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16 صفحه
شماره 1696

 از   پژمان خشن 
تا پژمان انتلكت

گفت و گويی 
نوروزی و مفصل با 
پژمان جمشیدي، 

فوتبالیستي كه  
در سینما  و تئاتر و 

 تلويزيون 
جای پای خود را 

محکم کرده است
و فیلم خوب،بد، 

جلف را روی پرده 
سینما دارد صفحه 06 را بخوانید

بخشنامه 
دستمزد ۹۶ 

ابالغ شد 
بر اساس مصوبه شورای 

عالی کار حداقل دستمزد 
سال آينده با افزايش 14/5 
درصدی روبه رو خواهد شد

 مهر نوشت:بخشنامه حداقل دستمزد سال آینده که در آخرین چهارشنبه 
سال به تصویب شورای عالی کار رســید، با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی ابالغ شد. 
بر اساس مصوبه ۲۵ اسفند شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده با 
افزایش ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان 
افزایش یافت. همچنین حداقل دستمزد افرادی که پایه حقوق آنها در سال 
۹۵ بیش از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، به میزان ۱۲ درصد نسبت به پایه 

حقوق ۹۵ افزایش می یابد... صفحه 05 را بخوانید

شبه سونامی بوشهری ها 
را غافلگیر کرد صفحه 03 را بخوانید

امدادگران در جست وجوی 5مفقودی 
طغیان دريا  در بندر دّير هستند

پنج اتومبیل که بازار   
را در دست داشتند صفحه 05

نگاهی به محبوب ترين اتومبیل های سال 95

چندی پیش در همین روز های پایانی ســال در بین جمعی از  
خانواده ها  از روش های دوری جستن  از تعارضات کهنه  و آزار 

دهنده و نا امن ساز که ... صفحه 12 را بخوانید

چگونه در تعطیالت نوروز مانع از بروز 
تنش های  درون خانوادگی شويم ؟!

یادداشتروز
سردار دکتر سعید منتظرالمهدی

معاونت اجتماعی ناجا

چندی پیش در همین روز های پایانی ســال در بین جمعی از  
خانواده ها  از روش های دوری جستن  از تعارضات کهنه  و آزار 

دهنده و نا امن ساز که ... صفحه 12 را بخوانید

چگونه در تعطیالت نوروز مانع از بروز 
تنش های  درون خانوادگی شويم ؟!

یادداشتروز
سردار دکتر سعید منتظرالمهدی

معاونت اجتماعی ناجا

خوبیسال 
منبرای
 نبود
 آخرين 

حرف های
مهناز افشار  

در پايان سالی 
پرحادثه صفحه16

از  30 اسفند تا 4 فرورد  ينرایگان
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از گفت و گوهای مشترک
با شورای همکاری خلیج فارس 

حمایت می کنیم
سفیر جمهوری اسالمی ایران در کویت 

با اشاره به رد و بدل شدن پیام هایی میان 
ایران و شورای همکاری خلیج فارس، 

گفت و گو و مذاکره در زمینه موضوعات 
منطقه ای را سیاست ثابت واصولی تهران 

دانست . علیرضا عنایتی در نشستی 
خبری با اشاره به عالقه مندی جمهوری 

اسالمی ایران به گسترش تعامل با 
کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج 
فارس گفت: ایران همواره از سیاست 

گفت و گو و همکاری با همسایگان جنوبی 
خود استقبال می کند و این رویکرد با 
تغییر روسای جمهوری عوض نخواهد 

شد. عنایتی با اشاره به ارسال پیام کتبی 
اخیر حجت االسالم و المسلمین حسن 

روحانی رئیس جمهوری برای شیخ صباح 
االحمد، امیر کویت افزود: رد و بدل شدن 

پیام ها و انجام دیدارها و گفت و گوهای 
مشترک، امری طبیعی و به نفع مصالح 
دو کشور ومنافع منطقه و ملت است و 

تاثیر بسزایی در نزدیک کردن دیدگاه ها 
پیرامون مسائل منطقه ای دارد. سفیر 
ایران در کویت تصریح کرد: این گونه 

اقدامات به عمل آمده باید همچنان 
ادامه پیدا کند چرا که امروزه تمامی 

کشورها به دید مشترک و یکسان جهت 
مقابله با چالش های پیش رو نیاز دارند . 

عنایتی ادامه داد: جمهوری اسالمی 
ایران، انجام گفت و گوهای مشترک 
با شورای همکاری خلیج فارس را در 

گذشته و اکنون پذیرفته است و بر انجام 
آن تاکید دارد چرا که مذاکره و تفاهم، 

یگانه راهکار ساماندهی تنش های 
منطقه و یک نیاز برای حل و فصل امور 

است . سفیر کشورمان همچنین از نقش 
کویت در حمایت از انجام این گفت وگوها 

و فراهم کردن زمینه آن قدردانی کرد و 
گفت: این گونه رویکردها همواره از سوی 
کویت در مسایل مختلف منطقه ای اتخاذ 

شده و باید امروز با مسئولیت دسته 
جمعی و با مشارکت تمامی کشورهای 

منطقه برای تحقق اهداف گام های الزم 
برداشته شود.

سی
لما

دیپ رهبر انقاب اســامی، نوکــری واقعی بــرای اهل بیت 
علیهم السام را »تاش برای گســترش روزافزون افکار، 
خط مشی و جهت گیری آن بزرگواران در جامعه« دانستند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقاب اسامی در سالروز والدت با سعادت حضرت 
فاطمه زهرا ســام اهلل علیها در ديدار جمعی از مداحان و 
ذاکران اهل بیت علیهم السام، ســیره و حرکت آن بانوی 
بزرگوار اسام در نقش يک رهبر حقیقی و همچنین يک 
همســر و مادر نمونه را »الگويی کامل برای زن مسلمان« 
خواندند و تأکید کردند: شــاعران خــوش ذوق و مداحان 
خوش بیان اهل بیت بايد متناســب با نیاز و وظايف امروز، 
افکار و جهت گیری های آن بزرگواران را به گفتمانی رايج 

در جامعه تبديل کنند.
حضرت آيت اهلل خامنه ای افزودند: حرکت عظیم حضرت 
زهرا)س( در دفاع از واليت و در نقش يک رهبر واقعی، قابل 
مقايسه با هیچ فداکاری ديگری نیست و بر اساس همین 
عظمت است که فردی همچون امام بزرگوار ما -که خود 
عالم، فقیه و عارف بود- می گويد اگر حضرت صديقه کبری 

َمرد بود، پیغمبر می شد.
ايشان، حضرت فاطمه زهرا سام اهلل علیها را مصداق کامل 
»زِن اسام« و در باالترين تراز »زِن اسامی« يعنی در حّد 
يک رهبر خواندند و با تأکید بر اهمیت شناخت جايگاه زِن 
مسلمان، گفتند: با وجود آن عظمت و مقامات خارج از فهم 
و تصور بشر، يکی از شئون و مشاغل حضرت فاطمه زهرا، 

نقش »مادری، همسری و خانه داری« است.

حضرت آيت اهلل خامنه ای با انتقاد از برخی افراد که با به ُرخ 
کشیدن حرفهای ناقص و پوچ غرب در خصوص نگاه اسام 
به زن خدشه وارد می کنند، افزودند: اين فريفتگان غافل، 
خانه دارِی زن را تحقیر می کننــد، در حالی که خانه داری 
يعنی تربیِت انسان، و تولید واالترين محصول و متاع عالم 

وجود يعنی بشر.
رهبر انقاب اســامی، بیان برخی مطالب به عنوان دفاع 
از حقوق زن را در واقع تضعیف زن دانستند و خاطرنشان 
کردند: قرار دادن زن به صورت متاع و ابزار التذاذ در دنیای 
غرب، به احتمــال زياد جزو توطئه های صهیونیســتها با 
هدف نابود کردن جامعه بشری است اما متأسفانه گاهی 
در داخل کشور و برخی محیطهای اسامی نیز وظايف و 
انتظاراتی در خصوص زن مطرح می شود که در حقیقت، 

کوچک کردن و تحقیر زن است.
ايشان با اشاره به برخی شباهت ها و تفاوت های نهاده شده 
در مــرد و زن از جانب خداوند متعــال، گفتند: مرد و زن 
از جهاتی همچون »عروج به مقامــات معنوی«، »قدرت 
رهبری« و »توانايی هدايت بشــر«، تفاوتی با هم ندارند 
اما از جنبه ای همچون »وظايــف در اداره زندگی« با هم 
متفاوتند و نمونــه  همه اين موارد، حضــرت فاطمه زهرا 

سام اهلل علیها است.
حضرت آيت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه ترويج مفاهیمی 
همچون »عدالت جنســیتی« و »برابری جنســیتی« در 
غرب، گفتند: عدالت يعنی شناخت ظرفیت های خدادادی 

و پرورش آنها.

ايشان خاطرنشــان کردند: امروز انديشــمندان غربی و 
افرادی که مســائلی همچون برابری جنســیتی را دنبال 
می کردند، از کار خود به دلیل مفاسد ناشی از آن پشیمان 
هستند و امیدواريم منظور کســانی که در داخل کشور، 
چنین مباحثی را مطرح می کنند، همان مفهوم نادرست 

غربی نباشد.
ايشان، قالب مداحی را يک شیوه هنرِی مخصوص خواندند 
و با تأکید بر پاسداری از نعمت صوت خوش و حنجره گرم 
و گیرا، گفتند: نبايد قالب مداحی با شیوه های هنری ديگر 
مخلوط شود و مثًا شعری در مصیبت يا مدح اهل بیت در 
قالب ترانه  فردی دور از دين و معنويت و غرق در فســاد و 

ماديات خوانده شود.
حضرت آيــت اهلل خامنه ای، وظیفه و نقــش »محتوا« در 
مداحی را »معرفت افزايی به اهل بیت علیهم الســام« و 
»آشــنا کردن مردم با وظايف دينی« دانستند و افزودند: 
جامعه مداح بايد بتواند با نگاه به دنیای روز و متناســب با 

نیاز زمان و وظايف و جبهه بندی ها، گفتمان سازی کند. 
رهبر انقاب اســامی، نوکری واقعی بــرای اهل بیت 
علیهم الســام را »تاش برای گسترش روزافزون افکار، 
خط مشــی و جهت گیــری آن بزرگــواران در جامعه« 
دانستند و خاطرنشان کردند: اين حرکت، کشور و نظام و 
مردم را عزتمند و پابرجا و مشکات را برطرف خواهد کرد 
و اگر ما جامعه ای با ثبات و برخوردار از مديريت خوب، 
استقال و آزادی داشته باشیم، بهترين تبلیغ برای اسام 

خواهد بود.

شاعران و 
مداحان 

متناسب با روز 
گفتمان سازی 

کنند
سخنان رهبر انقالب در 

دیدار مداحان اهل بیت )ع(

طرحی مشترک برای جلیلی و قالیباف 
سايت اصاح طلب نامه نیوز نوشت:خبرها درست بود ؛ رايزنی ها 
برای کناره گیری محمد باقر قالیباف از رقابت 29 ارديبهشــت 
افزايش يافته است. اين کناره گیری البته نه برای نامزدی سعید 

جلیلی است و نه برای گزينه اجماعی جمنا.
شکل رقابتی که اصولگرايان برای انتخابات در حال تدارک آن 
هســتند تفاوت زيادی دارد با آن تصوری کــه در بیرون وجود 
دارد. هر چقدر افرادی مانند بذرپاش و زاکانی تاش می کنند 
تا به تحرکات انتخاباتی خود شدت بخشیده و در اين شلوغی ها 
سطح سیاسی خود را تا حد داوطلب نامزدی رياست جمهوری 
باال ببرند تحلیلگران آنها را کانديدای مشــقی به شمار آورده و 
نگاهشان را به اتفاقات محرمانه درون جناحی دوخته اند؛ شايد 

که با اخبار تازه ، تحلیل های بهتری داشته باشند.
زمزمه های تازه حاال نشان داده خبرهايی که در مورد انصراف 
قالیباف از انتخابات وجود داشته چندان بیراه نبوده و البته نکات 
ويژه ای به همراه دارد. کســانی که ابراهیم ريیسی را به عنوان 
نامزد نهايــی اصولگرايان در نظر دارند قبــل از هر چیزی بايد 

صحنه را خلوت کنند. 
نامزدهای جدی نه تنها بايد کناره گیری کنند بلکه بايد ابراهیم 
ريیسی را مســتظهر به حمايت خود کنند. وقتی در اين مورد 
حرف میزنیم حتما منظورمان محمد باقر قالیباف و البته سعید 

جلیلی است. 
به اين معنا که آنها دو بال سیاسی ابراهیم ريیسی خواهند شد . 
يک بال نمــادی از کار و عملگرايی خواهد بــود و آن بال ديگر 
وجه آرمانخواهی اصولگرايان. شايد البته اين پديده با جزيیات 
بیشتری همچون اعام پســت های آن ها در کابینه جديد هم 
همراه باشد . آنچه از اخبار موجود می توان استنباط کرد رضايت 

اين دو نامزد برای اين کناره گیری مهم است.
تکلیف نامزدهای مشــقی هم اين اســت که تا مــی توانند تا 
نزديکی های انتخابات علیه روحانی حرف زده و نگاه جامعه را به 

جناح اصولگرا بازگردانند.
آيا آنها موفق خواهند شــد ؟ بايد منتظر حرکت تیم انتخاباتی 
حسن روحانی باشیم. آنها کدام مهره را جابجا خواهند کرد؟ آنجا 
خبرهای مهمی وجود دارد ؛ رونمايی از آنها زياد طول نمی کشد.

ضرغامی با چه هدفی نامزد شد؟
انتخاب نوشــت: اصولگرايان چینش پــازل انتخابات 96 را از 
ساده ترين قطعه آن آغاز کردند ؛ عزت اهلل ضرغامی نامزد رقابت 
ارديبهشت ماه شده است . او با نامزدهای ديگر اصولگرايان فرق 

دارد ؛ يک تفاوت عمده که وضعیت او را نیز متمايز کرده است.
ضرغامی به نظر تنها مصداقی است که برای ريیس جمهور شدن 
نیامده ؛ او آمده تا به صورت تمام و کمال در خدمت جناح باشد . 
يک انتخاب ويژه برای يک ماموريت ويژه ؛ آقای مهندس برنامه 
سخت و سنگینی در پیش دارد . او بايد حرف های زيادی بزند 
و پیام های متعــددی را منتقل کند. حســن روحانی اين را به 
خوبی فهمیده؛ مثل تمام صاحبــان تحلیلی که انتخابات 96 را 
رصد می کنند . اين فهم را میتوان در اين پیام حسام الدين آشنا 
ديد که گفته :» بازيگردانی که خود بازيگر می شود؛ تبريک به 
آقای مهندس سید عزت اهلل ضرغامی بابت احساس مسئولیت 
برای اعام مشارکت در جذابترين سريال سیاسی سال 1396.«
نامزدی که قبا گفته بود :» يکی از تفريحات من اين اســت که 
شب ها شايعات مربوط به خودم را می خوانم و کارهای نکرده خود 
را محاسبه می کنم؛ می گويند ستادهای انتخاباتی من در سراسر 
کشور تشکیل شده و دفتر مرکزی ستاد انتخاباتی نیز در خیابان 
جمهوری است؛ می گويند با يک مقام عالی رتبه ديدار انتخاباتی 
داشته ام و هر روز يک حرف و کار جديد درباره خودم می شنوم 
که خود از آن بی اطاع هستم. شايعات مرتبط با کانديداتوری ام 
در انتخابات در حالی مطرح می شود که بنده هیچ اقدامی برای 
کانديداتوری نکرده ام و حتی به خودم اجازه نداده ام که به اين 

موضوع فکر کنم.«
حاال برنامه چیست و عزت اهلل ضرغامی دقیقا چه نقشی خواهد 
داشــت ؟ در میان اصولگرايان يک ضعف عمده به صورت قابل 
توجهی خود نمايی می کند . آنها توانايــی برقراری ديالوگ و 
رابطه با مردم را ندارند . گويی عادت کرده اند همیشه نگاهی از 
باال به پايین داشته باشند . همین هم موجب شده آنها هر وقت 
به رای مردم احتیاج داشته باشند کمتر به آن دست يابند . بايد 
اين نقیصه را جبران کنند . آنها که ســتاره سخنرانی های يک 
طرفه اند اکنون در کارزار انتخابات بايــد رخ به رخ رقیب قرار 
گرفته و به جای منولوگ میــدان مبارزه و رقابت را در ديالوگ 
دنبال کنند. مرور خاطرات مناظره های سال 92 به ما يادآوری 
می کند که چگونــه محمد باقر قالیباف بــا آن خطای فاحش 
بزرگترين ضربه انتخاباتی را از حسن روحانی خورد و يا سعید 
جلیلی چگونه با ضعف در بیان و مواجهه کامی مقهور قدرت 
بیان شیخ ديپلمات و علی اکبر واليتی شــد. يا همه به خاطر 
دارند که غامعلی حدادعادل چگونه به يکباره از خاطرش رفت 
که نامزد انتخابات است و خود را در سطح »روابط عمومی وضع 
موجود« پايین آورد و همین هم موجب شد با آن درصد پايین 
در نظرســنجی ها تصمیم به کناره گیری از انتخابات را بگیرد. 
اصولگرايان می دانند بايد رقابتی داغ با حسن روحانی را ترتیب 
دهند که اگر غیر از اين باشــد آنها با شکستی سنگین صحنه 
انتخابات را ترک خواهند کــرد . اين رقابت داغ حرف های داغ 
می خواهد ؛ مباحثه و مجادله می خواهد. اين از نامزدهای پیش 
تر سنجیده شده بر نیامده ، نامزد اصلی هم البته نبايد صاحب 
چنین خصوصیتی شود . او بايد با وقار و متین باقی بماند . پس 
يک نفر بايد هزينه اين تاکتیک شــود ؛ چه کسی بهتر از عزت 

اهلل ضرغامی ؟

  روی خط انتخابات

سایت  نگار سیاسي / گزید     ه اي از تحلیل ها ي جناح هاي سیاسي

من باشم یا نباشم، فردا از آن شماست! 1
آيت اهلل هاشمی رفسنجانی آخرين دلنوشته خود را برای مردم در آستانه نوروز 
سال 95 نوشت. به گزارش پايگاه اطاع رســانی آيت اهلل هاشمی )ره(، متن 

کامل دلنوشته آيت اهلل بدين شرح است:
بسم  اهلل الرحمن الرحیم

ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلیَن )سوره االعراف، آيه 199(
گذشت پیشه كن، و به ]كار[ پسنديده فرمان ده، و از نادانان ُرخ برتاب

مردم عزيز ايران، سام! سال نو بر شما مبارک. سال94 ، سال شما بود. سال 
شما که به حق اّمت وسط هستید.  سال شما که به همه درس اعتدال داديد 
.سال 94، سال شما بود. که هم با برجام، به دنیا گفتید در پی تعامل هستید 
و از جنگ گريزانید و هم با رأی خود، نشان داديد که » روحانیت، بی مردم« 

حتی توان حفظ خود را هم نمی  يابد!
مردم عزيزم! اکنون شما در جايگاه استادی نشســته  ايد و همچون خمینی 
کبیر، که مردم را رهبر خود می  دانســت ما نیز در ســال 94 در کاس درس 
شما نشستیم و به قلب خود فهمیديم گذشت شــما را، از خطاهای گذشته و 
حمايتهای ناصواب . و به گوش خود شنیديم فرياد شما را در پذيرش »اعتدال« 
و برجام. و به چشــم خود ديديم روی برگرداندن معنادارتان را از عده ای در 
انتخابات 94. پارسال برايتان نوشتم، چه من باشم يا نباشم ، فردا از آن شماست! 
و امروز در نوروز پیش رو قلبم عین دريا روشن است و گواهی می دهد که: سال 
95 هم، سال شماست.  تا روز به روز در سايه حضورتان دايره تنگ افراطی ها 
تنگ تر و گشــايش پنجره اعتدال فراخ  تر گردد. همچون شاگردی در مقابل 
استاد همت و آگاهی شما را می ستايم و تعظیمش می  کنم و همچون گذشته 
می  گويم اگر آبرويی دارم از شماســت و همیشــه آماده  ام در طبق اخاص 
پیشکش مرام و معرفت شما کنم.انشاء اهلل باشم و روزهای پررونق  تان را ببینم.
اکبر هاشمی رفسنجانی

سردار قاسم سلیمانی و فرمانده کل سپاه با هواپیمای 
اختصاصی به سفر می روند؟

2

میزان نوشت: آيا مقام های عالی رتبه سپاه با پرواز اختصاصی به سفر می روند و 
يا مثل همه مردم، با پروازهای عمومی؟ جواب حمیدرضا مقدم فر معاون سابق 

سپاه در اين زمینه خواندنی است.
» هواپیما آماده پرواز بود، خدمه در مقابل مســافران قرار گرفتند تا آنها 

نتوانند صندلی های جلويی هواپیما را رويت کنند؛ با اين اوصاف مطمئن 
شديم که در اين پرواز يک مقام عالی رتبه به عنوان »مسافر ويژه« حضور 
پیدا خواهد کرد.« اين جمله را يکی از مسافران پرواز هفته اخیر »دمشق-

تهران« روايت کرد. 
او دقايق ابتدايی پرواز مورد اشــاره فوق را اينگونه بازگو کرد:» خدمه پرواز 
برای رعايت موارد امنیتی با قرار گرفتن مقابل ديد مسافران تاش داشتند 
سرلشکر سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاســداران انقاب اسامی 
بدون اينکه توسط باقی سرنشینان رؤيت شــود،در رديف جلوی هواپیما 
بنشیند. او تنها بعد از دقايقی از حضورش در هواپیما از جای خود بلند شد و 
با يکايک مسافران همچون يک يار آشنا و ديرين خوش وبش و احوالپرسی 
کردند.« اين اتفاق برای برخی از افراد حاضر در اين پرواز عجیب بود؛ آنها 
با خود گفتند مگر فرماندهان ســپاه از هواپیماهای عمومی برای مسافرت 

استفاده می کنند؟

اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور در باره 
افزایش پرداخت یارانه

3
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: هر گونه افزايش پرداخت يارانه بايد با مجوز 
مجلس باشــد يعنی نامزدها نمی توانند مســتقل از نگاه مجلس به طرح بحث 

بپردازند. 
حسینعلی امیری در گفتگو با خبرآناين درباره طرح وعده افزايش 3 تا 5 برابری 
يارانه نقدی از طرف برخی کانديداهای رياست جمهوری سال 96 گفت: هر گونه 
پرداخت بايد به موجب قانون باشد هر نامزدی بگويد فان رقم را به عنوان يارانه 

به مردم پرداخت خواهد کرد بايد دارای حکم قانونی باشد.
وی افزود: کسانی که وعده افزايش يارانه نقدی به مردم می دهند معلوم نیست 
مجلس شورای اسامی با وعده های آنها موافقت کند و اين مساله تبديل به يک 

قانون الزام آور شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور يادآور شــد: مقتضی عقل، مصلحت، سیاست و 
درايت آن است که هر نامزدی متناسب با منابع و وضعیت درآمدی و هزينه ای 
کشور قول دهد و از تأمین اعتبارات الزم برای اجرای آن قول و وعده اطمینان 

حاصل کند. 
وی ادامه داد: توجه به اين نکته هم حائز اهمیت است که اگر پیش از اجرا وعده ای 
نیاز به قانونگذاری و اخذ مجوز مجلس دارد نامزدها نمی توانند مستقل از نگاه 
مجلس به طرح بحث بپردازند. در مجموع هر گونه افزايش پرداخت يارانه بايد با 

مجوز مجلس باشد يعنی مصوب قوه مقننه شود.

پست جنجالی! 4
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: 
مشاور وزير کشور دولت محمود 
احمدی نژاد پســتی جنجالی در 
صفحه توئیتر خود منتشر کرده 
است.عبدالرضا داوری در صفحه 
توئیتر خــود نوشــت: امیدوارم 
در دولــت دوازدهم به رياســت 
حمیدبقايــی زمینه بازگشــت 
و فعالیــت هنرمندانی که دل در 
گرو ايران و ايرانــی دارند، فراهم 
شود.اســتفاده از خواننــده های 

لس آنجلسی که بارها علیه ايران خوانده اند برای تبلیغات انتخاباتی اقدامی عجیب 
است که توسط عبدالرضا داوری مشاور وزير کشور دولت محمود احمدی نژاد اين بار 
صورت گرفته است، سوال اينجاست افرادی که با هدف نامزدی در انتخابات رياست 
جمهوری اعام آمادگی کردند چه حد و مرزی برای وعده های انتخاباتی خود دارند، 

آيا   انتشار چنین پست هايی برای بیشتر مطرح شدن اقدامی پسنديده است؟

باهنر در برنامه جهان آرای شبکه افق گفت: 5
متاسفانه ما در کشور حزب جامع فراگیر نداريم و احزابی که در کشور وجود دارند به اين 
شکل هستند که عده ای دوست و رفیق دور هم جمع می شوند و حزب ايجاد می کنند.  
ما حزب فراگیر اصولگرا و اصاح طلب نداريم که نمونه اش را می توانید در 
مجلس ببینید، چرا که اگر حزبی قوی وجود داشت آقای عارف رياست مجلس 
بر عهده می گرفت و شرايط متفاوت می شد. عده ای با نردبان ساير احزاب باال 

می روند اما بعد فراموش می کنند. 
روحانی تا قبل از انتخابات 92 عموما در لیســت جامعــه روحانیت بود و 
خواستگاهش اصولگرايی است اما در انتخابات 92 وامدار اصاح طلبان شد 

چرا که اصولگرايان بر روی وی يک صدا نشدند. 
} با اشاره به سخنان مرحوم آيت اهلل هاشمی رفسنجانی که گفته بودند اگر ما از 
روحانی حمايت نمی کــردم رای نمی آورد{بايد بگويم که اگر آيت اهلل هاشــمی 
رفســنجانی در انتخابات شــرکت نمی کرد و اگر رد صاحیت نمی شــد و اگر 
اصولگرايان متحد می شدند و اگر عارف در انتخابات می ماند روحانی رای نمی آورد.

آخرین دلنوشته آیت اهلل هاشمی برای مردم  و  وعده عجیب مشاور احمدی نژاد

  

زهرا احمدی پور 
رئیس سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری روز شنبه از 

قلعه فلک االفالک 
در خرم آباد، بیت 

آیت اهلل بروجردی و بیت 
آیت اهلل طباطبایی در 

بروجرد دیدن کرد

  

مراسم نورافشانی 
همزمان با شب والدت 

حضرت زهرا )س( 
در ایوان انتظار میدان 

ولیعصر)عج( برگزار شد

  

حضور کاروان های 
راهیان نور در منطقه 

شلمچه. شلمچه 
منطقه ای مرزی در غرب 

خرمشهر و نزدیکترین 
نقطه مرزی به شهر بصره 

است. این منطقه یکی 
از مهمترین محورهای 
هجوم اولیه ارتش بعث 

عراق به ایران بود

  عکس نوشت
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ترکیه باز هم  در انتظار۲ میلیون ایرانی! 
صدای آلمــان گزارش می دهــد: ظاهرا ناآرامی هــای ترکیه و 
هشــدار برخی مقام های ايران درباره سفر به اين کشور، اشتیاق 
گردشگران ايرانی به اين مقصد را کاهش نداده است. مسئوالن 
ترکیه با شــاخه های گل به اســتقبال مســافران نوروزی ايران 
رفته اند. عثمان آيک، رئیس فدراسیون هتلداران ترکیه می گويد 
ايرانیان عالقه زيادی به سفر به ترکیه دارند و با توجه با افزايش 
»چشمگیر« شمار مسافران ايرانی به ترکیه در سال های گذشته 
انتظار می رود اين روند در ســال جاری میالدی نیز ادامه داشته 
باشد. بر اســاس آمار وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، تعداد 
گردشگران ايرانی که در سال ۲015 به اين کشور سفر کرده اند 
با نزديک به هفت درصد افزايش نســبت به ســال قبل بیش از 
يک میلیون و ۷00 هزار نفر بوده اســت.  بــا افزايش حمله های 
تروريســتی در ترکیه، به ويژه پس از کودتای نافرجام تابستان، 
تعداد مسافران ايرانی اين مقصد، در ســال ۲016 اندکی کمتر 
شده، اما به نظر می رسد از ابتدای ژانويه امسال وضعیت به سمت 
عادی شدن پیش می رود. رئیس فدراســیون هتلداران ترکیه، 
پنج شنبه ۲6 اسفند به خبرگزاری آناتولی گفت: »بعد از کودتای 
نافرجام 15 جوالی در ترکیه مســئوالن ايرانی عجوالنه تصمیم 
گرفتند و تورهای گردشــگری به ترکیه را منع کردند. ان شاءاهلل 
بعد از اين چنین نخواهد شد.« محمد جواد ظريف، وزير خارجه 
ايران حدود يک ماه پس از کودتا برای ديدار و مذاکره با مقام های 
ترکیه به آنکارا سفر کرد و مســئوالن اين وزارت خانه اندکی بعد 
اعالم کردند که ممنوعیت تورهای گردشگری به اين کشور لغو 
شده است. عثمان آيک با اشاره به اين تصمیم وزارتخارجه ايران 
تاکید کرده که تورهای گردشگری بايد دوباره راه اندازی شوند. او 
پیش بینی می کند با از سرگیری سفرهای هوايی چارتر از جمله 
پروازهای مستقیم به آنتالیا تعداد گردشــگران ايرانی به ترکیه 

ساالنه به بیش از دو و نیم میلیون نفر برسد.

    گزارش خبري

شبهسونامی
بوشهریهارا
غافلگیرکرد

امدادگران در جست وجوی 
 5مفقودی طغیان دریا 

در بندر دّیر هستند
فرماندار شهرستان دّير گفت: در سونامی ديروز بندر دّير 
استان بوشــهر، 10 نفر از مرگ حتمی نجات يافتند و از 

سرنوشت 5 نفر ديگر خبری در دسترس نیست
وی اضافه کرد: براساس بررسی های انجام شده از 5 نفر فرد 
مفقود شده، 4 نفر از گردشگران نوروزی هستند که در کنار 

ساحل اقدام به برپايی چادر کرده بودند.
فرماندار شهرســتان دّير عنوان کرد: ايــن حادثه کامال 
غیرمنتظره بود و سبب شد که مردمی که در حاشیه ساحل 
بندر دير اقدام به برپايی چادر کرده بودند را کامال غافگیر 
کند. وی افزود: سونامی سبب شد که تاسیسات شهری، 
منازل مســکونی، اموال مردم و علی الخصوص قايق های 
صیادی و خودروهای پارک شده در کنار خیابان ساحلی 

بندر دير مورد آســیب جدی قرار گیرند که هنوز برآورد 
مشخصی از میزان اين خسارات نشده است.

اعتماد با اشاره به مصدومیت ۷ نفر در سونامی امروز بندر 
دير گفت: همــه مصدومین به بیمارســتان بندر کنگان 
اعزام شده اند که بر اســاس پیگیری های انجام شده حال 
مصدومین وخیم نیســت. حمزه اعتماد از واژگونی چند 
خودرو و قطع تعدادی درخت خبــر داد و بیان کرد: همه 
عوامل ستاد بحران در آماده باش کامل هستند.  سرنوشت 

نامعلوم چندين نفر بعد از سونامی در بندر دير
فرماندار شهرستان دير از سرنوشــت نامعلوم چند نفر از 

اهالی دير ومسافران نوروزی بعد از سونامی خبر داد.
فرماندار شهرستان دير با اشــاره به اينکه مصدومان اين 

حادثه بالفاصله به مراکز درمانی اعزام شدند، خاطرنشان 
کرد: سرنوشت تعدادی از اهالی دير و مسافران نوروزی بعد 
از اين حادثه مشخص نیست و جست وجو برای يافتن اين 
افراد ادامه دارد.وی افزود: يک کودک هشت ساله بر اثر اين 
حادثه با آب دريا رفته است که هنوز از سرنوشت وی خبری 

در دست نیست.
اعتماد بیان کرد: همه منازل مسکونی در خیابان ساحلی 

بندر دير دچار خسارت شده اند.
 

 جستجو برای یافتن مفقودان حادثه طغیان دریا 
در »دیر« ادامه دارد

استاندار بوشهر با اشــاره به اينکه حادثه طغیان آب دريا 

باعث مفقود شدن پنج نفر در بندر دير شده است، گفت: 
جستجو برای يافتن مفقودان حادثه طغیان دريا ادامه دارد.

مصطفی ســاالری اظهار داشــت: از همان ابتدای وقوع 
حادثه در بندر دير، نیروهــای امدادی و مديريت بحران 
وارد عمل شــدند و اقدامات اولیه برای کمک به حادثه 

ديدگان انجام شد.
وی با اشــاره به اينکه 1۲ نفر در اين حادثه دچار آسیب 
شــدند، اضافه کرد: چهار نفر به بیمارستان کنگان اعزام 

شدند و مداوای سرپايی نیز برای هشت نفر انجام شد.
استاندار بوشهراز مفقود شــدن پنج نفر بر اثر اين حادثه 
خبر داد و بیان کرد: تالش برای يافتن اين افراد همچنان 

ادامه دارد.

پلنگ ایرانی در لرستان دیده شد۲/5 میلیون زائر راهی مشهد شدند
     محیط زیست     گزارش 

سخنگوی ســتاد خدمات ســفر خراسان رضوی 
گفت: آمار مســافران نوروزی ورودی به استان از 
۲5 اسفندماه تا کنون از ۲ میلیون و 490 هزار نفر 

گذشته است.
به گزارش ايرنــا، مهدی فروزان افــزود: اين رقم 
نسبت به مدت مشــابه ســال قبل رشدی هفت 

درصدی دارد.
وی گفت: مقصد يک میلیون و 5۷1 هزار نفر از اين 
مسافران مشهد الرضا )ع( بوده است که نسبت به 
نوروز گذشته در اين فاصله زمانی رشدی بیش از 

10 درصدی دارد.

وی با بیــان اينکه اين جمعیت مســافری از طرق 
مختلف به استان ســفر کرده اند، گفت: بیشترين 
آمار مربوط به وســايل نقلیه شــخصی است که 
رقمی معادل ۲ میلیون و 141 هــزار و 56 نفر را 
دربرمی گیرد و حــدود 86 درصد کل مســافران 

نوروزی استان را شامل می شود.
وی افزود: در بخش جــاده ای، ناوگان حمل و نقل 
عمومی جابــه جايی ۲1۲ هزار و 181 مســافر را 
به اســتان بر عهده داشــته اند که 8.5 درصد کل 
مسافران نوروزی اســت و بخش ريلی نیز با انتقال 
۷8 هزار و 140 نفر به استان، سهم سه درصدی در 

اين زمینه داشته است.وی سهم ناوگان حمل و نقل 
هوايی و فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد را 
از آمار مسافر منتقل شده به استان و مشهد با تعداد 
58 هزار و 9۷1 نفر، معادل ۲.5 درصد کل مسافران 

استان دانست.
بر اساس پیش بینی ها، خراسان رضوی در نوروز 
امســال پذيرای 11 میلیون مسافر خواهد بود که 
هشت میلیون نفر از آنها زائر امام رضا )ع( خواهند 

بود.
نوروز سال گذشته هشــت میلیون مسافر به اين 

استان سفر کرده بودند. 

 مديرکل حفاظت محیط زيســت لرســتان از 
ثبت تصاوير پلنگ ايرانــی در منطقه حفاظت 
شده اشــترانکوه ازنا خبر داد.  به گزارش ايسنا، 
مهنــدس مهرداد فتحــی بیرانونــد در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: ثبت تصاوير پلنگ برای 
اولین بار در منطقه حفاظت شــده اشترانکوه 
معروف به آلپ ايــران انجام شــد. وی افزود: 
کارشناســان محیط زيســت بــا به کارگیری 
دوربین های تلــه ای در روزهای پايان ســال، 
عیدانه ارزشــمندی برای طرفــداران محیط 
زيست و مردم لرســتان و انجمن های زيست 

محیطی به ارمغــان آوردنــد.  فتحی بیرانوند 
ادامه داد: بنابر گزارش مامورين محیط بانی و 
کارشناسان اداره نظارت بر حیات وحش توسط 
دوربین های تله ای کار گذاشــته شده در اين 
منطقه تصوير يک قالده پلنگ ايرانی ثبت شد.

 در ادامــه احمد گــودرزی، مســئول منطقه 
حفاظت شده اشــترانکوه افزود: با مشاهده 6 
قالده پلنگ طی سال 94 تا پايان سال 95  يک 
پلنگ ماده به همراه دو تولــه خودش در غرب 
منطقه با مشاهده مستقیم همیار محیط زيست 
ديده شد. به مدت يک هفته در دو شیفت قلمرو 

منطقه اين گونه از غرب تا جنوب غربی و جنوب 
شرقی قلمرو اين گونه، خصوصا جنوب منطقه 
نشانه گذاری شد و با توجه به گزارشات مداوم 
حمله گونه پلنــگ به دام های اهلــی با ايجاد 
جلســه هايی  با مدير کل و ديگــر همکاران و 
محیط بانان تدابیری به کار برده شد تا آسیبی 

به اين قلمرو وارد نشود.
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دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمريــکا، تاکید دارد که 
آلمان بايد بودجه دفاعی خود را هرچه زودتر به شــدت 
افزايش دهد. او روز شنبه يک روز پس از ديدار و گفت وگو 
با آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در واشنگتن، در يک پیام 
توئیتری به اين موضوع پرداخت. ترامپ در پیام توئیتری  
خود نوشت: »به رغم خبرهای دروغینی که شنیده ايد، 
گفت وگوی من با صدراعظم آلمان عالــی بود.« ترامپ 
در ادامه به موضوع ناتو و هزينه دفاعی آلمان پرداخت و 

نوشت: »اما آلمان مبالغ هنگفتی به ناتو بدهکار است.«
رئیس جمهوری آمريکا در اين باره توضیح داد که آمريکا 
هزينه گزافی را به امور دفاعی خود اختصاص می دهد و 

صنايع دفاعی خود را در اختیار آلمان قرار می دهد.

سخنان ترامپ در حالی است که آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان، روز جمعه در نخستین گفت وگوی خود با ترامپ 
در کاخ ســفید به موضــوع بودجه دفاعی آلمــان و ناتو 
پرداخته و تضمین کرده بود که بودجه دفاعی اين کشور 
افزايش خواهد يافــت. بر طبق اهداف ناتو کشــورهای 
عضو اين پیمان بايد تا ســال ۲0۲۴ بودجه دفاعی خود 
را به دو درصد بودجه ناخالص داخلی خود برســانند. در 
حال حاضر تنها پنج عضو ناتــو بیش از دو درصد  بودجه   

ناخالص داخلی خود را به امور دفاعی اختصاص داده اند.
پیش از اين ينس اســتولتن برگ، دبیــر کل ناتو نیز در 
گزارش سال گذشــته میالدی )۲016( خود بر افزايش 

بودجه دفاعی اعضای اين پیمان تاکید کرده بود.

 تکرار خواسته  های ترامپ
ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی اش مدعی شــده بود که 
پیمان نظامی ناتو »کهنه« شده و کارآيی خود را از دست 

داده است. 
گرچه ترامپ پس از انتقادهای شــديد از ناتو تا حدودی 
مواضع خود را تعديل کرده، اما عبارات او هنوز در ذهن 
سیاستمداران اروپايی همچون کابوسی  نقش بسته اند. 
رئیس جمهوری جديد آمريکا در ماه ژانويه سال جاری 
میالدی )۲01۷( نیز به شدت به ساختار ناتو حمله کرد. 
او در  مصاحبه ای با روزنامه آلمانی  بیلد اعالم کرد که ناتو 
اهمیت خود را از دست داده است. ترامپ در اين مصاحبه 

دو دلیل برای ادعای خود آورده بود.

يکی از داليل ترامپ اين بود که پیمان دفاعی آتالنتیک 
شمالی، پیمانی است که در گذشته ای نسبتا دور شکل 
گرفته و دلیل ديگر اين که ايــن پیمان آن گونه که بايد و 
شايد به موضوع تروريســم توجهی نکرده است. ترامپ 
بار ديگر تاکید کرده بود که کشورهای اروپايی عضو ناتو 
برای تامین مالی هزينه های ناتو بودجه ناچیزی در نظر 

گرفته اند.
رئیس جمهوری جديد آمريکا در کارزار انتخاباتی خود 
نیز بارها گفته بود کــه آمريکا نبايد بــار دفاع از امنیت 
کشورهای ديگر را بر دوش کشد و اگر کشورهای عضو ناتو 
مايل به دفاع از امنیت خود هستند، بايد نقش بیشتری در 

تامین هزينه های اين پیمان ايفا کنند.

يک روز پس از حادثه تیراندازی در فرودگاه اورلی پاريس، پروازها در اين فرودگاه از سر گرفته شده است. پیشتر پلیس ضدتروريسم 
فرانسه اعالم کرد که تحقیقات درباره واقعه روز شنبه در فرودگاه اورلی پاريس را آغاز کرده است. روز شنبه يک مرد جوان پس از 
آن که در نزديکی فرودگاه اورلی يک سرباز را خلع ســالح کرد، وارد فرودگاه شد اما دقايقی بعد با شلیک ماموران امنیتی کشته 
شد. اورلی دومین فرودگاه بزرگ پاريس است. مرد مهاجم زياد بن بلقاسم، 39 ساله، معرفی شده و بنابر گفته مقام های فرانسوی 
می خواسته  » در راه خدا«  کشــته شود. به گفته پلیس فرانسه، بلقاسم در زندان به ســوی افراطی گری گرويده و پلیس او را در 
فهرست افراد تحت نظر خود داشته است. هم زمان فرانسوا میلون، دادستان پاريس، به خبرنگاران گفته آقای بلقاسم پیش از اين 
هم جرايمی چون سرقت مسلحانه و مواد مخدر را در پرونده خود داشته اســت. آن طور که گزارش شده پلیس برای پیدا کردن 

سرنخی از تمايالت افرطی گری اسالمی، به محل زندگی بلقاسم هجوم برده اما چیزی نیافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، »بنیامین نتانیاهو« نخست وزير رژيم صهیونیستی گفت: هنگامی که ما از تالشها برای 
انتقال سالحهای پیشرفته به حزب اهلل باخبر می شويم، در صورتی که اطالعات کافی داشته باشیم و از نظر عملیاتی امکانش برايمان 
مهیا باشد، مانع از اين انتقال می شويم و به هدف قرار دادن سالح های حزب اهلل لبنان در سوريه ادامه خواهیم داد. اظهارات نتانیاهو 
يک روز پس از آن ايراد شد که جنگنده های رژيم صهیونیستی اهدافی را که ادعا شده مربوط به سالحهای حزب اهلل لبنان بوده در 
خاک سوريه بمباران کردند. نتانیاهو که سخنانش در شبکه های تلويزيونی اسرائیل پخش می شد، مدعی شد: ما ديروز به سالحهای 
حزب اهلل حمله کرديم و در آينده نیز به اين کار ادامه خواهیم داد. اسرائیل در چند سال اخیر بارها به مواضع ارتش سوريه در خاک 
اين کشور حمله کرده اما به ندرت مسئولیت اين حمالت را پذيرفته است. از اين نظر، اظهارات نتانیاهو بی سابقه توصیف شده است.

 رویداد

 خاورمیانه

پروازها در فرودگاه اورلی از سر گرفته شد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی: تل آویو به بمباران مواضع سوریه ادامه خواهد داد

اختالف نظر علمای سعودی 
در مورد رانندگی زنان 

ایرنا- رانندگی زنان در عربستان يکی از مسائل مهم اجتماعی 
بحث برانگیز دراين کشور اســت که همواره دارای مخالفان و 

موافقانی بوده است. 
مرکز مطالعات عربســتان ديروز اعالم کرد:» بسیاری بعد از 
مرگ عبداهلل بن عبد العزيز و به قدرت رسیدن ملک سلمان، 
گمان می کردند که پادشــاه قانون جديدی وضع می کند و 
اجازه رانندگی را به زنان عربستانی خواهد داد اما بعد از مدتی 
آرزوهای آنان به ياس مبدل شــد و هیچ تغییری در اين باره 

صورت نگرفت.
موضوع رانندگی زنان، هر چند وقت يک بار در مجلس شورا 
مورد بررســی قرار می گیرد اما از آنجا کــه هیات عالی رتبه 
علمای سعودی با اين امر به شــدت مخالف و از قدرت و نفوذ 

بسیاری برخوردار است، مورد تصويب قرار نمی گیرد.
بحث رانندگی زنان عربستان در بین مفتی ها و مبلغین دينی 
اين کشــور همواره مورد توجه قرار گرفته و دارای مخالفان و 

موافقانی بوده است.
در ماه های اخیر برخی از مبلغان دينی حمايت خود را صراحتا 
از اين امر اعالم کــرده اند که از جمله آنها می توان به شــیخ 
سعد الدريهم و شیخ عائض القرنی اشاره کرد که گفته اند منع 
رانندگی زنان دلیل شــرعی ندارد و مجلس شورا بايد در اين 

امر تجديد نظر کند.

ترامپ: آلمان مبالغ هنگفتی 
به ناتو بدهکار است

گرچه دیدار مرکل از آمریکا و گفت وگوی او با دونالد ترامپ گامی 
برای نزدیکی بیشتر دوکشور ارزیابی می شود، اما یک روز پس 

از این دیدار ترامپ بر این نکته تاکید کرد که آلمان باید بودجه 
دفاعی خود را افزایش دهد

سیل پرتلفات در پرو
مقام های پــرو می گويند ســیالب و گل رودهايــی که در پی 
بارش های گسترده و غیرمنتظره چند روز گذشته جاری شده 
دست کم جان ۷۲ نفر را در اين کشور گرفته است. سیالب هايی 
که گفته می شــود مهیب ترين در 30 سال گذشته بوده، حدود 
نیمی از پرو را تحت تاثیر قرار داده به طوری که ۸00 شهر و روستا 
در اين کشور اعالم وضعیت فوق العاده کرده اند. در لیما، پايتخت، 
که آب لوله کشی از دوشنبه گذشته قطع شده بود اکنون دوباره 
در دسترس قرار گرفته اســت. همزمان يگان های ارتش برای 
برقراری نظم و کمک به نیروهای انتظامی، در شهرهای آسیب 
ديده مستقر شده اند. به گزارش نهادهای دولتی، کمبود آب و 
مواد غذايی در هفته گذشته باعث گران شدن 5 درصدی ارزاق 
شده اســت. با وجود اين که بارش های سنگین متوقف شده اما 
پیش بینی های هواشناسی از ادامه اين وضعیت جوی طی چند 
هفته آينده خبر داده است. در چند ماه گذشته، پرو و چند کشور 
حاشــیه اقیانوس آرام با پديده جوی ال-نینو روبه رو بوده اند؛ 
پديده ای که در آفريقا خشکسالی و قحطی پديد آورده و درکرانه 
اقیانوس آرامی قاره آمريکا بارش های سنگین و باال آمدن سطح 
آب را موجب شده اســت. پرو در اواخر دهه ۸0 میالدی هم با 
سیل و عواقب بارش های سنگین روبه رو شد که در آن زمان هم 

ال-نینو علت اصلی گزارش شد.

     
 از میان تصاویر 
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با عنايت به فرارسیدن روزهای پايانی سال و ايام نوروز، بیمه ايران با همکاری شرکت همراه 
اول اقدام به فروش بسته بیمه جشنواره نوروزی کرده است. موارد تحت پوشش اين بیمه نامه 

با حق بیمه 25،000 ريال )بدون احتساب مالیات( به شرح ذيل است:
1( پوشش شامل حوادث سفر نوروزی تا سقف 10 میلیون تومان)تنها فوت و نقص عضو(
2( پوشش حوادث چهارشنبه سوری تا سقف 10 میلیون تومان )تنها فوت و نقص عضو(

3( پوشش بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی )حريق، انفجار، صاعقه( تا سقف 10 میلیون 
تومان) شامل اسکلت ساختمان و وسايل خانه(

شايان ذکر است فروش بیمه نامه از تاريخ 1395/12/23 تا 96/1/20 و مدت اعتبار آن از تاريخ 
1395/12/23 الی 1396/1/31می باشد. مشترکین همراه اول می توانند با ارسال عدد 1 را 
به شماره 30759 اقدام به خريد بیمه نامه نمايند. در صورتی که بیمه نامه قبل از ساعت 24 

تاريخ 1395/12/23 خريداری گردد، شامل پوشش حوادث چهارشنبه سوری خواهد بود.
حداکثر تعهد بیمه ايران برای هر کد ملی برای پوشش حادثه 100،000،000 ريال و هر کد 

پستی برای پوشش آتش سوزی 100،000،000 ريال خواهد بود.
امکان استعالم کد ملی مشترکین در پرتال شرکت سهامی بیمه ايران وجود دارد.

 مهر نوشت:بخشنامه حداقل دستمزد سال آينده که در آخرين چهارشنبه سال به تصويب 
شورای عالی کار رسید، با امضای وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابالغ شد. 

بر اساس مصوبه 25 اسفند شورای عالی کار حداقل دستمزد ســال آينده با افزايش 14.5 
درصدی از ۸12 هزار و 166 تومــان به 929 هزار و 931 تومــان افزايش يافت. همچنین 
حداقل دستمزد افرادی که پايه حقوق آنها در سال 95 بیش از ۸12 هزار و 166 تومان بود، 
به میزان 12 درصد نسبت به پايه حقوق 95 افزايش می يابد. متن مصوبه شورای عالی کار 

به شرح زير است: 
1- حداقل دستمزد سال 1396 روزانه 309977 ريال تعیین می شود. 

2- ساير سطوح مزدی از ابتدای سال 1396 به میزان 12 درصد آخرين مزد )ثابت يا مبنا 
موضوع ماده 36 قانون کار( سال 1395 به اضافه روزانه 676۸ ريال افزايش می يابد. تبصره 
- با اعمال افزايش اين بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت ساير کارگران نبايد از مبلغ روزانه 309977 

ريال کمتر شود.
3- نرخ پايه سنوات در سال 96 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون 
کار که دارای يک سال سابقه کار شده و يا يک سال از دريافت آخرين پايه )سنوات( آنان 
در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اينکه حق سنوات يا مزايای پايان کار خود را تسويه 
کرده باشند يا خیر، روزانه 17.000 ريال تعیین می شود. تبصره )1(- نرخ پايه)سنوات( 
کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل برای گروه يک مبلغ مذکور و سقف آن 
در گروه 20 مبلغ 22600 ريال همانند سال گذشته خواهد بود و برای ساير گروه ها بر 

اساس جدول اعالمی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد. 
تبصره )2(- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1395 میزان مقرر در 
اين بند )يا تبصره 1 آن حســب مورد( تعلق می گیرد. 4- مبلغ کمک هزينه اقالم مصرفی 
خانوار به عنوان مزايای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهیانه يک 

میلیون و 100 هزار ريال از سوی کارفرمايان پرداخت می شود. 

 بیمه

  تیتر یک

تعیین شرایط اختصاصی بیمه نامه جشنواره 
نوروزی بیمه ایران و شرکت همراه اول

بخشنامه دستمزد ۹۶ ابالغ شد 

نگاهی به محبوب ترین اتومبیل های سال 95

پنج اتومبیل که بازار   
را در دست داشتند

گروه خودرو | بررســی و تجزیه و تحلیل آمارهای تولید و واردات خودروی 
سال 95 نشان می دهد تولید خودرو امسال با 38درصد رشد روبه رو بوده و 
واردات نیز با یک گسست بزرگ از مرز 65هزار دستگاه گذشت. مثل همیشه 
پرفروش ترین خودروهای بازار ایران را محصوالتی مثل پراید، پژو 206، پژو 
405 و ســمند به خود اختصاص دادند اما ما در گزارش هفت صبح به هفت 
خودرویی پرداختیم که شگفتی ساز شدند و ورای تحلیل کارشناسان یا انتظار، 

بازار را در رده خود تسخیر کردند.

سانتافه را همه طالی بازار می دانند. اين خودرو خريدش 
مساوی با ســود اســت و عالوه بر کیفیت باالی رانندگی، 
ظاهر جذاب و جســورانه دارد؛ لیست تجهیزات مناسب و 
فراگیری در میان آحاد مختلف جامعه از ديگر ويژگي هاي 
سانتافه است كه در بازار نیز به خوبی و به سرعت به پول نقد 
تبديل می شود، ازين رو دارندگان اين خودرو هرگز دغدغه 

فروش اين کراس اوور کره ای را ندارند. از ديگر ســو دامنه 
گسترده قیمت اين خودروی شاسی بلند که در محدوده ای 
40میلیونی خريد و فروش می شود، باعث خلق يک پیروزی 
بزرگ و فروش حدود 15هزار دستگاه هیوندای سانتافه در 
ايران شد تا اين خودرو بدل به يکی از نمادهای خودرويی 

سال 95 شود.

هیوندای سانتافه

برلیانس 320
عرضه مجموعه خودروهای چهارگانه 

چینی برلیانس در ســالی که 
گذشت با فروش خوبی همراه 
شــد و يک تکانه بزرگ به 
بازار خودروهای ارزان قیمت 
در بازه 40 تــا 60میلیون 

تومان بــود. مدل های 220 و 
230 در کنار برادران بزرگ تر يعنی 320 و 330 توانستند از خأل موجود در بازار بهترين بهره را برده و با توجه 
به طراحی متفاوت و جديد، لیست آپشن های بهتر و البته شبکه گسترده فروش شرکت سايپا، فروشی بالغ 
بر 30هزار دستگاه را به ثبت برسانند. در اين بین سری هايی از برلیانس که با کد 30 همراه هستند و عالوه 
بر اتاق سدان يا سواری، به جعبه دنده اتوماتیک مجهز بودند، به دلیل تغییر ذائقه خريداران ايرانی و تمايل 
بیشتر به داشتن يک خودروی اتوماتیک با استقبال بیشتری مواجه شدند. داشتن جعبه عقب با گنجايش 

باال و اتاق بزرگ از جمله داليل ديگر خانواده های ايرانی برای انتخاب اين مدل های جديد بود.

تیبا 
با اضافه شــدن دو مدل جديد ســاينا و کوئیک به مجموعه خودروهای ايرانی شرکت ســايپا، لیستی از 
اتومبیل های کامپکت و اقتصادی داخلی که در محدوده 25 تا 40میلیون تومان قرار دارند، توسط سايپا تولید 
می شود. تیبا که دوسال پیش از تلفیق برخی ويژگی های فنی کیا، ريو و پرايد با طراحی ايرانی- ايتالیايی پا 
به خط تولید گذاشت، در سومین سال تولیدش با رشد فروش مواجه شد و امسال چیزی نزديک به 100هزار 

دستگاه فروش داشت.

رنو لوگان/ تندر 90
تندر 90 با همان ظاهر خسته کننده، 

اتاق فاقــد زيبايی و تیپ 
حوصله ســربر باز هم 

توانست به يکی از 
نمادهــای صنعت 
خــودروی ايران 
بدل شــود که به 

لطف برجام و پافشاری 
رنو بر ايده تولید خودروی 

ارزان کیفی، همچنان نزد ايرانیان محبوب است و در سالی كه گذشت فروشی بالغ بر 105هزار دستگاه را 
به ثبت رساند. فضای بسیار خوب کابین، صندوق بار جادار، استهالک کم و هزينه نگهداری پايین در کنار 
سهولت فروش در بازار باعث شد تا اين مسافر جان سخت اروپای شرقی، همچنان از محبوب ترين خودروها 

میان خانواده  های ايرانی باشد.

پژوپارس ای ال ایکس
ايران خودرو هنوز هم بايد فروش حدود 100هزار دستگاه پژوپارس با کدهای مختلف و تجهیزات متفاوت 
در سال 95 را مديون طراحی بی نقصی بداند که سال ها پیش روی مدل 405 سوار کرد و يک سدان خشن 
و اســپورت بزرگ را با فرمی مدرن خلق کرد. پارس يا پرشــیا که هم اينک در نمونه های سال، ال ايکس و 
ای ال ايکس تولید می شود، در سال 95 بازهم موفقیت آمیز ظاهر شد و به لطف اضافه شدن طراحی داخلی 
جديد، جعبه دنده اتوماتیک و البته لیســت تجهیزات بهتر، در فهرست پرفروش ترين خودروهای سال 95 

قرار گرفت. 
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   فوتبال
  شاید برای هواداران شما خیلی مهم باشد که بدانند  

بعد از کنار رفتن از فوتبال چرا مربیگری نمی کنید؟
من دو سال مربی بودم. بعد از خداحافظي از فوتبال، بالفاصله 
به مدت هفت ماه کالس های مربیگــری که االن بچه های 
 B و D، C فوتبالی دارند می روند، را در سال 90 رفتم.گريد
را گرفتم و فقط A مونده.حتی يک تیم را از دسته دو به دسته 
يک تهران آوردم. همچنین پاراگ را در آســیاويژن به جای 
بزرگســاالن مربیگری کردم که هم در رده بندی آسیا پنج 
يا ششم شــديم و هم قهرمان حذفی تهران.اما بعد از شروع 
ساخت سريال پژمان ديگر فرصتش پیش نمی آمد که بخواهم 
همزمان با بازيگری، مربی فوتبال هم باشــم. چون هردو کار 
تمرکز و وقت می خواهد و اصال موازی باهم شــدنی نیست.

بنابراين تصمیم گرفتم فعال قضیه مربیگری را فراموش کنم 
تا ببینیم در آينده چه اتفاقی می افتد.

  یعنی دوران فوتبالی پژمان جمشــیدی تمام شده 
است؟

نه. دوســت دارم يک مقطعی مربیگری کنــم، اما االن واقعا 
نمی دانم چه تاريخی خواهد بود. به هر حال چون فوتبال را 
دنبال می کنم و از آن عقب نیستم،خیالم راحت است که اگر 

بخواهم برگردم، با دست پر بر می گردم.
  با توجه به اینکه سال ها فوتبالیست حرفه ای بودید و 
االن نزدیک چهارسال است که به صورت تمام وقت درگیر 
بازیگری هستید، به رویاهایی که برای زندگی خودتان 
متصور بودید رســیدید؟ فکر می کنید بازیگر بهتری 

هستید یا بازیکن بهتری؟
واقعا نمی توانم اين دو مقوله را باهم مقايسه کنم.بايد اينطور 
بگويم که من به آرزو هايی که در بچگی برای فوتبال داشتم، 
رســیده ام.همیشــه آرزو داشــتم بازيکن تیم ملی باشم که 
شدم، آرزو داشتم بازيکن پرســپولیس بشوم که شدم. حتی 
به شماره هايی که انتخاب کرده بودم برای خودم هم رسیدم، 
يعنی شماره 17 که به خاطر فرشاد پیوس دوستش داشتم يا 
10 که به خاطر شــاهرخ بیانی و مارادونا دوست داشتم.فقط 
می توانم بگويم تنها حسرت زندگی فوتبالی من جام جهانی بود 
که در آن بازی با بحرين اتفاقاتی افتاد که نتوانستم به آن برسم. 
  می خواهید اینجا درباره مســابقه با بحرین صحبت 

کنید؟
من همان زمان اولین نفری بودم که گفتم مــا ناهار قبل از 
بازی را در هتل نخورديم و در يک جای مشکوک به ما کشک  
بادمجان دادند. هیچ کــس قبل از من دربــاره اين موضوع 

حرفی نزده بود. 
  پس ماجرای کشک و بادمجان حقیقت دارد؟

بله.اوال بي سابقه بود كه تیم ملي در زمان برگزاري مسابقات 
بین المللي براي ناهار به بیرون از هتل برود اما ما آن روز اين 
کار را کرديم با وجود اينکه از بالزويچ ســرمربی تیم ملی آن 
زمان بعید بود که بپذيرد.دومــا وقتی با من مصاحبه کردند، 

گفتم که میهمان ســفارت ايران در بحرين بوديم، اما فردای 
همان روز ســفارت اعالم کرد که تیم ملــی اصال میهمان ما 
نبوده. البته آن سال زمانی که برای بازی به ايرلند رفته بوديم، 
اتاق من در هتل چسبیده به اتاق آقای رنجبر بود که آن زمان 
مدير تیم بودند. يک بار اتفاقی صدای اتــاق بغلی را از ديوار 
شنیدم که رنجبر به بالزويچ می گفت نمی خواهند اين تیم 

به جام جهانی برود.
  شب بازی با بحرین علی دایی و کریم باقری با هم دعوا 
کردند؟ چون آن سال ها در روزنامه ها نوشتند که حتی 

چیزهایی را به سمت هم پرتاب کردند.
نه من اصال يادم نیست، اما شــايد يکی از مشکالت اين بود 
که دو روز زودتر به بحرين رفتیم.با اينکه من همیشــه می 
گويم صفايی فراهانی بزرگترين مرد و مديری اســت که در 
زندگیم ديده ام اما زمانی که با ايشان از نزديک کار می کردم، 
دو اشتباه مرتكب شــدند. يکی آوردن کردس آلمانی برای 
مربی گری تیم ملی المپیک که اين مسئله باعث اختالف بین 
علی کريمی و کردس و محروم شدن کريمی از بازی ها شد. 

اشتباه ديگر هم بردن تیم ملی دو روز زودتر به بحرين بود.
  دوره حضور شما در پرسپولیس،دوره پر حاشیه ای 
برای این تیم بود.مثال اولیــن دوره لیگ برتر فوتبال در 
ســال 81، که قهرمانی دراماتیکی برای تیم رقم خورد.
زمانی که علی پروین مدیر فنی پرسپولیس بود و پس از 
آمدن بگوویچ، درباره شما می گفتند جزو گروه حامیان 

پروین هستید.
ابتدا دربــاره آن قهرمانی که از آن به عنــوان دراماتیک ياد 
می کنید بگويم که مــا خودمان آن قهرمانــی را دراماتیک 
کرديم.چون آن سال به برق شیراز در ورزشگاه آزادی باختیم 
و همیشه می گفتم باختن به ملوان در شهر انزلی خیلی کم 
اهمیت تر از باختن به برق شیراز در شهر خودمان بود.درباره 
آن گروه هفــت نفره که طرفدار علی پرويــن بوديم هم بايد 
بگويم، آن زمان روزنامه های روشنفکری و پیشتاز در زمینه 
فوتبال  )البته تعدادی از آنها(، طوری اين قضیه را جلوه دادند 
که انگار انتخاب ما هفت نفر، سیستم قديمی و لمپنیسم است 
و انتخاب بقیه يک سیستم رو به جلو و حرفه ای. در صورتی 
که اينطور نبود و انتخاب ما احترام به پیشکسوت و پروين  به 
عنوان يک اسطوره بود.ما مي گفتیم اين نوع برخورد با پروين 
اصال درست نیست.بعد از اينکه دوباره به تیم برگشتیم بعضی 
از بچه ها شايعه علیه ما درست كردند در صورتی که بگويیچ 
ما را می خواســت و آنها را نمی خواست. حتی به من، حمید 
استیلی، جباری و کريم باقری رضايت نامه نمی دادند.بهروز 
رهبری فرد و تعداد ديگری هم مشکلشان با بگوويچ باال گرفت 

و کال از تیم رفتند.
  یعنی حتی سر تمرین ها هم نمی رفتید؟

اوايل نمی رفتیم.در اين بین هم من رفتم کره برای بازی های 
المپیک دانشجويی و در آنجا بودم که پرسپولیس هشت گل 
به تیم پگاه زد. وقتی برگشتم ديدم حمید استیلی و تعدادی 
ديگر دوباره برگشتند به تیم و ديگر نمی توانستم سر تمرين 

باشگاه نروم چون قرارداد داشتم.اين برگشت به تیم به ضرر 
من شد، چون بگوويچ اواسط فصل بی دلیل ما را اخراج کرد، 
مثال من ماهیچه دو قلو پايم پاره شــده بود و او فکر می کرد 
دروغ می گويم. آقای پروين برايم خیلی انســان ارزشمندی 
است اما پرسپولیس از بگوويچ و پروين و خیلی ها برايم مهم تر 
است، من حتی برای پدر و مادر خودم با احساسات يک هوادار 
بازی نمی کنم چه برســد به آدم ديگــری. از طرفی بگوويچ 
خارجی بود و مقداری توهم توطئه داشت و مشاوره های بدی 

به او می دادند.
  در آن زمان می گفتند علی پروین حاشیه سازی کرده، 
او در یکی از مصاحبه های مهمش گفته بود، » این تیم از 
هفته چهارم وارد بحران می شود« و دیگر از آنجا به بعد 

پرسپولیس نتوانست جمع و جور شود.
راســتش خود آقای پروين را نمی دانم، امــا در آن زمان او 
يک ســری هوادار داشــت که اســتاديوم را بــه دو بخش 
تقســیم می کردند، يک طرف طرفداران پروين و يک طرف 
هواداران بگوويچ و پرسپولیس.اين وسط يک سری افراد هم 
نمی دانســتند طرف کدام را بگیرند.همین داستان ها و دو 
دستگی ها و سايه پروين بر روی تیم در صورتی که در باشگاه 

نبود، باعث شد که تیم به آن روز بیفتد.
  در آن بازی دربی معروف که پرســپولیس 3 بر 2 به 
استقالل باخت، شما تایید می کنید که بازیکن ها به حرف 
سوبل آلمانی که آن زمان مربی تیم بود، گوش نمی دادند؟

نه اينها همه شايعه است.
  اما این حرف را خود سوبل به رسانه ها گفت.

چون ســوبل وقتی نتیجه نگرفته بود بايــد می رفت.در جو 
استاديوم و سر و صدايی که آنجا وجود دارد، اصال اينطوری 
نیســت که همه بازيکن ها صدای مربی را بشنوند، اما خوب 
يادم اســت که من به کنار خط آمدم و به پروين گفتم، جای 
من را با امامی فر عوض کنید و اجازه بدهید من در دفاع چپ 
بازی کنم. اما او قبول نکرد و معتقد بود درســت داريم پیش 
می رويم، اما از همان جناح چپ دو گل خورديم.اينها شايعاتی 

است که وقتی يک تیم نتیجه نمی گیرد گفته می شود.
  از برانکو هنوز دلخورید؟

از برانکو، شرفی و دادکان همیشــه دلخورم. چون آن زمان 
که من را ديگر بــه تیم ملی دعوت نکردنــد، دادکان ريیس 
فدراسیون بود در صورتی که عین پسرش بودم. البته دلخور 
هســتم ولی االن هرجا می بینمشان ذوق می کنم و بغلشان 

می کنم و با هم مشکلی نداريم.

 سینما
  سام درخشانی می گفت روزهای فیلمبرداری سریال 
»پژمان« جو بازیگری برایتان عجیب بود و از اینکه یک 
سکانس را بگیرید، بروید ناهار بخورید یا اصال بروید فردا 
بیایید بقیه آن را بگیرید، شاکی می شدید و با این مسایل 
پشت صحنه کنار نمی آمدید. حاال بعد از چند سال کار 

بازیگری با این بی نظمی ها کنار آمده اید؟

دقیقا. اصال نمی فهمیدم که 7 صبح بايد بیايی سر لوکیشن 
گريم هم روی صورتت باشد اما ساعت 12 ظهر جلوی دوربین 
بروی. بعدها برايم پیش آمد که هفت صبح آمدم و هشت شب 
رفتم جلوی دوربین. به همین دلیل فهمیدم که در اين فضا 

سیستم بی نظمی حاکم است. )می خندد(
  تفاوت شهرتی که االن از کار تصویر برایتان به وجود 
آمده با شهرتی که در زمان فوتبال حرفه ای داشتید، برای 

خودتان محسوس است؟
چون خانم هــا و در نتیجه خانــواده ها را به اســتاديوم راه 
نمی دهند، در فوتبال نمی توانید بفهمید که بعد از يک بازی 
چقدر مورد لطف قرار می گیريــد، چون فقط با مردها رو برو 
هستید.اما سريال و سینما برای همه است و خانواده با هم آن 
را می بینند. طبیعتا اين طور به نظر می رســد که کار تصوير 
شهرتش فراگیرتر است. از طرفی ما خانواده هايی داريم که 
زن و مرد عالقه مند به فوتبال هستند، اما ما خیلی اين ها را 
نمی بینیم.درباره خود من هم اين اتفاق افتاده که البته بحث 
شهرت فوتبال يا سینما نیست، بلکه به خاطر خوش شانسی 
من است که هر فیلمی در سینما بازی کردم بیش از حد تصور 
مورد اســتقبال قرار گرفت.مثال فیلم »پنجــاه کیلو آلبالو« 
بازخوردهايش برای من مثل سريال »پژمان« بود و همه ديده 
بودند.حتی بچه های ســه يا چهار ساله من را می شناسند و 

مادرشان می گويد مثل عمو پژمان حرف بزن )می خندد(.
  طرح اولیه ســریال »پژمان« را شما به پیمان قاسم 

خانی داده بودید.
ايده اولیه سريال مربوط به من بود.

  در طول پیشرفت داستان چقدر خودتان به پخته تر 
شدن این ایده کمک کردید؟ به چه میزان از خاطرات و 

اتفاقات واقعی زندگیتان در این سریال وجود داشت؟
چون از قبل بیشتر اين خاطرات را براي پیمان تعريف كرده 
بودم، در جريان آن ها بود و در واقع با خالقیت هاي ذهنش 
آن را بارور تر مي كرد.بنابراين غیر از ايده اولیه و دو سه مورد 
خیلي كوچك، همه خالقیت هاي محراب و پیمان بود و من 

دخالتي نداشتم.
  در این مدتي كه از بازي در سریال »پژمان« مي گذرد، 
در دو فیلم بسیار پر فروش بازي كردید و در كنار آن در 
چند تئاتر هم بازي داشته اید، براي این راهي كه تا اینجا 
آمده اید برنامه خاصي داشته اید یا كارها به فراخور زمان 

برایتان پیش مي آمده؟
تئاتر همیشه براي من اولويت داشــته، چون باعث می شود 
كه هر كار و هر پیشنهاد تصويري را انتخاب و قبول نكنم. اگر 
در كار تصوير انتخاب اشتباه كنید، برگشت سخت مي شود 
و خیلي بازيگران توانمند داشته ايم كه به خاطر انتخاب هاي 
اشتباه از يک سوپراســتار يا از يک بازيگر هنری درجه يک 
تبديل شده اند به يک مهره درجه چندم تلويزيونی که فقط 
برای امرار معاش بازيگری مــی کنند.آخر فروردين هم يک 
پیشــنهاد تئاتر دارم که حتما می روم و بعــد از آن کارهای 
سینمايی و تلويزيونی هم گزيده کار می کنم که کارنامه ای 

که تا اينجا داشته ام را خراب نکنم.
  در جشــنواره فجر در فیلم »آذر« حضور کوتاهی 
داشتید. این فیلم بسیار تلخ و جدی بود، اما همان یک 
پالن حضور شما با وجود بار غم انگیزی که داشت، کمی 
لبخند به لب بیننده می آورد. پذیرفتن نقش در این فیلم 
به این معنا است که تمایل دارید از ژانر کمدی خارج شوید 

و فضاهای دیگر را هم تجربه کنید؟
ببینید من يک کار خیلی سخت انجام داده ام و اينکه دوباره 
بخواهم يک کار سخت ديگر انجام بدهم، احتیاج به آمادگی و 
تمرين دارد. از اين جهت می گويم کار سخت که، من به نسبت 
فوتبالیست خشنی هستم و با آن چهره خشن آمدم و خودم 
را به عنوان يک کمدين به مردم معرفی کردم که آنها ببینند و 
بخندند.بخشی از اين اتفاق به خودم بستگی داشت و بخشی 
از آن به فیلمنامه های پیمان قاســم خانی يا مانی حقیقی. 
حاال اگر بخواهم کاری کنم که يک کمدين بیايد و يک نقش 
درام و غم انگیز بازی کند، کار سختی است. اما دوست دارم 
در يک فیلم اجتماعی، يک نقش شیرين بازی کنم که بتواند 
فضا را تلطیف کند، حتی اگر معتاد باشــد يا مشــکل روانی 

داشته باشد.
  حاال که دارید دنیای متفاوتی از گذشته را تجربه می 
کنید،نوع کتاب ها و فیلم هایی که برای خواندن و دیدن 

انتخاب می کنید فرق کرده؟
نه فرقی نکرده است. من بیشــتر رمان دوست دارم اما مدتها 
اســت که نخوانده ام چون مدام ســر کار بوده ام.همیشــه 
فیلم هايی که در ســطح جهان خیلی ســر و صدا می کرد را 
همراه فیلم های کالسیک ســینما می ديدم و االن هم اين 
روند ادامه دارد.سعی می کنم فیلم هايی که در اسکار، کن و 

جشنواره های خارجی تحسین شده اند را ببینم.
  به عنوان بازیگر پیش آمــده از درون فیلم هایی که 
دیده اید شخصیتی را برای خودتان به عنوان الگو انتخاب 

کنید؟ یا سعی کنید به او در بازیگری نزدیک شوید؟
من هیچ وقت در زندگی الگو نداشتم و تنها کسی که واقعا او 
را دوست داشتم، مارادونا است. همه جوره اورا دوست دارم و 
حتی اگر خالفکار نبود شايد اورا دوست نداشتم.اما هیچ وقت 
نخواستم شبیه کسی باشــم، مثال عاشق شاهرخ بیانی بودم 
ولی دوست نداشتم بازی ام شبیه او باشد.بهترين از نظر من 
در دنیای بازيگری متیو مکانهی است اما اين که بخواهم کاری 

يا اکتی از آن را تقلید کنم، اصال اينطور نیست.
  کمی هم به شخصیت پژمان در فیلم »خوب، بد، جلف« 
بپردازیم که این روزها یکی از شگفتی های گیشه است.به 
نظر می آید از پژمانی که در سریال دیدیم پخته تر شده اید.

بخشی از پخته تر شدن پژمان، بازی و از پیش تعیین شده بود. 
چون می خواستیم يک پژمان با همان بالهت قبل ببینیم که 
کمی انتلكت يا به اصطالح روشن فکر تو خالي شده است.از 
طرفی بخشی از اين پختگی برای قاب سینما تعريف شده بود. 
پیمان قاسم خانی هم خیلی مواظب بود که اين شبیه پژمان 

قبلی نباشد حتی در حرکات پیشانی و ابرو و...
  کار با پیمان قاســم خانی کارگردان چقدر برایتان 

جذاب بود؟
ببینید، هر کاری با پیمان در هر بخشــی لذت بخش است. 
همیشه اين را درباره پیمان قاسم خانی می گويم که، آدم های 
معروف همیشه از دور دوست داشتنی هستند، اما پیمان جزو 
معدود آدمهايی است که از نزديک جذاب تر است.فوتبال، شام 
خوردن، حرف زدن و... همه چی با او لذت بخش است.چون 
بی عقده است و اگر کسی نصف موفقیت های او را داشت در 

سینمای امروز ما، خدا را بنده نبود.
  بیشتر مقصود کارگردانی او به عنوان کارگردان اولی 

است؟ چون شنیده می شد خیلی محتاط جلو می رود.
خوب پیمان خیلی کار کرده است و همیشه در پشت صحنه 
کارهايی که نويســنده آنها بوده حضور داشته.خوب حق هم 
داشت مراعات کند.مثال سعی می کرد دوربین ثابت بگذارد، 
کار های خیلی عجیبی که ريسک داشته باشد انجام ندهد، که 

اتفاقا به نظر من باهوشی اين آدم را نشان می داد.
  جشنواره سی و پنجم فجر، اولین حضور جشنواره ای 
شما محسوب می شد.زمانی که اعالم کردند »خوب، بد 
جلف« در جشنواره نیست، ناراحتی خودتان را در صفحه 
شخصیتان ابراز کردید و پس از آن با انتخاب شدن فیلم 
باز هم خوشحالی خودتان را از خبر نشان دادید. حاال که 
این فستیوال را پشت سر گذاشتید،با تمام حواشی که 
برای این دوره از جشنواره پیش آمد، نظرتان درباره این 

اتفاق چیست؟ 
من از سال 82 به صورت حرفه ای جزو کسانی بودم که حتما 
فیلم های جشــنواره را می ديدم. برای مــن حضور در اين 
کارناوال و مسابقه مهم بود. نمی توانم حسم را بیان کنم اما 
وقتی کسی در يک حرفه ديگر است بعد وارد سینما می شود 
و در عرض دو يا سه سال وارد جشنواره می شود، برايم خیلی 
خوشايند بود.خیلی انتظار عجیبی هم برای جوايز نداشتیم.

در طول اين 12 ســال که من فیلم ها را می ديديم،امســال 
نســبتا جشــنواره خیلی معمولی بود، فیلم های خوب هم 

داشت اما کم.  

 از پژمان خشن 
تا پژمان انتلكت

 مصاحبه با پژمان جمشیدي، فوتبالیستي كه  در سینما 
و تئاتر و تلویزیون جای پای خود را محکم کرده است

سوسن سیرجاني-سپهر خرمي|  قرار مصاحبه را در پشت صحنه سریال نوروزي »دیوار به دیوار« گذاشتیم.عمارتي 
بسیار زیبا و بزرگ در نیاوران.مانند نقشش در ســریال ها و فیلم هایي كه از او دیده ایم، مهربان و خوش رو بود و به 
گرمي در فاصله بین فیلم برداري، پذیراي ما شــد. قرار بود مصاحبه دو بخش داشته باشد؛ فوتبالي و سینمایي. اما 
خودش انگار هنوز هیجان و حرف هاي زیادي از دنیاي فوتبالي اش دارد. خاطراتش از روزهاي پر حاشیه حضورش در 
پرسپولیس،حرف هایش از شب قبل از بازي ایران و بحرین،دلخوري اش از برانكو، دنیاي جدیدي كه با بازیگر شدن در 
حال تجربه آن است و هیجان حضور در جشنواره فجر،بخش هایي از این گفتگوی خواندني با پژمان جمشیدي است.

به عنوان یک سلبریتی همراه با 
همایون شجریان و علی اوجی

پژمان  در صحنه تئاتر هم بسیار 
پرکار است

پژمان جمشیدی به عنوان بازیگر 
سینما در خوب، بد، جلف همراه با 
سام درخشانی
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جد  ول كلامت متقاطع 1برگزيده طنازی های شبكه های اجتامعی

افقي
  1 - تنگدست - تكیه گاه - راهنمای جاده 2 - آلونك - بی ارزش - همنشین و همصحبت 3 - شاخه ای از 
فیزيك كه به شناخت نور می پردازد - واحد نظامی - درهم و مخلوط 4 - اولین مقتول تاريخ - باران شديد 
و كوتاه مدت 5 - حرف انتخاب - بی خبر از پیاده - نژاد ايرانی 6 - تندرستی - بیماری سیاه رگ - حرف 
ندا 7 - سمت راست - سرنیزه - از جنس آهن 8 - نفوذ تدريجی آب - از صفات خداوند - زادگاه حضرت 
ابراهیم)ع( 9 - كشوری در قاره سیاه در همسايگی لیبی و الجزاير - همسر زن - شهری در لرستان 10 - 
كیف انگلیسی - بركه - فاسد و متعفن 11 - به گیاهان بدون دانه گفته می شود - محفظه چند كشويی 
برای نگهداری لوازم - نفس خسته 12 - هراس - بیست و يكمین سوره قرآن 13 - ريسیدن - پرنده لذيذ 
گوشت - کمربند زمین 14 - شهادت - نور اندك - نیرومند 15 - از علويان مبارز كه در كوفه ضد حكومت 

بنی امیه قیام كرد - دايی شیرازی – ضیافت.

عمودي
 1 - تعمیركار ورزيده ماشــین آالت - شهری در استان گلســتان 2 - غذای مريض - شلوغی همراه با 
سروصدا - شوهر 3 - واحد شمارش فرش و قالی - هیوالی محبوب  سینما - پیشوايان طريقت 4 - گلی 
زيبا - درست و حسابی 5 - حشره قرآني - عرضه و لیاقت - بسیار سرد 6 - نت چهارم - زن نازا - سلول 
جنسی بالغ 7 - دستگاه تولید آب ســرد برای سیســتمهای تهويه مطبوع - تازه كار - جثه ، اندام 8 - 
هواپیمای جنگی - خلبان - نسبت دو زن با يک شوهر 9 - لقب امپراطوران روم بود - میوه ای شیرين با 
هسته درشت - شهری در استان کرمان 10 - نقش - سازمان ، نهاد - زهر 11 - حیوان وحشی - برشته 
و كباب شده - كودك 12 - ســنجیدن دو چیز - از پبامبران الهی 13 - شــهری در ازبكستان - حزب 
هیتلر - پرهیز كردن 14 - از پیامبران الهی - پايتخت كامرون - پول كره جنوبی 15 - از نیروهای سه گانه 

ارتش - از مقاطع تحصیلی.

جد  ول كلامت متقاطع 2

افقي
  1 - رشته كوهی در اروپا - كهنه و فرسوده - برخورد ناگهانی 2 - بازی و سرگرمی - آوانس - تعلیم 3 - 
سخت ومحكم - همیشگی - سقف دهان 4 - پايبند به پیروی از شرع - جمع مكسر ماده – سوره بني 
اسرائیل 5 - از ويتامینها - پوشاننده - سركوفت - نوعی شیرينی 6 - طرف و جهت - برقرار كردن ارتباط 
تلفنی - نقاش نامی قرن نوزدهم هلند 7 - قیمت - کلمه تأيید خارجی - درخت همیشه سبز 8 - ضرب 
المثلی با مفهوم " نیكی كردن و در مقابل بد ديدن " 9 - پیش - بیماری ويروســی جانوران گوشتخوار 
- آينده 10 - رشته فرنگی - از راه های انتقال گرما - اسب چاپار 11 - داخل - بینی - هدف تیراندازی - 
تكرار حرفی 12 - پايتخت روسیه - بازسازی و تعمیر - شهری در استان بوشهر 13 - رود پرآب مصر - از 
نیروهای نظامی كشورمان - رزق 14 - پايتخت سنگال - شراره آتش - برای اظهار تألم و شکايت گويند 

15 - كشور گلها - غیرواقعی - وجود دارد.

عمودي
 1 - درخواست عاجزانه - پولدار 2 - زيرپا مانده - پايتخت كشور بوتان - گناهكار 3 - جامه ، لباس - حمله 
كردن - جر و بحث بیهوده 4 - آموختنی مدرسه - عصاره لیموترش - از خواهران برونته 5 - مواد آبكی - سعی 
و تالش - گرم نیست 6 - تنه درخت - خرمافروش - از اختراعات اديسون 7 - ساز پوستی - رفت و آمد داشتن 
- آيین های سنتی 8 - پســتانداری با پوزه دراز و پوست قیمتی - شیوه رفتار - هیجان انگیز 9 - فیلسوف 
نامدار يونانی - بدون معطلی - رمق آخر 10 - دعوت شده - مادربزرگ - گوشه ای در دستگاه چهارگاه 11 - 
يك حرف و سه حرف - سازمان فضانوردی آمريکا - نوعی اختالل بینايی 12 - گريزحیوان - ماگنت - عدسی 
13 - ورزش مشت زنی - چاق و فربه - پای افزار سنتی که لنگه راست و چپ ندارد 14 - بسیار مرموز و حیله 

گر - الهه ماه و جنگل در اساطیر رومی - S 15 - تیراژ - بیماری عفونی التهاب پرده مغز.

جد  ول كلامت متقاطع 3

افقي
  1 - ازجمله بناهای به جامانده از تخت جمشید که در فهرســت میراث جهانی ثبت شده - عیوس 2 - نوجوان 
بزهكار كه در مركز اصالح و تربیت نگهداری می شود - عید میالد مسیح - بخیل 3 - در بیان علت به كار می رود - 
نومید - دشنام گفتن 4 - گشاده - شهری در استان کرمان - ادب آموختن 5 - پول قديمی - از القاب اشرافی زنان 
اروپا - مشت زن 6 - متقارب - دوره ای از عمر - شعله 7 - كهن ترين قسمت اوستا - پی در پی - رودی در روسیه 
8 - شجاع - آژير خطر - حسود 9 - پوشاك ستور - ساکن قطب  شمال  - كارگروه 10 - میان برنامه - خرگوش 
عرب - سرنوشته 11 - كشور آفريقايی در همسايگی تانزانیا - پشت سرهم - بهشت 12 - همیشگی - مهمترين 
شعبه نژاد سفید - سفید آذری 13 - كشور ساعت - از هفت قلم آرايش قديم - ازهم جدا شده 14 - سیلی - میزبان 
جام جهانی 1994 فوتبال - قوسهای هاللی پیوسته 15 - دارای نظم - از غذاهای رسمی مازندران که با گوشت 

اردک و غاز تهیه می شود.

عمودي
 1 - نقصان - خزانه دار - از پســران فريدون پیشدادی 2 - بول - اثر شكســپیر - خطی در دايره 3 - پروردگار 
عالم - تیمارگر اســب - راهنما 4 - مزدور - مثل ماه - پیدا نمی شــود 5 - خرس پرطرفدار کارتونی - پايتخت 
غنا - نوعی بیماری روانی 6 - از پیامبران بنی اسرايیل - بزرگداشــت - بنمای ... که خلقی واله شوند و حیران 
7 - رياضیدان فرانسوی قرن هفدهم - هر داروی نرم كننده مزاج - نوعی اسباب بازی 8 - پاسخ مثبت - نهمین 
ماه میالدی - مســتی 9 - وجود ندارد - واحد پول مشترک کشــورهای عضو اتحاديه اروپا - تیم فوتبال لیگ 
برتری گیالن 10 - سنگ آسیاب - پافشاری کردن - تاريك 11 - اعتقاد به ظهورمنجی - مربوط به كیفیت - بله 
روسی12 - غذايی شامل برش ضخیم از گوشت گاو - دلسوزی و مهربانی - سرشماری 13 - عارضه تجمع چرك 
در موضعی از بدن - برادر سلم و تور - چابك 14 - آن است كه خود ببويد - دستیار - ريحان 15 - پیام آسمانی 

- فرار كننده - هم زمانی.

جد  ول كلامت متقاطع 4

افقي
  1 - پیشوا، مقتدا - شیرينی سوغات يزد - پايین كوه 2 - اصطالحی در بسكتبال - قسمت نرم و بدون استخوان 
گوشت گوسفند -  بادام 3 - راندن بی ادبانه - حماسی - نور اندك و ضعیف 4 - درخت كريسمس - الهه انديشه 
وهنر دراساطیر يونان - متدين 5 - دور كننده - مقابل رويه لباس - شهری در استان کردستان 6 - به حالت خمیده 
- از سازهای زهی - بزرگترين گوزن ايرانی 7 - در بیان علت به كار می رود – برج كبوتران - از حروف الفبا 8 - فلز 
سرچشمه - به درياچه ارومیه می ريزد - ساز شکسته! 9 - ذكاوت - مفصل بین ران و ساق - نوعی باالتنه 10 - 
پیكار - جهان - ابزار نجاری 11 - نوعی كاغذ نامرغوب - هالك كننده – به پارچه مي زنند تا براق شود 12 - مجاب 
شده - به راستی - لباس ، جامه 13 - بنیانگذاری - پناهگاه - همسر زن 14 - ارسباران امروزی – ساز بادي - پیامبر 

مدفون در شوش 15 - صاحب کتاب " تاريخ مسعودی " - پرتو – ساكنان.

عمودي
 1 - از پرندگان شناگر - از اجزای پیراهن - به سختی يافت می شود 2 - نوعی شیرينی کاکائويی - قطعه موسیقی 
برای يك يا دو نوازنده – ضمیر مونث عربي H2O – 3 - دل انگیز - سرزمینی كه وسعت آن برابر چند كشور است 
4 - خزنده خوش خط و خال - استان جنوبی - بادها 5 - زد و خورد - آفريدگار - عدس پخته لعابدار 6 - ديرينگی - 
اشاره - مسیر يك جرم آسمانی 7 - سردار - همراه عروس - مدح و ستايش 8 - سنگ آسیاب - از باشگاه های فوتبال 
انگلیس – غذاي بیمار  9 - عنوانی مخصوص امیران - شغال – سخن گفتن 10 - ماشین خاكبرداری - شهرآورد - زاويه 
كوچكتر از نود درجه 11 - منکر وجود خدا - ترسناك – از عیوب شعر 12 - شهری دراستان كرمانشاه - طول معینی 
از زمان - مهرورزی و دوستی 13 - داستان غم انگیزی كه پايان بدی نداشته باشد - كمربند مسیحیان - عدد اول 

14 - جديد - قهرمان جنگ تروا - تابنده 15 - دوره هزار ساله - باعث و موجب - بچه سگ.

شلوار جین هنوز 30 تومنه؟
هر نوشته ای نویســنده ای دارد. هر نویسنده ای حق 
دارد اســمش را پای مطلبش ببیند. نوشــته هایی که 
در این صفحه می خوانید، Statusهای کپی پیســت 
شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست 
چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شــما« نویسنده 
این آثار هستید، لطفًا عصبانی نشوید. لبخند بزنید و 
به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته های تان 

لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند

1  وقتی با کنسرو کله پاچه آشنا شدم ديگه برام قطعی شد که 
ديگه حرمت ها از بین رفتن

2   چشمانش رضا خان بود و من انقالب كبیر فرانسه.
هیچ ربطي به هم نداشتیم خالصه

3   می دونســتید وحشــی بافقی اواخر عمرش يه کم آروم تر 
شده بوده؟

4    به ايام سوال و جواب های الکی نزديک می شیم: عمو کالس 
چندمی؟ َدرســت کی تموم میشــه؟ چند ماه از خدمتت مونده؟ 

عروسی کیه؟ چرا بچه نمیارين؟ کی میمیری؟
5    اسم بچه رو گذاشتن محمد شايان. 

قشنگ معلومه نه زور بابا به مامان مي رسه نه زور مامان به بابا
6   وظیفه   عطر و ادکلن، تبديل يک انسان بی بو به يک انسان 
خوشبو اســت؛ نه تبديل يک بوگندو به خوشبو. عنايت بفرمايید 

فصل گرما در راه است
7     به نظرم چهارشنبه ســوری بايد بعد از عیــد می بود تا اين 

فامیاليی که عیدی نمیدن رو با دينامیت می ترکونديم
8    به همکالسیم گفتم چرا اينقدر فلشت سنگینه؟ گفت 32 

گیگه ها!
با اين اســتداللش فکر کنم هارد اکسترنال شونو می ذارن تو وانت 

می برن اينور اونور
9    ترسناك تر از زني كه حرف نمي زنه، زنیه كه حوصله خريد 

نداره
10    همکارم موهاشــو کاشته، قبال می خواســتن آدرس بدن 
می گفتن همون کچله؟ االن می خوان آدرس بدن می گن اونی که 

موهاشو کاشته؟ فقط اين وسط متحمل هزينه اضافه شده
11    دم عیده ، بايد زنگ بزنم به اون پسر خاله م که 5 تا بچه داره   
چند تا فحش بدم يــه تجديد کدورت کنم که نیان امســال همه 

آجیالمونو بخورن
12   سماورو زيادی پر کردم، داشــتم به روش هوشمندانه ای با 
سرنگ از سرش خالی می کردم، همکارم اومد نگاه کرد گفت چرا 

شیرشو باز نمی کنی؟ گفتم اونم می شه
13    تعهد کاری رو بايد از عزرائیل ياد گرفت... االن يک هفته ست   
همه کاراشــونو تعطیل کردن رفتن پیشواز عید اما عزرائیل تا اين 

آخرای 95 هم بی خیال نمیشه
14     می دونی با ابرو کتلتی بری آرايشگاه با رشته سوپ برگردی 

يعنی چی؟
15    مهمون خارجی داشتیم چهارشنبه سوری سرخود رفت بازار 
هوا که تاريک شد زنگ زد گفت اينجا درگیری داخلی اتفاق افتاده 

شما بريد سمت مرز من خودمو می رسونم
16    يه نو بلــوغ ترقه انداخت زيــر پام هر هــر خنديد، چنان 

خوابوندم زير گوشش كه آخرين خنده سال 95 براش رقم خورد
17    بچه   دختردايیم نمکدونو آورد گفت بیا. مامانش گفت وقتی 
نمکدونو میدی بايد چی بگی؟ اونم گفت انقد نمک بزن تا بمیری، 

تو به بابا همیشه اينو میگی
18    بابام هنوز فکر می کنه شلوار جین 30 تومنه

19    قديما ملت انتظار عیدرو می کشیدن، واسه اينکه شوهای   
جديد بیاد توی اين نوارای ويدئو VHS بین هم قاچاقی رد و بدل 

کنن. االن ديگه واسه چی انتظارشو می کشن؟
20    هر ايرانی حداقل يک بار تو جاده نزديک بوده با نیسان آبی   

شاخ تو شاخ شه که به لطف دست فرمونش، اين اتفاق رخ نداده.
21    يه بار اومدن صندوق صدقات مون رو خالی کنن صد تا تک 
تومنی توش بود، يارو شــماره کمیته امداد رو داد گفت اگه کاری 

داشتید زنگ بزنید
22    من ماهی قرمز نمی خرم هیچ وقت، از اين ماهی مشکیا می خرم 

ک چشاشون ورقلمبیده س، اونا زشتن کسی دوس شون نداره
23    دختر خارجیه تو  18 ماه 190 تا کشورو گشته؛ اونوقت ما يه 
تنگه واشی می خوايم بريم از سه ماه قبل با بقیه هماهنگ می کنیم 

تازه اگه نزنن زيرش می ريم
24    به نظر شما شوشــتر از چه لحاظ شوش تر از شوش بود که 

اسمشو گذاشتن شوشتر؟
25    کتلت همون کبابه که بــه دلیل فقر مالی و کمبود امکانات 

نتونسته پله های ترقی رو طی کنه و به کمال مطلوب برسه
26    هموطنان آريايی را می توان در ايام مســافرت های نوروزی   

هنگام نور باال زدن و اعالم خطر وجود پلیس راهور شناخت
درود بر شرفت آريايی

27   رفتن به سمت ماچ سوم توی روبوســیا يكی از بزرگ ترين 
ريسك های زندگی هر ايرانیه

28    بعد از هفت سال زنگ زدم دانشــگاه برم مدرک اصلیم رو 
بگیرم، گفتن داديم باها ش شیشه های دانشگاه رو پاک کردن. بازم 

خداروشکر يه جا به کار اومد
29    يكی از راه های كاهش وزن خانوما استفاده از فتوشاپه

30 دوستم اينقدر رفته بود آموزش رانندگی مردود شده بود که 
اين آخريا با ماشین آموزشگاه حین آموزش مسافرکشی می کرد

31  بعد از رمز وای فای تون چنده، شارژر ســوزنی داری؟  مقام 
دوم رو در بین پر تکرار ترين سواالت عید ديدنی داره .  » زن نگرفتی 

؟«  هم  رو سکوی سومه
32 چالش مانکن فقط پشت شیشه های فرودگاه امام؛

او می رود دامن  کشان، من زهر تنهايی چشان
33  االن ترامپ داره کتاب حافظو می خونه يک شعر در مورد قطع 

رابطه پیدا کنه تو ويدئوي تبريک نوروز به ايرانی ها بخونه
34 بادمجون سرخ کرده با نون، پارتی درست و حسابی نداشته 

وگرنه بايد جزو سه غذای برتر ايرانی قرار می گرفت
35 از يه دکترای زيست شناسی حیوانات پرسیدم راست میگن 
گرگ ها موقع خواب يک چشم خود را باز می گذارند تا از نارفیقان 

ضربه نخورند؟ گفت پاشم برم تو اسکلی



جدول و سرگرمی
 روزنامه صبح ايران  سال ششم  شماره 1696  دوشنبه  30 اسفند  1395

جدول و سرگرمی
1393  روزنامه صبح ايران  سال سوم  شماره 837  دوشنبه  4 فروردين 

جست وجوی هیوال
هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای 
مطلبش ببیند. نوشته هایی که در این صفحه می خوانید، Statusهای 
کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست 
چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« نویسنده  این آثار هستید، 
لطفًا عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با 

خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند
1  استدالل خیلی منطقی:

اگه پیاده روی و دوچرخه سواری برای سالمتی مفیده، پس پستچی بايد همیشه 
زنده باشه

يه نهنگ تمام روز رو شنا می کنه، ماهی و آب می خوره ولی بازم چاقه
يه خرگوش بیشــتر وقتا در حال دويدنه و جنب و جوش داره و گیاهخواره ولی 

فقط يك سال و نیم عمر می کنه
امــا يه الک پشت جنب و جوشی نداره، به  آرامی  حرکت می کنه و هیچ کاری 

نمی کنه ولی 450 سال عمر می کنه!
2  چند شب پیش داداشم يه فیلم ترسناک ايرانی گذاشت...

دم کارگردانش گرم مرديم از خنده!
3  دانشجو چیست؟

موجودى نحیف، عصبى، بى پول و شبیه به انسان، كه از تخم مرغ و گوجه تغذيه 
می كند و دشمنى عجیبى با كتاب دارد.

4  مامانم مسافرته زنگ زده میگه: خونه رو تمیز کن شايد با خالت اينا بیايم
 خبر نداره بعد از دو ســاعت که داشتم از تشــنگی تلف می شدم آخرش از آب 

گلدون خوردم! توقعاتی دارنا.
5  يه روز يه آقايی نشســته بود و روزنامه می خوند که يهو زنش با ماهیتابه 

می کوبه تو سرش.
مرده می گه: برای چی اين کارو کردی؟

زنش جواب میده:به خاطر اين زدمت که تو جیب شلوارت يه کاغذ پیدا کردم که 
توش اسم سامانتا نوشته شده بود.

مرده می گه: وقتی هفته پیش برای تماشــای مسابقه اســب دوانی رفته بودم، 
اسبی که روش شــرط بندی کردم اسمش ســامانتا بود. زنش معذرت خواهی 

می کنه و میره.
نتیجه اخالقی 1: خانم ها همیشه زود قضاوت می کنند.

سه روز بعدش مرده داشته تلويزيون تماشا می کرده که زنش اين بار با يه قابلمه 
بزرگ دوباره می کوبه تو سرش !

مرده وقتی به خودش میاد می پرسه: چرا منو زدی؟
زنش جواب می ده: آخه اسبت زنگ زده بود!

نتیجه اخالقی 2: خانم ها همیشه درست حس می کنن.
6  مامانم اومده میگه قانون جديد راهنمايی و رانندگی رو شنیدی؟ تصويب 

کردن از اين به بعد اونايی که بنزين نمی زنن
غلط می کنن ماشینو ببرن بیرون

7  يه گدايی هم دم ترمینال هست چهار ساله می بینمش همیشه میگه کرايه 
نداره بره تا شهرش. پیاده هم می رفت االن نزديکای بارسلون بود!

8  يـه شـغـل واسـه آيـنـده ام پـیـدا کـردم، کـم هـزيـنـه و پــر ســود 
،المصب باقلــــوا،کنار يه بالل فروش وايمیسم، نخ دندون سانتی می فروشم!  

اونجوری نگاه نکن، کلی پول توشه
9  يه شماره ناشناس بهم اسمس داد من رسیدم... کجايی؟

جواب دادم من 20 دقیقه ديگه می رسم
جواب داد اوکی من میرم نیا اصاًل!
االن عذاب وجدان دارم يه خرده.

10  جوری که مــن خونه تکونی می کنم آب تــو دل مورچه تکون نمی خوره 
خدايیش. ولی جوری که مامانــم خونه تکونی می کنه، خاطره هیروشــیما و 

ناکازاکی زنده می شه.
11  اگر هنوز خانه،ماشــین و درآمد مناســب نداريد، نبايــد از عبارت»پول 
خوشبختی نمیاره« استفاده کنید. در اين مورد شما بهتره بشینین سر جاتون!

12  نشد من به يکی بگم ديشب دو ساعت خوابیدم
نگه بابا تو که خوبی من يک ربع خوابیدم!يعنی تو هر زمینه ای تا ثابت نکنن از 

تو بد بخت ترن ولت نمی کنن.

13  اگه از بچگی به جای مــرد که گريه نمی کنه می گفتــن مرد که نامردی 
نمی کنه خیلی دنیای بهتری داشتیم.

14  مباحث اساسی عید ديدنی: 1-گیر دادن به زن نگرفتن پسرها 
2-خواستگار معرفی کردن به دخترها
3-گیر دادن به بچه دار نشدن زوج ها

4-تورم
5-کاله قرمزی

15  اون چهار تا سیم که آويزونه رو می بینی
+آره

-خب دوتاشو بردار
+برداشتم

-چیزی حس نمی کنی؟
+نه

-حالت خوبه؟
+آره

-خب پس به اون دوتای ديگه اصال دس نزن برق داره!
)من و بابام موقع تعمیر برق خونه(

بهزيستی از کدوم طرفه؟!
16  من اگه يه غده سرطانی بودم هم پیشرفت نمی کردم

17  هر چی داشتم فروختم...شیش ماه دارم چای گلستان می خرم که تویوتا 
برنده بشم  تازه فهمیدم تویوتا جایزه چای محسنه !کمرم شکست.

18  از همراه اول پیامک اومد اگه از پیام های تبلیغاتی ما خسته ايد، کافیست 
عدد يك را به 7786 بفرستید، منم خوشحال فرســتادم يك يهو جواب اومد 
مشترک عزيز، ديدی آخرش گول خوردی، اکنون شما وارد سامانه فال حافظ 

شديد، هر پیامک هشتاد تومن!
19  بالل و سوهان قم تنها خوراکی هايی هستن که وارد معده نمی شن. همه ش 

میره الی دندونا!
20  مگس ها اول مي بینن راه خروج كجاست بعد هى خودشوُن مي كوبونن به 

شیشه  بغلش. درست مثل من و شما.
21  همیشه آخر بحث های ايرانی همه برا خودشون تاسف می خورن، بعد يهو 

يکی می گه: آقا اصاًل هرچی سرمون بیاد حقمونه... بعد می رن شام می خورن!
22  میرن 1000متر زير آب به ماهیه سیخ می زنن

گاز که می گیره می گن ببینید چه خطرناک و وحشیه؟
بعد اسم برنامه رو می ذارن جست وجوی هیوال.

هیوال تويی! ول کن زبون بسته رو.
23  نسلی که پیش پدرو مادرش پاشو دراز نمی کرد

بچه هایی مثل ما گیرشون اومد...
نسل ما، بچه هامون رسما پاشونو می کنن تو حلقمون.

24  خودتونو برای پاسخ دادن به  اين سوال هنگام گفتن ساعت به ديگران آماده 
کنید: قديم يا جديد؟!

25  يکــی از معضالت ذهنی مــن اينه که وقتی از کســی می پرســم چای 
می خوری؟

بگه خیلی ممنون! آخه چرا تشکر می کنه؟
نمی فهمم باالخره می خوری؟ نمی خوری؟ چیکار می کنی؟

برگزيده طنازی های شبكه های اجتامعی رسگرمی شامره 1
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معامی شطرنجورزش ذهن

اگر مايل به کشف تصوير نهفته در اين سرگرمي باشید، بايد با کمک اعداد 
راهنماي موجود، بعضي از خانه ها را سیاه کنید. 

 در اين سرگرمي، هر عددي که در صفحه ديده مي شود، جفتي دارد که 
به اندازه همان تعداد خانه از آن فاصله دارد. شما بايد جفت هر عدد را پیدا 
کنید و با خط به آن متصل کنید. طبیعتا اعداد يك در اين صفحه جفتي 

ندارند و به عدد ديگري وصل نمي شوند.

خطوط اتصال دهنده جفت ها، بايد افقي، عمودي، يا ترکیبي از خطوط 
افقي و عمودي باشند. بنابراين، رسم خطوط مورب براي اتصال شماره 

ها مجاز نیست.

همچنیــن خطوطي کــه بــراي اتصــال جفــت ها رســم مــي کنید، 
اجازه ندارند يکديگــر را قطع کنند يــا از خانه هاي شــماره دار بگذرند. 
وقتي تمام اعداد به جفت هايشــان وصل شــدند، مي توانید خانه هاي 
خط دار و خانه هاي عدد دار را سیاه کنید تا تصوير نهفته در سرگرمي را 
ببینید. براي شروع، بهتر است از اتصال جفت هايي شروع کنید که فقط 

از يک طريق مي توانند به هم متصل شوند. 

 براي درک بهتر قوانین، يک نمونه کوچک حل شده درج شده است.
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يکی از بازيکنان 
می تواند حريفش را با دو 

حرکت مات کند. شما 
بگويید کدام بازيکن و 

چطور؟!

شكل هاي بي تكرار
 اين  16شكل رنگى را 

طورى در خانه هاى خالى 
جدول قرار دهید كه در 

هیچ يك از سطرها يا 
ستون ها يا دو قطر مورب 

موجود، هیچ شكلى تكرارى 
نباشد و هیچ رنگى هم تكرار 

نشده باشد.

رسگرمی شامره 2
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معامی شطرنجورزش ذهن

اگر مايل به کشف تصوير نهفته در اين سرگرمي باشید، بايد با کمک اعداد 
راهنماي موجود، بعضي از خانه ها را سیاه کنید. 

 در اين سرگرمي، هر عددي که در صفحه ديده مي شود، جفتي دارد که 
به اندازه همان تعداد خانه از آن فاصله دارد. شما بايد جفت هر عدد را پیدا 
کنید و با خط به آن متصل کنید. طبیعتا اعداد يك در اين صفحه جفتي 

ندارند و به عدد ديگري وصل نمي شوند.

خطوط اتصال دهنده جفت ها، بايد افقي، عمودي، يا ترکیبي از خطوط 
افقي و عمودي باشند. بنابراين، رسم خطوط مورب براي اتصال شماره 

ها مجاز نیست.

همچنیــن خطوطي کــه بــراي اتصــال جفــت ها رســم مــي کنید، 
اجازه ندارند يکديگــر را قطع کنند يــا از خانه هاي شــماره دار بگذرند. 
وقتي تمام اعداد به جفت هايشــان وصل شــدند، مي توانید خانه هاي 
خط دار و خانه هاي عدد دار را سیاه کنید تا تصوير نهفته در سرگرمي را 
ببینید. براي شروع، بهتر است از اتصال جفت هايي شروع کنید که فقط 

از يک طريق مي توانند به هم متصل شوند. 

 براي درک بهتر قوانین، يک نمونه کوچک حل شده درج شده است.
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یك معماي قدیمي 
همانطور كه در تصوير مى بینید 
يك سیب داخل خاك انداز قرار 

گرفته است. با جابه جايى دو چوب 
كبريت و بدون دست زدن به 

سیب، سعى كنید اين سیب را از 
خاك انداز بیرون بیاوريد.

خاطرات پراکنده از مرد بی جانشین آواز ایرانی
31سالازدرگذشتغالمحسینبنانمیگذرد....

1 بنان در شب جمعه مصادف با 1336/10/۲۷دچار سانحه تصادف می شود.بنان در 
اين شب در منزل دوست خود آقای تیمور کاللی مهمان است. او در آن شب حال چندان 

مساعدی نداشت و گاهی بر لب حرف هايی می گفت و مرتب در فکر بود.
بعد از پايان مهمانی و بازگشــت به خانه به همراه دو نفر از دوستانش به نام های آقای 
رضوان و منوچهر محمودی و دو کودک ديگر که يکی از آن ها بیژن پسر 9ساله بنان است 
سوار بر اتومبیل استودی بیکر می شوند. در پمپ بنزين خیابان شاهرضا )انقالب فعلی( 
به قصد ســوخت گیری توقف می کنند اما هنگام حرکت بنان می خواهد خود او پشت 
فرمان بنشیند. منزل بنان در آن زمان در غرب تهران بود که به جهت هواخوری و گردش 
از شهر خارج می شــوند و به ســمت جاده کرج به راه می افتند. اما بعد از مدتی متوجه 
سرعت باالی خودرو می شوند اما بنان به آنها آسودگی خاطر می دهد. تا اين که ناگهان 
در حوالی کاروانسرای سنگی يک تانکر نفتکش که فاقد چراغ ايمنی عقب و پوشیده از 
گل و الی بود و تاريکی شب هم بر ديده نشدن کامیون کمک می کرد جلوی آن ها سبز 

می شود، متأسفانه تصادف شديدی بین خودروی بنان و آن تانکر نفتکش رخ می دهد.
بعد از برخورد شــديد اتومبیل بنان از ناحیه صورت و چشــم ها دچار آســیب ديدگی 

می شود. البته بیژن پسر او هم دچار صدماتی شده بود که بهبود می يابد.
با انتشار خبر ســانحه تصادف در روزنامه ها و مجالت و مراجعه مردم به بیمارستان به 
جهت عیادت. اما به علت انبوه جمعیت نظم عمومی بیمارستان برهم زده می شود و برای 
اينکار دفتری در سالن انتظار بیمارستان قرار می دهند تا مردمی که موفق به عیادت از 

بنان نشده بودند در آن دفتر ابراز همدردی کرده و نوشته ای برای او به جای بگذارند.
بنان، برای معالجه به خارج از کشور مســافرت کرد و بعد از برگشت از اين سفر تصمیم 
گرفت در مواضع هنری خود بازنگری کند. او می گفت: »من از اين پس کوشش می کنم 
آثاری اجرا کنم که واجد وزنی شاد و شعری امیدوار کننده است. من جدًا از ادامه  شیوه 
قديم که شباهت به مرثیه خوانی دارد خسته شده ام، البته در اين زمینه سازندگان آهنگ 

بايد با من ياری و همکاری کنند.«
2  پرويز خطیبی در خاطره ای از بنان می گويد: »ســال 133۸ در يک شــب سرد 
زمستانی به يک مجلس عروسی دعوت شــديم. داماد آقای علی اکبر مشکین سلیمی، 
برادر مصطفی سلیمی مؤلف و ناشر مجله گلهای رنگارنگ بود. بسیاری از افراد سرشناس 
و رجال نامی وقت در آن میهمانی حضور داشــتند. يک آواز خان حرفه ای، با صدای نه 
چندان خوش مدتی وقــت حضار را گرفت و باالخره مرد جوانی کــه در بین میهمانان 
نشسته بود به اصرار برادر عروس که گويا با او نسبتی داشت همراه با تار شروع به خواندن 
آوازی کرد و ناگهان مجلس آرام گرفت و نفس ها در سینه ها حبس شد. صدای مرد جوان 
به زمزمه  آرام جويباری می ماند که در قلب کوهســتان ها آدم را به يک خواب شیرين 
بهاری دعوت می کند. هنگام خواندن چهره اش آرام و نگاهش ثابت و معمولی بود، تحرير 
و کشش خاصی که در آن صدا وجود داشت، يک چیز ديگر بود. چیزی سوای آنچه تا به 
امروز شنیده بودم، پیش خود گفتم کیســت صاحب اين صدا؟ آيا اقبال السلطان است 
که من صفحاتش را دارم؟ مجلس که تمام شد، سعی کردم صاحب صدا را پیدا کنم اما 
معلوم شــد که او زودتر از ديگران رفته، نزد مصطفی خان برادر عروس رفتم و نام او را 
پرسیدم، مصطفی خان او را اينطور معرفی کرد: غالمحسین بنان، پسر بنان الملک، از 

شاهزاده های قاجار است.«
3  روايتی از همسر مرحوم بنان:

ما زندگي آرامي داشتیم هرچند هر شب خانه ما پر از مهمان بود. سفره كوچكي باز بود 
و نان و پنیر و سبزي دور هم مي خورديم. به جرات مي گويم هر روز در خانه من به روي 

همه باز بود. نه فقط هنرمندان و تحصیل كرده ها و... بلكه همه.
الاليي: شكل گیري رابطه من و بنان بســیار مفصل است اما در يك عید نوروز در شیراز 
آشنا شديم. مادرم عاشق صداي بنان بود زماني كه حتي بنان را نديده بود و من هنوز با او 
ازدواج نكرده بودم. وقتي راديو را باز مي كرد و بنان بود، گوش مي كرد و به پهناي صورت 
اشك مي ريخت. چون خودش اهل هنر بود، دستگاه هاي موسیقي را مي شناخت و حتي 
ديوان حافظ را از حفظ بود. يادم نمي رود زماني كــه بچه بوديم الاليي ما تفالي بود كه 
مادرم به حافظ مي زد و ما به خواب مي رفتیم. من هــم از بچگي در خانواده اهل ذوق و 

هنرپرور بزرگ شدم.
دوســتان نزديك : ما دوســتان زيادي داشــتیم اما رهي معیري ، ابوالحســن ورزي ، 
كرمانشاهي، فرهنگ شريف خیلي به بنان نزديك تر بودند. آقاي شجريان آن موقع جوان 
بود ولي اين اواخر ايشان از دوستان بسیار نزديك بنان بود. شاگرد اصلي بنان  هم آقاي 

ابراهیمي هستند كه امشب اينجا حضور داشتند.
4  محمدرضا شجريان  می گويد:»وقتي به تهران آمدم،  آخر دوران فعالیت حرفه اي 
استاد بنان بود و ايشان بیشتر سرپرست برنامه هاي موسیقي راديو بود و بر اين برنامه ها 
نظارت مي كرد. يك روز كه براي اجراي قطعه اي به يكي از استوديوهاي راديو رفته بودم 
استاد كارم را گوش داد و بعد به من گفت:»شــجريان! موقع خواندن زور نزن و شعر را 
مثل زماني كه )آ( دكلمه مي كني روان بخوان. تــو بايد وقتي مي خواني صداي خودت 
را بشنوي؛ منظور استاد بنان اين بود كه بايد دانسته آواز خواند  يا آواز را مديريت كرد.  
بنان زماني با دنیاي حرفه اي موسیقي خداحافظي كرد كه به معناي واقعي در اوج و قله 
موسیقي ايران بود؛ هم از نظر توانايي و تكنیك و هم از نظر شهرت اما او آدم بسیار خاصي 

بود و شیوه آوازي منحصر به فردي داشت.«
5  غالمحسین بنان در ساعت 6:۴5 غروب ۸ اســفندماه 136۴، پس از اذان مغرب 
در بیمارستان ايرانمهر تهران درگذشت و بر خالف وصیتش که مايل بود در گورستان 
ظهیرالدوله به خاک سپرده شود، در دهم اسفند، در امام زاده طاهر کرج به خاک سپرده 

شد. او مدت ها از بیماری دستگاه گوارش و افسردگی رنج می برد.
در پی اين رويداد، مرکز ســرود و آهنگ های انقالبی وزارت ارشــاد، هنرستان سرود و 
آهنگ های انقالبی، دانشکده هنرهای زيبای دانشــگاه تهران، بیمارستان ايرانمهر و از 
هنرمندان، محمدرضا شجريان، کاوه ديلمی، هنگامه اخوان، شهرام ناظری، ابوالحسن 
ورزی، کامکار، تورج نگهبان، جمشید مشايخی، عماد رام و بسیاری ديگر از هنرمندان و 

دوستان و ياران وی پیام های تسلیتی به طور جداگانه صادر کردند.
از سال 136۴ يعنی زمان فوت وی تا سال 13۸9 سنگ قبر بنان تعويض نگرديد، سال 
13۸9 به دلیل پاره ای از تغییرات در امام زاده طاهر کرج و هم سطح سازی قبور و تعويض 
همه  سنگ قبرهای نزديک صحن، سنگ قبر بنان نیز تعويض گرديد و به شکل کنونی 

درآمد.

یک روایت
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جدول و سرگرمی
1393  روزنامه صبح ايران  سال سوم  شماره 837  دوشنبه  4 فروردين 

ارقام 1 تا 9 را طوری د  ر خانه های خالی بنویسید   که د  ر هر سطر، د  ر هر ستون و د  ر هر مربع پررنگ 3د  ر3 رقم تکراری ند  اشته باشیم.
سود  وکو

پاسخ های سود  وکو

پیشنهادی برای بچه های  7تا9ساله 
)کالس اولی ها تا کالس سومی ها(

پیشنهادی برای بچه های  10تا12ساله
)کالس چهارمی هاتا کالس ششمی ها(

امره 1
سودوكوی ش

امره 4
سودوكوی ش

امره 7
سودوكوی ش

پاسخ های رسگرمی شامره 1

پاسخ های جدول

امره 2
سودوكوی ش

امره 5
سودوكوی ش

امره 8
سودوكوی ش

امره 3
سودوكوی ش

امره 6
سودوكوی ش

امره 9
سودوكوی ش

كيدوكو

کیدوکو افزایش دهنده سرعت پردازش ذهن است. اطالعات بیشتر 
درباره کیدوکو و نمونه های تمرینی آن را در اینترنت بیابید.

سودوكوی شامره 1

سودوكوی شامره2

سودوكوی شامره3

سودوكوی شامره 4

 خانه های خالی را با 1، 2، 3 یا 
4 پُرکنید. طوری که هیچ رقمی:
در سطر خودش تکراری نباشد.
در ستون خودش تکراری نباشد.
در مربع قرمزش تکراری نباشد.

 خانه های خالی را با رقم های 1تا 
پُرکنید. طوری که هیچ رقمی:  6
نباشد. تکراری  خودش  سطر  در 
نباشد. در ستون خودش تکراری 
در مستطیل قرمزش تکراری نباشد.

پاسخ جدول رشح در منت

شامره 2

پاسخ های كيدوكو

1

4

7

2

8

5

3

9

2

421 3

1

43

6

شطرنج:رخ سفید به b4 می رود.اگر سرباز سیاه به c3 برود سرباز سفید هم به d3می 
رود تا سیاه مات شود.اگر هم اسب سیاه هر حرکتی کند رخ سفید به e6می رود تا سیاه 
مات شود.اما اگر شاه سیاه به d4برود يا سرباز سیاه به f5برود وزير سفید به e3می رود 

تا سیاه مات شود.

 d6 يا d4 می رود. سربازهای سیاه مجاز به حرکت نیستند. اگر شاه سیاه بهe7 شطرنج:اسب سفید به
 g6 برود اسب بااليی سفید به f4 می رود تا سیاه مات شود. اگر شاه سیاه بهc6 برود اسب بااليی سفید به

می رود تا سیاه مات شود. اگر شاه سیاه به f6 برود اسب پايینی سفید به g4 می رود تا سیاه مات شود.

يكى از پاسخ هايى كه 
با رعايت اين قوانین 
مى توان به آن رسید 

در شكل مشخص 
شده است.

همانطور كه مى بینید 
اين دو چوب كبريت 

به اين شكل بايد 
جابه جا مى شدند تا 
سیب از خاك انداز 

بیرون بیايد.
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    یادداشت

یادداشــت خواندنی رضا شــکراهلل درباره 
دوســتش حمید نعمت اهلل. نعمت اهلل سازنده 
فیلم هایی مثل بوتیک، بی پولی، آرایش غلیظ، 
رگ خواب و همین طور سریال وضعیت سفید 
است. این یادداشت در فضای مجازی منتشر 

شده است.

حمید نعمت اهلِل عزيزم...
موسیقی فیلمت منتشر شده...فیلمی که به جاِن 

همه مان آتش زد در آن شِب سرِد برِج میالد...
تو توانســتی فاصله همه ما را با پرده ســینما کم 

کنی...
قصدم بر آن بود که در زمــاِن نمايِش فیلمت اين 
نامه را برايت بنويسم...اما شــنیدِن صداِی تو در 
هنگاِم خواندِن اشعاِر البوِم موسیقِی فیلمت مرا به 

عقب برد...به زمانهاِی دور...
اوايِل دهه هفتاد...مجله ســینما...فیلِم ضیافت و 

مرسدس...
به ياد میاورم آنچنانکه بايد به ياد بیاورم...

مرِد جواِن درشت هیکلی که خیلی زود با من رفیق 
شد...با آن سیماِی کاريزما و صداِی درجه يک...در 
آن دفتِر ابتداِی اتوباِن مدرس...ساکت و جنتلمن...

فیلمی کوتاه ساخته بودی که شده بود مکّبر...
خیلی زود اطمیناِن آقای کیمیايی جلب شــد...و 
تو مشغول شــدی...بعد از کار هر شب میرفتیم 
به آن ســاختمان قديمِی خیاباِن جامی...با رنوِی 
قديمِی من...موسیقی گوش می کرديم و تو حرف 
می زدی...کم حرف بودی اما به وقتش همیشــه 

خوش مشرب و صاحِب سخن بودی...
عالقه تو به گل و گیاه...به فريدوِن مشیری و حافظ 
و سعدی براِی همه ما عجیب بود...در روزگاری که 

همه حرف از شاملو می زدند...
به مرحوم علی حاتمی عشق می ورزيدی و دنداِن 
مار را دوست داشــتی...هنوز صداِی تو در گوِش 
من مانده...می گفتی آقای کیمیايی در فیلم هاِی 

رنگَیش بهتر است...
در سِر صحنه فیلمبرداری آقای زرين دست باورت 
کرد و در گوِش آقای کیمیايــی از توانانمندِی تو 

میگفت و آقای کیمیايی لبخند میزد...
در موقِع کار کردِن آقای کیمیايی ساکت بودی و 
حواس جمع...در هر موقعیتی که کاغِذ سفیدی 
پیدا می کردی شــروع به خطاطی می کردی که 
عشقت بود و ترسیِم بسم اهلل الرحمن الرحیم...به 

َاشکاِل مختلف...
يادت می آيد در آن شــِب سرِد زمســتانِی فیلِم 
مرســدس که آقای کیمیايی خونريزی کرد و به 
تو گفت پالنهاِی عبوری را بگیر...تو گرفتی تا دِم 
صبح با آقــای رفیعی جم...در اتــاِق مونتاژ آقای 

کیمیايی از همه آنها استفاده کرد و صداِی مانی 
رهنما را بر روِی آنها گذاشت و شد فصِل تصنیِف 

فیلِم مرسدس...
در آن زمانها نه سعید بود و نه بامداد...

مادِر مرحومت بود با آن صــورِت گرد و مهربان و 
لبخند همیشگی و صداِی خسته...

پدِر مرحومت بود با آن ســیبیِل پر پشــت و کت 
و شلواِر مشکی و پیراهِن ســفیِد همیشگی...مرِد 
قديمِی تهرونی...با اقتــدار و پر صالبت...میگفتی 

آقا بهشون...
آن خانه قديمــِی خیاباِن تهران نو بــود با آن دِر 
کوچک...مثِل دِر زور خونه ها...بايد خم می شدی 

تا بری تو...
برادِر خوش تیِپ بزرگت بود و سپیده...

بعد ها از خونه زدی بیرون...با مقدم دوســتی که 
براِی همه هادی بود و براِی تو حسین...

علی عاليِی عزيز هم بود...آقای مهندس...مهربان 
و نگراِن تو...هنوز هم نگراِن توست...

آن خانِه قديمِی کوچه دردار يادت هســت...؟با 
آن کرسِی همیشه گرم...با آقای کیمیايی و اقای 
طوسی شــبی ما را میهمان کردی...هادی از ما 
پذيرايــی میکرد...آقای کیمیايــی نگرانت بود...

تشــويقت میکرد به فیلمســازی...اما تو سخت 
زندگی می کــردی...آن زمــان بــراِی ديگران 

مینوشتی...
آقای مويینــی را يادت هســت...؟معلم و بزرگی 
بود براِی همه ما...در اتــاِق مونتاژ میز را خاموش 
می کرد و ساعت ها با توبحث می کرد...او هم تو را 

باور کرده بود...
خدا مسعوِد بهاری را بیامرزد...با آن رضا پلنگش...

چقدر نگراِن تو بود...
دوراِن کیسلوفسکی بود و لوک بسون...

اما تو آرام بودی و آهسته آهسته حرکت می کردی...
تا اينکه بوتیک را نوشتی...ساختی...به سختی...

آقای کیمیايی ذوق کرد...آقای مويینی ســنِگ 
تمام گذاشــت...و يکی از منتقدين نوشت و تیتر 

زد...نفسی عمیقتر از نفِس عمیق...
باز هم نه ســعید بود و نه بامداد...اما حاال دو نفر 

بودی...معصومه خانم آمده بود...ياِر تو...
مجله داری میکردين...پروين...اما خیلی زود رها 

کردی و دوباره به سینما برگشتی...
در کمتر از يکســال پدر و مادر و برادرت مهدی 
رفتن...تو تنها شــدی...اما همچنان آرام بودی و 
می نوشتی...چقدر نوشــتی...چقدر سخت پیش 

امدی...
حاال بامداد آمده بود...امتداِد تو و سعید...

آرام...بــدوِن حاشــیه...خجالتی...آقا و با حیا...
می نوشتی و می ساختی...

همه آن تنهايیت را با بامداد پر می کردی...
و اما حاال رفیِق من...آقای حمید نعمت اهلل...دوراِن 
ما را شاد کرده با کلی فیلم و سريال...و هر بار...با 

هرفیلمش بر جاِن ما آتش می زند...
هنرمنِد سختکوشــی که اجازه نداد روزگار با او 

نسازد...
او برنده بازی با روزگار و سرنوشت است...

چه خوب که هستی...
چه خوب که رفیِق منی...

حمیِد عزيزم...
طوالنی شد...

چند روزی به آخِر سال نمانده...
سالمتی...عزت و سربلندِی تو نهايِت آرزوِی من 

است...
از پشِت پرده اشک می نوسم...

خداوند پدرت...مــادرت و برادرت را غرِق رحمت 
کند...و بامداد را برايت ماندگار...

با مهر و احترام...
رضا شکراله

اسفند هزارو سیصد و نود و پنج

  پیشنهاد ویژه  این  سریال  ها را ببینید

علی البدل/ هرشب/ ساعت 22:15/ شبکه یک مرز خوشبختی/ هرشب/ ساعت 21:30/ شبکه دو

   کارگردان: حسین سهیلی زاده
   نویسنده: علی خودسیانی

   تهیه کننده: مهران رسام
   بازیگران: پوریا پورسرخ، امیرحسین آرمان، مهدی 
سلوکی، شهرزاد کمالزاده، ســروش جمشیدی، مریم 

معصومی، جمشید جهانزاده، عباس محبی.

محله گل و بلبل/ هر روز/ ساعت 19/ شبکه دو

   تهیه کننده: مسلم آقاجان زاده
   کارگردان: احمد درویش علیپور

   مجری: داریوش فرضیایی
   بازیگران: داریوش فرضیایی،   بهنوش بختیاری،  نادر 

سلیمانی، حدیث فوالدوند،  امیر نوری،  امیرمحمد متقیان،  
نعیمه نظام دوست و اکبر عبدی

شبکه پنج از همان ابتدا اعالم کرد که برای نوروز، سريالی ندارد و می خواهد دست روی 
يکی از سريال های شــبکه نمايش خانگی بگذارد  و نهايتا هم »شوخی کردم« را انتخاب 
کرد. از آنجايی که »شــوخی کردم« اثری کامال منتقدانه است، يک مقدار حضورش در 
تلويزيون عجیب به نظر می رســد اما با اين حال در کنداکتور نوروزی قرار گرفته. مهران 
مديری اين مجموعه آيتمی را بعد از »ويالی من« و قبل از »درحاشیه« ساخت و برای باال 
بردن جذابیت آن، بخش مهمی از کمدين هايی که در اين ســال ها با آنها کار کرده بود را 

دعوت به همکاری کرد. 

شوخی کردم/ هرشب/ ساعت 23/ شبکه پنج

   کارگردان: مهران مدیری
   نویسندگان: خشایار الوند
 امیرمهدی ژوله و امید وفایی

   بازیگران: مهران مدیری،سیامک انصاری، مهران 
غفوریان، جواد رضویان، رضا شفیعی جم و ...

   کارگردان: سیروس مقدم
   تهیه کننده: الهام غفوری
   نویسنده: خشایار الوند و 

محسن تنابنده
   بازیگران: مهدی هاشمی، مهدی 

فخیم زاده، محسن تنابنده، احمد 
مهرانفر، حسین محب اهری،  هادی 

کاظمی، هومن حاجی عبداللهی، 
محمود جعفری، عزت اهلل 

رمضانی فر، بهرام افشار
   موسیقی: آریا عظیمی نژاد

   تصویربرداری:
 فرشاد گل سفیدی

   طراح گریم: 
مجید اسکندری

   طراح صحنه و لباس: 
افسر نجات ایمانی

   محصول: ایران/ 1395

همکاری محسن تنابنده و احمد مهرانفر 
در سريال، يک جورهايی می تواند يادآور 
نقش های پررنگ اين دو شــخصیت در 
»پايتخت« باشــد. با اين حال اما نقش 
آنها در »علی البــدل« هیچ ربطی به کار 
قبلی شان ندارد. مقدم، گروه جديدی از 
بازيگران را به اين ســريال دعوت کرده. 
مهدی  هاشمی، مهدی فخیم زاده،  هادی 
کاظمی و... هیچکدام پیش از اين با گروه 
ســیروس مقدم همراهی نداشــته اند و 
تحلیل خود کارگــردان هم اين بوده که 
می خواسته هرطور شده با اين انتخاب ها 
از حال وهوای پايتخت فاصله بگیرد. ضمن 
اينکه محســن تنابنده و خشــايار الوند 
هم ســابقه همکاری با اين کارگردان را 
داشــته اند و حاال هم آنطور که پیداست 
سعی کرده اند با جنس متفاوتی از شوخی 

به میدان بیايند.

درباره عوامل

آنطور که سیروس مقدم درباره سريالش 
گفته و طبق آنچه در تیزرهای تلويزيونی 
آن ديده ايم،  علی البدل شبیه هیچ کدام از 
کارهای قبلی اين کارگردان نیست. در تمام 
کارهای قبلی مقدم، همه چیز در بستر رئال 
رخ می داد، اما علی البدل به لحاظ سوژه، تا 
حدی فانتزی است؛ زمان و مکان خاصی 
ندارد و در يک ناکجا آبــاد پیش می رود. 
يک جور نقد اجتماعی است که يک مقدار 
شوخی های سیاسی هم داخل آن وجود 
دارد. برخالف آنچــه در تیزرها می بینیم، 
ماجرای »علی البدل« ربطی به انتخابات 
ندارد. يک چهره سیاسی مهم قرار است به 
آن ناکجاآباد وارد شود و حاال تقابل مردم 
آن شهر با اين مهمان، جالب است. به گفته 
مقدم شوخی های اين سريال يك مقدار 
کالن تر از کارهای قبلی نوشــته شده و با 

زبانی ساده و قابل درک مطرح می شود.

درباره سریال شناسنامه سریال

از بین تمــام کارگردان هايــی که برای 
مناسبت نوروز سريال ساخته اند، سیروس 
مقدم  رکورددار اســت. او، شش سريال 
برای نــوروز ســاخته؛ »بانــوی ديگر«، 
»چارديــواری«، »چــک برگشــتی«، 
»پايتخــت  2،1 و 3« کــه دســت کم 
پنج تايشــان جــزو پرمخاطب ترين آثار 
تلويزيون در نوروز بوده اند. مقدم کارش را 
خوب بلد است. جنس مخاطب تلويزيونی 
را درست می شناسد و می داند برای نوروز 
چه بايد بســازد که مخاطبانش ترغیب 
شوند از کارهای ديگر دســت بکشند و 
پای سريال او بنشینند. با اينکه مقدم در 
ساخت سريال های اجتماعی، کارگردان 
درجه يکی است اما برای کمدی هايش هم 
سراغ نويسنده هايی می رود و با بازيگرانی 
کار می کنــد که روش خاص خودشــان 
را دارند و به همین دلیل هم هســت که 

آثارش از حد متوسط باالترند. 

درباره کارگردان

   شبكه یك
فیلم سینمایي/ ساعت 16

دستپخت/ ساعت 20
علي البدل/ ساعت  22:15

   شبكه دو
فیلم سینمایي/ ساعت 8

محله گل و بلبل/ ساعت 15
فیلم سینمایي/ ساعت 17

كاله قرمزي/ ساعت 20
مرز خوشبختي/ ساعت 21:15

دست پخت هاي خودماني/  ساعت 23

   شبكه سه
فیلم سینمایي/ ساعت 15

میهمان ما باشید/ ساعت 16
زماني براي خندیدن/ ساعت 20

دیوار به دیوار/ ساعت 20:45
آقاي گزارشگر/ ساعت 22:30

فیلم سینمایي/ ساعت 24

   شبكه چهار 
فیلم سینمایي/ ساعت20:30

  شبكه پنج
فیلم سینمایي/ ساعت 13:30

مسابقه آقاي آتش نشان/ ساعت 20
شوخي كردم/ ساعت 23

   شبكه آي فيلم
تعطیالت نوروزي/ ساعت 16

ساخت ایران/ساعت 18
هتل پیاده رو/ ساعت 19

دودكش/ ساعت 21

   شبكه نسيم
كودك شو

دورهمي/ساعت 21
خندوانه/ ساعت 23

شبكه نمایش
فیلم سینمایي/ ساعت 19
فیلم سینمایي/ ساعت 21
فیلم سینمایي/ ساعت 23

شبكه تماشا
خانه پوشالي/ ساعت 22

زعفراني/ ساعت 23

   كنداكتورتعطيالت عيد

حسین سهیلی زاده در حیطه ساخت سريال اجتماعی، کارگردان موفقی است و اصوال 
سريال هايش مورد توجه مخاطبان قرار می گیرد اما هیچ کدام از آثار کمدی اين کارگردان، 
تا به حال موفقیتی در پخش نداشته اند. اين کارگردان حاال اينبار هم سراغ ساخت يک 
کمدی ديگر با موضوع جوانــان رفته. البته آنطور که خود عوامــل اعالم کرده اند، »مرز 
خوشبختی«، کمدی صرف نیست. درواقع سريالی اجتماعی است که طنزی شیرين در 

خودش دارد. ماجرا درباره مهاجرت معکوس چند جوان تهرانی به شهرستان است و...

»محله گل وبلبل« را نمی شود جزو سريال های نوروزی تلويزيونی به حساب آورد اما از 
آنجايی که در رقابت برنامه »سین مثل سريال«، اسم اين مجموعه در بخش سريال ها 
آمده و بازيگرانش هم در همین بخش معرفی می شوند ما هم کنار سريال های ديگر جايی 
برايش در نظر گرفتیم. تعريف اين مجموعه کامال مشخص است. در نوروز هم کماکان در 
دو بخش استوديو و بخش نمايشی حفظ می شود با اين تفاوت که فضای برنامه به سمت 
موضوعاتی مثل ديد و بازديد، عیدی گرفتن، عیدی دادن، چشم و هم چشمی و ... می رود.

رفيِق من...آقاِی حميد نعمت اهلل...



زير آسمان شهر
 روزنامه صبح ايران  سال ششم  شماره 1696  دوشنبه  30 اسفند  1395

   طراحی مسجد جامع- یزد
يزد يکی از شهرهای موردعالقه  ما در ايران است.. 
بافت قديمی اين شــهر از خشت های قهوه ای قرمز 
رس ساخته شــده تا هم با کوير اطراف هماهنگی 

داشته باشد و هم داخل بنا را خنک نگه دارد.
چشــم هايت که به اين تک رنگی عــادت می کند، 
وقتی با رنگ های روشن فیروزه ای و طراحی ظريف 
اسالمی- ايرانی در مسجد جامع مواجه می شوی، 
احســاس می کنی که عینک ســه بعدی زده ای. 
وقتی مدتی به نقش ونگار مسجد خیره می شوی، 

خوشنويسی، تقارن و نمادگرايی با چشمانت بازی 
می کند و تو را به ســمت خودش می کشاند. سرت 

گیج می رود.

   مسجدی با طاووس پنهان- اصفهان
جواد، راهنمای تــور، زمانی که مــا را به زير طاق 
کاشی کاری شــده و طالکاری شــده  مسجد شیخ 
لطف اله در اصفهان برد، گفت: »اگر در زمان مناسب 

به گنبد نگاه کنید، يک طاووس خواهید ديد.«
 ما سرمان را باال کرديم تا بهترين زاويه را پیدا کنیم. 
با کمک نــوری که از پنجــره ای نزديک می تابید، 

سروکله  يک طاووس، که تا آن لحظه ديده نمی شد، 
با دم درخشان نقاشی شــده، پیدا شد. گاه صدای 
تعجب اطرافیان شنیده می شد که طاووس را کشف 
کرده بودند.  مسجد ايرانی قرن هفدهمی و طاووس 
درخشــنده روی طاقش. تمام فضا را طراحی های 
عمیق و غنی پر کــرده. خطاطی و کاشــی کاری 
در اين مســجد مانند خیلی از مساجد ديگر ايران 
خیره کننده اســت، حتی در ديکشنری تصويری، 
 )dazzling( »برای معنای کلمــه  »خیره کننده

تصاويری از داخل مساجد ايران را می بینید.
همان طور که خیره شــده بوديم، بچه های اردوی 
مدرسه  دخترانه وارد شدند. داشتیم راه می رفتیم 
که آنها توجــه همه را به خود جلــب کردند. فقط 
نیمی از آنها به راهنمايشان گوش می دادند. وقتی 
سخنرانی تمام شد، دور ما جمع شدند، ما سوال های 
آنها را جواب می داديم، پرسش هايی از قبیل اين که 
از کجا آمده ايم، کجاهــا را در ايران ديديم و راجع 
به ايران چه نظری داريم. آنها ما را به کنســرتی در 
بعدازظهر همان روز دعوت کردند، ايمیل ها ردوبدل 

شدند. از ما می پرسیدند: »فیس بوک داريد؟«

    خانه های مخروطی- کندوان
وقتی اخبار زلزله  اخیر تبريز در شمال غربی ايران 

را شنیدم، ياد نوامبر پارسال افتادم که آن جا بوديم. 
مخصوصا زمانی که يــک روزه از تبريز به کندوان 
رفتیم، جايی که مردم در خانه های مخروطی شکل 
زندگی می کنند. اين خانه ها شبیه غارهايی هستند 
که هزاران  سال پیش از خاکستر آتشفشان درست 
شده اند. در تاريخ نوشته اند که ساکنان روستاهای 
اطراف، ٧٠٠ ســال پیــش در زمان لشکرکشــی 
مغول ها به اين غارهــا پناه آوردنــد. از آن زمان، 
ســازه های مخروطی شکل محل ســکونت باقی 
ماندند. نوامبر گذشــته زمان ســفر ما، وقتی يک 
اليه برف روی زمین نشسته بود، روستا سرزنده تر 
از همیشــه بود. بچه ها در غارها قايم موشک بازی 
می کردند، پدران قاطرهای لجوجی را که خورجین 
هیزم را حمل می کردند، می کشیدند، مادران هم 
لباس های شسته را روی بند رخت پهن می کردند. 
پايین تپه، فروشــنده ها چندين متر لواشک انار و 
زردآلو هیجان انگیز را به گردشگران می فروختند. 

    مسجد شاه چراغ
راهنمای تور گفت: »می خواهم يک چیزی نشانتان 

بدهم که هیچ وقت نديده ايد.«
مسجد شاه چراغ. آرامگاه اســت، يکی از جاهايی 
که برای عبادت و ســتايش در ايران کاربرد دارد، 
ولی اين مسجد شبیه يک گوی بلورين است. بازی 
بزرگ نور در اين آرامــگاه جريان دارد. درهرحال، 
اين مکان را آيت اهلل ای کشف کرده که از فاصله  دور 
دنبال نوری می رفته. بعد از حفر معلوم شد که منشأ 
اين نور از جسد زره پوشی با انگشتری به دست در 
قبرستانی است که روی آن نوشته شده »افتخار از 

آن خداست، احمد ابن موسی«.

    پرسپولیس: ایران باستان، تجربیات مدرن
با اين که پرسپولیس يکی از مهم ترين مکان های 
توريستی و باستان شناســی ايران است، قبل از 
بازديد حواسم بود انتظاری نداشته باشم. به هر 
حال، از يک امپراتوری ۲500 ســاله هخامنشی 
چــه چیــزی باقی مانده اســت؟ امــا در میان 
ستون های فروريخته، جزيیات و ريزه کاری های 
بســیاری پیدا کردم کــه با زمان حــال ارتباط 

شگفت انگیزی دارد.
 وقتی از کاخ دروازه کشــورها به پرسپولیس وارد 
شــدم، از مقیاس همه چیــز مانند مجســمه ها، 
ســتون ها، نمای ســنگی حیرت زده شدم. سعی 
کردم تصور کنــم چگونه مواد اولیــه به اين مکان 
وارد شده تا اين شــهر و قصر ساخته شوند و بدون 
وســايل مکانیکی که امروزه در اختیار ما اســت 
زيباسازی شوند. اما بیشتر از آن، از کنده کاری های 

ظريف پرسپولیس و داستان آنها شگفت زده شدم. 
احســاس کردم که تازه می توانــم عظمت ايران 
باستان را درک کنم. احســاس کردم ايرانی های 
باســتان به دنبال ايده آلی بودند که امروز هنوز به 
ذهن ما نرسیده است.  ما به گوشه ای رسیديم که 
روبه روی آن پلکان بزرگی اســت که به قصر آپادانا 
می رســد. ديوار عظیمی از نقش های برجســته 
آدم هايی که به صف ايستاده اند چشمان مرا خیره 
کرد. صــدای راهنمــای تور به گوش می رســید: 
»اين نقش برجســته اعضای ۲3 قوم وابســته به 
امپراتوری هخامنشی را نشان می دهد  که از خانه 
خود برای شاه شــاهان هديه می آورند.«  مانند لنز 
دوربین، چشــمانم به ريزه کاری های کنده کاری 
روی ســنگ ها- موها، صورت ها، ريش ها، کاله ها 
و لباس ها، کادوهای در دستشــان نزديک تر شد. 
اين که بعد از ۲500 سال هنوز می توانید هر پیچش 
مويی در ريش ها، مژه های شــترها و پوست صاف 
سربازانی که دست در دست هم دارند را تشخیص 

دهید، واقعا تماشايی است.

   مسجد صورتی، شیراز
هیچ چیزی مانند نــور صبحگاهی که از پنجره  ای 
با شیشه های رنگی می گذرد نیست؛ بر روی فرش 
ايرانی طراحی می کشــد و در میان ســتون های 
صورتی که بی نقص کاشــی کاری شــده اند.  اين 
شبستان زمستانی در مسجد صورتی شیراز است. 
وقتــی وارد مجموعه مســجد نصیرالملک )که به 
نام مسجد صورتی هم معروف اســت( شديم، در 
ابتدا به نظر می آمد جاذبــه اصلی آن بنای بیرونی 
با کاشــی کاری پیچیده و ظريف اســت. بعد وارد 
نمازخانه زمستانی شــديم و فهمیديم که اشتباه 
می کرديم. وقتی به عکس نگاه می کنید تصور کنید 
وسط اتاقی با گرمای نوری که از شیشه های رنگی 
عبور می کند، نشسته ايد. احســاس زيبايی است. 

جای زيبايی است.  

   کاخ گلستان
به گزارش شــهروند، پادشــاهان سلســله قاجار 
می دانســتند چگونه خــوش بگذراننــد. )برخی 
معتقدند کــه به خرج رعیت و کشورشــان خوش 
می گذراندند، اما اين کامال داستان ديگری است.( 
نگاهی به داخل اتاق پرزرق وبرق و کاشی کاری شده 
خلوت کريم خانی در تهــران بیندازيد. تصور کنید 
شاهان قاجاری ۲00 سال پیش در هوای خنک  روی 
تخت با قلیان نشسته اند و منتظرند با رعیت خود از 
روی تخت مرمری ديدار کنند.  وقتی به عکس نگاه 

می کنید حتما به سقف آن خیره شويد.  

چندی پیش در همین روز های پايانی سال در بین 
جمعی از  خانواده ها  از روش های دوری جستن  
از تعارضات کهنه  و آزار دهنده و نا امن ســاز که 
در نهايت باعث می شــود زندگی شــاداب تر و 
خواستنی تر شود، صحبت کردم؛ با تکیه بر نتايج 
پژوهش های علمی و میدانی از " احساس  امنیت 
روانی " ، به عنوان عامل بسترساز رشد و شکوفايی 
فردی و اجتماعی که بیش و پیش از هر چیز ريشه 
در " رضايت خانوادگی " و " احساس خوشبختی " 

حاصل از آن دارد ياد نمودم.
در آن جمع، خانمی از تنش های خانوادگی  که 
هر ساله در تعطیالت عید نوروز امنیت و آرامش 
را از شــماری از خانواده ها می ستاند و در ذهن 
و ضمیر آنان خاطراتی تلخ و نخواســتنی از خود 
بر جای می گذارد، ســخن گفت و تاکید کرد: از 
کودکیش تا کنون شــاهد برخی تنش هايی  در 
ايام عید بین والدينش بوده که لذت زندگی را از 

او ستانده است. 
ســرانجام آن بانوی محترم از من خواست تا به 
عنوان کسی که در اين خصوص اطالعاتی دارد و 
از طريق رسانه ها با مخاطبان پرشماری در ارتباط 
است، راهکارهايی به دست دهم که با به کاربستن 
آنها در عمل بتوان شادابی حاصل از "نو" شدگی 
طبیعت را در ايام عید استمرار بخشید  و مانع از 
پنجه در پنجه شدن تعارضات و بدخلقی ها شد؛ 
قول دادم که چنین کنــم و اينک مجال عمل به 

آن وعده است. 
اجازه بدهیــد قبل از ارائــه و معرفی راهکارهای 
" پیش گیــری " از فرو افتــادن در دام تنش ها و 
دعواهای اســتیصال آمیز ايام تعطیالت عید، به 
اين پرســش بپردازيم، چرا به جای شادابی بعضا 
خانواده ها خاطرات تلخی را در نوروز برای خود 

رقم می زنند؟
نخســت آنکه چگونگی گذراندن  اين تعطیالت 
محل مناقشه است؛ که به تدريج به تنشی الينحل 
تبديل می شود و تا واپســین روزهای تعطیالت 

رخت خود را از درون خانواده بر نمی چیند.
دوم آنکه، در جمعی ديگر از خانواده ها حجم زياد 
ديد و بازديدها و میهمانی هــا موجب" اضافه بار 
روانی" می گردد که به خستگی مفرط منجر شده 
که اگر " درست مديريت نشود "سر از شاخ و شانه 

کشیدن برای هم در می آورد!
 سوم آنکه ، در گروهی ديگر از خانواده ها مسافرت 
های طوالنی و بدون  وقفه و استراحت ، زمینه ساز 
تنش  می شــود و رانندگی های طوالنی مدت و 
لذت نبردن از اصل سفر؛ موجب می شود تا  بهانه 
گیری بد خلقی و منفی گرايی زياد شده و به حالت 

کشمکش برسد.
عامل چهارمی که می تواند زمینه ساز تنش های 
درون خانوادگی در ايام عید شود " مالل " است؛ اين 
عامل  آن جايی بروز می کند  که اساسًا " برنامه " ای 
برای گذران اين دوران تعطیالت طوالنی  نداشته  
و  دچار ســندرم مالل و آزردگی می گردند و در 
نهايت عده ای افسرده و عده ای نیز پرخاشجو و 

پرخاشگر می شوند.
پنجمین علت تنش های ايام عید را می توان در 
شخصیت برخی والدين جستجو کرد؛ اين گروه با 
" مداخالت " مکرر و غیر ضروری در کار فرزندان ، 
و در کار يکديگر ، موجبات عصبانیت را فراهم می 
آورند که میوه استمرار عصبانیت نیز تنش و بگو 

مگو و آزارگری است.
علل عوامل تنش زای عید بیش از اين 5 مورد است 
که البته قريب نود درصد تنش ها را می توان در 

همین پنج عامل جستجو کرد. 
در ادامه بايســتی بدانیم آيا می تــوان مانع بروز 
تنش ها و تعارضات شد ؟ پاسخ مثبت است زيرا 
همانگونه که از ظرفیت ايجاد تنش برخورداريم 
! پیش گیــری از  آن را همه دارا هســتیم. بدين 

ترتیب که  
1- برای تعطیالت  به کمک همه اعضای خانواده 
برنامه ريزی کنید؛ برنامه خود را هم بر روی کاغذ 
بنويســید تا هم چیزی از قلم نیفتد و هم به آن 

متعهد باشید. 
۲- از خســته کــردن و فرســوده کــردن خود 
بپرهیزيد؛ قرار نیســت در اين تعطیالت به همه 
جای کشور سفر کنیم به چند مکان بسنده نمايید. 
3- در هر روز بیش تر از 6 ساعت رانندگی نکیند 

)آنهم نه پیوسته بلکه با فاصله های دو ساعتی ( 
4- در پايان هر روز ، حداقل  4 تجربه مثبت  را ثبت 
کنیدکه باعث شود ذهنتان  غرق در  هیجانات و 
افکار منفی نشود و بخشی از وقت خويش را حتمًا 

صرف مطالعه کنید.
5- از هم اکنون  تصمیم بگیريد در ايام عید حال 

کسی را نگیريد. 
به هنگام دعای تحويل ســال از خــدا بخواهید 
برای همیشه " تلخی گفتار " را از همه ما بگیرد؛ از 
معنويت  نیز دريغ نورزيم چرا که ظرفیت تحمل و 
استعداد مدارا کردن را دو چندان می سازد؛ البته 

در دعاهای خود ما را هم ياد کنید. 
به امید روز های خوش و پر طراوت  توام با آرامش 

و امنیت و صد البته معنويت.

چگونه در تعطیالت نوروز 
مانع از بروز تنش های  درون 

خانوادگی شویم ؟!

یادداشت روز
سردار دکتر سعید منتظرالمهدی

معاونت اجتماعی ناجا

فرادید| هیچ کس بــه انــدازه مهمانداران 
هواپیماها از اسرار داخل کابین و پرواز اطالعات 
ندارد. ما بــا چند تن از مهمانداران کارکشــته 
مصاحبــه کرديم و همچنیــن چندين مقاله و 
وبســايت را بررســی کنیم تا برخی از حقايق 

ناگفته پرواز را برايتان برمال کنیم.
 

  در میانه پرواز نمی توانید درب خروج را 
باز کنید!

شايد اين جمله برايتان خنده دار باشد اما آنت 
النگ، مهماندارانی با 13 سال سابقه، می گويد 
که گرچه اين کار عمال ممکن نیست، اما حتی 
تالش برای باز کردن درب خروجی هواپیما در 
وســط پرواز می تواند برايتان بسیار دردسرساز 
باشد. در اتفاقات مشابه قبلی، مسافری که تالش 
کرده در حین پرواز درب خروجی را باز کند، در 
ادامه پرواز بر روی صندلی نشانده شده و پس از 
فرود هواپیما نیز دستبند به دستانش زده شده 
است. در برخی موارد نیز خلبان تقاضای فرود 
فوری کرده تا آن مسافر را از هواپیما پیاده کند.  

  هواپیماها آنقدری که فکر می کنید، تمیز 
نیستند!

چند میکروب شناس ســطوح مختلف موجود 
در هواپیما را بررســی کرده و بــه اين نتیجه 
رســیدند که ســینی میز غذای مهمانداران از 
بهداشت پايین تری در مقايسه با ديگر سطوح 
آن برخوردارند. يکی از مهمانداران نوشته است: 
»برخی پوشک بچه هايشان را روی همان میزها 
عوض می کنند و تمام میزها بین پروازها عوض 
نمی شوند. اين را هم فراموش نکنید که میزها 
همه با يک پارچه تمیز می شــوند. بنابراين از 
پارچه ای که 34 میز را تمیــز کرده برای تمیز 
کردن میز 35 اســتفاده می شــود... بهداشت 
دستشويی های هواپیما هم اصال مناسب نیست. 
اما در دستشويی، زير پايتان خیس بود، بدانید 

که به احتمال فراوان تمیز نیست!«
  

  گالکسی نوت 7 ممنوع است
حمل گالکســی نوت 7 ممنوع اســت. يکی از 
پروازهــای "دلتــا اير الينــز" بريتانیــا در ماه 
مارس ســال گذشــته به خاطــر انفجار يک 
ســیگار الکترونیکی به تعويق افتاد. با اين حال 
ممنوعیت خاصی پیرامون آن ها و دستگاه های 
الکترونیکی قابــل حمــِل دارای باتری وجود 
ندارد. ولی ماجرای گالکســی نوت 7 متفاوت 
است. وزارت حمل و نقل اياالت متحده استفاده 
از اين گوشی را در پرواز های اين کشور ممنوع 

کرده است.

   دریافتی مهمانــداران فقط در صورت 
پرواز انجام می شود

مهمانداران فقط برای ســاعات پــروازی پول 
دريافت می کنند و نه بــرای زمانی که در حال 
سوار کردن يا پیاده کردن مســافران هستند. 
يکی مهماندار می گويد: »اگر 1۲ ساعت مشغول 
به کار باشید، فقط برای شش ساعت آن حقوق 
دريافت خواهید کرد.« بديــن ترتیب اين کار 

همیشه هم سودآور نیست.
 

  از آب داخل هواپیما استفاده نکنید
يکی از کاربران سايت کورا از مهمانداران پرسیده 
بود که »عجیب ترين چیزی که آن ها حین پرواز 
تجربه کرده اند، چیســت؟« مهمانداری به نام 
هیثر وايلد پاسخ داد: »افرادی که با آب موجود 
در هواپیما ســوپ درســت کردند! آب هواپیما 
هیچوقت تمیز نبوده اســت... مهمانداران از آب 
جوش داخل هواپیما اســتفاده نمی کنند. آن ها 

قهوه يا چای خالی مصرف نمی کنند.«

  شاید کنار یک آدم مرده نشسته باشید!
در واقع به طور رســمی کسی حین پرواز "فوت 
نمی کند." النگ می گويد که مرگ ممکن است 
پس از فرود هواپیما رخ دهد اما اگر کسی حین 
پرواز از دنیا برود و هیچ کار پزشکی نیز ممکن 
نباشــد، باز هم اقدامات ديگری صورت خواهد 
گرفت. النگ می گويد که خوشبختانه در طول 
اين سال ها با چنین صحنه ای مواجه نشده است. 
ولی اگر کسی حین پرواز فوت کند، رويش يک 

پتو خواهد انداخت تا کمتر توجه جلب کند.
   

  باز کردن درب خروج اضطراری هواپیما 
هزاران دالر برایتان آب می خورد!

سال ۲014، يکی از مسافران پرواز "چاينا ايسترن 
ايرالينز" گفت که می خواهد ســريع تر از هواپیما 
خارج شود و به همین دلیل درب خروج اضطراری 
هواپیما را در فرودگاه بین المللی "سانیا فینکس" 
باز کرد. آن اتفاق اوال تاخیر دو ساعته و دوما آسیب 
16000 دالری را به همراه داشت. در پرواز "يونايتد 
ايرالينز" در آوريل سال گذشــته نیز همان اتفاق 
برای يک مهماندار رخ داد که تعمیر آن، هزينه ای 

6000 تا 1۲000 دالری بر جای گذاشت.
 

  خدمات رسانی در انتهای هواپیما بهتر است
بســیاری از مســافران دوســت دارند جلوی 
هواپیما بنشــینند تا عالوه بر دريافت سريع تر 
خدمات تغذيه ای، بتوانند زودتر پیاده شــوند 
اما مهمانــداران می گويند که ســرويس دهی 

در قسمت عقب تر هواپیما بهتر انجام می شود.

زوج آمریکایی و طاووس مسجد شیخ لطف اهلل
توصیفات شگفت انگیز زن و شوهری که  عاشق ایران شدند

    گزارش

رازهایی که مهمانداران هواپیما می دانند! 
عقب  هواپیما بنشینید و درب خروج را باز نکنید

دن و آدری، زن و شوهر ماجراجو، شغل کارمندی خود را رهاکردند و با ٦ چمدان و دو بلیت یک طرفه 
سانفرانسیسکو را به مقصد پراگ )جمهوری چک( ترک کردند. همه از آنها می پرسیدند: »شما دیوانه 
شده اید؟« دنیل نول، فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی از دانشگاه کورنل در نیویورک و آدری اسکات، 
فارغ التحصیل ام بی ای از دانشگاه کالیفرنیای آمریکاست. سفری که قرار بود یک سال ونیم طول 
بکشد، هفت سال ادامه یافت و به شیوه  زندگی این زوج در این دنیای بزرگ و شگرف تبدیل شد. آنها 

سایتی اینترنتی هم به نام Uncornered Market ایجاد کردند.
دن و آدری ایران را آخرین مقصد خود در سفر دور دنیا انتخاب کرده بودند ولی فرصت سفر به ایران 
چند سال پیش به وجود آمد و آنها از این فرصت استفاده کردند. آنها سفرشان را از تهران آغاز کردند، 
به همدان، اهواز، شیراز و تخت جمشید، یزد، اصفهان و ابیانه رفتند، سپس با تمدید یک هفته ای سفر 
خود از دریای خزر، رشت، ماسوله، اردبیل و تبریز دیدن کردند.  آنها سفرنامه  ای نوشتند از آنچه در 
ایران دیدند و عکس های بسیاری از فضاهای شهری، معماری و مردم در سایت شان منتشر کردند. 

بخش هایی از این سفرنامه را می خوانید:  
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برگزاری طرح آرامش بهاری در 80 بقعه متبرکه 
 امکان اسکان مسافران در 130 زائرسرا

مديرکل اوقاف و امور خیريه استان تهران گفت: طرح نوروزی آرامش 
بهاری به منظور ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعــی و رفاهی ومیزبانی 
شايسته از زائران ومسافران نوروزی در 80 امامزاده و بقعه متبرکه استان 

تهران برگزار می شود.
حجت االسالم و المسلمین غالمرضا محمد زاده، مديرکل اوقاف و امور 
خیريه استان تهران گفت: طرح  نوروزی آرامش بهاری با هدف تبديل 
بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، با استفاده از ظرفیت تعطیالت نوروزی، 
تقويت باورهای دينی و مذهبی و ارتقای سطح فکری و فرهنگی زائرين 
و مسافران نوروزی، تبلیغ و ترويج ســنت های  اصیل اسالمی در عید 
نوروز و خدمت رسانی مطلوب به  زائران  اماکن متبرکه  برگزار می شود.

محمدزاده با اشاره به اينکه طی سالهای گذشته خیل عظیمی از مردم 
تهران، لحظه تحويل ســال نو که بهترين لحظه ســال است را در کنار 
مضجع شــريف اهل بیت )ع(، فرزندان و نوادگان ايشان گذرانده اند، 
افزود: مردم تهران ترجیح می دهند، در لحظه تحويل ســال در جوار 
امامزادگان و در فضايی معنوی، ســال نو را آغاز کنند که براين اساس 
برنامه ويژه تحويل سال در بقاع متبرکه تهران در اين روز برگزار می شود.

مديرکل اوقاف و امور خیريه استان تهران با اشاره به برنامه های تحويل 
ســال در امامزادگان افزود:امسال اين مراســم با حضور پرشکوه مردم 
عزيز،مسئوالن، خانواده معظم شــهدا و خادمان ومتولیان امامزادگان 

برگزار می شود.
وی با بیان اينکه يکی از برنامه های پیش بینی شــده در لحظه تحويل 
ســال در جوار امامزادگان، طنین انداز شــدن صلوات خاصه امام رضا 
)ع( اســت ، افزود : برنامه های ديگری همچون قرائت قرآن ، تواشیح ، 
سرود ، سخنرانی های مذهبی ، قرائت دعای تحويل سال، مديحه سرايی 
مداحان، قرائت زيارت آل ياسین و پخش زنده پیام نوروزی مقام معظم 

رهبری )مدظله العالی( در اين ويژه برنامه پیش بینی شده است.
محمدزاده با بیان اينکه طرح نوروزی آرامش بهاری با حضور 110 نفر 
از روحانیون و مبلغان آموزش ديده  اعزامی از استان قم برگزار می شود، 
تصريح کرد : با حضور کارشناسان و روحانیون اعزامی از قم، برنامه های 
مختلف فرهنگی در امامزادگان با برپايــی خیمه های معرفت اجرايی 
می شود. وی با بیان اينکه امکان اسکان دائم و موقت زائران امسال  در 
امامزادگان بین راهی اســتان تهران فراهم شده است ، افزود :  خدمات 
اسکان  دائم و موقت زائران در امامزادگان و بقاع متبرک بین راهی استان 
تهران به زائران به شکل دائم و با برخورداری از اماکن اقامتی و به شکل 
موقت با برپايی کمپ هايی ارائه می شود که در مجموع امکان اسکان 

دائم مسافران در 130 سوئیت و 20 کمپ برپايی چادر فراهم است.
محمدزاده  اضافه کرد : امســال در بقاع متبرکه شاخص استان تهران، 
نمايشگاه عرضه محصوالت فرهنگی شامل نرم افزار ، کتاب و ... به صورت 

فروشگاهی برپا می شود.
مديرکل اوقاف و امور خیريه استان تهران با اشاره به تولید محصوالت 
فرهنگی برای ارائه در امامزادگان گفت : متناسب با مخاطبین مختلف 
محصوالت فرهنگی متعددی با شمارگان هزاران  نسخه شامل کتاب، 
کتابچه، تقويم های پالتويی و جیبی ، بســته های لوازم التحرير برای 
کودکان ، پازل های مختلف و جوايز بصورت بازی تهیه شده است تا در 

اين مکان به کودکان ، نوجوانان و خانواده ها هديه  داده  شود.

    گزارش

علی مغانی - عصر ایران| »فقط در صدا و ســیمای 
ايران اتفاق می افتد«؛ اين جمله می تواند تیتر گزارشی 
درباره ماجرای پخش سريال »کاله قرمزی« در نوروز 
96 باشد.  فقط در صدا و سیمای ايران است که تا چند 
ساعت به آغاز سال نو و وعده پخش برنامه هايی متفاوت 
تر از برنامه های بعضًا کم بیننده ای که در طول ســال 
تولید می شــود، هنوز معلوم نیســت که کاله قرمزی 

امسال در جدول پخش برنامه ها هست يا نه؟! 
کاله قرمــزی، با فاصله ای آشــکار نســبت به ســاير 
برنامه های تولیدی ســیما، محبوب تريــن برنامه ای 
است که بدون ديش و ريسور و احیانًا پارازيت، می توان 

تماشا کرد. 
به تعبیر فوتبالی، مجموعــه کاله قرمزی، »آقای گل« 
برنامه های تلويزيون است اما حاال در فاصله 24 ساعت 
به وعده پخش اين مجموعه، هنوز مشخص نیست که 
امســال تلويزيون، با آقای گل محبوبش به اســتقبال 
تعطیالت می رود يا اينکه ســر و ته قضیــه را با تکرار 

برنامه های سال گذشته اين مجموعه، هم می آورد. 
ريشــه اختالف میان حمید مدرسی، تهیه کننده کاله 
قرمزی و جعفری جلوه، مدير شبکه 2 سیما در يک واژه 

تک سیالبی نهفته است؛ »پول«. 

ماجرا ساده است، مدرسی می گويد برای آگهی تبلیغاتی 
قبل، حین و بعد از برنامه کاله قرمزی 25 میلیارد تومان 
آگهی گرفته شده و از آنجا که اين مجموعه عايدی خوبی 
برای صدا و سیما داشته، وعده های مالی صدا و سیما بايد 

قبل از پخش عملی شود. 
در مقابل جعفری جلوه، درخواست های عوامل تولید 
کاله قرمزی را »زياده خواهی« خوانده و گفته نســبت 
به قســمت قبلی، قرارداد گران تری با تهیه کننده اين 
مجموعه منعقد شده اســت. اما درباره ابهام در پخش 
مجموعه کاله قرمزی، ايــن موضوع از چند منظر قابل 

بررسی است.
اول: به صرف خواندن يک نامه و يک مصاحبه نمی توان 
ارزيابی کرد تهیه کننده کاله قرمزی درست می گويد 
يا مدير شــبکه دو، اما اينکه عوامل تولید کاله قرمزی، 
خواهان دستمزد و درآمد بیشــتری باشند، يک عرف 
مرسوم و يک اتفاق پذيرفته شده در عرصه رسانه است. 
کاله قرمزی، برخالف اکثر مجموعه هــای دنباله دار 
تلويزيون، در اين سال ها نه تنها کیفیت خود را حفظ 
کرد، بلکه تقريبًا هر سال بهتر و بهتر شد و توانست در 
سال هايی که رقبای جدی برای صدا و سیما پیدا شده، 
يکی از معدود برنامه هايی باشــد کــه همچنان طیف 

گسترده مخاطبانش را حفظ کرده است. 
عوامل تولید کننده کاله قرمزی، در واقع مزد »کیفیت« 
محصــول فرهنگی ای را کــه تولید مــی کنند طلب 

می کنند. 
وقتی فصل اول ســريال »فرندز« ساخته شد، »مت له 
بالنک« که بازيگری گمنام بود بدون اينکه دســتمزد 
خاصی بگیرد جلــوی دوربین رفت اما بــه تدريج اين 
سريال به حدی محبوب شد که له بالنک برای بازی در 
فصل دهم همین ســريال، قرارداد يک میلیون دالری 
بست. چرا بايد انتظار داشــته باشیم، ايرج طهماسب، 
حمید جبلی و همــه آن هايی کــه در موفقیت کاله 
قرمزی نقش داشته اند، همچنان همان پولی را بگیرند 

که سال ها پیش دريافت می کردند؟
دوم: اگر برنامه نود عادل فردوسی پور را مستثنی کنیم، 
صدا و سیما سابقه درخشانی در تعطیلی برنامه ها و قطع 
همکاری با برنامه سازانی دارد که تولیدات آن ها با اقبال 

عمومی مواجه شده است. 
انگار حاال نوبت کاله قرمزی رسیده که به فهرست طوالنی 
برنامه هايی بپیوندد که عنصر »محبوبیت« به جای اينکه 
ماندگارشان کند، به آن ها لطمه زده است. عجیب است 
که با وجود تغییر در هرم مديريتی صداوسیما، از ضرغامی 

تا ســرافراز و حاال علی عســگری، روند ســابق و اسبق 
همچنان حفظ شده و اين با اهداف رسانه ای که قرار است 

»مخاطب محور« باشد، منافات دارد. 
سوم: همه ما صدها بار جمله »موفقیت اتفاقی نیست« 
را شنیده ايم. مصداق اين جمله را می توان در کار ايرج 
طهماسب و حمید جبلی ديد. عروسکی که در اوايل دهه 
هفتاد، بخشی از يک آيتم برنامه کودک به نام »صندوق 
پست« بود، می توانست مثل صدها عروسک ديگری که 
در برنامه های کودک متولد می شوند، خیلی زود راهی 
انبار عروسک ها شود اما تیم »طهماسب- جبلی« آنقدر 
کاربلد بودند که  کاله قرمزی و بقیه عروسک های اين 

مجموعه را به تدريج تبديل به يک »برند« کنند.
 حاال کاله قرمزی يک »برنِد َبرنده« است که در سینما 
چند بار امتحانش را پس داده و شــايد اگر امروز شبکه 
تلويزيونی خصوصی داشــتیم و صدا و سیما در فضايی 
غیرانحصاری، رقیب داشــت، به ســادگی نمی شد به 
صاحبان برند کاله قرمزی برچسب »زياده خواهی« زد. 
واقعًا اگر عوامل تولید مجموعه کاله قرمزی، به جز صدا 
و سیما، امکان نمايش محصول خود را در شبکه ديگری 
داشتند، آيا باز هم مديران سیما، به اين سادگی دست رد 
به سینه محبوب ترين برنامه تولیدی در ايران می زدند؟

قیمت واقعی کاله قرمزی  چند است؟
حاال کاله قرمزی یک »برند َبرنده« است که در سینما چند بار امتحانش را پس داده و شاید اگر امروز شبکه تلویزیونی خصوصی داشتیم و 

صدا و سیما در فضایی غیرانحصاری، رقیب داشت، به سادگی نمی شد به صاحبان برند کاله قرمزی برچسب »زیاده خواهی« زد
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زیدان نشان داد که در مادرید     
چه کسی رئیس است

اینتر در دیــداری دیدنی در خانه تورینــو با نتیجه 2-2 
متوقف شــد تا در رتبه پنجم باقی بماند.اینتر برای حفظ 
امیدهای کسب ســهمیه و روند پیروزی های درخشان 

هفته های اخیر در تورین به مصاف تورینو رفت.
در دقایق ابتدایی، اتفاق خاصی روی دروازه ها رخ نداد و 
ضربه گالیاردینی در دقیقه 8 که از کنار دروازه به بیرون 
رفت را می توان تنها حادثه 10 دقیقه ابتدایی دانســت.
در دقیقه 20 و روی ارسال بازیکنان اینتر، جو هارت دفع 
اشــتباهی انجام داد که در پشت محوطه به دی آمبریزیو 

رسید اما ضربه بی دقت او از کنار دروازه به بیرون رفت.
در دقیقه 27 نراتزوری ها به گل رســیدند. کوندوگبیا از 
نزدیکی نقطه کرنر پا به توپ شد و بعد از جاگذاشتن چند 
مدافع تورینو، به ســمت دروازه حریف شلیک کرد که با 
عکس العمل ضعیف هارت، گل اول بازی برای اینتر به ثمر 
رسید.اما برتری اینتر پایدار نبود و تورینو در دقیقه 33 گل 
خورده را جبران کرد. با ارسال کرنر از جناح چپ، مورتی با 
ضربه سر توپ را در دهانه دروازه برای بازلی فراهم کرد تا 

او به راحتی گل تساوی را به ثمر برساند.
در دقایق پایانــی تورینو باز هم بــرای زدن گل موقعیت 
داشت اما ارســال خطرناک لیاییچ با واکنش هندانوویچ 
همراه بود تا نیمه اول با تساوی 1-1 به پایان برسد.بازی در 
نیمه دوم با برتری تورینو آغاز شد و این تیم موقعیت های 
زیادی را خلق کرد. در دقیقه 56 بلوتی در آستانه گلزنی 

بود اما عکس العمل فوق العاده هندانوویچ مانع آن شد.
اما تالش تورینو در دقیقه 59 نتیجه داد و آکواه موفق شد با 
ضربه ای دیدنی دور از دستان هندانوویچ، گل دوم تورینو 
را به ثمر برســاند.یک دقیقه بعد از گل تورینو، ایکاردی 
بهترین موقعیت را برای زدن گل تساوی داشت اما ضربه 
ســر او از فاصله نزدیک با عکس العمل فوق العاده هارت 

همراه بود.
اما فشار اینتر در دقیقه 62 نتیجه داد و بعد از دفع توپ 
ضعیف هارت، توپ در گوشه محوطه به کاندروا رسید 

و او نیز با ضربه ای دیدنی گل تســاوی را برای اینتر به 
ثمر رساند.

دقایقی بعد این بار بایه می توانســت برای تورینو گلزنی 
کند اما باز هم هندانوویــچ دروازه تیمش را نجات داد. در 
دقیقه 82، ادر با ضربه ای دیدنی دروازه تورینو را تهدید 
کرد اما شوت او با عکس العمل زیبای هارت به بیرون رفت.

در دقیقه 90 پرســیچ در مقابل دروازه صاحب موقعیت 
خوبی شــد که با بی دقتی از دست داد. در ادامه نیز اتفاق 
خاصی رخ نداد تا بازی با همان نتیجه 2-2 به پایان برسد.

تعویض کریس رونالدو از ســوی زیدان جنجال های 
فراوانی را به همراه داشته اســت. دربازی با آتلتیکو 
بیلبائو در حالیکه رئال مادرید دو بر یک از حریف پیش 
بود و هردو گل مادریدی هــا روی پاس های کریس 
رونالدو به ثمر رسیده بود زیدان دقیقه 79 رونالدو را از 
زمین بیرون کشید و ایسکو را وارد زمین کرد تا تیمش 
چهره تدافعی تری بگیرد. رونالدو به هنگام خروج از 
زمین با زیدان دســت می دهد اما به هنگام نشستن 
روی نیمکت به وضوح به زیدان دشنام می دهد: »برو 
گمشو ...آخه چرا من؟ « رونالدو از طرفی می داند که 
به رغم محبوبیت و ارزشــش ، نمی تواند با زیدان به 
مقابله رو دررو بپردازد. مرد فرانسوی در تاریخ فوتبال 
معاصر جایگاهی بسیار شامخ دارد و با فتح باشگاه های 
اروپا در اولین سال نشستن روی نیمکت جای خود را 
در دل هواداران مادریدی محکمتر از قبل کرده است

رئال مادرید به رهبری زیدان در هردو جام باشــگاه 
های اروپا و اللیگا جزو مدعیان اصلی اســت اما این 
خطر وجود دارد که در هردو جام دستش از موفقیت 
کوتاه بماند. آنها با زنجیره ای از بازی های سهمگین 

روبه رو هستند. 
دو بازی رفت و برگشــت با بایرن مونیخ که احتماال 
قویترین تیم فعلی اروپاست و هدایتش بر عهده کارلو 
آنچلوتی سرمربی موفق و سابق همین رئال مادرید 

است و یک دیدار نفسگیر با آتلتیکو مادرید و سپس 
سفر به نیوکمپ و مالقات با بارسلونا. 

رئال مادرید در حال حاضر مصدومی در فهرســت 
ندارد اما وسواس زیدان نشــان داده که مرد نام آور 
فرانســوی نمی خواهد هیچ چیز را به دست تقدیر 
بســپرد و با تعویض رونالدو در بازی بســیار مشکل 
در ورزشگاه ســن مامس به او اعالم کرد که رییس 
کیست ! رئال مادرید در حال حاضر 5 امتیاز نسبت 

به بارسلونا برتری دارد .

تیم ملی راهی قطر شد
اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان برای دیدار با قطر راهی دوحه شدند.

به گزارش تسنیم، تیم ملی فوتبال کشورمان ســوم فروردین ماه 96 در 
دوحه به مصاف تیم ملی قطر خواهد رفت که از این رو اعضای تیم ملی امروز 

)یکشنبه( تهران را به مقصد این کشور ترک کردند.
کی روش 23 بازیکن را بــه تیم ملی دعوت کرد که در این ســفر علیرضا 
بیرانوند، محمدرشــید مظاهری، محمدرضا اخباری، وریا غفوری، رامین 
رضاییان، پژمان منتظری، مرتضی پورعلی گنجی، ســیدجالل حسینی، 
عزت اهلل پورقاز، محمد انصاری، امید ابراهیمی، احسان حاج صفی، وحید 

امیری، مهدی طارمی و ساسان انصاری حضور داشتند.
سعید عزت اللهی از روســیه به قطر رفته و میالد محمدی، علی کریمی، 
مسعود شجاعی، علیرضا جهانبخش، رضا قوچان نژاد،کریم انصاری فرد و 
ســردار آزمون هم در یکی دو روز آتی خود را در دوحه به اردوی تیم ملی 

می رسانند.

گواردیوال: هیچگاه قول جام ندادم 
پپ گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی تاکید کرد که هیچگاه قول کسب 

جام در فصل اولش در سیتی را نداده است.
سیتی هفته گذشته با شکست مقابل موناکو، از چمپیونزلیگ حذف شد .در 
حالی که به نظر می رسد تیم گواردیوال جامی در این فصل کسب نخواهد 

کرد، پپ تاکید کرد که از ابتدا قول کسب جام نداده است.
او گفت:" من مربی هستم، من مسئولیت هر اتفاقی که در موناکو رخ داد را 
برعهده دارم. شاید شما خبرنگاران اشتباه می کنید که می گویید پپ اینجا 

نشسته و آنها سه گانه کسب خواهند کرد. این اشتباه شماست.
هیچگاه به اینجا نیامدم تا بگویم که جام خواهیم برد، هیچگاه نگفتم که 
3 گانه کسب خواهیم کرد، هیچگاه نگفتم که دوگانه کسب خواهیم کرد. 
هیچگاه نگفتم. ولی این را در روز اول حضورم در بارسا هم نگفتم. قول دادم 
که تالش بسیاری خواهم کرد. شاید چند نفر باشند که بیشتر از من تالش 

می کنند. من خیلی تالش می کنم و به این موضوع افتخار می کنم.
ولی هیچگاه قول جام نداده ام، هیچگاه در زندگی ام این قول را نداده ام. تنها 
چیزی که می توانم قول دهم این است که تیم همانطور که من می خواهم 
بازی کند. تنها قدرتی که من دارم همین اســت. نیمه دوم بازی با موناکو 
به من نشان داد که وقتی بیشتر حمله کنی و هجومی تر باشی، کمتر گل 

می خوری. وقتی بیشتر دفاع کنی بیشتر گل می خوری. این را یاد گرفتم.

پیروزی خانگی میالن برابر جنوا 
میالن در دیداری خانگی موفق شــد با نتیجه  یک بر صفر جنوا را شکست 

بدهد و به رتبه ششم جدول سری A صعود کند. 
در این دیدار شاگردان وینچنزو مونتال نمایش به مراتب بهتری از حریف 
داشــتند و در نهایت با گل ماتیا فرناندز که در نیمه اول به ثمر رســید، به 
پیروزی رسیدند.جنوا بازی را بهتر آغاز کرد و می توانست در دقیقه 6 به گل 
برسد اما ضربه عادل تاعرابت راهی به چهارچوب دروازه میالن نداشت.یک 
دقیقه بعد، میالنی ها اولین موقعیت جدی شان را روی دروازه روسونری 
ایجاد کردند اما ضربه والی لوکاتلی روی ارسال یورای کوچکا، از باالی دروازه 
به بیرون رفت.بازی با همین روند دنبال شد و هر دو تیم موقعیت های خوبی 
برای گلزنی داشتند اما نتوانستند از آنها استفاده کنند. تا اینکه سرانجام 
در دقیقه 34، میالن توانست به گل برسد. روی یک حرکت تیمی عالی بود 
که ماتیاس فرناندز با المانا تک به تک شد و با یک ضربه فنی دقیق، توپ را 
به گوشه دروازه جنوا فرستاد.بعد از این گل روند بازی تغییر چندانی نکرد 
و هر دو تیم تالش کردند تا در همان نیمه اول به گل برســند اما علی رغم 
موقعیت هایی که داشتند، این اتفاق رخ نداد و میالن با برتری یک بر صفر 
به رختکن رفت.نیمه دوم را میالن بهتر شروع کرد و در فاصله دقایق 54 تا 
57، سه موقعیت خوب گلزنی داشت اما یکی بعد از دیگری از دست رفت. 
بازی با همین روند دنبال شد و میالنی ها که در این نیمه نمایش به مراتب 
بهتری داشتند، بارها تا آستانه زدن گل دوم پیش رفتند اما در نهایت توپ 
دیگری از خط دروازه ها عبور نکرد و بازی با همان یک گل به سود روسونری 

به پایان رسید.
 

ستاره موناکو جانشین پوگبا در فهرست فرانسه
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، برای پر کردن جای خالی پل پوگبا، 
ستاره مصدوم منچستریونایتد، تیه مو باکایوکو، ستاره موناکو، را به تیمش 
دعوت کرد. پوگبا در دیدار پنج شنبه شب منچستریونایتد مقابل روستوف 
از ناحیه همسترینگ دچار آسیب دیدگی شد و حدود دو هفته از میادین 
دور خواهد بود.غیبت پوگبا این فرصت را فراهم کرد تا دشــان از باکایوکو 
برای دیدار مقابل لوکزامبورگ در مقدماتی جام جهانی 2018 و همچنین 
دیدار دوستانه مقابل اســپانیا دعوت کند.باکایوکوی 22 ساله در پیروزی 
3-1 موناکو مقابل منچسترســیتی در دیدار برگشت مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان، گل سوم تیمش که باعث صعود این تیم شد را به ثمر 
رساند.در بیانیه فدراسیون فوتبال فرانسه آمده است:» بعد از اینکه مشخص 
شد پل پوگبا به دلیل مصدومیت برای 15 روز از میادین دور خواهد بود، 
دیدیه دشان، تیه مو باکایوکو را به اردوی خروس ها دعوت کرد.« باکایوکو 
برای تیم ملی زیر 21 ساله های فرانسه به میدان رفته اما هنوز پیراهن تیم 

بزرگساالن کشورش را به تن نکرده است.

    حاشیه ورزش

   رویداد

احسان خراسانی| زالتکو کرانچار دوباره برگشته 
اصفهان. تقریبا سه ســال بعد از اخراج عجیب و 
غریبش. وقتی عذرش را خواســتند ، ماجراهای 
عجیب و غریب رفتــن زالتکو بر می گشــت به 
تصمیم آنی مدیر اصفهانــی . چرا؟ چون به یقین 
رســیده بود او بعضی وقت هــا حالتش طبیعی 
نیست. کاری کردند که خودش از اصفهان برود. 
البته کرانچار پیشتر وقتی در مقدونیه یا کرواسی 
کار می کرد ، چنین مشــکلی برایش پیش آمده 
بود و از این شایعات برایش ساخته بودند. همان 
هفته های اولی که به پرسپولیس رفت هم کم از 
این شایعات پشت ســرش نبود. برای همین هم 
حبیب کاشانی خیلی طوالنی مدت با او کار نکرد 
و رفت سراغ دایی. کرانچار اما در اصفهان دو سه 
سالی بود و کمتر مشکل داشت تا دوره رحیمی. 
زمانی که می گفتند محــرم نویدکیا دیگر خیلی 
دلش با کرانچار صاف نیست. چند ماه بعد از این 

جدایی ، نوبت رسید به تیم ملی امید . 
کاشانی می خواست او را بیاورد و حتی تا قطر به 
مالقاتش رفت. این بار دیگر او هم کاری به دهان 
کرانچار نداشت. او گفت که هیچ وقت ندیده دهان 

این مربی بودی تندی بدهــد و گفت برایش نوع 
کارش مهم است. او اعتقاد داشت تیم امید ایران 
با کرانچار به المپیک می رسد. تقریبا همه اهالی 
فوتبال هم همین نظر را داشتند اما ورزش ایران 
آن روزها وزیری داشت به نام محمود گودرزی. 
کســی که خیلی بی پروا نگذاشت کرانچار بیاید 
و درباره دلیلش گفت:»نمــی توانم اجازه بدهم 

کســی در ایران مربیگری کند که دهانش از دو 
متری بو می دهد و حالت طبیعــی ندارد. « این 
حرف ها و این واکنش ســبب شد در نهایت تیم 
امید ایران با محمد خاکپور و محمد مایلی کهن 
حذف شود و به المپیک نرسد.کرانچار هم چرخی 
در تیم های عربی زد. یک مدتی هم در کشورش 
مربیگری کرد و باز بیکار شــد. حاال گودرزی هم 

دیگر وزیر نیست و دیگر انگار علیرضا رحیمی هم 
که به هندبال برگشــته ، به دیدار هیچ مسئولی 
نمی رود تا درباره رفتارهای کرانچار بگوید که او 
دوباره راه اصفهان را در پیش گرفته است. دوباره 
همان تشکیالت سابق تیم اصفهانی که روزی این 
مربی را برای بوی دهانش کنار گذاشته بودند ، به 
این نتیجه رسیده اند تا کرانچار برگردد.اینکه آیا 
او در این سه ســال تغییری کرده ، حالش خیلی 
دگرگون شده و دیگر دهانش بو نمی دهد را حتما 
رازش را آنها یافته اند یا شــاید همه آنچه در آن 
زمان گفته شده بود ، برای پر شدن چوب خط کار 
این مربی در آن زمان در ایــران بوده و حاال باید 

دوباره بروند سراغش. 
این بخشی از مشــکالت الینحل فوتبال ماست. 
فوتبالی که مدام دور باطل می زند و مدام بدی به 
بدی هایش افزوده می شود.شکر خدا دیگر دهان 
کرانچار بو نمی دهد!این اتفاقات فقط در ایران می 
افتد. تیم ملی امیدمــان را قربانی کردیم و برای 
بیرون کردنش از اصفهان فقــط آفتابه گردنش 
نیانداختیم و سوار بر چارپا دور شهر نگرداندیمش 

اما حاال طیب و طاهر شده که برگشته است!

آی اسپورت- ســرمربی تیم ملی در آخریــن روزهای سال آخرین بیانیه کی روش
95 بیانیه ای جدید نوشــته که در آن به روند آماده ســازی 
انتقاد کرده و البته برای شــاگردانش هیجانی ساخته تا برای 
بازی های پیش رو با تالش بی نهایت به زمین بازی بروند.  این 
هیجان را هم  در متن می بینید ؛ و هم در عکسی که از مشت 
گره کرده اش در بازی با کره جنوبی استفاده کرده. این بیانیه 

را می خوانید:
دوستان عزیز. هرچند می دانید که روند آماده سازی ما برای 
جام جهانی به خطر افتاد اما بار دیگر زمان آن اســت که در 
زمین صحبــت کنیم. می دانیــم که در قطر، آن هــا واقعا به 
قول هایی که در مورد تیم ملی شان دادند، متعهد ماندند. آن ها 
از سه مارس در کمپ آماده سازی برای دیدار با ایران هستند 
و تنها یک روز قبــل از بازی های باشگاه های شــان در لیگ 
قهرمانان آسیا، بازیکنان شان را آزاد کردند. برای مقابله با این 
سطح از آماده سازی، اجازه بدهید از یوهان کرویف، اسطوره 
فوتبال هلند، نقل قول کنم: »هر زیانی، فواید خودش را دارد.«
اکنون زمان آن است که بازیکنانم در تیم ملی روی اهداف و 
رویاهای شــان تمرکز کنند و قوی، متحد و با اعتماد به نفس 
باشــند و کامال به هواداران فوق العاده و پرشــورمان متعهد 

بمانند. ما باید معجــزه کنیم تا بتوانیم بهترین دســتاورد را 
داشــته باشــیم. نباید نگران محبوبیت های قالبی، سرزنش 
کننده ها و بازنده ها باشیم. اکنون بار دیگر زمان آن است که 
نتیجه بگیریم، امتیاز جمع کنیم و کارمان را براساس اعتبار 
دائمی و احترام پیش ببریم. این تنها راهی است که می توانیم 
باعث لذت، خوشحالی و افتخار هواداران فوتبال ایران شویم. 
متاســفانه در حال حاضر، چند جنجال کوچک و اخبار غلط 
ما را احاطه کرده اســت. ما کســانی که این کار را می کنند 
می شناسیم و می دانیم چرا این کار را می کنند. اما من یک چیز 
یاد گرفتم و مطمئنا بخش زیادی از هواداران ما این را می دانند 

و آن این است که آنها هرگز نمی توانند ما را فریب بدهند.
من معتقدم که ما همیشه باید از بهترین ها و قهرمان ها یاد 
بگیریم: »هرکسی که با شــما مبارزه می کند، دشمن شما 
نیست و هر کســی که به شــما کمک می کند، دوست تان 
نیست.« چه اظهارنظر فوق العاده ای! متشکرم مایک تایسون 

قهرمان. 
در ایــن مرحله، هــدف ما نگه داشــتن تیم ملــی در صدر 
گروهش در مرحله مقدماتی جام جهانی است. پسرها، برویم 

ماموریت مان را انجام بدهیم. با بهترین آرزوها

 تساوی نا امید کننده اینتر 
در خانه تورینو

شکر خدا دیگر دهان کرانچار بو نمی دهد 
و حاال جانشین عبداهلل ویسی شده است

بازگشت مرد 
مغضوب کروات 

به اصفهان
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1   قاپ کسي را دزديدن 
قاپ، اســتخوان کوچک و مکعب مســتطيل شکلي ســت در 
پشت زانوي جانوران پســتاندار و از دوره هاي بسيار دور، يکي 
از مهمترين وسيله هاي بازي بوده. رايگان و در دسترس بودِن 
هميشگي آن کافي بوده است تا قاِپ گوسفند يا بز را جدا کنند 
و انواِع »قاپ بازي« را اختراع؛ انواعي چون »سه قاپ«، »چهار 
قاپ« و »قاپ ســرپا«. بازيکنان بر زميــن چمباتمه مي زدند و 
قاپ ها را در دســت گرفته و بر حلقه اي روي زمين مي ريختند. 
نوعي قاپ بازي بوده کــه چند قاپ را در دايــره اي روي زمين 
مي ريختند و هر بازيکــن با انداختِن يک »شــاه قاپ« قاپ ها 
را از دايره خارج مي کرده و طبيعتًا اين »شــاه قاپ« را بزرگتر 
و جانانه تر از بقيه انتخاب مي کرده انــد. حتي »اين کاره«هاي 
قاپ بازي، شاه قاِپ مخصوص خود را داشــته اند و آن را سوراخ 
کرده و با سرب ُپرش مي کرده اند تا سنگين  شده و خوب تر فرود 
بيايد.همين کارشان يک کنايه به ادبيات ما هديه کرده؛ همان 
که در برخورد با مردماِن باتجربه و کهنه کار مي گوييم: »ُفالني 
قاپش ُپر است.« يعني حّسابي کارکشــته و اين کاره است.اين 
شاه قاپ هاي خوش دست و ُپر، بهانه خوبي بوده براي باجگيري 
از صاحباِن آن ها؛ يعني وقتي »قاپ کســي را مي دزديدند« او 
را در چنِگ خويش مي آوردند و هرچــه در قباِل پس دادِن آن 
مي خواستند، احتمااًل برآورده مي شده.امروزه هم وقتي کسي 
را آنچنان تحت تأثير قرار داده باشند که هرچه بخواهند، بکند و 

هرچه گويند، بپذيرد، مي گويند: قاِپ او را دزديده اند.
2   جيک و بوکشان با هم است 

از مکعِب مســتطيل شــکل بودِن قــاپ گفتم؛ هــر وجِه اين 
شش وجهي، نامي هم داشته است: دو سطِح بزرگتِر حالِت افقي 
قاپ که احتمال فرود آمدن قاپ بر آن ها بيشــتر بوده، به شکل 
محّدب و مقّعر است. ســطِح مقّعر را »جيک« و سطِح محّدب 
را »بوک« مي ناميدند. دو ســطِح افقي کوچک را هم »اسب« و 
»خر« ناميده  بودند و سطح هاي عمودي که فرود آمدِن قاپ بر 
آن ها نادر بوده، »اُنبا«.در بازي »سه قاپ« هر بازيکن سه قاپ در 
دست گرفته و بر زمين مي انداختند و بر اساِس حالتي که اين سه 
فرود مي آمده، امتياز کسب مي کردند. بيشترين امتياز ها زماني 
بوده که يک »اسب« با دو »جيک« يا يک »خر« با دو »بوک« 
مي آمد؛ يعني »جيک و بوکشان با هم مي آمد«.و در آخر آنکه اين 
ترکيب را به غلط »جيک و پيک« هم مي گويند که احتمااًل عّلت 
اين اشتباه، هم آوايي و سهولت تلّفظ »پيک« در کناِر »جيک« 

و به جاي »بوک« است.
3     ُبز آوردن، ُبز بياري 

بازيکن ها بر اساس حالت فروِد قاپ ها در سه قاپ، يا برنده مي شدند 
يا بازنده يا حالِت خنثي  که فقط نوبت را به حريف مي ســپردند. 
حالت برنده را »نقش« مي گفتند و به اصطالح خودشــان برنده 
نقش مي آورد؛ حالت خنثي را »بهار« مي ناميدند و حالت باخت را 
»ُبز« و پنج حالت براي اين »ُبزآوردن« متصّور بودند. اين ُبزبياري 

مصطلِح اين روزهاي زباِن معاصر، از اينجاست.

ادبيات عوام)هر دوشنبه(
Behzad.borhan@gmail.comبهزاد برهان
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پر از مسافران مرد
   فيسنامه

گمان کردم فرشته نجاتم آن تاکسي پرايد بي رمقي 
باشد که تا سوارش شــدم دريافتم، در تشريفات، 

چيزي از يک پيکاِن ۴۸ تصادفي کم ندارد.
با اين که راننده تاکسي، ماشينش را درست جلوي 
پاي من متوقف کرد، ولي تا دســت بردم ســمت 
دستگيره درب شــاگرد، بانويي فربه طور، معادل 

سه تاي من، از روبه رو سر رسيد و جاي خالي دسِت 
من، روي دستگيره درب جلو را پر کرد. به سرعت 
عقب کشــيده وانمود کردم هيچ اتفاقي نيفتاده، 
اصال صندلي کنار راننده جاي راحتي نيســت و 
خودم همين را مي خواستم، درب را باز کردم و روي 
صندلي عقب که خشک بود مثل نيمکت پارک، جا 
گرفتم.چند متري مانده به اولين ايستگاه تاکسي 
نرخ کرايه غير منصفانه اي که راننده طلب مي کرد، 
بين او و مسافر تپل را به هم زد. مسافر معترض بود 

و راننده وسيله را متوقف کرد. زن بي معطلي پياده 
شد. من هم از فرصت پيش آمده استفاده کردم تا 
جاي خانم را بگيرم و در طول مسير معذب نباشم.

راننده که تا اينجا فقط يک بي انصاف بود، حاال بد 
اخالق و بد دهن هم شد. دنده را با زحمت جا داد 
و گفت: »زنيکه xxx جاي دو نفرو گرفته، حرف 

زيادي هم مي زنه.«
به اندازه ثانيه اي فرصت داشتم تا بين يک شهروند 
خوب، که توهيني مشابه را خواهد شنيد و خائني 

که بي احترامي به هم نوعش را مي پذيرد، ولي به 
آساني مسير طوالني مرکز شهر تا محل سکونتش 

را طي خواهد کرد، جابه جا شوم.
رو به راننده گفتم: خانم حق داشــتند، اين کرايه 
عادالنه نيست و از همه بدتر حرف زشتي که درباره 
ايشــان زديد و... راننده بدون تاخير ترمز کرد و با 
تحکم گفت: پياده شــودور شدن تاکسي، چيزي 
شبيه فراِر ماشيِن دزد ها در فيلم هاي گانگستري 

بود.

همانجايي که پياده شــده بودم )پيــاده ام کرد( 
ايستادم.  فرشته نجات سابق، کمي دورتراز ايستگاه 

ترمز کرد و مرداني سوار شدند. 
تاکســي مردها، تا در محــدوده ديد مــن بود، 
حرکت مي کرد و توقفي نداشــت. شايد کساني 
که صندلي هــاي نه چندان راحت تاکســي را پر 
کرده بودند، به شــنيدن توصيف راننده از زن ها، 
ســر تصديق تکان مي دادند و با کلماتي مشابه او 

را همراهي مي کردند .              از صفحه  فائزه صدر

پرونده پیچیده مالکان شرکت بیک 
برادران تحريريان صاحب کارخانه خودکار بيک 
شــکايتی به دفتر آقا داده بودند و آقا هم دستور 
پيگيری داده بودند و خواسته بودند که گزارش 
اقداماتی که انجام می دهيد را به من ارائه نماييد.

البته بخشــی از نامه آقا خيلی تند بود، مضمون 
آن چنين اســت: خدا کند که اين گونه که اين ها 
)تحريريان( می گويند درســت نباشد؛ و اال وای 
بر من، وای بر ما، اگر اين درســت باشد. اگر اين 
ظلم ها در کشــور شــود، در قيامت چه پاسخی 

خواهيم داد.
برادران تحريريان قبــل از انقالب اين کارخانه را 
راه انداخته بودند و از محترمان تهران بودند. من 
هيچ ارتباط و شناختی از اينها نداشتم. تعزيرات 
با بچه های وزارت، اينها را به اتهام سوء استفاده از 
ارز دريافتی و وارد نکردن مواد اوليه دستگير کرده 
و با وجود سن بااليی که داشتند به شدت اذيت 
کرده بودند. به خصوص وقتی به اينها گفته بودند 
که می خواهيم جلوی کارگرها شما را شالق بزنيم، 
شکنجه روحی شده بودند و اين ها با وجودی که 
افراد مذهبی و متدينی بودند، تحت فشار عصبی، 
هر دو اقدام به خودکشــی کرده بودند که البته 
مأمورين مانــع اين کار شــدند و آن ها موفق به 

خودکشی نشدند.
آقا بنده را مأمور رســيدگی به اين پرونده کرد. 
مســئوليت خيلــی ســنگينی بود، بخشــی از 
طرف حســاب من، بچه هــای وزارت اطالعات و 
بخشــی ديگر تعزيرات حکومتــی بودند. جهت 
رسيدگی به اين پرونده، بايد به مکان های »ورود 

ممنوع« وارد می شدم. تجربه بازرسی هم نداشتم 
و اين اولين پرونده ارجاعی آقا به اينجانب بود. من 
از خدا خواستم به من کمک کند. آن طوری که 
حق است رسيدگی شود. با توکل بر خداوند کار را 
شروع کردم. اخوی زاده را که در وزارت اطالعات 
کار می کرد، خواســتم و موضــوع مأموريت را با 
ايشان در ميان نهادم. به ايشان گفتم دو سه تا از 
بچه های وزارت را که تسلط خوبی برای اين گونه 

کارها دارند، شناسايی و به من معرفی کن.
روزی ايشان سه نفر از رفقايش را با ويژگی هايی 
که ذکر شــد به منزل مــا آورد و معرفی کرد. به 
آقايان گفتم من بر اســاس معرفی حميد با شما 
آشنا شدم و به شــما اعتماد می کنم. اين پرونده 
را در اختيار شــما قرار می دهم، ولی نفرين خدا 
و رسول خدا بر شــما باد اگر اين کار را با گرايش 
خاصی پيگيری کنيد و مالحظه کسی را بکنيد... 
خط، گرايش، حب و بغض همه را کنار بگذاريد. 
اگر نارو بزنيد روز قيامت شــما را نمی بخشم، آقا 
هم شما را نمی بخشــد. آقايان اعتماد مرا جلب 
کردند و با تعهدی که در آن ها احســاس کردم 
کار را واگذار نمودم. البته اين ها تعجب کردند که 
يک شخصی مثل ناطق که کلی حرف درباره اش 
می زنند حاال ايــن طور جدی و بــدون گرايش 

سياسی می خواهد پرونده را پی گيری کند.
ما وقتی که درهای ورود ممنوع را باز کرديم و با 
زور به بعضی از ندامتگاه ها و زندان ها رفتيم و وقت 
و بی وقت کار را پيگيری می کرديم، بايد با بعضی 
بچه های وزارت که خودشان بازجوهای پيچيده 

و زرنگ و پختــه ای بودند برخــورد می کرديم. 
به فضل خدا يک گــزارش متقن و مســتدل و 
غير قابل ترديد تهيه کرديــم. وزير اطالعات آن 
موقع آقای فالحيان بود که به من گفت: اين کار 
شــما بزرگ ترين ضربه را به ما زد. گفتم رفاقت 
سرجايش، اما به من مأموريت داده شده و قوم و 
خويش و رفيق و فاميل نمی شناسم، حضرتعالی 
محترم، اما من وظيفه و تکليــف خودم را انجام 
می دهم. گــزارش را که به آقا داديم، پيشــنهاد 
داديم که اين سه جوان بازجو که اين تخلفات را 
انجام دادند، دســتگير و محاکمه و اخراج شوند، 
آقا هم پيشــنهادها را پذيرفتند و دستور دادند 
که اجرا شود. متخلفين دســتگير شدند و آقای 
»نيری« محاکمه شان کرد و شــالق خوردند و 

اخراج شدند...

 آخرين ملجاء و مرجع 
اين بازرسی که تمام شد، آقا به من حکم بازرسی 

دادند...
ترکيب اعضای دفتر بازرســی هم به اين صورت 
اســت: چهار گروه کاری وجود دارد که عبارتند 
از: گروه فرهنگی، گــروه اقتصادی، گروه قضايی 
و گروه سياســی هر گــروه يک رئيــس و دو تا 
کارشــناس دارد، اين اجازه را هــم داريم که در 
مواردی از دستگاه های ذيربط کارشناس بگيريم 
تا در پرونده ای با مــا همکاری کنند. اکنون تمام 
اعضای دفتر بازرسی از رئيس تا آبدارچی و پيک 

و راننده، بيست نفر هم نمی شوند...

 شکايت از داخل زندان 
آقای فردوسی پور که در مجلس بودند، نامه ای 
از يک زندانی مشــهدی به من دادند. نوشته 
بود که اکنون من به اتهام فحشا و زنا در زندان 
هستم، اما قبيله و خانواده شاکی من برای اين 
که تالفی و قصاص کنند دختر هشت ساله مرا 
در مسير مدرسه گرفته اند و به او تجاوز کردند 
و در نهايت هم او را کشــتند. بعد هم با نفوذی 
که داشتند، پزشکی قانونی اعالم کرده به مرگ 
طبيعی مرده است. حق بنده را ضايع کردند و 
خودم هم در زندان هســتم... با اين که از نظر 
روحی خيلی زود متأثر نمی شوم اما اين واقعه 
مرا به شدت تکان داد و آرامش مرا به هم ريخت 

و يک شب تا پاسی از شــب خوابم نمی برد که 
يک بچه هشت ساله چه گناهی کرده است؟

برای پی گيری از آقا اجــازه گرفتم. آن موقع 
رئيس دادگستری خراسان آقای شيخ سعيد 
حيدری بودند. ايشــان اهل بابل است و مدتی 
هم در دادگستری مازندران بود. انسان بسيار 
محترمی هســتند. تلفــن زدم که با ايشــان 
هماهنگ کنم. گفتند آقای ناطق اين پرونده 
االن روی ميز من است. من پی گيری می کنم، 
نيازی نيســت هيات بفرستيد. وقتی خواستم 
بگويم که هيات نرود، ديدم هيات رفته است. 
لطف خدا بود. رئيس گروه قضايی اعزامی، آقای 
اميری بود که جوان بسيار موفق و خوبی است. 
محل واقعه، روســتايی در چهــل کيلومتری 
مشهد بود. وقتی از طرف رهبری سه تا قاضی 
به خاطر رسيدگی به شکايت يک زندانی وارد 
منطقه شــدند، مثل بمب منفجر شد. پس از 
بازرسی معلوم شد که حرف آن زندانی درست 
بوده است. همان جا دستور داده شد با پزشکي 
قانونی وقت و ساير دست اندرکاران اين پرونده 
برخورد شــود و به اين تظلــم خيلی محکم 
رسيدگی شــد. من معتقدم اگر چيزی به درد 
آخرتم بخورد، همين کارهای علی الظاهر ريزی 
اســت که آثار بســيار خوبی دارد؛ به خصوص 

حق الناس.
منبع: خاطــرات حجت االســالم ناطق 
نوری)مرکز اســناد انقالب اســالمی( - 

پارسينه.

خاطرات حجت االسالم ناطق نوری از »دفتر بازرسی رهبری«

  اينستاگرافی )منتخبی از اينستاگرام چهره ها(

 زانيار خسروي در حاشيه كنسرت رضا گلزار با او عكس گرفته.

 عكسي از بهنوش طباطبايي در اجراي نمايش نام تمام مادران.

 ساره بيات به كنسرت رضا گلزار رفته.

 رضا عنايتي گفته   هميشه سكوت عالمت رضا نيست. 
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 امام حسين )ع(  
  لَترَفْع حاَجَتَك إّل إلى أَحِد َثالَثٍة: إلى ذي دیٍن أو ُمُروٍَّة أو َحَسٍب؛

 جز به نزد يكى از اين سه كس حاجت مبر: ديندار يا صاحب مرّوت يا داراى اصالت خانوادگى

حکمت نامه امام حسين)ع(: ح 598

 واگویه های انتظار
به ماه آسمانی اعتباری نيست

روز من
با د ید ن روی ماه تو

عيد  می شود …

 دستور زبان عشق
یکی باید  باشد  که آد م را صد ا کند. ..

به نام کوچک اش صد ا کند. .. / یک جوری که حال آد م را خوب کند ..
مریم  ملك د اریک جوری که هيچ کس د یگر بلد  نباشد .. / یکی باید  آد م را بلد  باشد ... عباس  قربانی

1   فتحعلی اویسی ناهمگونی و غيراستاندارد بودن جاده را عامل 
تصادف امروز خود عنوان کرد.

به گزارش میزان، فتحعلی اويسی بازيگر ســینما و تلويزيون در خصوص 
تصادفی که در آخرين روزهای سال با خودرو شخصی اش داشت گفت: »در 
جاده متل قو به سمت نمک آبرود و به همراه همسرم مشغول رانندگی بودم 
که ناهمگون بودن جاده و ماسه ای که کف آن ريخته شده بود باعث بر هم 
خوردن تعادل و واژگونی خودروی من شد.« او ادامه داد: »با صحبت های که 
با مسئول حمل و نقل خودرو داشتم گفت که اين چندمین تصادف اين روزها 
است و اين جاده استاندارد نیســت.«بازيگر سريال »کمربندها را ببنديم« 
تصريح کرد:  »بعد از واژگونی، خودرو هشــت بار به دور خود چرخید و خدا 
خواست تا زنده بمانیم. در حال حاضر از بیمارستان مرخص شده ايم و حال 

عمومی هر دوی ما کاماًل خوب است.«
اويسی لطف خدا را باعث بخیر گذشتن اين حادثه خواند و خاطرنشان کرد: 
»خدا را شکر می کنم که در آستانه سال نو رحمت خود را به من نشان داد و 

اين بهترين پیام نوروز برای من است. پس از تصادف مردم ناحیه و رهگذران 
بی نهايت به ما لطف داشته و کمک کردند تا از مهلکه جان سالم به در ببريم.«

2   چاک بری، اسطوره موسيقی راک  اند  رول در 90 سالگی چشم از 
جهان فروبست. 

به گزارش خبرگزاری خبرآنالين، پیکر بی جان چاک بری يکی از پیشگامان 
سبک موسیقی راک اند رول، شنبه ۲۸ اسفند در خانه اش پیدا شد. باب ديلن، 
خواننده سرشناس آمريکايی و برنده نوبل ادبیات از بری به عنوان شکسپیر 
موســیقی راک اند رول ياد می کرد. بری در کارهايش عناصر ســبک های 
موســیقی بلوز، راکابیلی و جاز را به هم آمیخت و برخــی از ماندگارترين 
ترانه های قرن بیستم را خلق کرد.  او الها م بخش بسیاری از ستارگان بزرگ 
موســیقی راک مانند کیث ريچاردز،  پل مک کارتنی، جــان لنون و بروس 
اسپرينگستین بود. آهنگ های او بارها از سوی بسیاری از گروه های شناخته 

شده چون بیتلز و رولینگ استونز و حتی الويس پريسلی بازخوانی شد. 

سايتنگار

ماشین فتحعلی اویسی هشت بار چرخید

برنامه »سه ستاره« شــاهد معرفی برترين برنامه 
تخصصی تلويزيون و همچنین مجريان برتر زن بود.

به گــزارش خبرآنالين، برنامه »ســه ســتاره« به 
تهیه کنندگی و اجرای احســان علیخانی، شبانگاه 
شنبه ۲۸ اسفند، برگزيدگانش در بخش برنامه های 

تخصصی و مجريان زن تلويزيون را اعالم کرد.
در بخش برنامه های تخصصی، با رای مردم، برنامه 
»فوتبال 1۲0« رتبه اول، »سمت خدا« رتبه دوم و 

»ثريا« به عنوان برگزيده سوم انتخاب شدند.
در برنامه شــب گذشــته، برگزيدگان برنامه های 
تخصصی حضور پیدا کردند که عادل فردوسی پور 
به عنوان تهیه کننده برنامه »فوتبال 1۲0« يکی از 
آنان بود. پس از حضور فردوســی پور در استوديوی 

»سه ستاره«، احسان علیخانی گفت: »فردوسی پور 
امسال جايزه های زيادی در بخش های ديگر دريافت 

می کند.«
در بخش ديگری از اين برنامــه، مجريان برگزيده 
زن در سال ۹۵ انتخاب شدند که در اين بخش مژده 
لواسانی با حداکثر آرا در صدر قرار گرفت و بعد از او 
به ترتیب گیتی خامنه و ژاله صادقیان قرار گرفتند.

مژده لواســانی پس از دريافت تنديس خود گفت: 
»اين رای به نوعی اعتماد به جوانان است؛ اعتمادی 
که از طرف مردم شده است و اين اعتماد مسئولیت 
می آورد. درواقع من فکر می کنم بار مسئولیت من 

بیشتر شده است.«
گیتی خامنــه نیز در ايــن برنامه از مردم تشــکر 

و قدردانی کرد و خطــاب به احســان علیخانی و 
برنامه هــای او از جمله »ماه عســل« عنوان کرد: 
»کاری که انجام می دهید مثل »ماه عسل« سال ها 
آرزوی من بوده اســت؛ اينکه بتوانم روحیه انسان 
دوستی را ترويج دهم.«ژاله صادقیان از جمله غايبان 
اين برنامه بود که به دلیل سفر نتوانسته بود حضور 

داشته باشد.
ويژه برنامه سال نو »سه ســتاره« به تهیه کنندگی 
و با اجرای احســان علیخانی با حضور برگزيدگان 
مردمی اين برنامه و همچنیــن ده ها چهره مطرح 
حوزه سینما، تلويزيون، ورزش، موسیقی و همچنین 
نخبگان جوان کشور از شــبكه سه سیما روی آنتن 

می رود.

فردوسی پور اولین جایزه خود را از »سه ستاره« گرفت
مژده لواسانی بهترین مجری زن شد و گیتی خامنه و ژاله صادقیان را پشت سر گذاشت

سال خوبی نبود
آخرین حرف های مهناز افشــار  در 

پایان سالی پرحادثه

مهناز افشــار بازيگر زن ســینمای ايران که در 
سالهای اخیر به واسطه ازدواج با ياسین رامین 
فرزند معاون مطبوعات محمــود احمدی نژاد 
و بعدتر بازداشت همســرش به واسطه شکايت 
هالل احمر در کانون حواشی قرار داشت در همه 
ماههای بازداشت همسرش و حتی اخیرا آزادی 
وی با سپردن وثیقه میلیاردی تا زمان تشکیل 

دادگاه، حرفی نزده است.
به گزارش سینما روزان، مهناز افشار در تازه ترين 
گفتگويش همچنان درباره شکايت هالل احمر از 
شوهرش چیزی نگفته است و باز هم پاسخگويی 
را به زمانی ديگر موکول کرده است. اين بازيگر 
البته درباره خوب نبودن حالش در ســال اخیر 
سخن گفته ولی ابدا درباره ارتباط اين حال بد با 

بازداشت همسرش چیزی نگفته است.
مهناز افشار با بیان اينکه اسکار فرهادی حالش 
را خــوب کرده بــه »آپاراتچی« بیان داشــت: 
دريافت جايزه اسکار بسیار خوشحالم کرد چون 
امسال سال خوبی نبود؛ اتفاقات بد زياد داشتیم 
بخصوص بخاطر درگذشــت عباس کیارستمی 
و بعد حمیده رضوی مستندســاز و اين اتفاقات 

باعث شد حال خوبی نداشته باشم!
افشار ادامه داد: با همه خســتگی و مسئولیت 
زندگی حال اين روزهايم بــا حرفه ام محکمتر 
و آرامتر میشــوم برای مقابله با مسائل زندگی 
شخصی. اين بازيگر ۳۹ ساله با اشاره به حواشی 
زندگی شخصی اش تأکید کرد: با احترام به همه 
همکاران معتقدم چیزی به اسم زندگی شخصی 
وجود ندارد چون وقتی عکس بارداريم را منتشر 
می کنم ديگر نمی توانم به مخاطب خط بدهم که 
چه بنويسد. با پرسش های مخاطبان مسأله ندارم 

تا جايی که روح مرا زخمی نکند.
وی با نزديک شــدن به مســأله همسرش بیان 
داشت: وقتی می گويم شما دزدی هیچ کس از 
جامعه از من نمی خواهد ثابت کنم پس برای اين 
جامعه نمی شود توضیح داد؛ پس راه من سکوت 
است و اثبات حقیقت در زمان. به وقتش پاسخ 

خواهم داد.
مهناز افشار درباره ازدواج با آقازاده محمدعلی 
رامین اظهار داشــت: روزی که ازدواج کردم 
می دانستم با فردی ازدواج می کنم که پدرش 
عکس مرا با مجله بسته اســت!!! می دانستم 
دارم تصمیمی می گیرم که تاوان دارد. روح 
مرا زخمــی کردند و اين زخم، مرا ســاخت. 
من صبر کردم؛ من او را دوست داشتم و بابت 

دوست داشتن تاوان دادم.
مهناز افشــار که در همه اين ســالها به خاطر 
شــباهت با يک خواننده لس آنجلســی مورد 
توجه قرار گرفته خاطرنشان ساخت: در دوران 
دبیرستان عکس های اين خانم را امضاء می کردم 
و می د ادم به بچه های محل. بعدها خود ايشان را 

هم ديدم و کلی با هم کیف کرديم!!!
اين بازيگر پیرامون شروع کارش و کیفیت پايین 
آثارش اظهار داشت: در ابتدای کار زياد قضیه را 
جدی نمی گرفتم چون سوادم سواد يک دختر 
1۸ ساله بود و ده سالی گذشت تا بتوانم جدی تر 

شوم و فهمیدم بايد دقت کنم.
وی ادامه داد: بعد که کم کم گذشت سعی کردم 
روند کاريم را بهبود بخشم و به جايی رسیدم که 
در زمانی که فیلمبرداری نگاتیو بود وقتی ضبط 
آغاز می شد روح خودم به کناری می رفت و می 
نشســت و کاراکتری تازه در من حلول می کرد. 
افشار که اخیرا درگیر دو کار همزمان يکی سريال 
خانگی »عاشــقانه« و ديگری فیلم »دارکوب« 
است اظهار داشت: تابحال پیش نیامده بود که 

همزمان در دو کار باشم چون در شبکه خانگی 
به جز تجربه ناموفق »عشــق تعطیل نیست« 
نبوده ام اما حاال از يک طرف در »عاشقانه« هستم 
و از طرف ديگــر در »دارکــوب«. يک معذرت 
خواهی به خاطر نیمه کاره ماندن »عشق تعطیل 
نیســت« به مخاطبان بدهکارم. در ابتدای کار 
»عاشــقانه« هم نگرانی هايی وجود داشت در 
اين جهت بخصوص که به جز »عشق…« يک 
مجموعه ديگر با نام »آســپرين« هم دچار اين 
اتفاق شــد!!! تنها مجموعه ای که ديديم کامل 
پخش شد »شــهرزاد« بود!!! ســريال ما هم در 
برهه ای به مشکل خورد اما خوشبختانه حل شد 

و تا انتها رفت.
بازيگر »تینــا« در فیلم توقیفــی »ارادتمند« 
عبدالرضا کاهانی خاطرنشان ساخت: اين گونه 
توقیفها موانعی است که می تواند انگیزه را بگیرد 
اما من سخت جانم و حتی با کاهانی صحبت کردم 
و گفتم آماده ام برای همکاری بعدی. حاضرم با 
سرم محکم بکوبم به سقف و سرم خونین شود 

اما سقف را بردارم.
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 واگویه های انتظار
به ماه آسمانی اعتباری نيست

روز من
با د ید ن روی ماه تو

عيد  می شود …

 دستور زبان عشق
یکی باید  باشد  که آد م را صد ا کند ..

به نام کوچک اش صد ا کند .. / یک جوری که حال آد م را خوب کند ..
یک جوری که هيچ کس د یگر بلد  نباشد .. / یکی باید  آد م را بلد  باشد ...
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رانند  ه گفت: د  يگه خســته شــد   م؛ هرروز باهاس کارمو ول کنم، برم تو 
آفتاب د  نبال خونه بگرد  م ... پیرمرد   گفت: آد  م تو نظام ياد   می گیره که تو 
پوتینش زند  گی کنه ... پسر د  انشجو گفت: آقا راستی می گن پوتین واسه 
افتتاح نیروگاه بوشهر می آد   ... رانند  ه گفت: من می گم اثاث هام بیرونه، 
شما به روس ها د  ل بستی؟! د  لت خوشه جوون؟ ... پیرمرد   گفت: روسیه 
با اون بیامرز خیلی بد   بود  ؛ همیشه شريک د  زد   بود   و رفیق قافله ... پسر 
گفت: حاال مگه شما االن خونه ند  اری که د  نبال خونه ای؟ ... رانند  ه گفت: 
بابا يه خبطی کرد  م، صابخونه اومد   گفت يا د  يويست بذار رو کرايه  ات، يا 
بلند   شو؛ منم سینه سپر کرد  م که اوهوکی، پا می شم؛ خونه ريخته... االن 
يه هفته  اس هر جا می رم می بینم باهــاس چارصد   بذارم رو پول اجارم، 
روم هم نمی شــه به صابخونه بگم حاجی می شــینم همین جا، د  ستتو 
هم می بوسم ... زن گفت: مســتقیم ... پیرمرد   گفت: مستقیم رانند  ه ها 
يعنی د  ربست خانوم، اين جوری نگو؛ ها ها ها ... زن سوار شد  : آقا چقد  ر 
می شه تا ســر تخت  طاووس؟ ... رانند  ه گفت: 1000 می شه خواهرم ... 
زن گفت: پريروز سوار شد  م 800، خوبه سر گرد  نه نیست ... پسر گفت: 

وقتی خود  شــون می گن گرون کنین خب اينام از خد  اشــونه خانوم ... 
رانند  ه صد  ای راد  يو را برد   بــاال و هم خوانی کرد  : ازم نخواه با تو بمونم، تو 
هیچی از من نمی د  ونی ... زن گفت: بله خب، معلومه وقتی سه برابر کرايه 
می گیرين سرخوش هم هستین ... پسر گفت: خوش به حال هر کی د  لش 
خوشه واقعا ... پیرمرد   گفت: جوون، تو چرا د  لت خوش نیست؟ خب برو 
زن بگیر، ببین زند  گی چقد  ر شیرين می شه؛ من اگه زنم رو هنوز د  اشتم 
موهام سفید   نمی شــد   يهو ... زن گفت: زن بگیرين که زنه رو پیر کنین، 
نه؟ ... گويند  ه  اخبار د  ر راد  يو گفت: وی وعد  ه د  اد  ه است که منتظر د  الر 
3000 تومانی و کاهش شــد  يد   قیمت طال باشید   ... رانند  ه گفت: چشم 
عسلم، پوالمون رو نگه می د  اريم د  الر شد   3000 می ريم کلی می خريم؛ 
هر هر هر ... زن گفت: آقا من جلوی اون فتوکپی يه پیاد  ه می شم ... رانند  ه 
با راد  يو خواند  : مرا که با تو شاد  م پريشان مکن ... پیرمرد   گفت: قمر خوب 
می خوند  ؛  زن گفت: آقا گفتم پیاد  ه می شم؛ يه ذره صد  ای اون بی صاحابو 
کم کن ... رانند  ه زد   روی ترمز: صاحاب د  اشت که نمی اومد   زير د  ست شما 

سگد  وی کنه که. بفرما.

جالل سمیعی  تاکسی هفت

مریم  ملك د ار عباس  قربانی

1   تيم هسته ای کنار سفره هفت  سين

از ســفره هفت ســین هتل بوريواژ يک تصوير در اختیار خبرنگاران قرار 
گرفت؛ تصويری بدون شرح که مذاکره کنندگان ايرانی را کنار میزی که 
هفت سین در آن چیده شده ، نشان می دهد. به گزارش مجله مهر، مديران 
هتل بوريواژ در لوزان سوئیس محل مذاکرات هیات های ايرانی و آمريکايی 
چهارشنبه شب رنگ و بوی نوروز به هتل خود دادند  تا تیم مذاکرات ايران 

در کنار سفره هفت سین در هتل محل مذاکرات عکس يادگاری بگیرند.

2   انهدام شبکه مدلينگ در فيس بوک توسط سپاه
به گزارش ايسنا، مرکز بررسی جرايم ســازمان يافته سايبری سپاه قائم آل 
محمد )عج( استان ســمنان در اطالعیه ای از انهدام شبکه ترويج فساد در 
شبکه های اجتماعی خبر داد. در اين اطالعیه آمده است؛ به اطالع مردم عزيز 
استان سمنان می رساند، در ادامه شناسايی و اشراف بر عوامل مخل امنیت 
اخالقی و اجتماعی در فضای سايبری استان، سربازان گمنام امام زمان)عج( 
مرکز بررسی جرايم سازمان يافته سايبری سپاه قائم آل محمد)عج( استان 
سمنان، موفق به کشف، شناســايی و انهدام شبکه ترويج فساد و ابتذال در 
حوزه های ضد فرهنگی و ضداخالقی در شبکه های اجتماعی شدند. بخشی 
از اقدامات اين شبکه سايبری شامل: »ترويج فرهنگ برهنگی و مدلینگ و 
عادی ســازی بی حجابی«، »تالش برای ترويج فرهنگ اباحه گری و ترويج 
روابط خارج از قواعد اخالقی«، »ترويج سبک زندگی غربی«، »اغفال و انتشار 
تصاوير خصوصی دختران و زنان عضو فیس بوک و فراهم نمودن زمینه کسب 
در آمد نامشروع« می شــود. اين اطالعیه می افزايد؛ اشراف اطالعاتی شکل  
گرفته در بستر رسانه های اجتماعی موجود، گويای فعالیت های خالف قانون 
و شرع به اشکال مختلف در ساير رسانه های اجتماعی است که عمومًا از سوی 

افراد سود جو و معاند شکل می گیرد.

3   فروش مار در بازار پارچه و لباس عبدل آباد!

حیوانات آبزی در بازار پارچه و لباس عبد ل آباد به قیمت حدود 20 هزار 
تومان به فروش  می رسد.

آرزو ايوبی: در اين ايام که نزديک به نوروز اســت، مراکز خريد مختلف 
مورد توجه همه  مردم اين شهر قرار گرفته است. در اين میان مرکز خريد 
عبدل آباد در جنوب شهر به عنوان يکی از مراکز خريد ارزان برای قشر 
ضعیف جامعه شناخته شده اســت. چند قدم مانده به اين بازار شلوغی 
جمعیت به چشــم می خورد و صدای دستفروشانی که فرياد می زنند و 
اجناس خود را تبلیغ می کنند به گوش می رســد. در اين خیابان که به 
عنوان بازار پارچه و لباس شناخته شده است، همه نوع اجناس در دستان 

کودکان و جوانان دست فروش ديده می شود که فرياد می زنند: »ماهی 
شب عید اين ور بازار، الک پشت و مار دارم بیايد اينور بازار...«

مارهای زنده ای که با طول 50 سانتی متر در شیشه  های استوانه ای که 
حدود دو سوم آن را آب تشکیل می دهد حرکت می کند، به قیمت 20 
هزار تومان به حراج گذاشته شده است. در کنار اين مارها، الک پشت های 
کوچک و بزرگ نیز در شیشه های حبابی شکل و ماهی های ريز داخل 

ظرف های بزرگ قرمز رنگ نیز به فروش می رسد.
در اين میان کودکانی که دست در دســت مادران شان حرکت می کنند، 
با شگفتی و هیجان دســت مادران شان را کشــیده و به تماشای مارها و 
الک پشت ها می ايستند، فروشنده درحالی که فرياد می زند و اين حیوانات 
آبزی را تبلیغ می کند، مراقب کودکانی اســت که به تماشای اين منظره 
 ايستاده اند. يکی از خريداران که پسر جوانی است با لهجه ترکی می گويد:
» من اين مار را برای آکواريوم تهیه می کنــم.« کودکانی که با هیجان به 
تماشای اين منظره ايستاده اند از مادران خود می خواهند الک پشت های 
کوچک را خريداری کنند ولی از خريد اين مارها وحشــت دارند و مدام از 
دلیل فروش  و نحوه نگهداری اين مارها ســوال می کنند. فروشنده که در 
وسط اين خیابان بساط کرده اســت، دلیل خود را از فروختن اين مارها 
و الک پشــت ها، بازار داغ ايام نزديک به نوروز عنوان  می کنند. چند قدم 
جلوتر از اين، حیوانات زنده ماهی های بزرگ صید شده، روی چرخ برای 
سفره های شب عید فروخته  می شوند، که طبق سنت  ايرانی ها پختن ماهی 
در شب عید  شگون دارد. يکی از فروشــندگان پیر با زبان ترکی در مورد 
اين بازار می گويد: »هر چیزی در اين بازار به فروش می رسد.« کمی  جلوتر 
آجیل روی چرخ ها ديده می شود، سمت راست مرد درشت اندامی  ايستاده 
که لوازم  آرايش با مارک های معــروف را روی میز چیده و به قیمت ارزان 
به فروش گذاشته است. در اين خیابان کودکان، جوانان و حتی مردهای 
مسنی هستند که دست فروشی می کنند. به گزارش اقتصاد نیوز، آن طور 
که برخی از فروشــندگان می گويند، همه خريداران اين خیابان افراد کم 
توان و ضعیف نیستند، بلکه گاه افرادی از مرکز و شمال شهر نیز به چشم 

می خورند که در حال خريد از اين دستفروشان و مغازه داران هستند.

4   پوســتر جالب شهرداری 
اصفهان برای نوروز 

به گزارش دانا، اين پوســتر متفاوت 
شــهرداری اصفهــان بــرای نوروز 
در شــبکه های اجتماعی بسیار به 

اشتراگ گذاشته شده است.

5   خواننده زن ایرانی، به دادگاه 
انقالب احضار شد

فارس اعــالم کــرد: پلیــس امنیت 
تهران بزرگ شــکايتی را علیه مهديه 

محمدخانی و مجید درخشانی به دلیل تهیه و تدوين و انتشار فیلم تک خوانی 
زنان در راستای قبح شکنی اين موضوع، تنظیم و تقديم قوه قضائیه کرده 
است. بر اســاس اين گزارش در پی اين شکايت، دســتگاه قضايی مهديه 

محمدخانی و مجید درخشانی را برای بیان توضیحات احضار کرده است.

6   سانسور بازیگر زن سينما و تلویزیون ایران، در برنامه »90«
به گزارش کافه سینما، در بخشی از برنامه اين هفته 90 که به نمايش جلد 
مطبوعات ورزشی صبح سه شــنبه اختصاص داشت، جلد روزنامه شوت به 
صورت سانسور شــده پخش شــد. در برنامه 90 اين هفته صفحه نخست 
روزنامه های ورزشی روز سه شنبه به نمايش گذاشته شد كه اين آيتم نكته ای 
عجیب در دل خود داشت. هنگام به تصوير كشــیده شدن روزنامه شوت، 
قسمتی از اين روزنامه كه مربوط به مصاحبه با سحر قريشی بود حذف شد. 
دلیل اين كار مشخص نیســت و بايد پرسید آقای فردوسی پور كه اين همه 
فرياد شفاف سازی اش گوش عالم را كر كرده چرا دست به اين سانسور زده 
است.البته سحر قريشی مدت هاست در رسانه ملی ممنوع التصوير شده و 

قطعا فردوسی پور هم به موازين رسانه متبوع خود مقید است.

 سايتنگار

سانسورسحرقريشیدربرنامه90واحضارمهديهمحمدخانی

امروزه به هر نقطه ای از دنیا ســفر کنید می بینید که 
برنامه تلويزيونی تخت گاز )Top Gear(  قبل از شما 
به آنجا رسیده است. تولید و پخش اين برنامه توسط 
يکی از کانال های محلی تلويزيون بی بی ســی شروع 
شد اما اکنون اين برنامه تقريبا در سراسر جهان تماشا 
می شــود.  اخیرا در پرو برای ديدن آثار به جا مانده از 
تمدن اينکا در شهر سای هوئیته به مناطق دور افتاده 
و کوهستانی کشــور می رفتم. تاکسی که با آن سفر 
می کرديم يک تويوتای درب و داغان بود که حداقل 
نیم میلیون کیلومتر کار کرده بود. از آينه داخل ماشین 
چند تمثال مريم مقدس آويزان بود.  راننده تاکسی به 
نام ريکاردو، از اهالی بومی  منطقه بود و تمام پیچ ها و 
دست اندازهای اين جاده خاکی و کوهستانی را مثل 
کف دست می شناخت.  وقتی که فهمید من انگلیسی 
هستم تنها ســوالی که از من پرســید اين بود: »اين 

استیگ راننده مرموز برنامه تخت گاز کیه؟«
اولین باری نبود که در نقاط دور افتاده جهان از من در 
مورد برنامه تخت گاز می پرسیدند. چند سال قبل نیز 
در جاده ای در کرانه باختری رود اردن و حوالی شهر 
اريحا، در يک قهوه خانه کوچــک و روباز کنار جاده 

توقف کردم. 
دير وقت بود ولــی حدود 20 مرد فلســطینی روی 
صندلی های پالستیکی قهوه خانه نشسته بودند و قلیان 
می کشیدند. تمام هوش و حواس آنها به تلويزيون بود 

که برنامه تخت گاز را پخش می کرد. 

مجسمه10متریاستيگرانندهمرموزبرنامه
تختگازدرشهرورشوسال2015

حدود 10 ســال قبل از آن نیز در يکــی از زاغه های 
بزرگ حاشــیه شــهر بمبئی، گروه بزرگی از مردان 
اهل محل را ديــدم که زير يک ســقف حلبی جمع 
شده و در تلويزيونی که سیم آن به شکل غیرقانونی 
به کابل های برق آشــفته روی سقف وصل شده بود، 
برنامه تخت گاز را تماشا می کردند.  يکی از اين مردان 
برای تماشای برنامه کارش را رها کرده بود و به همین 
خاطر همسرش حسابی با او دعوا کرده بود  اما برای او 
گذراندن ساعتی با جرمی  کالرکسون به اين دردسر 
می ارزيد.  شکی نیست که جرمی  کالرکسون نیز کار 
او را تايید می کرد.  به نظر می رسد   حال و هوا و شیوه 
تولید اين برنامه  که مرد ســاالرانه و پر از صحنه های 
مهیج رانندگی است  و مجريان آن سه مرد میانسالی 
هســتند که به لطیفه های بچگانه عالقــه دارند، به 
راحتی از تمام مرزهای زبانی، فرهنگی و حتی طبقاتی 
عبور کرده است.  با توجه به اينکه جرمی  کالرکسون 
در چند دهه اخیر همیشــه بــا اتهاماتــی در مورد 
برخوردهای مردساالرانه و جنسیتی مواجه بوده جای 
تعجب دارد که حدود ۴0 درصد از بینندگان اين برنامه 
را زنان تشکیل می دهند.  سردبیر مجله اتوکار در هند 
می گويد: »همسر من نیز اين برنامه را تماشا می کند نه 
فقط به خاطر اتومبیل ها بلکه به خاطر اينکه يک برنامه 
تفريحی عالی است. به نظر بسیاری از هندی ها، چه 

مرد و چه زن، جرمی  کالرکسون بسیار جالب و سرگرم 
کننده اســت. او خیلی ها را دســت می اندازد و من 
می توانم درک کنم که چرا آنها دلخور می شوند. ولی 
شوخی های اين برنامه زننده و جنسی نیست.«  اندی 
ويلمن، مدير تولید برنامه تخت گاز چند سال پیش در 
مصاحبه ای با شبکه تلويزيونی سی بی اس در توصیف 
اين برنامه گفت: »در واقع سفری است در ذهن مردان 
که من واقعا معتقدم محل خنده داری است. چون بايد 
اين را پذيرفت که در آنجا چیز مهمی  روی نمی دهد.« 
و اگر اين حرف در جايی حقیقت داشته باشد قاعدتا 

در همه جا صادق است. 

نگاهیبهتاريخچهبرنامهتختگاز
تولید و پخش تخت گاز در ســال 19۷۷ به عنوان يک 
برنامه ســاده اتومبیلرانی توســط يکی از شبکه های 
محلی تلويزيون بی بی سی آغاز شــد.  در سال 2013 
موسسه رکوردهای جهانی گینس اعالم کرد   تخت گاز 
پربیننده ترين برنامه تلويزيونی جهان است که در بیش 
از 200 کشور جهان پخش می شود.  آخرين آمارها نشان 
می دهند که برنامه تخت گاز در سراســر جهان حدود 
350 میلیون بیننده دارد.  از سال 2002 و شروع فصل 
جديد اين برنامه تاکنون بیش از 1۷0 قسمت از آن تولید 
و پخش شده است.  اين برنامه روی شبکه يوتیوب حدود 
سه میلیون مشترک دارد. تیراژ مجله تخت گاز در سطح 

جهان حدود 1.۷ میلیون نسخه است.  

برنامه »تخت گاز«
چگونه دنیا را فتح کرد؟ 
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