پنج شنبه هفته آینده( 
رئیس جمهور به دعوت نخست وزیر ژاپن 
به این کشور سفر کند. برخی رسانه های 
بین المللی، سفر روحانی به توکیو را حاوی 
پیامی از سوی ایران به آمریکا دانسته اند.  به 
گزارش خراسان، محمود واعظی که روز 
گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت با 
خبرنگاران گفت و گو می کرد، درباره این 
سفر تصریح  کرد: وقتی آقای آبه به تهران 
آمــده بــود، از آقــای روحانی بــرای سفر به 
ژاپن دعوت کردند؛ چون در اجالسی که 
در مالزی برگزار می شود، حضور خواهیم 
داشت، به ژاپنی ها اعالم کرده ایم که اگر 
همه شرایط مهیا شود، آمادگی انجام سفر 
به ژاپن را داریم. در این راستا قرار بوده که 
فرستاده ویژه ژاپن به تهران بیاید و احتماال 
وی االن در تهران باشد. وی درباره زمان 
دقیق این سفر نیز گفت: »اگر شرایط مهیا 
شود بر اساس قرار قبلی ان شــاءا... اواخر 
ــن سفر  هفته آینده رئیس جمهور به ژاپ

می کند«. 

عملکرد دولــت با عملکرد قالیباف 	 
قابل مقایسه نیست

بیانیه  به  واکنش  در  همچنین  واعظی 
محمدباقر قالیباف در روز ثبت نام وی در 

انتخابات مجلس و سخنرانی در دانشگاه 
عالمه که انتقادهای صریحی را درباره 
دولت مطرح کرده بود، گفت: من صحبت 
های آقای قالیباف را اصال نشنیدم. اگر 
این حرف ها را زده باشد، ایشان باید به 
گذشته و عملکرد خود برگردد؛ این که 
عملکرد آن چنانی ندارد. اگر عملکردی 
هم در شــهــرداری داشته خیلی روشن 
است. این همه بدهکاری که در آن جا به بار 
آورده  با این دولت که در این تحریم ها این 
همه پروژه را انجام می دهد قابل مقایسه 
نیست. وی افزود: به نظر می رسد حرفی 
برای مردم ندارند و این گونه حرف زدن 
تبلیغات انتخاباتی است. به جای این که 
برنامه و سیاست های خود را بگویند و از 
خودشان حرف بزنند  فکر می کنند که اگر 
به دولت حمله کنند مردم به آن ها اقبال 
نشان می دهند، در حالی که اشتباه است.

موضوع تبادل زندانی را نمی توان به 	 
دیگر مشکالت تسری داد

خبرنگاری از واعظی درباره مبادله زندانی 
با آمریکا و امکان گسترش این کار به حوزه 
های دیگر پرسید که وی در پاسخ ضمن 
تاکید بر سیاست تنش زدایی و دوری از 
دشمن تراشی دولت، خاطرنشان کرد: 
ممکن است وقتی با کشوری کار انسانی و 
تبادل افراد انجام می شود، این موضوع بر 
افکار عمومی مردم دو کشور تاثیر داشته 
باشد، امــا به مفهوم ایــن نیست که این 
مسئله به دیگر مشکالتی که وجود دارد، 

تسری داده شود.

دبیر شورای نگهبان خطاب به هیئت های اجرایی 
انتخابات تذکر داد: در بررسی صالحیت های 
داوطلبان انتخابات مجلس با دقت عمل کنند تا 
حق کسی ضایع نشود و شاهد شکایت کمتری 
به هیئت های نظارت و شورای نگهبان باشیم. 
وی تاکید کــرد: در بررسی صالحیت ها، حق 
ــردم هر دو باید حفظ شود  کاندیدا ها و حق م
در  هستند،  شــرایــط  دارای  کــه  داوطلبانی  و 
هیئت های اجرایی رد صالحیت نشوند و افرادی 
که آلوده به فساد یا فاقد شرایط هستند نیز تأیید 
نشوند. به گزارش فارس، آیت ا... احمد جنتی روز 
گذشته در جلسه شورای نگهبان تصریح کرد: اگر 
دقت کافی در بررسی صالحیت ها صورت بگیرد 
و با فساد اقتصادی و فساد اخالقی و ضدیت با 
حاکمیت، مسامحه ای نشود، دیگر شاهد شکایت 
کمتر داوطلبان به شــورای نگهبان در بررسی 
صالحیت های شان خواهیم بود. وی با اشاره 
به ثبت نام بیش از ۱۶ هزار نفر برای نامزدی در 
انتخابات مجلس یازدهم گفت که احراز شرایط 
این داوطلبان آن هم در این مدت کوتاه، بسیار 
کار مشکلی است. وی تاکید کرد: شورای نگهبان 

در بررسی صالحیت ها چه در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی و چه مجلس خبرگان رهبری با 
دقت، اسناد و شرایط تک تک داوطلبان را بررسی 
می کند و هرگز تحت فشار و درخواست های 
غیرقانونی قرار نمی گیرد.  پیش از آغاز دستور 
کار جلسه، آیت ا... محمد یزدی از فقهای شورای 
نگهبان در توصیه ای خواستار توجه بیشتر اعضای 
شــورای نگهبان به اعتراضات داوطلبان فاقد 
شرایط و رد صالحیت شده و بررسی دقیق آن ها 
همراه با سعه صدر در شنیدن اعتراضاتشان شد. 
ــاره این توصیه، عباسعلی کدخدایی عضو  درب
حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان با تأیید 
توصیه های آیت ا... یزدی، تاکید کرد: از حدود 
یک سال پیش بسیاری از افراد و چهره هایی که در 
دوره های گذشته رد صالحیت شده بودند به بنده 
و برخی دیگر از اعضای شورای نگهبان مراجعه 
کردند و از وضعیت پرونده خود مطلع شدند. وی 
اظهارکرد: اگر افراد در این مراجعات مدارک و 
مستندات جدیدی داشته باشند، آن ها را ضمیمه 
پرونده هایشان می کنیم تا در بررسی های مجدد 
مورد توجه قرار گیرد و حقی از کسی ضایع نشود.

آبراهام لینکلن در محاصره! 

تصویر ماهواره ای از ناو هواپیمابر آبراهام 
لینکلن آمریکا و شناورهای همراهش در 
حال خروج از خلیج فارس در حالی که 
تعدادی از شناورهای تندروی سپاه در 

اطراف آن ها هستند./دپیلماسی ایرانی

نگاه سوم

ایران باید پیش شرط بگذارد

جان کالروسو از فشار آمریکا بر ایــران انتقاد   
سفید  کــاخ  مقام های  اخیر  صحبت های  به  و 
درباره مذاکره بدون پیش شرط با ایران اشاره 
کرد و گفت: ایــران در تهیه دارو مشکل دارد و 

این موضوع دردناک است. 
ــران اکنون باید برای  ای
ــرط  ــش ش ــی ــره پ ــ ــذاک ــ م
بگذارد و بخواهد تحریم 

علیه دارو را بردارد./
ایلنا

مجلس کنونی در راس امور نیست

تشخیص  مجمع  عضو  قالیباف،  محمدباقر 
ــن کــه مجلس کنونی در  ای بیان  بــا  مصلحت  
ــور نیست، افـــزود: اگــر به  حقیقت در رأس ام
نزولی  سیر  متوجه  کنید  توجه  مجلس  تاریخ 
عملکرد مجلس می شوید. اگر می خواهیم جلوی 
خسارات را بگیریم باید پای باورهایمان بایستیم 

یعنی افرادی را به مجلس 
بفرستیم که به مردم 
ایمان داشته باشندو 
وکیل المله  را  خــود 

بدانند./فارس

 اصالح طلب به صندوق رای
 پشت نمی کند

محمد علی وکیلی، عضو فراکسیون امید مجلس 
با تاکید بر این که هیچ جریان اصالح طلبی به 
دنبال تحریم انتخابات نیست، گفت: مشروعیت 
و بقای اصالح طلبان به صندوق های رای باز 
مــی گــردد. اگــر روزی یک جریانی به صندوق 

آن  کند  پشت  رای 
ــان  ــری ــان، ج ــریـ جـ
اصـــــــالح طــلــبــی 

ــه  ــان ــت./خ ــس ــی ن
ملت 

 

مجلس مستقل مجیز نمی گوید

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: رویه کنونی مجلس دهم در تصمیم 
گیری ها و بدون قدرت عمل کردن آن، باید تغییر 
کند.اگر مجلس در مسائل اصلی و راهبردی در 
جایگاه خودش مستقل باشد و در چهارچوب 

وظــایــف قــانــونــی خــودش 
عمل کند، هیچ گاه متهم 
ــت  دول مجیزگویی  ــه  ب

ــد./ نــخــواهــد ش
مهر

واعظی: در سفر روحانی به ژاپن قرار 
نیست پیامی برای آمریکا ارسال شود 

عملکرد دولت با عملکرد قالیباف قابل مقایسه نیست

تذکر آیت ا... جنتی به هیئت های 
اجرایی درباره بررسی صالحیت ها 

دبیر شورای نگهبان : با دقت عمل کنید تا حق کسی ضایع نشود 

معاون فرهنگی قوه قضاییه: 

مسئول نباید مسئولیت خود را 
تفویض کند و بگوید خبر نداشتم 

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت : هر جایگاهی 
مسئولی دارد که باید پاسخ گوی وظایف خود باشد نه 
این که مسئولیت خود را تفویض کند و بعد هم بگوید 
من خبر نداشتم. به گزارش ایسنا ، حجت االسالم 
هادی صادقی همچنین با اشاره به اتفاقات اخیر 
در کشور گفت: در روزهای اخیر چهره های مشهور 
یا به عبارتی همان سلبریتی ها، شروع به اظهارنظر 
در مسائلی می کنند که هیچ گونه تخصصی در 
آن ندارند. سوال این است که این افراد آیا مطابق 
روایــت پیامبر و دالیــل عقلی که اشــاره شد چنین 
ــد؟ و آن هم بدون  جایگاهی بــرای اظهارنظر دارن
اطالع سخنانی بگویند و خطای یکی را به پای دیگری 
بنویسند؟ معاون فرهنگی قوه قضاییه در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشــاره به احتمال ظهور 
فتنه ای جدید در ماه های آینده گفت: بعضی از افراد 
ممکن است فضای انتخابات را به حاشیه ببرند، چون 
می خواهند با ایستادن در مقابل نهادهای قانونی 
و ایجاد حاشیه، ضعف خود را در این فتنه افروزی 
پنهان کنند. ممکن است صالحیت بعضی از افراد 
احراز نشود زیرا ورود به این عرصه صالحیت ویژه 
خود را می طلبد، بنابراین نباید این امانت به کسانی 
داده شود که نهادهای قانونی مانند شورای نگهبان 

را تضعیف می کنند.

واکنش  ایران به  بیانیه شورای 
همکاری خلیج فارس

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت  میزان- 
خارجه کشورمان بسیاری از ادعا های واهی و تکراری 
بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس را فاقد 
ارزش پاسخ گویی دانست و همراهی و حمایت آشکار 
از تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم بزرگ ایران 
در این بیانیه را به شدت محکوم و آن را متناقض با 

سیاست حسن همجواری توصیف کرد.

فعالیت حداد عادل و روح االمینی 
در قالب 2 جبهه 

- حمید مالنوری دبیر کمیسیون ماده  ایسنا 
۱0 احزاب اعالم کرد: »جبهه نیروهای انقالب 
اسالمی« به نمایندگی غالمعلی حــدادعــادل و 
»جبهه ایستادگی ایران اسالمی« به نمایندگی 
عبدالحسین روح االمینی  در گستره ملی و برای 
فعالیت سیاسی - اجتماعی و به مدت نامحدود 
فعالیت خود را به اطالع این کمیسیون رسانده اند.

آیت ا... یزدی از حوزه انتخابیه قم 
داوطلب خبرگان شد

ایرنا – آیت ا...محمد یزدی، از حوزه انتخابیه این 
استان در اولین انتخابات میان دوره ای پنجمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد.با 
حضور نماینده آیت ا... یزدی در فرمانداری قم، 
مراحل ثبت نام وی انجام شد. رئیس شورای 
عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیش ازاین 
نماینده اســتــان تــهــران در دومــیــن، سومین و 

چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری بود.

سرلشکر سالمی: می خواهیم تحریم را به گورستان تاریخ بسپاریم 
بسیاری از عوامل نفوذ و دخالت دشمنان را پلمب کرده ایم 

فرمانده کل سپاه با بیان این که  بسیاری از عوامل 
نفوذ و دخالت دشمنان را پلمب کرده ایم، اظهار 
کرد: می خواهیم زبانشان را هم پلمب کنیم؛ 
در عرصه اقتصادی هم نخواهیم گذاشت هیچ 
عاملی از دشمنان در اقتصادمان تاثیرگذار 
باشد. وی تاکید کرد:می خواهیم تحریم را به 

گورستان تاریخ بسپاریم...و به دنبال تبدیل 
مقاومت اقتصادی به اقتصاد مقاومتی هستیم 
ــه تحریم ها معکوس شوند. به گــزارش  تا روی
فارس، سرلشکر حسین سالمی روز گذشته در 
همایش مدیران و مسئوالن قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا)ص( از این قرارگاه به عنوان نگین 

سازندگی کشور نام برد و اظهار کــرد: جهاد 
تشکیل  اصلی  فلسفه  ســازنــدگــی،  و  علمی 

قــرارگــاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( است. 
وی اظهارکرد: قرارگاه یک نهاد اقتصادی و 
درآمدزایی نیست بلکه بنای عظیمی برای جهاد 
است به همین دلیل هر چه طلب مالی هم داشته 
باشد باز به کار و فعالیت مشغول است تا حیات 

اقتصادی کشور را رونق بخشد. 
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جامعه
بودجه پیشنهادی دولت برای سال 99 بنیاد شهید، بردردها می افزاید

ادامه کم توجهی بودجه ای به بنیاد شهید
3 عضو فراکسیون ایثارگران درگفت وگو با خراسان:دولت را به اصالح بودجه بنیاد وا می داریم

گــروه اجتماعی- در حالی که طی یک سال 
گــذشــتــه هــمــواره مــســئــوالن بــنــیــاد شهید از 
کسری بودجه بیش از 5 هزار میلیارد تومانی 
این نهاد سخن می گفتند و رسانه ها از جمله 
ــان نیز بــر انعکاس مشکالت  ــراس ــه خ ــام روزن
ــت در الیحه  ایــثــارگــران اهتمام داشتند، دول
بودجه 99 این کسری بودجه را جبران نکرد. 
ــت به مجلس  آن چه در الیحه بودجه 99 دول
ارائــه شد، از بودجه 16 هــزار میلیارد حکایت 
100 میلیون تومان  2هـــزار و  دارد کــه فقط 
ــش یافته اســت. ــزای ــه بــودجــه 98 اف  نسبت ب
ــه در شرایطی  ــودج ــدود ب ــح ایـــن افـــزایـــش م
ــه جـــدا از احــتــســاب افــزایــش هزینه  اســـت ک
هــا و تـــورم ، بنیاد شهید فقط حـــدود 2 هــزار 
ــس  و 500میلیارد به بیمه دی بدهی دارد.پ
ــران ادامـــه دارد، ــارگ ــث  مشکالت بیمه ای ای
آری! آن چه در میزان بودجه پیش بینی شده برای 

بنیاد شهید و امور ایثارگران لحاظ شده است، در 
اولین گام به معنای ادامه مشکالت بودجه ای 

در ارائه خدمات بنیاد شهید به ایثارگران است.

4 چالش جدی پیش روی سال 99 بنیاد       
 99 بودجه  توجهی  کم  به  توجه  با   بنابراین 
ــرای سال  به بنیاد شهید، به طــور مشخص ب
ــرد: ــی تـــوان ایـــن گــونــه پــیــش بینی ک  99 م
1-  بدهی های بنیاد شهید به بیمه دی به 
عنوان طرف قــرارداد بیمه ای ایثارگران 
ادامه  می یابد و احتماال از حدود 2/5هزار 

میلیارد هم بیشتر می شود.
2- معوقات و مطالبات ایثارگران از بیمه 

تکمیلی افزایش می یابد.
3- تعداد مراکز درمانی و داروخانه هایی 
که از 12 هزار مرکز در کشور به دلیل بدهی 
هزار  به  5  فقط  اکنون  اعتبار،  کمبود  و 

مرکز خدمت دهنده به ایثارگران رسیده 
 اســت، با ایــن وضعیت کمتر خواهد شد.
 4- افزایش میزان نارضایتی و بازتاب های 

نامناسب اجتماعی آن.

مرور بودجه سال98       
منابع  و  مدیریت  توسعه  مــعــاون  قبل  چندی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران گفته بود: »طبق 
اعتباراتی که برای دستگاه های اجرایی تنظیم 
شده است، امسال)سال98( بنیاد شهید چهار 
هزار و 900 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. 
امسال 13 هزار و 900 میلیارد تومان بودجه 
بــرای بنیاد شهید درنظرگرفته شده است در 
ــزار و 330  حالی که ســال گذشته فقط 9 ه
میلیارد تومان بابت حقوق از سوی این نهاد 
پرداخت شده بود. امسال نیز حدود 12 هزار 
میلیارد تومان باید برای حقوق پرداخت شود که 

بنیاد شهید با این بودجه درنظرگرفته شده به 
طور یقین کسری بودجه خواهد داشت.«

نمایندگان و بنیاد شهید         
روزنامه خراسان در سه ماه گذشته در گزارش 
های متعدد، چالش های موجود در ارائه خدمات 
به جامعه ایثارگران از جمله بیمه و درمان را که 
عمدتا ناشی از مشکالت بودجه ای بود، مورد 
بررسی قرار داد و در نوبت های گوناگون به سراغ 
نمایندگان مجلس رفت. اغلب آن ها که عضو 
فراکسیون ایثارگران بودند وعده می دادند این 

موضوع را پیگیری می کنند و البته بسیاری از آن 
ها نیز اعالم می کردند که مشکل بنیاد شهید 
عالوه بر کمبود بودجه، پاسخ گو نبودن این نهاد 
است. اگرچه اکنون این مسئله، موضوع گزارش 
ما نیست و روزنــامــه خــراســان نیز از منتقدان 
جدی ورود بنیاد شهید به عرصه بنگاه داری 
است اما نوبت وفای به عهد نمایندگان مجلس 
به ویژه اعضای فراکسیون ایثارگران است که 
از حقوق جامعه ایثارگران دفــاع کنند. ما در 
گزارش های آینده نیز به این موضوع می پردازیم 

و عملکردشان را در بوته نقد قرار خواهیم داد. 

 توضیح وزارت بهداشت 
درباره یک انتصاب فامیلی

در پی انتشار تصویری از نامه اخیر مشاور عالی 
وزیر بهداشت که فرزندش را به عنوان دستیاِر 
خود )دستیار ویژه  مشاور عالی وزیر بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشکی( منصوب کرده  است 
در فضای مجازی، رئیس مرکز روابــط عمومی 
واطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، گفت: نامه منتشر شــده در ایــن باره 
صرفا یک ابالغ انشایی است و ماهیت سازمانی 
ندارد. »کیانوش جهان پور« در گفت و گو با ایلنا 
افزود: این نامه هیچ ثبت، اعتبار سازمانی و مزدی 
برای فرد نــدارد و برای کسی در قبال این نامه 
حقی ایجاد نخواهد شد. از قبیل این نامه های 
انشایی با عنوان کمیته های مشورتی، تشکیل 
متعدد  سازمان های  در  شوراها  و  کارگروه ها 
وجود داشته است. این نامه نه در چارچوب چارت 
سازمانی قرار می گیرد، نه یک سمت سازمانی 
محسوب می شود و نه مصداق یک حکم است. وی 
در پاسخ به این پرسش که آیا این نامه مصداق 
رانت است یا خیر؟ بیان کرد: در رسوم سازمانی 
این قبیل نامه ها را ابالغ انشایی می نامند که 
نـــدارد. بنابراین به هیچ عنوان  ماهیت حکم 

مصداق رانت سازمانی محسوب نمی شود.  

اظهارات وزیر ارتباطات درباره 
اینترنت ملی، سرویس های ارزش 

افزوده و حمله سایبری

هادی محمدی – وزیر ارتباطات و فناوری با تایید 
یک حمله سایبری گسترده به کشور، تصریح 
کرد: با یک حمله بسیار سازمان یافته حکومتی 
علیه زیرساخت های دولت الکترونیک مواجه 
بودیم که توسط سپر امنیتی دژپا شناسایی و دفع 
شده است . وی افزود :از بیان جزئیات این حمله 
فعال معذورم اما ابعادش در حال استخراج است.

اینترنت ملی معنا ندارد       
به گزارش خراسان، محمدجواد آذری جهرمی 
ــت در جمع  که در حاشیه نشست هیئت دول
خبرنگاران سخن می گفت، در پاسخ به سوالی 
مبنی بر نگرانی مردم در برابر تغییر راهبرد دولت 
در زمینه اینترنت و جایگزینی اینترنت ملی ، 
با بیان این که چیزی به اسم اینترنت ملی معنا 
ندارد و شبکه ملی اطالعات موضوع متفاوتی 
است ، اظهار کرد: کسانی که از لفظ اینترنت ملی 
یا این گونه کلمات استفاده می کنند هدف شان 
تخریب دستاوردهای ایرانی در حوزه ارتباطات 
است . با خروج آمریکا از برجام و تحریم هایی 
که اعمال کــرد نمی توانیم دســت روی دست 
بگذاریم تا دولت آمریکا برای ما تعیین تکلیف 
کند . منطق موضوع این است که شبکه ملی 
اطالعات را با جدیت پیش می بریم تا سهم خود 
را در دنیا بگیریم. وی هدف شبکه ملی اطالعات 
را رشد اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال 
اعالم کرد و افزود : اینترنت الزمه کشورماست و 
مثل اکسیژن برای رشد و توسعه اقتصادی الزم 
است و به هیچ وجه قطع نمی شود البته برای 
زمان محدود و به دالیل امنیتی محدودیت هایی 
اعمال شد .آذری جهرمی همچنین در برابر اصرار 
خبرنگاران درباره سورپرایز پنج شنبه که در توئیتر 
وعده آن را داده نیز حاضر به پاسخ نشد و گفت: 

همان زمان اعالم خواهم کرد .

سرنوشت شکایات مردم از سرویس های        
ارزش افزوده 

آذری جهرمی در پاسخ به ســوال خراسان در 
خصوص سرنوشت شرکت های ارزش افزوده 
و شکایاتی که مردم داشتند توضیح داد : آن ها 
ارتباطات  از وزارت  شرکت هایی نیستند که 
مجوز داشته باشند. دستگاه قضایی اعالم کرد 
برای رسیدگی نیاز به اسناد داریم و بهترین سند 
شکایات مردم بود که جمع آوری و در دادسرا 
ثبت شد. نامه ای زدیم به شورای سران سه قوه 
و درخواست کردیم که به وزارت ارتباطات اجازه 
حسابرسی این شرکت ها را بدهد . آن ها نامه 
ما را به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع دادند و 
مرکز گفت که باید دستگاه قضایی ورود کند و 
االن منتظر اقدام دستگاه قضایی هستیم. وزیر 
ارتباطات افزود: درباره خود ارزش افزوده هم 
ــرای توقف  در هفته آینده برنامه اجــرایــی ما ب
تنظیم  کمیسیون  صحن  در  کالهبرداری ها 

مقررات مطرح و تصویب خواهد شد.

وجود 160 هزار بی سواد دوره 
ابتدایی در کشور

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور اعالم 
ــرد: بــراســاس سرشماری ســال 95 در گروه  ک
سنی 10 تا ۴9 سال، دو میلیون و 600 هزار 
بی سواد در کشور داشته ایم که ۴00 هزار نفر 
آن ها از اتباع خارجی بودند.شاپور محمدزاده  
با بیان این که آمار باسوادی کشور حدود 87/6 
است، اظهار کرد: هم اکنون افزون بر 160 هزار 
نفر بی سواد دوره ابتدایی در کشور وجود دارد که 

نتوانسته ایم آن ها را وارد مدارس کنیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی:
 هیچ کس درکشور قصد قطع دسترسی

 به اینترنت جهانی را ندارد
ــاون  ــع ــار- م ــ ــردب ــ حــســیــن ب
فـــرهـــنـــگـــی، اجـــتـــمـــاعـــی و 
ــز ملی  ــرک ــی م ــوای ــت ــح ــورم ام
فضای مجازی گفت: هیچ کس 
درکشور قصد محدودیت و قطع 
اینترنت  به  ــردن دسترسی  ک
جهانی را ندارد.امیرخوراکیان 

ــرای ویژه  دیــروز در حاشیه حضور در دادس
جرایم رایانه ای در گفت و گو با خراسان 
ــا وقتی صحبت از شبکه  افـــزود: ایــن روزه
ملی اطالعات می شــود، در ذهــن برخی، 
تصورمحدود شدن اینترنت جهانی متبادر 
ــن تــصــور کامال  مــی شـــود، در حــالــی کــه ای
ــت.وی ادامــه داد: شبکه ملی  نادرست اس
اطالعات به هیچ وجه درتعارض با اینترنت 
جهانی نیست، ایــن هــا دومــوضــوع کامال 
فضای  ملی  مرکز  هستند.معاون  متفاوت 
مجازی تصریح کرد: هیچ کس درکشور قصد 
محدودیت و قطع کردن دسترسی به اینترنت 
جهانی را ندارد. مسئله این است که درشبکه 
ملی اطــالعــات خدمات داخلی در داخل 
باشد و امنیت داده های مردم حفظ شود و 
شبکه پایداری باشد و از آسیب رساندن به 
آن از خارج از کشور در امان باشد.وی عدم 
شناسایی و احراز هویت در فضای مجازی را 
اولین عاملی ذکر کرد که زمینه کالهبرداری 
را فراهم می کند و افـــزود: ضعف قوانین 
و مقررات از نظر شفاف نبودن و برداشت 
های مختلف و کمبود برخی مقررات دیگر 
عاملی است که زمینه را برای بروز جرایم در 
فضای مجازی فراهم می کند.خوراکیان 
برخی پلتفرم های خارجی را سومین عامل 
زمینه ساز برای جرایم رایانه ای برشمرد و 

گفت: این پلتفرم ها به دلیل آن 
و  پیگیری  و  نظارت  امکان  که 
اشرافی در آن ها وجود ندارد، 
فضای امنی برای کالهبرداران 
اســـــت.وی کــمــبــود آگــاهــی و 
چهارمین  را  عمومی  فرهنگ 
عامل زمینه ساز برای این جرایم 
دانست و افزود: در این بازدید کامال روشن 
بود که بسیاری از مسائل و بــروز جرایم به 
همین چهار عامل برمی گردد.معاون مرکز 
ملی فضای مجازی همچنین با یادآوری این 
که این روزها بیش از گذشته شاهد مسئله 
فیشینگ و انواع کالهبرداری های مالی در 
فضای مجازی هستیم، ادامه داد: منشأ این 
مشکالت ناآگاهی کاربر و اعتماد نابه جایی 
است که به برخی از سایت ها و سرویس ها 
دارند و اطالعات خود را به سایت هایی که 
بررسی نکرده اند، ارائه یا به هر پیامی اعتماد 
می کنند.به گفته وی طی مــاه هــای اخیر 
مسئله کالهبرداری از کارت ها و حساب های 
بانکی درقالب فیشینگ به شدت افزایش 
یافته است و دراین بازدید هم شاهد بودیم 
که مشکالت مالی و فیشینگ مشکل اصلی 
مــردم بود.خوراکیان همچنین از نزدیک 
درجریان مشکالت برخی از مال باختگان 
جرایم رایانه ای قرار گرفت.در این بازدید 
جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور 
خواستار رسیدگی دقیق به موضوع فیشینگ 
و کالهبرداری های رایانه ای شد و اظهار 
امیدواری کرد که با همکاری نظام بانکی در 
اجرا و فراگیر شدن استفاده از رمزهای پویای 
بانکی شاهد کاهش و پیشگیری از این نوع 

جرایم در کشور باشیم.

رئیس جمهور: دولت قصد قطع اینترنت بین المللی را ندارد

رئیس جمهور گفت: دشمنان چنین تبلیغ 
اینترنت  دارد  قصد  دولــت  کــه  می کنند 
خــارجــی را قطع کند در حالی کــه اصــاًل 
کنار  در  داریــم  قصد  بلکه  نیست،  چنین 
اطالعات  ملی  شبکه  خــارجــی،  اینترنت 
قــوی و توانمند داشته باشیم.به گــزارش 
پایگاه اطالع رسانی دولت،   روحانی دیروز 
در جلسه هیئت دولــت با تأکید بر این که 
مردم به شایعات نباید توجه داشته باشند، 
افزود: اگر اعالم کنیم که به دنبال تقویت 

دشمنان  هستیم،  اطــالعــات  ملی  شبکه 
چنین تبلیغ می کنند که دولت قصد دارد 
اینترنت خارجی را قطع کند در حالی که 
ــم در  ــاًل چنین نیست، بلکه قصد داری اص
کنار اینترنت خارجی، شبکه ملی اطالعات  
قوی و توانمند داشته باشیم تا مردم بتوانند 
از هر دو استفاده کنند.وی تصریح کرد: در 
این دولت پهنای باند افزایش یافته و توسعه 
گوشی های  و  جدید  نسل های  اینترنت، 

هوشمند با گذشته قابل مقایسه نیست. 

 گلمرادی: مجلس به طور ویژه به بودجه بنیاد
 ورود می کند 

محمد اکبری-علی گلمرادی عضو فراکسیون ایثارگران مجلس 
با اعالم این که این بودجه هم مانند بودجه های سال های قبل تر 
اشکاالتی دارد گفت:  متاسفانه دولت باز هم به مقوله مهم اعتبار 
ایثارگران که پشتوانه نظام و انقالب هستند توجه جدی نداشته 
است. به نظر من کمبود اعتبار ایثارگران در سال آینده  بنیاد شهید را 
برای انجام امور خود با مشکالت جدی مواجه می کند.وی با بیان این 

که بارها تاکید کرده ایم دولت باید نگاه خود را به قشر ایثارگر عمیق تر کند افزود: ایثارگران 
همواره پای این نظام و انقالب بوده اند و همچنان هستند بنابراین سزاوار نیست برای رفع امور 
زندگی خود نیز مشکل داشته باشند. ما در این زمینه به صورت ویژه دخالت می کنیم و در صدد 
اصالح آن در کمیسیون تلفیق و صحن بر می آییم. هرچند که این کار ابتدا وظیفه دولت است و 
ما باید دولت را به تحرک واداریم.گلمرادی تاکید کرد:  این که ایثارگران جامعه وضعیت خوبی 
ندارند و همچنان از کم و کسری ها در رنج هستند واقعیت تلخی است که ما به عنوان نمایندگان 
مردم با آن مواجه هستیم  اما از آن جایی که این قشر بسیار نجیب هستند، کمتر از سایر اقشار 
جامعه ابراز گالیه می کنند با این حال ما به عنوان اعضای فراکسیون ایثارگران  همواره به 

دولت گوشزد کرده ایم و در آینده نیز دولت را وادار به اقدام موثر در این زمینه خواهیم کرد.

بابایی صالح: نمی گذاریم مشکل 
اعتبار 98ایثارگران به 99 تسری یابد

صــالــح  ــی  ــای ــاب ب ا...   روح 
ــون  ــی ــس ــراک ــو ف ــض دیـــگـــر ع
ایثارگران   مجلس شورای 
اسالمی نیز  درباره وضعیت 
ــود ۴ هــــــزارو 900  ــب ــم ک
ــار حــوزه  ــب ــت ــیــاردی اع مــیــل

ایثارگران کشور درالیحه سال 98   دولت اظهار کرد: 
این که دولت حداقل اعتبار این بخش را نادیده گرفته 
و عددی زیر سقف نیاز برای سال99 پیش بینی کرده 
است قابل قبول نیست. وی افزود:دولت می توانست 
از ردیف های غیر ضروری دیگری چشم پوشی کند 
اما منابع اعتبار این حوزه را تامین می کرد. به طور 
قطع ما این موضوع را در مجلس پیگیری می کنیم و 
نمی گذاریم کمبودهای سال 98 به سال آینده هم 

تسری یابد.

 بیگدلی: جابه جایی بودجه سخت است
 اما تالش مان را می کنیم

احمد بیگدلی عضو دیگر فراکسیون ایثارگران مجلس اظهار 
کرد: حل تمام مشکالت اعتباری ایثارگران یعنی تامین منابع 
مالی حدود 5 هزار میلیاردی در سال آینده کار دشواری برای 
مجلس خواهد بود.وی افزود: مجلس منابع درآمدی و مالی 
خاصی در اختیار ندارد که بتواند آن را در اختیار این حوزه قرار 
دهد از این رو مجبور است با رایزنی ها و جابه جایی منابع غیر 

ضروری این کسری را تامین کند.وی تاکید کرد: البته این کاری است که دولت باید انجام 
می داد نه مجلس. یعنی پیش از ارائه بودجه هم دولت و هم مسئوالن بنیاد باید پیگیری 
های خود را می کردند تا از طریق جابه جایی منابع غیر ضروری و حتی دستور رهبری 
اعتبارات این بخش را تامین کنند و به مجلس برای تصویب ارائه می دادند.وی خاطرنشان 
کرد: ما تالش می کنیم در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق این اعتبار را 
برسانیم اما واقعیت این است که تامین تمامی این اعتبار از طریق جابه جایی ها شاید قدری 
محال به نظر برسد. با این حال نهایت تالش مان  را می کنیم. معتقدیم موضوع ایثارگران 
مسئله ای نیست که نتوان برای آن درمیان اعتبارات دیگر اولویت قائل نشد از این رو دولت 

باید چکش کاری بودجه این بخش را قبل از آن که مجلس این کار را بکند، انجام می داد.
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ملیکا شریفی نیا مشغول بازی 
در اولین سریال علی مالقلی پور 
به نام »کتونی زرنگی« است. او 
در این سریال طنز با بازیگرانی 
مانند افسانه چهره آزاد، هدایت 

هاشمی و علی سلیمانی همبازی شده است.

نیکی مظفری به زودی برای 
بازی در نقش »کیمیا خاتون« 
در کــنــســرت نــمــایــش »ملت 
عشق« به کــارگــردانــی محمد 
ــی رود.  حاتمی روی صحنه م

روزبه نعمت اللهی و کامران تفتی از بازیگران این 
کنسرت نمایش هستند.

کیومرث پوراحمد به دلیل این 
که بعضی از سینماها از اکران 
ــودداری  فیلم »تیغ و ترمه« خ
کرده اند، فعال از نمایش فیلم 
ــا فیلم  ــراف داده اســت ت ــص ان
دوباره مورد بررسی قرار بگیرد و در این سینماها 

نیز اکران شود.

مقام  در  علیخانی  ــان  ــس اح
تهیه کننده مستند »شیب تند«، 
سینماحقیقت  جشنواره  در 
ــن مستند به  حــضــور دارد. ای
کــارگــردانــی لقمان خالدی، 

مشکالت اهالی یکی از روستاهای زلزله زده 
سرپل ذهاب را روایت می کند.

چهره ها و خبر ها

سینمای ایرانتلویزیون

خبر

ــم  ــراس ــان مـــعـــادی در م ــم ــی پ
هالیوودی  فیلم  از  رونــمــایــی 
»شش زیرزمین« که در نیویورک 
ــزار شـــده، حــضــور داشته  ــرگ ب
است. این فیلم ساخته مایکل 
ــان رینولدز، فــردا در سرویس  بی و با بــازی رای

نتفلیکس منتشر خواهد شد.

تمجید بنی فاطمه از یک فیلم مستند

سید مجید بنی فاطمه از ویژگی های مستند 
سینمایی »روایت رهبری« و تاثیرگذاری آن گفت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در دومین 
روز از سیزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت، 
ــران شــد. مستندی  مستند »روایــت رهبری« اک
که در بخش رقابتی و بخش شهید آوینی این 
جشنواره حضور دارد. ماجرای مستند روایتگر 
تاریخ معاصر و چگونگی انتخاب حضرت آیت ا... 
سید علی خامنه ای به عنوان رهبر انقالب اسالمی 
و فعالیت های سیاسی ایشان است. این مستند به 
کارگردانی مهدی نقویان ساخته شده است. یکی از 
حاضران در سالن حاج مجید بنی فاطمه مداح اهل 
بیت)ع( بود که پس از پایان مستند، نزد کارگردان 

اثر رفت و به تمجید از عملکرد وی پرداخت.
این مداح اهل بیت)ع(، ضمن تمجید از مستند، 
گفت: »مــن در حــوزه مستند و فیلم صاحب نظر 
نیستم؛ ولی این را می دانم که بعضی فیلم ها مثل 
مستند »روایت رهبری« تبدیل به سند می شوند. 
یعنی ده یا بیست سال بعد، نوجوانان و جوانان شاید 
در کتاب ها بسیاری از مستندات تاریخی را نبینند، 
ولی به این فیلم ها مراجعه می کنند و رویداد های 
مهم تاریخی را می شناسند.« وی افزود: »آیندگان 
می توانند به این طریق تاریخ را واضح ببینند. من 
مستند »روایت رهبری« را تکمیل کننده بسیاری از 
کار های تاریخی دیدم. به مهدی نقویان کارگردان 
مستند هم گفتم که سختی ساخت چنین آثاری این 
است که نباید چیزی از قلم بیفتد. شاید ظاهر مستند 
چند مصاحبه ساده به نظر بیاید، اما در اصل این گونه 
نیست.« بنی فاطمه در پایان گفت: »خدا را شکر 
چیزی که دیدیم جامع و کامل بود. مستند ها همان 
حقایقی هستند که از دل مردم بیرون می آیند. اگر 
حقایق نشان داده شود، خیلی خوب است. شاید در 
فیلم های سینمایی بزرگ نمایی وجود داشته باشد، 

اما در مستند این گونه نیست.«

ساخت سریال حضرت هاجر)س(

محمدرضا ورزی کارگردان سریال های تاریخی 
تلویزیون، این روزها مشغول نگارش فیلم نامه و 

ساخت سریال جدیدش است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا 
ورزی کارگردان سریال های تاریخی تلویزیون، 
قرار است سریالی تاریخی درباره زندگی حضرت 
هاجر)س( بسازد. طرح اولیه این سریال تصویب 
شده و همانند کار های دیگر این کارگردان، تاریخی 
است. محسن علی اکبری هم تهیه کنندگی این 
سریال را بر عهده دارد. سریال های »عمارت 
فرنگی«، »معمای شاه«، »ستارخان«، »ایراندخت«، 
ــه« از آثــار  ــای مــشــروطــه« و »تبریز در م ــال ه »س

ساخته شده به کارگردانی محمدرضا ورزی است.

پخش برنامه ای جدید با حال وهوای 
»ماه عسل«

تهیه کننده برنامه »ما ایرانی ها« درباره جزئیات این 
برنامه، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش فارس، محمد کریمی درباره برنامه »ما 
ایرانی ها« که قرار است به زودی از شبکه پنج سیما 
پخش شــود، گفت: »»مــا ایرانی ها« یک برنامه با 
سوژه های اجتماعی و ملی است و در فضای کلی آن 
فضیلت های اخالقی منحصر به ایرانی ها است.« 
وی ادامه داد: »قهرمان های برنامه ما الزاما افراد 
شاخص و چهره نیستند، امــا قهرمان های ملی 
هستند. هر فــردی که کار مهمی را انجام داده و 
بنیان گذاری کرده است می تواند قهرمان برنامه ما 
باشد. مثل موسس محک یا آقایی که خانه هایش را 
به صورت رایگان اجاره می دهد و فردی که کلیه اش 
را اهدا می کند.« این تهیه کننده همچنین درباره 
این که مهمان های برنامه ما باید قصه داشته باشند، 
گفت: »مهمان هایی که در »ما ایرانی ها« حضور پیدا 
می کنند باید داستان و درام داشته باشند تا بتوانند 
بــرای مخاطب کشش ایجاد کنند مثل کمک به 
همنوع. « وی در پاسخ به این سوال که برنامه »ما 
ایرانی ها« شباهت بسیاری به »ماه عسل« دارد، نیز 
اظهار کرد: »شباهت هایی به »ماه عسل« داریم، اما با 
جنبه و رویکرد مثبت. ممکن است »ماه عسل« نیمه 
خالی لیوان را می دید، اما هدف ما دیدن نیمه پر 

لیوان و نشاط آفرینی و امید است.«

توضیحات وزیر ارشاد درباره 
مالیات هنرمندان

ــادی محمدی - سید عباس صالحی وزیــر  ه
فرهنگ و ارشـــاد اســالمــی در حاشیه نشست 
هیئت دولت در خصوص بودجه فرهنگ در سال 
99 با بیان این که وضعیت بودجه فرهنگ در 
سال های گذشته نیز وضعیت مطلوبی نداشته، 
خاطرنشان کرد: »با وضعیت جدید بودجه ای و 
کاهش شدید درآمدهای دولت فشار زیادی نیز به 
بودجه فرهنگ وارد شده است. بودجه کل حوزه 
فرهنگ با ورزش 2.5 درصد از کل بودجه بوده که 
االن کمتر هم شده که سال سختی را برای آینده 

خواهیم داشت.«
ــاره مالیات  ــاد در پاسخ به سوالی درب وزیــر ارش
هنرمندان نیز گفت: »در بودجه تبصره ای آمده 
بود که می توانست برای جامعه وسیع فرهنگ 
و هنر، خطرناک باشد. االن کارمندان با حقوق 
زیر سه میلیون تومان معاف از مالیات هستند. ما 
بخش وسیعی از اهالی فرهنگ و هنر را که چند 
صد هزار نفر می شوند، داریم که براساس پیمایش 
ما، درآمدشان به طور متوسط 2.5 میلیون در ماه 
است و با آن تبصره، تعداد زیــادی از هنرمندان 
و فرهنگیان دچــار مسئله می شدند. دوستان 
متقاعد شدند فعال جای این بحث در بودجه نیست 
و باید حتما در اصالح قانون مالیات به صورت 
کارشناسی بحث شود و کسانی که درآمد باالیی 

دارند مورد توجه مالیاتی قرار گیرند.«
وی درباره وضعیت یارانه مطبوعات در سال آینده 
نیز با خنده گفت: »با دفاعیات ما، به  رغم مشکالت 
موجود، در الیحه بودجه، یارانه را کم نکردند و حتی 

زیاد هم کردند، اما مهم تخصیص است.«

مصطفی قاسمیان - فیلم سینمایی »23 نفر« 
همان گونه که از نامش پیداست، به ماجرای 
اسارت و چگونگی آزادی 23 نوجوان رزمنده 
در دوران دفاع مقدس می پردازد؛ ماجرایی که 
پیشتر در دوکتاب »آن بیست وسه نفر« و »مال 
صالح« روایت شده و مهم تر از آن، یک قسمت 
از برنامه »ماه عسل« که بسیار دیده شد، به آن 
پرداخت. این فیلم محصول سازمان هنری-
رسانه ای اوج به کارگردانی مهدی جعفری، 
از دیروز در سینماها به نمایش عمومی درآمده 

است.

یک فیلم قصه گو

و 1  قصه گوست  نفر«   23« فیلم 
ــه کلیت آن را  مــاجــرایــی را ک
همه می دانیم، از ابتدا تا انتها، 
ــت. فیلم به  با جزئیات به تصویر کشیده اس
واسطه حضور رسانه ای پررنگ مابه ازای واقعی 
رزمنده ها، واجد تعلیق به معنای معمول آن 
نیست، اما چگونگی آزادی نوجوانان قصه، 
عامل مهم پیش برنده درام است؛ به ویژه آن که 
از همان اوایل فیلم، مشخص است که نوجوانان 
رزمنده، در ابتدا درک چندانی از استفاده 
تبلیغاتی رژیم بعث از حضورشان در اردوگاه 
نــدارنــد. رمزگشایی از مــاجــرای عجیب مال 
صالح قاری و چند خرده داستان کوچک، دیگر 
خطوط داستانی است که در کنار پیرنگ اصلی، 

روایت می شود.

در  خـــاص  و  عـــام  تحسین 

جشنواره2 
ــال گــذشــتــه در  ــفــر« سـ »23 ن
ملی  جشنواره  سی وهفتمین 
فیلم فجر حاضر بود و در بخش های بهترین 
صدابرداری، طراحی صحنه، جلوه های ویژه 

میدانی، جلوه های ویژه بصری و چهره پردازی 
نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره شد. 
این فیلم در نهایت سیمرغ بهترین فیلم از نگاه 
ملی را کسب کرد. فیلم »23 نفر« در جشنواره 
خوب  بسیار  فیلم  چندین  که  گذشته  ســال 
داشت، مورد استقبال مخاطبان نیز قرار گرفت 
و میان حدود 30 فیلم، هفتمین اثر محبوب 

تماشاگران بود.

برآمده از یک دغدغه

ــارگـــردان 3  ــدی جــعــفــری کـ ــه م
»23 نــفــر«، فیلم را بــا دغدغه 
ــی اش ســاخــتــه اســت؛  ــص ــخ ش
برخالف برخی آثار که گاهی در سینمای دفاع 
مقدس یافت می شود. او مدت ها با گروه 23 نفر، 

مأنوس و همراه بوده و پیشتر یک فیلم مستند با 
عنوان »23 و آن یک نفر« کارگردانی کرده که به 
نوعی اولین روایت شاخص از ماجرای این گروه 
است؛ پیش از چاپ کتاب »آن بیست وسه نفر« و 
حضور آن ها در »ماه عسل«. مهدی جعفری به 
واسطه هم نشینی و کار قبلی اش، کاماًل روی 
سوژه مسلط است و این سوژه، به هیچ عنوان 

برای فیلم ساز تحمیلی نبوده است.

تصاویر جذاب

بخش اعــظــم کــارنــامــه مهدی 4 
حضور  به  سینما،  در  جعفری 
او به عنوان فیلم بــردار و مدیر 
فیلم برداری مربوط می شود. او در سال های 
فعالیت خود، مدیر فیلم برداری آثار شاخصی 

چون »به وقت شام« اثر ابراهیم حاتمی کیا، 
»اتوبوس  »بارکد« ساخته مصطفی کیایی، 
شــب« بــه کــارگــردانــی کیومرث پوراحمد و 
»دهلیز« اثر بهروز شعیبی بوده است. از همین 
روســت که فیلم بــرداری، از نقاط درخشان 
فیلم سینمایی »23 نفر« اســت. اگرچه در 
بخش های مربوط به متن درگیری های جنگ، 
فیلم کمی ضعف دارد، اما تصاویر جذاب، 
بدون تردید از نقاط قوت فیلم است. وجوه 
تکنیکی فیلم برداری »23 نفر« نیز قابل توجه 
اســت؛ به خصوص در بخش های میانی اثر 
که دوربین در فضای کوچک اتاق زندانی ها 
حضور دارد و همزمان شمار زیــادی بازیگر 
که تقریبًا همگی دیالوگ دارند، در قاب دیده 

می شوند.

4 دلیل برای آن که فیلم ستایش شده مهدی جعفری را در سینما ببینیم

چرا پرویز پرستویی ،»تهمورث« و لیال حاتمی، »شهرزاد«شد؟
پاسخ کارگردان »آخرین داستان« به خراسان درباره چگونگی صداپیشگی ستاره های سینما در این فیلم

مائده کاشیان - پویانمایی »آخرین داستان« که 
این روزها روی پرده سینما در حال اکران است، 
قصه معروف »کاوه« و »ضحاک« را به زبان سینما 
به تصویر کشیده است. اشکان رهگذر کارگردان 
این پویانمایی 9 سال زمان صرف ساخت این 
پویانمایی کرده تا بتواند یکی از داستان های 
شاهنامه فردوسی را در قالب پویانمایی به تصویر 
بکشد. این پویانمایی تا به حال چند جایزه معتبر 
جهانی را کسب کرده و به رقابت اسکار 2020 
نیز راه پیدا کرده است. به بهانه اکران »آخرین 
داستان« با اشکان رهگذر درباره این پویانمایی 
و انتخاب صداپیشه ها گفت وگو کرده ایم که در 

ادامه مطلب می خوانید.
بــازیــگــران 	  از  گرفتید  تصمیم  ــد  ش ــه  چ

»آخرین  صداپیشگی  بـــرای  شناخته شده 
داستان« استفاده کنید؟

ما در ایران دوبلورهای بسیار حرفه ای داریم و 
ایران در هنر دوبله همیشه جزو بهترین ها بوده 
است اما دوبله و صداپیشگی دو مقوله متفاوت 
ــت. متاسفانه ما چــون کشوری نبودیم که  اس
خیلی در حوزه پویانمایی تولید داشته باشیم، 
صداپیشگی و دوبله با یکدیگر مخلوط شده. چون 
همیشه پویانمایی هایی را هم که دیده ایم وارداتی 
بوده اند، همیشه دوبلورهای ما کار صداپیشه ها را 

انجام داده اند.
تفاوت دوبله و صداپیشگی چیست؟	 

در دوبله صدایی وجــود دارد و دوبلور باید آن 
صدا را بازسازی کند، اما صداپیشه باید از هیچ، 
بازی سازی و بــازی کند تا یک صدا را به وجود 
بــیــاورد کــه صــد البته دوبــلــورهــای مــا بــه دلیل 
تبحرشان، مسلط به صداپیشگی هم هستند. 
کاری که من می خواستم انجام بدهم، این بود که 
واقعا یک کار »وویس اکتینگ« )بازیگری با صدا( 
باشد. یعنی مثل همه جای دنیا با حضور بازیگران 

و ستاره های سینما کار صداپیشگی ارائه بدهم که 
هم این تجربه اتفاق بیفتد و هم بتوانیم از شهرت 

آن ها برای معرفی فیلم استفاده کنیم.
برای انتخاب صداپیشه ها چطور به خانم 	 

پاکروان رسیدید؟
خانم پاکروان در حوزه تهیه کنندگی، مدیریت 
تولید و انتخاب بازیگر تجربه خیلی خوبی داشتند، 
به واسطه تدوینگرم خانم ژینوس پدرام با ایشان 
آشنا شدم و دیدم حرف هایی که می زنند عملیاتی 
و شدنی است. ایشان خیلی با کار ارتباط برقرار 

کردند و کار را جدی گرفتند.
مالک هایتان برای انتخاب اکبر زنجانپور و 	 

حامد بهداد برای شخصیت »کاوه« و »ضحاک« 
چه بود؟

ما در انتخاب مان سه وجه را در نظر گرفتیم، اول 
این که صدای آن بازیگر صدای هویت داری باشد، 
یعنی با شنیدن صــدای او، مخاطب بداند این 
صدا، صدای فالن بازیگر است، دوم تجربه تئاتر و 
سوم سابقه دوبله داشته باشد. ما برای شخصیت 
»کاوه« دنبال صدای گرم و حمایت کننده ای بودیم 
که بتواند هم آن شخصیت قاطع و هم شخصیت 
حمایتگر »کاوه« را داشته باشد و آقای زنجانپور را 
به این دلیل انتخاب کردیم. می خواستیم صدای 
»ضحاک« تیپیک و خاص باشد یعنی شخصیتی 
که در لحظه می تواند احساساتش را تغییر بدهد. 
در لحظه می تواند آرام باشد، در لحظه می تواند 
عصبانی باشد، در لحظه می تواند عاشق باشد. 
این مشخصه ای است که حامد بهداد دارد و در 
بازی هایش هست. ضمن این که باید همیشه در 
صدایش حالت تردید وجود می داشت که حس 

کنیم االن می خواهد یک کاری انجام دهد.
درباره لیال حاتمی برای »شهرزاد«، اشکان 	 

خطیبی برای »آفریدون«، بانیپال شومون برای 
»روزبـــه« و پرویز پرستویی بــرای »تهمورث« 

چطور؟
برای »شهرزاد« دنبال یک صدای ملیح بودیم 
که بی گناهی و معصومیت را نشان بدهد، همان 
طور که »شهرزاد« به عنوان نماینده ای از سرزمین 
ــدای خانم  ــت. ایــن معصومیت در ص ــران اس ای
حاتمی هست. »آفــریــدون« خیلی شبیه خود 
اشکان خطیبی است، یعنی شخصیتی که یک 
مقدار جوان تر و خام تر از آن چیزی که هست نشان 
می دهد، می تواند اشتباه کند، می تواند خیلی 
احساساتی شود، صدایش به چنین ویژگی هایی 
ــه« انتخابی  ــرای شخصیت »روزبـ مــی خــورد. ب
نداشتم و کمی سردرگم بــودم، بانیپال را هم 
نمی شناختم، اما وقتی خانم پاکروان صدایش 
را که ابیاتی از شاهنامه خوانده بود پخش کرد، 
خیلی از استحکام صدایش و این که چقدر خوب 
فن بیان را بلد اســت و به کــار می گیرد خوشم 
آمد. »روزبــه« باید نمادی از »کاوه« هم می بود و 
همان استحکام صدایش را می خواستم. آقای 
پرویز پرستویی در دوبله سابقه جدی دارند و هم 
مولفه هایی که می خواستیم در صدای ایشان 
بود. می خواستم »ارشیا« که یک شخصیت مرموز 

است، صدای گرم و اغواکننده ای داشته باشد.
در مرحله انتخاب هیچ وقت پیش آمد فکر 	 

کنید که آقای پرستویی صداپیشه شخصیت 
»کاوه« باشند؟

نه، زیادی برای »کاوه« جوان است.
به نظرتان صدای آقای زنجانپور برای »کاوه« 	 

کمی مسن نبود؟
موقعی که صدایشان را شنیدم، کمی این حس را 
داشتم، اما زمانی که روی کار نشست، دیگر این 
حس از بین رفت، چون من واقعا دوست داشتم که 
صدای »کاوه« کمی پیر باشد. حتی در شاهنامه به 
تکیدگی و پیری »کاوه« اشاره شده است. احساس 
کردم واقعا جا دارد به بهانه صدا، سن »کاوه« را از 

چیزی که می بینیم بیشتر نشان دهیم.
چطور شد که باران کوثری را برای شخصیت 	 

»ماندانا« و بیتا فرهی را برای »اهریمن« انتخاب 
کردید؟

»ماندانا« باید یک دختر شر و شیطان و عصیان گر 
ــود، چــون کسی بــود کــه بــایــد پابه پای  ــی ب م
حماقت های »آفریدون« می آمد. صدای شر و 
شیطانی می خواستم که خانم کوثری این طور 
است. می خواستم »اهریمن« یک صدای دورگه 
زنانه داشته باشد، وقتی خانم پانته آ بهرام به من 
گفتند این صدا را شنیدی، دیدم که اصال خودش 
است. اما خب از همان اول می دانستم باید یک 
تنظیماتی روی صدا انجام شود تا اسرارآمیزتر 

شود.
بازیگران برای صداپیشگی چه آموزش یا 	 

تمرینات خاصی داشتند؟
آقای پرستویی دو بار آمد و راف کات  اولیه را دید 
ــاره شخصیت ها با هم حرف زدیم،  و کلی درب
بعد نسخه پرینت شده از من خواست و بعد وقتی 
آمدم سرکار، دیدم دوباره دیالوگ ها را خودشان 
با دست نوشتند. آقــای خطیبی آمدند با هم 
دورخوانی کردیم، اما بقیه دوستان خیلی برای 
تمرین وقت نگذاشتند، من انتظارم این بود 
دورخوانی انجام دهیم اما چون بین کارهایشان 

این پروژه را انجام دادند، فرصت نشد.
استقبال در خارج از ایران چطور بوده؟	 

ما بیشتر در جشنواره ها بودیم و به جرئت می توانم 
بگویم استقبال خیلی بیشتر از ایران بوده است، 
حتی در پخش هم اوضاع بهتر بوده. یعنی مثاًل ما 

در روسیه، بیشتر از ایران سالن داریم.
ــدازه مــا شاهنامه را 	  چــرا؟ آن هــا کــه بــه انـ

نمی شناسند.
مسئله آن هــا اصــاًل شاهنامه نیست، آن هــا با 
خود کار ارتباط برقرار کردند. آن جا مخاطب 
بیشتر از مخاطب ما متوجه است و با پویانمایی 
بیشتر برخورد داشته، چون با آثــاری که تا به 
حال دیده اند هم متفاوت بوده و این برایشان 

جالب است.

سرگذشِت آن»23 نفر«
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وزیر اقتصاد: نرخ واقعی دالر ۹۰۰۰ تومان است

دارکوب: ولی امان از این نرخ های غیرواقعی 
که دمار از روزگارمون درمیارن!

 زرینچه، پیش کسوت فوتبال: فصل قبل استقالل
 ۴۰ میلیارد خسارت خارجی هایش را داد

هواداران تیم های دیگر: طفلیا... از کل بودجه 
تیم ما بیشتر خسارت دادن!

ربیعی درباره علت خنده روحانی بعد از گران شدن بنزین: 
گاهی خنده هایی به لب می آید که از سوز دل است

مردم: دل ما که بیشتر سوخته پس چرا 
خنده مون نمی گیره؟!

رئیس مجلس: افراد اگر هنری دارند عرضه کنند، نه این 
که دیگران را تخریب کنند

برخی: هنرمون تخریب دیگرانه خب!

وزارت خارجه:  هموطنان سفرشان به فرانسه را به تعویق بیندازند

دارکوب: ای بابا حاال میگین؟ خانوم چمدون ها 
رو باز کن، به جاش میریم فالفلی سر کوچه!

تیتر روز

رئیس جمهور: کمک های معیشتی همچنان ادامه 
خواهدداشت و مردم نباید به تبلیغات هدف دار در این 

زمینه توجه داشته باشند

مردم: برای ما که ادامه نداشت، ولی االن این 
حرف خودتون تبلیغ نبود؟!

 

دفترچه های ارشد روی سایت سازمان سنجش و آموزش کشور قرار 
گرفته و رقابِت »کی از همه رشته  مهم و سخت تری ثبت نام می کنه« 
تمام دنیا رو جویده. بیشتر از همه خاله های من رو جویده. به ویژه اون 
دخترخاله ام که به همه گفته بود دانشگاه دولتی قبول شده اما چون 
باید تاکسی و اتوبوس زیاد سوار می شده، رفته همین آموزشگاه آزاد 
سر کوچه شون، با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
اطالعات و مدیریت خونده. از بعد اون واقعه همیشه همین طور که 
سامسونت چرم قرمز دستشه و با این مقنعه مهمانداری ها که زیرش با 
تهاجم فرهنگی هرچه بیشتر، کراوات زده می شه، در مجالس شرکت 
می کنه. چنین شخصی چشم بسته قراره در مقطع ارشد ام بی ای 
بخونه. )البته بی این که بفهمه این رشته با لیگ بسکتبال آمریکا هیچ 
نسبتی نداره( این از این.پسرهای فامیل هم که همه فقط دارن یه چیزی 
می خونن که خونده باشن و بیاد روی حقوق شون. حاال دقیق نمی دونم 
مدرک فوق لیسانس روی حقوق بیکاری هم تاثیر می ذاره یا نه، باید 
بپرسم. بقیه دخترهای فامیل هم که ارشد طراحی لباس می خونن 
شکر خدا، مزون بزنن و مد و فشن ایران تا پاریس رو دگرگون کنن. این 
وسط شما فکر کن توی چنین جوی بگی قصد ادامه تحصیل نداری! 
ایشاال الاال بشی دختر که آبروی پدر و مادرت رو این جوری می بری! 
واال هرچی فکر می کنم دلیلی نمی بینم که ارشد بخونم. برای شما 
فرقی داره با کارشناسی بنویسم یا ارشد؟ برای قورمه سبزی ها فرق 
داره دست های یه ارشدی توشون لوبیا بریزه؟ به خدا اگه فرق کنه. حاال 
اگه فعالیت علمی مفید خاصی می کردم باز یه چیزی، حتی فعالیت 
غیرعلمی مفید خاصی هم توی دانشگاه نمی کنم که از این مجردی 

دربیام. چه فایده؟ ننویسید آقا. کنکور ارشد ننویسید!

مشاوره کنکور باخانمان
زهرا فرنیا|  طنزپرداز

با خانمان 

دوبیتی های آخر هفتگی!
چه زیبا می شود بازار پایش

کند مسئولش آن را آزمایش
اگرچه نرخ ها هی رفت باال

به جایش سود بانکی یافت کاهش!
عبدا... مقدمی  

***
بیا با هر تهاجم قهر باشیم
کنارش با تورم قهر باشیم

خیار و گوجه ارزان می شود زود
بیا با این توهم قهر باشیم!

امیرحسین خوش حال  
***

آخر هفته شد و سورپرایزی دارم
بیشتر از همه هم خود شده ام غافلگیر

چون خودم جمعه از این سوژه خبردار شوم
پس از آقای وزیر وطنت خرده مگیر!

بهار نژند  

شعر روز
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در حاشیه کالهبرداری های اینترنتی و مشکالت حساب های بانکی کارتون روز

کله چغوکی 

آق کمال نان آور می شود!

بعضی روزا مجبور مُشم سر کار ناهار بخوُرم. 
خب طبیعیه که از بیرون هم غذا ِنمخُرم، 
چون از دید عیال هم اقتصادی نیست، هم 
سالم نیست و هم اگه مو غذا بیگیُرم، عیال 
تو خانه بری خودش تنهایی غذا نمپزه و َیگ 
چیزی سر هم مکنه و خب مویم دُلــم رضا 
ِنمده. بعد ای روزا عیال جشن می گیره! نه 
که خیالش راحته چند ساعتی مو ره بیشتر 
نمبینه و کله اش صدا ورنمداره از دسُتم، ِنه! 
بری ای خوشحال ِمره که ِمتنه هنرنمایی 
کنه و هموجور که دوست دره غذامه آماده 
کنه. َیگ روز رفُتم سر کار و ظرف غذامه باز 
کرُدم، دیُدم اوه، چی کرده! از غذا و ساالت و 
میوه و تزیینش گیریفته تا َیگ خروار بودنش. 
همون جا بعد از ای که از ظرُفم عکس گیریفُتم 
بری اینستا، زنگ زُدم بهش که جیگرجان 
چی خبره؟ مو تو خانه نصف ای قد هم غذا 
نمخوُرم، سهو کردی تو کیشیدن؟ گفت: 
»نه بیشتر ریختم که به همکارهات هم تعارف 
کنی، تازه یادم اومد برات دوغ هم گذاشته 
بودم که نبردی، با پیک بفرستم برات؟« ِانا 
حاال خوب رفت! گفُتم نه قربونت بُرم، دستت 
درد نکنه، دو نفر و نصفی همکار داُرم که 
اونایم َیگ چیزی مخورن. گفت: »نه زشته 
چشم شون می افته هوس می کنن، زیاده که، 

به همه تعارف کن.«
آقا از همو روز افتاُدم تو هچل. مخصوصا که 
شب به عیال گفُتم ر ئیس مان تشکر کرد و گفت 
چقدر خوشمزه بود. از ای ور عیال ول نمکنه و 
ِمگه: »هرروز برات غذا می ذارم، خودت هم 
نخواستی نخور ولی به اون بنده خدا بده. 
شاید خانومش نمی تونه غذا بپزه یا دستپختش 
خوب نیست یا هرچی.« از اوبر هم ر ئیس مان به 
قول معروف ِچشنه خور شده و هروقت عیال 
ره ِمبینه اِنقدر تعریف ُمکنه که کاُرم درآمده! به 

لطف عیال شُدم نان آور همکارا!

آق کمال | همه کاره و هیچ کاره

رئیس سازمان 
برانمه و بودجه: 
در سال آینده 
حدود یک 
میلیون فرصت 
شغیل برای 
جواانن ایجاد 
خواهیم کرد 

ت
خ

وب
ن

 مثال االن شما 20 نفر 
 سر کار هستین،

  برای بقیه هم
 خدا بزرگه!



# هشتگ پنج شنبه 21 آذر 81398
15 ربیع الثانی 1441.شماره 20265

فرارهای بنزینی تلخ  و این بار عشق فرزندانه !
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اگر 500 میلیون پیدا کنید چه می کنید؟

به نظرم حتما از خودتان بپرسید که اگر 500 میلیون تومان 
پیدا کنید چه می کنید؟ آیا آن را به صاحبش برمی گردانید 
یا ...! قطعا دل کندن از این همه پول کار ساده ای نیست 
اما به تازگی فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که نشان 
می داد یک کارگر شهرداری به راحتی به ندای وجدانش 
گوش داده و پول را به صاحبش برگردانده است.  آقا 
ایرج کارگر شهرداری کرج، کیفی را که در آن 500 میلیون 
تومان پول بوده است پیدا می کند و آن را به صاحبش که 
می خواسته خانه بخرد، برمی گرداند و این مرد زحمتکش 
و امانتدار با برگرداندن این پول خانه ای برای آخرت خود 
می خرد. کاربران هم به این ویدئو واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »واقعا کار بزرگی کرده که 500 میلیون 

رو برگردونده.«
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فرارهای بنزینی

به تازگی در فضای مجازی ویدئوهای زیادی منتشر شده 
که نشان می دهد برخی رانندگان بعد از سوخت گیری 
در پمپ بنزین، بدون پرداخت هزینه جایگاه سوخت، 
از مکان متواری می شوند. این گونه سرقت ها به قدری 
زیاد شده که صدای جایگاه داران هم درآمــده است 
هرچند متصدی های پمپ بنزین موفق شده اند برخی 
از این خودروها را متوقف کنند و پول بنزین را از آن ها 
بگیرند. کاربری نوشت: »گیرم که خلق خدا را به طریقی 
فریفتی با دست انتقام طبیعت چه می کنی!« کاربر 
دیگری نوشت: »ای کاش یک دوربین هم وجود داشت تا  
تخلف بعضی از این جایگاه های سوخت  رو ثبت می کرد، 
افزودن آب، کم فروشی، افزایش فشار هوای پمپ و ... 
بخشی از این دزدی هاست.« کاربری هم نوشت: »قرار 
بود فقر ریشه کن بشه ولی کاری کردن که به خاطر فقر 

فقط دزد زیاد شده!« 
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لغو کنسرت به خاطر سرویس بهداشتی!

یکی از خبرهای پربازدیدی که واکنش های متفاوتی 
داشت مربوط به لغو کنسرت پرواز همای در لرستان بود. 
ماجرا از این قرار است که  پلیس لرستان کنسرت  پرواز 
همای را به خاطر نبود سرویس بهداشتی در محل برگزاری 
کنسرت و با هدف تامین حقوق مردم لغو کرده و همین 
اتفاق واکنش هایی را به همراه داشته است. عده ای 
معتقدند که کار پلیس کامال برای رعایت حقوق شهروندی 
بوده و قانونی و درست است و عده ای هم مقصر اصلی را 
برگزار کنندگان می دانند که با وجود این که بلیت حداقل 
۱00 هزار تومانی فروخته اند چرا محلی برای سرویس 
بهداشتی درنظر نگرفته اند و حقوق افرادی را که برای 
تهیه بلیت هزینه کرده اند نادیده گرفته اند. کاربری 
نوشت: »باید اون تهیه کننده ای رو که هنوز نمی دونه 
باید در محل کنسرت سرویس بهداشتی هم باشه جریمه 
کرد.« کاربر دیگری نوشت: »امیدوارم پول اونایی رو که 

بلیت خریده بودن به موقع پس بدن.«   
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مالیات پزشکان آمریکایی 3 برابر صادرات نفت ایران

بسیاری از دولت های جهان  بخش زیادی از درآمدشان 
را با دریافت مالیات از قشرهای مختلف جامعه کسب 
می کنند. به خصوص در بین قشرهای  پردرآمد مانند 
پزشکان و وکال پرداخت به موقع مالیات می تواند دولت 
را در پیشبرد امور مالی اش کمک کند. به تازگی آماری 
از میزان مالیات پرداخت شده از سوی پزشکان در 
آمریکا برای سال ۲0۱5 در فضای مجازی بازنشر شد 
که نشان می داد حدود  سه برابر میزانی است که ایران 
برای صادرات نفت خود در سال ۱۳۹۹ روی آن حساب 
کرده است. آمار موجود حاکی از آن است که در سال 
۲0۱5 پزشکان آمریکایی در مجموع بیش از 66/8 
میلیارد دالر مالیات پرداخت کرده اند. موضوع دریافت 
مالیات از تمام قشرها از جمله پزشکان در آمریکا به 
قدری جدی است که هرگونه تخلف در اظهار میزان 
درآمد و تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا ندادن مالیات 
می تواند به جریمه های سنگین و حتی زندان ختم شود.
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همیشه »مادرانه«، این بار »فرزندانه«

»واکنش پسربچه رو دوست داشتم!« در ویدئویی 
که در فضای مجازی منتشر شده است پسر و مادری 
چینی  روی خط عابر پیاده با یک خودرو تصادف می کنند. 
پسربچه حدود 7، 8 ساله که در متن این حادثه است به 
سمت خودرو می رود و لگدی به آن می زند و سعی دارد از 
کسی که باعث مجروح شدن مادرش شده انتقام بگیرد. 
انتشار این ویدئو موجی از واکنش های احساسی کاربران 
کشورهای مختلف را در پی داشته است. کاربری با نشر آن 
نوشت: »این حس دفاع بچه از مادرش فوق العاده بود«. 
کاربر دیگری هم نوشت: »یاد دوران بچگی ام میفتم که 
با مادرم وقتی تو کوچه های تاریک می رفتم و چند تا سگ 
می خواستن بهمون حمله کنن به مامانم می گفتم نگران 
نباش تو جیبم چاقو دارم. چاقو نداشتم از ترس هم 
می لرزیدم اما دوست داشتم به مامانم اطمینان بدم 

که نترسه«. 
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 ماجرای ضرغامی در برف

ویدئویی از عزت ا... ضرغامی در فضای مجازی منتشر 
شد که او را در حال کمک به یک خودروی گیر افتاده در 
برف جاده یاسوج نشان می داد. برخی کاربران این ویدئو 
را نوعی تبلیغ انتخاباتی دانستند و از عبارت  طنز رابین 
هود در جاده یاسوج  استفاده کردند  در حالی که ضرغامی 
کاندید نمایندگی مجلس نشده است اما با پیگیری 
فهمیدیم که این ویدئو مربوط به ۱7 آذر است. در این روز 
قرار بوده رئیس پیشین سازمان صدا و سیما به مناسبت 
روز دانشجو در محافل دانشجویی شهر یاسوج حضور 
داشته باشد اما از آن جایی که بعد از سقوط هواپیمای 
تهران به یاسوج پروازهای روزانه فرودگاه یاسوج به هفته 
ای دو بار کاهش یافته او از راه زمینی به یاسوج می رود و 

در جاده پشت برف می ماند.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

خیلی خوش تشریف آوردین!

زرافه گردن شکسته

ازدحام در دروازه دولت

سطل زباله های معترض

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

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

دیروز شلوغی 
خاصی در خط 

یک متروی تهران 
ایجاد شده بود که 

مسئوالن دلیل آن 
را تغییر در حرکت 
قطارها در ساعت 

اوج تردد مسافران 
اعالم کردند

ادعا شده این 

عکس مربوط 

به یکی از 

مسکن های 

مهر اهواز است 

که همسایه 

باالیی دارن 

تشریف میارن 

خونه همسایه 

پایینی!

اتوبوس نوشته ظریف و پندآموز

پشت این اتوبوس 
نوشته: اگه 

می خوای با خدا 
حرف بزنی، یه 

جای امن پارک 
کن و حرف بزن؛ 
اما اگه می خوای 

اون رو ببینی، حین 
رانندگی پیامک 

بنویس!

فیلیپ جی. 
بریگز، عکاس 

کنیایی در 
جنوب شرقی 

این کشور از 
یک  زرافه نر با 
گردن شکسته 
عکاسی کرده 

است

تفکیک زباله در 
تایلند رعایت 

نمی شود. 
دانشجویان 

معترض در حاشیه 
برگزاری یک 

مسابقه ورزشی 
با پوشیدن سطل 

زباله به خیابان  
آمدند تا به این 

وضعیت اعتراض 
کنند.

اعدام محسن لرستانی: شایعه ای مبنی بر صدور 
و اجــرای حکم اعــدام بــرای این خواننده، در فضای 
مجازی دســت به دســت شد که از ســوی وکیل این 

خواننده تکذیب شد.
تبریک روز دانشجو: خیلی ها بــرای ایــن که روز 
دانشجو را به دوستان یا بستگان دانشجویشان تبریک 

بگویند دنبال متن زیبایی در اینترنت بودند.
طرح ملی مسکن: بیش از یک ماه از شروع ثبت نام 
طرح ملی مسکن می گذرد و هر چند وقت استان های 
جدیدی می توانند در این طرح  ثبت نام کنند. این روزها 
هم ثبت نام در استان های خراسان رضوی و سمنان  

آغاز شده است.
ــک مــربــی ورزشــی  ــری ی ــغ ــری: ســام اص ــغ ــام اص س
دورگــه  ایرانی – آمریکایی است که بیشتر به خاطر 

ــا بریتنی اســپــیــرز خواننده  ازدواجــــش ب
بود  رسیده  شهرت  به  آمریکایی  مشهور 

اما او به تازگی مربی بدن ساز باشگاه 
و  ــر  س ــه  ک شـــده  منچسترسیتی 

صدایی به پا کرده است.
2020: موسسه  رنــگ ســال 
که  خطرهایی  دلیل  بــه  پنتون 
مرجان های دریایی را تهدید می 

کند سفید مرجانی را به عنوان 
رنگ سال انتخاب کرده است.
ــف: در  ــریـ ــای ظـ ــف ــع ــت اس
هفته ای که گذشت شایعه 

استعفای ظریف در شبکه های 
اجتماعی پخش شد و خیلی زود 
وزیر امور خارجه آن را تکذیب کرد.

قتل  مــجــدد  حکم  نجفی:اعالم 
عمد بــرای شهردار سابق تهران 

کاربران  از  خیلی  شدتا  باعث 
ــه جــســت و جو  روز گــذشــتــه ب

دربــاره سرانجام این پرونده 
بپردازند.

www.khorasannews.com @roznamekhorasan

#ایران: از هشتگ هایی است که مورد استفاده همه 
ایرانی هاست و در برهه های مختلفی داغ می شود.

#استقالل: با فسخ یک طرفه قرارداد استراماچونی 
به دلیل به موقع و منظم پرداخت نشدن حقوقش 
بسیاری از هواداران تیم استقالل خواستار استعفای 
مدیران شدند و از وزیر ورزش هم که برای رفع مشکل 
کمکی نکرده گالیه داشتند و جو حیا کن که به معنی  
درخواست استعفای یک مسئول و در ورزشگاه ها 

معمول است به فضای مجازی منتقل شده بود.
#اعتراضات_سراسری: این هشتگ بر اساس داده 
های سایت ترند مپ بیشتر از کشور عربستان و انگلیس 
در حال داغ شدن است و با فروکش کردن اعتراضات 

هنوز هم در فهرست داغ ترین ها قرار دارد.
#روزدانشجو: بازار تبریک روز دانشجو در توئیتر هم با 

همین هشتگ در هفته گذشته داغ بود.
#اینترنت_ملی: بعد از برداشت های متفاوت  از 
صحبت های رئیس جمهور در مجلس درباره اینترنت 
ملی بسیاری از کاربران از این هشتگ استفاده کردند.

#سانچی:  کشتی سانچی 16 دی 96 در آب های 
دریای شرق چین  آتش گرفت و غرق  شد اما به تازگی 
یک شبکه آن ور آبی مستندی منتشر کرد که در آن 
همسر یکی از جان باختگان ادعــا می کند از تلفن 
کارکنان کشتی با آن ها تماس گرفته می شود و خانواده 
ها هرماه قبض های باالی 90 هزار تومان خط  کارکنان 
سانچی را پرداخت می کنند.این ادعا البته گویا قبال هم 

به گونه ای دیگر مطرح شده بود که تکذیب شد .
 #پویا بختیاری: یکی  از کشته شدگان اغتشاشات آبان 

هم از هشتگ های داغ هفته گذشته توئیتر بود.
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هشتگ داغ توئیتر از صبا رسانه7

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

عبدالمالک و عبدالحمید ریگی: نام سرکرده  پیشین 
گروهک تروریستی جندالشیطان  و بــرادرش  که به 
کشورمان  غیرنظامی  و  نظامی  شهروندان  کشتار 
می پرداختند و در خرداد 89 اعدام شدند به دلیل پخش 
نسخه نمایش خانگی فیلم سینمایی شبی که ماه کامل 

شد در این فهرست قرار گرفت.
فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد:  این فیلم 
سینمایی به کارگردانی نرگس آبیار و با بازی هوتن 
شکیبا در نقش عبدالحمید ریگی و الناز شاکردوست 
در نقش همسر او موفق ترین فیلم جشنواره فجر سال 
9۷ بود که  توانست شش سیمرغ بلورین به دست آورد.
آنفلوآنزا: بعد از اعالم فوت 81 نفر به دلیل بیماری 
آنفلوآنزا باید حق داد که مردم برای شناخت این بیماری 

درباره آن مطالعه بیشتری داشته باشند.
نئولیبرالیسم: به نظر می رسد بعد از انتشار پرچم 
هایی از فرانسه درباره مبارزه با نئولیبرالیسم مردم برای 

دانستن مفهوم آن به سراغ ویکی پدیا رفتند. 
روز دانشجو: 16 آذر  به یاد سه دانشجو که هنگام 
اعتراض به دیــدار رسمی ریچارد نیکسون معاون 
رئیس جمهور وقت در 16 آذر 1۳۳۲ شهید شدند 

روز دانشجو نام گذاری شده است.
دو مقاله  غیر اخالقی نیز از موارد پر جست و جو بوده است.

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا7

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

فضای مجازی را باهم مرور می کنیم.

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

 تلفن عجیب از سانچی وشعار 
حیا کن روی سکوهای مجازی  !

1. بنزین دونرخی در بودجه 99 حذف می شود
6.01 میلیون بازدید در 191۲ کانال، تاریخ انتشار: 9/18

۲. واریز یارانه نقدی ساعت ۲4، ۲0 آذر 98
۴.65 میلیون بازدید در 19۳۴ کانال، تاریخ انتشار: 9/15
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معما

ارثیه 2 خواهر
امید آرمین

ــود کــه صــدای شلیک  ساعت 13 ب
سه گلوله در ویالی ساحلی پیچید و 
زنی در یک قدمی خواهر و شوهرش 
کشته شد. یک سال از قتل عاطفه می 
گذشت که بازپرس پژوهش ماموریت 
گرفت تا قتلی را که در شمال رخ داده 
بود، رازگشایی کند .   وقتی پرونده را 
در شمال تحویل گرفت، در گزارشی 
به امضای سرگرد فاتح این مطالب 
به چشم می آمد: جسد در آشپزخانه 
پشت به در ورودی است. سه گلوله 
به سر و گردن او اصابت کرده است. 
پسرخاله عاطفه که زمانی عاشق او 
بوده تنها مظنون بود که البته اعترافی 
نداشت. بازپرس پژوهش سراغ حامد 
25 ساله رفت. اوسبیل های پر پشت 
و ریشی خرمایی رنگ داشت . حامد 
گفت عاطفه را دوست داشته اما به 
خاطر ازدواجش با حبیب دیگر کاری 
با او نداشته است. وی ادامه داد: روز 
قتل در تهران بودم. داخل نمایشگاه 
ــدارم چون  ــا شــاهــدی نـ ماشینم ام
شریکم سفر بود و من هیچ فروش و 
مراجعه کننده ای نداشتم. اکثرا با 
تلفن معامله می کنم.  با توجه به این 
که همه طرف های پرونده در تهران 
بــودنــد، بــازپــرس پژوهش شمال را 
ترک کرد و به محض رسیدن به تهران 
با شماره تلفن های خواهر و شوهر 
مقتول تماس گرفت.  فردای آن روز 
نوشین به تنهایی وارد دادســرا شد. 
وقتی بازپرس سراغ حبیب را گرفت، 
او گفت که مــدت سه مــاه اســت از او 
خبری نــدارد و گفت: روز قتل ما در 
ویــال بودیم، من و خواهرم در حال 
کباب کردن ماهی سفید در حیاط 
بودیم، وقتی کارمان تمام شد من 
خواستم به سمت دریا بروم و شوهر 
خواهرم را که داخل دریا بود، صدا 
بزنم. عاطفه با سینی ماهی به داخل 

ساختمان رفت. 
هنوز چند قدمی نرفته بودم که سایه 
دو  مرد را پشت سرم احساس کردم. 
به سمت ویال برگشتم. مردی را دیدم 
که با کاله سیاه رنگی که به سرش 
کشیده بود به داخل ساختمان رفت.  
به سمت ساختمان دویدم که صدای 
گلوله ها را شنیدم. دیدم که دومرد 
بیرون آمدند یکی از آن ها که تفنگ 
داشت، جوراب زنانه ای به صورتش 
کشیده بود. او با دیدن من سعی کرد 
صورتش را بپوشاند اما سبیل های 
پرپشت و ریــش خرمایی رنــگ او را 
نمی توانم فــرامــوش کنم. او حامد 
بــود.  هنوز بازجویی از نوشین تمام 
نشده بود که حبیب وارد اتاق شد و 
بــازپــرس از خواهر عاطفه خواست 
بیرون از اتاق برود. حبیب با ناراحتی 
گفت: من در دریا بودم که ابتدا صدای 
جیغ خفیفی شنیدم. به ساحل آمدم 
که صدای سه گلوله  پشت سر هم را 
شنیدم و به سمت ویال دویدم. نرسیده 
به ساختمان دو مرد هیکلی را از پشت 
سر دیدم که هر دو جوراب زنانه ای به 
رنگ پوست سرشان کرده بودند. آن 

ها فرار کردند. 

بازپرس: حامد را می شناسی؟
-اصال او را ندیده ام.

ــه قاتل  ــن از نــوشــیــن شــنــیــدم ک م
بعد  دارد.  حامد  مشابه  چــهــره ای 
عکسی از او بــه مــن نشان داد که 
شباهت زیـــادی بــه یکی از قاتالن 

داشت همین!
-این عکس را کی دیدی؟

وقتی از شمال به تهران بازگشتم، 
و دیدم  را نشانم داد  عکس حامد 

خیلی شباهت وجود دارد.
-چــرا این عکس اکنون در پرونده 

نیست؟
آخرین بار در دست نوشین دیدم. 
او آن را در کیف خود گذاشته بود. 
فکر کنم االن در ماشین من باشد، 
چون نوشین کیف دستی اش را چون 
لوازم آرایش داخل آن بود به دادسرا 

نیاورد. 
بــازپــرس پژوهش خیلی زود با دو 
دلــیــل قدیمی و یــک دلــیــل جدید 
مطمئن شد حامد بی گناه است و 

نوشین و حبیب قاتل هستند.
وقــتــی حبیب دلــیــل هــا را از زبــان 
 بازپرس شنید به گریه افتاد و گفت:
» این یک بازی احمقانه بود که نوشین 
آن را طراحی کرد. من عاشق نوشین 
بودم وقتی پدر و مادرش در تصادف 
ــد، او دیـــد خــواهــرش  ــدن کشته ش
می خواهد با حامد ازدواج کند، برای 
این که ارث پدری برای او مهم بود، 
نقشه ای کشید و بین آن ها را به هم 
زد، سپس زیر پای من نشست تا با 

عاطفه ازدواج کنم. 
خیلی مخالفت کردم اما او می گفت 
اگر می خواهم با او ازدواج کنم باید 
به  کنم.  محروم  ارث  از  را  عاطفه 
درخواست نوشین به خواستگاری 
مقتول رفتم و او را به عقد خودم 
درآوردم.  روز قتل هم من شلیک 
ــود کــه مــاشــه را  ــردم، نوشین ب ــک ن

چکاند. «
پاسخ	 

ادعا  نوشین  قدیمی:   – یک  دلیل 
ــرد مهاجم کاله  ــرد یکی از دو م ک
سیاه رنگ و دیگری جوراب زنانه   به 
صورتش کشیده بود که سبیل و ریش 

خرمایی اش شبیه به حامد بود. 
ــا حبیب ادعـــا کـــرد، دو مهاجم  ام
جوراب زنانه رنگ پوست به سر کرده 
بودند که با ادعاهای خواهر مقتول 

متضاد بود. 
دلیل دوم – قدیمی: حبیب ادعا کرد 
دو مرد مهاجم را از پشت سر دیده 
است اما وقتی از عکس حامد حرف 
به میان آ مد گفت، ریش و سبیل او 
به یکی از مهاجمان شباهت زیادی 
داشت اگر آن ها را از پشت سر دیده 
را  حامد  چهره  نمی توانست  ــود،  ب

تشخیص بدهد. 
دلیل جدید: نوشین ادعــا کرد از 
سه ماه پیش حبیب را ندیده است 
اما حبیب وقتی به دادسرا آمد ادعا 
کــرد، عکس حامد در کیف زنانه 
نوشین است که او قبل از آمدن به 
دادسرا در خودروی او جا گذاشته 

است. 

مرد جوان که به رابطه همسرش با دوست خانوادگی 
خود شک داشت، دست به جنایتی فجیع زد.

ساعت 22:30 شنبه 25 آبان امسال، دو نفر در 
منطقه افسریه با مردی که از ناحیه پا دچار خونریزی 

شده و روی زمین افتاده بود، روبه رو شدند.
دو مرد جوان به سرعت این فرد را که نیمه بیهوش 
روی زمین افتاده بود، سوار بر خودرویشان کردند 
و به بیمارستان بعثت بردند و برای نجات جان وی 

درخواست کمک  کردند.
تیم پزشکی در بررسی های ابتدایی مشاهده کردند 
که این جوان از ناحیه پا هدف ضربه سنگین قمه قرار 

گرفته و به شدت دچار خونریزی شده است.
 تالش برای نجات جان وی ادامه داشت تا این که مرد 

زخمی روی تخت بیمارستان به کام مرگ فرو رفت.
بدین ترتیب ماجرای مرگ مرموز این مرد به ماموران 
پلیس مخابره شد که ماموران با حضور در بیمارستان 
در گام نخست به بررسی لباس های وی پرداختند و 
از طریق کارت بانکی که همراهش بود، مشخصاتش 

به دست آمد.
تحقیقات تیم جنایی	 

با توجه به قتل این مرد، تیمی از ماموران اداره 10 
پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات پلیسی به دستور 
بازپرس پرونده وارد عمل شدند و در گام نخست 

کارآگاهان به سراغ خانواده مرد 45 ساله رفتند.
خانواده مرد جوان وقتی شنیدند پسرشان به قتل 
رسیده، شوکه شدند تیم جنایی پس از تحقیق از 
خــانــواده قربانی جنایت، به چند مظنون در این 
پرونده جنایی رسیدند و عملیات دستگیری مظنونان 
پرونده یکی پس از دیگری در دستور کار ماموران قرار 

گرفت.کارآگاهان پس از دستگیری چند مظنون 
و تحقیق از آن ها متوجه شدند که هیچ یک از این 
مظنونان در قتل نقشی نداشتند تا این که به آخرین 
صمیمی  دوستان  از  که  رسیدند  پرونده  مظنون 

قربانی جنایت بود.
تیم پلیسی در این مرحله پی بردند که مقتول چندی 
قبل با یک مرد جوان دوست شده است و آن ها آن 
قدر صمیمی بوده اند که با هم رفت و آمد خانوادگی 
داشتند اما از چندی قبل بین آن ها یک اختالف 
کوچک رخ داده است که ماموران با توجه به اختالفی 
که این دو جوان داشتند، تجسس های پلیسی را 

آغاز کردند.
بازداشت قاتل	 

کــارآگــاهــان با اقــدامــات فنی و میدانی موفق به 
شناسایی خانه مظنون اصلی این پرونده جنایی 
شدند و ظهر سه شنبه 19 آذر ماه در یک عملیات 

غافلگیرانه، حمید در خانه اش دستگیر شد.
حمید ابتدا خود را از ماجرای قتل مرد 45 ساله 
بی خبر نشان داد و وقتی شنید دوست اش به قتل 
رسیده شوکه شد اما خیلی زود پرده از یک درگیری 
خونین برداشت و تاکید کرد که من هیچ وقت قصد 

کشتن دوستم را نداشتم.
حمید در اعترافاتش گفت: چند ماه قبل در یک 
قهوه خانه با قربانی جنایت آشنا شدم و دوستی مان 
از همان شب خیلی صمیمی و نزدیک بود. پس از 
گذشت مدتی با توجه به اعتمادی که دوستم داشتم 

او را به خانه ام دعوت کردم.
وی افزود: دوستم مجرد بود و من متاهل هستم وهیچ 
وقت فکر نمی کردم رفت و آمدهای او باعث شود که 

نگاهم به زندگی تغییر کند. از چندی قبل احساس 
کردم همسرم با دوستم رابطه پنهانی دارد. همسرم 
تاکید داشت که هیچ رابطه ای در کار نیست اما من 
حرف های همسرم و دوستم را باورنمی کردم و هر 
روز بیشتر شک می کردم تا این که یک بار سر این 

موضوع با دوستم درگیر شدم.
عامل جنایت گفت: نخستین بار به خاطر شکی که 
داشتم با دوستم درگیر شدم که او مرا با چاقو زخمی 
کرد و بعد از آن ماجرا به همه دوستان مشترکمان 
گفته بود که من چه فکری کرده ام و شروع به بدنام 
کــردن من کــرده بــود. این در حالی بود که من به 

رفتارهای همسرم و او مشکوک بودم.
مرد جوان ادامه داد: مرد 45 ساله اصرار داشت اگر 
مدرکی برای اثبات حرف هایم دارم رو کنم و چند بار 
خواست با هم درگیر شویم که نشد تا این که تصمیم 
گرفتیم با هم دعوا کنیم و این اختالفات و حرف هایی 

را که او به دوستام می زند، تمام کنیم.
مرد جوان گفت: شب حادثه در محل قرار حاضر 
شدم. هیچ کسی خبر نداشت ما می خواهیم با هم 

دعوا کنیم.
دوستم دست به قمه بود. به سمت اش که رفتم، چند 
قدم عقب رفت. ناگهان پایش داخل جوی آب رفت و 
روی زمین افتاد. در این صحنه قمه از دستش رها شد 
و من آن را برداشتم و یک ضربه محکم به ساق پایش 

زدم و از آن جا دور شدم.
وی افزود: باور کنید من قصد کشتن نداشتم وگرنه 
ضربه را به قلب یا سرش می زدم. در این مدت هم فکر 
می کردم او زنده است و در این درگیری فقط زخمی 
شده و دیگر به سراغم نیامده است. یک درصد هم 

فکر نمی کردم او را کشته باشم. چند بار هم به جلوی 
در خانه شان رفتم که دیدم خبری نیست  و دیگر 
بی خیالش شدم تا این که پلیس به جلوی در خانه 

مان آمد و مرا دستگیر کرد.
وقتی گفتند من قاتل هستم شوکه شــدم و باور 
نداشتم که دوستم با یک ضربه قمه به پایش تسلیم 

مرگ شده است. پشیمانم .
بنا به این گزارش، مرد جوان برای تحقیقات بیشتر 
در اختیار ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران 

قرار دارد.

جنایت فجیع پشت  بدبینی شوم

تحلیل کارشناس	 

دکتر مصطفی اقلیما 
آسیب شناس اجتماعی

بدبینی در روابط زن و 
شوهر، نظام خانواده 
را با چالش هــای عدیده ای رو به رو 
را  زوجین  از  یکی  بدبینی  می کند. 
می توان در قالب های مختلف رفتاری 
برخی  در  ــرد.  کـ ــی  ــررس ب و  تحلیل 
ــود، مــرد به  ــده می ش خــانــواده ها دی
خاطر وجود برخی روابط خانوادگی 
بــا مـــردان دیگر کــه مجرد هستند، 
احساس بدبینی می کند و ممکن است 
به همسر خود تهمت هایی را بزند. در 
ابتدا باید ریشه های بدبینی را که یک 
آسیب روانی است، بررسی  و سپس به 

وظایفی اشاره کرد که زن در برخورد 
با همسر بدبین خود دارد تا بتواند 
رفتار خود را طوری مدیریت کند که 
به اتفاقات هولناکی از قبیل نــزاع و 
درگیری و در نهایت قتل منجر نشود. 
مردانی که معاشرت گریز هستند در 
جامعه و جلسات خانوادگی و دوستانه 
همیشه به هر رابطه ای به دید شک 
و تــردیــد نگاه می کنند و چنان چه 
سرنخی از سوء ظن خود پیدا کنند، 
مشکالت را گسترده تر و ارتباطات 
خانوادگی و دوستانه را با چالش های 
هولناکی رو به رو می کنند. اگر زن یا 
مردی که از بیماری بدبینی خود رنج 
می برد در نظام خانواده این بدبینی را 
تعمیم دهد تا جایی که به همسر خود 
انگ خیانت بزند یا باید به فکر درمان 
رفتارهای بدبینانه و بیمارگونه خود 

باشد یا اگر بیماری خود را قبول ندارد، 
باید طالق بگیرد و کانون این زندگی 
را ترک کند قبل از این که خشم های 
فروخورده وی به جنایت های هولناک 
منجر شود. بدبینی ریشه در تربیت 
های دوران کودکی دارد و والدین این 
افــراد چون مسئول تربیت فرزندان 
خــانــواده  محیط  در  هستند،  ــان  ش
طوری رفتار می کنند که کودکان شان 
با این ویژگی ناپسند بزرگ می شوند. 
برخی مردان که در روابط خانوادگی 
ــود شــک می  بــه دوســـت و همسر خ
کنند، در حقیقت خود بیمار هستند 
و هیچ وقت این شک و تردید آن ها 
واقعیت نــدارد بنابراین همسران آن 
ها اگــر می خواهند به زندگی با این 
افراد ادامه دهند باید یاد بگیرند که 
چگونه برای مهار رفتارهای بدبینانه 

همسر خود اقدام کنند، زیرا با نزاع 
و درگیری نه تنها مشکالت حل نمی 
شود، بلکه از یکدیگر دورتر می شوند 
و بحث و جدال هر روز سبب می شود 
آن ها در آستانه طــالق عاطفی قرار 
بگیرند که این مسئله نیز شک این 
مردان را بیشتر می کند.  زنی که می 
داند همسرش بدبین است، ابتدا باید 
این مسئله را بپذیرد و با علم به این 
که همسرش از هر رفتاری برداشت 
منفی می کند، بر اســاس ذهنیت و 
نگاه او رفتارهای خود را در جمع های 
خانوادگی که مردان غریبه یا دوستان 
ــد، مدیریت کند و  دیگر حضور دارن
ارتباطش را با مردان دیگر حتی در حد 
کالمی نیز کاهش دهد. این قبیل زنان 
بــرای ادامــه زندگی با مــردان شکاک 
نیازمند آمــوزش هــای الزم هستند 

تا بتوانند خانواده و همسر خود را از 
نظر فرهنگی ارتقا دهند و به مرور زمان 
همسر شکاک خود را به یک ذهنیت 
سالم و سازنده برسانند نه این که با شک 
و تردید زندگی کنند تا جایی که تهمت 
ها و انگ ها سبب پاشیده شدن کانون 
خانوادگی شان شود.  توصیه دیگر این 
است که گاهی اوقات این مردان هیچ 
گاه به زندگی سالم برنمی گردند و شاید 
همیشه به هر حرف و نگاهی از سوی 
همسر خود و مردان دیگر در خانواده 
و اقوام نگاه منفی داشته باشند و هر بار 
کارشان به نزاع و درگیری کشیده شود 
زیرا آن ها از نظر تربیت روحی و فکری 
بیمار هستند بنابراین ادامه زندگی با 
این افراد سخت است و برای تحمل این 
مصائب زنان نیازمند آموزش دیدن از 

سوی کارشناسان خانواده هستند.

بدبینی یک چالش جدی

مردی در پایتخت به اتهام اقدام شیطانی با دخترش 
و همچنین دختر همسایه و خواهرزاده اش از خود 

دفاع کرد.
همسر این مرد راز تکان دهنده ای را فاش کرد، این 

درحالی است که او اصرار بر بی گناهی دارد.
راز وحشتناک	 

دو روز قبل زن جوانی به نام ثریا به کالنتری 15۸ 
کیانشهر رفت و  از شوهر 21 ساله اش به نام سلمان  

شکایت کرد .
 وی به مأموران گفت: من چهار سال قبل با سلمان 
ازدواج کردم و حاال صاحب دو فرزند هستیم.  دختر 
کوچکم یک سال و نیمه است. چند روز بود دخترم 
رفتارهای عجیبی از خودش نشان می داد  که از دیدن 
آن تعجب کرده بودم. من علت این رفتارهای عجیب 
را  از او پرسیدم  که با زبان بچگانه به من فهماند پدرش 

او را آزار داده است.
 این زن ادامه داد : مدتی بود که به رفتارهای شوهرم 

مشکوک  شده بودم  اما نمی خواستم حقیقت را باور 
کنم .حاال که متوجه شده ام به دختر خردسالم  رحم 
نکرده و او را آزار داده است، می خواهم حقیقت را 
بگویم. او  قبال هم دختر 5 ساله همسایه را آزار داده بود 
و با  خواهرزاده  نوجوان خودش  نیز رابطه پنهانی دارد.

من شیطان نیستم	 
با این شکایت، مرد جوان به کالنتری احضار شد و 

اتهاماتش  را انکار کرد. 
با توجه به فجیع بودن اقدامات این مرد، پرونده وی 
برای رسیدگی به شعبه 11 دادگاه کیفری یک استان 
تهران فرستاده شد  و سلمان دیروز در جلسه تحقیق 

خودش را بی گناه خواند.
 وی گفت: من نصاب کابینت هستم. صبح ها از 
ساعت ۸ به محل کارم می روم  و ساعت 22 به خانه 
برمی گردم. من اصال با دخترم در خانه تنها نبودم که 

بتوانم چنین بالیی را سر او بیاورم.
این مرد ادامه داد:  از وقتی فرزند دوم مان متولد شده، 
رفتارهای همسرم تغییر کرده است و  مدام با من بد 
خلقی می کند.  او مدتی است به خانه عمه اش رفت 
و آمد دارد و این دروغ ها را عمه اش به او یاد داده تا 
علیه من مطرح کند.همسرم چند روز پیش قهر کرد 
و به خانه عمه اش در کیانشهر رفت  و حاال علیه من 

شکایت کرده است.
سلمان درباره درگیری با همسرش به قضات گفت: 

چند روز پیش همسرم دختر یک و نیم ساله مان 
را کتک زد  و من که از رفتار همسرم عصبانی شده 
بــودم،  با او درگیر شدم. همسرم همان موقع قهر 
کرد و از خانه بیرون رفت.چندبار با او تماس گرفتم 
تا به خانه برگردد اما قبول نکرد تا این که  خودش 
با من تماس گرفت و گفت می خواهد با من آشتی 
کند. همسرم  به همین بهانه مرا به کالنتری کشاند 

و تحویل پلیس داد.
این مرد درباره اتهام رابطه پنهانی با خواهرزاده اش 
نیز گفت: چون من رابطه  خوبی با خواهرزاده نوجوانم 
داشتم، همسرم به این ماجرا  حسادت می کرد. به  
همین دلیل مدت دوسال است  با خواهر و خواهرزاده 
ام  قطع رابطه کرده ام اما حاال همسرم  ادعا کرده من با 

خواهرزاده ام رابطه داشته و او را آزار داده ام.
با پایان اظهارات سلمان، قضات ادامه جلسه تحقیق 
را به روزهای بعد موکول کردند تا زن جوان به دادگاه 

احضار شود و به تشریح  شکایت اش بپردازد.

 اتهام سیاه به مرد۲۱ ساله
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اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5 رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است کمی دقت کنید و رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

تست هوشبازی ریاضی

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

چی شده؟

حل جداول ومعماها

سودوکو

دقيقه
30

متوسط

6 2 1 8
1 9

3 2 1
1 9 4 7

5 7 4
2 3 6 1
8 5 6

2 5
8 6 7 2

8 3 2
9 4 8 7

5 6
5 2 4

3 7 6 9 8
9 4 6

6
9 1 5 8

4 3 5

دقيقه
50

بسيارسخت

جواب ها

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

نباشد.

168753492
329481675
754926138
586197324
237564981
941832756
875649213
693215847
412378569

625148937
481937256
937625148
819564723
563271894
742389615
298753461
376412589
154896372

معمای شطرنج

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

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

را بشمارید.

خفن استریپ

نمونه

شرح در متن

حل جدول:

ا   ت ن  ا   ز  ا  ج          ب م  
ا ت ر ی س م  م  و  ر   ا      ک  س 
ر ا ی  س ن ق  ر   ه ف ت پ ی ک     
ا و  ا  ر  م  ه   ا ن  ر  ب       ک 
ا  س س و ی  ک  د  ا  د ک     ن 

 

ا ن  ی م ی ن   ی ک 

ا و  ا   ر د  ت    ن 
   

ر ا  و ل ن گ  ا    ص د 

ز ن ه ا ی  ر ت   ه    
 

تست هوش: گزینه )2(  با کمی دقت حتما متوجه شدید که مستطیل خارجی 
هربار به اندازه عرض مستطیل به مستطیل وسط نزدیک می شود.

معمای  شطرنج: 

R×f7           Q×f7
Qd8+          Qg8
Qf6+           Qg7
Q×g7+#

حلزون پرانگیزه : 16 روز، به این شکل که روز اول حلزون 5 متر باال می رود 
و 4 متر پایین می آید. اکنون در ارتفاع یک متری است. روز دوم به ارتفاع 6 
متری می رسد و تا ارتفاع 2 متری، پایین می آید. روز سوم تا ارتفاع 7 متری 
باال می رود و تا ارتفاع 3 متری، پایین می آید. به همین ترتیب تا روز پانزدهم که 
تا ارتفاع 19 متری باال می رود و تا ارتفاع 15 متری پایین می آید. در نهایت، 

روز شانزدهم 5 متر باال می رود و به لبه چاه می رسد و از آن خارج می شود.

خفن استریپ:

شعبده باز 

کودک یاری

هوش منطقی: 60 اگر کمی دقت کنید در ردیف 
دوم حاصل ضرب ردیف اول در 5 قرار گرفته و ردیف 

آخر حاصل جمع ردیف اول و دوم ضرب در 2 است.

معمای بدون کاغذ و خودکار سمت این معما 
نیایید: مسلما با چند پرتاب ساده نمی توان به 100 
امتیاز رسید بنابراین به جای پرتاب یونیک باید 

انتخاب های تکراری داشته باشیم به این صورت: 

2×16 =32

4×17 =68

68+32 =100

بازی ریاضی:
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ن د ن ا ر چ ز ا غ ز ب
ا س م ا ه ب د ا ی

ر ی ت ا ش م س ن د
ه ع س و ت ت و ا خ س

ک ل و ا ا ر د و ت
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باستان در زمان نرون 5.اسم اشاره عربی- اسلوب-خالق 
ــرده چوبی 7. سریالی  مــرد نامرئی 6. گلوله خمیر –ن
هندوستان  شطرنج  ــزرگ  ب استاد  مقدم–  سیروس  از 
8.هوش - داخل- بیابان 9.کمربند مسیحیان–تپه – پیکر 
 انسان 10.سر و صدای مزاحم- شعبه ای از دین بودایی

12.راه  11. چهره شطرنجی - دفعه–الگو- تکنیک   
آذری- زبان ابداعی زامنهوف

عمودی:

1. از سنگ های سخت بلوری-قطعی برای کتاب 2.جدید- 
سنگ معدنی نوعی فلز- عــادت 3.یــک دسته هواپیمای 
4. کشور آسیایی – نوعی جین-ایتالیای قدیم  جنگی 
5.ستاره- کوهی در مراغه-چروک 6. نظریه پیشنهادی–
تصدیق ایتالیایی-واحد امواج فرکانس 7.  از کالن شهرهای 
افغانستان– رها -نقشه فرنگی 8. پرنده سعادت-لقب 
پادشاهان مغول-درخت کنار 9. پرستار– رود اروپایی- باشه 
10.دانش بررسی گازها 11. بی قراری- درمانگاه – فراوان 

ــی  ــاه ــوت ک  .12
کــالم-پــایــتــخــت 

هندوستان

2.شمای فرانسوی-خودستایی در دعوا-سه  افــشــرده- موسم سرما  افقی:1. 
کیلوگرم-عصب 3. ابوالبشر-چنگ 4. سوسن کوهی-عضو باالنشین-خطیب روم 

2.شگرد-درخت خرما -پوستین-بیابان  1.مراسم پایانی- بی تجربه  افقی:  
3. کشت بارانی-شهر انار 4. نشانی-شعله آتش-پاسبان 5. نام مبارک امام اول 

شیعیان- گلوله ای از نخ-روز  6. راهنمایی-ایوان 7. کتاب 
8.درخــت  حضرت عیسی)ع(– بیماری التهاب حنجره 
مخروطی- لیدر-غمگین 9- تاریک –باالبر ماشین – فرمان 
فقیه 10.مرتبه -خوبی 11.یک عامیانه – چاشنی ساالد –از 
حروف الفبا- امر به جست وجو 12.ضربه ناگهانی-موجود 

عصر ژوراسیک

 عمودی :

ــگ- فیلمی با بــازی نرگس محمدی 2.پیچ و  1. بی درن
تاب- تسلی- خدای قلندر 3.مالح  4. از ورزش های راکتی 
– رخسار- آرایــش درختان 5.چین پیشانی-شوره زار-
مردار 6. صابون خیاطی–هدف فوتبال-طرز گویش 7. آب 
 نما – دفاع فوتبالی –چه کسی 8. هوس-ارزشمند-ارباب
 9. کره ورزشی– از اقوام ایرانی- فدراسیون جهانی فوتبال 

10.بـــالـــگـــرد 11. 
روشــنــایــی-  مظهر 
فرهنگی  ســازمــان 
سازمان  بــه  وابسته 
ملل متحد– از غالت 

12. آیین -راهرو
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هوش منطقی

با توجه به روابط اعداد، سعی کنید به جای عالمت 
سؤال، عدد مناسب را جایگزین کنید.

معما )1(

معما )2(

بدون کاغذ و خودکار سمت این معما نیایید

در یک شهر بازی صفحه ای که روی آن 6 عدد گیره دارد بر دیوار نصب و 
تعدادی حلقه پالستیکی در کنار آن قرار داده شده است. در زیر هر گیره 
عددی نوشته شده است که امتیاز آن گیره محسوب می شود. گیره اول 
امتیاز 17، گیره دوم امتیاز 16، گیره سوم امتیاز 23، گیره چهارم امتیاز 
24، گیره پنجم امتیاز 39 و گیره ششم امتیاز 40 دارد. هرکس بتواند 
از فاصله 2 متری با 10 پرتاب یا کمتر تعدادی حلقه را در گیره ها بیندازد 
 و دقیقا 100 امتیاز بیاورد، برنده است. اگر شما در این بازی شرکت 
کنید با فرض این که تمام پرتاب های شما موفق باشد، کدام گیره ها را 

انتخاب می کنید؟

حلزون پر انگیزه

حلزونی داخل چاهی به عمق 20 متر افتاده است. حلزون سعی می کند 
از دیواره چاه باال برود و از آن خارج شود. هر روز این حلزون می تواند 5 متر 
باال برود، اما شب هنگام، به خواب می رود و 4 متر به پایین ُسر می خورد. 

چند روز طول می کشد که این حلزون از چاه خارج شود؟

بنزین 3 هزار تومانی!

سالم. این بار برای مسابقه »چی شده؟« یک عکس  بامزه از حمل یک ماشین اسقاطی با گاری 
را انتخاب کرده ایم که شما باید برای این عکس، یک شرح حال کوتاه یا دیالوگ بامزه بنویسید و 
تا ساعت 24 روز دوشنبه وقت دارید، برای ما به شماره پیامک 2000999 ارسال کنید. حتما 
کلمه »چی شده؟« و نام و نام خانوادگی تون رو هم بنویسیدتا بتونیم روز چهارشنبه اون ها رو  در 
همین ستون چاپ کنیم. بانمک ترین و خالقانه ترین پیام  ها که اسم نویسنده دارن، به اسم خود 

نویسنده ها چاپ می شه. منتظر پیامک های شما هستیم. همیشه خوش باشید.
نمونه:  

* از وقتی بنزین رو گرون کردن همسایه ما این طوری میره سر کار!
* تلفیق سنت و مدرنیسم به روایت تصویر!

* فکر کنم باباش گفته تا این ماشینت رو تموم نکنی، ماشین نو برات نمی خرم!
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 بی خانمانی سوژه جدید 
نقاشی دیواری »بنکسی«

بنکسی هنرمند ناشناس و مشهور بریتانیایی با 
نزدیک شدن به سال نو میالدی از اثر هنری جدید 
خود با موضوع »بی خانمانی« رونمایی کرد. به 
گزارش ایسنا، این نقاشی دیــواری روز دوشنبه 
روی یکی از دیوارهای نزدیک جواهرفروشی های 
شهر »بیرمنگام« دیده شد. بنکسی در صفحه 
اینستاگرام خود، ویدئویی منتشر کرده که در آن 
مرد بی خانمانی به نام »رایان« در کنار متعلقات 
شخصی اش، روی نیمکتی دراز کشیده است که 
به نظر می رسد همانند سورتمه بابانوئل، توسط 
دو گوزن شمالی حمل می شود. در متنی که زیر 
ویدئوی »بنکسی« منتشر شده، آمده است: »طی 
20 دقیقه ای که از »رایان« درحالی که روی این 
نیمکت نشسته بود، فیلم می گرفتیم، رهگذران 
به او نوشیدنی داغ،  شکالت و یک فندک دادند،  
بی آن که » رایان« از آن ها چیزی درخواست کند.«

 اعطای جایزه نوبل 
همراه با اعتراض های پشت در!

را  خــود  نوبل  جایزه  حالی  در  هاندکه«  »پیتر 
در مراسمی از پادشاه سوئد دریافت کــرد که 
معترضان در بیرون از سالن اعطای جایزه با 
برپایی تظاهرات به این تصمیم آکادمی اعتراض 
کردند. به گزارش ایسنا، »پیتر هاندکه« برنده 
ــال 20۱۹ بــه هــمــراه »اولگا  نوبل ادبــیــات س
نوبل  برنده  لهستانی  نویسنده  تــوکــارچــوک« 
20۱۸ و برندگان نوبل شیمی، پزشکی، فیزیک 
و اقتصاد طی مراسمی مجلل، در سالن کنسرت 
هال شهر استکهلم سوئد، جوایز خود را از دستان 
پادشاه سوئد دریافت کردند. تصمیم آکادمی 
نویسنده  هاندکه«،  انتخاب »پیتر  سوئد برای 
اتریشی به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات سال 
20۱۹، با انتقادها و خشم بسیاری از افــراد 
روبه رو شد که او را به دلیل حمایت های پیشین از 
»اسلوبودان میلوشویچ«، رئیس جمهور سابق 
صربستان و ابراز همدردی با صرب ها در جنگ 
ــه ۹0 میالدی، شایسته  یــوگــســالوی، در ده

دریافت مهم ترین جایزه ادبی جهان نمی دانند.

 پای زبان فارسی 
به جشنواره فجر باز شد

در برنامه »کافه هنر«، ضمن ارتباط با مسعود 
نجفی، مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، از 
پیشنهاد جایزه ویژه زبان فارسی به این جشنواره 
استقبال و بنا شد تیمی از فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی، داوری این قسمت را عهده دار شوند. به 
گزارش برنا، یدا... گودرزی، مدیر فرهنگ و ادب 
رادیو ایران گفت: خانم نسرین پرویزی، معاون 
گروه واژه گزینی و فرهنگ نویسی فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی با استقبال از این پیشنهاد، 
ــزام تیم داوری را به روابــط  قــول همکاری و اع

عمومی جشنواره فیلم فجر داد.

پیک خبر موسیقی

با  چرخ زدن نمی شود »موالنا« ساخت!

سیاوش طهمورث می گوید: بازیگری که قرار است 
چهره ها

بازیگر
نقش موالنا یا شمس را بازی کند، حتما و حداقل باید 
یک هــزارم شمس را بشناسد وگرنه با یک گریم و 
چهارتا دیالوگ و خمارکردن چشم و دوتا چرخ زدن که نمی توان موالنا 
ساخت. یعنی کار به این راحتی نیست. او ضمن اعالم این که قصد دارد 
نمایش موالنا را سال ۹۹ روی صحنه ببرد و نمایش »خسرو و شیرین« و 
»شیرین و فرهاد« را هم در دستور کار خود دارد، به ایبنا گفت: هم اکنون 
با کمک چند تن از دوستان، در حال نگارش نمایش نامه آن هستیم و 

هنوز کامل نشده است. بنده فقط در نوشتن و کارگردانی این نمایش نامه دخالت می کنم، باقی موارد 
به دوستان متخصص سپرده شده است. چون کاری به این عظمت را نمی توان به تنهایی اجرا کرد.

خداحافظی با خواننده »بهار بهار« 
در پاییز

ــگ ســـاز و  ــن پــیــکــر آه
خواننده پیش کسوت 
روز  پـــاپ،  موسیقی 
گذشته پس از تشییع 
از مقابل تاالر وحدت، 
هنرمندان  قطعه  در 
ــرا به خاک  بهشت زه
سپرده شد. به گزارش 
هنر آنالین، مراسم تشییع پیکر  تورج شعبانخانی، 
آهنگ ساز و خواننده پیش کسوت موسیقی پاپ صبح 
دیروز از مقابل تاالر وحدت به سمت قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا برگزار شد. زنده یاد شعبانخانی که طی 
روزهای اخیر در بستر بیماری بود، روز دوشنبه، ۱۸ 
آذرماه، بعد از مدتی مبارزه با بیماری ریوی، دار فانی 
را وداع گفت. این هنرمند از جمله خوانندگانی بود که 
سال های متمادی در عرصه موسیقی پاپ به فعالیت و 
همکاری با هنرمندان زیادی مشغول بوده است. ترانه 
»بهار بهار« از جمله قطعات خاطره ساز و پرطرفدار این 

خواننده در عرصه موسیقی است.

 آلبوم همایون شجریان
 با اشعار بهمنی بالتکلیف است

محمدعلی بهمنی از 
آلبومی  بالتکلیفی 
از اشعارش با صدای 
همایون شجریان خبر 
داد. او در این بــاره به 
موسیقی ما گفت: قرار 
ــود اســتــاد شجریان  ب
ــار من را  آلبومی از آث
اجرا کند که متاسفانه بیمار شد و همایون آن را اجرا 
کرد. شرکتی برای این اثر سرمایه گذاری کرده بود 
و می خواست آن را منتشر کند؛ اما همایون اصرار 
دارد که شرکت خودشان )دل آواز( آن را منتشر کند 
و همین، باعث بالتکلیفی اثر شده است. البته آن 
شرکت حاضر شده بود نامش در کنار شرکت آقای 
شجریان قرار گیرد که همایون نپذیرفت و همچنان 
کار به بــازار نیامده است. این ترانه سرا در ادامه 
افزود:من این کار را به استاد هدیه داده ام و امیدوارم 
تا دیر نشده و سایه شان از سر ما کوتاه، منتشر شود.

 سینما حقیقت 
میزبان مستند ابراهیم منصفی

ــه«  ــس چ مستند »واک
ــران  ــ ــام ــ ــه  ک ــتـ ــاخـ سـ
حیدری، متفاوت ترین 
ــی  ــدگ روایــــــت از زن
منصفی،  ابــراهــیــم 
شـــاعـــر، تـــرانـــه ســـرا و 
هرمزگانی  خنیاگر 
اســـــــــــت کــــــــه در 
سیزدهمین جشنواره  سینما حقیقت، در دو روز 
)پنج شنبه 2۱ آذر و یک شنبه 2۴ آذر(  به نمایش 
تاثیرگذارترین  از  منصفی  ابراهیم  ــد.  ــی آی درم
چهره ها در موسیقی جنوب ایران است که خواننده  
و ترانه سراهای بزرگی خود را وامدار او می دانند و 
مردم جنوب ترانه های او را از بر هستند. واکس چه 
از بین ۸۳ مستند بلند برای شرکت در بخش ملی 

جشنواره انتخاب شده است.

ژان پل سارتر؛ جایزه؟ نه، ممنون!

رمان »تهوع«، معروف ترین اثر ژان  پل سارتر است 
که در ایران با ترجمه های مختلفی عرضه شده. 
او پس از به شهرت رسیدن با این رمان، نوشتن 
مجموعه ای داستانی به نام »دیوار« را آغاز کرد که 
همزمانی آن با شروع جنگ جهانی، دلیل ناتمام 
ماندنش شد. او در سال ۱۹6۴ از دریافت جایزه 
نوبل ادبیات خودداری و دلیل آن را این طور بیان 
کرد:»من همیشه افتخارات رسمی را رد کرده ام. 
یک نویسنده نباید به خود اجــازه دهد به یک 
مؤسسه تبدیل شود. این نگرش مبتنی بر درک 
من از مسئولیت یک نویسنده است. نویسنده ای 
که موقعیت های سیاسی، اجتماعی یا ادبی 
اتخاذ می کند، باید فقط در چارچوب نگرش خود 

و آن چه می نویسد، عمل کند.«

هارویک موراکایم؛ تمصیم عجیب ژاپین

کتاب های موراکامی در قفسه کتاب فروشی های 
ایـــران جــایــگــاه تثبیت شـــده ای دارد. اغلب 
کتاب خوان ها او را می شناسند و آثار این نویسنده 
ژاپنی را دنبال می کنند. داستان برای او از جایی 
شروع شد که نامش را در میان چهار نامزد نوبل 
ادبیات جایگزین سال 20۱۸ اعــالم کردند. 
ماریس کنده از فرانسه که کشور رکـــورددار 
دریافت جایزه نوبل است، کیم توی از کانادا، 
نیل گایمن از انگلیس و موراکامی از ژاپــن. اما 
در حالی که او شانس اول برنده شدن این جایزه 
بود، ضمن تشکر برای نامزدی در این جایزه، طی 
یک حرکت سارتری گفت: »دوست دارم به دور از 
توجه رسانه ها باشم و روی کارم تمرکز کنم.« در 

آن سال، ماریس کنده برنده نوبل جایگزین شد.

الکساندر سولژنیتسین؛ یک بله پردردرس

شاید نام سولژنیتسین کمتر برایمان آشنا باشد اما 
او یک نویسنده معروف و موثر روس است. او تا ۴۴ 
سالگی به عنوان نویسنده شناخته نشده بود. در 
سال ۱۹62 میالدی با انتشار داستانی در نشریه 
اتحادیه نویسندگان شوروی، به یک باره شناخته 
شد. او در سال ۱۹70 میالدی برنده جایزه نوبل 
ادبیات شد اما از ترس از دست دادن ملیتش و 
ممنوع الورود شدن به کشور خود، نتوانست راهی 
استکهلم شود تا جایزه اش را بگیرد. همچنین، 
پیشنهاد او مبنی بر برگزاری مراسم عمومی در 
سفارت مسکو از سمت آکادمی نوبل رد شد و به 
همین دلیل، تا سال ۱۹7۴ از پذیرفتن این جایزه 
امتناع کرد و بعد هم که آن را پذیرفت، توسط 

شوروی سابق از کشورش اخراج شد.

جرج برانرد شاو؛ مرد ایرلندِی قاطع

نام برنارد شاو را پای اغلب جمله های کوتاه فضای 
مجازی دیده ایم.  روایت نصفه نیمه و مهجوری  
ــود دارد. او طی  از او دربـــاره نوبل ادبــیــات وج
سال های فعالیت خود، 60 نمایش نامه نوشت 
و به نمایش نامه نویس برجسته ای تبدیل شد و 
سرانجام، قرعه نوبل ادبی سال ۱۹25 میالدی 
به او رسید. شاو در نوامبر سال ۱۹26 میالدی به 
طور رسمی گفت که ضمن پذیرش نشان افتخار، 
از دریافت جایزه نقدی خودداری می کند و درباره 
دلیل این تصمیم گفت:»این پول از فروش مواد 
کارخانه های  در  که  می آید  به دست  منفجره 
مهندسی نوبل تولید می شود. بیشتر این مواد در 
کشتار مردم به کار می رود و یک انسان چنین پولی 

را برای ادامه  حیات خود دریافت نمی کند.«

درباره برخی شخصیت های ادبی جهان که جایزه های بزرگ را نپذیرفتند

انصرافی های غیر معمولی!
گروه ادب و هنر- ۱۱۸ سال از اعطای اولین نوبل ادبیات می گذرد. طی این چند سال، اتفاقات عجیب و غریبی برای این جایزه افتاده است که تازه ترینش 
اهدای نوبل جنجالی به »پیتر هاندکه« و اعتراض نویسندگان دیگر و مردم به این انتخاب و اهدا نشدن نوبل سال 20۱۸ به دلیل رسوایی های اخالقی است. 
البته این ها گوشه ای از عجایب نوبل است. در طول این سال ها، افرادی به طور مشترک برنده این جایزه مهم ادبی شدند و برخی نویسندگان مطرح، مانند 
لئو تولستوی، نویسنده کتاب »جنگ و صلح«، مارسل پروست و فرانتس کافکا، از این جایزه بی نصیب ماندند. یک شاعر سوئدی برخالف همه قوانین، بعد 
از مرگ به نوبل ادبی رسید و نوبل ادبیات ۱۹5۳، در میان همه حرف و حدیث ها و در نهایت ناباوری، به وینستون چرچیل سیاستمدار انگلیسی رسید! او در 
خاطراتش گفته بود از راه نویسندگی امرار معاش می کرده است. حال در کنار این همه اتفاق عجیب، به بهانه انصراف نامزد جایزه ادبی جالل از این جایزه، 

می خواهیم به معرفی نویسندگانی که از دریافت جایزه ادبی نوبل خودداری کردند، بپردازیم.

چند روایت عجیب و غریب از لغو کنسرت پرواز همای

کدام را باور کنیم؟
نسترن کاشف-لغو کنسرت به طــور عمومی 
پدیده زیاد عجیبی نیست. در واقع زمانی منتفی 
شدن برگزاری کنسرت به یک اتفاق عجیب تبدیل 
می شود که دالیل لغو آن رو شود. به طور مثال روز 
گذشته خبری درباره دلیل لغو کنسرت پرواز همای 
در خرم آباد منتشر شد که خیلی ها را شگفت زده 
ــداد سرویس  ــع ــودن ت ــب ــرد: کــافــی ن کـ
بهداشتی! در ادامه دو روایت از قول 
مدیر انجمن موسیقی لرستان و 

پرواز همای را مرور می کنیم.

اول: دست شویی ها کافی    
نبودند، لغو شد!

کنسرت همای قرار بود 
طی روزهای ۱۸ و ۱۹ 
آذر ۱۳۹۸ در خرم آباد 
بــرگــزار شـــود. امین 
عباسیان مدیر انجمن 

ــاره لغو این کنسرت به  موسیقی لرستان درب
تسنیم گفت: مجوز این کنسرت اصال صادر 
نشده بود. درخواستی برای برگزاری کنسرت 
همای به انجمن موسیقی رسید که ما هم با 
آن ها همکاری و درخواست را به اداره ارشاد 
استان ارائه کردیم. اداره ارشاد استعالمی از 
فرمانداری و اماکن گرفت و متاسفانه مکاِن 
برگزارِی این کنسرت از سوی اداره اماکن تایید 
نشد. سالنی که برای برگزاری این کنسرت 
معرفی شده بود، دست شویی مناسب نداشت. 
حقوق تماشاگران در آن رعایت نمی شد. ایرادی 
که اماکن به سالن برگزاری این کنسرت گرفت، 

کامال منطقی بود.

دوم: مسئله سودجویی  است، اذهان عمومی   
را منحرف کردند

روایــت پــرواز همای از دلیل لغو کنسرتش در 
خرم آباد متفاوت است. او ضمن رد حرف های 

امین عباسیان به موسیقی ما گفت: درست 
یک هفته قبل، کنسرت رضا بهرام در سالنی 
برگزار شد که امکانات سرویس بهداشتی اش 
پاسخگوی 500 تا 600 نفر جمعیت است 
اما برگزار کنندگان کنسرت بهرام برای یک 
بلیت   ۱500 ــدود  ــن کنسرت ح ای سئانس 
فروختند. آن ها مردم بیشتری را به سالن راه 
دادنــد. همین مسئله موجب بروز مشکالتی 
درخــصــوص ســرویــس بهداشتی مــی شــود و 
اعتراض مردم و برخی ادارات اطراف این سالن 
را بر می انگیزد. نتیجه این اختالف ها به لغو 
کنسرت های بعدی در آن سالن می انجامد. 
متاسفانه امین عباسیان برای رفع مسئولیت 
از شانه خودش و برای انحراف اذهان عمومی، 
بحث سرویس های بهداشتی یک مکان ورزشی 
در شهر را پیش کشید و هرگز نگفت که واقعیت 
ماجرا به سودجویِی افراد دیگر در کنسرت های 

پیشین مربوط است.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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 مشغولیت های غیرمحلی 
النه جاسوسی!

رصد  بــه  تنها  جاسوسی  النــه  در  آمریکایی ها 
اطالعاتی ایــران و تالش برای نفوذ در طبقات 
مختلف جامعه نمی پرداختند؛ سفارتخانه آمریکا 
ــرای جمع آوری اطالعات  ــع مــرکــزی ب در واق
ــاالت متحده از همسایگان ما نیز   مــورد نیاز ای
بود. به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران، یکی از اهداف مهم آمریکا از توسعه شبکه 
جاسوسی در شمال ایران، کسب اطالعات مورد 
نیاز از تحرکات و سیاست های شوروی بود. در 
این بین، ایران به آمریکا این ظرفیت را داده بود که 
تحرکات و اقدامات شوروی را هم در داخل فضای 
جغرافیایی آن و هم در عرصه فضای ایدئولوژیکی، 
تحت نظر داشته باشد و از این راه، واکنش ها و 
فرصت های خود را در مقابل این اقدامات، بهتر 
طرح ریــزی کنند. اسناد به دست آمــده از النه 
جاسوسی، نمونه های بسیار مهمی را در این 
زمینه آشکار می کند. بررسی این اسناد نشان 
می دهد که آمریکا، فعالیت های جاسوسی خود 
را بر جزئی ترین تحرکات شوروی، متمرکز کرده 
بود. نظارت بر کشورهای بلوک شرق، بررسی 
سیستم های جاسوسی ابرقدرت شرق، اقدامات 
ضد آمریکایی آن ها و مواردی از این قبیل، روایت 
اسناد النه جاسوسی از شوروی است. نکته قابل 
تامل این که بیشترین تمرکز اسناد النه جاسوسی 
دربــاره شــوروی، روی نهادهای جاسوسی آن، 
به ویژه کا.گ.ب بوده است که به سلسله مراتب 
آن و نیروهای آن در نهادهای مختلف، در خارج 
ــاره دارد. بر اســاس ایــن اسناد،  ــوروی اش از ش
متوسط اتباع شوروی در کشورهای مختلف دنیا 
که مامور کــا.گ.ب بوده اند، 75 درصد است. 
کــار در پوشش نهادهای بین المللی، به ویژه 
نهاد های وابسته به سازمان ملل متحد، از دیگر 
ــوروی در خاک آمریکا  ابــزارهــای جاسوسی ش
ــت. در ارتــبــاط با جاسوسی گسترده  ــوده اس ب
شوروی، آمریکایی ها به این نکته پی برده بودند 
که در هیچ جای دنیا، مصون از نفوذ نیستند. 
توجه به فعالیت های اقتصادی شوروی و تحلیل 
و پیش بینی وضعیت اقتصادی این کشور، ُبعد 
دیگر جاسوسی از شوروی بر اساس اسناد النه 
جاسوسی است. فعالیت های نفتی این کشور 
و بررسی تأثیر فعالیت های آن بر اعضای اوپک 
و نفوذ بین آن ها، در این اسناد به دقت بررسی 
شده  است. آمریکایی ها با فرض نفوذ شوروی 
بر کشورهای تولید کننده نفت در اوپک، نتایج 
خطر این اقدام را برای خود بررسی می کردند و 
درباره آن، به شدت نگران بودند. این وحشت را 
می توان از بررسی اسناد النه جاسوسی که توسط 
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام )ره( منتشر 

شده است، به خوبی دریافت.

گزارش تاریخی

جــواد نوائیان رودســری – ژانــر وسترن در 
است؛  پرطرفدار  و  محبوب  ژانــری  سینما، 
اصاًل آمریکایی ها خودشان را با این دسته از 
فیلم های سینمایی به مردم دنیا معرفی کردند، 
ارزش های کاذب ساختند و کوشیدند روی فکر 
و اندیشه آدم ها اثر بگذارند. این روزها، حتی 
کودکان هم با آثار پویانمایی، مانند »ِرنگو«، 
درگیر ژانر وسترن شده اند و البته، دوبله های 
تأثیرگذار هنرمندان ایرانی که سبک گویش 
ــای فیلم های این  بــازیــگــران و شخصیت ه
ــر را به نــوع گویش گــنــده الت هــای ُلمَپن  ژان
ــت. در  ــرده، در ایــن امــر مؤثر اس نزدیک تر ک
حافظه سینمایی  ما، برخی فیلم های فراموش 
نشدنی وسترن، مانند »خوب، بد، زشت«، »به 
ــاری در  خاطر یک مشت دالر«، »روزی روزگ
غرب«، »3:10 به یوما«، »جانگوی آزادشده« 
و ... لحظاتی به یاد ماندنی را تداعی می کند؛ 
اما آیا آن چــه را که می بینیم، در واقعیت نیز 
قابل مشاهده و بررسی است؟ آیا در آمریکای 
قرن نوزدهم)1800 تا 1900 میالدی( که 
مبدأ بسیاری از داستان های فیلم های وسترن 
محسوب می شود، همان هنجارهایی رسمیت 
بزرگنمایی  دارد کــه در فیلم های وســتــرن 

شده است؟

دوران پرفراز و نشیب یانکی ها     
آمریکا در قرن نوزدهم، دورانی پر نشیب و فراز 
را از سر گذراند. در عرصه ملی، یانکی های 
شمالی و جنوبی، بر سر اعالمیه آزادی بردگان 
به جان هم افتادند و شهرهایی مانند نیویورک، 
بارها درگیر شــورش هــای گسترده عمومی 
علیه شرایط ناگوار اجتماعی شدند. اما در 
نیمه غربی، به ویژه در ایالت های هم مرز با 
مکزیک، یعنی تگزاس، نیومکزیکو، آریزونا 
و کالیفرنیا، شرایط و فرهنگ غرب وحشی 
حکومت می کرد؛ به این معنا که قوانین دولت 
فدرال، کمتر در این مناطق رعایت می شد و 
معمواًل کالنترها که برگزیدگان مردم شهر 
بودند، کار دعواها را فیصله می دادند. گاوداری 
و گاوچرانی شغلی مهم و پردرآمد بود و اصواًل، 
الگوی لباس  به عنوان  لباس گاوچران ها، 
محلی، رواج کامل داشت؛ کاله های لبه دار 
بزرگ)شبیه کاله های مکزیکی(، شلوارهای 
پاچه گشاد و هفت تیرهای ششلولی که به کمر 
بسته می شد. بنابراین نباید تعجب کنیم که در 
این ایالت ها، قوانین گاوچران ها بر بقیه قوانین 
می چربید؛ دزد اسب و گاو را دار می زدند و 
جدال بر سر به دست آوردن چراگاه، در هر 
شکلی، مجاز بــود! طبق سنت های رایــج در 

این مناطق، سرعت در کشیدن اسلحه، حرف 
اول را در بقای افــراد مــی زد و به این ترتیب، 
اسطوره های هفت تیرکشی در غرب ظهور 
کــردنــد؛ همان هایی که بعدها به دستمایه 

ساخت فیلم های وسترن تبدیل شدند.

از جسی جیمز تا برادران دالتون     
ــراد، از منظر عــمــومــی، بــه دو گــروه  ــ ــن اف ای
دزدان و مـــردان قــانــون تقسیم می شدند؛ 
ــای قــاتــل و کــالنــتــرهــای  ــده ــن ــول ب ــل ــش ش
وظیفه شناس! گروه نخست، عمومًا با سرقت، 
قتل، تجاوز و ایجاد ناامنی بــرای قطارها و 
کابوهای  مــی شــدنــد؛  شناخته  دلیجان ها 
وحشی و خطرناکی که اصواًل برای جان انسان 
ارزشــی قائل نبودند. بــرادران دالتون که در 
فیلم کارتونی لــوک خوش شانس به عنوان 
شخصیت های منفی معرفی می شدند و البته 

برای خنده ما، از آن ها افرادی کله پوک و احمق 
ساخته بودند، در غرب وحشی با نام های گرت، 
ویلیام، ِاِمــت و باب، وحشت خلق می کردند 
و شمر هم جلودارشان نبود. آن ها در دهه 
1880، متخصصان سرقت از بانک و قطار 
ــار، با »جسی جیمز«،  بودند و در ابــتــدای ک
ششلول بند افسانه ای آمریکای قرن نوزدهم 
از  یکی  خــود  »جیمز«  می کردند.  همکاری 
قاتالن بی رحم این دوره بود که به مدد سینمای 
آمریکا به اسطوره و قهرمان جوانان آمریکایی 
تبدیل شد. طبعًا مهار این افــراد در سراسر 
ایالت های غربی امکان نداشت؛ بیابان های 
خشک و لم یزرع و کوه های سر به فلک کشیده، 
مجال خوبی برای پنهان شدن ششلول بندها 
ــی آورد و بــه ایــن ترتیب، کالنترها  فــراهــم مـ
نمی توانستند کار زیادی از پیش ببرند؛ البته 
اگر شریک دزد و رفیق قافله نبودند! بنابراین، 

تنها راه تقابل با ششلول بندها، استفاده از 
خود آن ها بود. شکارچیان انسان که بعدها در 
فیلم هایی مانند »جانگوی آزادشــده«، نمایی 
متفاوت از آن ها به نمایش گذاشته شد، در 
همین دوره ظاهر شدند؛ اما برخالف آن چه 
در هالیوود روایت می شود، شکارچیان انسان 
مردان قانون نبودند؛ آن ها خود قاتالنی بی 
رحم محسوب می شدند که فقط به جنایت و 
روش کثیف کسب درآمدشان، لباس قانون 
پوشانده بودند. در حالی که در مواقع ضروری، 
از هیچ عملی بــرای کسب درآمــد خــودداری 
نمی کردند. نمونه برجسته این افراد، »رابرت 
ــودش را در حلقه دوستان  فــورد« بــود که خ
»جسی جیمز« جا زد و در نهایت، او را با شلیک 

گلوله به قتل رساند.

جامعه ای متاثر از ُلمَپنیسم     
ناامنی و حکومت اسلحه بر جامعه، از مردم 
آمریکا و به ویــژه ساکنان ایالت های غربی، 
افـــــرادی مــتــمــایــل بــه ُلــمــَپــنــیــســم ســاخــت؛ 
هنجارهایی که در ذهن آن ها نهادینه شده 
که  بــود  ناهنجاری هایی  برپایه  بیشتر  ــود،  ب
نمی توانستند از شر آن ها رها شوند. آمریکای 
قــرن نــوزدهــم تنها لعابی نیم بند از فرهنگ 
اروپایی را بر سنت های وحشیانه خود کشیده 
بود؛ جاده ها امنیت چندانی نداشت و مفهوم 
قهرمانی در میان آن ها، عبارت بود از کشیدن 
سریع اسلحه، پرتاب کــردن به موقع کــارد و 
گریختن ماهرانه از چنگ کالنتر یا شکارچیان 
انسان. در واقــع اسطوره هایی که بعدها در 
چهره امثال کلینت ایستوود جلوه گر شدند، 
آمیخته ای از رؤیاهای کارگردانان زبده قرن 
بیستم هالیوود و شخصیت های حقیقی قرن 
نوزدهم غرب وحشی بودند که هیچ گاه در عالم 
واقعی، مجال بروز و ظهور پیدا نکردند. نکته 
دیگری که نباید در این برهه از تاریخ آمریکا، آن 
را فراموش کرد، وضعیت سر خ پوستان بومی این 
سرزمین است؛ آن ها که از سال 1612 به بعد، 
به تدریج از خانه و کاشانه خود آواره و به سوی 
غرب آمریکا رانده شده بودند، در قرن نوزدهم 
به هدف های متحرکی تبدیل شدند که پوست 
سرشان، با بهایی مناسب از سوی کالنترها 
خریداری می شد و هیچ کابوی شرافتمندی! از 
خیر چند دالر برای پوست سر یک سرخ پوست 
نمی گذشت. با این که آمریکا در قرن بیستم، به 
ظاهر از عصر ششلول بندها عبور کرده است، 
اما به نظر می رسد که فرهنگ ششلول بندی، 
همچنان در میان سیاستمداران و دولتمردان 

آمریکایی باقی است!

عصر ششلول بندها!
فیلم های »وسترن« بر اساس چه واقعیت های تاریخی آمریکای قرن نوزدهم ساخته شده است؟

 10هزار سال تاریخ ایران 
در قاب یک کتاب

رودسری -کتاب »تاریخ 
ده هزارساله ایــران« اثر 
عبدالعظیم  زنـــده یـــاد 
ــاد فقید  ــت ــی، اس ــای رض
رشــتــه تــاریــخ دانشگاه 
شهید بهشتی، در چهار 
جلد تدوین شده است؛ 
این کتاب، مجموعه ای 
از اطالعات تاریخی مربوط به ایران را از دوران 
باستان تا آخر دوره قاجار، در اختیار خواننده قرار 
می دهد. وجه ممیزه این اثر، نسبت به آثار مشابه، 
آن اســت که بــرای خواننده عــام به رشته تحریر 
درآمــده است و به همین دلیل، هر فــردی، با هر 
سطح از اطالعات تاریخی می تواند از آن به عنوان 
افزایش میزان آگاهی های خود  بــرای  منبعی 
استفاده کند. زنده یاد رضایی کتاب تاریخ ده هزار 
ساله را با روایت دودمــان افسانه ای پیشدادیان 
آغاز می کند و تاریخ و اساطیر را در هم می آمیزد. 
این رویکرد هرچند برگرفته از شیوه مورخان ایران 
دوره اسالمی اســت، اما کمتر با سبک نگارش 
تاریخ نویسان معاصر، همخوانی دارد. با این حال، 
پرداختن به موضوع اساطیر و افسانه ها، کتاب 
عبدالعظیم رضایی را برای خوانندگان عام، دلپذیر 
و خواندنی کرده است. حجم کم کتاب، از دیگر 
مزایای این اثر محسوب می شود؛ موضوعی که 
کار مطالعه را برای افراد کم حوصله و دچار کمبود 
وقت، ساده تر می کند؛ بر این مزیت، باید نثر روان 
و کم تکّلف کتاب و همچنین، صرف نظر کردن از 
نقل حوادث جزئی را هم افزود. هرچند که مرحوم 
رضایی، ظاهرًا به دلیل عالقه شخصی اش، فصلی 
مشبع را به روایت داستان ستارخان و باقرخان 
اختصاص داده است؛ رویکردی که تعجب خواننده 
را با توجه به مرور سریع وقایع تاریخی پیشین، 
برمی انگیزد. از آن جا که متن کتاب برای عموم 
تنظیم شده است، اشاره  به منابع تاریخی در آن، 
کمتر دیــده می شود. ایــن مسئله را می توان به 
حساب تعریفی که نگارنده از مخاطبان کتاب در 
ذهن خود داشته است، گذاشت. موضوع دیگری 
که در کتاب تاریخ ده هزارساله مورد توجه قرار 
گرفته و بر غنای آن افزوده، توجه مرحوم رضایی به 
بخش هایی از تاریخ اسالم است. خواننده در تاریخ 
ده هزارساله ایران، می تواند اطالعاتی را درباره 
تاریخ دوره متقدم اسالمی و حتی برخی غزوات و 
جنگ های پیامبر)ص(، بیابد و این موضوع، باعث 
شده است که این کتاب، به یک دوره عمومی، 
مختصر و خواندنی از تاریخ ایران و حوادث مرتبط 
با آن تبدیل شود. این کتاب، نخستین بار توسط 
انتشارات اقبال به زیور طبع آراسته شد و می تواند 
برای عالقه مندان غیرحرفه ای تاریخ، منبعی مفید 

و مؤثر باشد.

مکتوبات تاریخی

پس از کودتای 28 مرداد، این 
آمریکوفیل های تازه به دوران 
به  با توجه  بودند که  رسیده 
شرایط داخلی و بین  الملل، فصل جدیدی از 
سیاست را در دوره پهلوی آغاز کردند. سرآغاز 
این رویکرد را باید در »کانون مترقی ایران« و 
سپس، »حزب ایــران نوین« جست و جو کرد. 
معاصر  تاریخ  مطالعات  مؤسسه  گــزارش  به 
ایران، گذار از بی  ثباتی برآمده از بحران های 
ــم و شکاف بین  سیاسی ناشی از تزلزل رژی
نخبگان سنتی و مدرن در میان الیت قدرت، 
از عواملی بود که شاه را به فکر انجام تغییراتی 
ــداف جدیدش انداخت.  بــرای رسیدن به اه
تغییراتی که او از آن ها با عنوان »اصالحات« 
یــاد مــی کــرد؛ اصالحاتی کــه نــه لــزومــًا از سر 
خیرخواهی و بر طبق سیر طبیعی آن، بلکه 
بنابر توصیه آمریکا و برای جلوگیری از نفوذ 
کمونیسم و نیز تثبیت سلطنت،  انجام گرفت. 
ــردن چنین اصالحاتی،  ــرای عملی ک شــاه ب
دست به تغییر ساختار طبقاتی و کمک گرفتن 

از نیروی اجتماعی نسبتًا جوانی زد که توانست 
الیت سنتی طرفدار انگلیس را به حاشیه براند 
و به جای آن، از تکنوکرات های تحصیل کرده 
تازگی قدرت  به  آمریکایی استفاده کند که 
گرفته بودند و ارتباط مستحکمی با سفارت 
آمریکا داشتند. واقعیت آن بود که شرایط و 
روند سیاست بین    الملل، فضای جنگ سرد و 
نقش آمریکا به عنوان متحد ایران در منطقه و 
حامی شاه، نشان از آغازی نو در سیاست گذاری 
ایران بود. به همین دلیل، روند توسعه  زایی و 
برآمدن تکنوکرات های ایرانی را می  توان در 
دو بعد داخلی و خارجی مورد توجه قرار داد. 
دگرگونی در نهادها و ایجاد ساختارهای جدید، 
مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه  های 
نوین،  نیاز به افراد تحصیل کرده و آشنا با امور 
حوزه تازه وارد را داشت که این مشکل، اغلب 
توسط تکنوکرات های جوان وابسته به آمریکا 
برطرف می  شد. با آغاز دهه 1340، روند توسعه 
مدنظر آمریکا، با روی کار آمدن نخست  وزیران 
آمریکوفیل، شروع شد. کانون مترقی و سپس 

حزب ایران نوین به رهبری حسنعلی منصور و 
همیاری امیرعباس هویدا، توانست این نقش 
را به خوبی ایفا کند. تکنوکرات های تــازه به 
ظاهر  حفظ  وظیفه  توانستند  رسیده  دوران 
دموکراتیک رژیــم را هم به عهده بگیرند. با 
این حــال، اصالحاتی که توسط این افــراد به 
مرحله اجرا درآمد، نه اصالحات واقعی، بلکه 
برنامه های آمریکا برای تداوم حضور و نفوذش 

در ایران بود و دردی از مردم دوا نکرد.
 

هواداران ایاالت متحده با ایران عصر پهلوی چه کردند؟

بازی آمریکا با تکنوکرات های »کانون مترقی«

کارت پستال های یک قرن پیش در ایران

یکی از سنت های خاطره انگیز گذشتگان، 
تهیه و ارسال کارت پستال به مناسبت های 
مختلف بود؛ سنتی که تقریبًا سه دهه است 
ــده اســـت. بـــزرگ ترهای  کــه فــرامــوش ش
ــاری که می رسیدند،  مــا، به هر شهر و دی
کارت پستال آن را تهیه می کردند و برای 
این  معمواًل  می فرستادند.  دوستانشان 
کارت پستال ها درون پاکت قرار نمی گرفت 
ــال کننده، با یک یا دو جمله پشت  و ارس
آن، پیامی را بــرای مخاطب می فرستاد. 
ــار، چــاپ کــارت پــســتــال با  ــاج در دوره ق
تصویر شاه یا مقامات، بسیار رایج و حتی 
به  ناصرالدین شاه  دوره  از  شــد.  تشویق 
بعد کــه ابـــزار چــاپ عکس بــه ایـــران آمــد، 
معمواًل کارت پستال هایی تهیه می شد و 
در جامعه به فروش می رسید که در آن ها، 

اخبار مربوط به برخی وقایع روزمــره نیز، 
ثبت می شد. به عنوان مثال، پس از سفر 
مظفرالدین شاه به فرنگ، ده ها تصویر از 
او، در نقاط مختلف اروپــا، تهیه و در قالب 
کارت پستال، در جامعه توزیع شد که این 
کارت ها، خود از منابع تصویری دست اول 
و قابل اعتنای تاریخی محسوب می شود 
و برخی از آن ها، منحصر به فرد هستند. 
در تصویر قــاب تاریخ امـــروز، نــگــاره ای از 
سفر مظفرالدین شاه به فرنگ را مشاهده 
می کنید؛ او به یکی از مراکز آب های معدنی 
فرانسه رفته و در حال نوشیدن آب است! 
ظاهرًا خود شاه به این تصویر عالقه فراوانی 
داشته، چون در نسخه ای دیگر از این عکس، 
جمله »ما هستیم، داریم آب می خوریم]![« 

با خط وی به چشم می خورد. 

سال 1880،مرز آریزونا و مکزیک-یک کابوی)گاو چران( آمریکایی

اجساد  اعضای باند برادران دالتون که  طی قرن 19 در آمریکا وحشت می آفریدند
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در امتداد روشنایی

ازمیان خبرها

خط زرد

توصیه های پلیس برای پیشگیری  
از راهزنی جاده ای

    خودداری از سوار کردن مسافران بین راهی 
و نپذیرفتن مواد خوراکی و آشامیدنی از افراد 

مشکوک
    توقف در مجتمع های خدمات رفاهی یا مقابل 
یگان های ناجا و راهدار خانه ها که تا حد امکان 

دوربین مداربسته یا نگهبان داشته  باشند.
    در زمان خرابی خــودرو از گروه های امداد 
جاده ای مجاز برای برطرف کردن عیوب خودرو 

کمک بخواهند.
    با هدف مقابله با بارکشی، سرقت قسمتی از 
محموله، به خودروهای سواری یا وانت بارهایی 
که در طول مسیر، گردنه ها و تونل های باریک 
با فاصله کم و مدت زمان طوالنی پشت سر تریلر 

حرکت می کنند توجه کنند.
سرهنگ بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

فرار از منجالب
هر روز بیشتر از روز قبل در منجالب یک ارتباط 
عاشقانه پنهانی فرو می رفتم، دیگر اعتقاداتم 
را کنار گذاشته بودم و به قول معروف شیوه 
دختران غربی و امروزی را تجربه می کردم، 
با هیاهو و رفتارهای زننده و غیرمتعارف در 
پارتی های شبانه خو گرفته بودم تا این که در 

برابر یک رسوایی بزرگ قرار گرفتم و ...
این ها بخشی از اظهارات دختر 23 ساله ای 
است که بــرای اعــالم شکایت از دوســت پسر 
سابقش وارد کالنتری شده بود. این دختر 
که مدعی بود یک عشق خیابانی روزگارش 
را سیاه کــرده است به کارشناس اجتماعی 
کالنتری شفای مشهد گفت: در خانواده ای 
پایبند به اصول و اعتقادات مذهبی به دنیا 
آمدم. پدرم کارمند است و زندگی متوسطی 
داریـــم. امــا روزهـــای فالکت بــار زندگی من 
زمانی آغاز شد که با ورود به دانشگاه مسیر 
اشتباهی را طی کردم و به بیراهه رفتم. وقتی 
در یکی از رشته های مهندسی پذیرفته شدم 
و به دانشگاه رفتم، انگار دنیای جدیدی را 
تجربه می کردم. با افرادی آشنا شدم که دنیای 
دیگری داشتند. ایــن دوستان جدید حد و 
مرزی در ارتباط با محرم و نامحرم نداشتند 
و احساس می کــردم اعتقادات من کهنه و 
قدیمی است و اکنون وارد بهشتی زیبا شده 
ام و افکار و رفتار آن ها را تقلید می کردم. با 
خودم می گفتم می خواهم آزادانه و آن طور که 
دوست دارم زندگی کنم چرا که نمی خواستم 
دوستانم مرا دختری عقب افتاده و متحجر 
تصور کنند. آرام آرام شبیه دوستانم شدم. 
اول چادر را کنار گذاشتم و کم کم مقنعه ام 
نیز عقب و عقب تر رفت تا جایی که عالوه بر 
ظاهر نوبت به اندیشه و اعتقادات خانوادگی ام 
رسید. از آن روز به بعد چادر نمازم را با آن گل 
های آبی و قرمز زیبایش در گوشه صندوقچه 
انداختم و واجبات دینی را فراموش کردم. 
ــودم را  ــرای آن که نــزد دوســتــان جدیدم خ ب
نشان  غربی  فرهنگ  با  روشنفکر  دختری 
بدهم، مــدام از دوســت پسرهای نداشته ام 
سخن می گفتم. یکی از دوستانم که با من 
خیلی صمیمی بود همیشه می گفت: اگر می 
خواهی دوست پسر با کالس و پولدار داشته 
باشی باید آن را در پارتی ها و جشن های 
تولد آن سر شهر جست وجو کنی! باالخره از 
طریق یکی از دوستانم به جشن تولد »کامبیز« 
دعــوت شــدم. او دوســت پسر دوستم »لیدا« 

ــت. آن شب  بود و خانواده ای ثروتمند داش
احساس کردم شانس در خانه ام را زده است 
و باید در این مهمانی مختلط دوست پسری 
ثروتمند بــرای خــودم انتخاب کنم تا بعد از 
ازدواج زندگی مرفهی داشته باشم. با این 
تفکر کودکانه خودم را به شکل دختران غربی 
آراستم و با لباس هایی که از دختر عمه ام 
قرض گرفته بودم راهی جشن تولد شدم. با 
همه پس اندازم کادویی برای کامبیز خریدم 
و به مادرم گفتم می خواهم در جشن عروسی 
یکی از دوستانم شرکت کنم. مراسم در یکی 
از باغ ویالهای اطراف مشهد برگزار می شد و 
من سخت ترین لحظات عمرم را می گذراندم 
چرا که در هر حال به اعتقاداتی پایبند بودم 
وعمری نجابت و وقار را زیور و زیبایی یک زن 
می دانستم و اکنون باید همه آن اعتقادات 
را زیر پا می گذاشتم. در همان جشن بود که 
با »سینا« آشنا شدم. او دوست کامبیز بود و 
در همان دیدار اول به من پیشنهاد دوستی 
داد. اگرچه هنوز شرم و حیا مرا از بسیاری 
رفتارهای نامناسب برحذر می داشت اما از 
این که به آرزویم رسیده بودم بسیار خوشحال 
شدم. هنوز مدت زیــادی از این عشق واهی 
نمی گذشت که متوجه رفتارهای عجیب و 
غریب سینا شــدم. او عــالوه بر مصرف قرص 
هــای روان گــردان به مشروبات الکلی نیز 
اعتیاد داشت و با زنان و دختران غریبه زیادی 
در ارتباط بود. وقتی این موضوع را فهمیدم که 
از نظر عاطفی به او دل باخته بودم اما باالخره 
راه درست را پیدا کردم و تصمیم به جدایی از 
او گرفتم چرا که این ارتباط خیابانی جز آسیب 
های جسمی و روحی چیزی برایم نداشت. 
آن جا بود که با نظر مشاوران و کارشناسان 
اجتماعی سیم کارتم را عوض کردم و دیگر 
سراغ او نرفتم اما سینا مرا تهدید می کند که 
این رابطه پنهانی را برای خانواده ام فاش می 
کند و با حضور در مقابل دانشگاه مرا تهدید و 
عربده کشی می کند. اگرچه او ادعا دارد که 
می خواهد با من ازدواج کند اما می دانم این 
گونه ارتباط ها عاقبتی جز رسوایی ندارد. 
اکنون نیز چادرم را از گنجه برداشتم تا غرور 
و وقــارم لگدمال نشود. شایان ذکر است به 
ــوروزی )رئیس کالنتری  دستور سرهنگ ن
شفای مشهد( بررسی این پرونده در دستور کار 
کارشناسان زبده دایره مددکاری اجتماعی 

قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

خدمات  و  آتش نشانی  ســازمــان  سخنگوی 
ایمنی شهرداری تهران از برخورد مرگبار یک 
دستگاه اتوبوس با هفت خــودروی دیگر خبر 
داد. به گزارش میزان، سید جالل ملکی اظهار 
کرد: ساعت ۱۴ و ۴2 دقیقه روز چهارشنبه 
یک تصادف بین یک دستگاه اتوبوس و چند 
خــودروی دیگر به سامانه ۱2۵ آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده 
شد که بالفاصله مــامــوران دو ایستگاه آتش 
نشانی به محل حادثه واقع در خیابان ولنجک، 
ــزام شدند.وی با بیان این  بولوار دانشجو اع
که در محل مشاهده شد یک دستگاه اتوبوس 

شخصی که سرنشینی به جز راننده نداشت با 
هفت خــودرو که متوقف بودند برخورد کرده 
است افزود: این اتوبوس به دالیل نامشخصی 
ــرده بــود که با حضور  با خــودرو هــا بــرخــورد ک
نیرو ها در محل امدادرسانی های الزم انجام 
شد. همچنین مشخص شد که بر اثر وقوع این 
حادثه یک مرد ۶۰ ساله جان خود را از دست 
داده اســت و سه تن نیز مصدوم شــده انــد.در 
همین حال  صابریان  رئیس سازمان اورژانس 
تهران  هم جزئیات بیشتری از این  حادثه را 
بیان کرد و افزود: در این حادثه یک اتوبوس با 
سه دستگاه ون برخورد کرده است.وی ادامه 

داد: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست 
داد و دو مجروح در محل درمان و دو نفر دیگر به 

بیمارستان منتقل شدند.

کفتارهای زورگیر در دام پلیس 
توکلی- سارقان زورگیر معروف به »کفتار« در 
حالی دستگیر شدند که تاکنون به  3۰ فقره 
سرقت در محور گردشگری  هفت  باغ کرمان  
ــد.  فرمانده انتظامی استان  اعتراف کــرده ان
کرمان  روز گذشته در تشریح  ماجرای زورگیری  
دزدان خشن   گفت:در پی وقوع چندین فقره 
سرقت از شهروندان در محور"  گردشگری هفت 
باغ علوی "کرمان موضوع دستگیری سارقان 
زورگیر به صورت ویژه در دستور کار مأموران 
انتظامی  قرار گرفت. به گــزارش خبرنگار ما، 

ــزود: ماموران پلیس امنیت  ســردار ناظری  اف
ــن فرماندهی بــا انــجــام  اقــدامــات  عمومی ای
اطالعاتی و تالش شبانه روزی  دو  سارق حرفه 
ای را در حالی که با یک دستگاه موتورسیکلت 
قصد زورگیری  از یک زوج جــوان را داشتند 
شناسایی کردند. وی اظهار کرد: سارقان زورگیر 
به محض  مشاهده پلیس از محل  گریختند  اما  
سرانجام با تالش و سرعت عمل ماموران پس از 
تعقیب و گریز  به همراه چند قبضه سالح سرد 
دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به مقر انتظامی 

منتقل شدند.  این مقام ارشد انتظامی کرمان  
با بیان این که سارقان سه  سال تحت تعقیب 
پلیس و دستگاه قضایی بودند، درباره شگرد آن 
ها  خاطرنشان کرد: متهمان در ابتدای شب 
با استفاده از سالح سرد به شهروندانی که در 
حاشیه های محور هفت باغ توقف داشتند، 
حمله و با تخریب خودرو طال، تلفن همراه و اموال 
شهروندان را  به صورت خشن غارت می کردند. 
وی اضافه  کــرد:  متهمان به 3۰ فقره سرقت 

اعتراف کردند و تحقیقات از آنان ادامه دارد.

دستگیری سرکرده  معروف اراذل و اوباش در کرمان 

کرمانی -سرکرده اراذل و اوباش در عملیات 
دستگیر  عمومی   امنیت  پلیس  ــوران   ــام  م

شد .
سرپرست پلیس امنیت عمومی استان کرمان  
گفت:  ماموران با هماهنگی مقام  قضایی، 

مخفیگاه این مجرم را  در یکی از محالت جرم 
خیز محاصره کردند اما این متهم  در هنگام  
مشاهده   پلیس  با سالح سرد به سمت آن 
ها حمله ور شد که با اقتدار عملیاتی ماموران 

دستگیر شد. 

تهران در  محمدعلی نجفی شــهــردار اسبق 
پرونده قتل میترا استاد همسر دومش، بار دیگر 
از سوی شعبه نهم دادگــاه کیفری یک استان 
تهران به قتل عمد محکوم شد.  در همین حال 
برخی رسانه ها  اعــالم کــرده اند که نجفی به 
هفت سال و نیم حبس محکوم شده که شش 

سال آن قابل اجراست.
حمیدرضا گودرزی وکیل محمدعلی نجفی در 
گفت وگو با فارس درباره اعالم حکم موکلش 
از جنبه عمومی قتل میترا استاد گفت:حکم 
»نجفی« صادر شده اما هنوز به صورت رسمی به 
ما ابالغ نشده است. وی افزود: آن چه در سامانه 
اعالم شده است، رای دادگاه به محکومیت قتل 
عمد است اما این که محکومیت نجفی چند سال 

است هنوز ابالغ رسمی نشده است.
 این وکیل ادامه داد: اگرخبر برخی رسانه ها 
مبنی بر محکومیت شش سال حبس صحت 
داشته باشد، به دلیل این که ما قتل شبه عمد را 
قبول داریم فرجام خواهی و به رای صادر شده  

در دیوان عالی اعتراض می کنیم.
 برخی رسانه ها اعــالم کردند حکم نجفی از 
ــاه کیفری استان تهران  ســوی شعبه 9 دادگ
صادر شده است  وگفته می شود نجفی به هفت 
سال و نیم حبس محکوم شده که شش سال 
آن قابل اجراست. ۱۰ روز قبل و بعد از گرفتن 
رضایت از خانواده استاد به دلیل نقص حکم 
صادر شده در دیــوان عالی کشور در شعبه 9 
دادگاه کیفری استان تهران یک بار دیگر نجفی 
پای میز محاکمه رفــت.  هفتم خــرداد امسال 

میترا استاد به دست محمدعلی نجفی شهردار 
اسبق تهران به قتل رسید و کیفرخواست پرونده 
اتهامی محمدعلی نجفی شامل قتل عمد میترا 
استاد، حمل و نگهداری سالح غیرمجاز، ایراد 
صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح )غیرفوتی( 
با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نام  برده 
تعریف شد .مردادماه امسال، دادگاه کیفری 
استان تهران نجفی را به دو اتهام قتل عمد و 
نگهداری سالح غیر مجاز مجرم شناخت و از 

اتهام ایراد صدمه غیر موثر در قتل تبرئه کرد.
ــانـــواده  ــم دادگـــــــاه، خـ ــک  پـــس از اعــــالم ح
قصاص  از  و  بخشیدند  را  نجفی  مــقــتــول، 
صرف نظر کردند. با درخواست متهم برای 
تجدیدنظرخواهی حکم به دیوان عالی کشور 
ارسال و در نهایت 3۰ شهریور، حکم دادگاه 
ــدوی نقض شــد. امــا با بخشش اولــیــای دم،  ب
شهردار اسبق از قصاص رهایی یافت و دادگاه 

ــای ۶ و 9 آذر به دلیل بررسی جنبه  در روزه
ــن جلسات،  ــد. در ای عمومی قتل بــرگــزار ش
اظهارات کارشناسان اسلحه شناسی و پزشکی 
قانونی به همراه آخرین دفاعیات متهم و وکالی 
ایشان و همچنین شاهدان و مطلعان پرونده 
اخذ شد. طبق نظر رئیس دادگاه، ادعای کمانه 
زنی گلوله منتفی و به گفته نماینده دادستانی، 
ــازات درخــواســت شــد.  نجفی در  ــج اشــد م
رسیدگی مجدد گفته بود "در گزارش فرمودند 
که پنج گلوله شلیک شده و لفظ مبادرت را برای 
ارتکاب قتل استفاده کردند اما لفظ مبادرت 
عبارت از انجام فعلی با قصد و اراده است در 
حالی که من اصال قصدی برای انجام این ها 
نداشتم"  پس از ختم دور دوم دادرسی، قاضی 
کشکولی اعالم کرد ظرف یک هفته، رأی نهایی 
صادر و اعالم خواهد شد و حاال پس از گذشت 

این مدت، رأی صادر شده است.

نجفی دوباره به قتل عمد محکوم شد 

دستگیری سرگرد قالبی با 
اخاذی ۱۵0 میلیونی 

 معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی 
بود  مدعی  کــه  فــردی  دستگیری  از  پایتخت 
سرگرد پلیس راهور است خبر داد و گفت: این 
مامور قالبی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
اخــاذی کرده بود.به گــزارش  میزان، سرهنگ 
کارآگاه "احمد نجفی" بیان کرد: بیست و چهارم 
شهریورماه امسال ماموران دژبان ناجا در یکی از 
خیابان های جنوب تهران متوجه فردی شدند 
که لباس کارکنان راهور را با درجه سرگردی بر 
تن داشت و در حال گرفتن جریمه از شهروندان 
بود و با توجه به این که این فرد بدون صدور قبض، 
جریمه را به صورت نقدی درخواست می کرد و 
قسمت هایی از لباس فرم وی نیز با لباس فرم 
کارکنان پلیس تفاوت داشــت از وی تقاضای 

مدارک شناسایی کردند.
این مقام انتظامی با اشاره به این که این فرد که 
فاقد مدارک شناسایی بود دستگیر شد افزود: 
متهم هنگام انتقال به کالنتری موفق به فرار شد، 
اما خــودروی ســواری اش به کالنتری تحویل و 
سپس پرونده تشکیل شده برای شناسایی وی به 

پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی افــزود: در بازرسی از خــودروی متهم تعداد 
زیادی گواهی نامه متعلق به افراد مختلف کشف 
و با دعوت از آنان مشخص شد که این رانندگان 
وجوه مختلفی را به متهم پرداخت کرده اند تا کار 

آن ها را در راهور انجام دهد.
معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی 
پایتخت با بیان این که با هماهنگی های قضایی 
تیمی از کارآگاهان اداره پنجم برای دستگیری 
متهم به مخفیگاه وی اعزام شدند، افزود: متهم 
در همان بدو ورود به پلیس آگاهی اعتراف کرد 
ــور تردد  که در تهران و قم با پوشش افسر راه
داشته و خود را رئیس ستاد ترخیص یا کارشناس 
ایران خودرو از راهور یا سرگرد شاغل در پلیس 
ــور معرفی می کرده و به بهانه هایی چون  راه
فروش خودروی سهمیه ای، استخدام در ستاد 
ترخیص، کم کردن جریمه و گرفتن گواهی نامه 
و جواز ساخت منزل و ... از مردم مبالغ زیادی 

پول گرفته است.

برخی رسانه ها از صدور حکم هفت سال و نیم حبس برای نجفی خبردادند ، وکیل متهم : اعتراض می کنیم  

اتوبوس مرگ در ولنجک
برخورد اتوبوس با 7 خودرو یک کشته و ۳ مصدوم  به جا گذاشت 
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شاخص

افزایش تعداد شعب بانکی در 
ایران برخالف روند جهانی 

الکترونیک،  بانکداری  گسترش  به  توجه  با 
بیشتر کشورهای توسعه  یافته یا درحال  توسعه 
تعداد شعب بانکی خود را کاهش داده اند ولی 
بانکی  افزایش تعداد شعب  همچنان شاهد 
در ایـــران هستیم کــه موجب کاهش قــدرت 
تسهیالت دهی بانک ها می شود. تعداد شعب 
بانکی در ایــران در 14 سال اخیر 34 درصد 
افزایش یافته است. این در حالی است که در 
اتحادیه اروپا طی 10 سال اخیر سرانه تعداد 
شعب به جمعیت از 34 به 21 شعبه به ازای 100 
هزار نفر جمعیت رسیده است. در واقــع، بین 
سال های 2009 تا 2018، 33 درصد از تعداد 

شعب بانکی اتحادیه اروپا کاسته شده است.

در حاشیه دولت

 رشد چند صد درصدی 
پرونده های تعزیرات

هادی محمدی - اگر یکی از شاخص های رونق 
تولید میزان صدور جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری 
باشد ، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
معتقد است این شاخص طی امسال رشد داشته 
است . وی توضیح می دهد جواز تأسیس واحدهای 
تولیدی 16 درصد و پروانه بهره برداری واحدهای 
تولیدی 8 درصد رشد کرده که در مجموع بیانگر 
رشد حرکت به سمت تولید در کشور است. وی درباره 
اقدامات این وزارتخانه برای کنترل قیمت ها پس از 
افزایش قیمت بنزین خاطر نشان کرد: پیش بینی ما 
این بود که افزایش نرخ بنزین اثر واقعی و همچنین 
روانی داشته باشد و عده ای هم دنبال سوءاستفاده 
باشند. البته اثر واقعی در بیشتر کاالها یا وجود ندارد 
یا آن قدر ناچیز است که می توان آن را نادیده گرفت 
اما در حوزه خدمات اثر واقعی وجود داشته است که 
ما هم نظارت داشته ایم و تا جایی که توانسته ایم مانع 
افزایش قیمت ها شده ایم. وی ادامه داد: در همین 
مدت پرونده هایی که به تعزیرات فرستاده ایم رشد 

چند صد درصدی داشته است.

 آغــاز تشریفات اداری دریافت وام از روسیه	 
 تا کمتر از یک ماه دیگر

وزیر نیرو هم خبرهای خوشی از افتتاح طرح ها و وام 
روسیه داد. رضا اردکانیان با اشاره به این که تا پایان 
سال در 9 استان کشور طرح های آب و برق افتتاح 
می شود، اظهار کرد: امیدواریم 227 طرح وعده 
داده شده با سرمایه گذاری 33 هزار میلیارد تومان 
تا پایان سال محقق شود و همچنین 3000 مگاوات 
ظرفیت جدید را به مدار بیاوریم. وی درباره آخرین 
وضعیت وام دریافتی از روسیه تصریح کرد: مجلس 
در سال 95 مجوز دریافت وام 5 میلیارد دالری از 
روسیه را داد که طرح های مربوط به 2.2میلیارد 
دالر آن به تأیید طرف روس رسیده بود. برای 2.8 
میلیارد باقی مانده نیز طرح های مختلفی بررسی 
و پیشنهاد شد که در نهایت به تصویب ایران رسید 
و طرف روس هم موافقت خود را با آن اعالم کرد که 
در ابتدای سال میالدی تشریفات اداری و تنظیمات 

قراردادها باید انجام شود.

ثبت نام بیش از ۱00 هــزار نفر در طرح ملی 	 
مسکن

ــر راه و  امــا همچنان مهم ترین موضوعی که وزی
شهرسازی باید در خصوص آن گزارش دهد موضوع 
طرح ملی مسکن است . رضا اسالمی این هفته نیز 
درباره این طرح بزرگ ملی اظهار کرد: آمار ثبت نام 
شدگان در طرح ملی مسکن بیش از 100 هزار نفر 
بوده و همچنان ثبت نام این طرح در 17 استان و 
218 شهر در حال انجام است. وی گفت: در برخی 
شهرها میزان پیش بینی ما از تقاضا کمتر بوده است 
و ما باید زمین های جدیدی را پیش بینی کنیم. البته 
ما دنبال زمین هایی هستیم که امکانات زیربنایی 
الزم را دارد تا تجربه مسکن مهر تکرار نشود. اسالمی 
خاطرنشان کرد: البته حدود 40 درصد از ثبت نام 
کنندگان شرایط را رعایت نکرده و فرم آن ها قرمز 
است و سایت و بقیه را دچار مشکل می کند. تقاضای 
ما این است کسانی که از امکانات مسکن پیش از این 
استفاده کرده اند در سایت ثبت نام نکنند تا ما بتوانیم 

به سایر مردم خدمات ارائه کنیم.

بازار خبر

رئیس کل گمرک: برخی 
واردکنندگان ارزش کاالها را 

کیلویی اظهار می کنند

مهر - رئیس کل گمرک با بیان این که قیمت 
پایه های کاالهای وارداتــی باید اصالح و واقعی 
شود، گفت: برخی واردکنندگان ارزش کاالها 
را کیلویی اظهار می کنند. مهدی میراشرفی 
ــع فـــعـــاالن اقـــتـــصـــادی در پــاســخ به  ــم در ج
انتقادات اعضای اتاق بازرگانی تهران درباره 
ارز 4200 تومانی گفت: تا وقتی ارز تک نرخی 
یافت.  رهایی  سودجویی  از  نمی توان  نشود، 
 برخی اعضای اتاق از ارز 4200 تومانی به عنوان

 »ارز لعنتی« نام بردند.

فروش از دم قسط اموال مازاد بانک ها 
در بورس طی یک ماه آینده

تسنیم - مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد 
از فراهم شدن زمینه عرضه امالک مازاد بانک 
ها از طریق بورس طی یک ماه آینده خبر داد و 
گفت: در تالشیم تا در روزهای آینده این اجازه 
را به بانک ها بدهیم که این کار را با دریافت پیش 

پرداخت کمتر و حتی از دم قسط انجام دهند.

نرخ دالر پس از چند روز صعود مالیم و تند تا بیش 
از 14 هزار تومان، دیروز سرانجام فروریخت و 
نشان داد که اظهارات مسئوالن بانک مرکزی 
در خصوص ثبات قریب الوقوع بازار ارز بی دلیل 
نبوده است. نشانه های این افت قیمت از دو شب 
قبل و زمانی که بازارهای رسمی تقریبًا تعطیل 
بودند آشکار شد و در نهایت دیروز بعداز ظهر، 
هر دالر آمریکا با سقوط هزار تومانی، تا محدوده 
13200 تومان عقب نشست. در این زمینه، 
رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست هیئت 
دولــت با بیان این که مشکالت دو هفته اخیر 
در بازار ارز به علت مسائل سیاسی، جو روانی 
و تبلیغاتی در بــازار ایجاد شده، اظهار کرد که 
این مسائل حل شده و به زودی ثبات الزم ایجاد 
می شــود. رئیس کل بانک مرکزی با هشدار 
به دالالن و نوسان گیران ارزی گفت: دالالن 
و نوسان گیران بــازار ارز، توانایی این بانک را 
دست کم نگیرند؛ بانک مرکزی توانایی الزم را 

دارد تا هر زمان که اراده کند با حضور در بازار و 
نقش آفرینی در عرضه و تقاضا، تعادل را برقرار 
کند. وی با بیان این که بــازار ارز تحت کنترل 
است، بانک مرکزی در بازار حضور قاطع و توانایی 
و ذخایر اسکناس کافی دارد، به مردم توصیه کرد 
که دارایی خود را در معرض ریسک خرید و فروش 
ارز قرار ندهند زیرا در یک روز، نرخ ارز هزار تومان 
باال می رود یا هزار تومان کاهش می یابد. همتی 
خاطر نشان کرد: مسائل رخ داده در بازار ارز به 
مسائلی که در فضای مجازی مطرح می کنند - 
مانند تورم و انتظارات و پیش بینی ها - هیچ ربطی 
ندارد. رئیس کل بانک مرکزی خبری هم درباره 
بازار متشکل ارزی داد. همتی در خصوص تاخیر 
در راه اندازی این بازار گفت: تست گرم این بازار 
در حال انجام است. انواع تست های بازار متشکل 
ارزی انجام شده یا در حال انجام است. زمان 
راه اندازی این بازار را اعالم نمی کنم اما به طور 

قطع، امسال تحقق می یابد.

اگر چه مسئوالن دولت تاکید دارند که به هیچ 
عنوان به سمت استقراض از بانک مرکزی یا 
همان چاپ پول پرقدرت نمی روند، اما رشد 
ــزون شاخص پایه پولی در این باره، به  روزاف
معمایی تبدیل شده است. با این حال، گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که 
این مسئله به همراه رشد روز افزون بدهی های 

دولت چطور اتفاق افتاده است.
ــای  ــاره ــی آم ــررس ــزارش خـــراســـان، ب ــ ــه گ ب
بدهی دولت نشان می دهد که این نهاد به 
طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی 
خصوصی، دولتی و عمومی غیر دولتی بدهکار 
است. رقم این بدهی ها طبق آمار سازمان 
برنامه و بودجه در پایان سال 96، بیش از 
ــت. طبیعی  ــزار میلیارد تومان اس 565 ه
است این میزان از بدهی، مشکالت متعددی 
را بــرای هر فرد حقیقی و حقوقی که طرف 
حساب دولت بوده ایجاد می کند. گزارش 
اخیر مرکز پژوهش هــای مجلس با عنوان 
»شناسایی مجاری ایجاد بدهی دولت«، مهم 
ترین این بخش ها را سازمان تامین اجتماعی، 
صندوق های بازنشستگی، بانک مرکزی، 
بانک های دولتی و خصوصی سازی شده، 
دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران 
بخش خصوصی اعــالم می کند. طبق این 
گزارش، با وجود تاکید مسئوالن دولت مبنی 
بر عدم استقراض از بانک مرکزی، شرکت های 
دولتی به طرق مختلف از منابع بانک مرکزی 
استفاده کرده و بدهی قابل توجهی را رقم 
زده اند. بدهی هایی که عمدتًا از محل صدور 
ضمانت دولت برای گشایش اعتبار اسنادی 
برای شرکت های دولتی ایجاد می شود، با 
این حال، این شرکت ها اعتبار دریافت شده 
را بازپرداخت نمی کنند و سازمان برنامه نیز 
اعتباری برای تسویه این بدهی ها در قوانین 
بودجه در نظر نمی گیرد. لذا نتیجه این بدهی، 
در عمل همان استقراض از منابع بانک مرکزی 

خواهد بود.این گزارش در ادامه مسیر دیگر 
رشــد بدهی هــای دولــت را نشان می دهد. 
مسیری که باز منتهی به همان استقراض از 
منابع بانک مرکزی خواهد شد. بر این اساس، 
بررسی ها نشانگر این است که دولت در موارد 
بسیاری بــرای تامین هزینه ها یا تسهیالت 
مــورد نیاز، دست به جیب بانک های عامل 
دولتی شده و در بسیاری از موارد، این بانک ها 
توان مالی الزم برای اجرای دستورات دولت 
را نداشته و در عمل، باز متوسل به استفاده 
از منابع بانک مرکزی شده اند. این مسئله 
جــدای از رشد پایه پولی، منجر به تضعیف 
ترازنامه این بانک ها و کاهش قدرت وام دهی 
آن ها شــده است.مسیر ســوم ایجاد بدهی 
برای دولــت، به بار مالی مصوبات آن بر می 
گردد. بر این اساس، دولت با پرداخت نکردن 
کامل و به موقع تعهدات خود به صندوق های 
بازنشستگی و ایجاد بار مالی از طریق مصوبه 
های قانونی نظیر بازنشستگی زودتر از موعد و 
تخفیف های مختلف، ضمن بدهی زایی برای 
دولت، موجب فشار بر منابع این صندوق ها و 
ایجاد مشکالت متعدد برای آن هاشده است.
مسیر چهارم ایجاد بدهی برای دولت نیز ناظر 
به بدهی به بنگاه هاست که به طرق مختلف 
بودجه ای و تغییر شرایط پروژه های دولتی به 
خصوص ناشی از تغییرات تورم و نرخ ارز رخ می 
نماید و تاکنون برای بنگاه های زیادی مسئله 

ساز شده است.
این گــزارش در پایان با بیان این که کسری 
بودجه دولت در سال های مختلف به شکل 
بدهی های غیر سیال در ترازنامه بانک ها، 
بانک مرکزی، شرکت های پیمانکار خصوصی 
و صندوق های بازنشستگی ظاهر شده است، 
تاکید کرده که روش صحیح تامین مالی دولت 
از محل بدهی، انتشار اوراق بدهی در بازار 
است. موضوعی که شفاف و قابل کنترل بوده و 
اختاللی در فعالیت خریداران نخواهد داشت.

بانک مرکزی در اطالعیه ای تأکید کرد  بانک ها موظف هستند پس از انعقاد و امضای قرارداد اعطای 
تسهیالت بانکی نسخه ای از آن را در اختیار تسهیالت گیرنده قرار دهند و این موضوع طی مکاتبات و 
بخشنامه های متعدد بانک مرکزی بارها به بانک ها اعالم شده است. این بانک  از هموطنان خواسته 
در صورت مواجهه اشخاص با هرگونه تخلفی از این امر، موضوع را به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و 
مؤسسات اعتباری این بانک منعکس کنند.به گزارش خراسان، نکته جالب توجه اطالعیه بانک مرکزی 
این است که پل ارتباطی مشخصی برای شکایت شهروندان از بانک های متخلف در این زمینه اعالم نشده  
است.  همچنین در سایت بانک مرکزی هیچ شماره تلفن مستقیم یا ایمیلی از این بخش وجود ندارد. البته 
شاید تماس با دایره ارتباطات مردمی روابط عمومی این بانک به شماره تماس 29954855  یا ستاد 
خبری اداره حراست بانک مرکزی به شماره تماس پیام گیر 22257171، دورنگار به شماره تماس 

29952554 و مکاتبه از طریق پست الکترونیکی به نشانی  setad.khabar@cbi.ir راهگشا باشد.

اولین سوت زنی تشکل ها در 
واکنش به دعوت  وزیر اقتصاد

فــارس - تعدادی از تشکل های دانشجویی پس 
از فراخوان سوت زنی دژپسند وزیر اقتصاد برای 
مقابله با فساد و رانت، اولین سوت را در حوزه صدور 
مجوزهای کسب و کار زدند. در بیانیه این تشکل ها 
آمده است: آقای دژپسند در ماه های گذشته گفتید 
90 درصد مصوبات این هیئت اجرا نمی شود. مگر 
مجری این مصوبات کیست؟ غیر از خود این هیئت 

که ریاست آن نیز بر عهده شماست؟

دالر یک شبه هزار تومان 
سقوط کرد 

همتی: دالالن توانایی بانک مرکزی را دست کم نگیرند 

گزارش مرکز پژوهش ها از ریشه های چهار گانه ایجاد 
بدهی 600 هزار میلیاردی دولت 

روش های جدید دولت برای چاپ پول 

بانک ها باید نسخه ای از قرارداد را به وام گیرندگان بدهند 
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روزنامه خراسان           رتبه 4 نشریات کشوری

آرمان ملی - علیرضا شهیدی، رئیس سازمان  •
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفته اگر 
در آینده زلزله ای داخل خزر رخ دهد، احتمال وقوع 
سونامی وجود دارد اما اگر در داخل خشکی رخ دهد 
ممکن است امواجی به وجود آورد که باعث شود 
ساحل کم عرض خزر شامل شهرها، تاسیسات و بنادر 
تحت تاثیر این امواج قرار گیرد و خساراتی وارد شود. 

جامعه شناس  • ــی  ــک ارم آزاد  ــقــی  -ت کــیــهــان 
اصالح طلب پیش بینی کرده که اصولگرایان پیروز 
انتخابات مجلس هستند و اصالح طلبان هم  چون 
اخالق شکست ندارند، زیر میز بازی می زنند و رفتار 
رادیکال پیشه می کنند!  کسانی که اصالح طلبی 
را روایــت می کنند، همچنان روایــت کالسیک از 
ــد... اصولگرایان صورت بندی  اصالح طلبی دارن
جدیدی را از خودشان سامان می دهند. مشخصا 
با آمــدن آقــای رئیسی و تصوری که جامعه فــردا از 
طریق ُکنش او دارد دنبال می شود، دارنــد به یک 

صورت بندی جدید در اصولگرایی شکل می دهند.
اعتماد - عباس عبدی،در مطلبی خطاب به  •

اصولگرایان  چندسوال را مطرح کرد :آیا ممکن 
است که شما از طرح افزایش و سهمیه بندی کردن 
قیمت بنزین بی اطالع بوده و اقدام به مخالفت 
کرده باشید؟ غیر ممکن است. پس ایستادگی در 
برابر اصل این تصمیم از سوی شما چه ارتباطی با 
دیگر ادعاهای شما دارد؟ اصال چه نیازی است 
که بــرای قانع کــردن شما از ایــن حمایت و این 

موضع گیری درباره بنزین، توجیه آورده شود؟
شهروند - آخرین آمار از جمعیت یوزپلنگ ها  •

مربوط به بیشتر از دو  سال پیش است، کمتر از ٤0 
یوز باقی مانده. بعد از دو  سال معلق بودن پروژه 
بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، کار این 
پــروژه دوبــاره از سر گرفته شده اســت؛ اما بدون 
دوربین تله ای و بدون آمارگیری سازمان محیط 
ــروژه بین المللی   زیست ... از نگاه سرپرست پ
جمعیتی  وضــع  آسیایی،  یوزپلنگ  از  حفاظت 

یوزپلنگ های بازمانده خوب نیست.

 نورنیوز  مدعی شد: نور علی تابنده به دلیل  •
کهولت سن و بیماری درگذشت.  سایت صراط 
هم نوشت: نور علی تابنده، از بزرگان دراویش 
گنابادی در بیمارستان مهر تهران درگذشت. 
در عین حــال برخی منابع نزدیک به دراویــش 
گنابادی به ویژه در توئیتر این خبر را تکذیب کردند 

و نوشتند حتی حال وی رو به بهبودی است.
ــی مــســعــودی  • ــاض ــد : ق تــابــنــاک  مــدعــی ش

مــقــام کــه نــامــش بــه واســطــه محاکمه مفسدان 
اقتصادی و آقازاده ها سر زبان ها افتاده، دستور 
ممنوع الخروجی "یاسین رامین" را که در دادگاه 
بدوی جمعًا به 1۷ سال حبس و رد مال محکوم 
شده است، تمدید کرد. در پرونده شرکت رشد 
وابسته به جمعیت هالل احمر که "یاسین رامین" 
1058 مجتمع قضایی  متهم آن اســت، شعبه 
ویژه کارکنان دولت، در سه فقره اتهامی، رامین 
را جمعًا به 1۷ سال حبس و رد مال محکوم کرده 
است که طبق ماده 134 قانون مجازات اسالمی 
در صورت قطعیت یافتن محکومیت صادر شده، 

مجازات اشد یعنی هفت سال اجرا می شود.
رویداد24 مدعی شد : پس از افزایش قیمت  •

بنزین، موضوع استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت در 
مجلس قوت گرفته است. اطالعات رویــداد24 
نشان می دهد گرانی بنزین دلیل واقعی استیضاح 
نبوده و برخی نمایندگان به دنبال این هستند تا 
مسعود کرباسیان یا سورنا ستاری را به عنوان وزیر 
نفت معرفی کنند.شنیده های خبرنگار رویداد24 
حاکی است که محمود واعظی رئیس دفتر رئیس 
جمهور نیز تلویحا از جانشینی کرباسیان یا ستاری 

حمایت کرده است.
پارسینه خبرداد :برایان هوک نماینده ویژه  •

آمریکا  در امور ایران بار دیگر با بیان این که  تکرار این 
که فشار حداکثری علیه ایران ادامه خواهد داشت، 
گفت: در صورتی که یک توافق جامع حاصل شود، 
واشنگتن حاضر است تمام تحریم ها را کنار بگذارد 
و روابــط دیپلماتیک خود با ایــران را از سر بگیرد.
وی مدعی شد سیاست فشار حداکثری ایــاالت 

متحده مطابق خواسته های مردم ایران است!

درحالی که مقامات آمریکایی و سعودی در چند 
نوبت تاکید و تصریح کــرده بودند که »شواهد 
قانع کننده«ای دارنــد که به ادعــای آن ها ثابت 
می کند ایران در حمله به تاسیسات استراتژیک 
ــو«ی عربستان دســت داشته اســت اما  ــک »آرام
بازرسان سازمان ملل متحد پس از حدود سه ماه 
در گزارشی اعالم کردند : »هیچ دلیل و شواهد 
قانع کننده ای« که ثابت کند ایران در حمالت به 
تاسیسات نفتی عربستان نقش داشته است به 
دست نیاورده اند. حمله ارتش مردمی یمن به این 
تاسیسات که با تولید پنج میلیون بشکه نفت در 
روز، 5 درصد از نفت جهانی را تامین می کند، در 
23 شهریور گذشته با 1۷ پهپاد روی داد و باعث 
ایجاد آتش سوزی های گسترده ای شد که بازار 
جهانی نفت را بی ثبات کرد. ارتش یمن در همان 

ابتدای انتشار خبر این حمله مهم، مسئولیت 
انجام آن را پذیرفت اما آمریکا و عربستان تا همین 
سه هفته پیش مدعی بودند که شواهدی از دست 
داشتن ایــران در این حمالت در اختیار دارنــد و 
ادعا می کردند که این حمالت با موشک های 

کروز ایرانی انجام شده است. حتی در یک نشست 
خبری، یک مقام نظامی سعودی تصاویر چند تکه 
آهن را که ظاهرا مربوط به موشک بود نمایش داد و 
مدعی شد که این قطعات ایرانی است! آمریکا حتی 
عراق را هم متهم به همکاری در این حمله کرد اما 

ارتش یمن بارها تاکید کرده بود این حمالت توسط 
یمنی ها انجام شده است و ایران و عراق مداخله 
ای نداشته اند.با این حال اکنون حدود سه ماه 
از این حمالت می گذرد. خبرگزاری بلومبرگ 
گــزارش داد که بازرسان سازمان ملل که برای 
بررسی این موضوع به عربستان سفر کرده اند در 
گزارشی تاکید کرده اند که نمی توانند تایید کنند 
ایران در این حمالت نقش داشته است. براساس 
این گزارش »آنتونیو گوترش« دبیر کل سازمان 
ملل متحد نیز در گزارش خود راجع به ایران به 
شــورای امنیت به استناد گــزارش بازرسان این 
سازمان، اعالم کرد: » در لحظه کنونی ما بر اساس 
تحقیقات مستقل خود نمی توانیم منشأ ایرانی 
بودن موشک های کروز و همچنین پهپادهای مورد 
استفاده در حمله به آرامکو را تایید کنیم.« در این 
گزارش تاکید شده که بازرسان توانسته اند بقایای 
سیستم های تسلیحاتی مورد استفاده در حمله 
به فرودگاه بین المللی »ابها« در ماه مه )خرداد( 
و حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در سپتامبر 
)شهریور( را پیدا کنند. براساس این گــزارش، 

بررسی های سازمان ملل همچنان ادامه دارد. 

آب سرد گوترش روی سر سلمان ! 
دبیر کل سازمان ملل: هیچ دلیل و سندی مبنی بر نقش ایران در حمالت آرامکو وجود ندارد 

توضیحات رئیس دفتر روحانی و یک نماینده درباره اتفاقات ماهشهر 
نور نیوز: طوالنی شدن زمان اعالم تعداد کشته شدگان به دلیل تفکیک دقیق چگونگی جان باختن افراد است 

مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  یک  و  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
درباره بخشی از حوادث اخیر به ویژه اتفاقات و اغتشاشاتی که 
در ماهشهر رخ داده است، توضیحاتی ارائه کردند. به گزارش 
ایسنا، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه 
مجلس در مراسم گرامی داشت روز دانشجو در دانشگاه تهران، در 
پاسخ به دانشجویی که از وی در خصوص انفعال مجلس در قبال 
ناآرامی های بعد از افزایش قیمت بنزین و کشته شدن تعدادی در 
این ناآرامی ها انتقاد کرد، گفت:  یک امر اعتراضی رخ داده اما 
یک عده اقدامات ضد امنیتی انجام داده اند، در همین اطراف 
کرج عده ای به انبارهای سوخت حمله کردند، وقتی به یک انبار 
بنزین حمله شود هر کسی می داند در صورت آتش گرفتن، 10 تا 
15 هزار نفر اطراف آن کشته می شوند.  وی افزود: در این میان 
ممکن است به جمع بی گناهی هم آسیب وارد شده باشد که حاکم 
اسالمی وظیفه دارد آن را جبران کند، دیه پرداخت و به خانواده 

آنان رسیدگی شود.  قاضی زاده هاشمی ادامه داد: در ماهشهر 
تعداد زیادی از افراد کشته شده اند، دقیق می دانیم چه کسانی 
بوده اند، سالح از کجا رفته است، می خواستند به خطوط اصلی 
انتقال انرژی کشور صدمه بزنند بعد آن جا مسئول امنیت آن 
خطوط باید چه کار می کرد؟ آیا کسی نمی داند وقتی می خواهد 
به خطوط اصلی انرژی کشور حمله کند چه اتفاقی رخ می دهد؟  به 
گزارش ایسنا، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز صبح 
دیروز در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران درباره 
جزئیات اتفاقات نیزارهای ماهشهر گفت: بر اساس تصاویری که 
از این اتفاقات موجود است عده ای مسلح به نیروی انتظامی و 
مردم تیراندازی می کردند که این کاِر خیلی عجیبی است. وی 
افزود: در ماهشهر و عسلویه شاهد بودیم که این ها سنگربندی 
کرده بودند و اسلحه داشتند که این موضوع عجیبی بود؛ عده ای 

از کشته ها هم توسط همین ها انجام شده است.

نور نیوز: طوالنی شدن زمان اعالم تعداد کشته شدگان 	 
به دلیل تفکیک دقیق  چگونگی جان باختن افراد است 

در همین حال وب سایت نورنیوز نزدیک به دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی در گزارشی در پاسخ به این سوال که آمار 
رسمی کشته شدگان حوادث اخیر اعالم نمی شود؟ نوشت: 
»پیگیری ها نشان می دهد که آمار دقیق کشته شدگان نزد 
نهادهای مربوط موجود است، اما اطالع رسانی نکردن درباره 
آن، از آن جا که نیازمند تفکیک دقیق از حیث چرایی و چگونگی 
جان باختن افــراد بــوده، تاکنون به طول انجامیده است. به 
بیان دقیق تر؛ حاکمیت نه تنها به این موضوع مهم بی تفاوت 
نبوده، بلکه مصرانه و با جدیت در پی روشن شدن ابعاد مختلف 
ماجراست تا کمترین حقی از شهروندانی که متاسفانه در این 
قضایا جان خود را از دست داده اند و به تبع آن خانواده های 

شان تضییع نشود.«

واکنش سخنگوی سپاه به اظهارات 
منتسب به سردار قربانی 

 سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه 
در پی انتشار اظهارات منتسب به سردار 
مرتضی قربانی از فرماندهان و پیش کسوتان 
ــاره هــدف قــرار دادن تل  دفــاع مقدس درب
ــورت ارتــکــاب خطای  ــو از لبنان در ص آوی
اسرائیل در قبال ایــران و اظهار نظر وزیر 
دفاع لبنان در این خصوص گفت: با توجه 
به بررسی های به عمل آمده آن چه سردار 
مرتضی قربانی مطرح کرده است تحریف 
شده  و مورد برداشت نادرست رسانه ای قرار 
گرفته است و ایشان در واقع پاسخ گویی به 
اسرائیل را با ابزار ها و ظرفیت های متنوع 
موجود دراختیار مطرح کرده است.سه روز 
پیش سردار قربانی که خبرگزاری میزان از 
وی به عنوان مشاور فرمانده سپاه نام برده 
بود، در گفت وگو با این خبرگزاری در پاسخ 
به اظهارات وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 
که گفته بود »اگر برای جلوگیری از دستیابی 
ــران به ســالح هسته ای، راه دیگری جز  ای
اقــدام نظامی نباشد، اسرائیل این کار را 
خواهد کرد«، گفت: »اوال ما به دنبال سالح 
هسته ای نیستیم ...اما رژیم صهیونیستی 
اگر مرتکب کوچک ترین خطایی در قبال 
ایــران شود،  از همان لبنان »تل آویو« را با 
خاک یکسان می کنیم و اصال نیازی نیست 

که از ایران موشک و تجهیزات بلند شود.«
در واکنش به این اظهارات، الیاس بوصعب، 
وزیر دفاع لبنان، در توئیتی نوشت: »اگر 
ظهاراتی که به مشاور فرمانده کل سپاه  ا

ــران نسبت می دهند درست  پــاســداران ای
باشد، بسیار مایه تأسف و ناپذیرفتنی است 
و مداخله ای است در حق حاکمیت لبنان، 
ــران  کــشــوری کــه بــا جمهوری اســالمــی ای
روابط دوستانه ای دارد؛ اجازه ضربه زدن 
به استقالل رأی لبنان را به هیچ شکلی از 

اشکال نمی دهیم.« 
ــاره روز گذشته  ســـردار رمضان  ــن ب در ای
شریف سخنگوی سپاه ضمن قدردانی از 
»دقت و دوراندیشی« وزیر دفاع لبنان که 
با »پاسخ هوشمندانه خود شیطنت رسانه 
ی - صهیونیستی را خنثی کــرد«  د ــو ــع س
گفت: سردار مرتضی قربانی از فرماندهان 
دالور هشت سال دفاع مقدس هستند اما 
هم اکنون در سمت مشاور فرمانده کل سپاه 
فعالیتی نداشته و در عرصه های دیگر در 
نیرو های مسلح در حال خدمت هستند. 
وی همچنین با ابراز امیدواری راجع به دقت 
بیشتر اصحاب رسانه در تنظیم خبرهای 
حوزه دفاعی و امنیتی از به کار بردن عناوین 
ــرای معرفی فرماندهان سپاه  نــادرســت ب

انتقاد کرد.

 آیت ا... جوادی آملی :
 ابراز گرایش های سیاسی 

ائمه جمعه در نماز جمعه سبب  
تفرقه در جامعه می شود

ــوادی آملی، مرجع تقلید شیعیان،  آیت ا... ج
گفت: گرچه نماز جمعه یک نماز سیاسیـ  عبادی 
ین بدین معنا نیست که ائمه جمعه  ما ا ست ا ا
گرایش ها و سالیق سیاسی خود را در نماز جمعه 

مطرح کنند.
ش شفقنا  آیت ا... جـــوادی آملی،  ر ا ــه گـــز ب
استاد برجسته حوزه ، در دیدار  حجت االسالم 
والمسلمین حــاج علی اکبری رئیس شــورای 
ــذاری ائمه جمعه  در توصیه ای به  سیاست گ
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه بیان کردند: 
از وجود ائمه جمعه ای که به دلیل کهولت سن، 
جای خود را به جوانان می دهند، باید استفاده 
شود، آن ها وارد عرصه بازرسی شوند، به مناطق 
ا ائمه جمعه جوان  ، ب د ن ن ی ک ش ک ر ف س ل ت خ م
دیدار کنند و تجربیات خود را در اختیار آن ها 
ئمه جمعه همدلی ایجاد  ر بین ا ند و د ر ا بگذ
کنند.ایشان ادامه دادند: نکته دیگر این است 
که گرچه نماز جمعه یک نماز سیاسیـ  عبادی 
است اما این بدین معنا نیست که ائمه جمعه 
گرایش ها و سالیق سیاسی خود را در نماز جمعه 
مطرح کنند. ابراز این نوع گرایش های سیاسی 
از سوی ائمه جمعه حتی در حد اشــاره، باعث 
حضور نیافتن طرفداران جریان مقابل در نماز 
جمعه می شود و در جامعه، ایجاد شقاق و تفرقه 
می کند بنابراین باید ائمه جمعه در این خصوص 

هوشیار باشند.
همچنین به گزارش رسا این مفسر برجسته قرآن 
کریم دیروز در درس تفسیر خود در مسجد اعظم 
قم با بیان این که باید به انــدازه ای قوی باشیم 
شمن طمع نکند، گفت:  با ندانم کاری،  که د
مسامحه کاری، سستی و فساد نمی توان کشور 

را اداره و مشکالت را حل کرد.



 کاناپه | زندگی با غارنشین ها 
در قرن بیست و یکم

اگر هزاره ها طول کشید تا انسان اولیه به انسان 
امروزی تبدیل شود، مغز کودک شما در۳-۴ 

سال آینده تکامل می یابد و از غار بیرون می آید

کاناپه | چرا دیگر جوراب سوراخ 
را نمی دوزیم؟

گاهی اوقات تغییرات کوچک روزمره، حاصل 
تغییرات بزرگ تری است و ...

پرونده مجهول | من با موجودات 
فرازمینی در تماس بودم!
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پربازدیدترین  از  یکی 
شبکه های  پــســت هــای 
اجتماعی در 2۴ ساعت 
ــرای  ــ ــاج ــ گـــذشـــتـــه، م
»حکومت زنان در فنالند« است! با انتخاب 
جوان ترین نخست وزیر تاریخ جهان، حاال 
ائتالف سیاسی پشت سر نخست وزیر جدید 
این کشور، یک ائتالف کامال زنانه است که 
رهبران هر پنج حزب عضو ائتالف زن هستند 
و سن چهار رهبر عضو دولــت ائتالفی زیر 
۳5 سال است. »سانا مارین« وزیر ۳۴ ساله و 
سابق »حمل و نقل« فنالند به عنوان نخست 
وزیــر جدید این کشور انتخاب شد تا لقب 
جوان ترین نخست وزیر جهان را به نام خودش 
ثبت کند. نکته جالب درباره او این است که به 
تازگی در گفت و گویش با رسانه های فنالندی 
گفته که در آپارتمانی اجـــاره ای با مــادرش 
زندگی می کند.  او در سال 2۰۱5 میالدی و 
در ۳۰ سالگی از شهر تامپره فنالند، نماینده 
پارلمانی در کشورش شد. در ضمن، خانم 
مارین که از هفت ماه پیش وزیر حمل و نقل 
فنالند شده بود و حاال هم جوان ترین نخست 
وزیر جهان است، یک دختر 22 ماهه دارد. 
به همین بهانه و در پرونده امروز زندگی سالم 
با ۱۰ خانم  پرنفوذ جهان در سال 2۰۱9 به 
انتخاب مجله معتبر فوربس آشنا خواهید 
شد. در خور ذکر است که مجله فوربس هر 
دو هفته یک بــار منتشر می شود و تقریبا 
مشهورترین مجله  اقتصادی جهان به شمار 
می آید و ذکر انتخاب های این مجله به معنای 

تایید آن نیست.
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 خانمی ۳۴ ساله که جوان ترین نخست وزیر جهان شد، بهانه ای شد تا با ۱۰ زن پرنفوذ جهان 
به گزارش مجله فوربس بیشتر آشنا شویم

معروف ترین مدیران ارشد زن
 ۱۴86
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غیرقابل پیش بینی  بی رحم و عمل گرا!1

نام: آنگال مرکل
ملیت: آلمانی

شغل: سیاستمدار
 »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان با آن مدل موی ساده و 
کوتاهش، پرنفوذترین زن جهان است. او از سال ۲۰۰۵ 
تاکنون صدراعظمی آلمان را بر عهده دارد. پدرش کشیش 
و مادرش یک معلم بوده و نکته جالب درباره آنگال، این است 
 که در مدرسه پلی تکنیک شهر تمپلین شروع به تحصیل 
کرده و به عقیده معلمان و هم کالسی هایش، در دوران 
نوجوانی کمتر مورد توجه اما دارای روابط اجتماعی خوبی 
بوده است. شواهد نشان می دهد مرکل خیلی درگیر سبک 
پوشش اش نیست. او سال هاست که ساده پوشی را انتخاب 
کرده و خیلی به مدل و سبک لباس هایش اهمیت نمی دهد، 
یعنی بیشتر از یک مدل خاص اما در رنگ های متفاوت 
استفاده می کند. این روزها او را سیاست مداری غیرقابل 

پیش بینی، مرموز، بی رحم و عمل گرا می خوانند. 
او بارها با سیاست های آمریکا همسو شده 
و مخالفت شدید اپوزیسیون ایــن کشور را 

برانگیخته تا جایی که یک بار، رئیس حزب 
سوسیال دموکرات، اظهارات 

مرکل را »ســجــده در برابر 
دولت آمریکا« دانست!

نیمه بهتر »بیل  گیتس«!6
نام و نام خانوادگی: ملیندا فرنچ گیتس

ملیت: آمریکایی
شغل: عضو هیئت مدیره بنیاد گیتس

ملیندا گیتس ۵۵ ساله بیش از هر چیز دیگر به عنوان 
نیمه دیگر بیل گیتس شناخته می شود. برخی حتی پا را 
از این فراتر می گذارند و می گویند او نیمه بهتر بیل گیتس 
است! ملیندا که اکنون مادر سه فرزند است در سال 
1987 در انتشارات مایکروسافت با بیل آشنا و زمینه 
ازدواجش با او فراهم شد. او که ثروتی 89/4 میلیارد 
دالری را با همسرش شریک اســت، به عنوان شریک 
همسرش در ریاست بنیاد بیل و ملیندا گیتس، به یکی 
از با نفوذترین زنان خیر جهان بدل شده است. او مدیر 
سابق برخی محصوالت شرکت مایکروسافت است و در 
سال ۲۰1۳ به عنوان سومین زن پرنفوذ جهان شناخته 
شد. خانم گیتس مدرک کارشناسی خود را در رشته 
علوم کامپیوتر و اقتصاد از دانشگاه دوک و 
مدرک MBA را هم از همین دانشگاه 
در ســال 1987 میالدی دریافت 
ــت. ملیندا نشان آزادی  ــرده اس ک
دولــت اسپانیا را در سال ۲۰۰۶ 

میالدی برای فعالیت های 
خـــیـــرخـــواهـــانـــه اش 

دریافت کرد.

بدجور سرسخت و  غیرقابل انعطاف!2

نام : ترزا می
ملیت: انگلیسی

شغل: سیاستمدار
نخست وزیر پیشین انگلیس، »ترزا می« دومین زن با 
نفوذ جهان است. او در ۲1 سالگی کارمند بانک مرکزی 
انگلیس شد و شش سال بعد برای اولین بار در انتخابات 
مجلس عوام انگلیس نامزد شد که طبیعتا هم شکست 
خــورد امــا ناامید نشد تا ایــن که در ۳۲ سالگی وارد 
مجلس این کشور شد. کارشناسان سیاسی در انگلیس، 
او را فردی »بدجور سرسخت«، »محکم« و »غیرقابل 
انعطاف« می دانند. همچنین او را فــردی »مطمئن« 
توصیف می کنند، یعنی اگر کــاری را به او بدهند به 
سرانجام می رساند و پیگیری اش در به ثمر رساندن 
یک کار، گاهی باعث تعجب اطرافیانش می شود. ترزا 

می، اول مرداد امسال جای خود را به 
نخست وزیر بعدی انگلیس یعنی 
جانسون داد و بعد از این ماجرا 
گفت: »از امروز من با شوهرم 

بیشتر بیرون می روم، می خواهم 
بیشتر آشپزی کنم و می توانم زمان 

تماشای  بـــرای  را  بیشتری 
کریکت بگذارم!«

همه چیز از گاراژ  شروع شد!7
نام و نام خانوادگی: سوزان وویچیتسکی

ملیت: لهستانی
شغل: مدیرعامل یوتیوب

»سوزان دایان وویچیتسکی«، کارآفرین اهل آمریکاست 
که مدیرعاملی شرکت یوتیوب را بر عهده  دارد. او در 
این سمت جایگزین »ساالر کمانگر« مدیرعامل ایرانی 
شرکت یوتیوب شد. در سال 1998 سرگئی برین و لری 
پیج از بنیان گذاران گوگل، گاراژ خانه وویچیتسکی را 
اجاره و نخستین دفتر گوگل را آن جا برپا کردند. ماجرا 
از این قرار بود که سوزان و همسرش، خانه 18۰ متری 
خود را به قیمت ۶۰۰ هزار دالر خریداری کرده بودند 
و برای مدیریت هزینه های قسط خرید خانه، مجبور به 
اجاره دادن گاراژش شدند. شاید قرارداد ساده اجاره  
گــاراژ خانه آن هــا را بتوان نقطه  عطفی در کل تاریخ 
دنیای فناوری دانست. او در سال 1999 به عنوان 
نخستین مدیر بازاریابی شرکت گوگل معرفی 
شد. این کارآفرین ۵1 ساله تنها فرزند 
موفق خانواده اش نیست. دیگر فرزند این 
خانواده »جانت«، دکترای انسان شناسی 
دارد و دختر دیگر آن ها یعنی »آن«، از 
است  آمریکایی  مشهور  مدیران 
که شرکتی در حــوزه  مهندسی 

ژنتیک در آمریکا دارد.

عاشق پول، غواصی  و باغبانی!3

نام: کریستین الگارد
ملیت: فرانسوی

شغل: حقوق دان
»کریستین مادلین اودته الگارد«، حقوق دان فرانسوی، 
وزیر اقتصاد پیشین فرانسه و تا همین چند ماه پیش رئیس 
صندوق بین المللی پول بود. او در پاریس و در یک خانواده 
فرهیخته از لحاظ علمی به دنیا آمد. پدر او استاد دانشگاه و 
مادرش، معلم بود. او که به قول پدرش از بچگی عاشق پول 
و درآمدزایی بود، رشته حقوق را برای رسیدن به اهدافش 
انتخاب کرد و موفق به کسب مدرک دکترای این رشته 
از دانشگاه پاریس شد. »الگــارد« تا کانون دو بار طالق 
گرفته و دارای دو پسر از این ازدواج هــاســت. سرگرمی 
او غواصی، شنا و باغبانی است که در مصاحبه هایی به 
آن ها اشاره کرده است. الگارد در ۲۰۰7 از طرف نیکوال 

 سارکوزی به عنوان وزیر دارایی انتخاب شد 
و اولین زنی است که به عنوان رئیس 
انتخاب  پول  بین المللی  صندوق 
شد و در سال ۲۰11 در رده نهم 

فهرست زنــان قدرتمند جهان قرار 
داشــت، فهرستی که امسال 

رده سوم آن را به نام 
خود زد.

وارث تاج و تخت  پدر!8
نام و نام خانوادگی: آنا پاتریسیا بوتین

ملیت: اسپانیایی
شغل: مدیرعامل بانک

»آنا پاتریسیا بوتین«، متولد 19۶۰ بانکدار و مدیر ارشد 
اجرایی اسپانیایی اســت که هم اکنون ریاست هیئت 
مدیره گروه سانتاندر را بر عهده دارد. گروه سانتاندر، گروه 
بانکداری اسپانیایی است که به عنوان بزرگ ترین بانک 
منطقه یورو شناخته می شود. او دختر بزرگ آقای بوتین 
است که تا سال ۲۰14 حدود ۳۰ سال مدیریت این بانک 
را بر عهده داشت. خانم بوتین به پنج زبان دنیا مسلط است. 
او در ۵۳ سالگی به یکی از زنان قدرتمند جهان در حوزه 
اقتصاد تبدیل شده است. سخت کوشی و مهارت های وی 
موقعیت او را در گروه سانتاندر و خارج از کشور باال برده 
و وضعیت مالی این بانک را در اوضــاع بد اقتصادی هم 
پایدار نگه داشته است. دنیس لوکتیه، خبرنگار یورونیوز 
درباره زندگی او گزارش می دهد: »بسیاری آنا 
پاتریسیا بوتین را وارث طبیعی تاج و تخت 
سانتاندر می بینند، بانکی که برای سه 
نسل تحت اختیار این خانواده بوده است. 
با این حال همه از او حمایت نمی کنند. 
منتقدان می گویند که بانکداری 
مدرن، جای روش های قدیمی 

انتقال موروثی مقام نیست«.

از کارگری ساده تا  مدیرعاملی موفق!4

نام: مری بارا
ملیت: فنالندی

شغل: مدیرعامل شرکت جنرال موتورز
ــارا،  نخستین زنی است که ریاست یکی از اصلی ترین  ب
غول های خودروسازی دنیا را بر عهده گرفته است. پدر 
او 4۰ سال در یک کارخانه ماشین سازی به نام پونتیاک 
کار می کرد. مری با کمک پدرش، پس از پایان تحصیالت 
دبیرستان درحالی که 18 سال بیشتر نداشت در شرکت 
خــودروســازی جنرال موتورز به عنوان یک کارگر ساده 
مشغول کــار شد و از ایــن طریق، شهریه دانشگاهش را 
پرداخت می کرد. پشتکار، تالش، انگیزه، تحقیق ، مطالعه و 
... باعث شد تا او در سال ۲۰۰8 به سمت معاونت مهندسی 
تولید این کارخانه برسد. سرانجام در سال ۲۰14 و با نظر 
همه اعضای هیئت  مدیره جنرال موتورز، به سمت مدیرعامل 
اجرایی این شرکت انتخاب شد. بارا هم اکنون، عضو هیئت 

از  امنای دانشگاه استنفورد و یکی 
1۲ نفری است که در هیئت مدیره 
شرکت دیزنی حضور دارد. نکته 
جالب این که او ســال گذشته در 

رتبه ۶۲ فهرست زنان قدرتمند 
بود و امسال به رتبه چهارم 

رسیده است.

جسور باشید  و خوش بین!9
نام و نام خانوادگی: مریلین هیوسن

ملیت: آمریکایی
شغل: مدیرعامل اجرایی

مریلین هیوسن ۶۶ ساله ،مدیرعامل اجرایی شرکت 
الکهید است. شرکت الکهید مارتین یکی از بزرگ ترین 
پیمانکاران صنایع هوافضا و سیستم های انرژی تجدیدپذیر 
در جهان محسوب می شود که تعداد کارکنان آن 1۰۵ 
هزار نفر است و درآمد ساالنه ۵۳ میلیارد دالری دارد. 
خانم هیوسن همچنین از اعضای هیئت مدیره شرکت های 
دوپونت و سندیا کورپوریشن  هم به شمار می آید که شرکت 
دوُپن، در سال ۲۰۰9 سومین شرکت شیمیایی جهان 
بر اساس ارزش بازار و نهمین شرکت شیمیایی، از نظر 
میزان درآمد بوده  است. او مدرک کارشناسی مدیریت 
تجارت و کارشناسی ارشد اقتصاد دارد. خانم هیوسن در 
9 سالگی پدرش را بر اثر سکته قلبی از دست 
داد که بعدها از آن به عنوان یک شوک در 
زندگی خودش و مادرش یاد کرد. خانم 
هیوسن درباره رازهای موفقیت در مدیریت 
می گوید: »هنگامی که یک چالش خاص 
را درک و گزینه ها را ترسیم کردید، باید 

در تصمیم گیری های جسورانه 
اطمینان  خوش بینانه  و 

داشته باشید«.

دختر کو ندارد  نشان از پدر!5

نام: ابیگل جانسون
ملیت: آمریکایی

شغل: مدیرعامل یک شرکت سرمایه گذاری
 19۶1 دسامبر  متولد  جانسون«  پیرپونت  »ابیگل 
مــیــالدی در بــوســتــون آمــریــکــا، نایب  رئیس شرکت 
سرمایه گذاری »فیدلتی« است. اگر برای تان سوال است 
فیدلتی چیست، باید بدانید یک شرکت چندملیتِی فعال 
در زمینه ارائه خدمات مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت 
صندوق های سرمایه گذاری مشترک، مدیریت ثروت و 
خدمات بیمه عمر است. ریاست این شرکت بر عهده پدر 
ابیگل، ادوارد جانسون است. در ادامه، خانم جانسون 
در ســال ۲۰1۶ رسما به عنوان رئیس و مدیرعامل 
ــزار کارمند در  ایــن شرکت سرمایه گذاری که 4۵ ه
سرتاسر دنیا دارد، توسط پــدرش منصوب شد. نکته 
جالب درباره او، این که دانش آموخته رشته هنر در سال 

1984 است و زمانی که دید عالقه 
زیادی به تجارت و اقتصاد دارد، 

وارد دانشگاه هاروارد شد و در 
سال 1988 در رشته مدیریت 
ــش  دان تــوانــســت  بین الملل 

آموخته شود. او متاهل است و 
دو فرزند دختر دارد.

پیشرفت و راحتی  سازگار نیستند10
نام و نام خانوادگی: جینی رومتی

ملیت: آمریکایی
IBM شغل: مدیرعامل اجرایی شرکت

»جینی رومتی« کارآفرینی است که هم اکنون در جایگاه 
  IBM مدیرعامل اجرایی و رئیس هیئت مدیره شرکت
قرار دارد. شرکتی که در زمینه  تولید و فروش نرم افزار و 
سخت افزار، خدماتی مانندمیزبانی وب، فناوری نانو و 
رایانه های بزرگ فعالیت می کند. رومتی از ۲۰1۲ به 
عنوان مدیرعامل شرکت IBM معرفی شد. او دانش آموخته 
مهندسی برق در مقطع کارشناسی است و از سال 1981 
وارد شرکت مذکور شد. رومتی رده های مختلف مدیریتی 
را تجربه کرده و  هشت بار نامش در فهرست ۵۰ زن پرنفوذ 
در کسب و کار که توسط مجله »فرچون« منتشر می شود، قرار 
گرفته است و در سال ۲۰1۲ هم در فهرست مجله فوربس 
در بین 1۰۰ زن کارآفرین جایگاه پانزدهم را 
به خودش اختصاص داد. جینی رومتی یک 
بار در پاسخ به سوال کسی که از او پرسید: 
»آیا ممکن است راحتی و پیشرفت در 
کنار هم وجود داشته باشند؟« پاسخ داد: 
»فکر نمی کنم. هر شخص باید میان 
این دو مورد یکی را انتخاب کند« 
و انتخاب خود او پیشرفت بود، 

پیشرفتی حاصل تالش زیاد.
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اگر هزاره ها طول کشید تا انسان اولیه به انسان 
امروزی تبدیل شود، مغز کودک شما در۴-۳ سال 

آینده تکامل می یابد و از غار بیرون می آید

 زندگی با غارنشین ها 
در قرن بیست و یکم

دوست دارم هر چند سال یک بار به خودم یادآوری کنم که این ماندن 
  خیلی از مــا، تصور می کنیم همیشگی نیست، هیچ چیز همیشگی نیست و چه خوب که نیست

کــه فرزنــدان خردســال ما، 
انســان هایی بزرگ هستند 
در ســایزهایی کوچــک یــا 
 دســت کم  در عمــل بــا آن ها ایــن گونــه رفتار
 می کنیم اما یک انســان اولیه غارنشــین را در 

نظر بگیرید؛ چه رفتارهایی از او سر می زند؟
* پرتحرک اســت چون بــرای پیدا کــردن غذا 
و شــکار کردن و شــکار نشــدن، نیاز به تحرک 

باالیی دارد.
* پر ســر و صداســت؛ جیغ زدن و دادکشیدن 
از الزامــات ارتباطــی اوســت. او دایــره لغــات 

محدودی دارد.
* صبور نیســت؛ هنوز بخش هایی از مغز او که 

مرتبط با شکیبایی است، تکامل نیافته است بنابراین اگر کسی چیزی را از دستش 
بگیرد، همان لحظه شروع به دعوا و داد و بیداد می کند.

* دوست دارد روی دیواره های غار را خط خطی کند.
* هنوز دنیای اطراف برایش ناشــناخته اســت و با کنجکاوی محیــط را می پاید و 

می کوشد همه چیز را تجربه کند، حتی اگر این تجربه ها برایش خطرناک باشد.
اگر شــما فرزند نوپای زیر پنج ســال در خانــه داریــد، در واقع با یک انســان اولیه 

غارنشین زندگی می کنید.
 این را دکتر هاروی کرپ در کتاب »شــادترین کودک محله« می گوید و تاکید می 
کند: بله! منظورم از غار نشین دختر و پســر کوچک شماست.وقتی انتظار دارید 
کودک سه ساله تان پای توضیحات شما درباره مضرات بازی های  موبایلی بنشیند 
و بعد متقاعد شود که کمتر سراغ تلفن همراه تان بیاید، در واقع تصور کرده اید که 
با یک انسان بزرگ ســال حرف می زنید. وقتی او مداد رنگی را بر می دارد و روی 
دیوار اتاقش را خط خطی می کند و شما عصبانی می شوید، معنی اش این است 
که از او همان انتظاری را دارید که از یک انســان بالغ! وقتی برای داشتن اسباب 
بازی مورد عالقه اش جیغ و داد می کند و شــما از کوره در می روید، یعنی این که 

هنوز نمی دانید با یک انسان اولیه غارنشین طرف هستید. 
اگر بپذیرید که کودک تان بیش از آن که شــبیه شــمای قرن بیست و یکمی باشد 
به انســان های اولیه که در قاره آفریقا زندگی می کردند شــبیه اســت، به راحتی 
می توانید او را درک کنید و با رفتارهایش کنار بیایید بنابراین اگر کودک نوپایی 
در خانه دارید، از این لحظه به بعد به او به چشــم یک غارنشین کوچولوی دوست 
داشتنی نگاه کنید. این توصیه، نتایج کاربردی دارد، اگر با این نگاه او را ببینید، 
هم از وجود و کارهایش لذت بیشتری خواهید برد و کمتر عصبانی می شوید و هم 

به او اجازه خواهید داد از دوران تکرار نشدنی کودکی اش لذت بیشتری ببرد.
خبر خوب این که اگر هزاره ها طول کشید تا انسان اولیه به انسان امروزی تبدیل 
شود، مغز کودک شما در سه چهار سال آینده تکامل می یابد و از غار بیرون می آید.

اسباب کشی،چیزی شبیه 
خوردن کباب ساق پای انسان

 خبرها  را هنگام روزنامه پیچ کردن وسایل می خوانم :سرقت مسلحانه از 
بانک، مافیای بلیت هواپیمایی، دموکرات ها در جست وجوی سوپرمن، 
حمله داعش، تحریم های جدید علیه ایران، زنان در ورزشگاه، موفقیتی 

جدید برای  فالن خواننده .
بعد فکــر می کنی این دنیــا را فقط بــرای خواننــده ها ســاخته اند که 
بیایند پول ها و جایزه ها و تحســین و تمجیدها را بردارند و ببرند و دنیا 
بماند و آشفتگی هایش.ظرف های ته کابینت شــبیه فامیل های دور 
هستند. همان هایی که سالی یکی دوبار در مراسم ختِم بدشانس ترها 
مالقات شــان می کنی و به هم لبخند می زنید و بــه دروغ می گویید از 
دیدن هم خوشحال شــدید. چقدر مسخره اســت. یک نفر آن پایین، 
ته قبری سفت و سرد خوابیده اســت و عده ای روی خاک، نزدیک قبر 
ایستاده اند، به هم لبخند می زنند و جوری رفتار می کنند که انگار همه 
چیز روبه راه است؛ فقط یک نفر از جمعیت زمین کم شده. ظرف های 
ته کابینت معمواًل هدیه هایی هستند که استفاده نشده اند و احتمااًل 
هرگز استفاده نخواهند شد. یکی از آن شکالت خوری های کریستاِل 

پر نقش و نگار را در دســت می گیــرم، زل می زنم توی چشــم هایش و 
می گویم: »تو جات این جا نیســت. بگرد کسی رو پیدا کن که دوستت 
داشته باشــه و تو رو به حبس ابد کابینتی نفرسته، ای شکالت خوری 
زشت.« جمع کردن خرده ریزهای کشو و کمد اتاق خواب سخت ترین 
قسمت کار اســت. هر تکه ای را که برمی داری، چرخ می خوری وسط 
گرداب خاطره ای پررنگ یا رنگ و رو رفته. ته کمد کوله پشــتی پیری 
خوابیده است که محتویات درون شکمش را از اسباب کشی به اسباب 
کشی دیگر تماشا می کنم. پر است از تکه کاغذهایی قدیمی با دست 
خط های خرچنگ قورباغه از سال های دبیرستان. نامه های خنده دار 
از طرف آدم های غایب در زندگی. داستانک هایی مزخرف از سال های 
 تمرین نویســندگی. عکس های به هوا پریده ای از 18 و 20 سالگی. 
کنــار کولــه پشــتِی پیــر جعبــه ای هســت کــه می دانــم درونــش 
مــوز  کارتــن  نکــرده ام.  نگاهــش  مدت هاســت  امــا  چیســت 
امــا حــاال وقــت بازیگوشــی اســت.  پــر شــدن اســت،   منتظــر 
در جعبــه را باز می کنــم و چشــمم می خــورد به کفش هــای کوچک 
شــده بچه. کفش هایــی کــه می توانســتم آن را مثــل بقیــه چیزها به 

کسی دیگر ببخشــم و نبخشــیدم. در جعبه را می بندم و فکر می کنم 
چه خــوب که زمــان می گذرد. چــه خوب که می شــود خوشــی و غم، 
 رنــج و لــذت ســال هایی از عمــر را ریخــت در دل اشــیا و بــا تماشــای
  آن ها فقط خاطره ای را به یــاد آورد که مغز تصمیم به حفظش گرفته. 
سلکشــن یادگاری ها را راهــی کارتن موز می کنــم تا آن هــا را با خود 
بــه زندگــی جدیــد ببرم.جعبه هــا یکی یکــی پر می شــوند و ســتون 
می شــوند کنار دیوار. عکس ها و قاب هــا و نقاشــی ها و دیوارکوب ها 
 پاییــن آمده انــد و میخ هــای بالتکلیــف جــا مانده انــد روی دیــوار. 
تماشای این منظره  غم انگیز را دوست دارم. دوست دارم هر چند سال 
یک بار به خودم یادآوری کنم که این ماندن همیشگی نیست. هیچ چیز 
همیشگی نیست و چه خوب که نیست. زندگی بسته بندی شده مان 
را می گذاریم روی شانه  کارگرهای غریبه تا سوار کامیون شوند.خانه  
خالی می ماند و دلتنگی هایش. فکر می کنم چه خوب است این حس 
دلتنگی. این حس تکــه تکه کردن جــان و روح و جا گذاشــتن اش در 
گوشه های شهر. چه خوب اســت رفتن و همیشــه نماندن. چه خوب 

است اسباب کشی. 

بســته ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند

به سوی استرالیا
این جا زنان به جمع آوری جمجمه های انسان می پردازند، مردان برای به دست آوردن نیرو اجساد را كباب می كنند و می خورند

*عیسی و عبدا... امیدوار، دو برادر پژوهشگر عـــزم کردند تا 

جهان را با تمامــی پیچیدگی هایش بکاوند. ســال 1۳۳۳، آغاز 

سفر پرخطر این دو برادر بود. سفر 

آن ها به شــگفت انگیزترین مناطق 

پنج قاره 10 ســال به درازا کشــید 

و در زمانی انجام شــد که امکانات 

سفر قابل مقایسه با امروز نبود.

این بــار مقصد مــا اســترالیا بود. 
پهنــاوری  ســرزمین  اســترالیا 
ا ســت، ســرزمینی اســت كــه 
ناگهان در ســال های گذشــته 
گامی به ســوی ترقی و آبادانی 
برداشــت امــا خانــه واقعــی 
انسان های اصیل آن جاست، 
انســان هایی كــه هنوز ماننــد بشــر»عصر حجر« در 
تعقیب شــكارند، در تالش معاش اند و همچون پدران غارنشــین 
ما زندگــی می كننــد. زنان بــه جمــع آوری جمجمه های انســان 
می پردازنــد، مردان بــرای به دســت آوردن نیرو اجســاد را كباب 
می كننــد و می خورنــد و در آن جا جادوگــری یعنی قــادر مطلق! 
جالــب توجه بــود كه كشــتی ما هــم »اســترالیا« نام داشــت. این 
كشتی متعلق به یك شرکت پراعتبار ایتالیایی بود، درون كشتی 
بی سروصدا نبود زیرا بیش از 700 تن زن و مرد، كوچك و بزرگ، 
ایتالیا را ترك كرده بودند و به سوی استرالیا مهاجرت می كردند. 
از تعجب دهان مان باز مانده بود كه چطور ممكن اســت این همه 
كار در استرالیا وجود داشته باشد! تازه دانستیم كه هر ماه چندین 
كشــتی ازكشــورهای گوناگون اروپا، مملو از ملت هــای متفاوت 
برای به دســت آوردن كار به سوی اســترالیا می روند. 24 ساعت 
پس از ترك اندونزی، ناخدای كشتی اعالم کرد كه مشغول عبور 
از خط فرضی استوا هستیم و برای نخستین بار بود كه وارد نیم كره 

جنوبی می شدیم.
 جشن خشن بلوغ

در نخستین برخورد با قبایل »یولن كور« دیدیم كه مشغول تدارك 
جشنی هستند، این جشن برای مراســم بلوغ جوانانی بود كه به 
سن 14یا15 سالگی رسیده بودند و باید سلسله مراتبی بپیمایند 

تا بتوانند همسری اختیار كنند. نخستین شــرط این مراسم این 
است كه جادوگر قبیله باید یك دندان فوقانی آن را ریشه كن كند! 
یكی از جوانــان روی زمین به پشــت دراز كشــید، ســرش را روی 
زانوان جادوگر گذاشت، او هم به كمك یك تكه استخوان و یك تكه 
سنگ ابتدا لثه ها را كنار زد تا از قدرت دندان بكاهد و بعد با چند 
ضربه آن را بیرون كشید و ما دیدیم كه جوان خندان به پا خواست و 
دندانش را با غرور و سربلندی به همه نشان داد. البته این مراسم با 
همین سادگی برگزار نشد  بلكه مقدمات كار زیاد بود.  قباًل گروهی 
از مردان مشــغول نقاشــی بدن شــان بودند،  این نقاشی اهمیت 
فراوانی در زندگی آنان دارد. برای این كار تنها دو رنگ مختلف را 
كشف كرده اند، اول رنگ سپید اســت كه از یك نوع گچ صحرایی 
به دست می آورند،  دوم رنگ قرمز است كه بدن خود را می برند و 

با رنگ خون پوست های شان را رنگ آمیزی می كنند.
 حیله های جالب برای شکار حیوانات

تیره های دیگری از »یولن كورها« هستند كه در مناطقی زندگی 
می كننــد كه آب بســیار كمیاب و در فصل خشــكی نایاب اســت. 
در چنیــن مواقعــی هر صبحــگاه از شــبنم جمع آوری شــده روی 
برگ های پهن اســتفاده می كردند و با جویدن ریشه یك نوع گیاه 

كه آب بیشتری ذخیره داشــت، آب بدن خود را تأمین می كردند. 
چند بار به همراه آن ها به شكار رفتیم. در این كار به راستی معجزه 
می كردند. برای هرگونه شكاری حیله مخصوص به كار می بردند 
كه عقل ما حیران می ماند. نخستین شــكاری را كه دنبال كردند 
اردك و مرغابی هایی بود كه روی آب های دهانه رودخانه ای كه به 
دریا می ریخت مشــغول شــنا بودند. یكی از آن بومیان نی بلندی 
چید كه به وسیله آن از زیر آب تنفس كند و برای این كه نوك چوب 
نی كه از آب بیرون بود از دیده مرغابی ها پنهان باشد مقداری بوته 
و شــاخه رویش گذاشــت،  آن وقت مانند یك قورباغه به درون آب 
جهید و از زیر آب شــناكنان خــود را به مرغابی ها رســاند و دو تا از 

آن ها را غافلگیر كرد.
 الل شدن شکارچیان

چون بیشتر اوقات این بومیان در شكار می گذرد و به ناچار آهسته 
یا با علم اشــاره صحبت می كنند، چنان خو گرفته اند كه حتی در 
خانه نیز ساعات متوالی مانند الل ها به مكالمه می پردازند. تنها 
گاهی صدای خنده شــان به گوش می رســد. لغاتی كه این ها در 
زبان خود به كار می برند بســیار محدود اســت اما چــون زبان یك 
قبیله با قبیلــه دیگر تفــاوت دارد، ضرورتی برای آموختن لســان 
آن هــا احســاس نكردیم. مثــاًل لغتــی را كه بــرای ســتون فقرات 
بشــر بــه كار می برند به سلســله جبــال هــم می گویند یــا لغتی را 
كه برای بینی انســان دارند شــامل بینی حیوانات، كمان و شــبه 
جزیره هم می شــود. بیشــتر اوقات زنان قبیله صرف تهیه یك نوع 
ســیب زمینی وحشــی می شــود اما عجیب آن كه بومیان درســت 
مناطقــی را حفــر می كننــد كــه ایــن ســیب زمینی ها در اعمــاق 
آن می رویــد درحالی كــه روی زمیــن كمتریــن عالمتــی از وجود 
ســیب زمینی ها به چشــم نمی خورد. به همین گونه هروقت میل 
دارند كه مورچه های عسلی را بخورند به جاهای خاصی می روند 
و بدون این كه كمتریــن اثــری از مورچه ها روی زمین باشــد پای 
بعضی از درختان اوكالیپتوس را حفر می كنند و این مورچه ها را 
نوش جان می فرمایند. آن ها مورچه های عســلی را كه به راســتی 
شیرین و خوش خوراك هســتند و نیز یك نوع مورچه سیاه رنگ را 
هم جمع آوری می كنند، آن را می سایند و جوهرش را برای درمان 

سرفه به كار می برند.
منبع: وب سایت برادران امیدوار

آنالی اکبری | نویسنده و روزنامه نگار

کتاب

زندگی باالی َسر ما
برترین تصاویر نجومی سال ۲01۹ اعالم شده اند؛ آن باال، 

زندگی و شگفتی و زیبایی در جریان است حتی اگر ما نبینیم.
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 »ماه با ۷ رنگ«  عکس تحسین شده رقابت
ملیت عکاس: چینی

 »نظاره گر«برنده عکس های شفق قطبی
ملیت عکاس: آلمانی

»گل ستاره ای«  برنده عکاس نجومی جوان که توسط 
یک نوجوان 11 ساله هلندی ثبت شد

فواید جسارت و جربزه داشتن !
رابرت کیوساکی  

در میان اخبار گزارشی پخش شد. کارگران عصبانی بودند گله 
داشــتند که مالکان شــرکت بی انصافی کرده اند. مدیری 45 
ســاله هم اخراج شــده بود امــا جلــوی در کارخانــه از نگهبانان 
التماس مــی کرد تا بــه او اجازه دهنــد با مالکان شــرکت حرف 
بزنند. دوربین بر التماس مدیر اخراجی تمرکز کرده بود تا تمام 

دنیا آن را ببینند. 

من ازســال 1984 مشــغول آموزش حرفه ای بــوده ام. درطی 
این مدت توانسته ام به هزارنفر آموزش دهم و اکنون دریافته ام 
که همگی ما یک چیز مشترک داریم. و آن ظرفیت فوق العاده و 
موهبت های ذاتی الهی است اما آن چه همگی مان را عقب نگه 

می دارد درجه ای از تردید داشتن به خودمان است.
 نداشتن اطالعات فنی چندان ما را به عقب نمی راند بلکه فقدان 
اعتماد به نفس نقش بیشــتری در این عقب ماندگی دارد. البته 
درجه آن بین افراد مختلف متفاوت است. آن چه در جهان واقعی 

خارج از دانشگاه ها مورد نیاز است اهمیتی بیش از نمره دارد که 
می توان آن ها را »دل و جرئت«، »جربزه«، »جسارت«، »شجاعت« 

»کله خری«، »زرنگی« و »ذکاوت« نامید.
 در درون هریک از ما یکی از این شخصیت های شجاع، جسور و 
زیرک وجود دارد. البته نقطــه مقابل این خصوصیات هم  وجود 
دارد. بــه همین دلیــل افرادی مــی توانند زانو بزننــد و التماس 

کنند.
بریده ای ازکتاب »پدر پول دار، پدر بی پول«

 وقتی می گویم عاشق اسباب کشی هستم همه جوری نگاهم می کنند که انگار گفته ام عاشق کباب کردن ساق پای 

انسان و به دندان کشیدن اش هستم؛ یعنی با حالتی مخلوط از ناباوری، انزجار و »تو دیگه چه دیوانه ای هستی!« 

اسباب کشی خوب است. رفتن به خانه ای جدید در محله ای جدید و دیدن آدم هایی جدید و شروع زندگی جدید 

را دوســت دارم. کارتن خالی را جلویم می گذارم و دانه دانه چنگ می زنم به اشــیا. جمع کردن شکستنی های 

آشپزخانه راحت است. روزنامه را می پیچی دور کاسه و لیوان و در حین کار، خطی از خبری را هم می خوانی.

کتاب
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زندگی سالم 
پنج شنبه 
    21 آذر  1398   
شماره 1486 

این روز ها برخالف چنــد دهه قبل 
ممکن است جوراب هایی را ببینیم 
که فرسوده باشــند ولی به ندرت با 
جوراب های ترمیم شده و وصله پینه 
شده برخورد می کنیم. حتی در مواردی رنگ نخ  ترمیم 
جوراب با رنگ جوراب در تضاد بود و فرد اصراری هم 
نداشت آن تفاوِت رنگ را از چشم دیگران پنهان سازد. 
ظاهرا امــروزه جوراب ها، به محض ســوراخ شــدن به 

سطل زباله پرتاب می شوند. چرا؟
نکته این جاســت که گاهی اوقات تغییــرات کوچک 

روزمــره، حاصل تغییــرات بزرگ تری اســت و برخی 
جامعه شناســان مانند جــورج زیمل تــالش کردند با 
تحلیل مسائِل پیش پاافتاده، این ایده را به خوبی نشان 
دهند. بر این اساس، پرســش آن است که زمینه های 
اجتماعــی وقوع ایــن تغییــر کوچک؛ یعنــی کاهش 
محسوس جوراب های ســوراِخ ترمیم شده چیست؟ 

در ادامه به چند مورد اشاره می کنم:
یکی از ویژگی های زندگی جدید، شــتاب اجتماعی 
اســت. همه ما این احســاس را داریم که زمان بســیار 
سریع می گذرد. گاهی اوقات یادمان نیست برای مثال 
نوروز سال های مختلف چه تفاوتی باهم داشته اند و کی 
آمده اند و کی رفته اند. حتی زمانی که با آرامش روی 

مبل نشسته ایم هم احساس می کنیم زمان به سرعت 
می گذرد. وجود چنین حال و هوایی، دوختن جوراب 
سوراخ را امری دشــوار می ســازد. وصله پینه کردن؛ 
حوصله، خیال، زمان و روان آرام می خواهد. سرعت 
تند زندگی با ســرعت کنــد دوختن جوراِب ســوراخ 

تناسبی ندارد.
این روز ها کم کم داریم بــرای انجام هر کاری به لمس 
دگمه های تلفن همراه و دستگاه های هوشمند خانه 
برای دریافت خدمات عادت می کنیم. دوختن جوراب 
سوراخ در چارچوب این شرایط نمی گنجد و تااندازه ای 

قدیمی، از مد افتاده و سنتی به نظر می آید.
درگذشته عمدتًا مادران خانواده در چارچوب وظایف 

خانه داری جوراب های سوراخ سایر اعضای خانواده 
را می دوختند که با افزایش اشــتغال زنــان در بیرون 
از خانه، وقــت بــرای آنان تبدیــل به کاالیــی کمیاب 
شده اســت. عالوه بر این زنــان خانه دار هــم به دنبال 
فرصت های فراغتــِی خاص هســتند و وقت چندانی 
بــرای اموری ماننــد دوختن جــوراب ســوراخ ندارند 
والبته دوختن جوراب ســوراخ به تدریــج جزو وظایف 
فردی تلقی می شود و هر کس دوســت دارد خودش 
بدوزد، در غیر این صورت کسی برای او این کار را انجام 

نخواهد داد.
در دهه اخیر پرستیژ اجتماعی بسیار مهم شده است. 
ما دوست داریم در چشم دیگران بدرخشیم و با وسایل 
و کاالیی که مصرف می کنیم ازنظر وجهه اجتماعی، 
خوب جلوه کنیم. »باکالس بودن« تعبیری عمومی از 
این وضعیت است. تعریف دیگران از من بر اساس آن 
چیز هایی است که مصرف می کنم. شاید اگر دیگران 
متوجه جوراِب ســوراِخ ترمیم شــده من شــوند وجهه 

اجتماعی مان خدشه دار خواهد شد.
در ســال های اخیر احســاس شــخصی افــراد درباره 
خودشان مهم شده است و بسیاری دوست دارند حس 
خوبی از خودشان داشته باشند و با نگاه به خود، اعتماد 
به نفــس بگیرند و از ظاهر خودشــان رضایت داشــته 
باشند اما جوراب سوراِخ ترمیم شده این احساس را به 
آن ها نمی دهد. شاید هیچ چیز مانند جوراب سوراخ 
دوخته شــده به فرد احســاس شلخته پوشــی ندهد و 

موجب نارضایتی او از تصویر خودش نشود.
این اواخر از زیبایی شناختی شدن زندگی روزمره زیاد 
یاد می کنند. یعنی آن که ما در همه چیز و همه جا، نظیر 
غذا، لباس و چیدمان داخلی خانه به دنبال معیار های 
زیبایی شناختی می گردیم. پاهایمان هم باید قشنگ 
به نظر آیند، افراد تالش می کنند تا جوراب هایشان هم 

تأمین کننده معیار های زیبایی شناختی شان باشد.

کافی  اســت به کســی بگویید 
»کتاب بخوان« تا از او این سؤال 
را بشــنوید: »چــه بخوانــم؟« 
راســتی چه کتابی خوب است 
و کتاب خوب چیست؟ این ها سؤال های اساسی   
هستند که هر کتاب نخوان و هر کتاب خوانی باید 
بپرسد. گروه دوم باید جوابش را بلد باشند و گروه 

دوم باید دنبال پاسخ بگردند.
در گروه اول، شــاید این پرســش حربه ای برای 
طفره رفتــن باشــد. امــا اگــر بــا ســؤالی واقعی 
روبه رو شــویم چه باید بکنیم؟ به راستی »کتاب 
خوب« چه نوع کتابی است؟ هرکس با توجه به 
مطالعاتی که داشــته می تواند پاسخی متفاوت 
به این ســؤال بدهــد. از نظر برخــی، رمان های 
جنایــی خوبنــد. برخــی دیگــر آثــار فلســفی را 
دوســت  دارند و بعضی هم بــا شــاعران روزگار 
می گذراننــد. بنابرایــن، آیــا می تــوان گفت که 
»کتاب خوب« عنوانی نسبی  است که هر فردی 

می تواند تعریفی از آن ارائه کند؟ شاید.

کتاب خوب چیست؟
گاهــی می تــوان پاســخی ســطحی و مبهــم به 
این پرســش داد: »کتاب آموزنــده، کتاب خوب 
است.« یا ممکن است پاســخی نخبه گرا به این 
پرســش بدهیم: »کتابــی که نظریــه ای جدید و 
محکم را تبیین کند.« اما پاسخ من به این پرسش 
–به گمان خودم- کلی تر از این نمونه هاســت. 

کتاب خوب، کتابی  است که آدمی زاده را بارور 
کند. بــه بیان دیگــر، کتابــی که ذهــن، تخیل، 
اراده و تفکــر آدمــی زاده را بــه حرکــت وادارد، 
کتاب خوب است. گاه یک کتاب کودکانه )مثاًل 
شازده کوچولو( چنین قدرتی دارد و گاه کتابی 
بزرگ ســاالنه و عمیق می توانــد نطفه حرکت، 
تحول خواهــی و جهــش فکری و جســمی را در 

ذهن مخاطبش بکارد. این یعنی کتاب خوب.

کتاب بارورکننده و کتاب خنثی
بسیاری از رمان های عامه پسند و حتی نخبه گرا 
خنثی هســتند. در عوض رمان های کالسیک، 
بدون اســتثنا بارورکننده اند. کتاب های حوزه 
روان شناســی اگر اصولی و کارشناسانه نوشته 
شــده باشــند، بارورکننده انــد ولــی در مقابــل 
بسیاری از آثار شبه روان شناسی خنثی هستند. 
کتاب هــای خنثی هم ممکن اســت در برهه ای 
کوتاه و گذرا خواننده را تحت تأثیر هیجانی قرار 
دهند. اما تأثیر آثــار بارورکننده طوالنی مدت و 
در خدمت رشــد روحی و فکری مخاطب است. 
هرقدر شخصیت شــما به درگیری های ذهنی 

تن دهد و از آن لــذت ببرد یا حتی زجر بکشــد، 
میل تــان بــه خوانــدن آثــار بارورکننده بیشــتر 
اســت. از همین روســت که بیشــتر کتاب های 
شبه روان شناســی )۱۰۰ راه بــرای لذت بردن 
از زندگــی و کار وماننــد آن( و آثــار داســتانی 
عامه پسند، مخاطبانی سطحی دارند. گروهی 
از این مخاطبان موفق می شــوند از سطح عبور 
و به عمق نفوذ کنند  و گروهــی هم در همان جا 
متوقف می شوند. عمق هم قطعًا الیه الیه است 

و همه در یک شرایط نیستند.

مخاطبان عمیق تر کتاب
مواجهــه بــا کتــاب هــم انواعــی دارد. بخــش 
عمده ای از مخاطبان ســطحی، هرگــز به ژرف 
پی نمی برند و راه نمی یابند. بخشــی از کسانی 
که از این ســطح عبــور می کنند، بــه تلخی ها و 
پلشــتی های عالم بیرون پی می برند و دو دسته 
می شــوند: گروهی که زجر می کشند و زندگی 
را ادامه می دهند. گروهی که تالش می کنند تا 
تغییر دهند. گروهی که به دنبال تغییر هستند 
باز دو دسته می شوند: گروهی که موفق به تغییر 
می شوند و گروهی که زود شکست را می پذیرند 

و پس رفت می کنند.
اما گروه دیگــری از پویندگان عمق وجود دارند 
که با گذر از زشتی، به زیبایی نفوذ می کنند. به 
ژرفایی که هیچ چیز نمی بینند مگر زیبایی. در 
رنج و نیســتی هم زیبایــی را می بینند. مولوی، 
شــیخ ابوالحســن خرقانی، حافــظ و دیگران از 
جمله این گروه اند. گروهی کم شمار اما بزرگ.

نور درون خانم جولی ویلیامز
داستان زندگی دختری که شانسی برای زندگی 

نداشت اما سر از هاروارد درآورد
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گفت: »صادق باش لطفا، سرطانه؟« و دکتر کمی من و من 1 خانم جولی ویلیامز می گوید که همسرم رفت پیش دکتر و 
کرد و گفت: »راستش شّکم به سرطان می بره«. بعد هم که 
باال و پایین و تست و آزمایش، معلوم شد که سرطان روده پیشرفته دارم 
و معالجه نه امروز و دیروز، که باید ســال ها قبل شــروع می شده. بعد 
می گوید آقای همسر که وکیل متخصص مالیات است، آن شب توی 
بیمارستان نشسته بود و حساب و کتاب و تحقیق می کرد که سرطان 
روده بزرگ استیج چهار، 8 درصد شانس زنده ماندن دارد و اگر دکتر 
این را گفت، شاید شانس بیشتر باشد و اگر آن را گفت کمتر و من گفتم 
که »بچه جان، این احتمال ها را بگذار کنار که اگر دعوا سر احتمال بود، 

من امروز اصال زنده نبودم.« 
  خانم جولی ویلیامز قصه زندگی اش را از روز اول و حتی قبل 

از روز اول، تعریف می کند که در ویتناِم درگیر جنگ، نابینا به 2
دنیا آمدم و آنجا رسم است که بچه یک ماه اول را تمام و کمال 
با مادر است. یک ماه که گذشت، مادربزرگم من را بغل کرد و کمی که 
بینایی ام را امتحان کرد، گفت بچه نابینا را ببریــد عطاری و به عطار 
بگویید که یک دارویی بده و بچه را خالص کن. پدر و مادرم هم من را 
بردند و آن که با رفتنم مخالفت کرد، خانواده ام نه، که آقای عطار بود. 
اگر نرفته  بود گل بچیند و بله  را گفته بود، امروز این جا نبودم. احتمال 
این که بگوید نه، از 8 درصد کمتر بود، ولی گفت نه و من را برگرداندند  
خانه و مادربزرگم کــه گفت: »خب ببریــدش عطاری دومــی«، مادر 
مادربزرگ درآمد که هر طور به دنیا آمده همان طور هم زندگی می کند 

و نجاتم داد.
  دو ماه و نیمه که بودم آمریکا از جنــگ ویتنام آمد بیرون و 

اهالی ویتنام شمالی ریختند و یک بلبشوی غریبی شد و 3
خانواده ما شــب با 3۰۰ نفر دیگر پریدند تــوی قایق که از 
دریای فیلیپیــن و اقیانــوس آرام رد شــوند و برونــد کالیفرنیا برای 
پناهندگی و از بس گریه می کردم کم مانده بود توی آب غرقم کنند 
ولی ماندم و از اقیانوس گذشتم. احتمال ماندنم از 8 درصد کمتر بود 
ولی با بدبختی رسیدیم و کمی که جا افتادیم، پدر و مادرم  مرا بردند 
دکتر که بینایش کــن. از قضای روزگار شــانس آن عمل از 8 درصد 
بیشتر بود ولی من بینا نشدم و کم بینا شدم. بعد فرستادندم مدرسه 
کم بینایان و آن قــدر اصرار کــردم کــه می خواهم با فــک و فامیل و 
دخترخاله و پسرخاله مدرســه بروم که از مدرسه کم بینایان بیرونم 
آوردند و با آن ها فرستادندم مدرسه و آنجا شاگرد اول شدم و با بورس 
تحصیلــی رفتم دانشــگاه. بعد دوباره شــاگرد اول شــدم و با بورس 
تحصیلی رفتم هاروارد. بعد فکر کــردم که تمام زندگی ام بچه های 
فامیل را همه جا فرســتادند و به مــن گفتند که تــو کم بینایی و نرو، 
عقده اش توی دلم مانده. قبل از 3۰ ســالگی هفت عصای آهنین و 
هفت جفت کفش آهنین پیدا کــردم و دور هفت قــاره چرخیدم. از 
دزدی و تجاوز و قتل می ترسیدم و فکر می کردم کم بینای تنها برای 
ناتوها و بی شــرف های این دنیا چه لقمه راحتی اســت، ولی رفتم. 
خالصه که کال یک زندگی داشــته ام، از اول تا آخرش یا رنج بوده یا 
اراده. این هم جز این نیســت. تمام تالشــم را می کنــم، اگر ماندم، 
ماندم؛ اگر نه هم نه. مرگ هم بخشــی از زندگی است. تالش برای 

زنده ماندن هم زیرمجموعه این بخش است. حاال بگو 8درصد.
 خانم جولی ویلیامز درصد را کنار گذاشت و گفت این هم 

یک گرفتاری مثل گرفتاری های دیگر. خیلی روزها احتمال 4
بودنم از 8 درصد کمتر بوده، این هم یکی دیگر. یا مثل عبور 
از اقیانوس شدنی است یا مثل عمل چشم نشدنی. اول با همسرش 
رفتند و یک آپارتمان خوب پیدا کردند که با خیال راحت توش بمیرد و 
دو فرزندشان هم آن جا بزرگ شوند. بعد هم برای بچه ها از اول تا آخر 
آن چه توی خانه می گذشت نوشت. از آن جا که پیانو را چه کسی کوک 
می کند تا این جا که من که رفتم چه کنید. گفت که همه چیز را برایتان 
آسان و حاضر و آماده کردم اما یک چیزی است که نمی توانم و آن هم 
درد بزرگ شدن در نبود من اســت. درد را هر آدمی باید جدا بکشد و 

مسئولیتش را بپذیرد، این یکی هم درد شماست.
همه این ها را هم نوشــت و توی کتابــی جمع کرد و با شــرکت رندوم 

هاوس برای چاپشان قرارداد بست و چشم هایش را بست و رفت.
  آقای نورمن کازینز، روزنامه نگار آمریکایی که خودش سال ها 

با مرگ رفت و آمد و برو بیا داشت، روزی گفت که »بزرگ ترین 5
خسران دنیا مرگ نیست، بزرگ ترین خسران دنیا این است 
که آدم وسط وانفسای زندگی آن نور درون را از دست بدهد.« این جولی 

ویلیامزهای این دنیا، آمده اند تا محافظان نور درون باشند. 

دکترفردینعلیخواه|جامعهشناس

حسامالدینمطهری

کتاب خوب چیست و چه کتابی خوب است؟
بسیاری از رمان های عامه پسند و حتی نخبه گرا خنثی هستند؛ در عوض رمان های کالسیک، بدون استثنا بارورکننده اند

عکسی از فهرست »لومیکوس«
برای دریافت جایزه عکاس اسپانیا

زن ها نمی دانند واقعاً چقدر 
زیبا هستند

قصه پردازان در طول قرن ها یــاد گرفته اند که چه چیزی 
واقعًا مخاطب را درگیر قصه و رضایتش را جلب می کند. 
یکی از روش هایی که قصه گوها قصه را با آن تمام می کنند 
این است که قهرمان به خودشناسی می رسد و این هم در 

نهایت باعث می شود به کمال برسد.
یک شــرکت لوازم بهداشــتی در ســال ۲۰۱3 فیلم های 
کوتاهی را منتشــر کرد که در آن ها یکــی از چهره نگاران 
ســابق اف بی آی چهره  زنان را نقاشــی می کــرد. نقاش، 
بــدون دیدن زن هــا و فقط بر 
اســاس توصیــف خودشــان 
از قیافه شــان، چهره شــان 
را می کشــید. بعــد همیــن 
نقــاش چهــره  زن هــا را بــر 
اســاس توصیــف یــک غریبه 
نقاشــی  چهره شــان  از 
می کــرد. نتیجه حیــرت آور 
بــود. نقاشــی هایی کــه بــر 
اســاس توصیف افــراد دیگر 
بســیار  شــد  مــی  کشــیده 
زیباتر از نقاشــی هایی بودند 
کــه بر اســاس توصیــف خود 
زن ها از چهره شــان کشــیده شــده بود. نتیجه: بسیاری 
از زن ها نمی داننــد واقعًا چقــدر زیبا هســتند. این تبلیغ 
تالش می کــرد به آن ها کمــک کند خودشــان را بپذیرند 
 و از زیبایی ذاتی شــان رضایت بیشــتری داشــته باشــند.
این که مشــتری خودش را بپذیرد، پاســخ به یک نیاز عام 

انسانی است: میل به خودشناسی و پذیرش خود. 
داستان برند »داو« در کتاب »هر برند یک قصه است«

دست هایی که گم شدند
زهراکاردانی

مــن آدم هــا را بــا دست هایشــان می شناســم. دســت های طیــب 
خانــم پاییز بــود . اوایــل مهر گوشــه  ناخن هایش ســرخ بــود . بوی 
رب گوجــه خانه شــان تمــام کوچــه را هوایــِی املــت می کــرد. 
مــن و پســرش میــان بازی مــان مــی ایســتادیم بــه تماشــای 
 حباب هــای رب کــه بــا ترکیــدن شــان موزاییک هــای حیــاط را قرمــز می کردند.
اواســط مهر دســت هایش بوی گس پوســت گردو می داد. اگر دنیا بــه وفق مرادش 
بود و من و پسرش عین بچه آدم بازی می کردیم؛ آن وســط ها چند پر گردوی خیس 
گیرمان می آمد.اوایل آبان اما خورشید کف دستش طلوع می کرد. گل های بنفش 
را کپه می کرد جلوی صورتش. دلشان را می شکافت و از میان پرچم های زرد، رشته 
های قرمز را بیرون می کشید و می گذاشت الی انگشت ها. بوی زعفران آتش بود که 
می افتاد به جان ما. نمی دانستیم از کجا آن همه انرژی یکهو می پرید به جانمان. گل 
 ها را هوا می ریختیم و به ترکیب فحش های طیب خانم می خندیدیم. "تیر َور جیگر"
توی آذر که گوشه ناخن هایش ســبز بود؛ دلم می خواست به جای دختِر نداشته اش 
باشــم. ظهرهای زمســتان از مدرســه برســم. بوی آش اســفناج و زیره اش دیوانه ام 
کند. لباس هــای مدرســه را نکنده، بنشــینم کنــارش و او از توی کشک ســابی اش 
 بــا دســت های ســفید، یــک قوروت)کشــک( خیــس خــورده بدهــد دســتم.
بعد از بیست و چند سال که دیدمش، همان اول دنبال دست هایش گشتم. کوبیده 
بود و از اول ساخته بودشان. به زحمت می توانست با وجود ناخن های بلندش صفحه 
تلفنش را لمس کند. آن روح، آن پاییزی که دوســتش داشــتم را زیر ده تا ناخن بلند 

اکلیلی دفن کرده بود.#طی _ طی _ جون _ شده _بود.

جولی ویلیامز در کنار همسر و دو دخترش. سال 2018 او 
در 42 سالگی در نتیجه سرطان روده فوت کرد.

چرا دیگر جوراب سوراخ را منی دوزیم؟
 گاهی اوقات تغییرات کوچک روزمره، حاصل تغییرات بزرگ تری است و برخی از جامعه شناسان مانند جورج زیمل تالش کردند تا

 با تحلیل مسائِل پیش پاافتاده، این ایده را به خوبی نشان دهند

علیفرنودیان



این فیلم های خارجی رو دیدین میگن بعد شــام برای دســر پودینگ شــکالتی داریم 
و اســتارتر غذامون سوپ ســبزیجاته؟ بعدشم اگه بچه شــون آتیش بسوزونه تهدیدش 

می کنن که خبری از دسر مورد عالقه اش نیست و از این حرف های سوسولی؟ اون وقت 
بعضی از ما اســترس داریم خورشت مون قبل از برنج تموم نشــه وگرنه به خاطر نظری که 

روی خورشت بقیه داریم ممکنه تو خانواده جنگ سرد و بحران موشک های بالستیک پیش 
بیاد. کاًل غذای خارجی ها سه بخشه: اســتارتر یا پیش غذا مثل سوپ و ساالدهای اشتهاآور 

و... مین کورس یا همون غذای اصلی و درنهایت دســر که شــامل ژله، بســتنی، کارامل و این 
حرف هاســت و کمک می کنه غذا هضم بشــه. اما ما که می ریم مهمونی و رســتوران، 

همون اول هرچی ژله و دســر باشــه می خوریم و موقع غذای اصلی سیر می شیم. 
در ایــن حد که مامان ها باید حرص بخورن و مدام بگن: »الاقل گوشــتت رو خالی 
بخور!« تازه در مواردی که غذا دیر بیاد غیر از دسر، نون و نوشابه رو هم پیش پیش 
می خوریم و مامان مون بیشــتر شاکی میشــه. غیر از این که دسر رو قبل از غذای 
اصلی می خوریم و اون قدر سیر می شیم که غذامون رو توی ظرف می بریم خونه، 

ممکنــه تعریف مون از پیش غذا هم درســت نباشــه. خیلی جاهــای دنیا به 
یه ذره نخود ســبز و ســیب زمینی آب پز و دوتا تیکه گوشــت میگن غذای 

اصلی اما تو میز اردور خیلی از رســتوران های ما کشــک و بادمجون با 
اون حجمش جزو پیش غذاهاست.حتی یه وقت هایی پیش غذای ما 

سه برابر غذای اصلی بقیه حجم داره. خب البته عوضش ما فعالیت 
بیشــتری هم داریم. همین که غذای بیشــتری می خوریم خودش 

فعالیت بیشتر هم هست دیگه.
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جوانه)ویژهنوجوانان(
گالریقضاقورتکی 

سوپ که نشد غذای اصلی! 

 

با اشتهای سیری ناپذیر گوشی مان چه کنیم؟ 

همیــن یکی دو ســاعت پیش توی شــارژ بوده ولی 
االن بعــد از یک تمــاس تلفنــی و دو تــا پیامک یهو 
شارژ گوشــی رســیده به 11درصد! البد شما هم 
چنین تجربه هایی دارید. وقتی ساعت های زیادی 
بیرون از خانه هستید این قضیه واقعا روی اعصاب 
است، استفاده از پاوربانک هم دردسرهای خودش 
را دارد. چند روش ســاده وجــود دارد که به کمک 
آن  ها می توانید شــکم گوشــی خودتان را سیر نگه 
دارید تــا دم به دقیقه شــارژ الزم نباشــد. گوشــی 
همراه تــان را در جــای خیلی گــرم یا خیلی ســرد 
قرار ندهیــد. کنار اجاق گاز، نزدیــک بخاری و زیر 
بالش و زیر نور مســتقیم آفتاب، جاهای مناســبی 
برای نگهداری گوشــی نیســتند. در این شــرایط 
باتری آسیب می بیند و به مرور خیلی سریع خالی 
می شــود. یکی  از ناجوانمردانه ترین کارهایی که 
در حق گوشــی تان می کنید این اســت که از شب 
تا صبح آن را به برق وصل کنید تا شــارژ بشود. این 
باعث می شــود کــه عمر باتــری هر روز کــم و کمتر 

بشود و قدرت نگهداری شارژش پایین بیاید. هیچ 
وقت گوشی را 100 درصد شارژ نکنید و نگذارید 
از 20 درصد پایین تر بیاید، شارژ 100 و شارژ زیر 
20 برای باتری خطرناک اســت و آن را در معرض 
نوسان شدید قرار می دهد. همیشه از ویبره گوشی 
اســتفاده نکنید، ویبره از آن بخش هایی اســت که 
کلی شــارژ مصــرف می کنــد. صفحــه نمایش تان 
همیشه در روشــن ترین حالت ممکن است؟ خب 
همیــن حاال بایــد یــک فکــری برایش بکنیــد، در 
Settings بــه قســمت Display برویــد. در آن جا 

 Adaptive Brightness می توانید
را غیرفعال کنید. این گزینه، نور 
محیط را کنترل می کند و مصرف 

باتری را افزایش می دهد. بعد 
از تمــام شــدن کارتــان بــا هر 
اپلیکیشــن آن را ببندیــد و در 

روز چندین بار فهرســت اپ های 
استفاده شده تان را پاک کنید. 

بابک فردوسی، مهندس پیشتاز ایرانی در ناسا  
از بچگی عاشــق هواپیما و موشــک بود و ماکت ها و 
اســباب بازی هایش به آسمان ربط داشــتند. دیدن 
سریال »پیشتازان فضا« از محبوب  ترین تفریحاتش 
بود، هر قســمتش را حتی چندین بــار می  دید. پدر 
و مادر بابــک ســال  های زیــادی را در آمریکا زندگی 
کرده بودند. بابک هم فرصتی پیدا کرد تا در دانشگاه 
واشــنگتن، هواوفضا بخواند. سال  های تحصیل در 
دانشــگاه برایش بی اندازه جذاب بود. حاال دقیق تر 
می  فهمیــد هر موشــک چطــور کار می  کنــد و برای 
ساخت کاوشــگرهای فضایی و جت ها به چه تعداد 
متخصص و مهندس نیاز اســت. بخش  های زیادی 
وجود داشــت که کلی مهندس بــرق و الکترونیک، 
متخصصــان روباتیــک و کامپیوتــر بایــد در آن کار 

می  کردند تا مهندس های هواوفضا و دانشمندان 
بتوانند کارشــان را به پایان برسانند. همه 

چیز به هم وابســته بــود و بــدون حضور 
متخصصــان دیگــر ابــزاری ســاخته 
نمی  شد. حدود ســال 2004 بود که 
از  بابک 2۵ ســاله  دعــوت کردند تا در 

پــروژه مربوط به »آزمایشــگاه پیشــرانه 
جــت ناســا« همــکاری کنــد. این 

پــروژه مربــوط بــه کاوشــگر 
»کنجــکاوی« بود کــه برای 

پیدا کردن آب و بررســی خاک مریخ به ســیاره سرخ 
فرستاده شــد. بابک بعد از موفقیت  های مریخ نورد 
کنجکاوی، بــه یکــی از معروف تریــن مهندس های 
ناسا در این ماموریت تبدیل شد. او در جایی می گوید 
»درست است از بچگی شــیفته فضا بودم ولی روزی 
که مریخ نورد Pathfinder روی مریخ نشســت تازه 
فهمیدم چقدر شگفت آور است کاوشگری که ما روی 
زمین ساخته ایم بعد از مدت ها روی یک سیاره دیگر 
فرود بیاید و از سطح آن جا برای مان عکس بفرستد، 
واقعا شــبیه یک رویا بود«. روزنامه  واشنگتن پســت 
بعد از فرود مریخ نــورد کنجــکاوی در مریخ این طور 
نوشــت: »در اوج عملیات فرود کاوشگر کنجکاوی، 
این بابک فردوسی بود که به سوژه  محبوب خبرنگاران 
و عکاسان تبدیل شد.« بابک درباره توجه ویژه مردم به 
مدل موهای خودش گفته است »همه فکر می کنند 
کسانی که درگیر کارهای علمی هستند، ظاهری 
خشک و رسمی دارند. اگر مدل موی من باعث 
شــده جوان ترها تصور جذاب تــری درباره علم 
داشته باشــند خب خیلــی عالی اســت«. مدل 
 موی تاج خروسی بابک در آمریکا به »موهاک « 
مشهور است . موهاک نام قبیله ای  از 
سرخ پوســتان آمریکای شمالی 

است .

وی

زمینی در تماس بودم!       من با موجودات فرا

بالتازار

امواج مایکروویو چطور غذا را گرم می کند؟  

مریم ملی | روزنامه نگار

خیلی تیز و فرز اســت . در مــدت زمانی کوتــاه غــذای نیمه آماده را 
می پزد و نان و سوپ و شیر را برای مان گرم می کند. کافی ا ست 
غذا یا نوشیدنی را توی آن بگذاری و درش را ببندی و فقط چند 
دقیقه منتظر بمانی تا کارش تمام شود درحالی که اجاق گاز 
تا به خودش بیایــد و بفهمد که قرار اســت غذایی را برای مان 
گرم کند حداقل نیم ســاعت گذشته اســت. کلــک مایکروویو 
چیست؟ چطور از امواج برای پخت وپز استفاده می کند؟ 
این بــار کــه یــک نــگاه دقیــق به 
بیندازیــد  مایکروویــو 
می بینیــد کــه مثــل همه 
وسایل برقی دیگر، دارد از 
انــرژی الکتریکــی بــرای 
کارش اســتفاده می کند. 

پس باید پای وسیله ای درمیان باشد که این انرژی الکتریکی را به چیزی تبدیل کند که غذا 
را گرم می  کند. نام این وسیله »مگنترون« اســت؛ به کمک این دستگاه، انرژی الکتریکی 
به امواج  رادیویی خیلی کوتاه تبدیل می شود که با توجه به طول موج مایکروویو می تواند 
داخل غذاها نفوذ کند. آب، چربی و شکر این امواج را به خودشان جذب می کنند و به این 
ترتیب مولکول های مواد غذایی در اثر جذب این موج، با سرعت شروع به لرزش می کنند. 
مثل وقتی یک ظرف ژله را تکان می دهید، نیرویی که شــما به ظرف وارد می کنید باعث 
تکان خوردن ژله ها می شود. مشابه این اتفاق برای مولکول  های غذا می  افتد. اصطکاک 
بین این مولکول هایی که به ســرعت درحال لرزش اند باعث ایجاد گرما می شــود. امواج 
رادیویی بسیار کوتاه به »مایکرو« معروف هستند که به همین دلیل نام مایکروویو برای این 
دستگاه انتخاب شــده اســت. نور مرئی، پرتوهای ایکس، پرتوهای فرابنفش، فروسرخ و 
امواج مایکروویو همگی بخشــی از تابش الکترومغناطیســی هســتند کــه در طول موج و 
فرکانس با هم تفاوت دارند و همین باعث می شود خواص شان از زمین تا آسمان با هم فرق 
کند؛ مثال از یکی برای پختن و گرم کردن غذا اســتفاده می کنیم )مایکرو( و یکی دیگر را 
برای دیدن استخوان ها و بافت  های درون بدن به کار می بریم )پرتوهای ایکس( و از دیگری 

برای وسایلی مثل تلویزیون و رادیو. 

 متن و اجرا:اثر هنری عجیبی که همه را هنرمند کرد! 
محمدپور - مرادی

  
فاطمه قاسمی | مترجم

دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم پر از ادعاهای عجیب و غریب اســت؛ فردی 
ادعا می کند با موجودات فرازمینی ارتباط دارد ودیگری می گوید از فالن سال 
در آینده به زمان ما آمده یا میلیون ها سال به گذشته برگشته است. طبیعی است 

که نه می توان جلوی این ادعاها را گرفت و نه درســتی آن ها را تایید کرد حتی با 
وجود این که کمتر کسی پیدا می شود که دالیل و شواهد کافی برای گفته هایش 
بیاورد. »بیلی مایر« کشــاورز سوئیســی کــه بین یوفولوژیســت ها )کســانی که 
متخصص شناخت بشــقاب پرنده اند( شــهرت زیادی دارد، یکی از همین افراد 

است.

 این تصویر 
غلط   انداز که آدم 
را درباره ساختگی 
و واقعی بودنش به 
شک می اندازد، 
 ،»Is Mirek« کار
هنرمند لهستانی 
است. او به کمک 
فناوری دیجیتال، 
تصویر حیوانات 
و مناظر طبیعی 
را با هم ترکیب 
می کند و ذهن ما را 
قلقلک می دهد.

رفقا سالم!
دوست ما، »محمدمهدی ایزدی« تازگی مدال 

طالی مسابقات جهانی پاورلیفتینگ رو به دست آورده. این 

مسابقه تو روسیه برگزار شده و محمدمهدی در بخش پرس سینه 

تونسته این موفقیت رو کسب کنه. محمدمهدی، اهل روستای فتح آباد 
شماره پیامک 2000999کرمانه و تو هنرستان درس می خونه.

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000   

 

کمیک

پرونده های مجهول

سیگنال

   مورد عجیب بیلی
 بیلی ادعا می کند از کودکی، موجوداتی فرازمینی از خوشه 
پروین بــا او در ارتباط بــوده و او را مالقــات می کرده اند و این 
تماس ها در تمام دوران زندگی اش ادامه داشته اســت. فرق 
بیلی مایر با دیگرانی که ادعای ارتباط با موجودات فرازمینی، 
دارند، این است که او صدها تصویر و فیلم از سفینه های فضایی 
فرازمینی هــا و صو ت  از صــدای بشــقاب پرنده ها ارائه کرده  
البته او از خود فرازمینی ها ، عکس و فیلمی رو نکرده است. 
از طرف دیگر، کارشناســانی هم که عکس و فیلم هــای او را 
بررسی کرده اند، نتوانسته اند درباره جعلی بودن آن ها نظر 
قطعی بدهند با این حال افراد زیادی معتقدند تمام این تصاویر 
ساختگی هستند. گفته می شود بیلی حتی فلزاتی را از طرف 

فرازمینی ها به دانشمندان اهدا کرده است که در کره زمین 
یافت نمی شوند!

 راست و دروغ قصه
سازمان نشنال جئوگرافیک در شماره ژانویه مجله خود در 
سال 2002 صحت یکی از ادعاهای بیلی مایر را که حدود 
30 سال پیش مطرح شده بود، تایید کرد. ماجرا از این قرار 
است که بیلی تعریف کرده بود فرازمینی ها به او گفته اند قله 
اورســت –خالف تصور ما- مرتفع ترین کوه روی کره زمین 
نیســت و قله »چیمبورازو« در اکوادور از قله اورســت بلند تر 
است. مطرح کردن موضوعی که دانشمندان به تازگی متوجه 
آن شده اند، از سوی یک کشاورز ساده بدون تحصیالت عالی، 

عجیب به نظر می رسد. این نکته خیلی ها را متقاعد کرده است 
که بیلی جدی جدی با فضایی ها ارتباط دارد. طی سال های 
اخیر کاربران فضای مجازی، بیلی مایر را یک شــیاد بزرگ 
می دانند . حتی برای اثبات جعلی بودن فیلم و تصاویرش، 
ویدئوهایی را منتشر کرده اند که نشان می دهد با ابزارهایی 
ساده  می توان فیلم و عکس هایی شبیه اسناد مایر ساخت. 
»وندل استیونس« محققی که ســال ها پیش از طرف ارتش 
آمریکا مامور رســیدگی به موضوعات فرازمینی شــده بود، 
مدارک مایر را تأیید و در ســال 1979 همه تصاویــر او را در 
قالب کتابی منتشــر کرد. به تازگی ایــن تصاویر در حراجی 
ســاتبی آمریکا به مبلغ 16۵00 دالر برای فروش گذاشته 

 شده  است .تعدادی از آن ها را ببینید.

نوجوان 

روزهای فرد

پنج شنبه ها 

بخوانید

مادربزرگ الهام می گیرد مواجهه با اثر هنری مادر اثر هنری خلق می کند الهام گرفتن بچه ها از اثر هنری

این اثر هنری 120 هزار 
دالر فروخته شد

 یعنی یه موز یک ونیم
 میلیارد تومن؟

 فکر کنم
  اثر هنری مون زیادی

 سنگین بود

نام  این اثر هست »دندان های 
دوست داشتنی من«. این اثر رو وقتی زیاد ببینید 

تشویق می شید مسواک بزنید
به نظرم این مفیدترین 

اثر هنری تاریخ بشریته. 
دیگه مجبور نیستم هی دنبال 

جوراب هاتون بگردم
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رضا��: از تبعيض ها گله دار�م نه 
بودجه و�ژه برا� المپي�!

گفت و گو� خراسان با دبير&ل &ميته مل� پارالمپي�

مخابره خبرها� خوش از استانبول؛ وار�ز ١٦٠هزار دالر�

وام ميلياردى پرسپوليس، 
دامن د ادکان را گرفت

صندلی بازى؛ فتحی رفت، 
خليل زاده آمد

ورزشگاه شهرخودرو براى 
ليگ قهرمانان تایيد شد

رقابت جذاب در جدول گلزنان لیگ برتر

ترابی در تعقيب قائدى

آزمون گل به خود� زد، 
زنيت حذف شد

چرخش دوباره فدراسيون 
به سمت برانAو

 جادوگر هم به تراکتور نه گفت!  جادوگر هم به تراکتور نه گفت! 
پس از رد پیشنهاد چند میلیاردى توسط دایى و برانکو

فتح�: ٦ ماه بود &ه 
م� خواستم بروم
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بعــد از عل� دا�� و بران�و و حت� 
به روا�تــ� اميــر قلعه نو��، عل� 
&ر�م� باز��ن ســابق پرســپوليس و تيم مل� 
هــم پيشــنهاد ســرمربيگر* باشــگاه ترا&تور 
را رد &ــرد تــا جــا* خالــ� مصطفــ� دنيزل� 
ســرمرب� ســابق و تر&يه ا* ا�ن تيم همچنان 
خالــ� بماند. در حال� &ــه خبرها�� مبن� بر 
پيشنهاد باشگاه ترا&تور به عل� &ر�م� ستاره 
ســابق فوتبال بــرا* هدا�ت ا�ن تيــم تبر�ز* 
شــنيده م� شــود، امــا جادوگر ا�ن پيشــنهاد 
هدا�ــت  ســ�ان  نــدارد  قصــد  و  &ــرده  رد  را 
ترا&تور* ها را برعهده بگيرد. باشگاه ترا&تور 
در چند سال اخير و پس از واگذار* سهام آن 
بــه محمدرضا زنــوز* نيم�ت هــا* متزلزل و 
ب� ثباتــ� داشــته و همين ب� ثباتــ� هم بال* 
جــا* ت� ت� هــا شــده اســت. ترا&تور* ها به 
لحــاظ مهــره و ام�انات قطعا جــزو ٣ تيم اول 
فوتبال باشــگاه� ا�ران هســتند امــا به دليل 
نبود ثبــات مد�ر�ت� و &ادرفن� سرخ پوشــان 
تبر�ــز* در فصل هــا* اخيــر فــراز و نشــيب 

ز�اد* داشته اند و گاه مدع� صرف بوده اند و 
گاه� هم به انتها* جدول رسيده اند و خيل� 
وقت هــا هم در ميانه ها* جــدول بوده اند. در 
حال� &ــه ترا&تور با پتانســيل باال�� &ه رو* 
اول  تــراز  و  خــوب  باز��نــان  و  دارد  ســ�وها 
داخل� و خارج� &ه جذب ا�ن تيم شــده  اند و 
با مد�ر�ت� با ثبات و داشتن نيم�ت� مطمئن 
و البتــه &اربلد و با دانــش فن� خوب م� تواند 
همه ســاله �R مدعــ� جد* بــرا* قهرمان� 
باشد، اما وسواس ها* عجيب زنوز* و عالقه 
 Uاو بــه تغيير مــدام &ادرفن� بــه دال�ل مختل
باعث شــده ترا&تور هم در بعــد مال� و هم در 
بعــد فن� و حت� روان� بســيار متزلزل شــود، 
بــه طور* &ه حــاال و پــس از جدا�� مصطف� 
دنيزل� ســرمرب� تر&يــه ا* و ســابق ا�ن تيم 
&ســ� حاضر نيســت جانشين او شــود و رو* 
نيم�ت باروت� سرخ پوشــان تبر�ز* بنشيند. 
حت� رقم ها* وسوســه انگيز ٦تــا ١٢ ميليارد 
هم نتوانسته گز�نه ها* سرمربيگر* ترا&تور 
را بــرا* پذ�رفتــن ا�ــن ســمت و همــ�ار* با 

زنــوز* مجــاب &نــد و در ا�ــن بيــن آنچــه &ه 
بيشــتر از همه نگران &ننده اســت قهر دوباره 
بــا س�وهاســت.  هــواداران پرشــور ترا&تــور 
ت� تــ� بــا توجه به شــروع خــوب تيم شــان در 
ليــگ نوزدهم اميــد ز�اد* داشــتند در فصل 
جــار* ترا&تور صاحب جام شــود امــا حاال با 
ســير نزول� سرخ پوشان و سقوط آن ها به رده 
نهم جدول رده بند*، ا�ن اميد رنگ م� بازد. 
البته ترا&تور �R شــانس بــزرگ دارد و آن ٢ 
بــاز* عقب افتاده ا�ن تيم اســت &ــه ��� در 
تبر�ــز مقابــل شهرخودروســت و د�گــر* در 
تهران مقابل پي�ان. ترا&تور* ها اگر سر�ع تر 
ســرمرب� جد�ــد را انتخــاب &ننــد و از ا�ن ٢ 
باز* ٦ امتياز بگيرند، به امتياز ٢٤ م� رسند 
و بــا &ســب �ــR پيــروز* در هفتــه پانزدهــم 
م� توانند ٢٧ امتياز* شــوند و دوباره خود را 
در باال* جــدول ببينند اما ا�ن مســتلزم عزم 
مد�ر�ت و اقدام سر�ع باشگاه برا* استخدام 
ســرمرب� و خــارج &ــردن تيم از ا�ن شــوe و 

بحران است. 

باشــگاه پرســپوليس &ه ا�ن روزها با مش�الت 
 R� مالــ� ز�ــاد* روبــه رو شــده، حــاال درگير
بده� جد�د بان�� شــده اســت.   بانR تجارت 
&ه در سال ١٣٨٣ وام� در حدود �R ميليارد 
و ٣٠٠ ميليون تومان� به باشــگاه پرســپوليس 
پرداخت &رده، هنوز نتوانسته مطالبات خود را 
وصــول &ند و به همين خاطر با ارســال نامه ا* 
به اعضــا* هيئت مد�ره وقت باشــگاه، از آن ها 
خواســته تا درباره وصول مطالبات بانR اقدام 
الزم را صــورت دهند. در ا�ــن نامه &ه در تار�خ 
٩ آذر امضا  و رونوشــت آن به فدراسيون فوتبال 
و باشگاه پرسپوليس ارسال شده، آمده &ه ا�ن 
باشــگاه با�د ٢ ميليــارد و ٧٠٠ ميليــون تومان 
 Rبــه عنــوان اصــل وام و ســود د�ر&ــرد  بــه بان
تجــارت پرداخت &نــد و از آنجا�� &ــه اعضا* 
هيئت مد�ــره وقــت امضا &ننــد  گان اصلــ� وام 
هســتند، نســبت به بازپرداخت ا�ن وام مد�ون 
هســتند. بانR تجارت نامــه ا* را نيز به محمد 
داد&ان رئيــس وقــت فدراســيون فوتبــال و به 
گفته خــودش عضو افتخار* هيئت مد�ره وقت 

باشگاه پرسپوليس ارســال &رده است.  در ا�ن 
نامه آمده &ه چون شــما ��� از امضا &نندگان 
باشــگاه  ميليــارد*  وام  ا�ــن  در�افــت  اســناد 
با�ــد  هســتيد،   ١٣٨٣ ســال  در  پرســپوليس 
نســبت بــه بازپرداخــت ا�ــن وام اقــدام &نيــد. 
محمــد داد&ان در گفت وگــو با ا�ســنا بــا تا�يد 
در�افت نامه بانR تجارت، اظهار &رد: «باشگاه 
پرســپوليس از دوره مد�ر�ت مرحوم خطيب به 
بانR تجارت بده�ار است اما االن برا* ما نامه 
فرســتاده اند &ه با�د بده� باشگاه پرسپوليس 
را بدهيــد.  مــن با بانR تجارت تمــاس گرفتم و 
گفتم ا�ن بده� مربوط به باشــگاه پرسپوليس 
اســت و چرا با�د مــا بدهــ� را بپرداز�م؟ به من 
گفتنــد شــما در آن زمــان عضــو هيئت مد�ــره 
بود�ــد.  ا�ن درحال� اســت &ه من در آن ســال 
رئيــس فدراســيون فوتبــال و بــه عنــوان عضو 
افتخــار* در هيئت مد�ــره پرســپوليس بودم و 
حت� حق امضا نداشــتم.  به مــن گفتند مرحوم 
خطيب به جا* من امضا &رده تا با اعتبار شــما 
ا�ن وام در�افت شود. واقعيت ا�ن است &ه االن 

پرسپوليس و وزارت ورزش بده�ار هستند، نه 
من.  چــرا با�د ما ا�ن بدهــ� را پرداخت &نيم؟ 
وقتــ� دربــاره ا�ــن نامــه تحقيــق &ــردم د�دم 
فقــط برا* مــن نامه ارســال شــده و بــه آقا�ان 
پورمحمد* و شــجاع�  برهان &ــه عضو اصل� 
وقــت هيئت مد�ــره بوده انــد، نامــه ا* ارســال 
نشده است.  واقعا جا* تعجب دارد &ه ا�ن نامه  
به &ســان� &ه در آن ســال حق امضا داشتند و 
بــرا* در�افــت وام امضــا هم &رده اند، ارســال 
 Rنشــده اســت.  از رئيس ��� از شعبه ها* بان
تجــارت  ســوال &ــردم، چــرا نامه را فقــط برا* 
مــن ارســال &رده ا�د &ــه گفت از بــاال گفته اند 
فقط بــه داد&ان نامه بدهيد چون ٢ عضو د�گر 
هيئت مد�ــره وقت، االن پســت دولتــ� دارند و 
ا�ن &ارها بو* سياس� م� گيرد! بانR تجارت 
با�د از مد�ران وقتش بپرســد رو* چه حساب� 
پرداخــت  را  وام  ا�ــن  اســتعالم  انجــام  بــدون 
&رده ا�د؟ هرچند االن هم باشــگاه پرسپوليس 
و وزارت ورزش مالR ا�ن باشگاه هستند و با�د 

ا�ن بده� را پرداخت &نند. » 

دادکان: پرسپوليس و وزارت ورزش بدهکار هستند، نه من جادوگر هم به تراکتور نه گفت! 
وام ميليارد� پرسپوليس، دامن مد�ر وقت سرخ ها  را گرفتپس از رد پيشنهاد چند ميليارد� توسط دا�� و برانAو

رئيس فدراســيون &شــت� به همراه &ادر فن� 
تيم ها* مل� &شــت� آزاد و فرنگ� با حضور در 
محــل &ميته مل� المپيR نشســت هماهنگ� 
 Rرا بــا رئيــس و مســئوالن &ميته ملــ� المپي
برگزار &ردند. در ا�ن نشســت صالح� امير* 
رئيس &ميته مل� المپيR، سجاد* سرپرست 
&اروان اعزامــ� بــه المپيــR ٢٠٢٠، پيمــان 
فخــر* رئيس مر&ــز نظارت بر تيم هــا* مل�، 
حسن رنگرز مشــاور رئيس و محمود عبداله� 
مد�ر روابــط عموم� از &ميته ملــ� المپيR و 
همچنين دبير رئيس فدراسيون &شت�، محمد 
بنــا و غالمرضــا محمــد* ســرمربيان تيم ها* 
ملــ� &شــت� فرنگــ� و آزاد بــه همــراه بهــروز 
حضرت� مرب� تيم مل� &شــت� فرنگ� حضور 
داشــتند. در جر�ــان ا�ن نشســت محمد* در 
راستا* ا�جاد تنوع برا* اردونشينان خواستار 
برپا�ــ� اردوها�ــ� خــارج از خانــه &شــت� در 
&يش و مجموعه ورزشــ� انقالب شد &ه مقرر 
شــد زمينه فراهم شدن آن ها هر چه سر�ع تر از 
سو* &ميته مل� المپيR فراهم گردد. محمد 
بنــا نيز خواســتار توجــه و�ژه به اردونشــينان و 

&ادر فنــ� ٢ تيم شــد تا بتوانند بــدون دغدغه 
پروســه اردوها* ســخت شــبانه روز* تا اعزام 
بــه باز* هــا* المپيــR را پشت ســر بگذارند. 
صالح� امير* رئيس &ميتــه مل� المپيR اما 
به مســئوالن &شــت� ا�ران توصيــه &رد ضمن 
ا�جاد همدلــ� و همگرا�� به ف�ــر ثبت تالش 
مثبــت و حدا&ثــر* باشــند تــا نتيجــه، مــدال 
ســرمربيان  خواســت  همچنيــن  او  عنــوان.  و 
بخواهنــد  خــود  شــاگردان  از  ا�ــران  &شــت� 
طــور* بجنگند &ــه مردم به عنــوان بزرگتر�ن 
&ارشناســان ورزش تــالش حدا&ثر* و غيرت 
آن هــا را بســتا�ند، نــه مدال شــان را. حال اگر 
ا�ــن تالش و جنگندگــ� و ا�ثار بــه مدال ختم 
شــد &ه چــه بهتــر اما اگــر مدالــ� هــم گرفته 
نشــد، مهم نيست و پا�ان &شــت� نخواهد بود. 
 Rســجاد* سرپرست &اروان اعزام� به المپي
هم هرچند تا&يد &رد خيالش از &شت� راحت 
اســت اما در خصوص مدال و عنــوان آن هم در 
ميدان� به بزرگ� المپيR، گفت معتقد اســت 
نه بزرگ نما�� شــود و نه وعده غير&ارشناس� 

داده شود. 

در راســتا* تالش هــا* روزها* گذشــته برا* 
حل مشــ�ل ســرمرب� اســتقالل و بازگرداندن 
آنــدره آ اســتراماچون� روز گذشــته هــم شــاهد 
ادامــه تحــر&ات و اقدامــات مســئوالن باشــگاه 
بود�ــم و حتــ� خليــل زاده سرپرســت باشــگاه 
&ــه گفتــه م� شــد در تر&يه به ســر م� بــرد تا با 
اســتراماچون� �ا خودش د�ــدار و مذا&ره &ند، 
اعــالم &رد خبرهــا* خوب� در راه اســت. اما تا 
عصر د�روز اخبار ضد و نقيض &ه برخ� بســيار 
نااميد&ننــده  بســيار  برخــ�  و  اميدوار&ننــده 
بودنــد از رســانه ها* ا�تاليا�ــ� و ا�ران� مخابره 
شــد اما نقطه مشــترe همــه آن ها ا�ــن بود &ه 
مســئوالن  ادعــا*  خــالف  بــر  اســتراماچون� 
باشگاه و برخ� منابع خبر* به تر&يه نرفته بود 
و از ا�تاليــا اخبار مربوط به باشــگاه و خودش را 
رصد م� &ند. جواد زر�نچه سرپرست مستعف� 
 R� تيم اســتقالل هم از شرط استراماچون� در
برنامه تلو�ز�ون� رونما�� &رد &ه پرداخت ٢٥٠ 
ســرانجام  د�ــروز  عصــر  بــود.  �ــورو  هــزار 
مســئوالن  توافــق  از  رســم�  خبرگزار* هــا* 
و  اســتراماچون�  و&ال*  از  ��ــ�  بــا  باشــگاه 

پرداخت طلب او به حسابش در &شور چR خبر 
دادند، حســاب� &ــه �R بار ظاهرا پــول وار�ز* 
باشــگاه برگشــت خورده  و شــا�د همان سرآغاز 
مشــ�الت بين مرد ا�تاليا�� و مسئوالن باشگاه 

به اســتقالل بود. نما�نده باشــگاه استقالل 
زود* ١٦٠ هــزار دالر از مطالبــات 

استراماچون� را به حساب و* وار�ز 
خواهــد &ــرد. به گــزارش فــارس، 
سرپرســت  خليــل زاده  اســماعيل 
د�ــروز  صبــح  اســتقالل  باشــگاه 

امــور  تر&يــه  اســتانبول  در 
وار�ــز مطالبــات ســرمرب� 
اســتقالل را پيگيــر* &رد 

اقدامــات  اوليــن  در  و 
ا�ن  از حساب  اســتعالم 
 Rمربــ� در &شــور چــ

صــورت گرفت تا بل�ه 
رقم وار�ز* به حساب 

برگشت  استراماچون� 
آخر�ــن  در  نخــورد. 

را�زن� هــا*  بــا  اقــدام 

گســترده مقرر شــد پول ســرمرب� ا�تاليا�� از 
طر�ــق ��ــ� از بانR هــا* شــهر اســتانبول به 
حســاب و* وار�ز شــود و ســپس فيش وار�ز* 
طلب اســتراماچون� به و&يــل ا�ن مرب� &ه در 
&شور قطر حضور دارد ارسال شده تا مقدمات 
بازگشــت مربــ� ا�تاليا�ــ� بــه تهــران فراهــم 
شــود. به نظر نم� رســد وار�ز و ارسال رسيد و 
ارا�ه آن به اســتراماچون� بيشتر از �R ساعت 
طول ب�شــد و با ا�ن حســاب با�د منتظر پا�ان 
مخاصمه و خلU وعده مرد ا�تاليا�� 
بود تا برا* بازگشت به ا�ران بليت 
تمر�نــات  امــروز  از  و  &نــد  تهيــه 
تيمــش را برا* باز* با شــاهين 
بوشــهر ز�ــر نظــر بگيــرد. البته 
در غيــاب او باز��نــان باتجربــه 
تيــم و در راس آن هــا ور�ــا غفور* 
&اپيتــان آب� ها طبــق برنامه ا* 
&ه در تماس با اســتراماچون� 
گرفته تيم را تمر�ن م� دهد 
ا�تاليا�ــ�  ســرمرب�  تــا 

بازگردد. 

شهرخودرو بالى جان نيمکت آبی ها! 
در حالــ� &ه همه درگيــر ماجرا* رفتــن آندره آ 
اســتراماچون� و بازگشــت �ــا عدم بازگشــت او 
هســتند، �R ن�تــه جالب و عجيــب وجود دارد 
&ــه در ا�ــن اتفاقات از چشــم دور مانده اســت. 
در ٣ فصل اخير هر بار اســتقالل با شهرخودرو 
(پد�ده ســابق) بــاز* &رده، پــس از آن اتفاقات 
عجيب� برا* نيم�ت ا�ن تيم رخ داده و به قول� 
ظاهــرا باز* بــا ا�ن تيم مشــهد* بــرا* آب� ها 
خوش �مــن نيســت. ٣ فصــل پيش &ــه عليرضا 
منصور�ان سرمرب� استقالل بود پس از باز* با 
پد�ده ناچار شــد از سمتش استعفا بدهد.بعد از 
آن ا�ــن اتفاق در چند هفتــه مانده به پا�ان ليگ 
هجدهم بازهم رخ داد و شفر پس از آن &ه تيمش 
در مشــهد با �R گل مقابل شهرخودرو(پد�ده) 
ش�ســت خورد د�گــر مجوز حضــور در تمر�ن را 
پيدا ن�رد .حاال و در ســومين فصل پياپ� بازهم 
رد پــا* تيــم مشــهد* در ماجراهــا* نيم�ــت 
استقالل د�ده م� شود، چرا &ه درست چند روز 
پس از د�دار آب� ها با شــهرخودرو در ورزشــگاه 
آزاد* و برد شــير�ن شــاگردان اســتراماچون� 
و صدرنشــين� اســتقالل پــس از چنــد ســال، 
ســرمرب� ا�تاليا�� ا�ن تيم، ســر تمر�ن نرفت و 

راه� ا�تاليا شد تا ماجرا�� جد�د رقم بخورد. 

واریز ١۶٠هزار دالرى براى استراماچونی درخواست بنا براى توجه ویژه به کشتی آزاد و فرنگی مخابره خبرها� خوش از استانبول

از مطالبــات 
ب و* وار�ز 
ش فــارس، 
سرپرســت   
د�ــروز  بــح 

امــور 
رب� 
رد 

ت 
ن 

ن 
 *

بازگشــت مربــ� ا�
شــود. به نظر نم�

به اســترام ارا�ه آن
طول ب�شــد و با ا�
مخاصمه

بود تا بر
تهيــه

تيمــ
بوش
در غ
تيــم و

&اپيت
&ه
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 ليگ قهرمانان اروپا
E  گروه

ناپول ٤- �لوب بروژ صفر
سالزبورگ صفر- ليورپول ٢

F  گروه
دورتموند ٢- اسالو�اپراگ ��

ا�نتر ��- بارسلونا ٢
G  گروه

بنفي'ا ٣- زنيت صفر
ليون ٢- ال�پز�ش ٢

H  گروه
آژا�س صفر- والنسيا ��

چلس ٢- ليل ��

 ليگ اروپا
آپوئل ني'وز�ا- سو�ا؛ ٢١:٢٥

بازل- ترابزون اسپور؛ ٢١:٢٥
ختافه- �راسنودار؛ ٢١:٢٥

الس�- اسپورتينگ؛ ٢١:٢٥
آ�ندهوون- روسنبورگ؛ ٢١:٢٥

س اف آر- سلتي�؛ ٢١:٢٥
رن- التز�و؛ ٢١:٢٥

فران'فورت- و�تور�ا گيمارش ٢١:٢٥
استاندارد ليژ- آرسنال؛ ٢١:٢٥

پورتو- فا�نورد؛ ٢٣:٣٠
رنجرز- �انگ بو�ز؛ ٢٣:٣٠

اسپانيول- زس'امس'و؛ ٢٣:٣٠
ولفسبورگ- سنت اتين؛ ٢٣:٣٠

مونشن گالدباخ- باشا�شهير؛ ٢٣:٣٠
رم- ولفسبرگر ٢٣:٣٠

ولوورهمپتون- بشي'تاش؛ ٢٣:٣٠
منچستر�ونا�تد- آل'مار؛ ٢٣:٢٠

رابرتسون: نمی  دانم صالح چگونه 
آن توپ را گل کرد

 در چارچوب هفتــه پا�ان مرحله گروه
ليگ قهرمانان اروپــا، تيم هاN ليورپول و 
ردبــول ســالزبورگ به مصاف هــم رفتند 
�ه ا�ن د�دار با پيروزN ٢-صفر ليورپول 
 Nانــد بــود.  همــراه  ســالزبورگ  برابــر 
رابرتســون، مدافــع چپ ليورپــول پس از 
ا�ن مســابقه گفــت: «حر�W م دانســت 
م توانــد  مســابقه  ا�ــن  در  بــرد  بــا  �ــه 
تار�خ ســازN �ند. در واقــع حس �� تيم 
قهرمان را داشــتند. ما نيــز فقط به زمين 
آن هــا آمد�ــم و فوتبال خــود را به نما�ش 
گذاشتيم. م دانســتيم اگر به روند خود 
ادامه دهيــم، موقعيت هاN ز�ــادN خلق 
خواهيم �رد. صالح گل واقعا جالب زد. 
نم  دانــم چگونه او توپ را از آن قســمت 
زميــن وارد دروازه �ــرد. محمد و ســاد�و 
مرتبا پشت سر مدافعان م دوند و ا�ن به 
ما �� راه مناســب براN گلزن م دهد. 
حال به جمع ١٦ تيم نها� راه �افته ا�م. 
م دانيم با�د چه �ارN انجام دهيم و ا�ن 

را ط ٢ سال اخير اثبات �رده ا�م.

اسکوربورد

برنامه

خبر

 آخر�ــن هفته از مســابقات مرحله گروه
ليگ قهرمانان اروپا ط ٢ شــب گذشــته 
برگــزار شــد تــا ت'ليــW تيم هــاN راه �افتــه بــه مرحلــه 
ا�ــن  البتــه در  �� شــانزدهم نها�ــ مشــخص شــود. 
مسابقات حذف ٣ تيم بيشــتر از سا�ر تيم ها مورد توجه 

قرار داشت. 
در گروه G سردار آزمون برخالف تمام بازN ها� �ه ا�ن 
 Nبر جا فصل با زنيت داشت مقابل بنفي'ا آمار ضعيف
گذاشت تا با گل به خودN برابر نما�نده پرتغال ش'ست 
٣-صفــر را متحمل شــوند و بــا ٧ امتيــاز در قعر جدول 
رده بندN با�ســتند. البته بنفي'ا حت بــا برترN مقابل 
زنيت هم نتوانســت راه دور بعد شــود و ا�ن تيم ليون 

بود �ه به همراه ال�پز�ش صعود �رد.
 Nتيــم دورتمونــد، اســالو�اپراگ را در بــاز F در گــروه
تعيين �ننده از پيش رو برداشــت تــا در رقابت با ا�نتر به 
عنوان تيــم دوم جواز صعود را به نــام خودش ثبت �ند. 
 ا�نتر در سن سيرو برابر بارسا ش'ست را پذ�رفت تا راه

ليگ اروپا شود.
در گــروه H به صــورت باورن'ردن تيم آژا�س �ه فصل 
گذشــته با باز�'نان جوانش اروپا را تحت تاثير قرار داده 
بود نتوانست حر�W والنسيا شــود و در ورزشگاه �وهان 
�را�وف ش'ست خورد تا چلس پس از برترN برابر ليل 
 به عنوان تيم دوم به همــراه خفاش ها راه دور حذف
شــود؛ ش'ســت و حذف آژا�س به قدرN غمگينانه بود 
�ــه فران' دN �ونگ حت پس از برترN مقابل ا�نتر در 
 Nاش� ها�ش را بگيرد و برا Nسن سيرو نتوانســت جلو

نا�ام همباز�ان فصل گذشته اش اش� ر�خت.
 آمار مسابقات مرحله گروه�

و  بارســلونا   :گروهــ مرحلــه  در  حضــور  بيشــتر�ن 
رئال مادر�د. رئال مادر�د ر�ورد بيشــتر�ن امتياز، گل و 
صعود را دارد. ليونل مســ ا�نون ٥ گل بيشــتر از ٦٧ 

گل �ر�ستيانو رونالدو دارد.
تعداد گل هاN مرحله گروه: ١٤٠ گل

تمام آمارN �ه در ادامه م آ�د از فصل ٩٣-١٩٩٢ تا 
به امروز جمع آورN شده است.

�نان� باز
بيشــتر�ن حضــور: ٩٤ ا�'ــر �اســياس (رئال مادر�ــد، 
(منچســتر�ونا�تد،  رونالــدو  �ر�ســتيانو   ٨٨ پورتــو)، 

رئال مادر�د، �وونتوس)، ٨٠ ژاوN هرناندز (بارسلونا)
بيشتر�ن گل: ٦٨ ليونل مس، ٦٢ �ر�ستيانو رونالدو، 

٤٧ �ر�م بنزما
بيشــتر�ن گل در �ــ� بــازN: ٥ لوئيــز آدر�انــو (باتــه 

بور�سوف صفر- شاختار٧)
بيشــتر�ن گل در �� مرحلــه گروه: ١١ �ر�ســتيانو 

رونالدو (رئال مادر�د)
ســر�ع تر�ن گل: ١٠:٩٦ ثانيــه جونــاس (والنســيا ٣- 

لور�وزن ��)
ا�شــيگو مارتينــز   ٢:٠٩ :Nبــه خــود ســر�ع تر�ن گل 

(منچستر�ونا�تد ��-سوسيداد صفر)
ســر�ع تر�ن هت تر�ــ�: ٨ دقيقــه بافتيمبــ گوميــس 

(د�ناموزاگرب ��-ليون ٧)
جوان تر�ن باز�'ن: ١٦ سال و ٨٧ روز، سلستين بابا�ارو 

(بخارست ��-اندرلخت ��)
جوان تر�ن گلزن: ١٧ ســال ٤٠ روز، آنســو فات (ا�نتر 

��- بارسلونا ٢)
مســن تر�ن باز�'ن: ٤٣ ســال و ٢٥٣ روز، مار�و بالوتا 

(رئال مادر�د ٣- التز�و ��)
 مسن تر�ن گلزن: ٣٨ ســال و ٥٩ روز، فرانچس'و توت

(زس'ا مس'و ��-رم ��)
 باشگاه ها

بارســلونا،   ٢٤ باشــگاه ها:  توســط  گل هــا  بيشــتر�ن 
رئال مادر�د، ٢٣ با�رن مونيخ، پورتو

در   Nپيــروز �ــ�   Nبــرا امتيــاز   ٢) امتيــاز  بيشــتر�ن 
 ٣٠٥  :(٩٥-١٩٩٤ و   ٩٤-١٩٩٣  ،٩٣-١٩٩٢

رئال مادر�د، ٣٠١ بارسلونا
بيشتر�ن گل: ٣٤٤ رئال مادر�د، ٣١٦ بارسلونا

بيشتر�ن صعودها از مرحله گروه: ٢٤ رئال مادر�د
 ٢٣ :بيشــتر�ن صعودهــاN متوالــ از مرحلــه گروه

رئال مادر�د (از سال ٩٨-١٩٩٧)

بيشتر�ن صدرنشين در مرحله گروه: ١٨ بارسلونا
بيشــتر�ن برد در �� فصل: ٦ ميــالن (٩٣-١٩٩٢)، 
پارN سن ژرمن (٩٥-١٩٩٤)، اسپارتاw مس'و (٩٦-
١٩٩٥)، بارســلونا (٠٣-٢٠٠٢)، رئال مادر�د (١٢-

(٢٠١١، ١٥-٢٠١٤
بيشــتر�ن تساوN در �� فصل �امل: ٦ آاw آتن (٠٣-

(٢٠٠٢
بيشــتر�ن گل در �� فصل �امل: ٢٥ پارN ســن ژرمن 

(١٨-٢٠١٧)
بيشــتر�ن گل خــورده در �ــ� فصــل �امــل: ٢٤ باتــه 

بور�سوف (١٥-٢٠١٤)، لژ�ا ورشو (١٧-٢٠١٦)
 مسابقات

بيشــتر�ن گل در �� بازN گروه: ١٢؛ دورتموند ٨- 
لژ�ا ورشو ٤

بزرگتر�ــن پيروزN: ٨-صفــر؛ ليورپول ٨-بشــي'تاش 
صفر، رئال مادر�د ٨- مالمو صفر

پرگل تر�ن تساوN ها: ٤-٤؛ هامبورگ ٤- �وونتوس ٤، 
لور�وزن ٤-رم ٤، چلس ٤- آژا�س ٤

 ر%ورد %شورها
 ٩١ :بيشــتر�ن شــر�ت نما�ندگان در مرحلــه گروه

اسپانيا، ٨٨ انگلستان، ٧٨ آلمان، ا�تاليا 
 ،�شــورها� �ــه هرگــز نما�نــده نداشــته اند: آلبانــ
آندورا، ارمنســتان، بوســن وهرزگو�ن، استون، جزا�ر 
 ،فارو، گرجســتان، جبل الطارق، ا�سلند، �وزوو، لتون
 ،Nزامبورگ، مالت، مولداو�لو ،ليختن اشتا�ن، ليتوان
 Nجمهور ،مونته نگرو، ا�رلندشــمال، مقدونيه شمال

ا�رلند، سن مار�نو، ولز.

آمارهاى به جا مانده 
داستان چمپيونزليگاز لیگ قهرمانان

 Nدر آخر�ن باز پــس از بر�نــارN �ارلو آنچلوتــ از ناپول با وجود ا�ن �ــه تيم ا�تاليا�ــ
از مرحلــه گروه ليگ قهرمانان پيروز شــد و بــه دور حذف صعود �ــرد، ا�نون احتمال 
همــ'ارN ا�ن ســرمرب نامــدار با آرســنال افزا�ش �افته اســت. ســران آرســنال همواره 
�ارلــو آنچلوت را تحســين �رده اند و او را گز�نه اN ا�ده آل بــراN هدا�ت تيم خود در نظر 
م گرفتند. در گذشته از نظر زمان، شرا�ط براN هم'ارN آرسنال با �ارلو آنچلوت مهيا 
نبود اما ا�نون آرسنال بدون سرمرب است و آنچلوت بدون تيم. اگرچه هنوز هيچ تماس 
 رســم ميان توپچ ها و ا�ن ســرمرب ا�تاليا� برقرار نشده اما از حاال م توان آنچلوت
را در ليســت آرســنال در نظر گرفت؛ به خصوص �ه او ٢ سال را هم در چلس سپرN �رد 
و تيم تحت هدا�ت او از بهتر�ن  تيم هاN تار�خ همشــهرN آرسنال بود و ا�ن �عن او قواعد 
�ار در جز�ــره را م دانــد. طــ روزهــاN آت با�د منتظــر ماند و د�د �ه فرضيه نشســتن 
�ارلتو روN نيم'ت ا�ن تيم لندن تا چه اندازه به واقعيت نزد�� م شــود. در هر صورت 

از همين حاال �ارلو آنچلوت م تواند �' از جدN تر�ن گز�نه هاN آرسنال باشد.

چلســ سه شنبه شب در هفته آخر مرحله گروه ليگ قهرمانان اروپا با نتيجه ٢-�� 
 Nند. گل ها�صعود  ليل را ش'ست داد تا به عنوان تيم دوم گروه H به �� هشتم نها�
تيم لندن را تام آبراهام و سرار آزپيلي'وئتا به ثمر رساندند �ه ا�ن دومين گل مدافع 
اسپانيا� در ليگ قهرمانان بود (او گل نخستش را برابر آژا�س به ثمر رساند.) باشگاه 
انگليســ از آماده بودن �اپيتان خود در رقابت هاN اروپا� بهره برد تا به �ر�ســتيانو 
رونالــدو، برتر�ــن گلــزن تار�خ ليــگ قهرمانان �نا�ه بزند. شــا�د عجيب اســت �ه �� 
مدافع ٢ گل در ٦ بازN به ثمر م رســاند اما چلس از ا�ن شرا�ط براN مسخره �ردن 
مهاجم پرتغال در شب'ه هاN اجتماع بهره برد. تو�يتر تيم لندن نوشت: «آزپيلي'وئتا 
گل هاN بيشــترN از رونالدو در ا�ن فصل ليگ قهرمانان اروپا به ثمر رســانده. ا�ن �� 
نظر نيست و آمار است!» گفتن است؛ فوق ستاره �وونتوس تا پيش از هفته آخر مرحله 
گروه، تنها �� گل به ثمر رسانده و ا�ن اتفاق در د�دار برابر لور�وزن رخ داد؛ ضمن 

ا�ن �ه چلس و �وونتوس مم'ن است در �� هشتم نها� با هم روبه رو شوند.

آنچلوت� اخراج شد و گز�نه آرسنال است %نا�ه تو�يتر چلس� به رونالدو

ال کالسيکو، شاید در ورزشگاهی بی طرف
در حالــ �ــه ال �الســي'و بــه دليــل ناآرام هــاN اخيــر مردم 
�اتالونيــا به تعو�ــق افتاده بــود، ا�نون خبر رســيده اگــر باز هم 
تنش هــا در �اتالونيــا افزا�ش پيــدا �ند و برقــرارN امنيت دچار 
مشــ'ل شود، فدراســيون فوتبال اســپانيا م تواند ال �السي'و 
را در �� زمين ب طرف برگزار �ند. ا�ن ســازمان روز گذشته به 
ا�ن منظور جلسه اN برگزار �رد تا شرا�ط را براN د�دار بارسلونا-

رئال مادر�د در نو�مپ بررس �ند. البته در ا�ن جلسه هيچ �� 
از مســئوالن ٢ باشــگاه حضــور نداشــتند. تغيير ميزبــان نياز به 
گزارش جامع دارد و با�د مقامات دولت در بارســلونا بر اســاس 
گزارش نيروهاN امنيت �اتالونيا ر�ســ� برگــزارN ا�ن بازN را 
تا�يد �نند. همچنين فدراسيون فوتبال اسپانيا م تواند دوباره 
بــازN را لغو �ند. ا�ن اتفــاق در صورتــ رخ م دهد �ه با حمله 
گســترده روبه رو شوند �ا ا�ن �ه در ورزشگاه تهد�دها� از جانب 

جنبش سونام دمو�راس (معترضان �اتالونيا) د�ده شود.

متيو مک کانهی، بازیگر معروف آمریکایی از جمله طرفداران پر و 
پا قرص چلسی محسوب می شود. او سه شنبه در استمفوردبریج 
از نزدیک شاهد صعود تيم محبوبش به مرحله بعد ليگ قهرمانان 
بود و البته با سوپر فرانکی معروف آبی ها هم عکس یادگارى گرفت.

آن زمانی که روملو لوکاکو به کنایه کلمه UCL را تویيت کرد، هيچگاه 
فکر نمی  کرد خيلی زود از این رقابت ها کنار برود. البته هم تيمی  ســابق 
او در یونایتد یعنی لوک شــاو هم این تویيت را به یاد داشت و بازگشت 

مهاجم بلژیکی به ليگ اروپا را تبریک گفت!

گویا هواداران ليون که حتی تساوى برابر الیپزیش و صعود به دور بعدى 
ليگ قهرمانان هم راضی شان نکرده، پس از بازى بنرى را که عکس یک 
االغ روى آن به چشم می خورد، خطاب به مارسلو مدافع تيمشان نشان 
دادند و همين موضوع آشوب بزرگی برپا کرد و ممفيس دیپاى کاپيتان 

هلندى این تيم با برخی از آن ها درگير شد.

پذیرش آگهى با پیک رایگان
٣٧٠١٠
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هر روز منتظر پيام هاي شما هستيم. پيامك: ٢٠٠٠٩٩٩
***

   مطلب �جا� ا�ن فوتبال اعصاب خرد �ن...عال� بود. چ� ميشه 
هميشــه مطالبتون همين طور� واقع�، انتقاد� و شــجاعانه باشه. 
آفر�ن به نو�ســنده اش. ما خواننده ها� روزنامه پشــتتون هســتيم، 

نترسين. دمتون گرم.
 آقا با آبرو� ملت چ� �ار دار�ن م� �نين؟ �ه مرب� ا�تاليا�� د�روز 
پشت پا زد به ا�ن همه هوادار و ب� احترام� به تمام مد�را� باشگاه و 
تار�خ چند�ن ساله �A تيم اون وقت امروز تمام ممل@ت به هم ر�خته؟ 
از وز�ــر و رئيس و نما�نده مجلس به خودشــون افتــادن! اونم داره به 
ر�ش ما م� خنده ميگه اگه شــرا�ط مهيا بشه فردا برم� گردم. واقعا 
آقا�ون نما�نده شما موقع گرون شدن بنز�ن و گوجه فرنگ� و گوشت 
و چيزا� د�گه هيچ وز�ر� رو حت� به �ميسيون ن@شوند�ن بعد برا� 

ا�ن آدم وز�ر رو به استيضاح تهد�د م� �نين، وا� بر ما...

تغيير در نحوه برگزارى جام جهانی کشتی
جلســه �ميته اجرا�� اتحاد�ه جهان� �شــت� سه شنبه در سوئيس 
برگزار شــد. در ا�ن جلسه پيشنهاد �ميسيون فن� اتحاد�ه جهان� 
ا�ن �ــه رقابت هــا� جام جهانــ� در ســال ها�  مــورد  �شــت� در 
غيرالمپي@ــ� و در روزهــا� جمعــه و شــنبه آبــان و آذرمــاه برگــزار 
شــود، مورد بررســ� قرار گرفت. همچنين مقرر شد �ه رقابت ها� 
جام جهانــ� از ٨ تيم به ٦ تيم �اهش �ابد و ا�ن مســابقات با حضور 
٥ تيم برتر رقابت ها� جهان� آن ســال و همچنين �A تيم به عنوان 
ســتارگان با حضور قهرمانان� �ه �شــورها� آن ها جــزو ٥ تيم برتر 
قــرار نگرفتنــد، برگزار شــود. ا�ــن پيشــنهادات مورد تا�يــد �ميته 

اجرا�� اتحاد�ه جهان� قرار گرفته است.

تکذیت پناهنده شدن کایيدى به ترکيه 
محســن �ا�يد� دارنده نشــان ها� رنگارنــگ پارالمپيA و جهان�  
شــا�عه پناهندگ�  اش را ت@ذ�ب �رد و گفت: «برخ� رسانه ها اعالم 
�رده اند �ه من و محمد خالوند� به �شــور تر�يه پناهنده شده ا�م 
ولــ� با صراحت اعالم م� �نــم ا�ن خبر �ذب اســت.  ا�ران عز�ز را 

دوست دارم و در راستا� ورزش حرفه ا� به تر�يه آمده ام.»

اولين واکنش علی حسينی به خداحافظی اش
سعيد عل� حســين�، وزنه بردار فوق سنگين پيشين تيم مل� بعد از 
مدت هــا باالخره تصميــم گرفت در مورد خداحافظــ� اش با دنيا� 
قهرمان� صحبت �ند. او در ا�ن خصوص به ا�ســنا گفت: «٨ ســال 
منتظــر بودم �ه دوباره به وزنه بــردار� برگردم و به المپيA بروم اما 
وقت� المپيA را از دست دادم، ترجيح دادم از رده مل� �ناره گير� 
�نم. البته از دســت دادن ٣ المپيA قبل� برا� من سخت تر از ا�ن 
المپيA بود  . با توجه به ا�ن �ه المپيA را از دست دادم، د�گر  انگيزه 

برا� برگشتن به مسابقات نداشتم.»

زاویه نگاه شما گفت و گوى اختصاصی خراسان ورزشی با دبيرکل کميته ملی پارالمپيک

تنهــا ٢٥٦ روز د�گر تا شــروع باز� ها� 
پارالمپيــA ٢٠٢٠ تو�يــو باقــ� مانده؛ 
ملــ�  �ميتــه  �ــه  بــاال  ســطح  رقابتــ� 
پارالمپيــA ا�ــران قصــد دارد همچــون 
عــازم  �يفــ�  �اروان  بــا  گذشــته  ادوار 
آن شــود. �ســب ٧١ ســهميه از ١٠٠ 
 ٨ فاصلــه  در  پيش بين� شــده  ســهميه 
ماه مانــده به شــروع رقابت هــا� تو�يو، 
نشــان از عــزم بــاال� مســئوالن �ميتــه 
مل� پارالمپيA بــرا� تحقق برنامه ها� 
پيش بين� شده شان در ا�ن رقابت هاست. 
اما شــوm حاصل از اعــالم ال�حه بودجه 
ســال ٩٩ مســئوالن ا�ــن �ميتــه را تــا 
حدود� شــا�� �ــرده؛ آن هــم به خاطر 
در نظــر گرفتن مبلــغ و�ــژه ٣٠ ميليارد 
تومانــ� از ســو� دولــت بــرا� حضــور 
�اروان  ا�ــران در المپيــA تو�يــو. حال 
آن �ــه �اروان پارالمپي@ــ�  هم به فاصله 
١٠ روز بعــد از المپي@� هــا راهــ� ژاپن 
م� شــود اما ســهم ا�ــن �اروان از بودجه 
و�ژه دولت برا� پارالمپيA ٢٠٢٠ صفر 
اســت. هرچند �ــه �ي@اوس ســعيد�، 
دبيــر�ل �ميتــه ملــ� المپيــA  مدع� 
شــد بودجه  ٣٠ ميليــارد� �ذب محض 
اســت و در واقع بودجــه متفرقه دولت به 
�ميتــه ملــ� المپيــA جهت حضــور در 
المپيــA پيــش رو از ١٨٫٤٠٠ ميليــارد 
تومــان در ســال ١٣٩٨ بــه ٣٠ ميليارد 
در سال ٩٩ رســيده و در واقع رشد� در 
حدود ١٢ ميليارد� داشته اما مسئوالن 
�ميتــه ملــ� پارالمپيــA در وا�نــش به 
اتفــاق، اســتدالل خــاص خــود را  ا�ــن 
دارنــد.  هــاد� رضا��، دبيــر �ل �ميته 
مل� پارالمپيA در مصاحبه با خراســان 
م� گو�د: «ســال گذشــته م� خواســتيم 
به باز� ها� آســيا�� جا�ارتــا برو�م. ما 
و �ميته مل� المپيA در �A ســاختمان 
هســتيم. آن هــا بــا دالر ٤٢٠٠ تومانــ� 
راهــ� باز� هــا� آســيا�� شــدند و ما با 
دالر ٨٥٠٠ تومان�! �A دفعه ٦ ميليارد 
تومان به هز�نه ها�مان اضافه شد و دچار 
�ســر� بودجه شد�م. با �A نهاد دولت� 

بــرا� پــرواز قرارداد بســتيم و �ــA دفعه 
همــان نهــاد دولت� ١٫٥ ميليــارد تومان 
رو� پــول پروازمــان گذاشــت. اگــر ا�ن 
پــول را پرداخــت نم�  �رد�ــم، تيم مــان 
نم�  توانســت بــه مســابقات برســد. در 
شــرا�ط� ا�ن هز�نه اضافــه را پرداختيم 
�ه بودجه مان مشــخص بود. با ا�ن حال 
به باز� هــا� پاراآســيا�� جا�ارتا رفتيم  
و بــرا� اوليــن بــار در تار�خ پاراآســيا�� 
توانســتيم از جا�گاه چهارم� به ســوم� 

ا�ن رقابت ها برسيم.»
 هيچ گاه نگفتيــم به المپي�� ها ٣٠ 

ميليارد ندهند
رضا�� با تا�يــد بر ا�ن �ه در �ميته مل� 
پارالمپيA پول در درجه اول اهميت قرار 
ندارد ادامه م� دهد: «درســت اســت �ه 
برا�مان پول در درجه اول اهميت نيست 
ول� بــه ا�ن موضــوع توجــه م� �نيم �ه 
مــا و �ميته مل� المپيــA ٢ نهاد هم تراز 
هســتيم. پس چرا با�ــد بين مان تبعيض 
باشــد؟ تنها چيز� �ه برا�مان جا� گله 
دارد هميــن تبعيض هاســت وگرنــه �ــه 
مســائل مالــ� مهم نيســت. وقتــ� مقام 
معظــم رهبــر� م� فرما�ند من از شــما 
راضــ� هســتم، هميــن برا�مــان �افــ� 
و مهــم اســت. ورزش مــا ورزش معنــو� 
اســت ولــ� ا�ن �ــه گاهــ� اوقــات د�ده 
نم�  شــو�م برا�مــان جا� گله اســت. ما 
و �ميتــه ملــ� المپيــA در �ــA جا�گاه 
هســتيم اما به �A بــاره م� بينيم �ه ٣٠ 

ميليــارد تومان برا� حضور ورزشــ@اران 
سالم در المپيA، بودجه تعلق م� گيرد. 
ما نم�  گو�يم ا�ن پول را به آن ها ندهند. 
حتــ� معتقد�ــم �ــه ٣٠ ميليــارد برا� 
المپيA �م اســت و با�د بودجه بيشتر� 

برا� ا�ن رقابت در نظر گرفته شود.»
 آقا0ــان شــعار ندهند نگاهشــان به 

ورزش سالم ها و معلوالن ��0 است
بــا   Aپارالمپيــ دبيــر�ل �ميتــه ملــ� 
مقا�سه شــيوه حضور و عمل@رد �اروان 
المپيــA و پارالمپيA در ادوار گذشــته 
المپيــA م� گو�د: «حرف ما ا�ن اســت 
�ه خب ما هم دار�م به همين مسابقات 
م� رو�ــم بــا ا�ــن تفاوت �ــه مــا ٢ برابر 
المپي@� هــا ســهميه آورده ا�م و ٢ برابر 
مدال م� آور�م. ا�ن را آمارها م� گو�ند 
نــه هاد� رضا�ــ�! آمار م� گو�ــد ما در 
٨ پارالمپيA ٢٦٦ مــدال آورده ا�م �ه 
فقــط ١٢٠ مــدال آن طالســت. �عن� 
١٢٠ بار ســرود جمهور� اســالم� در 
پارالمپيA هــا نواخته شــده و ١٢٠ بار 
پرچــم ا�ران بــه اهتزاز درآمــده. ا�ن در 
حال� اســت �ه �ميته ملــ� المپيA از 
حضــور در ١٨ المپيA، ١٨ مدال طال 
آورده و تعــداد� از ا�ــن مدال ها� طال 
بــه دوران قبــل از انقــالب برم� گردد. 
پــس چــرا شــعار م� دهيــم و م� گو�يم 
نگاهمان به ورزش افراد ســالم و معلول 
را  نبــودن  ا�ــن  با�ــد  اســت؟  �@ســان 

ببينيم!»

بــه  را  نشســته  واليبــال  شــا0د   
پارالمپي> نفرستيم!

او با اشــاره به در پيش بــودن رقابت ها� 
�ســب ســهميه واليبال نشســته بانوان 
م� گو�ــد: «تيــم ملــ� واليبــال نشســته 
بانوان ما با�د ٤ اسفندماه در رقابت ها� 
�سب سهميه �انادا شر�ت �ند. هز�نه 
اعــزام ا�ن تيــم ١٢ نفــره چيــز� حدود 
٨٠٠ ميليــون تومــان اســت. مــا تنها تا 
هفته د�گر برا� نها�� �ــردن ا�ن اعزام 
فرصت دار�م و اگر تا هفته د�گر پول مورد 
نياز نرســد، ا�ن تيم به رقابت ها� �سب 
سهميه اعزام نخواهد شد. در حال حاضر 
واليبال نشسته مردان ما قهرمان ٦ دوره 
پارالمپيA اســت. اگــر همين طور پيش 
برو�م به جا�� م� رسيم �ه اگر بخواهيم 
بين طال�� ها� انفراد� و تيم� �@� را 
انتخاب �نيم، طال�� هــا� تيم� مان را 
�نار م� گذار�م! ترجيح م� دهيم �ه ١٢ 
نفر تيمــ� را �نار بگذار�م و به جا� آن از 

١٢ طال� انفراد� حما�ت �نيم.»
 طرح و0ژه لباس <اروان متناســب با 

دهه اول محرم
امــا ا�ن �ــه �ميته ملــ� پارالمپي@� چه 
طــرح و برنامه ا� برا� لباس ا�ن �اروان 
در تو�يو دارد و آ�ا ا�ن ام@ان وجود دارد 
 Aه برا� اولين بار لباس �اروان المپي�
و پارالمپيA ا�ران متحدالشــ@ل باشــد 
م� گو�ــد: «ف@ــر م� �نــم نتوانيم لباس 
متحدالشــ@ل� بــا المپي@� هــا داشــته 
باشــيم. آن هم به ا�ن دليل �ه ما درست 
در دهه اول محرم در تو�يو خواهيم بود. 
نم�  خواهــم موضوع را ز�ــاد باز �نم. اما 
مــردم از ورزش مــا انتظار دارنــد. ما با�د 
شــعائر مذهب� و قهرمان� مان هم با هم 
�@سان باشد به خصوص در شب عاشورا. 
اگر لباس �اروان المپيA به جا�� برسد 
�ه واقعا ا�راد� نداشته باشد ام@ان دارد 
مــا هــم از همان لبــاس در رژه اســتفاده 
 Aنيم. ول� مم@ن است �اروان المپي�
لباســ� انتخــاب �ند �ــه با شــعائر دهه 
عاشــورا متفاوت باشــد. در ا�ن خصوصا 

بعدا تصميم گير� خواهيم �رد.»

رضایی: فقط از تبعيض ها گله داریم نه بودجه ویژه براى المپيک! رضایی دبيرکل کميته ملی 
المپيک را به مناظره دعوت کرد!

�يــ@اوس ســعيد�، دبيــر �ل �ميتــه مل� 
المپيــA در وا�نش به انتشــار خبــر بودجه 
و�ــژه ٣٠ ميليــارد� دولــت بــه �ميته مل� 
 ٢٠٢٠ Aجهت حضــور در المپيــ Aالمپيــ
تو�يو را �ذب محض دانســت و در مصاحبه 
با ســا�ت �ميته مل� المپيA گفت: «ادعا� 
افزا�ش تخصيص ٣٠ ميليارد تومان بودجه 
 A٢٠٢٠ به �ميته مل� المپي Aبرا� المپي
�ذب محض اســت و انتظار م� رود عز�زان� 
�ــه به مبان� بودجه آشــنا�� ندارند از اظهار 
 zنظــر در ا�ن باره خــوددار� نما�ند. ٢ رد�
متفرقه بودجه �ميته مل� المپيA در ســال 
 ١٨٫٤٠٠ و   ١٤٫٤٠٠ جــار�(١٣٩٨) 
ميليارد تومان بوده و در جدول بودجه ســال 
٩٩ هــم ٢ رد�z بودجه متفرقه مانند ســال 
٩٨ وجــود دارد. �@ــ� از رد�z ها� متفرقه 
ميليــارد   ١٨٫٤٠٠  ،٩٨ ســال  در  �ميتــه 
بود �ه در ســال ٩٩ ا�ن رقــم به ٣٠ ميليارد 
تومــان افزا�ــش پيدا �ــرده �ه آن هــم برا� 
حما�ت از فعاليت ها� المپي@ــ� با توجه به 
افزا�ش قيمت هــا و هز�نه ها� آماده ســاز� 
تيم هــا و اعزام هــا مبلغ باال�� نيســت. مز�د 
اطــالع، بودجــه �ميتــه پارالمپيــA از ١٠ 
ميليــارد تومــان در ســال ٩٥ بــه ٣٤٫٢٠٠ 
ميليارد در ســال ٩٩ رســيده �ــه افزا�ش ٣ 
برابر� را نشان م� دهد �ه البته ا�ن افزا�ش 
بودجه حق مسلم جامعه ورزش� جانبازان و 
معلولين و پارالمپيA اســت و انتظار م� رود 
دولــت و مجلس محتــرم در راســتا� تحقق 
اهداف پارالمپيA بودجه �امل را در اختيار 
آن ها قرار دهد.» ا�ن صحبت اما وا�نش تند  
هاد� رضا�� را به دنبال داشــت تا با دعوت 
از سعيد� برا� مناظره بگو�د: «جناب آقا� 
سعيد� اجازه دهيد حداقل ٢ روز از انتصاب 
شــما در ســمت دبير �ل� بگذرد و ح@متان 
 Aشود، سپس درباره بودجه پارالمپي Aخش
اظهار نظر �نيد. شما در حال� �ه در ورزش 
�شور هستيد اما آشنا�� با ا�ن حوزه ندار�د.
از شخص شــما و مســئول مال� �ميته مل� 
المپيــA دعوت م� �نم در ســاختمان خود 
بــا حضــور رســانه ها�  �ميتــه مناظــره ا� 
مختلz برگزار �نيم تا ثابت شــود �دام عز�ز 

به مبان� بودجه آشنا�� دارد.» 

سوژه

اخبار

سارا اصالنى

هفته چهاردهم مســابقات ليگ برتر تحت 
تاثيــر خروج اســتراماچون� از ا0ران و نبود 
او در بــازP اســتقالل مقابــل پيــ�ان بــود؛ 
د0دارP <ه درنها0ت با تســاوP ٢-٢ پا0ان 
0افــت و ٢ تيم به 0ــ> امتياز رســيدند. اما 
حســاس تر0ن د0ــدار هفته در مشــهد بين 
٢ تيم ســپاهان و شــهرخودرو برگزار شد؛ 
جدال� <ه باز هم برنده نداشــت و ٢ تيم به 
نتيجــه 0>-0> رضا0ت دادنــد. در ادامه 
نگاهــ� خواهيــم داشــت بــه تيــم منتخب 

هفته چهاردهم ليگ برتر.
 دروازه بان

گلــر جــوان  اســماعيل� (ذوب آهــن):  معــراج 
ذوب آهــن بــا ٣ وا�نــش بســيار خــوب عليرضــا 
داد.  نجــات  بحــران  از  را  تيمــش  و  منصور�ــان 
اســماعيل� با وا�نش ها� خوب خود بارها دروازه 
تيمــش را نجات داد تا چهارمين �لين شــيت او در 

هفتمين باز� ثبت شود.
 مدافعان

ور0ا غفورP (استقالل): ور�ا �ه در ليگ نوزدهم 
�@ــ� از آماده تر�ن باز�@نان تيمش اســت در باز� 
مقابل پي@ان هم �@� از بهتر�ن باز�@نان تيم بدون 
سرمرب� اســتقالل بود و با �A گل عمل@رد خوب 

خودش را ت@ميل �رد.
عليرضا ابراهيم� (گل گهــر): هرچند گل گهر 
در ورزشــگاه آزاد� مقابــل پرســپوليس ٢ بــار 
دروازه خــود را بازشــده د�ــد امــا بــدون ترد�د 
اگــر نما�ــش خوب عليرضــا ابراهيمــ� در خط 
دفاعــ� گل گهــر نبــود، ا�ــن تيــم م� توانســت 
ش@ست ســنگين تر� را متحمل شود. �اپيتان 
بلندقامت ســيرجان� ها به باز� تيمش در نيمه 

زمين خود� نظم بخشــيد و عالوه بر آن با قطع 
توپ ها� بــه موقع، برتر� در بيشــتر نبردها� 
تن بــه تن، زدن ضربات ســر و... مطمئن ظاهر 

شد. 
خــط   :(Pماشين ســاز) دوســانتوس  ادواردو 
دفاع� ماشين ساز� انسجام خوب� در د�دارها� 
اخيرش پيدا �ــرده �ه �@ــ� از اصل� تر�ن عوامل 
آن حضور ادواردو دوســانتوس در ا�ن پست است. 
مدافــع برز�لــ� ماشين ســاز� ا�ــن هفتــه مقابل 
ترا�تور �@� از بهتر�ن باز� ها� خود را به نما�ش 
گذاشت و نه تنها در �ارها� دفاع� موثر بود �ه در 

فاز هجوم� نيز به موقع اضافه م� شد.
محمد ستارP (پي�ان): مدافع چپ پا� پي@ان 
�@ــ� از باز�@نان خــوب ا�ن تيم در بــاز� برابر 
اســتقالل بود. جناح راست آب� ها �@� از نقاط 

قوت آن ها در ليگ نوزدهم به حساب م� آ�د اما 
حضور به موقع ســتار� در خط دفاع و نفوذ �م 
او از ســمت راســت باعث شــد تا فرصت ز�اد� 

برا� استقالل به دست نيا�د. 
 هافب> ها

احمدرضا زنده روح (ماشين سازP): احمدرضا 
زنده روح در درب� تبر�ــز مرد اول ميانه زمين بود و 
در تقابل با هافبA ها� خالق و سرشناس ترا�تور 
اجــازه نــداد آن هــا موقعيت ســاز� ز�اد� داشــته 
باشند. او با ٢٤ پاس موفق، ٢ ت@ل صحيح، ٢ دفع 
توپ، ٧ قطع تــوپ، ٢ برتــر� در نبردها� هوا�� 

و... آمار درخشان� از خود بر جا� گذاشت.
طالــب ر�0انــ� (صنعت نفت): او ا�ــن هفته هم 
با قــدرت حمــل تــوپ خــودش بارهــا از باز�@نان 
مســتقيمش رد شد و توانســت روز خوب� را سپر� 

�ند. حاال ر�@ان� با صنعت نفت به روزها� بهتر� 
م� اند�شد �ه در انتظار تيمش است.

مهــدP تراب� (پرســپوليس): مهــد� تراب� در 
د�ــدار مقابل گل گهر ششــمين گل فصــل خود را 
ثبت �ــرد تا بار د�گر عصا� دســت �الدرون و تيم 
پرسپوليس بشود. ا�ن باز�@ن از جناج چپ تا پشت 
محوطه جر�مه نفوذ و با شــوت ز�با و مهارنشــدن� 
گل اول را از فاصله ٣٠ متر� وارد دروازه فراهان� 
�ــرد. البتــه ا�ن تنها تاثير مســتقيم ترابــ� رو� ٣ 
امتياز پرسپوليســ� ها نبود، او پاس گل دوم باز� 

را هم داد.
اميــن  (شــهرخودرو):  قاســم� نژاد  اميــن 
قاســم� نژاد مثل هميشــه ستاره شــهرخودرو بود 
ولــ� درخشــش او تنها بــه �A امتيــاز تيمش ختم 
شد. او �ه از ابتدا� باز� با حر�ت سر�ع و ت@ني@� 
خود از ســمت چپ زمين خطرســاز ظاهر شده و با 
شــوت ها� مح@ــم دروازه ســپاهان را تهد�د �رده 
بود، تنها پاس گل تيمش را نيز داد و �A شــوت هم 
زد �ه به دست نوراف@ن برخورد �رد ول� با اشتباه 

داور پنالت� اعالم نشد. 
 مهاجمان

محمدرضــا خلعتبــرP (ذوب آهــن): شــماره ٩ 
ذوب� ها در د�ــدار مقابل نســاج� بهتر�ن باز�@ن 
تيمش بــود و در برد ارزشــمند ســبزها� اصفهان 

نقش پررنگ� ا�فا �رد.
فرزاد حاتم� (نفت مسجدسليمان): روند ١٣ 
 Aهفته ش@ست ناپذ�ر� نفت مسجدسليمان نزد�
بود در �A مســابقه مانده به پا�ان نيم فصل مقابل 
سا�پا قطع شود ول� شــاگردان تارتار در نيمه دوم 
به باز� برگشتند و با درخشش فرزاد حاتم� موفق 

شدند از سد نارنج� پوشان عبور �نند.

با حضور ستاره هاى محبوب سرخابیتیم منتخب هفته چهاردهم لیگ برتر
روزهاP سخت در انتظار پرسپوليس

تقویم شلوغ سرخ!
با توجه به حضور هم زمان تيم فوتبال پرســپوليس در ليگ برتر و ليگ قهرمانان آســيا، ا�ن 
تيم رقابت ها� فشــرده ا� را در ســال جار� پيش رو خواهد داشــت؛ آن ها از ١٢ بهمن تا 
١٢ اســفند با�ــد به طــور ميانگين هر ٤ روز �A بــار �A باز� انجام دهند. پرســپوليس در 
١٢ بهمــن با�ــد در آبادان به مصاف صنعــت نفت برود و ٥ روز پــس از آن، درب� را پيش رو 
دارد. پرسپوليســ� ها ٥ روز بعد از درب� در قطر د�دار ســخت� با الدحيل دارند و هفته بعد 
در تهران ميزبان الشــارجه امارات هستند. شاگردان �الدرون با�د در تار�خ چهارم اسفند 
در د�دار� حســاس در اصفهان به مصاف ســپاهان بروند و ٤ روز بعد در �A باز� سخت با 
شــهرخودرو د�دار خواهند �رد. شاگردان �الدرون ٤ روز بعد در چارچوب ليگ قهرمانان 
آسيا با تيم فوتبال التعاون عربستان باز� دارند �ه هرچند پرسپوليس ميزبان است اما ا�ن 
باز� به جا� تهران با�د در �شور ثالث برگزار شود. ا�ن موضوع باعث م� شود پرسپوليس 
مجبور شود �A سفر د�گر را انجام دهد و در واقع ا�ن باز� برا� آن ها خارج از خانه است. 
از امــارات، قطر و عمان به عنوان �شــور ميزبــان د�دار ا�ن ٢ تيم نام برده م� شــود. با ا�ن 
شــرا�ط پرسپوليس روزها� ســخت� را در بهمن و اسفند سال جار� خواهد داشت �ه �ار 

�الدرون و شاگردانش را به شدت سخت م� �ند.

ســوژهــســوژهــ

عفيف نيامد، جایزه و آقاى رئيس رفتند!
ا�ــرم عفيــz به دليــل حضــور در اردو� تيــم مل� قطر و مســابقات �شــورها� عرب� در مراســم 
بهتر�ن ها� سال آسيا غا�ب بود. برخالف روال هميشگ�، ا� اف س� جا�زه را به باز�@ن غا�ب در 
مراسم اختصاص داد اما در اقدام� عجيب تر شيخ سلمان، رئيس بحر�ن� �نفدراسيون در محل 
باشــگاه الســد قطر جا�زه بهتر�ن باز�@ن ســال را به ا�ن باز�@ن اهدا �رد. ا�ن برا� نخســتين بار 
است �ه رئيس ا� اف س� در محل باشگاه �A باز�@ن چنين جا�زه ا� را اهدا م� �ند و از عجا�ب 
معادالت پيچيده فوتبال آسياســت. در ا�ن مراســم مســئوالن فدراســيون فوتبال قطر و برخ� از 

باز�@نان باشگاه السد نيز حضور داشتند.

پست جنجالی قلعه نویی و کنایه به پرسپوليس
در پ� جنجال رخ داده در نشســت مطبوعات� بعد از د�دار شهرخودرو-ســپاهان امير قلعه نو�� با 
انتشــار پست� در صفحه ا�نستاگرامش پاسخ �ســان� را �ه دور تازه ا� از حمله به و� را آغاز �رده 
بودند را داد. به نقل از ورزش ســه، قلعه نو�� در ا�ن پست ا�نستاگرام� مفصل، به ن@ات مختلف� 
اشــاره �رده و البته تيم ها� رقيب را از �نا�ه ها� خودش مصون نگذاشــته اســت. او ضمن اشاره 
به �ارشناســ� داور� بعد از باز� شــهرخودرو تا�يد م� �ند �ه از داور� آســيب د�ده و سپس در 
پاراگراف ها� بعد� از دشمن� ها�� م� گو�د �ه فقط منحصر به او نبوده و در گذشته افراد د�گر� 
از جمله منصور پورحيد� را در برم� گرفت. حرف امير قلعه نو�� ا�ن است �ه ا�ن سنار�وها را بارها 
د�ده و اتفاقا زمان� رخ م� دهد �ه تيمش در حال قربان� شــدن اســت. اما ن@ته جالب ا�ن پســت 
ا�نســتاگرام� �نا�ه او به قهرمان� تيم� اســت �ه از پــول معلمان و فرهنگيــان وام گرفته و رانت 
ح@ومت� دارد. اشاره ا� �ه او احتماال به حسين هدا�ت� و قهرمان� ها� پرسپوليس در ليگ برتر 
�رده است. درنها�ت سرمرب� سپاهان با استفاده از �لمه مفسدان (اشاره به دشمنانش) همه چيز 

را به مح@مه عدل اله� احاله داده است جا�� �ه در آنجا مشخص خواهد شد حق با �يست.

هندبال و ژیمناستيک بدون سهم از آخرین واریزى کميته ملی المپيک
�ميته مل� المپيA تا هفته آ�نده باق� مانده بودجه فدراســيون ها را به حســاب آن ها وار�ز 
م� �نــد تا مقــدار وار�ز� ها� �ميتــه مل� المپيA بــه صددرصد برســد. ١٠درصد باق� 
مانده بودجه فدراســيون ها، ٢ و نيم ميليارد اســت. البته در ا�ن ميان ٢ فدراســيون از ا�ن 
٢ و نيم ميليارد سهم� ندارند. ٢ فدراسيون ژ�مناستيA و هندبال پيش از ا�ن صددرصد 
بودجــه خود را در�افت �رده اند از ا�ن رو آخر�ن وار�ز� �ميته مل� المپيA شــامل ا�ن ٢ 

فدراسيون نم� شود.

اســتقالل تا�نــون در ليگ نوزدهــم ٩ امتياز را بــا در�افت گل 
در دقا�ــق پا�انــ� باز� از دســت داده اســت. ا�ن تيــم در ليگ 
نوزدهــم بيشــتر گل ها� خــود را در دقيقه ٨٥ بــه بعد در�افت 
�ــرده تا فشــار رو� باز�@نان و هــواداران ا�ن تيم بــه نوع� در 
دقا�ق پا�ان� برا� حفظ نتيجه افزا�ش پيدا �ند. اســتقالل در 
اولين باز� فصل جار� در تبر�ز مقابل ماشين ساز� در حال� 
�ه باز� با تســاو� بدون گل در حال خاتمه بود، در دقيقه ٩٥ 
توسط اتابA زارع� �ه به صورت باز�@ن تعو�ض� در دقيقه ٧٤ 
وارد زمين شــده بود، دروازه خود را بازشده د�د. در د�دار دوم 
همين قصه تلخ مقابل فوالد در آزاد� برا� اســتقالل در حال� 
ت@رار شد �ه ا�ن تيم �A-صفر از حر�فش پيش بود. ا�ن بار هم 

�A باز�@ن تعو�ض� به نام اميرحسين باقرپور �ه در دقيقه ٧٢ 
وارد زمين شده بود باز هم در دقيقه ٩٥ دروازه استقالل را باز 
�رد. شــاگردان اســتراماچون� در هفته پنجم مقابل ذوب آهن 
در اصفهان هم در حال� �ه با گل دقيقه ٨٩ فرشيد اسماعيل� 
در فاصلــه �A قدمــ� ٣ امتياز ا�ــن باز� خــارج از خانه بودند 
تنهــا ٢ دقيقــه بعد در دقيقه ٩١ توســط اميرارســالن مطهر� 
دروازه خود را بازشــده د�دند. اســتقالل آن باز� را با تقســيم 
امتيازات با شــاگردان منصور�ان به پا�ان برد. در ليگ نوزدهم 
انگار دقيقه ٩٥ برا� آب� پوشــان پا�تخت، نحس شــده اســت. 
آن ها در د�دار مقابل ســپاهان �ه به عنــوان �@� از فينال ها� 
ا�ــن فصل برا� قهرمان� از آن نام برده م� شــد در حال� �ه در 

اصفهــان ٢-�A از شــاگردان اميــر قلعه نو�� پيــش بودند، باز 
هــم در دقيقه ٩٥ و ا�ن بار توســط اميد نوراف@ن باز�@ن ســابق 
اســتقالل دروازه خود را بازشــده د�دند. اســتقالل ســنت گل 
خــوردن در دقا�ق پا�انــ� را هنوز هم �نار نگذاشــته و ا�ن تيم 
در آخر�ــن د�دار خود در هفته چهاردهــم هم مقابل پي@ان گل 
خورد. ا�ن بار هم �A باز�@ن تعو�ض� �عن� حســين پورامين� 
�ــه در دقيقه ٧١ وارد زمين شــده بود دروازه اســتقالل� را باز 
�رد �ه استراماچون� را به دليل فسخ قراردادش رو� نيم@ت 
خود نداشت. حســين پورامين� در دقيقه ٩٤ دروازه استقالل 
را بــاز �رد تا باز هم اســتقالل در دقا�ق پا�ان� ٣ امتياز باز� را 

از دست بدهد و تنها به �A امتياز بسنده �ند.

گل خوردن در دقایق پایانی، کابوس استقالل
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اعتراض شاهين و آبی ها به تغيير زمان بازى 
زمان د�دار تيم  ها� اســتقالل و شــاهين بوشــهر از هفته 
پانزدهــم ليگ برتر از روز جمعه به شــنبه منتقل شــد. در 
همين راســتا مد�ران شاهين بوشــهر به تغيير زمان باز� 
ا�ن تيم با اســتقالل اعتراض دارند. جالــب ا�ن /ه برخ, 
گروه هــا� هوادار� اســتقالل هم نســبت بــه تغيير زمان 

باز� از جمعه به شنبه معترض شده اند.
جاسم کرار در مسير بازگشت به ایران

ســتاره پابــه ســن گذاشــته عراق, ها بــا اعــالم ا�ن /ه اگر 
ليگ ا�ن /شــور تعطيل بماند، الشــرطه را تــر: م, /ند 
از احتمال بازگشــت به ا�ران خبر داد. جاســم /رار بعد از 
سال ها باز� در ليگ برتر ا�ران با پيراهن استقالل تهران، 
ترا/تورســاز� تبر�ــز، صنعــت نفــت آبــادان و ... از فصل 
گذشــته با بازگشــت به عراق بــرا� الشــرطه در ليگ ا�ن 

/شور به ميدان رفت.
جریمه ١٠٠ ميليونی پرسپوليس 

تيم پرسپوليس به دليل شعار تماشاگرانش عليه داور باز� 
در د�دار برابر صنعت نفت آبادان به پرداخت ١٠٠ ميليون 
ر�ــال جر�مه نقد� محKوم شــد. د�دار تيم  ها� فوتســال 
آذرخــش بندرعبــاس و گيت, پســند اصفهان برگــزار و از 
سو�  تماشاگران تيم آذرخش بندرعباس تخلفات, مبن, 
بر پرتاب اشيا رخ داد. ا�ن تيم به پرداخت ٥٠ ميليون ر�ال 

جر�مه نقد� محKوم شد.
اعتراض پرسپوليس به راى کميته تعيين وضعيت

پيشــين  باز�Kــن   ٢ معمــارزاده  ميثــاق  و  مKانــ,  سوشــا 
پرســپوليس، بــه دليــل عــدم در�افــت مطالباتشــان از ا�ن 
باشگاه به /ميته تعيين وضعيت شKا�ت /ردند تا بتوانند از 
ا�ن طر�ق به پول خود برسند. در ابتدا، را� به سود مKان, و 
معمارزاده صادر شد اما بعد از ا�ن /ه شKا�ت ا�ن ٢ باز�Kن 
به باشــگاه رسيد مســئوالن پرســپوليس اعتراض خود را به 

آرا� صادر شده درباره طلب ا�ن ٢ باز�Kن اعالم /ردند.
قدردانی اى اف سی از پرسپوليس

لوزانو مد�ر دپارتمان مسابقات و رو�دادها� /نفدراسيون 
فوتبال آســيا از پرســپوليس بابت فينال رقابت ها� ســال 
٢٠١٨ در ورزشــگاه آزاد� تقد�ــر /ــرد. او بــا اشــاره بــه 
فينــال رقابت ها� ســال ٢٠١٨ در تهــران و بين تيم ها� 
پرســپوليس – /اشــيما آنتلرز روز فينال باز� ها را با تعداد 
چشــمگير هواداران و شــور و حال, /ه آن ها در ورزشــگاه 
آزاد� ا�جاد /ردند، �^ روز شگفت انگيز و ب, نظير خواند.

باى و عرب براقی داوران سرخابی 
با اعــالم /ميته داوران، اســام, داوران قضاوت /ننده در 
د�دارها� هفته پانزدهم ليگ  مشخص شد. بر ا�ن اساس 
عل, با� د�دار تيم ها� اســتقالل – شــاهين شــهردار� 
بوشــهر را بر عهــده دارد و د�ــدار تيم هــا� ســا�پا تهران – 

پرسپوليس را هم امير عرب براق, سوت خواهد زد. 
انصارى فرد از رسن مهلت خواست

محمدحسن انصار� فرد مد�رعامل باشگاه پرسپوليس از 
باز�Kن عراق, ا�ن تيم خواســت تا با دادن فرصت بيشــتر 
به ا�ن باشــگاه آن هــا بتوانند طلب او را بپردازند. باشــگاه 
پرســپوليس به بشــار رســن باز�Kن عراق, خــود بدهKار 
اســت و ا�ن باز�Kن رقم, در حدود ٣٠٠ هزار دالر از ا�ن 

باشگاه طلب دارد. 

چرخش دوباره فدراسيون به سمت برانکو
فدراســيون فوتبــال برا� انتخــاب ســرمرب, جد�د تيم 
مل, با برانKو به توافق رســيده است. فدراسيون فوتبال 
قــرارداد مــار: و�لموتــس را فســخ /ــرده، اما مســائل 
حقوقــ, همچنان پابرجاســت و به نظر م, رســد /ار به 
فيفا بKشــد. از طرف, د�گر ا�ن /ه شــنيده م, شــود /ه 
فدراسيون فوتبال دوباره ســراغ برانKو ا�وانKوو�چ رفته 
و بــه احتمــال ز�اد در ماه ها� آ�نده با ســرمرب, اســبق 
پرســپوليس قرارداد امضا خواهــد /رد. در ا�ن چند ماه 
پيــش رو، فدراســيون م, خواهــد با و�لموتس بــه توافق 

برسد و برانKو مشKالتش را با پرسپوليس حل /ند.

فتحی: ۶ ماه بود که می خواستم بروم
روز دوشــنبه آخر�ــن روز فتح, بود و او پــس از مدت ها 
انتقــاد شــد�د از ســمت خــود اســتعفا داد. مد�رعامــل 
مســتعف, اســتقالل در خصــوص تصميــم ســخت, /ــه 
گرفتــه، گفت: «٦ ماه بود /ه م, خواســتم از اســتقالل 
بروم. چند�ن بار استعفا /ردم اما مورد قبول واقع نشده 
بود. به هر حال من د�گر در باشــگاه اســتقالل نيستم و 
اميدوارم /ه آن ها در ادامه راه موفق باشند. از روز اول, 
/ه وارد باشــگاه شــدم و در فوتبال بــودم، انتظار چنين 
روزها�, را داشــته ام و باز�Kنــان هم باالخره از وضعيت 
عصبان, هستند. اميدوارم /ه مشKالت آن ها حل شود 
و مــا هم در زمان, /ه حضور داشــتيم تمام تالش مان را 

/رد�م تا مشKل, پيش نيا�د.»

ورزشگاه شهرخودرو براى ليگ قهرمانان تایيد 
شد

تيم شــهرخودرو به عنوان �K, از نما�ندگان /شــورمان 
در ليــگ قهرمانان آســيا حضــور دارد و ا�ن تيــم با�د در 
مرحله پل, آف حاضر شــود. در جلسه ا� /ه نما�ندگان 
باشــگاه شــهر خــودرو بعــد از مراســم قرعه /شــ, ليگ 
قهرمانان آســيا برگزار /ردند، ورزشــگاه امــام رضا(ع) 
به عنوان زمين خانگ, تيم شــهر خودرو مورد تا�يد قرار 
گرفت. ا�ن مسئله مورد تا�يد /نفدراسيون فوتبال آسيا 
هــم قرار گرفته و شــهرخودرو در ا�ن ورزشــگاه از رقيب 

خود در مرحله پل, آف ميزبان, خواهد /رد. 

تيم فوتبال زنيت در شــب, /ه ســردار آزمــون مهاجم ا�رانــ, را در تر/يب خود 
داشت، در د�دار مقابل بنفيKا شKست خورد تا از رسيدن به مرحله حذف, ليگ 
قهرمانان اروپا بازبماند. از هفته ششــم مرحله گروه, ليگ قهرمانان اروپا و از 
گروه G زنيت در پرتغال ميهمان بنفيKا بود و با نتيجه ٣ - صفر شKست خورد. 
در ا�ــن باز� ســردار آزمون مهاجم ا�رانــ, ٩٠ دقيقه در تر/يــب زنيت حضور 
داشــت و چند فرصت عال, برا� گلزن, داشت /ه با بدشانس, و عKس العمل 
دروازه بان بنفيKا در گلزن, نا/ام ماند. در ا�ن د�دار زنيت از دقيقه ٥٦ با اخراج 
سانتوس ١٠ نفره شد. سردار آزمون هم رو� گل سوم به اشتباه دروازه خود� 
را باز /رد تا زنيت د رنها�ت در رتبه چهارم قرار بگيرد و سردار و هم تيم, ها�ش 

از رسيدن به مرحله بعد باز بمانند و به ليگ اروپا هم نرسند. 

شنيده م, شــود رئيس سابق /ميته مسابقات ســازمان ليگ  به سمت رئيس 
سازمان تيم ها� مل, منصوب شــد. به گزارش  ميزان، شنيده م, شود سعيد 
فتاح, /ه چند� پيش از ر�اســت /ميته مسابقات سازمان ليگ  بر/نار شد، 
به تازگ, به عنوان رئيس ســازمان تيم ها� مل, منصوب شده است. در زمان 
بر/نار� فتاح, از ر�اســت ســازمان ليگ، گفتــه م, شــد وزارت ورزش او را 
بر/نار /رده  و حاال خبر انتخاب فتاح, به عنوان رئيس سازمان تيم ها� مل, 
/م, عجيب به نظر م, رســد. پيش از ا�ن گفته م, شــد اختالف نظر فتاح, 
بــا بهارونــد رئيس ســازمان ليــگ و عبدالKاظــم طالقان, عضو هيئت رئيســه 
فدراســيون فوتبــال و رئيس هيئت فوتبال خوزســتان دليل اصلــ, بر/نار� 

مسئول برگزار� مسابقات سازمان ليگ بوده  است. 

فتاح� رئيس سازمان تيم ها مل� شد؟آزمون گل به خود زد، زنيت حذف شد

زرینچه: شرط استراماچونی 
پرداخت ٢۵٠ هزار یورو ست

جواد زر-نچه سرپرســت مســتعف�  تيم 
فوتبــال اســتقالل بــا حضــور در برنامــه 
ســالم صبح بخير درباره حاشيه ها ا-ن 
روزها استقالل به صحبت پرداخت ;ه 

گز-ده آن را م� خوانيد. 
 �Kــ, از مشــKالت و مهمتر�ــن مشــKل ما 
همين دغدغه مال, است. /اپيتان تيم ما ١٠ 
درصد �ا ٧ درصد پول گرفته است. برخ, ها 
اصال پول نگرفتند. البته باز�Kنان, /ه امسال 
جد�ــد آمدنــد، شــا�د ٣٠ درصد هــم گرفته 
باشند، اما باز�Kنان, مثل ور�ا، روزبه، فرشيد 

و سيدحسين با�د پارسال تسو�ه م, /ردند. 
زمــان  در  اتفاقاتــ,  دور  ســال ها�  در   
مربيگر� ناصر خان حجــاز� افتاد /ه باعث 
بر/نار� اش شد. متاســفانه اتفاقات باز� با 
سا�پا را بزرگش /ردند. گفتند باز�Kنان باعث 
شدند حجاز� اخراج شود، اما ا�ن طور نبود. 
آن ها خودشان حجاز� را اخراج /ردند. من 
�K, از اسطوره ها� باشگاه استقالل هستم 
و ١٣ ســال خالصانــه بــرا� ا�ــن تيم زحمت 
/شــيدم. برا� تيم ملــ, ا�ن /شــور زحمت 
/شيدم. برا� استقالل همين امسال هز�نه 
/ردم. ما م, رو�م هتل و ما /ارت م, /شيم. 
از ا�ــن بابت ناراحت شــدم /ه حــق من نبود 
بگو�نــد «زر�نچه حيــا /ن، اســتقالل رو رها 
/ن». آن ها�, /ه با ا�ن شــعار م, آ�ند، نبا�د 

استقالل را ببينند! 
  نم, خواهــم بــه /ســ, تهمــت بزنــم، امــا 
̂ چيــز را بگو�م. از باز�Kنان, /ــه قرارداد ٢  �
ســاله داشــتند، پول رضا�ت نامه م, گرفتند! 
مثــال ٥٠٠ ميليون قرارداد م, بســتند و ٢٥٠ 
ميليون در جيب خودشان م, گذاشتند. من از 
قوه قضا�يه م, خواهم به ا�ن مسائل ورود /ند. 
 اميدوارم ا�ن /ه منزو� گفته استراماچون, 
به تهران م, آ�د، مثل حرف ها� قبل, شــان 
دروغ نباشــد. اگــر اســتراماچون, برنگردد، 
دچار چالش جد� م, شو�م. چيز� /ه من 
شــنيدم ١٥٠ هــزار دالر �ا �ــورو با�د حقوق 
عقب افتــاده اســتراماچون, را بدهند. ١٠٠ 
هزار �ورو هم اســتراماچون, جلوتر خواسته 

است. 
 اگر طلب پروپئيچ پرداخت نم, شد، همين 
چند روز قبل اســتقالل قطعا به ليگ دســته 
دوم سقوط م, /رد! باالخره خوشبختانه فيفا 
از رو� طلب, /ه اســتقالل داشــت، پول ا�ن 

باز�Kن را دادند. 

صرف نظر از روزها� بحران, استقالل /ه حاصل 
ســوءمد�ر�ت بــوده، ا�ــن تيم عملKــرد خوب, در 
ليگ نوزدهم داشــته و مسلما نقش مهد� قائد� به عنوان �^ 
ســتاره در ا�ن عملKرد خوب غيرقابل انKار است. قائد� جوان 
با تاثيرگــذار� رو� ١١ گل اســتقالل، تاثيرگذارتر�ن باز�Kن 
ليگ نوزدهم تا ا�نجا� فصل اســت. قائد� در رقابت ها� ا�ن 
فصل ليگ برتر ٧ گل برا� استقالل به ثمر رسانده. شماره ١٠ 
اســتقالل, ها ٤ پاس گل هم در ليگ نوزدهم به هم تيم, ها� 
خود داده اســت. با حضور قائد� جــوان در جدول گلزنان و در 
/نــار آن درخشــش مهــد� تراب,، حــاال عالوه بر جــدول ليگ 
برتر در جدول گلزنان هم شــاهد رقابت, بســيار جذاب و مهيج 
خواهيــم بود. در هفتــه چهاردهم رقابت ها� ليــگ برتر بعد از 

گلزن, مهد� قائد� در د�دار مقابل پيKان نوبت به درخشــش 
مهــد� تراب, رســيد تا با �^ ســوپرگل باز هــم در نقش ناج, 
ســرخ ها ظاهر شود. او ت^ گل پرسپوليس به فوالد را زد، باز� 
جــام حذف, با صنعت نفت هم زننده تنها گل پرســپوليس بود، 
مقابــل ذوب آهــن ٢ گل از ٣ گل تيــم را وارد دروازه حر�� /رد 
و مقابل نســاج, هم  توانســت با زدن گل اول بيشتر�ن نقش را 
در برد پرســپوليس داشته باشد. تراب, در حال حاضر با ٦ گل، 
بعد از آل /ثير، مغانلو و قائد� ٧ گله در رده دوم جدول گلزنان و 
در /نار د�اباته و زنده روح قرار دارد. در سال ها� گذشته، تراب, 
فقط �^ بار توانسته بود در �^ فصل ٦ گل �ا بيشتر بزند. تعداد 
گل ها� او در ســال ها� اخير، معموال از عدد ٤ عبور نم, /رد. 
ليگ هفدهم /ه تراب, توانســت ١٠ گل برا� ســا�پا بزند هم تا 

هفته چهاردهم، فقط ٢ گل در /ارنامه اش داشت و بقيه گل ها 
را، نيم فصل دوم زد! حاال با ادامه ا�ن روند مسلما در ادامه فصل 
با�د شاهد رقابت جذاب ستارگان سرخاب, در جدول گلزنان و 
برا� رسيدن به  عنوان آقا� گل, باشيم. تراب,، قائد�، د�اباته 
و حت, عليپور ٥ گله اميدوارند /ه در ادامه فصل با درخش خود 
بتوانند ضمــن گلزن, و باال بردن شــانس قهرمان, تيم خود در 
پا�ان عنوان آقا� گل, را هم از آن خود /نند. فراموش نKنيد /ه 
مدت هاست در جدول گلزنان شاهد رقابت باز�Kنان استقالل و 
پرسپوليس نبوده ا�م و ا�ن رقابت در ا�ن فصل م, تواند ليگ را 
جذاب تر از قبل /ند. نKته جالب ا�ن جاست /ه تراب, و قائد� با 
٤ پاس گل در صدر پاسورها� ليگ هم هستند و در ا�ن قسمت 

هم رقابت جالب, خواهند داشت. 

رقابت جذاب در جدول گلزنان ليگ برتر

تراب� در تعقيب قائد

از چاله به چاه!
صندل� باز به سبG وزارت؛ فتح� رفت، خليل زاده آمد

در  جوانــان  و  ورزش  وز�ــر 
حKم, اسماعيل خليل زاده را 
به عنوان سرپرست شر/ت فرهنگ, ورزش, 
اســتقالل ا�ران منصوب /ــرد. ا�ن حKم در 
حال, صادر شــده  /ــه پيش از  ا�ــن مد�ران 
پيشين استقالل به عنوان جد� تر�ن گز�نه 
سرپرســت, اســتقالل مطــرح شــده بودند. 
مســلما بعد از اســتعفا� اميرحسين فتح, 
بســيار� از هــواداران اســتقالل در انتظــار 
حضور �K, از مد�ران سابق خود در باشگاه 
بودنــد امــا در اقدامــ, عجيب وز�ــر ورزش 
حKم سرپرست, خليل زاده را امضا /رد. ا�ن 
حKم در حال, به امضا� شخص وز�ر ورزش 
رســيده /ه پيش از ا�ن نيز گفته م, شــد /ه 
حضور خليــل زاده در هيئت مد�ره  باشــگاه 
اســتقالل بــا پيشــنهاد وز�ــر ورزش بــوده و 
ا�ــن چهــره بــه اصطــالح اقتصــاد� بهمن 
ماه پارســال و پس از برگزار� جلســه ا� در 
اتــاق وز�ــر ورزش، به عضو�ــت هيئت مد�ره 
اســتقالل درآمــد. قابــل تامــل آن /ــه و� 
توانســت خيلــ, زود بــر �Kــ, از مهمتر�ــن 
/رســ, ها� هيئت مد�ره باشــگاه استقالل 
تKيه زده و نا�ب رئيس هيئت مد�ره باشــگاه 
استقالل لقب بگيرد و بعد از استعفا� احمد 
ســعادتمند نيز به عنوان رئيس هيئت مد�ره 
بــه /ار خــود ادامــه دهــد. حاال خليــل زاده 

در حالــ, بــه عنــوان سرپرســت اســتقالل 
منصوب شده /ه هيچ ســابقه درخشان, در 
مد�ر�ت ورزش ندارد و به نظر م, رسد ادامه 
حضــور او و انتصابــش به عنوان سرپرســت، 
مرهون ارتباط دوســتانه و� بــا وز�ر ورزش 
اســت. رابطه ا� /ه به نظر م, رســد از زمان 
حضــور ســلطان, فر در اســتاندار� گيــالن 
بــا خليــل زاده آغــاز شــده و تــا به امــروز هم 
ا�ــن رابطــه دوســتانه و /ار� ادامــه دارد. 
فارغ از تمام, ا�ن مســائل، مســلما وا/او� 
و  ســلطان, فر  دوســتانه  و  /ار�  روابــط  در 
سرپرســت فعلــ, اســتقالل دغدغــه اصل, 
هواداران اســتقالل نيســت و ســوال اصل, 
ا�نجاســت /ه /دام اقــدام مثبت خليل زاده 
بــه عنــوان عضــو اقتصــاد� باشــگاه باعث 
شــده تا وز�ر ورزش از او در نقش سرپرســت 
و ناجــ, آب, ها اســتفاده /نــد؟! خليل زاده 
/ــه  شــده  اســتقالل  سرپرســت  حالــ,  در 
استراماچون, /ه در تمام مدت حضورش در 
اســتقالل، عملKرد مد�ر�ت, ا�ن باشــگاه را 
به عنوان مهمتر�ــن چالش عنوان م, /رد و 
در واقع بزرگتر�ن مشKلش در تمام ماه ها� 
حضورش در ا�ــران، /مبودها و عدم تحقق 
وعده هــا از جانب مد�ران ا�ن باشــگاه بوده 
است. با استعفا� فتح, و قبول ا�ن استعفا 
از ســو� وزارت ورزش، هواداران استقالل 

به بازگشت استراماچون, اميدوار شدند. به 
دنبال آن وزارت با مذا/ره با مد�ران قد�م, 
و پيشــين اســتقالل ا�ن طور نشــان داد /ه 
به دنبال خانه تKان, در تيم مد�ر�ت, اســت 
اما در �ــ^ حر/ــت رونالد�نيو�ــ, وزارت و 
شــخص وز�ر حKم سرپرســت, خليل زاده را 
صــادر /رد تــا هم هواداران شــو/ه شــوند و 
هم اســتراماچون, مات و مبهــوت از راه دور 
شــاهد �K, د�گر از شــاهKارها� مد�ر�ت, 
در فوتبــال ا�ــران باشــد! جالب تــر ا�ن /ــه 
خليل زاده برا� بازگرداندن اســتراماچون, 

در حال, عازم تر/يه شــده /ه او در مصاحبه 
با �ــ^ روزنامــه ا�تاليا�ــ, اعالم /ــرده بود 
مد�ران اســتقالل چيز� از ورزش و فوتبال 
نم, دانند! مــرد ا�تاليا�, /ه تصور م, /رد 
باشــگاه  ســاختار  در  اساســ,  تغييــرات 
اســتقالل صورت گرفته، قطعا االن م, داند 
/ــه بــاز� خــورده و تغييــر� در /ار نبــوده 
است. فقط نما�ش ســرگرم /ننده ا� بوده ، 
بــرا� عبور از بحران و شــا�د همين مســئله 
�Kبــار د�گــر اســتقالل و اســتراماچون, را 
از هــم دور /نــد! تمامــ, ا�ــن اتفاقــات در 

حالــ, رخ داده /ــه مســعود ســلطان, فر در 
چنــد روز گذشــته جلســات متعــدد� را بــا 
گز�نه هــا� مد�رعاملــ, اســتقالل از جمله 
علــ, فتــح ا... زاده و /اظــم اوليا�ــ, برگزار 
/ــرده تا ضمن شــنيدن شــرا�ط ا�ــن افراد، 
مطالبات خــودش را به عنوان رئيس مجمع 
با آن هــا مطرح /ــرده و مد�رعامــل آ�نده را 
توجيه /نــد. �Kــ, از اصل, تر�ــن مطالبات 
سلطان, فر از گز�نه ها� مد�ر�ت استقالل، 
بازگرداندن اســتراماچون, به ا�ن تيم است 

اما آزمون, سخت و شا�د غيرممKن.

ســرمرب, مســتعف, ا�تاليا�, در بحبوحــه گمانه زن, ها پيرامون بازگشــت به تهران، 
گفت وگــو� تلفن, نســبتا طوالنــ, با /اپيتان اســتقالل داشــت. به گــزارش  ورزش 
ســه ، تر: ا�ران توسط آندره آ اســتراماچون, آن هم چند ساعت قبل از باز� با پيKان 
باعث شد اردو� اســتقالل با تنش ها� بسيار ز�اد� روبه رو شود. چند روز پرحاشيه 
/ــه همــواره بــا گمانه زن, ها�, در خصوص بازگشــت �ا عــدم بازگشــت مرب, موفق 
ا�تاليا�, توام بود، در نها�ت زمينه تماس تلفن, نســبتا طوالن, /اپيتان اســتقالل با 
اســتراماچون, شد. سرمرب, اســتقالل /ه خود در گفت وگو با رسانه ها ا�ن تماس را 
تا�يد /رد، در حال, با ور�ا غفور� نزد�^ به ٣٠ دقيقه تلفن, پيرامون آخر�ن شرا�ط 
خودش و همين طور شــرا�ط تيم گفت وگو داشــت /ه خبرها از انتقال استراتژ� ها� 
تا/تيK, و برنامه آماده ســاز� از ســو� اســتراماچون, به /اپيتــان حKا�ت م, /رد تا 
تيم برا� باز� روز شنبه با شاهين شهردار� بوشهر آماده شود. اما ا�ن تماس تلفن, 
تنها به پيگير� برنامه ها� تمر�ن, و فن, ختم نشــد چون گفته م, شــود ور�ا غفور� 
بــه عنوان /اپيتان و نما�نده ســا�ر باز�Kنان با اســتراماچون, در خصــوص برنامه آت, 
و ســفر او بــه تر/يه برا� مذا/ره با ســران باشــگاه نيز صحبت /رده بــود /ه برخالف 
اخبار منتشــره اســتراماچون, با تKذ�ب حضور در تر/يه اعالم /ــرد همچنان در /نار 
خانــواده اش در رم حضــور دارد. مرب, ا�تاليا�ــ, با تا�يد بر ا�ن نKته /ه مشــKالتش 
همچنان با باشــگاه پابرجاست، مدع, شــد اگر ا�ن مشKالت تا   پنج شنبه  حل شود او 

تا غروب به تهران بازم, گردد، در غير ا�ن صورت بعيد است بازگشت, در /ار باشد. 

اوضــاع بحران, ترا/تــور با جدا�, مصطف, دنيزل,  و اســتعفا� مد�رعامل باشــگاه 
بدتر شــده و در ا�ن وضعيت تيم نياز به آرامش دارد. ترا/تور شرا�ط سخت, را سپر� 
م, /نــد؛ ا�ن تيم از ٥ مســابقه گذشــته خودش ٤ شKســت و �^ تســاو� به دســت 
آورده و امتيازات ز�اد� را از دســت داده اســت. همين موضوع سرخ پوشــان فوتبال 
آذربا�جــان را از /ــورس قهرمان, دور /رده و حت, /ار به جا�, رســيده /ه در جدول 
رده بند� حاال ماشين ســاز� به عنوان تيم دوم تبر�ز هــم باالتر از ترا/تور قرار گرفته 
اســت. در ا�ن وضعيت طبيع, است /ه تيم ها� بزرگ اسير حواش, ز�اد� شوند. از 
�^ سو باشگاه ترا/تور بعد از رفتن مصطف, دنيزل, هنوز سرمرب, جد�د را انتخاب 
نKرده و فقط احد شــيخ الر� مسئوليت فن, را عهده دار است. از سو� د�گر مد�ران 
باشــگاه به شــKل دســته جمع, اســتعفا /رده اند و وضعيت مد�ر�ت ا�ن باشــگاه هم 
مشخص نيســت. به مجموعه اتفاقات با�د انتقادها� هواداران را نيز اضافه /نيم /ه 
باعث شــد محمدرضا زنوز� مالــ^ ترا/تور در اظهارنظر� احساســ, اعالم /ند در 
بازگشــتش از تر/يــه تيم را تحو�ل م, دهــد و م, رود. با وجود همه حواشــ, موجود 
نقــش /اپيتان هــا� باتجربــه ترا/تــور در جمع /ردن حواشــ, بســيار اهميت دارد. 
مســعود شــجاع,، اشــKان دژاگه و احســان حاج صف, به عنــوان ٣ باز�Kــن بزرگتر 
ترا/تور /ه /اپيتان ها� ا�ن تيم و تيم مل, محســوب م, شــوند در ا�ن شرا�ط سخت 
وظيفــه پيــدا م, /نند /ه با بزرگ, خــود باز�Kنان را آرام /نند و بــا ر�Kاور� ذهن, و 

روح, آن ها شرا�ط خوب, را به نفع ترا/تور رقم بزنند. 

استراماچونی در تماس با وریا چه گفت؟ ماموریت ویژه کاپيتان هاى ملی پوش تراکتور اتفاق روز سوژه روز
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