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16 صفحه
شماره 1697

تمرکز بر تولید و 
اشتغال

در پیام نوروزی رهبر انقالب آمده 
است: تلخ کامی اقتصادی مردم را با همه 

وجود حس می کنم/مسئوالن در سال 
قبل کارهای خوبی انجام دادند صفحه 02

ساعت 
12 امشب  
عقربه ها را 

يک ساعت 
جلو ببريد

در انتظار رقابت سالم 
و انتخابات قانونی
در پیام  نوروزی حجت االسالم حسن

روحانی آمده است: برای نخستین بار بعد از 
ابالغ سند چشم انداز 20 ساله به رشد هشت 

درصدی دست يافتیم  صفحه 02 را بخوانید

مهمترين اشتباهات 
پزشکی در سال 95  

از  کیارستمی تا  پرونده ستايش  هشت ساله صفحه 12

گفت و گو با سحر قريشي که 
ستاره اقبالش روبه صعود است صفحه 06 را بخوانید

دورخیز گروه های 
سیاسی برای فتح 
شورای شهر تهران

چرا انتخابات شورای شهر حتی از انتخابات 
رياست جمهوری مهم تراست؟ 

آغاز ثبت نام شوراها:253 نفر روز اول آمدند

از  30 اسفند تا 4 فرورد  ينرایگان

تلویزیون مرا 
پر و بال داد اما ... در حالیکه بسیاری از ناظران سیاســی نگران انتخابات 

ریاست جمهوری هســتند برخی از کارشناسان اعتقاد 
دارند انتخابات مهم تر مربوط به شــورای شــهر تهران 
خواهد بود.  در این انتخابات چون فیلتر شورای نگهبان 
وجود ندارد طیف وســیع تری از گرایشــات و طیف ها 
می توانند حضور داشته باشــند. ابر شهر تهران با بودجه 
ســالیانه 17 هزار میلیارد تومان نقشــی تاثیر گذار در 
معادالت سیاسی آینده کشور خواهد داشت. در انتخابات 
دوره قبل شورای شهر موازنه شکننده ای بین اصولگراها و 

اصالح طلب ها شکل گرفت که در این میان تغییر اردوگاه 
یکی دو نفر از لیســت اصالح طلب ها به اردوگاه رو به رو 
موجب شد تا در نهایت ریاست شورای شهر و شهرداری 
تهران به همان تیــم قدیمی مهندس چمــران و دکتر 
قالیباف برسد.  اما تغییر و تحوالت سریع سیاسی در دو 
سه سال گذشته موجب شده است که اردوگاه اصولگرایی 
در شورای شهر دچار تغییرات چشمگیری شود و برخی 
از یاران قدیم مثل علیرضا دبیــر و حافظی به مهم ترین 

منتقدان قالیباف بدل شوند. صفحه 03 را بخوانید



باشگاه خبر
 روزنامه صبح ایران  سال ششم  شماره 1697  سه شنبه  1 فروردین  1396

  پیام نوروزی

به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
حجت االسالم و المسلمین حســن روحانی بعد از 
سال تحویل و آغاز سال جدید 1396 در پیام نوروزی 
خود گفت: آنچه در سال گذشته در مهار تورم، رشد 
اقتصادی و اشتغال به دســت آوردیم، در 25 سال 
گذشــته بی نظیر بود؛ باید کاهش تورم و همچنین 

رشد اقتصادی را ادامه دهیم.
بخش هایی از پیام رئیس جمهوری به مناسبت نوروز 

سال 1396 به شرح زیر است:
امســال عید با برکتی داریم؛ به دلیل آنکه با میالد 
با ســعادت فاطمه اطهر)علیها سالم( و همچنین با 
رحمت های آسمانی و برکت های الهی تقارن دارد. 
ان شاء اهلل تا پایان سال در مســیر همدلی، وحدت، 
اتحاد، تالش و فعالیت برای سربلندی کشور عزیزمان 

باشیم.
سال 1395 نیز سال اجرای سیاست های »اقتصاد 
مقاومتی، اقــدام و عمل« و اجرایی شــدن توافق 
هســته ای بود؛ این دو در کنار هم توانستند برای ما 

نقش آفرینی مثبتی داشته باشــند. در اینجا الزم 
می دانم از کشــاورزان عزیز که در سال گذشته هم 
در افزایش تولیدات کشاورزی و هم در خودکفایی 
گندم، ما را مفتخر و ملت را خوشــحال کردید و به 
سفره خودتان نیز برکت بیشتری دادید، تشکر کنم 
و به دلیل تالش  و فروش محصوالت کشاورزی تان، 
از جمله گندم که دولت 15 هزار میلیارد تومان برای 

خرید گندم به کشاورزان عزیز پرداخت کرد.
از شــما کارگران، از شــما صنعتگران، متشــکر و 
سپاســگزارم که در تولیدات صنعتی مان رشد قابل 
مالحظه ای داشــتیم و در برخی از محصوالت به 2 
برابر سال گذشته رسیدیم. با تالش بانک ها، 24 هزار 
واحد صنعتی نیمه تمام یا واحدهایی که فعال نبودند، 
بحمداهلل فعال شدند و این به معنای رشد اقتصادی در 

»سال اقتصاد مقاومتی« است.
من از مهندسان و کارگران صنعت نفت تشکر می کنم 
که با تالش و کوشــش اعجاب انگیزشان توانستند 
تولید نفت و میعانات گازی را به دو برابر برسانند. ما 

توانستیم با دیپلماسی نفتی، با تالش شما مهندسان 
و کارگران، جایگاه قبلی مــان در تولید نفت و گاز و 
میعانات را بازپس بگیریم و این بــه معنای احقاق 

حقوق ماست.
در کنار همین تالش ها بود که ما برای نخستین بار 
بعد از ابالغ سند چشــم انداز 20 ساله توسط رهبر 
معظم انقالب که بنا بود به رشــد اقتصادی هشت 
درصد برسیم، بعد از 11 سال، در سالی که گذشت، 

به رشد هشت درصدی دست یافتیم.
در اینجــا الزم می دانم از پزشــکان و پرســتاران 
سپاســگزاری کنم؛ خدمات پزشــکی را به حاشیه 
شهرها بردید؛ به روســتاهای دور دست رساندید و 
مردم ما امــروز با هزینه کمتری در بیمارســتان ها 

درمان می شوند.
باید به شما معلمان، استادان و فرهیختگان که باعث 
غرور ما شدید و در میان همه کشورهای پیشرفته، 
رتبه نخست در رشد علمی را به دست آوردیم، خدا 
قوت بگویم. باید از شما ورزشکاران و هنرمندان به 

دلیل افتخارات بین المللی و داخلی و تالش های تان 
که باعث غرور ملی شدید، تشکر کنم. از بانوان عزیز 
که برای نخستین بار یک بانوی ما در المپیک صاحب 
مدال شد، تشکر کنم.  البته مشکالت، تلخ کامی ها و 
کاستی هایی نیز در سال 95 داشتیم؛ حادثه قطار، 
حادثه آتش سوزی ساختمان پالسکو، ریزگردها در 
بعضی از استان ها، سیل و مشکالتی که برای برخی 
از مردم عزیز ما پیش آمد؛ از دست دادن یار دیرین 
انقالب، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی. اما شما مردم به 
خوبی جبران کردید؛ همه جا حضور پیدا کردید و با 
همدردی تان، با همدلی تان، با حضور حماسی تان در 

تشییع جنازه ها، توانستید غم ها را بزدایید.
توانســتیم در سه سال گذشــته در دولت یازدهم، 
همواره مقدار افزایش حقوق و دستمزد برای کارکنان 
و کارگران را بیشــتر از تورم قرار دهیم. هم در سال 
95 و هم در ســال 94، صادرات غیرنفتی ما بیش از 
واردات ما بود.   فضای مجازی باید برای مردم ما فضای 
امن باشــد، اما نباید فضای امنیتی باشد. ما در همه 

عرصه های فرهنگی و اجتماعی به دنبال این هستیم 
که فضای امنیتی را کنار بگذاریم.

سال جدید، سال توسعه حمل و نقل خواهد بود، هم 
در ریل که پنج اســتان به شبکه ریلی وصل خواهد 
شد، هم در ناوگان هوایی، در زمینه دریایی و در زمینه 
ترانزیت با کشورهای مختلف. در انتخابات  گذشته 
گاهی وقت ها بوده که از لحاظ اخالقی، کاستی هایی 
داشته ایم؛ آن کاســتی ها را باید جبران کنیم. فرق 
انتخابات جمهوری اسالمی ایران با دیگر کشورها، 
عمدتا باید در بحث اخالق و فضای مناسب اجتماعی 
باشد. باید رقابت در برنامه ها باشد. باید به شخصیت 
یکدیگر احترام بگذاریم. باید تالش کنیم انتخاباتی 
که موجب سربلندی بیشتر ملت ایران، انتخاباتی که 
مایه ترس دشمنان و مایه امید دوستان ما در داخل 
و خارج باشد را برگزار کنیم. دولت، شورای نگهبان، 
همه مردم، همه رســانه ها در این امر مهم و در این 
وظیفه مهم، ان شاء اهلل دست به دست هم خواهند داد 

و انتخاباتی باشکوه را برگزار خواهیم کرد.

روحانی: رقابت سالم و انتخابات قانونی، مد نظر همه ما باشد

ایران برنده بزرگ بهار عربی
وب سایت تایمز اسرائیل در گزارشی 

تحلیلی به قلم  آوی ایساچاروف ، تحلیلگر 
اسرائیلی مسایل خاورمیانه، ایران را 
بزرگترین برنده بهار عربی در منطقه 

خوانده و مدعی شده است سایه نفوذ ایران 
با شکست داعش در عراق و سوریه بیشتر 

از گذشته خواهد شد.به گزارش عصر ایران 
این تحلیلگر اسرائیلی مدعی شده است 
با شکست داعش در عراق و سوریه ، این 

ایران است که جای خالی و خألها را پرکرده 
و بزرگ ترین برنده خواهد بود.این تحلیلگر 
اسرائیلی با ادعای ساخت یک بندر از سوی 
ایران در شهر الذقیه سوریه افزوده که این 

پایگاه دریایی به مدت 50 سال در اجاره 
ایران خواهد بود و دولت سوریه نیز خواهد 
توانست از آن استفاده کند. به نوشته این 

تحلیلگر اسرائیلی ساخت بندر ایران 
در الذقیه سوریه در دیدار اخیر بنیامین 

نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با رئیس 
جمهور روسیه در مسکو به بحث و بررسی 
گذاشته شده است. در آن دیدار نتانیاهو 

نگرانی تل آویو را از افزایش نفوذ ایران در 
سوریه مطرح کرده است.

سی
لما

دیپ

حضرت آیت اهلل خامنــه ای در پیام نوروزی خطــاب به ملت 
ایران، سال 1396 را سال »اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و 

اشتغال« نامگذاری کردند.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقــام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی 
به مناسبت آغاز سال 1396 هجری شمسی، با تبریک والدت 
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و عید نوروز به همه   هم میهنان 
و ایرانیان به ویژه خانواده های معظم شــهیدان و ایثارگران و با 
آرزوی ســالی همراه با برکت، امنیت و رفاه برای مردم ایران و 
مسلمانان جهان، سال جدید را سال »اقتصاد مقاومتی: تولید- 

اشتغال« نامگذاری کردند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای ســال 95 را همراه بــا تلخی ها و 
شیرینی هایی برای ملت ایران دانســتند و با اشاره به برخی از 
مهم ترین عوامل شــادکامی ملت در سال گذشــته، افزودند: 
عزت ایران و هویت ملت عزیز در تمام قضایای سال 95 مشهود 

بود و دشمنان در همه جای دنیا به اقتدار و عظمت ملت ایران 
اعتراف کردند.

رهبر انقالب اســالمی، حضور پرشــور و غیرتمندانه مردم در 
روز 22 بهمن در پاســخ به بی احترامی رئیس جمهور آمریکا 
و همچنین اجتماع عظیم مردم در روز قدس را نشــان دهنده 
هویت و اهداف واالی مردم ایران خواندنــد و گفتند: با وجود 
آنکه همسایگان ایران و کشورهای منطقه دچار ناامنی هستند، 
امنیت کشور در محیط پرتالطم منطقه ای و بین المللی شاخص 
بسیار مهمی بود و ملت ایران در طول سال، »امنیت پایدار« را 

تجربه کرد.
»همت جوانانه« و »حرکات مؤمنانه فراگیر« دو شاخص دیگر در 
ارزیابی موفقیت ها و پیشرفت های ملت ایران بود که رهبر انقالب 

اسالمی به آن اشاره کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ســپس تلخی ها و سختی های سال 
قبل را مربوط به مشکالت معیشــتی و اقتصادی مردم به ویژه 

طبقات ضعیف و متوسط دانستند و افزودند: من از وضع مردم 
مطلع هستم، بنابراین تلخی کام مردم به ویژه طبقه ضعیف را 
از مشــکالت اقتصادی همچون »گرانی، بیکاری، تبعیض ها و 
نابرابری ها و آسیب های اجتماعی« با همه  وجود حس می کنم.

رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به تاکید بر »اقدام و عمل« در 
نامگذاری سال 95 و انجام کارهای خوبی که مسئولین گزارش 
آن را داده اند، گفتند: البته فاصله زیادی میان کارهای انجام شده 
با انتظارات مردم و رهبری وجود دارد و آمارهای مثبت و منفی 

را باید در مجموع مشاهده کرد.
ایشان توجه به نام »اقتصاد مقاومتی« را به تنهایی موثر ندانستند 

و در خصوص راه حل و عالج وضع کنونــی، افزودند: عالج، در 
تقسیم کردن اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز 
همه همت مسئولین و مردم بر آن نقاط است و این نقاط کلیدی 

عبارت است از تولید داخلی و اشتغال به ویژه اشتغال جوانان.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، بر اساس همین ضرورت، سال 96 را 
»اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال« نامگذاری کردند و گفتند: 
تمرکز و برنامه ریزی روی این نقــاط کلیدی مطالبه رهبری و 
مردم از مسئولین و موجب پدید آمدن موفقیت های چشمگیر 
و محسوس است و مسئولین باید نتایج را در پایان سال به مردم 

گزارش کنند.

رهبر انقالب: مطالبه مردم از مسئوالن 
تمرکز بر تولید و اشتغال است

 تلخ کامی اقتصادی مردم را با همه وجود حس می کنم
 مسئوالن در سال قبل کارهای خوبی انجام دادند

  تحلیل

روایت لس آنجلس تایمز از انتخابات ایران 
عدم پیوستن علی الریجانی به ائتالف موسوم به »جمنا« نشانه ای 
مهم از انتخاب دوباره روحانی به مقام ریاست جمهوری برای یک 
دوره دیگر است. الریجانی توانســته ارتباط کاری خوبی با رئیس 
جمهور روحانی برقــرار کند.  روزنامه لس آنجلــس تایمز آمریکا، 
انتخابات ریاســت جمهوری پیش روی ایران و وضعیت حســن 
روحانی »رئیس جمهور میانه رو ایران« را با وجود حمالت گسترده 
مخالفانش مورد توجه قرار داده است. در این گزارش با اشاره به اینکه 
مخالفان روحانی در انتقاد از مهم ترین دستاورد 4 سال نخست او 
یعنی  برجام  هم صدا و هم نوایی می کنند، افزوده اســت با این حال 
آنها قادر نشده اند یکصدا پشت سر یک نامزد بایستند تا روحانی را در 

انتخابات ماه می 2017 )اردیبهشت 96( به چالش بکشند.
بر اساس این گزارش ورود دست کم 10 نامزد فرضی محافظه کار 
به میــدان رقابت بــا روحانی نشــانه ای از تشــتت در اردوگاه 
اصولگرایان جمهوری اسالمی  اســت. لس آنجلس تایمز افزوده 
است با وجود تالش ائتالف تازه اصولگرایان موسوم به »جمنا« 
برای جمع بندی نامزدهای اصولگرا و فرستادن یک نامزد برای 
رقابت با روحانی، اما چتر  جمنا  همه اصولگرایان را در بر نمی گیرد 
و یکی از معتبرترین شخصیت های اصولگرا یعنی علی الریجانی 
که ریاســت مجلس ایران را بر عهده دارد، پشــت سر روحانی 
ایستاده است. بر اساس این گزارش در حالی که  نامزدهای اصلی 
رقیب روحانی هنوز شخص نشــده اند و به نظر نمی رسد تا ماه 
آوریل )فروردین( معلوم شــوند، اما به زعم بسیاری از ناظران، 
روحانی به احتمال زیاد خواهد توانست در انتخابات 19 می  آینده 
)26 اردیبهشت( دومین دور ریاست جمهوری خود را تضمین 
کند.  بهروز قمری، استاد تاریخ دانشــگاه ایلینویز آمریکا در این 
باره به لس آنجلس تایمز گفته اســت:  موقعیت سیاسی روحانی 
تا اینجای کار قوی اســت.  به گفته قمری، اردوگاه اصولگرایان و 
محافظه کاران ایران به قدری بی نظم و آشــفته است که به نظر 
نمی رســد آنها بتوانند با اجماع روی یک نامزد یا دســتور کار 
مشترک تهدیدی جدی علیه روحانی ایجاد کنند. لس آنجلس 
تایمز نوشته تجربه 3 دهه گذشته نشان داده همه روسای جمهور 
ایران دو دوره ای بوده اند و از ســوی دیگر تجربه دو دهه گذشته 
نشان داده طیف های داخل جبهه اصولگرایان به شدت متشتت 
بوده اند و آخرین باری که آنها توانسته اند روی یک نامزد واحد به 
توفق برسند در انتخابات ریاست جمهوری 2 خرداد 1376 بوده 

که البته نتیجه آن انتخابات هم به شکست آنها انجامیده است.

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

عکس و دلنوشته اینستاگرامی سیدحسن خمینی برای 
آیت اهلل هاشمی /رحلتی ناباورانه 

1

سیدحسن خمینی دلنوشته ای برای آیت اهلل هاشمی منتشر کرد. 
به گزارش خبرآنالین سیدحسن خمینی در صفحه اینستاگرام خود با انتشار 

این عکس نوشت:
آخرین دیدار من با آیت اهلل هاشمی. جماران. جمعه دهم دی ماه ١٣٩٥. چهلم 

آیت اهلل موسوی اردبیلی. 
اگر هر ســال را به نامی می نامند، به جرأت می توان گفت كه سال ١٣٩٥ با 
نام آقای هاشمی  گره خورده است. شــما را نمی دانم ولی برای من تلخ ترین 
حادثه _نه تنها امسال _كه چندین سال اخیر رحلت ناباورانه این مرد بود. 
خوب كه فكر می كنم می بینم ما همیشــه گرفتار زمان حال هستیم و فكر 
می كنیم مدار اتفاقــات همواره بر یك روال و منوال، برقرار اســت. قدر دان 
آنها كه هستند، نیستیم. قدر لحظات با هم بودن را نمی دانیم. برای نسل ما 
آقای هاشمی  معنای دیگری داشت. خدایش بیامرزد و با امام خویش محشور 

گرداند.

نمی دانیم پشت پرده چه خبر است 2
حمیدرضا حاجی بابایی ، عضو جمنا( جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی( 
در مورد انتقاداتی که برخی از اصولگرایان و از جمله علی الریجانی به این جبهه 

دارند، گفت: من از درون کســی اطالع ندارم و هرکسی نظر و دیدگاهی دارد 
که مطرح می کند و ما فقط ظاهر این دیدگاه ها را می بینیم اینکه پشت پرده 
این دیدگاه ها چیست مشخص نیســت و ما نیز نمی توانیم به این پشت پرده 
ورود کنیم و نظر دهیم. این نماینده اصولگرای مجلس در مورد انتقادات جبهه 
پایداری به جمنا نیز گفت: آقای آقا تهرانی مطالبی را گفته اند که وقتی به آنها 
نگاه می کنیم متوجه می شویم که مطالب خوب و درست و قابل توجهی است 
و باید به نظرات در یک جمعی که برای انتخابات می نشینند و تصمیم گیری 
می کنند، توجه شود و آنها را لحاظ کرد و اگر آن مطالبی که بیان کردند اتفاق 

بیفتد که مشکل است واگر اتفاق نیفتد که مشکلی نیست .
وزیر آموزش و پرورش در دولت احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که آیا اعضای 
جبهه پایداری به دنبال سهم خواهی هســتند، گفت: اعضای جبهه پایداری 
انسان های متدینی هستند و قسمت قابل توجهی از اصولگرایان هستند که 
نظرات خاص خودشان را دارند و یکسری اعتقادات و نظراتی دارند که باید به 

این نظرات احترام گذاشت.

جام جم آنالین نوشت:مشاور سیاسی قالیباف دیدار 
میان قالیباف و رئیسی و توافق ایشان را تکذیب کرد

3

درپی انتشار خبری مبنی بر دیدار طوالنی قالیباف و رییسی درباره انتخابات ، 
حسین قربانزاده دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت حزب نزدیک به قالیباف 
این دیدار و انجام توافق را بشــدت تکذیب کرد و اظهار داشــت: آقای دکتر 
قالیباف و حجت االسالم والمسلمین آقای رئیسی هیچگونه دیدار و مالقاتی با 
هم نداشته اند و اخباری که درخصوص دیدار این دو شخصیت مطرح می شود 

کذب محض بوده و از اساس صحت ندارد.

خاطرات خواندنی محافظ آیت اهلل 4
جماران نوشت: »محسن جوانشیر« یکی از محافظین قدیمی مرحوم آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی در پایان سال 1395 و در آستانه نوروز 1396، دلنوشته ای 

را در خصوص رحلت وی نوشت. 
در بخشی از این  دلنوشته آمده است:

نگاه هاشمی همیشه به آینده بود. سخنرانی های او را مرور کنید تا به خوبی 
متوجه این معنا شوید. او در سال ٩٥ همیشه از سال ٩٦ و فرداهای بهتر سخن 

می گفت. آیت اهلل وقتی از گذشته هم حرف می زد برای باز کردن پنجره فردا 
بود.

آیت اهلل زمانی که در زندان بود هم به آزادی فکر می کرد نه اعدام. بزرگی روایت 
کرده است وقتی در زندان صدای در می آمد همه منتظر شنیدن صدای خبر 

اعدام بودند به جز هاشمی. او منتظر شنیدن خبر آزادی بود.
هاشمی نگاه توسعه ای داشت. او وقتی جنگ به پایان رسید از توسعه سخن 
گفت و ســاختن ایرانی که جنگ ٨ساله را تجربه کرده اســت. در زمانی که 
بسیاری هنوز در گذشته بودند او از آینده سخن گفت و ساختن هرچه زودتر 
ایران. اسطوره آیت اهلل، امیر کبیر بود. فردی که در زمان قاجار نگاهی مدرن 
به کشور داشت و جلوتر از همه سیاستمداران قاجار بود. نگاه امیر هم به آینده 
ایران بود. هاشمی چنان از فرداهای ایران سخن می گفت که گویی مطمئن بود 
تمام آن روزها را می بیند. بدون شک باید گفت هاشمی در ٨٢سالکی، برای 

١٤٠٠ هم برنامه داشت.
این رفتار هاشمی درس بزرگ برای جامعه ایرانی به ویژه سیاستمداران است. 
نگاه همه ما باید به آینده باشــد. نباید این همه درگذشته بمانیم و از گذشته 

حرف بزنیم. گذشته رفته است و بر نمی  گردد اما آینده پیش روی ماست.
او گذشته را فقط در خاطراتش می دید و آنها را می نوشت. نگاه او به گذشته 
نبود اصال گویی اهل بازگشت به عقب نبود و گذشــته را نگاه نمی کرد. سال 

٩٥سال خداحافظی با آیت اهلل ای بود که مرگش را باور نبود.

محسن هاشمی: ستاد تشکیل نداده ام 5
انتخاب نوشت: محسن هاشمی رفسنجانی تشکیل ستاد انتخاباتی برای کسب 
رای برای شهردار شدن را تکذیب کرد.  وي در واكنش به انتشار برخي اخبار 
در رسانه هاي اصولگرا ضمن تكذیب این شایعات گفت: براي شهردار شدن كه 

١٢ راي از اعضاي شورا نیاز است ، راه اندازي ستاد الزم نیست. 
هاشمي این دست خبرسازیها را براي اختالف افكني بین رقبا توصیف كرد و 

خواستار رعایت اخالق و انصاف، توسط رسانه ها شد. 
پیش از این فارس مدعي تشكیل ســتاد شهردار شدن محسن هاشمي شده 
بود و نوشــته بود: پس از فوت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، هدایت کنندگان 
حزب کارگزاران به این جمع بندی رســیده اند که برای به دســت گرفتن 
شهرداری تهران محسن هاشمی را مطرح کنند و با پررنگ کردن نقش اسحاق 

جهانگیری نیم نگاهی نیز به ریاست جمهوری داشته باشند.

دلنوشته سیدحسن خمینی و خاطره محافظ آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

  

تصاویر نام نویسی از 
داوطلبان شرکت در 

انتخابات پنجمین دوره 
شوراهای اسالمی شهر 
و روستا در فرمانداری 

تهران

  

مراسم تحویل سال 
1396 روز دوشنبه در 
حرم امام رضا )ع( در 
شهر مشهد برگزار شد

  

عبدالحسین مختاباد، 
هنرمند موسیقی و عضو 

شورای شهر در حال 
ثبت نام برای شرکت در 

انتخابات جدید 
این شورا

  عکس نوشت



پرونده  روز
 روزنامه صبح ایران  سال ششم  شماره 1697  سه شنبه  1 فروردین  1396

گدایان  تهران، مهاجر و مجرم هستند
بخش هایی از گفت وگو با سید شهاب الدین چاوشی، معاون سیاسی 

و اجتماعی استاندار تهران درباره متکدیان پایتخت و آمار طالق.
در رابطه با جمع آوری متکدیان چه اقداماتی صورت گرفته است؟

از مردادماه سال گذشــته بی وقفه ترین تالش ها که قابل مقایسه با 
اقدامات سال های قبل نیست در این حوزه به انجام رسیده است. از 
ابتدای سال تاکنون 4947 نفر متکدی مرد، 1087 نفر متکدی زن، 
21396 نفر بی خانمان مرد و 2052 نفر بی خانمان زن و در مجموع 
29482 نفر جمع آوری شــد ه اند. در رابطه با جمع آوری متکدیان 
حرفه ای اقدامات خوبی صــورت گرفته که البته این اقدامات کافی 
نیست . با تنگ شــدن عرصه برای متکدیان بزرگســال، باندهای 
حرفه ای پشت پرده تکدی گری در تهران در حال حاضر از کودکان 
و تحت پوشش هایی از قبیل فروش فال یا دستمال کاغذی یا پاک 
کردن شیشه خودروها برای رســیدن به مقاصد خود بهره برداری 
می کنند. معضل ویژه ای که در حال حاضر در سطح استان تهران و 
عمدتا شهر تهران با آن رو به رو هستیم این است که حدود 70درصد 
از کودکان کار و متکدی، از اتباع کشورهای خارجی هستند و با توجه 
به اینکه مطابق قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، 
طرد این کودکان که زیر سن قانونی مسئولیت هستند امکان پذیر 
نیست، بر اثر خأل قانونی ایجاد شده روز به روز بر تعداد این کودکان 
افزوده می شــود. البته در آخرین جلسه ستاد ساماندهی متکدیان 
استان که در اول اسفندماه سال جاری برگزار شد، قرار شد با همکاری 
بهزیستی اســتان، سازمان خدمات اجتماعی شــهرداری تهران و 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نسبت به ساماندهی فوری آنان اقدام 
شود که هم اکنون این کار در حال اجراست و قرار است حداکثر تا 
پایان تعطیالت نوروزی، اداره کل اتباع خارجی استانداری نسبت به 

تعیین تکلیف آنان اقدام کند.
در تهران یکی از راهکارهایی که افراد مهاجر برای کســب درآمد 
پیدا می کنند این اســت که به تکدی گری روی آورند. تکدی گری 
طبق قانون جرم مشهود است و وظیفه نیروی انتظامی این است که 
متکدیان را جمع آوری و تحویل شهرداری دهد. اگر افرادی بین این ها 
باشند که واقعا مستاصل و فقیر به معنی واقعی هستند، کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی باید این افراد را تحت پوشش خود قرار دهد. اکنون 
نیز چنین حمایت هایی در مقیاس محدودی اتفاق می افتد که باید 
توسعه داده شود. شرایط مالی دولت در این سال ها به گونه ای نبوده 
است که بتواند با تمام قوا وارد شــود و در عین حال با ظرفیت های 
موجود اقداماتی در این زمینه صورت می گیرد و فرمانداری تهران 
که عمدتا محور بحث است به لحاظ هماهنگی ها با شهرداری تهران 
سامان ســراهایی را ایجاد کرده اند و اقداماتی را انجام داده اند از آن 
جمله فعالیت متمرکز ستاد ســاماندهی متکدیان در قالب »مرکز 

فوریت های خدمات اجتماعی شهر تهران« است.
در رابطه با کاهش طالق چه اقداماتی انجام داده اید؟

اقداماتی بازدارنده و پیشــگیری کننده در بحث مبارزه با گسترش 
طالق در دست است و مطالعاتی در حال انجام است. توجیه خانواده ها 
و آموزش پیش از ازدواج برای زوجین و شرایط مناسبی که بتواند 
ازدواج با آگاهی را رقم بزند در دستور کار است. طرح ها و برنامه های 
خوبی با نظارت استانداری تهران در حوزه استان تهران کلید خورده و 
به اجرا درآمده یا در حال اجرا و تحت بررسی است. گسترش این گونه 
طرح ها و برنامه ها می تواند تا حدی از گستردگی موج آسیب های 
اجتماعی جلوگیری کند. از جمله می توان به گسترش همکاری های 
 بین مراجع قضایی اســتان و سازمان بهزیستی اســتان برای الزام 
مشــاوره زوجین قبل از ازدواج و همچنین زوجین متقاضی طالق 
قبل از ارائه دادخواســت، برنامه ازدواج پایدار تحت عنوان »ازدواج 
پایدار و خانواده متعالی« که با همکاری یکی از سازمان های مردم 
نهاد استان به اجرا درآمد و 15هزار زوج در سطح استان تهران تحت 

پوشش آن قرار گرفتند.

دورخیز گروه های     گزارش خبري
سیاسی برای فتح 

شورای شهر تهران 
چرا انتخابات شورای شهر حتی از انتخابات 

ریاست جمهوری مهم تر است؟ 
آغاز ثبت نام شوراها: ساعی، صابری، 

مختاباد، امانی و اصغرزاده آمدند/ تشکیل 
ائتالف هنرمندان و ورزشکاران

در حالیکه بســیاری از ناظران سیاسی نگران انتخابات 
ریاست جمهوری هســتند برخی از کارشناسان اعتقاد 
دارند انتخابات مهم تر مربوط به شــورای شهر تهران 

خواهد بود. 
در این انتخابات چون فیلتر شورای نگهبان وجود ندارد 
طیف وسیعتری از گرایشات و طیف ها می توانند حضور 
داشته باشند. ابر شهر تهران با بودجه سالیانه 17 هزار 
میلیارد تومان نقشــی تاثیر گذار در معادالت سیاسی 

آینده کشور خواهد داشت.
در انتخابات دوره قبل شــورای شهر موازنه شکننده ای 
بین اصولگراها و اصالح طلب ها شکل گرفت که در این 
میان تغییر اردوگاه یکی دو نفر از لیست اصالح طلب ها 
به اردوگاه رو به رو موجب شد تا در نهایت ریاست شورای 
شهر و شــهرداری تهران به همان تیم قدیمی مهندس 
چمران و دکتر قالیباف برســد.  اما تغییــر و تحوالت 
سریع سیاسی در دو سه سال گذشته موجب شده است 
که اردوگاه اصولگرایی در شــورای شهر دچار تغییرات 
چشمگیری شود و برخی از یاران قدیم مثل علیرضا دبیر 
و حافظی به مهم ترین منتقدان قالیباف بدل شوند. در 
فهرست شورای شــهر فعلی 4 ورزشکار مشهور حضور 
دارند که شامل رضازاده ، هادی ساعی ، عباس جدیدی 

و علیرضا دبیر می شــوند. چهره هایی که با استفاده از 
سرمایه اجتماعی قوی خود وارد شورای شهر شدند. این 
چهار نفر در مجموع و از نگاه رسانه ها عملکرد مطلوبی 
نداشــتند و مواضع مبهم  و یا عدم مشارکت قوی شان 
در بحث های سرنوشت ســاز منجر به واکنش رسانه ها 
و همین طور طبقه متوســط تهران شــد. این تیغ تند 
انتقادات بیشتر به سمت عباس جدیدی بود اما هادی 
ساعی و رضازاده و دبیر هم از این موج سنگین انتقادی 
مبرا نبودند. حادثه پالســکو و دیگر معضالت شهری و 
شائبه هایی مثل امالک جنجالی موجب شد تا بخشی از 
اهالی تهران به شکل مجدانه ای به صرافت تغییر ترکیب 
شورای شــهر بیفتند. این گرایش به وسیله طیف های 
اصالح طلب تشــدید شده اســت هرچند در ماجرای 
تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری مشخص شد که در 
پشت پرده معادالت و تحرکات ویژه ای در جریان است 
که از دید مخاطب معمول به دور مانده است. به هرحال 
باید دید آیا این گرایش و اشتیاق پدید آمده موجب راه 
یافتن چهره های متفاوتی به ترکیب شــوراهای شهر 
خواهد شــد؟ ایا بازرگانان ، مهندسان و فعاالن صنفی 
شورای شهر را از مواجهه های فلج کننده سیاسی و بده 
بستان های کدخدامنشــانه پر از ضرر و آسیب نجات 

خواهند داد. انتخابات  شورای شهر تهران در هر صورت 
اهمیت فوق العاده ای دارد و به نظر می رســد با توجه 
به تجربه انتخابات مجلس در تهــران ، اصالح طلبان و 
طرفداران دولت آینده روشنی را برای خود در این حوزه 
در نظر گرفته اند و می خواهند بعد از 15 سال ، شورای 
شهر تهران را از سلطه اصولگرایان خارج کنند و به دست 
تکنوکرات ها بســپرند. تکنوکرات هایی که نماد اصلی 
شان چهره هایی مثل محسن هاشــمی و محمد علی 
نجفی هستند. به هرحال دیروز اولین موج خبر رسمی 

درباره  شورای شهر آغاز شد. 
به گزارش ایلنا، اولین روز از ثبت نام انتخابات شــوراها 
در حالی آغاز شد که در دقایق اولیه صبح هادی ساعی، 
علی صابــری و مختاباد با حضور در محــل فرمانداری 
تهران به عنوان اولین داوطلبان رســما نامزدی خود را 
در پنجمین دوره انتخابات شــوراهای شهر و روستاها 

به ثبت رساندند.
هادی ساعی، علی صابری و مختاباد در حال حاضر عضو 

شورای شهر تهران هستند.
شــهربانو امانی و ابراهیم اصغرزاده از دیگر داوطلبانی 
هستند که در روز اول با حضور در فرمانداری تهران اقدام 

به ثبت نام در پنجمین دوره انتخابات شوراها کردند.

عیســی فرهادی فرماندار تهران نیز با حضور در محل 
فرمانداری تهران از روند ثبت نام از داوطلبان پنجمین 

دوره انتخابات شوراها بازدید کرد.

 تشکیل ائتالف هنرمندان و ورزشکاران
هادی ساعی پس از ثبت نام در پنجمین دوره انتخابات 
شوراها در گفت وگو با  ایلنا، در پاسخ به این سوال که آیا 
قرار است در لیســت جریان خاصی باشید، عنوان کرد: 
تاکنون هیچ لیســتی با من صحبت نکرده است؛ حتی 

اصالح طلبان.
او در پاسخ به این ســوال که آیا قرار است با هنرمندان 
و ورزشــکاران یک ائتالف تشــکیل دهید، گفت: بله 

ان شاءاهلل.
ساعی در واکنش به انتقاد برخی نسبت به ورزشکاران 
شــورای شــهر گفت: این انتقادها ناشــی از احساس 
خطری است که یکســری از سیاسیون دارند و به دلیل 
محبوبیتی است که ورزشکاران و هنرمندان بین مردم 
دارند. درحالی که حتی تحصیالت من هم متناســب با 
مباحث شهرسازی است و از خیلی از این منتقدان سابقه 
عضویتم در شورای شهر بیشتر است به گونه ای که بیش 

از 10 سال است که عضو شورای شهر تهران هستم.

رکورد مصرف بنزین شکسته شد
     گزارش 

میزان نوشت: سخنگوی شــرکت پخش فرآورده های 
نفتی گفت: مصرف بنزین در 28 اســفندماه رکورد زد 
و در این روز 105 میلیــون و 300 هزار لیتر بنزین به 
مصرف رسید.  فاطمه کاهی اظهار کرد: این میزان در 
مدت مشابه سال گذشته 89 میلیون و 600 هزار لیتر 
بود که مصرف امســال 18 درصد رشــد داشته است. 
وی گفت: تنها در یکی از روزهای ســال 84 ما سابقه 
مصرف 105 میلیون لیتر در یک روز را داشتیم اما در 
28 اســفند مصرف بنزین 300 هزار لیتر بیشتر از این 
رکورد سال 84 بود.کاهی درباره میزان مصرف بنزین 

از ابتدای اسفند ماه تا 28 اسفند افزود: از ابتدای اسفند 
ماه امسال تا بیست و هشتم، 2 میلیارد و 172 میلیون 
و 200 هزار بشکه بنزین مصرف شــده که این میزان 
مصرف در مدت مشابه 2 میلیارد و 40 میلیون و 200 
هزار بشــکه بود.وی درباره مصرف گازوئیل در روز 28 
اسفند ماه نیز گفت: در این روز 74 میلیون و یکصد هزار 
لیتر گازوئیل به مصرف رسید. سخنگوی شرکت پخش 
فرآورده های نفتی ایران افزود: با آغاز سفرهای نوروزی 
مصرف بنزین به حداکثر خود رسیده است و پیش بینی 
می شود این مصرف تا پایان سفرهای نوروزی ادامه یابد.

شعب کشیک بانک سپه
برای ابتدای سال جدید مشخص شد

     خبر

شعب کشیک بانک سپه برای روزهای ابتدای سال 
جدید مشخص شد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه، شعب 
منتخــب بانک ســپه در روزهــای چهارشــنبه و 
پنجشــنبه، دوم و ســوم فروردین 96 از ساعت 9 
صبح تا 13 به عموم مشــتریان خدمات بانکی ارائه 

خواهند کرد.
براساس این گزارش آخرین روز کاری سال جاری روز 

شنبه 28 اسفند ساعت کاری شعب کشیک تا ساعت 
16 خواهد بــود. هموطنان و مشــتریان می توانند 
جهت اطالع از شعب کشــیک نوروزی بانک سپه به 
www.banksepah. سایت این بانک به آدرس

ir مراجعه کنند.
همچنین بانک سپه در روزهای پایانی سال نسبت به 
افزایش ساعت کاری شعب خود و توزیع اسکناس نو 

برای پاسخگویی به مشتریان اقدام کرد.
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تنش میان اسرائیل و سوریه به اوج خود رسیده 
است. نیروی هوایی اســرائیل طبق عادت به 
مواضعی در داخل سوریه که بنا به ادعای آنها 
محل تردد نیروهای حزب اهلل است حمله کرد 
اما واکنش غافلگیر کننده پدافندهای سوریه 
موجب سقوط یک جنگنده آنها شد. اسرائیل 
خشــمگینانه از نابودی پدافندهای سوریه در 
صورت تکرار این حادثه ســخن گفت و دیروز 
هم پهپادهای صهیونیست ها به منطقه ای در 
قنیطره حمله کردند که موجب کشــته شدن 
فرمانده نیروی هوایی ســوریه شد. اما سوریه 
هم اعالم کرده که اجازه نقض حریم هوایی این 
کشور را به اسرائیل نخواهد داد. حاال مسکو به 
عنوان مهم ترین حامی رژیم اسد وارد میدان 

شده است.

   ابــراز نگرانی مســکو از حمله هوایی 
رژیم صهیونیستی به سوریه

معاون وزیر خارجه روسیه درباره احضار سفیر 
رژیم صهیونیستی گفت: نگرانی خود از حمله 
جمعه گذشته اسرائیل به حومه »تدمر« را به 

سفیر اسرائیل ابالغ کردیم. 
به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از »ِای بی 

ســی نیوز«، وزارت خارجه روسیه امروز اعالم 
کرد که سفیر رژیم صهیونیستی جمعه گذشته 
در راستای توضیح درباره حمله جنگنده  های 
متجاوز این رژیم به شهر »تدمر« سوریه به این 

وزارتخانه احضار شده بود.
بر این اســاس، »میخائیل بوگدانوف« معاون 
وزیر خارجه روســیه در مورد احضار ســفیر 
این رژیم گفــت: نگرانی خــود از حمله هفته 
گذشــته اســرائیل به حومه تدمر را به اطالع 

سفیر رساندیم.
این در حالیست که ســاعاتی پیش، روزنامه 
صهیونیســتی جروزالم ُپست در خبری فوری 
اعالم کرده بود که سفیر این رژیم برای دومین 
بار طی یک هفته برای ادای برخی توضیحات 

به وزارت خارجه روسیه احضار شده است. 
این رسانه صهیونیستی در این باره اعالم کرد 
که قرار اســت وی درباره پاره ای موضوعات با 

مقامات دولت روسیه به رایزنی بپردازد.
اگرچه رسانه مذکور درباره موضوع این دیدار 
اعالم بی اطالعی کرده اســت؛ گمانه زنی های 
رســانه ای از ارتباط احضار دوباره سفیر این 
رژیم در مســکو با نقض حریم هوایی سوریه 
توســط جنگنده های متجاوز صهیونیســتی 

حکایت دارد. الزم به ذکر است، ارتش سوریه 
۲ روز پیش در خصوص تجــاوز جنگنده های 
رژیم  صهیونیستی به حریم هوایی این کشور 

بیانیه ای صادر کرد.
بر اســاس این گزارش، در بیانیه ارتش سوریه 
آمده بود: بامــداد جمعه )۲7 اســفند ماه( ۴ 
جنگنده صهیونیســت حریم هوایی سوریه را 
نقض کردند و یکی از پایگاه های نظامی سوریه 

در نزدیکی شهر تدمر را هدف قرار دادند. 
طبق اعالم ارتش ســوریه، حمله موشکی ضد 
هوایی ارتش ســوریه به یکی از جنگنده های 
رژیم صهیونیســتی موجب ســرنگونی آن در 
داخل سرزمین های اشــغالی شد. 3 جنگنده 

دیگر نیز به دنبال حمــالت ضد هوایی ارتش 
سوریه گریختند.

ارتش ســوریه در ادامه بیانیه خود آورده بود: 
ارتش برای مقابله با اقدامات متجاوزانه اسرائیل 
در هر وجب از خاک ســوریه از آمادگی کامل 

برخوردار است.
در واکنش به این تجــاوز، »آویگدور لیبرمن« 
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی بدون اشــاره 
به نقض مکرر حریم هوایی کشــور ســوریه 
توســط جنگنده های این رژیم برای حمایت 
از تروریســت هــای تکفیری، روز گذشــته 
در اظهاراتــی کــه نشــان از اوج اســتیصال 
صهیونیســت ها دارد، اعالم کرد در صورتی که 

باردیگر جنگنــده هایش هدف قــرار گیرند، 
سامانه  های پدافند هوایی ســوریه را منهدم 

خواهد کرد!
وزیر جنگ رژیم متجاوز صهیونیســتی در 
این باره گفتــه بود: اگر بار دیگر ســوریه از 
ســامانه  های پدافنــد هوایی خــود علیه 
جنگنده  های ما اســتفاده کند، آنها را بدون 
کوچکترین تردیدی نابود می  کنیم! ما هیچ 
تمایلی بــه درگیر شــدن در جنگ داخلی 
ســوریه نداریم! چه به نفع و چه علیه بشار 
اسد باشد؛ همچنین نمی  خواهیم با روس  ها 
درگیر شویم؛ اما امنیت اسرائیل در اولویت 
قرار دارد و در این خصوص سازش نمی کنیم.

پایگاه خبری »میدل ایست آی« به نقل از یک سخنگوی شورای امنیت 
ملی آمریکا مدعی شد که دولت این کشور مشغول ارزیابی شرایط برای 
تعیین موضع در قبال برجام اســت.  به گزارش ایرنا، وی در عین حال 
تاکید کرد که ایران همچنان به تمامی تعهدات خود ذیل برجام پایبند 
است و آمریکا به دقت این مساله را زیر نظر دارد. ترامپ گرچه در جریان 
رقابت های انتخاباتی وعده پاره کردن برجام را داده بود ولی از مراســم 

تحلیف تاکنون در این رابطه سخنی نگفته است.
وی بارها اما از این توافق اعالم نارضایتی کرده و گفته است که مایل به 
بازنگری در مفاد آن است. بازنگری برجام اما با توجه به اینکه یک سند 
بین المللی است و قطعنامه شــورای امنیت اجرای آن را تضمین کرده، 

امری ناشدنی است. این در شرایطی است که رهبران کشورهای اروپایی و 
نیز چین و روسیه در این خصوص با آمریکا هم موضع نیستند و بر اجرای 

کامل برجام تاکید دارند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد: خانم »اورســوال فان در الین« وزیر 
دفاع آلمان ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهــوری آمریکا را مبنی 
بر اینکه آلمان مبلغ زیادی به ناتــو و آمریکا بابت هزینه های دفاعی 

بدهکار است، رد کرد. 
وزیر دفاع آلمان با انتشار بیانیه ای گفت: در سازمان پیمان آتالنتیک 

شمالی )ناتو( هیچ گونه حساب بدهی وجود ندارد.
وی افزود: این قابل قبول نیســت که کشــور های عضــو ناتو را تا 
ســال ۲0۲۴ وادار به پرداخت دو درصد تولید اقتصادی خود برای 

هزینه های دفاعی ناتو کنیم.
خانم فان در الین در این بیانیه اظهار کرد: آلمان برای ماموریت های 
حافظ صلح سازمان ملل نیز کمک می کند و همچنین برای مبارزه 
کشورهای اروپایی با گروه تروریستی داعش هزینه پرداخت می کند .

وزیر دفاع آلمان گفت: آلمان خواستار آن است که هزینه های حفظ 

امنیت مدرن که شامل هزینه های امنیتی ناتو و اتحادیه دفاعی اروپا و 
سرمایه گذاری در سازمان ملل است به طور عادالنه توسط کشورهای 

عضو پرداخت شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در نشست خبری 
با آنگال مرکل صدر اعظم آلمان در خصوص سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی ناتو گفت: بسیاری از کشورها مدت هاست که سهم منصفانه 
خود را به این سازمان نپرداخته اند و آنها باید بدهی خود را بپردازند.

»زیگمــار گابریل« وزیر امــور خارجه آلمان 
روز یکشنبه در واکنشی تند به اظهارات اخیر 
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه 

گفت: او پا را از گلیمش فراتر گذاشته است. 
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانســه، 
وی اظهارات اردوغان را کــه اخیرا مقام های 
آلمانی را به اعضای حزب نازی تشــبیه کرده 
بود »تکان دهنده« خوانــد و گفت: ما اگر چه 
صبوریم اما احمق نیستیم. گابریل ادامه داد : 
به همین جهت صریحــا به همتای ترک خود 
گفتم که خط قرمز های مشخصی وجود دارد.

اختالف بین آنــکارا و برلیــن در هفته های 
گذشته، عمدتا بر ســر فعالیت های تبلیغاتی 
مرتبط با همه پرسی آتی قانون اساسی ترکیه، 
باال گرفته است. اردوغان هفته گذشته برلین را 

به حمایت از تروریسم متهم کرده و خطاب به 
 آنگال مرکل،  صدراعظم آلمان گفت: چرا شما 
تروریست ها را در کشور خود پنهان می کنید؟

سخنگوی مرکل اما این اظهارات را »بی معنی« 
خواند و نسبت به استفاده از این ادبیات هشدار 
داد. به نظر می رسد که اغلب دولت های اروپایی 
با همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه مخالف 
هستند و آن را مولد یک بحران سیاسی جدید 

می دانند.
همه پرســی اصالح 18 ماده قانون اساســی 
ترکیه برای گــذر از نظام پارلمانــی به نظام 
ریاســتی و اعطای اختیاراتی از جمله انحالل 
پارلمان و نصب و عزل وزیران به شخص رئیس 
جمهوری در 16 آوریل )۲7 فروردین ماه 96( 

برگزار می شود.

 برجام

 ناتو

 ترکیه

میدل ایست آی: آمریکا مشغول ارزیابی 
شرایط برای تعیین موضع در قبال برجام است 

وزیر دفاع آلمان ادعای ترامپ را در مورد 
بدهی آلمان به ناتو و آمریکا رد کرد 

وزیر خارجه آلمان: اردوغان پا را از گلیمش فراتر گذاشته است 

دیدگاه سناتور تندرو درباره دستاوردهای 
ایران در منطقه

سناتور کاتن  همان سناتور تندرو 
جمهوریخواه که داســتان نبرد 
لفظی اش بــا محمدجواد ظریف 
در فضای توییتــر در یاد ما مانده 
اســت دیروز در شبکه سی ان ان 
حاضر شــد و از حاصل ســفرش 
بــه خاورمیانه گفت و به شــکل 

مستقیم به تاثیر ایران در عقب راندن داعش اعتراف کرد اما در نهایت 
خواستار مبارزه با حضور موثر کشورمان در منطقه شد. او در بخشی 
از سخنانش درباره اعزام نیروی نظامی آمریکا به سوریه برای شکست 
دادن گروه تروریستی داعش گفت: نباید سقفی ساختگی برای تعداد 
نیروهای آمریکایی تعیین کنیم که می خواهیم در قضیه ســوریه از 
آنها استفاده شود. این ، کاری بود که باراک اوباما رئیس جمهور سابق 
آمریکا برای مدت هشت ســال در قضیه افغانستان انجام می داد. ما 
باید براســاس الزامات راهبردی مان درخصوص تعداد نیروها و نوع 
نیروها برای انجام دادن ماموریتمان اظهارنظر کنیم. در جریان سفرم 
به منطقه که به لبنان و اردن بوده است و حاال هم در اسرائیل هستم، 
یک مطلب که به صورت مستمر مطرح شده است و شنیده ام، خطر 
ازجانب ایران است. همانطور که غالبا گفته ام پاسخ اکثر سواالت در 
خاورمیانه )غرب آسیا( در دســت ایران است. سوال جدی این است 
که اگر ایران و حزب اهلل و اقدامات آنها در سوریه نبود، آیا شاهد قدرت 
گرفتن دولت اســالمی )گروه تکفیری-صهیونیســتی داعش( می 
بودیم؟ ما باید دولت اسالمی )گروه تکفیری-صهیونیستی داعش( 
را نابود کنیم. اما اگر دستاوردهای ایران را در منطقه به عقب نرانیم، 
نمی توانیم در منطقه به ثبات دست پیدا کنیم و نمی توانیم از منافع 

ایاالت متحده به میزانی دفاع کنیم که باید باشد.

تنش در آسمان سوریه
مسکو به تل آویو هشدار داد

     
 از میان تصاویر 

 رئیس سازمان 
اطالعات خارجی 

آلمان مي گوید 
اعتقاد ندارد 

فتح اهلل گولن پشت 
کودتای نافرجام 
ترکیه بوده باشد/
تركیه نتوانست ما 

را قانع كند

 راکت هند به 
مریخ با ۷۵میلیون 
دالر هزینه پرتاب 

شد؛ بودجه ناسا 
برای برنامه مشابه 
۶۵۱میلیون دالر 
است. مهندسان 

زن هندی در این 
موفقیت نقش 
اساسی داشتند برگزاری شوی لباس های سنتی زنان در بخش کردنشین سوریه
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  تحلیل

سه دستاورد بزرگ اقتصادی دولت روحانی

محمد حسین شاوردی | با انتخاب کراس اوور پژو 
3008 به عنوان خودروی سال 2017 اروپا، موجی از 
شگفتی در میان محافل رسانه ای و فعاالن حوزه خودرو 
ایجاد شده است. با اینکه تنها شش ماه از رونمایی این 
خودروی مدرن و تقریبا ارزان قیمت که در بازار اروپا 
21 هزار یورو قیمت دارد، می گذرد اما در همین مدت 
کوتاه به خوبی توجه   ها را به ســمت خود جلب کرده 
و با ثبت ســفارش صد هزار دســتگاهی در این مدت 
کوتاه توانســته جایگاه خوبی در بازار کراس اوورهای 
کوچک بازار اروپا که عرصــه رقابت محصوالتی نظیر 
نیسان قشقایی و رنو کجار اســت به دست آورد. با هم 
چهار ویژگی مهم پژو 3008 را که موجب موفقیت این 
خودرو در مراســم انتخاب خودروی سال 2017 اروپا 

است بررسی می کنیم.
  طراحی : از زمان عرضه مدل 206 آر سی و 407 
توسط پژو، این برند فرانســوی تقریبا هیچ خودروی 
زیبایی طراحی نکرد و با پرهیز از همکاری با طراحان 
ایتالیایی مثــل پینیــن فارینــا، راه و روش خود در 
زمینه طراحی را در پیش گرفت. حاال اما نسل جدید 
مــدل 3008 به بهترین شــکل ممکن به بازســازی 
چهره پژو پرداختــه و این خودرو بــه لطف طراحی 
خشــن جلوپنجره، خطوط درهم پیچیده و اسپورت 
بدنه و همچنین کابین فضایــی یکی از محبوب ترین 
خودروهای بازار اروپا است. این خودرو به لطف سامانه 
 ،)i-Cockpit( پیشــرفته و ارتباطی آی-کاکپیت

صفحه هشــت اینچی لمســی باالی کنسول وسط و 
نشانگر 12 اینچی هدآپ دیسپلی پشت فرمان یکی از 
به روز ترین کابین های این رده از بازار را در اختیار دارد. 
فروش این خودروی فرانســوی از ابتدای سال 2009 

تا کنون به بیش از یک میلیون دستگاه می رسد.
  ایمنی: با کسب پنج ستاره از کانون امنیت جاده ای 
اروپا )nacp(، 3008 یکی از بهترین عملکردها را در 
رده کراس اوورهای سایز ســی به ثبت رسانده است و 
با طول بدنه 4/45 متر، از هفت کیســه هوای ایمنی 

سود می برد.
  راندمان اقتصادی: به لطف سیستم دیفرانسیل 
جلو، پنج موتور دیزلی و بنزینی کوچک و کم مصرف و 
نیز یک سامانه هیبریدی، محدوده مصرف سوخت این 
کراس اوور فرانسوی بین 4 تا 7 لیتر است که در وضعیت 
بسیار خوبی به ســر می برد. قدرت موتورهای مختلف 

این خودرو در محدوده 95 تا 165 اسب بخار است.
  قیمت:  پژو برای مدل 3008 در دامنه ای وسیع، 
تجهیزات و تریــم و طرح تدارک دیــده به طوری که 
می توان با تنوعی باال اقسام مختلفی از مدل 3008 را 

در محدوده قیمتی 21 تا 35 هزار یورو سفارش داد. 
پژو 3008 پنجمین محصول این شــرکت فرانسوی 
اســت که برنده  عنوان خودروی سال اروپا شده است. 
مدل 308 در سال 2014، مدل 307 در سال 2002، 
مدل 405 در ســال 1988 و نهایتًا پژو 504 در سال 

1969 برنده  این عنوان شده اند. 

شواهد آماری نشان می دهد که بخش ساختمان در 
سال 1395 نیز وضعیتی مشابه سال های قبل داشته 

و از رشد منفی برخوردار بوده است.
بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگی كه با 
بخش های باالدستی خود )از قبیل فلزات اساسی، 
كانی های غیرفلزی و ...( داشــته و از ســوی دیگر، 
به دلیل ارتباط با بخش های پایین دســتی از نقش 

حائز اهمیتی در اقتصاد ایران برخوردار است.
گزارش ها از رشــد ارزش افزوده بخش ســاختمان 
طی دوره 1386 - 1394 نشان می دهد که در این 
دوره زمانی، فقط در سال های ابتدایی دوره )1386 
و 1387( رشــد این بخش ارقام مثبت و باالی 10 
درصد را تجربه كرده و در بقیه ســال ها رشــد این 
بخش عمدتا منفی و در برخی سال ها مثبت با رقم 

بسیار پایین بوده است.
شواهد آماری نشان می دهد كه بخش ساختمان در 
سال 1395 نیز وضعیتی مشابه سال های قبل داشته 

و رشد منفی داشته است. 
اولین شــاهد آماری مربوط به رشد 9ماهه 1395 
است كه توسط بانك مركزی و مركز آمار ایران اعالم 
شده و حاكی از رشــد به ترتیب منفی 11 و منفی 
17.1 درصدی این بخش است. دیگر شواهد آماری 

نیز موید این موضوع است.
البتــه باید گفت هــر چند پرداخت هــای عمرانی 
دولت در 3ماهــه و 6ماهه 1395 نســبت به دوره 

مشابه سال قبل رشد اســمی مثبت داشته اند، اما 
با توجــه به عملكــرد 27.7 هزار میلیــارد تومانی 
هزینه های عمرانی دولت در ســال 1394 و برآورد 
مركز پژوهش ها از تحقق 23.5 هزار میلیارد تومانی 
هزینه های عمرانــی تا پایان ســال 1395)تحقق 
41 درصدی قانــون(، انتظــار می رود كه رشــد 
پرداخت های عمرانی دولت در سال 1395 نسبت 
به 1394 برابر با منفی 15.2 درصــد بوده و از این 
كانال اثر منفی بر رشد بخش ســاختمان در سال  

1395 داشته باشد.
از ســوی دیگر، گزارش ها از وضعیت رشــد برخی 
شاخص های مرتبط با بخش ساختمان نشان می دهد 
که در خصــوص ســاختمان های خصوصی، تعداد 
پروانه های ســاختمانی صادرشــده در کل مناطق 
شهری در سه ماهه اول و دوم سال 1395 به ترتیب 
از رشد 1.8 و 9.2 درصدی برخوردار بوده است. این 
در حالی است که این رشــد در سال 1394 منفی 

13.4 درصد بود.
با توجه به این مسایل و جدیدترین آمارهای دریافتی 
و مدنظر قرار دادن مواردی ازجمله سرمایه گذاری 
بخش خصوصــی در ســاختمان تا انتهای ســال 
جاری، برآورد مركز پژوهش های مجلس از رشــد 
ارزش افزوده بخش ساختمان در انتهای سال 1395 
حدود منفی 15.8 درصد است كه نسبت به برآورد 

قبلی رشد منفی بیشتری را نشان می دهد.

بررسی ایمنی، قیمت ، طراحی و راندمان پژو 3008 که در 
بهار 96 توسط ایران خودرو عرضه می شود

سرگذشت بخش مسکن در سال 9۵ که به رغم برخی نشانه های 
مثبت، در نهایت وارد دوره رونق نشد 

رکود مسکن وارد هفتمین سال شدخودروی   سال  اروپا  در   راه  ایران

مهم ترین مساله سال آینده باید این باشــد که چگونه می توان هم تورم را در 
سطح فعلی نگه داشت و هم رشد اقتصادی ایجاد کرد.

محســن جالل پور، رئیس ســابق اتاق بازرگانی ایران در کانال تلگرام خود 
نوشت: وصف حال اقتصاد ایران را با نگاه به سه نماگر مهم تصویری می توان 
دریافت. وضع موجود از آن جهت كه بسترســاز تحوالت آینده است و برای 

سیاست گذاری مهم به نظر می رسد.
 

نرخ تورم:  کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، یک دســتاورد بزرگ برای 
اقتصاد ایران است.  در 40 سال گذشــته، هیچ گاه این اقتصاد در چند فصل 
پیاپی نتوانسته تورم را تک رقمی نگه دارد. دولت تالش کرد از طریق انضباط 
مالی و چشم پوشی از منابع بانک مرکزی، تورم را کنترل کند. هرچند حفظ 

این دستاورد مهم، در سال جدید دشوار خواهد بود.

رشد اقتصادی:  بر اســاس آمارهای رســمی، اقتصاد ایران در سال ١٣٩٥ 
رشد اقتصادی خوبی را تجربه كرد، هرچند منشا و منبع اصلی این رشد، در 
بخش نفت بوده است. با استناد به آمارهای اعالم شده، در سال ١٣٩٥ یكی 
از بهترین عملكردهای اقتصاد ایران به ثبت رسیده است. اما از آنجا كه بخش 
عمده این رشــد با اثرگذاری نفت حاصل آمده، شــهد آن به كام بنگاه های 
كوچك و متوسط و بخش خصوصی شیرین نیامده است. سال آینده باید سال 
استفاده از ظرفیت های مغفول اقتصاد ایران باشد. بزرگ ترین ظرفیت مغفول، 
بخش خصوصی ایران است كه می تواند بخش عمده ای از بار رشد اقتصادی 
و اشــتغال زایی را بر دوش گیرد. البته اگر این موضوع از ســوی تمام اركان 

حاكمیت به رسمیت شناخته شود.

اشتغال:  دولت اعالم كرده كه در سال ١٣٩٥ بیش از ٧٠٠ هزار شغل ایجاد 
كرده اســت. این رقم با توجه به ظرفیت های فعلی، قابل توجه اســت اما با 
نیازهای اقتصاد ایران فاصله زیادی دارد. چالش بزرگ این روزهای اقتصاد ما، 
ایجاد شغل است. اشتغال زایی هم، ســرمایه گذاری می خواهد كه با وضعیت 
فعلی بانك ها و بازار ســرمایه، بعید می دانم در سال های آینده معجزه ای رخ 
دهد. اما سوال این است كه دولت منابع مالی برای ایجاد تحرك اقتصادی را 

از كجا قرار است تامین كند؟
محقق شدن اهداف اشتغال نیاز به آزادسازی فعالیت های اقتصادی و تسهیل 
فضای كسب وكار  است. بهبود فضای كســب و كار و میدان دادن به بخش 

خصوصی می تواند زمینه اشتغال زایی و رشد اقتصادی را فراهم آورد.
به این ترتیب، مهم ترین مساله سال آینده باید این باشد كه چگونه می توان هم 

تورم را در سطح فعلی نگه داشت و هم رشد اقتصادی ایجاد كرد.
و قاعدتا مهم ترین سوال این خواهد بود كه دولت آینده منابع مالی مورد نیاز 
برای ایجاد تحرك اقتصادی را از كجا قرار است تامین كند؟ منبعی كه باعث 
تحریك مجدد تورم نشــده و اقتصاد ایران را دوباره در چرخه موهوم »تورم 

باال-رونق نسبی« گرفتار نكند.
دولت آینده باید بتواند ریل اقتصاد ایــران را از  ریل موهوم »تورم باال-رونق 
نســبی« به ریل »تورم پایین-رشــد اقتصادی باال« منتقل كند. با توجه به 
ضرورت هایی كه درباره ریل گذاری ســال آینده اقتصاد ایــران درباره ایجاد 
ارتباط میان اقتصــاد مقاومتی و تولید و اشــتغال وجــود دارد، آیا این كار 

امكان پذیر است؟

محسن جالل پور
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زماني كه پيشنهاد سريال »پيكسل« به شما داده شد و 
متوجه شديد كه روند سريال مانند يك بازي می ماند و بايد 
توسط مردم كليك شويد و هرچه محبوب تر باشيد مردم با 
داستان شما جلو می روند. چه واكنشي نسبت به اين موضوع 

نشان داديد؟
در ابتدا واقعا دچار یك نوع گنگي شده بودم چون هيچ تصویري 
نمی توانستم در ذهنم از این مجموعه بسازم تا بتوانم براساس 
آن تعریف، پيش بروم.  اما به حامــد عنقا اعتماد كردم، چون به 
نظرم بســيار قلم زیبایي دارد و در رزومه كاري اش این قدرت 
قلم به خوبي پيدا اســت. از طرفي یك اتفاق جدید و نو در حال 
شكل گيري بود و براي من بسيار جذاب بود كه در كاري حضور 

داشته باشم كه ممكن است كمتر براي هر بازیگري پيش بياید.  
به همين دليل به عنوان بازیگر، اولين كسي بودم كه با این پروژه 

قرارداد بستم. 
براساس شنيده ها هركدام از بازيگران با نام اصلي خود 

و موقعيت اجتماعي خودشان بازي می كنند. 
بله همه با نام خودشان هستند، اما حول محور یک قصه متفاوت 
از زندگی واقعی شــان.  من هم مثل بقيه نقش سحر قریشی را 

دارم اما خودم نيستم. 
پذيرفتن چالش بازي كردن نقش ســحر قريشي كه 

بازيگر است، اما خود شما نيستيد، براي تان چگونه بود؟
این موضوع آنقدر هوشــمندانه نوشته شــده بود كه گاهي در 

بعضي از سكانس ها احساس می كردم چقدر حرف هاي این سحر 
قریشي جدید شــبيه حرف هاي خود من است.  مثال در جایي 
وقتي یك خبرنگار با سحر قریشــی داستان مصاحبه می كند، 
می دیدیم چقدر این حرف ها آشنا است،چون دقيقا حرف هایي 
در فيلمنامه نوشته شده بود كه در یكي از مصاحبه هایم با یك 
خبرنگار بيان كرده بودم. این هوشــمندانه بودن را از این بابت 
می گویم كه مخاطب با خــودش می گوید خــوب اینجا خود 
سحر قریشي است، اما در روند داستان جاهایي وجود دارد كه 
می گوید امكان ندارد سحر قریشي واقعي این كار را انجام دهد. 
واقعا اميدوارم این كار دیده شود، اتفاق های خوب برایش بيفتد 

و این جنس کارها بازهم تكرار شود. 
ژانر »پيكسل« معمايی است و قرار است مدام بيننده را 
به چالش بکشد. پذيرفتن اين ژانر با عاليق خودتان سازگار 

است؟ 
من واقعا این ژانر را دوســت دارم.  چون به نظر من قصه فيلم و 
سریال باید جوری باشد که تا آخر پيگيرش باشيد و مدام دنبال 

این باشيد که ببينيد ادامه اش چه می شود.  
چقدر به موفقيت اين سريال اميدواريد؟ مردم برای آن 

پول خواهند داد؟
ژانر معمایي این سریال باعث می شود مردم مدام پيگير داستان 
باشــند تا نتيجه آن را ببيننــد.  از طرفي اینقــدر در بعضي از 
ســریال هاي اخير تلویزیون آب بســته شــده كه مردم تشنه 
دیدن یك داســتان و یك سریال خوب هســتند. می توانند با 
»پيكسل« متوجه این شوند كه یك بازیگر یا یك شخص معروف 
هم می تواند درگير خيلي از مســایل روزمــره زندگي و حتي 

داستان هاي هيجان انگيز شود. 
به عنوان اولين تجربه كاري با محمد حســين لطيفي، 

بازيگري در زير نظر او را چطور ارزيابي می كنيد؟
كار با آقاي لطيفــي خيلي جذاب و دلپذیر اســت. چون آنقدر 
خوش انرژي و صبور است كه ما در طول روز گذر زمان را اصال 
احســاس نمی كنيم.  البته من قرار بود در »ســاخت ایران« با 

ایشان همكاري كنم كه قسمت نشد. 
اين سريال پس از تجربه » آسپرين«، دومين تجربه شما 
در نمايش خانگي و در واقع فضايي جدا از مديوم سينما و 

تلويزيون است. 
در سریال »آسپرین« كه واقعا حضور خيلي از بازیگران افتخاري 
بود و منم همين طور. چون در »آســپرین« هيچ قصه اي وجود 
نداشت كه بخواهيم در جریان آن باشــيم و براساس آن پيش 
برویم.  بيشتر روي حساب دوستي و رفاقت پذیرفتيم و از طرفی 
اینكه كارگردان كار یك پســر جوان و با انگيزه بود، باعث شد 
همكاري كنيم. اميدوارم در فصل دومش اتفاق خوبي براي آن 
بيفتد. راستش را بخواهيد، به نظر خودم »پيكسل« دومين كار 
جدي ســریالي من پس از مجموعه »دلنوازان« است كه البته 
در مدیومی  قرار دارد كه اصال با هيچ كاري قابل مقایسه نيست. 
خارج از چارچوب تلويزيون، ميمزي ها كمتر اســت و 
دست نويسنده، بازيگر و كارگردان براي شكل دادن به يك 
داســتان و بازي كردن بيشتر اســت. اما خوب در تجربه 

»آسپرين« نشان داديد كه اگر از بند اين مميزي ها هم جدا 
باشيد باز هم سوءاستفاده اي از فضا نمی شود. 

بحث تلویزیون را به طور كل كنار بگذارید . اما در حال حاضر 
بازار رسانه هاي جدا  از تلویزیون داغ است.  این اتفاق سال ها 
است در کشور های مختلف افتاده و حاال ما هم طبق معمول 
بعد از همه کشورها به این مدیوم روی آوردیم و چه بهتر كه به 
جاي اینكه  سریال هاي خارجي دانلود كنيم، حاال بنشينيم 
و ســریال هاي ســاخت خودمان را ببينيم، چون سينمای 
خانگی چارچوب هایش معموال سينمایی است، حاال چه از 
نظر قصه و طراحی لباس، چه سایر موضوعات و مردم هم آن 
را پســندیده اند. اما اگر بخواهند براي این رسانه جدید هم 
مميزي هاي من درآوردي قرار دهند، راه جذب مخاطب براي 

این رسانه را هم از بين می برند. 
انگار قرار بود در ســريال »پريا« ســاخته ســعيد 
سهيلی زاده كه در پاييز از تلويزيون پخش شد، بازي داشته 

باشيد.  چرا اين اتفاق نيفتاد؟ 
براي »پریا« پيشــنهاد نداشــتم، اما براي همكاري در سریال 
»دختران حوا« و »آواي باران« سعيد سهيلي زاده دعوت شده 
بودم و حتي بحث قرارداد هم پيش آمده بود اما تلویزیون اجازه 

حضور من را نداد كه این اتفاق هيچ چيزي از من كم نكرد. 
پس هنوز مشکل شما با تلويزيون الينحل باقی مانده؟

 مساله اي كه مهم است باید ببينيم االن كساني كه صالح 
تلویزیون را تعيين می كنند چه كســاني هستند؟ چون از دید 
آنها صالح این اســت كه بازیگراني با كشش بسيار كم كه حتي 
نمی توانند دو قســمت بازي داشته باشــند، 50 قسمت بازي  
كنند و از این سریال به آن ســریال و از این شبكه به آن شبكه 
در حال انتقال هستند. نتيجه این می شود كه مردم سریال ها را 
نگاه نمی كنند و به سمت شبكه هاي ماهواره ای می روند. وقتي 
عرف جامعه ما مشخص اســت اما مميزي هاي تلویزیون از این 
عرف پاي خودشان را فراتر می گذارند و مثال می گویند این خانم 
صالح نيست در تلویزیون باشد، چه باید كرد؟ آیا كسي كه این 
صالح را بيان می كند در جایگاهي است  كه تصميم بگيرد؟ خدا 
را شــكر می كنم كه این آدم ها چوب كارهاي شان را می خورند 
و ميلياردها تومان از پول هاي صدا و سيما را به تاراج برده اند و 
االن همه كساني كه با تلویزیون كار كرده اند طلبكار هستند و 

كسي نيست كه پول شان را پرداخت كند. این باعث باز شدن پاي 
بازیگران تكراري با دستمزدهاي بسيار كم می شود و مردم هم 

مدام آن ها را پس می زنند. 
اگر االن در سطح كارهاي سعيد سهيلي زاده، مثل سريال 
»آوای باران« از تلويزيون به شــما پيشنهاد شود، قبول 
نمی كنيد؟ چون در جايي گفته بوديد ديگر به تلويزيون بر 

نمی گردم. 
نه بر نمی گردم، چون تلویزیــون خودش من را به عنوان بازیگر 
به جامعه معرفي كرد، به من پر و بال داد و برای اولين سریال از 
دست آقاي ضرغامی  بابت نقشم جایزه گرفتم.  اما حاال به نحوي 
كه فقط می شود نام آن را خودزني گذاشت، من را از تلویزیون 
می رانند.  معلوم است كه دیگر بر نمی گردم.  البته كه در شرایط 
موجود، تلویزیون واقعا به سحر قریشــي احتياج دارد. وقتي از 
بازیگراني بهره گرفته می شــود كه حتي دو نفر هم در خيابان 
آنها را نمی شناسند و به اندازه مدیوم تلویزیون محبوب نيستند، 
كامال نشان دهنده مدیریت غلط تلویزیون است. الهی شکر من 
و خيلی از خانم هایی که از ســوی تلویزیــون ممنوع الفعاليت 

شده ایم، کم رنگ نشدیم و هنوز داریم کار می کنيم. 
كمی  احساسي با قضيه برخورد نمی كنيد؟

اتفاقا كامال حرفه اي دارم صحبــت می كنم.  اگر بخواهم از 
دید احساســي صحبت كنم، االن نزدیك به هفت ســال است 
كه من ممنوع الكار هســتم و بارها در این باره مصاحبه داشتم 
و گفته ام دليل این موضــوع را نمی دانم. اگر هم بخواهم زنانه با 
موضوع برخورد كنم باید بگویــم، نمی دانم كجا باید چيزي به 
كسي می گفتم و نگفتم، یا در جایي كسي را نشناخته ام یا...  كه 

من را كنار گذاشته اند. 
يعنی به نظرتان اينقدر سطح صالحديدهای تلويزيون 

پايين آمده که به اين جواب رسيده ايد؟
وقتي می بينم هيچ كس، هيچ مدیری در این هفت سال دليل 
ممنوع الكاري من را نگفته و به من جوابي نمی دهند در انتها به 

این جواب هاي كامال شخصي می رسم. 
هميشه انتخاب های شما در بازيگری مورد بحث بوده، 
زمانی فيلمی  مثل »آس و پاس« را می پذيريد که تکليفش 
معلوم است. در صورتی که توانايی ارائه بازی قابل قبول 
در فيلم »شيفت شــب« نيکی کريمی  يا سريالی مثل 
»آسپرين« يا همين »پيکسل« با نقشی کامال متفاوت را 
داريد. چرا قابليت بازيگری خودتان را با کارهايی مهم تر 

نمی سنجيد؟
یک فيلم خوب که سال گذشته بوده به من معرفی کنيد که من 

در آن می توانستم بازی کنم. 
فيلم های خوب که در سال گذشــته زياد داشته ايم، 
»فروشنده«، »ابد و يک روز« و حتی »بارکد« و فيلم هايی که 

با ژانر کارهای شما همخوانی دارد. 
دربــاره فيلم هایی کــه کســتينگ و انتخــاب بازیگرانش در 
دورهمی ها و دایره های دوستانه بسته می شود صحبت نکنيد. 
درباره فيلم هایی صحبت کنيد که به صورت حرفه ای بازیگران 

را انتخاب می کنند و هيچ باندی هم در کار نيست. 

سحر قريشی سال هاست که از طرف تلويزيون ممنوع الفعاليت شــده، اما نه تنها در دنيای بازيگری و شهرت 
کم رنگ نشده بلکه در همين سالی که گذشت، سه فيلم بر پرده اکران داشت، يک سريال در شبکه نمايش خانگی 
و همچنين با فيلم »کاگر ساده نيازمنديم« در جشنواره سی و پنجم حضور پيدا کرد. قرار است اولين سريال تعاملی 
ايرانی با نام »پيکسل« در ماه های آينده عرضه شود و اين حضور پر رنگ اين بازيگر را در عرصه های مختلف تصوير  
نشان می دهد.  در يکی از شب های سرد فيلمبرداری سريال »پيکسل« توانستيم در پشت صحنه، چند دقيقه با 
او گپ بزنيم. قريشی هنوز هم نمی داند چرا مسئوالن تلويزيون که او را به دنيای بازيگری معرفی کردند، صالح 
نمی دانند دوباره در اين مديوم به خانه های مردم بازگردد. او اين روزها در کنار گروه سريال جديدی که کار می کند، 

مخصوصا کار در کنار حامد عنقا و محمدحسين لطيفی، احساس خوشايندی را تجربه می کند. 

 ببینید کجا جواب 
چه کسی را نداده ام!

گفت و گو با سحر قريشي که ستاره اقبالش روبه صعود است

تلويزيون خودش من را به عنوان بازيگر به جامعه 
معرفي كرد، به من پر و بال داد و برای اولين سريال 
از دست آقاي ضرغامی  بابت نقشم جايزه گرفتم.  

اما حاال به نحوي كه فقط می شود نام آن را خودزني 
گذاشت، من را از تلويزيون می رانند.  معلوم 

است كه ديگر بر نمی گردم.  البته كه در شرايط 
موجود، تلويزيون واقعا به سحر قريشي احتياج 
دارد. وقتي از بازيگراني بهره گرفته می شود كه 
حتي دو نفر هم در خيابان آنها را نمی شناسند و 

به اندازه مديوم تلويزيون محبوب نيستند، كامال 
نشان دهنده مديريت غلط تلويزيون است

ده
کي

چ



سه شنبه|   1   فروردین      1396 |  شماره 1697  شنبه|   1 فروردين 1394|  شماره 1123  يكشنبه  |   سوم فروردين 1393|  شماره 836  



جدول و سرگرمی
 روزنامه صبح ایران  سال ششم  شماره 1697  سه شنبه  1 فروردین  1396

روایت

اولين مخالف جدي 
دانشگاه آزاد

مصطفي معين تعريف مي کند 
که چگونه در دولت اول  هاشمي  
رفسنجاني وزير علوم شد و ... 

  شــما جزو افرادي بوديد که موضعي انتقادي نسبت به 
دانشگاه آزاد داشتيد و آيت اهلل  هاشــمي  رفسنجاني هم از 
پايه گذاران دانشگاه آزاد بودند. با اين حساب، شايد چندان 
قابل پيش بيني نبود که مصطفي معيــن، وزير علوم دولت 
 هاشمي  شود؛ اما اين اتفاق رخ داد. پيشنهاد آقاي  هاشمي  به 

شما چه بود و چه شد که پذيرفتيد؟
فکر مي کنم آقاي  هاشمي  بر اساس شــناختي که از من داشتند، 
پيشنهاد دادند. آشنایي من با آقاي  هاشمي  از مجلس اول بود. اولين 
باري که با آقاي  هاشمي  رودررو شدم، ایشان لبخندي زد و گفت که 
ما شما را براي جاي دیگري در نظر داشتيم، اما اینجا هم خوب است 
و مي توانيد موثر باشيد. اشاره ایشان به دانشگاه اصفهان بر مي گشت 
که در آن برهه دچار مشکالت مدیریتي بود؛ مشکل، جدي و بحراني 
بود و حتي به جلسه سران سه قوه هم رسيده بود. بعدها متوجه شدم 
که گفته بودند فالني مي تواند بياید و مدیریت دانشگاه اصفهان را 
سامان دهد. مرحوم آقاي طاهري، امام جمعه اصفهان و دانشگاهيان 
اصفهان در پي آن بودند که من به دانشگاه اصفهان بروم که ناگهان، 
من به نمایندگي از مردم شيراز به مجلس رفتم. سال 6۰ که مرحوم 
آقاي دستغيب به شهادت رسيد و یکي از نمایندگان شيراز، آقاي 
حائري شيرازي، به عنوان امام جمعه شــيراز انتخاب شد، من در 
انتخابات ميان دوره اي مجلس در سال 61 شرکت کردم و انتخاب 
شدم. با این تفاســير، برنامه هایي که آقاي  هاشمي  و دولت وقت 

درباره من در ذهن خود داشتند، به هم خورده بود.
  ماجراي انتقاد شما از دانشگاه آزاد اسالمي چه بود؟

بحث دانشگاه آزاد که در شوراي عالي انقالب فرهنگي مطرح شد، 
من به آقاي  هاشمي  انتقاد کردم. گفتم »امام ستاد انقالب فرهنگي 
را براي سياستگذاري در آموزش عالي کشور تشکيل دادند اما شما 
موضوع دانشگاه آزاد را در خطبه هاي نماز جمعه مطرح مي کنيد. 
این اقدام شما به معناي آن است که ستاد انقالب فرهنگي را دور 
زده اید.« قاعدتا پيشنهاد دانشــگاه آزاد باید ابتدا در شوراي عالي 
انقالب فرهنگي مطرح مي شد و مورد بحث قرار مي گرفت. به ایشان 
گفتم: »شما در خطبه هاي نماز جمعه این پيشنهاد را مطرح کردید 
و بعد گفتيد که مي خواهيد از همه امکانات کشور براي باال بردن 
سطح آموزش جامعه استفاده کنيد، بدون آنکه مانند دانشگاه هاي 
کالسيک مدرک دانشگاهي داده شــود؛ اما بعد از مدتي، اعطاي 
مدرک دانشگاهي را مطرح کردید و حتي افرادي بدون مدرک وارد 
دانشگاه شدند و با مدرک رسمي از دانشگاه خارج شدند، این در هيچ 
جاي دنيا نظير ندارد!« آقاي  هاشمي  انتقادات من را پذیرفت و گفت: 
»بله، این طور بوده اما هدف این بود که ما از تمامي امکانات آموزشي 

کشور استفاده کنيم و اکنون مي خواهيم آن را قانونمند کنيم.«
 حدس مي زديد وزارت علوم را به شما پيشنهاد کنند؟

بله، نمي خواهم خودســتایي کنم اما مــن محبوبيت زیادي بين 
دانشجویان و دانشگاهيان داشتم و به عنوان رئيسي بسيار موفق 
در دانشگاه شيراز و عضو موثر شــوراي انقالب فرهنگي شناخته 
مي شدم. در ســتاد انقالب فرهنگي و بعد از آن، در شوراي عالي 
انقالب فرهنگي، از اعضاي موثر بودم. شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
شورایي فرعي داشت که من رئيس آن بودم و بسياري از موضوعاتي 
که قرار بود در شــوراي عالي انقالب فرهنگي مطرح شود، ابتدا در 
شوراي فرعي مطرح مي شــد. در برخي موارد، این شورا مستقال 
تصميم گيري مي کرد و در برخي موارد نيز، مصوبات آن به شوراي 

عالي انقالب فرهنگي براي تصميم گيري ارجاع مي شد. 
 بعد از احراز پست وزارت چه روابطي بين شما و دانشگاه 

آزاد حاکم شد؟
در همان هفته اول یا دوم بود که آقاي جاســبي، از من درخواست 
مالقات کرد. معلوم بود که آقاي  هاشمي  به آقاي جاسبي گفته بودند 
که برو نزد دکتر معين و نظرش را تامين کن. آقاي جاســبي هم با 
خضوع و خشوع آمد و من گفتم شرایط ما این است. آقاي جاسبي 
به قانوني اشاره کرد که مدتي پيش از آن در مجلس دوم تصویب 
شده بود . از موضع باال صحبت کرد. در نهایت هم جلسه بدون هيچ 
نتيجه مشخصي، پایان یافت. البته قانون، قانون است. من وزیر بودم 
و مجري قانون اما قانوني که به آن انتقاد هم داشتم. قرار بود ما براي 
کميته سه  نفره، نماینده اي تعيين کنيم. آقاي دکتر تقي خاني را 
تعيين کردم و به ایشان گفتم نماینده وزارت باشيد. کميته سه  نفره 
هم بر اساس همان روال خاص، مي خواست هر اقدامي که مي خواهد 
انجام دهد. ما هم به نماینده وزارت علوم گفتيم که دیگر در جلسات 
شــرکت نکند و شــرکت نکرد. بعد از آن هم ما هيچ پرونده اي را 
نپذیرفتيم و آن ها هم مطابــق آئين نامه، مهلتي تعيين مي کردند 
که اگر تا مدت مشــخصي، پاســخي از وزارت نيامد، آن کميته 
تصميم گيري کند و دو نفره تصميم گيري مي کردند. هر بار تنش 
ایجاد مي شد و خيلي اوقات هم به روزنامه ها مي کشيد. آقاي  هاشمي  
نمي خواست تنشي ایجاد شود. از سوي دیگر، به نقل از آقاي  هاشمي  
در کتاب خاطراتشان مي گویم که ایشان وزارت علوم را موفق ترین 
وزارتخانه خود بيان مي کرد و نوشــته  است که ما هيچ مشکلي در 
وزارت علوم نداریم و دکتر معين، انساني انقالبي و... است، حتي در 
مواردي، از برنامه هاي دولت هم جلوتر است. به همين جهت، آقاي 
 هاشمي  هم نمي خواست وزارتخانه تضعيف شود؛ اما این استخوان 

در ميان زخم باقي ماند.
خاطرم هست که سال 63 یا 6۴، در شوراي عالي فرهنگي که قرار 
بود اساسنامه دانشگاه آزاد تصویب شود )قبل از دوره وزارتم(، بحث 
درباره اساسنامه ادامه پيدا کرد و به اذان مغرب رسيد و براي اقامه 
نماز رفتيم. من در مسير به آقاي  هاشــمي  گفتم اگر دانشگاه آزاد 
بخواهد با این کيفيت و مدیریت به تصویب برسد، پيش بيني من 
این است که در آینده به »بنگاه سياســي تجاري« تبدیل شود تا 
دانشگاه! آقاي  هاشمي  از این حرف خوشش نيامد. نگاهي به من کرد 
و سخني نگفت. طبيعي بود، چون ایشان بنيانگذار دانشگاه آزاد بود 
و یک ميليون تومان از امام براي تاسيس این دانشگاه، کمک گرفته 
بود! اما آقاي  هاشمي  هيچ وقت کينه اي نبود. مي دانست من صریح 
هستم و حرفم را صادقانه مي زنم. خودش هم اگر مخالف بود، جواب 
مي داد، گاهي هم جواب نمي داد. البته من شواهدي از این مسئله 
دارم که پيش بيني من درست از آب درآمد. مثال در سال ۸۰ که آقاي 
جاسبي کاندیداي انتخابات ریاست جمهوري شد، تصاویر بزرگي 
از ایشان سراسر شهر را پر کرد. آن موقع همه جا شایع شد که این 
حجم از تبليغات با بودجه دانشگاه آزاد انجام مي شود و تایيدي بود 
بر حرفي که من به آقاي  هاشمي  گفتم. متاسفانه در این زمينه ها، 

دانشگاه آزاد خوش نامي  نداشت. 
)تاريخ ايران(

جدول و سرگرمی
 روزنامه صبح ايران  سال سوم  شماره 836  يكشنبه  3 فروردين 1393

جد  ول كلامت متقاطع 1برگزيده طنازی های شبكه های اجتامعی

افقي
  1 - از اجزای پوششی گل - انتقام گیرنده - مستقیم 2 - مقابل روز - اتوبان - نظر مجتهد در احكام 
شرعی فرعی 3 - قابل اجرا و ممكن - برق را از كوئل به دلكو می رساند - قالب سنگ 4 - خاطره ای كه 
در ذهن می ماند - كارد شكستن استخوان 5 - شانه ، دوش - گوشه ای در دستگاه شور - از بین بردن 
6 - درياچه ای در سوئیس - از ابزار آزمايشگاهی - مادر 7 - مخزن چربی شتر - شتر بی کوهان - ناامید 
8 - آقای آلمانی - ريســیدن - چیزها - حرف همراهی عرب 9 - مترسك - كلمه پرسشی - بايگانی 
10 - شهری در آلمان - هرگوشه زمین فوتبال - طی طريق عرفانی 11 - ماگنت - پارچه نخی ساده 
- تخصصی 12 - پرگار - آشنا بودن با كسی يا چیزی 13 - سرشار، لبريز - پرحرف - آغشته به رنگ 
14 - اسب باركش - دانشی كه اثر نور را بر واكنشهای شیمیايی بررسی می كند - پهلوان 15 - نفس 

خسته - هادی الكتريسیته - مناسب مردان.

عمودي
 1 - جاذبه - اقداماتی برای آسیب ديده قبل از رساندن به پزشك 2 - جاودانگی - خمیر نان را با آن 
پهن و نازك می كنند - درختی با دانه های روغن 3 - عبادت غیرواجب - پهنه زمینی نرم و مرطوب و 
نفوذناپذير 4 - برای بیان لزوم گفته می شود - نشان تجاری کاال - نوعی اسلحه كمری 5 - گل سرخ 
- نیروی جاذبه - گوشت به سیخ كشیده شده 6 - ابزاری برای شخم زدن و شیار نمودن زمین - انجام 
كاری بیش از يكبار - نت چهارم 7 - ثروتمند – شهر ســاعت بیگ - خوش اندام 8 - غذا را به سمت 
معده هدايت می کند - مراقب و نگهبان - گندم آسیاب شده - جايز 9 - كال - کبوتر دشتی - خنده رو 
10 - بخش انتهايی چیزی - ظرفی برای آب دادن به گل و گیاه - سوال و جواب 11 - ويژگیهای ذاتی 
- بندر اکراين - تلخ 12 -  بینوا - فالنی - مقابل فروش 13 - معادل فارسی سايت - باز شدن غنچه گل 
14 - بذله گو - همیشگی - آلوده به ننگ 15 - كتابی ارزشمند تألیف " ابوريحان بیرونی " - رها و آزاد.

جد  ول كلامت متقاطع 2

افقي
  1 - فردای ديروز - جناح لشكر - همشیره 2 - بدل - دانش ذاتی - قطعه مكانیكی برای تبديل حركت 
دورانی به حركت رفت و برگشــتی 3 - گزند، صدمه - هدايت كننده - تكرار حرفی 4 - کاله الف - از 
روشهای رايج برای بستن زخم - نوبت بازی - ضربه پا به توپ 5 - روده ها - پیشرفته و مدرن - ثروتمند 
6 - مقتول - روستا - تشخیص دادن 7 - همراه متل - نیاز - از الفبای زبان يونانی 8 - تكنیك - ورقه 
فوالدی كه با قشری از فلز روی پوشیده شده باشد - زهر 9 - تحقیق و بررسی - واگیردار - حرف اول 10 
- دندانهای نیش - مستمری - گیاه 11 - آهنگر - جنس برخی از ظروف آشپزخانه - پريشان و آشفته 
12 - بهترين نوع اختیار - میوه ای پر خاصیت - مجموعه دســتگاه حكومتی - عالمت مصدر جعلی 
13 - باران اندک - برگزيده و منتخب - صدای خنده بلند 14 - وسیله نقلیه حمل مسافران - بیماری 

ويروسی دستگاه تنفس - رشته ای درشمشیربازی 15 - گلدسته - ياد گرفتن - از انجیلهای معتبر.

عمودي
 1 - بزرگوار - از الفبا - حرمت داشتن 2 - ترک خفیف استخوان - اثری به قلم ارنست همینگوی،نويسنده 
امريكايی 3 - خشنودی - مهمانخانه خارج شهر - روزها - تعجب زنانه 4 - هفت گانه - واحدی برای اندازه 
گیری زاويه - كافر و ملحد 5 - همسر عزيز مصر - حساب كننده - تکنوازی در موسیقی 6 - شیخ نشین 
امارات - نوعی زيرانداز - نام قديم درياچه ارومیه 7 - پول ژاپن - محصل هنرستان - قطعی برای کتاب 
8 - دوست بدبوی پیاز - عامل تسهیل كننده فرآيندهای سوخت و ساز در بدن - ذريه 9 - پیشكش - گلی 
زيبا - مادر عرب 10 - از كوچكترين كشورهای خاورمیانه - واحد پول تركیه - میانه روز 11 - نام قديمی 
رودخانه جیحون - سگ شكاری - قرارداد استعماری نفت ايران و انگلستان 12 - شكلك - همداستان 
كلیله - قسمتی از گوش 13 - آش - ممكن است - كلبه تركمن - نشاط 14 - نظام حکومتی کشورمان 

- قلم انگلیسی 15 - سوار بی همتا - رايگان - بی كس.

جد  ول كلامت متقاطع 3

افقي
  1 - روی خود كشیده و بخوابید - حشره ای شبیه سنجاقک - مقام و مرتبه اجتماعی 2 - تازه به دوران رسیده 
- معالجه بعضی بیماريها با نوشیدن آب 3 - فرمان توقف - زربفت - جلوس كردن 4 - ديدن اجرام آسمانی به 
کمک تلسکوپ - نمايشنامه ای از فدريکو گارسیا لورکا - راه رفتن كودكانه 5 - از ويتامینها - شیر اول پس از 
زايمان - داناتر - من و شما 6 - نوعی گیوه - پیوست - از حبوبات 7 - تخم كتان - بخشی از لوله گوارش - نخ 
تابیده 8 - محل نمايش آثار هنری - زمین مناســب فوتبال - وضعیت روحی و جسمی 9 - حسد - پروتئین 
گیاهی - ســانتیمتر مكعب 10 - جاده - حاشــا كردن - ويتنام قديم 11 - محصــول آب و صابون - رهايی 
بخش - از پیامبران بنی اســرايیل - راز بی پايان! 12 - راست و درســت - ظرف جوشاندن آب - لوازم منزل 
13 - پیشامد - شیمی كربن - خوره 14 - هر دستگاه صنعتی كه با فشار روغن كار می كند - باشكوه و با وقار 

15 - آلونك - كوهی در قزوين – بازدارنده.

عمودي
 1 - نفی عرب - نوازنده - قسمت جلوی موشك 2 - پرنده ای با گردن و پاهای بلند - شريف تر - واحدی نظامی 
3 - تأكید شده - نوعی ماهی دريای خزر - از القاب امام علی)ع( 4 - همراه افاده - از ماه های سريانی - صاف و 
مسطح 5 - قله - بندری در فرانسه - زنگ كلیسا 6 - نفس بلند - ذكر مصیبت و نوحه سرايی - ضروری - نوعی 
شلوار 7 - چاهی در مكه - جنس برخی از ظروف آشپزخانه - كلمه پرسش 8 - قدرت و توان - رهبر قزاقهای 
روسی و فاتح سیبری - جر و بحث بیهوده 9 - از رنگهای اصلی - خدای مصريان قديم - هیوالی محبوب  سینما 
10 - ناپسند - داشتن احساس مسوولیت - شــادمانی - تكنیك 11 - جنگی بین نادر شاه وشاه گورکانی - 
خطاب غیرمودبانه - كشوری در قاره سیاه در همسايگی لیبی 12 - دربرگیرنده - زودرنج - مجموعه سلولهای 
مغز 13 - اسكلت فلزی اصلی ماشین - ستاره ثريا - قابله 14 - ضمیری عربی - آماده - ارمنی ها 15 - نام قديم 

كربال - يار ابسال - ماه سرد.

جد  ول كلامت متقاطع 4

افقي
  1 - مداوا - شهری در شمال شــرقی آفريقای جنوبی 2 - درياچه ديدنی مريوان - الزم و ضروری - از 
اجزای میز 3 - از شهر های آلمان - از لوازم التحرير - طفیلی 4 - شهری در آذربايجان غربی - جالدهنده 
کفش - آگاه و باخبر 5 – من و تو - واحد اندازه گیری حجم مايعات - علم و آگاهی - نفی عرب 6 - مقابل 
مثبت - نوعی اجاق برقی - مدفن زنده ياد قیصر امین پور 7 - انقباض شديد عضالنی - غريو 8 - ستايش 
- جزيره ای در اندونزی - زاويه ای كه هر امتداد با امتداد شمال جنوب می سازد 9 - اندوهگین - ادرار را از 
كلیه به مثانه هدايت می كند 10 - مدفن شاه نعمت اهلل ولی - حیوانی از خانواده گربه سانان - گلی زينتی 
11 - زهر - گردنه - خاكستر - سیلی 12 - بی باكی - خواهشهای نفسانی - از دين برگشته 13 – نزديك 
خرم دره - نوعی موشك زيرآبی - مسرور 14 – شهر بادگیرها - سرزمین عمرمختار- مسخره كردن 
15 – برنده سیمرغ بلورين بهترين بازيگر زن سي و دومین جشنواره فیلم فجر - سفارش پیش از مرگ.

عمودي
 1 - سوگ و ماتم - مقدور - راست 2 - استانی در غرب کشور - دستار - طال 3 - اکنون - برای اسیران خاك 
می خوانند - بیابان 4 - اتمسفر - مسافر سرزمین عجايب - پايتخت كرواسی 5 - مربوط به ادبیات - جزء 
غیرمستقلی كه به پايان واژه می پیوندد - به هوش باش 6 - عمیق - سهل انگاری - پرداخت وجه به حساب 
بانكی 7 - صنعت جهانگردی - فرو ريختن قطره قطره آب - آش 8 - فرياد شادی - سرتاسر - برق را از كوئل 
به دلكو می رساند 9 - دو يار همقد - فاقد شفافیت - عنوان بندی فیلم 10 - درياچه ای در افريقای جنوبی 
- درخور و شايسته - فارسی باستان، نوعی کبک 11 - ديدنی در ارتش - دلواپس - جمله دستوری 12 - 
چاق و فربه - داخل - همسر زن 13 - چند وكیل - سرايت بیماری - احترام و اعتبار اجتماعی 14 - باران 

اندک - درويش - طرحی برای قالی ايرانی 15 - از حیوانات اهلی و مفید - فرمان توقف - سم حشره كش.

تو از خودمونی زومبه!
هر نوشته ای نويسنده ای دارد. هر نويسنده ای حق دارد اسمش را پای 
مطلبش ببیند. نوشته هايی که در اين 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« نويسنده  اين آثار هستید، 
لطفًا عصبانی نشويد. لبخند بزنید و به خواننده هايی فکر کنید که با 
خواندن نوشته هايتان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند.

1  نحـوه روبوسی عیــد:
_ اولی: به به به ســـالم سال نو مبارک

_دومی: ســـــــالم ســــال )مـــــاچ(نو )مـــــاچ( شما هم 
)مــــــاچ( مبارک

2  من هنوز به امید اينکه يک پیرزن پولــدار بی وارث منو تو 
خیابون ببینه و عاشقم شــه و به فرزندی قبولم کنه و يک ماه بعد 

بمیره، زندگی می کنم
3  مورد داشتیم خانواده ای به خاطر عالقه زياد به يک سريال، 

اسم بچه شون رو »ستايش 2« گذاشتن!
4  گذر زمان چیزی رو حــل نمی کنه، فقط ماســت مالیش 

می کنه
5  يه ضرب المثل کلمبیايی هســت که هیچی نمی گه، فقط 

کوکائین قاچاق می کنه
6  يارو تا ديروز توی خونه شون نمی ذاشتن چايی بخوره که يه 

وقت شب سیل نیاد
حاال به ما که رسیده می گه: قهوه، فقط تلخ باشه پیلیززز

7  تاکیدی که بعضیا رو عکس گرفتن از بازوهاشون دارن هیتلر 
رو سبیالش نداشت!

8  با خوندن هر ورق از جزوه هام دارم به اين نتیجه می رسم که 
كالس سوم دبستان، همون موقع که کارت صد آفرين گرفتم، وقتی 

توی اوج بودم بايد خداحافظی می کردم! اشتباه کردم
9  يکی تو محل ما از نذورات امامزاده محل دزدی کرده بود

رفته بود يک تاکسی خريده بود، کار می کرد
بعد ماهی صدتومن می داد به همون امامزاده می گفت قسطمه!

10  تبلیغ درختكاري اينطوري بیشتر جواب میده :
هموطن قلیانی! نهال امروز، زغال فرداست !

امروز بکار فردا بچاق
لیمو بکار داداش لیمو!

11  قبل از ازدواج خیلى خوب فكر كنید
بعد از ازدواج ديگه اصال فكــر نكنید چون اگر به توصیه اول خوب 
توجه مي كرديد االن كارتون به اينجا نمي كشید. سرتو بنداز پايین 

زندگیتو بكن ديگه اتفاقیه كه افتاده!
12  اگه بهت زنگ نمی زنه، اگه بهت smsنمیده... 

مثبت فکر کن ...شايد مرده!
13   همونطور كه انسان قادر نیست خودش، خودشو قلقلك بده

چون مغز درك مي كنه كه  اين كار خودشه 
كم شعورها هم بنده خداها نمي فهمن كم شعورن !

زياد بهشون سخت نگیريد
14  امروز يه پیکان ديدم داغونه داغونا مال سال 48بود 

پشتش نوشته بود هرچی دارم از دعای مادرمه 
يکی نیس بهش بگه استاد تو عاق والدين شدی کدوم دعا

15   حداقل خوبیش اينه که تو اسکار نماينده نداشتیم مجبور 
نیستیم تا سال ديگه به افتخارش اليکو بکوبیم
16  اينايی که می گن پول خوشبختی نمیاره.

آقا بیايد و منو بدبخت کنید.
اينقدر بهم پول بديد تا به خاک سیاه بشینم.

نامردم اگه اعتراضی کنم
18   ديشب رفتم خونه يكي از فامیالمون يه دختر داره 4 سالشه

اومده می گه »اين عالمت حاکم بزرگمیتي کومان «
خواستم ضايع نشه احترام گذاشتم، المصـــب برگشته میگه تو 

نمیخواد احترام بذاری. تو از خودمونی زومبه!
19   يعنی قانع کردن بعضی از بچه های کالس واسه اينکه هفته 

اول ترم رو نريم دانشگاه، به مراتب
سخت تر از قانع کردن 5+1 است
20  شما نیت کن رژيم بگیری

حتی دستگیره های يخچال هم خوشمزه به نظر میان
21  می گويند شیشــهها احساس ندارند، اما وقتی روی شیشه 
بخار گرفته ای نوشتم دوستت دارم، آرام گريست. يه بارم نوشتم: 
دوستت ندارم بازم گريست. يه بار ديگهنوشتم: سالم خوبی شیشه؟ 

باز گريست. فهمیدم افسرده س بابا!
22  من تا حاال دو بار شکست عشــقی خوردم، دو بار هم مساوی 
کردم و سه بار برنده شدم، االنم با 11 امتیاز تو رده پنجم جدول هستم

23  داشتم فوتبالیستا می ديدم
المصب سوباسا تو دلش می گه ما بايد ببريم

میزوگی از تو تماشاگرا می گه درسته سوباسا!
24  ديگه شورشو در آوردن.

 mer30 بعد شــد merc بعــد شــد mersi اول میگفتــن
 بعــد شــد mer20+10 ديروز يکــی بــرام پیغام فرســتاده

.40+10( {mer( \2{+15-10 
فکر کنم 2 سال ديگه معادله 6 مجهولی و انتگرال می فرستن

CCU 25 وقتی میای فیس بوک انگار اومدی بخش
همه قلبشون شکسته!

جمع کنید بابا
26  يکی از فانتزی هام اينه که وقتی می رم سوپر مارکت هنگام 
پرداخت پول وقتی يارو میگه مهمون باشــید، بگم باشه. وسايلو 

بگیرم پول رو حساب نکنم و بیام بیرون
27 خوابگاه جايیه که توش ظرفا رو قبل شام می شورن نه بعدش!
28 ديشــب به مامانم می گم منو بفرســت خونه شوهر خودتو 

راحت کن.
میگه :اوال کسی از جونش سیر نشده بیاد تو رو بگیره.

دوما حق الناسه، ما خودمونو راحت کنیم ديگران رو ناراحت؟!
29  مردها بر اثــر کمبود عاطفه ازدواج می کنــن، بر اثر کمبود 

حوصله طالق می دن
ولی نکته جالب اينه که بر اثر کمبود حافظه دوباره ازدواج می کنن

30  عاشق فارسی مادربزرگ  ها هستم 
کپسول = کفسول

بانک =بانگ
ديوار = ديفال

مسجد = مچچد
گنجیشك = گنگیش

قفل = قلف
سطل = سلط
کسر = کرس

يادشون بخیر، روحشون شاد



جدول و سرگرمی
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جدول و سرگرمی
 روزنامه صبح ايران  سال سوم  شماره 836  يكشنبه  3 فروردين 1393

بچه هایی به اسم »نیو فولدر«
هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش 
ببیند. نوشته هایی که در این صفحه مي 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 هســتید، لطفًا عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به 
خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشــته های تان لبخند مي زنند و در دل 

تحسین تان مي کنند.
1   مهندسین آی تی يه کاری کنن که ديگه امسال مراسم عیدديدنی به صورت آنالين 

انجام شه ما هم زياد تو زحمت نیفتیم.
2   بچه ها اگه نمي تونین يه اسم خوب درست حسابی رو بچه هاتون بذارين، بی خیال 

شین بذارين همون»نیو فولدر« بمونه!
3  سر چهارراه يه وانت از چراغ قرمز رد شــد، پلیس تو بلندگو گفت: وانت 
کجا مي ری؟ وانتیه تو بلندگوش گفت: دارم مي رم خونه! اينجور ملتی هستیم 

خالصه.
4   مي خوام بدونم من االن دقیقا کجای زندگیم ايستادم که اينقدر درد داره؟

5   پسر چیست؟
يک انسان مظلوم و تنها

که زمان به دنیا آمدنش مي گويند :حال مادرش چه طور است؟
موقع عروسیش مي گويند: چه عروس زيبايی

و موقع مردنش مي گويند: بیچاره زنش
6   خانه چیست؟

خانه و بقیه لوازم درون اون زائده هايي هستند
که اطراف کامپیوتر رو فراگرفته اند!

7   اون زمونا که از اين نوشابه شیشه ای ها بود يه روز خواستم يه شیشه که اضافه اومده 
بود رو بذارم تو در يخچال، ديدم بلنده و جا نمي شه .

درش آوردم يه کمش رو خوردم دوباره گذاشتم، و در کمال تعجب ديدم نه بازم جا نمي شه!
8   خیلی دلم مي خواد بدونم اولین نفری که کشــف کرد تخــم مرغ خوردنیه، پیش 

خودش چی فکر کرده!
9   هروقت حوصله ندارم اين همه صفحه رو ببنــدم و کامپیوترو خاموش کنم، کلید 

سه راهی رو از پايین با پام فشار مي دم و خطاب به کامپیوتر مي گم :
فکر کن برق رفت! واال! چه کاريه يه ساعت طولش مي دين

10  کسايی که آی فون دارن بايد بدونن که آی فون هم موبايل محسوب مي شه و حتمًا 
الزم نیست توضیح بدن که »دارم با آی فونم آهنگ گوش مي کنم« آره بابا!

11  بعضیا انقدر قشنگ دروغ مي گن آدم حیفش میاد باور نکنه.
12   اين چه فازيه که ملت وقتی چايی مي خورن خیره مي شــن به يه گوشــه؟ لذتش 

دوچندان مي شه؟
13   انقدر بدم میاد از اين مسافرهايی که همیشه 10 متر قبل از مقصد ما پیاده مي شن و 

مارو هم مجبور مي کنن پیاده شیم و اون 10 متر رو پیاده بريم.
14   اگه مي خواين ناســزاهای جديد به ذهنتون برسه، تنهايی ماشین هول بدين! من 

امتحان کردم، خوب جواب مي ده.
15  مردم موقع خواب به روياها و آرزوهاشون فکر مي کنن اون وقت من همه ش حواسم 

به اينه که مبادا فردا يکی زودتر از من دخل ماکارونی توی يخچالو بیاره!
16   مورد داشتیم دانشجوی ترم اولی به حراست دم دانشگاه گفته بابای مدرسه!

17  پارسال اونقدری که من واسه تمیز کردن فرش های خونه پارو زدم، اگه واسه تايتانیک 
زده بودم همه نجات پیدا کرده بودن!

18 کاش تو هندونه هم از سیستم طالبی و خربزه استفاده شده بود و همه تخماش يه 
جا جمع بود.

19 استاد شیمي  داشت با کلی هیجان درس مي داد و مي گفت از هیدروژن به اکسیژن، 
از اکسیژن به نیتروژن. يهو از ته کالس گفتم: نیتروژن به گوشم!

20  اين همه درس خونديم باالخره نفهمیديم اين رابطه فیثاغورس چی بود؟ با کی رابطه 
داشت؟ عجب کلکی بود اين فیثاغورس.

21  نشد ما يه چیزی بخريم، بابامون نگه اين چیه خريدی؟ واقعًا الزم بود؟ چقدرم گرون 
خريدی، انداختن بهت!

22  به داداشم اس ام اس دادم يه کم پول داری بهم قرض بدی؟ جواب داده: چی؟ اس 
ام است بدخط اومد!

23  ديروز با مامانم دعوام شــد ولی خدايی در حد آلبوم دادن نبود. شايد يه تک آهنگ 
بدم بیرون.

24  به نظرم ما آخرين نسلی هســتیم که احترام پدر  و مادرمون رو نگه مي داريم. حاال 
ببینین کی گفتم.

25 جون مادرتون اگه ماشین صفر مي خرين رو شیشه بنويسید:
»ماشین صفره«

ولی پالستیک های رو صندلیشو بکنین.
26  ديگه نبینم به جاستین بیبر بگین دخترها! ديگه 20 سالشه، واسه خودش خانمي 

 شده.
27  »از رو تصوير نزن جلو، خراب مي شه« جمله نوستالژيک بچه های دهه شصتی. حاال 

اين همه رو تصوير زديم جلو خراب شد؟
28  يه زمانی  احساس مي کنی  اندازه موهای ســرت رفیق داری اما وقتی بهشون 

احتیاج داری مي فهمي  که کچل بودی.
29  اصن اوضاع به هم ريخته

کار داره به جايی مي رسه که اگه 10 دقیقه تو خیابون سر پا واسی
يهو پارکبان میاد يه کاغذ مي چسبونه پشتت و پول مي خواد.

30  اينقدری که من قلیون کشیدم
ناصرالدين شاه قاجار نکشید. حق منه عکسم روی قلیونا باشه! واال

31  چندتا سیب زمینی بخريم، ماشین دربست بگیريم تا شهرک صنعتی ببريم، 
بديم کارخونه ... برامون چیپسش کنه،

بريزه تو دستمون بیاريم
خیلي ارزون تر درمیاد از اينی که مي فروشه 

تازه هواشم کمتره!
32  بابام اين ترم میگه يه کمم درس بخونی بد نیستا !

گفتم تو درس می بینی و من پیچِش درس … 
بابام ١٠دقیقه سر تکون داد و اتاقو ترک کرد.

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؟!

بدون برداشتن قلم
بدون برداشتن قلم از روى 

كاغذ، كدامیك از اين 
شكل ها را مى توان بصورت 

يك خط پیوسته رسم كرد؟! 
به اين نكته توجه داشته 

باشید كه هیچ خطى را نبايد 
بیش از يكبار رسم كنید و از 
روى خطوط قبلى خود هم 

حق پرش نداريد.

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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يکی از بازيکنان 
می تواند حريفش را با دو 

حرکت مات کند. شما 
بگويید کدام بازيکن و 

چطور؟!

جورچین 4مربع 
 با كنار هم چیدن اين چهار 

مربع، مربع بزرگ ترى بسازيد، 
طورى كه در هیچ يك از خطوط 
مشكِى افقى، عمودى يا موّرب، 
عالئم قرمزرنگ تكرارى نباشند.

من یه خصوصیــت عجیبی تو زندگیــم دارم... اونم اینــه، روزهایی که تو 
موقعیتی هستم که نمی خوام کســی رو ببینم، همه رو می بینم)منظورم از 
همه: دوستان قدیمی، کلیه بستگان و آشنایان، آدم های رودربایستی دار، 
بستانکار، بدهکار و... می باشــد(... اصال اون روز میشــه روز جهانی »صله 
رحم«... فرقی هم نمی کنه وســط کویر »مرنجاب« کاشان باشم یا میدان 

تجریش... همه این اقالمی که عرض کردم اون روز از اونجا رد میشن...
امروز همون جبر زمانه ای که معرف حضورتون هســت، زحمت کشید یه 
کاری برام درســت کرد تو خیابون کریمخان... درحالی که تمام آپشن های 
ضایعــم،ON بود)مــوی ژولیده،ریــش نتراشــیده و...( برای این ســفر 
درون شهری تصمیم گرفتم به علت ترافیک وحشــتناک این روزها، برای 

دومین بار در زندگیم سوار موتور شم...
- »می خوام برم کریمخان... چقدر می گیری...«

- »25 تومن«
-»چه خبره... مگه می خوای بــری مقبره کریمخــان؟! آژانس 15 تومن 

می گیره...«
-»با آژانس تو ایــن ترافیک فردا صبح می رســی، از جاهایی ما كه می ریم 

نمی تونه بره... دودقیقه دیگه هم اونجایی...«
اون لحظه عمق این جمله حکیمانــه رو درک نکردم، فریب خوردم و ترک 
مرکب مرگ سوار شدم. هندل موتور رو که زد، فنر زبونش هم مثل عروسک 

کوکی شروع کرد به کار کردن:
- »آخه من نمی دونم اینا چی می خوان تو این خیابونــا... همینجور دارن 
دور خودشون می چرخن... خوبه همه بی پولن...مغازه ها خالی... خیابونا پر 

ماشین... هوووووووو... یوااااششش عمووووووو...«
پرواز می کرد و فحش می داد و نظریــه اجتماعی صادر می کرد. زبان و قلم، 
قاصرند از این که بگویم تو این ترافیک چطــوری رانندگی می کرد. تمامی 
مرحومین سببی و نسبی جلو چشممام داشتن باهام معاشرت می کردن... 
اینقدر سرعت این ارابه مرگ زیاد بود که از چشمام اشک می اومد، گوشام 
گرفته بود و حساســیت فصلی هم چون وقت مناسبی رو گیر آورده بود، به 
سراغم اومد و مثل اسب به عطسه افتاده بودم... هرکی از بیرون می دید یه 
موجودی رو مشــاهده می کرد که داره گریه می کنه، چند ثانیه یه بار هم 

عطسه می کنه با ملحقات موجود و گوشاشو می گیره و ول می کنه...
-»کمرمو بگیر.« / »جان؟« / »کمرمو بگیــر.« / »چرا؟« / » که عین کتلت 

پهن زمین نشی بدبخت شی.«
کمرشونو گرفتم.

-»درست...«
-»جااااان؟«

-»درست بگیر بابا، مگه موتور سوار نشــدی تا حاال؟... خب االن میفتی...
)و جمالتی فرمودند که معنی اش دقیقا این بود که اگر بیفتم، مشــکالت 

جبران ناپذیری برای خودم و خانواده م به وجود میاد، شب عیدی(.
وسط این ملغمه چسبیدن به این گل پسر و اشک چشم و عطسه و... بودیم 

که  فرمودند: »این خانم انگار با شما کار داره...«
چون چشممام پر اشــک بود و تو گوشــام هم باد پیچیده بود، نه درست 
می دیدم و نه درست می شــنیدم... تصویر برفکی بود و فقط می تونستم تا 
حدودی تشخیص بدم که ماشینی، موازی ما در حرکته و یه خانمی از پشِت 

فرمون داره دست تکون میده و یه چیزی میگه...
راکب مرگ که به خاطر ناتوانی های من در دو حس از حس های پنج گانه ام، 
زحمت ترجمه همزمان رو می کشــید، بهم حالی کرد که سرکار خانم کی 
هستن. ایشــون از همکارانی بودند که قرار بوده هفته پیش، من مطلبی رو 
براشون بفرستم... و اتفاقا خیلی هم باهاشون رودربایستی داشتم... و اتفاقا 
تلفن هاشونوهم جواب نداده بودم... و اتفاقا اصال دوست نداشتم منو ترک 

موتور در حال شست وشوی بینی و چشم و گوش ببینه.
با چشم های اشــک آلود و خنده ای که مثلن چقدر خوشحالم شما رو اینجا 

می بینم داد زدم که: »بله...بله...خوبین؟«
اینقدر دوست داشتم یه حفره تو زمین ایجاد شه و من و گل پسر و موتور بریم 

تو زمین و تا جا داره بزنمش...
-»تماس می گیرم خدمتتون...«

- )همکار محترمه.......(
- )موتوری( فریاد: »آبجی می فرمایند بابا چقدر طول کشیده...«

-)من( فریاد: »کار می بره.... طول میکشه...«
- )همکار محترمه......(

-)موتوری( فریاد: »آبجیمون میگه خیلی بدقولی به خدا.«
-)من( فریاد: »چشم...چشم...آماده شد تماس می گیرم...«

چیزی که دوربین های پلیس ثبت و ضبط می کردن، تصویِر یه موتور و یه 
ماشین بود که موازِی هم با سرعت 200کیلومتر در بزرگراه مدرس جنوب 
در حال حرکت بودن و یه بدبختی ترِک موتور در حاِل دست و پا زدن بود...

وسطای مکالمه من و خانم همکار و موتوری که زحمت ترجمه رو می کشید، 
یک جانوری از خانواده پشه یا مگس هم رفت تو حلقم، دیگه از قدرت تکلم 

هم افتادم و مجموعه کامل شد...
- »آبجی می فرمایند کی بیان خدمتتون؟«

-»خ خ خ خ خ...«
-»مهندس...بگم کی بیان؟«

-»خ خ خ خ خ...«
-)فریاد(: »آبجی... شما فردا بیا...«

- »خ خ خ خ خ... چی چیو فردا بیا... خ خ خ خ خ...«
- )همکار محترمه( » اِ اِ... واقعا فردا بیام؟«

-»خ خ خ خ ...«)با دستم اشاره کردم که: نه...نه...خودم تماس می گیرم(
- »مهندس... آبجی میگه کی تماس بگیره؟«

ولی من در حال قورت دادن پشه بودم و شاهد قول وقرارهایی که مترجمم 
در نقش وکیلم با این خانم می گذاشت...

-»مهندس یه لبخند بزن... آبجی داره عکس می گیره ازمون...«
-»نه...خ خ خ خ خ خ خ خ ...نه...«

-»دســت شــما درد نکنه...مهندس، آبجی می فرماین، عکس رو براتون 
می فرستن... به سالمت... به سالمت...مهندس، آبجی خدافظی می کنن...«

من و موتورِی عزیز با هم برای»همکار من« دست تکون دادیم...
باالخره فرود اومدیم کریمخان...

پیاده که شــدم بر اثر سشــواِر طبیعی موهام عیِن این جارو شــاخه ای ها 
شده بود... چشام مثِل خرگوش قرمز...گوشــام کر...آبروم بر باد...عکسم تو 
گوشی همکاران و فضای مجازی... فقط صدای بابام تو سرم می چرخید که 
بزرگترین اشتباه در زندگی، موتور سوار شدنه، و از اون اشتباه بزرگتر، ترک 

موتور سوار شدنه.

دندهعقب
اشكانعقيليپور



جدول و سرگرمی
 روزنامه صبح ایران  سال ششم  شماره 1697  سه شنبه  1 فروردین  1396

جدول و سرگرمی
 روزنامه صبح ايران  سال سوم  شماره 836  يكشنبه  3 فروردين 1393

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:وزير سفید به g5 می رود. اگر 
سرباز سیاه رديف eحرکت کند رخ سفید 
به a7می رود تا سیاه مات شود. اگر سرباز 
سیاه به f3جلو بیايد وزير سفید به c1می 
رود تا سیاه مات شود. اما اگر سرباز سیاه 

به f5بیايد يا وزير سفید را بزند فیل سفید 
به e5می رود تا سیاه مات شود. اما اگر رخ 

سیاه وزير را بزند يا رخ سیاه به h1برود 
رخ سفید به h1 می رود تا سیاه مات 

شود. اگر هم رخ سیاه به هريک از خانه 
های ديگر رديف hبرود وزير سفید به 

a5می رود تا سیاه مات شود.

شطرنج: وزير سفید به c3 می 
رود.اگر سرباز سیاه به c3 برود فیل 
سفید به d6 می رود تا سیاه مات 

 e3 شود.اما اگر سرباز سیاه ديگر به
برود يا شاه سیاه به d5برود وزير 

سفید با زدن سرباز به d4می رود تا 
سیاه مات شود.اگر هم شاه سیاه به 
f4 برود وزير سفید به g3 می رود 

تا سیاه مات شود. اگر هم سرباز 
 h5 برود رخ سفید بهf4 ديگر به

می رود تا سیاه مات شود.

به اين ترتیب مى توان اين چهار مربع را در 
كنار هم چید تا عالئم قرمزرنگ در هیچ 

خطی تكراری نباشند.

همانطور كه مى بینید، فقط شكل مثلث و 
دايره را مى توان با اين قانون رسم كرد و 

سه شكل ديگر با رعايت اين نكات غیرقابل 
ترسیم هستند. چگونگى ترسیم در شكل 

مشخص است.
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با احترام به عباس کیارستمی، داود رشیدی و چندین سینماگر دیگر که عجب سالی
سال 1395 از میان مان رفتند و جای خالی شــان هیچ وقت پر نمی شود؛ 

روح شان شاد... 
خوش بین تریــن عالقه مند به ســینما گمان نمی کرد، ســینمای ایران 
همزمان با تحویل سال 95 از رخوت خارج شــود و بتواند پای مخاطبان 
قهرکرده را به سالن ها باز کند. سال سینما طوفانی تحویل شد و طوفانی 
ادامه یافت. »من سالوادور نیستم« در نهایت به فروش بیش از 14میلیارد 
و »50كیلو آلبالو« بــه بیش از 13میلیارد رســید. در نوروز هم جمع كل 
فروش فیلم ها شد 16000000000میلیارد تومان. این موفقیت با »اژدها وارد 
می شود« و »باركد« تداوم یافت. »النتوری«، »فروشنده«، »سالم بمبئی« 
و حتی »زاپاس« و »ناردون« و فیلم های دیگر گیشــه را داغ نگه داشتند 
و حاال »خوب، بد، جلف« نوید تداوم رونق ســینما را در سال 96 می دهد. 
چراغ سینما در نوروز امسال 24ســاعته روشن بود و برخی پردیس ها به 
خاطر استقبال باال مجبور به تدارك ســانس در نیمه شب ها شدند. اکران 
»فروشنده« قبل از هفت صبح شروع شــد تا جنس اتفاقات تجربه نشده 
سینمای ایران در سال 95 جور باشــد. فیلم اصغر فرهادی جایزه بهترین 

فیلمنامه جشنواره معتبر کن را گرفت و شهاب حسینی نخل طال را برای 
سینمای ایران به ارمغان آورد. دومین اسکار فرهادی عیش مان را تکمیل 
کرد و حواشی اش به نفع ایرانیان تمام شد. امسال حوزه هنری به سیاست 
 تحریم بازگشــت و اجازه نمایش »النتوری«، »خشکســالی و دروغ«، 
»آس و پاس«، »ماحی« و چند فیلم دیگر را در سینماهایش نداد. تبلیغات 
برخی فیلم ها در یکی از شبکه های ماهواره بالی جان سینما شد و توقیف 
موقت »آاادت نمی کنیم« و »مشــکل گیتی« را به همراه داشــت؛ حتی 
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در دوره ای نام چند سینماگر 
و پخش کننده را به عنوان ممنوع الکارها رسانه اي كرد که در میانه هیاهو 
خوشــبختانه خبر آمد، دادســتان تهران ادعای ممنوع الفعالیت شدن 
هنرمندان و تهیه کنندگان ســینما را تکذیب کرده است. جشنواره فجر 
امسال داشت آرام پیش می رفت که اعالم نام نامزدها واکنش بی سابقه ای 
به همراه داشــت و منجر به برکناری حجت اهلل ایوبی از ریاست سازمان 
سینمایی شــد... در پرونده پیش رو ســینمای ایران در سال 95 را مرور 
کرده ایم؛ چهره های موفق، چهره های شکست خورده، فیلم های پرفروش، 
افتخارآفرین ها و حاشیه های مختلف، سرفصل های اصلی گزارش هستند. 

سینمای سال 95 اتفاقات تلخ و حاشیه های ریز و درشت کم نداشت اما 
گیشه اش داغ بود و سبد جوایزش ُپر. فروش غافلگیرکننده نوروزی به 
اســکار دوم اصغر فرهادی گره خورد و سالی شگفت پدید آورد. پرونده 
هفت صبح  درباره چهره ها، پرفروش ها، برنده ها و شکست خورده های 

سال را بخوانید

احمد رنجبر  
هفتصبح

سال پيش درچنين روزهایي »من سالوادور 
نيســتم« موقعيتي در گيشــه داشت که 
این روزهــا »خوب، بد، جلــف« دارد. فيلم 
منوچهر  هادي به رغم کيفيــت نه چندان 
قابل دفاعش، مورد توجه مردم قرار گرفت و 
به سرعت تبدیل به فيلم بي رقيب اکران نوروز 
شد. »من سالوادور نيستم« تا پایان تعطيالت 
ابتدایي سال هشــت ميليارد تومان فروش 
داشت. بي شک بخش عمده اي از موفقيت 
فيلم به خاطــر بهره بــرداري کارگردان از 
طنازي رضا عطاران اســت که هوادارانش 
را یک دل ســير مي خنداند. حضور کارول 
ویدوتي، بازیگر برزیلــي و ریوالدو، بازیکن 
محبوب سال هاي نه چندان دور بر این رونق 
افزود. »من سالوادور نيستم« با 14ميليارد 
و سيصدميليون تومان فروش در رتبه دوم 
جدول پرفروش هاي 95 ایســتاده اســت. 
این فيلم مي توانســت در صدر باشــد اگر 

»فروشنده« نمي بود. 

من سالوادور نیستم

فيلم اصغر فرهادي از دهم شهریورماه 
در ایران اکران عمومي  شــد؛ آن هم در 
شرایطي که دو جایزه از کن گرفته بود و 
خيلي ها مشتاق تماشایش بودند. الصاق 
صفت بي غيرتي به »فروشــنده« هم 
شاخک ها را حساس تر کرد و باعث شد 
نگاه ها به سمت آن بيش از پيش خيره 
شود. »فروشــنده« در همان سه  روز 
اول سه رکورد به اسم خود زد: فروش 
روز اول، فروش ســه روز نخست و نيز 
ســانس هاي غير متعارف مثل هفت 
صبح. با این حال برخي گمان مي کردند 
فروش »فروشــنده« بعد از چند هفته 
افت خواهد کرد وحتي به 10ميليارد 
تومان نخواهد رســيد. سير صعودي 
فيلم اما ادامه داشــت و مخاطبان در 
فصل پایيز هم از آن اســتقبال کردند 
تا در نهایت اکران فيلم »فروشــنده« 
با مجموع فروش 16ميليارد تومان به 
پایان برسد. این فيلم بعد از جایزه اسکار 
بار دیگر به شــکل محدود اکران شده 
است اما ميزان رقم فروش آن تاثيري 

در عدد کلي »فروشنده« ندارد.  

فروشنده

به کمــدي مانــي حقيقــي منتقدان و 
سخت پسندها روي خوش نشان ندادند 
و رســانه هاي اصولگرا هم مضمون آن را 
نکوهش کردند. مخاطبــان اما بي توجه 
به نقدهــاي منفــي و اعتراض هاي تند 
براي تماشــاي »50 کيلــو آلبالو« صف 
مي کشــيدند. فيلم در تعطيالت نورزي 
سه ميليارد و 200ميليون تومان فروش 
داشت و در ادامه هم گيشــه آن از رونق 
نيفتاد. »50کيلو آلبالو« همچنان روي 
دور فروش بــود که علي جنتــي، وزیر 
وقت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي 
 مصاحبه اي کرد و مضمــون فيلم را زیر 
سوال برد. در حالي که سه ماه از اکران فيلم 
مي گذشت سازمان سينمایي جلوي ادامه 
نمایش آن را گرفــت. »50 کيلو آلبالو« 
سيزده ميليارد و ششصدميليون تومان 
فروش کرد و رتبه سوم باکس آفيس سال 

95 را در اختيار گرفت. 

50کیلو آلبالو

رکوردشکنها

در سال هایی که ستاره های سينمای ایران 
کارایی سابق را از دســت داده اند حضور 
محمد رضا گلــزار در هر فيلمی فروش آن 
را بيمه می کند. او امســال »خشکسالی 
و دروغ« را روی پرده داشــت و »ســالم 
بمبئــی« با بــازی او همچنان بــر اکران 
سينماهاســت. »خشکســالی و دروغ« 
فروشی غيرمترقبه داشت و به رقم نزدیک 
به دو ميليارد و پانصد ميليون تومانی دست 
یافت. این فيلم بر اساس تئاتر پرمخاطب 
»خشکسالی و دروغ« ساخته شد اما برای 
تضمين گيشه، در نسخه سينمایی سراغ 
یک سوپراســتار رفتند و همين باعث شد 
موفقيت فيلم در گيشه فراتر از انتظار باشد. 
»ســالم بمبئی« بر خالف »خشکسالی و 
دروغ« تماما بر اساسا مختصات سينمای 
عامه پسند ساخته شــده. این فيلم تا االن 
ســيزده ميليارد و پانصــد ميليون تومان 

فروش داشته است. 

محمد رضا گلزار

همچنان معتقدیم پای رضا عطاران روی 
پوست موز اســت و باید در انتخاب هایش 
دقت کنــد. او مــرد محبوب گيشــه در 
ســال های اخيــر اســت و بــه تنهایی 
ضعيف ترین فيلم ها را نجات داده. در سال 
95 اما فيلم خاص خودش یعنی »دراکوال« 
بر جایگاهش خدشه انداخت و »آب نبات 
چوبی« به دليل ضعف فيلم و ســوژه تلخ 
مورد توجه قرار نگرفت. بــا این حال رضا 
عطاران پول سازترین چهره سال است که 
سه فيلم او در مجموع نزدیک به 20 ميليارد 
تومان فروش داشــته. سهم اصلی متعلق 
به »من ســالوادور نيستم« است که با 14 
ميليارد و سيصد ميليون تومان رتبه دوم 
جدول فروش سال را در اختيار دارد. رضا 
عطاران روی فروش»دراکوال« حساب کرده 
بود اما سوژه غير متعارف فيلمش به مذاق 
عامه هوادارانش خوش نيامد و  سه ميليارد و 
هشتصد صد ميليون بيشتر فروش نداشت. 
از او »آب نبات چوبی« حسين فرحبخش 
هم اکران شد اما فروش آن به خاطر ضعف و 
سوژه تلخ از یک ميليارد و چهارصد ميليون 

تومان تجاوز نکرد. 

رضا عطاران

بازی اش به یکباره به چشــم همه آمد و 
باعث شد خاطره تلخ »عصبانی نيستم« 
را فراموش کند. نوید محمدزاده ســال 
را با اکــران »ابد و یک روز« و »خشــم و 
هياهو« آغاز کرد. برای اولی در جشنواره 
فجر سيمرغ گرفت و در تابستان امسال 
سه جایزه از جشــن حافظ، جشن خانه 
سينما و جشــن منتقدان را از آن خود 
کرد تا رکوردي بی سابقه در کارنامه اش 
ثبت شود. او در »النتوری« نقشی خشن 
و کامال متفاوت از »ابــد و یک روز« دارد 
که از قضا مورد توجه سينمادوستان هم 
قرار گرفته اســت. »ابد و یك روز« یازده 
ميليارد و 500ميليون تومان، »النتوری« 
شش ميليارد و دویســت ميليون تومان 
و خشــم و هياهو یک ميليارد و ششصد 
ميليون تومان فروش کرد. محمدزاده در 
جشنواره فجر دومين سيمرغش را گرفت 

تا سال تماما به کامش باشد. 

نوید محمدزاده

بازیگرانپولساز

با سيمرغی که از جشنواره سی وپنجم 
گرفت، نامش را ميان رکودداران ثبت 
کرد. محسن تنابنده در فيلم »فراری« 
عيلرضــا داود نژاد نقش یــك راننده 
تاكســی را بازی می كند كه یك روز 
با دختــر نوجوانی روبه رو می شــود و 
می پذیرد كــه او را برای رســيدن به 
آرزویش)عكس با یك ماشين فراری 
هشت ميلياردی( كمك كند. حركات 
آرام و باطمانينــه او در گفتار و كردار، 
روی یك مرز حركت می كند و حتی در 
لحظات بحرانی از آن عدول نمی كند. 
لهجه می توانست پاشنه آشيل تنابنده 
شــود اما همان قدر كه در »پایتخت« 
لهجه مازنی را به خدمت كاراكتر نقی 
درآورده در »فراری« لهجه قمی  یكی از 
برگ برنده های شخصيت او شده است. 
اگر نبود؛ بازی »شيرین« تنابنده، فيلم 

در ميانه از نفس می افتاد.

محسن تنابنده

عالقه مندان سينما در فيلم »من« با روی 
دیگر ليال حاتمی  آشنا شدند. تا پيش از این 
عمده نقش هایش آرام بود که تن صدایش 
از حــدی باالتر نمی رفت. سال هاســت 
حاتمی  در نقش زنی ســاکت، درون گرا، 
بی احساس و بی تفاوت  به خوبی جا افتاده 
است و این شخصيت ها را استادانه بازی 
می کند. در فيلم »من« سهيل بيرقی اما 
نقش زنی مقتدر را بازی کرد که مردان را 
به بازی گرفته، قانون را دور می زند و با داد 
و فریادهایش وجهی دیگر از توانایی اش 
را به رخ می کشــد. در »رگ خواب« که 
برایش سيمرغ جشنواره را به همراه آورد، 
رویی تازه از استعداش را به رخ کشيد؛ او 
در نقش دختری بی اعتمادبه نفس، تنها و 
دست وپاچلفتی ظاهر شده. ویژگی اصلی 
نقش حاتمی  در »رگ خــواب«، تغيير 
تدریجی احساســات و ترس هاست. او از 
ســطحی پایين تر از صفر شروع می کند، 
در دوره عشــق ورزی به اوج می رســد و 
نهایتا به دوره زیر صفر برمی گردد. و چه 
باورپذیر این احساســات را در چهره اش 

نمایان می کند. 

لیال حاتمی

آن ها که »آخرین روزهای زمســتان« را 
در تلویزیون دیده بودند، با سبک و سياق 
کارگردانی مهدویان آشــنایی داشتند. 
آن ســریال، مستندی بازســازی شده 
درباره شهيد حســن باقری است که در 
زمان پخش با تحسين فراوان همراه بود. 
مهدویان با همان ســبک سراغ زندگی 
حاج احمد متوسليان رفت که نتيجه اش 
شد »ایستاده در غبار« که سال پيش در 
جشنواره فجر مورد توجه مردم و منتقدان 
قرار گرفــت و جایزه بهتریــن فيلم را از 
آن خود کرد. اتفاقی که در جشــن خانه 
سينما هم تکرار شــد تا به همراه فروش 
یک ميليارد و هفتصدميليون تومانی آن 
مهر تائيدی باشــد بر کيفيت »ایستاده 
در غبار«. دومين فيلم او یعنی »ماجرای 
نيمروز« یک غافلگيری تمام عيار بود که 
از هفته دیگر اکران می شــود و به وقتش 

درباره آن خواهيم نوشت. 

محمدحسین مهدویان

موفقهایسال

با جایزه رشــک برانگيز جشنواره معتبر 
کن افتخاری بی بدیل برای ســينمای 
ایران ثبت کرد. ســينمای مــا افتخار 
زیاد به دست آورده اما دستش از جایزه 
بازیگری کن کوتاه بود. شهاب حسينی 
با این پيش زمينه پا به اکران گذاشت و 
از پيش نام خود را به عنوان ستاره اکران 
ســال 95 تثبيت کرد. حسينی قدم به 
قدم رشــد کرده و حاال اوج هنرش در 
»فروشنده« نمود پيدا کرده؛ حتی آن ها 
که فيلم اصغر فرهادی را دوست ندارند، 
نمی توانند در برابر بازی حسينی لب به 
تحسين نگشایند. او در نقش عماد، بازي 
پر صالبتي از خود نشان داده و با استادي 
تمام، روند تغيير شــخصيت عماد را به 
باور مخاطب نشــانده. این كه یك آدم 
ســمپات،  چطور تبدیل به موجودي پر 
از خشونت مي شود، از معدود بازیگراني 

مثل حسيني بر مي آید.

شهاب حسینی

نامش در سال 95 پرآوازه تر شد. ابتدا برای 
»فروشنده« از جشنواره کن جایزه بهترین 
فيلمنامه را گرفت و در مراسم هشتاد و نهم 
اســکار دومين جایزه ایــن رویداد معتبر 
را برای ســينمای ایران بــه ارمغان آورد. 
قانون ضدمهاجرتی ترامپ و واکنش اصغر 
فرهادی نگاه ها را بيش از پيش به سمت او 
کشــاند و بيانيه اش در مراسم آکادمی به 
یکی از نقاط عطف این جشن تبدیل شد. 
بعد از این موفقيت روزنامه ها و نشــریات 
خبری جهان به اعطای جایزه بهترین فيلم 
خارجی اسکار 2017 به فيلم »فروشنده« 
و اصغر فرهادی پرداختند. مثال شــيکاگو 
تریبيون نوشــت: »اصغر فرهادی که در 
جوایز اســکار غایب بود و با »فروشنده« 
جایزه ُبرد، خواستار همدلی شد.« روزنامه  
»ایندیپندنت« تيتر زد: وقتی »فروشنده« 
اســکار بهترین فيلم خارجی را برد، اصغر 
فرهادی قانــون ضدمهاجرت »ترامپ« را 
هدف قرار داد.« عالوه بر این بســياری از 
چهره های مطرح سينمای جهان به اصغر 
فرهادی تبریک گفتنــد و این گونه نام او 

برای مدتی در صدر اخبار قرار گرفت. 

اصغر فرهادی

سال 95 به کام فرهاد اصالنی بود که 
به خاطر بازی در فيلم »دختر« ســه 
جایزه از جشنواره های خارجی به دست 
آورد: جشنواره مسکو، جشنواره باتومی 
و جشــنواره گوا. او برای این فيلم در 
جشنواره فجر، جشــن خانه سينما، 
جشــن منتقدان و آســيا پاسيفيک 
نامزد شــده بــود و به ایــن ترتيب با 
هفت نامزدی و ســه جایزه رکوردی 
جالب در کارنامه اش ثبت شد. اصالنی 
آهسته و پيوسته جلو آمد و سعی كرد 
هر آن چه از نقش های متفاوت اســت 
به كارنامه اش بيفزایــد. حاال دو دهه 
بعد از »روسری آبی« با هيبتی كامال 
متفاوت در نقطه ای ایستاده كه احترام 
عام و خــاص را برانگيخته. ظاهرش 
مثل سوپراستارها نيســت اما»ذات 
بازیگــری« را می داند و بلد اســت به 

نقش های مختلف جلوه ای تازه بدهد.

فرهاد اصالنی

افتخارآفرینها
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در آمریکا حدود 9.5 درصد از مرگ ها به خاطر خطای پزشکی 
اتفاق می افتد. در اســترالیا این آمار به 12 درصد می رسد و در 
کانادا 11.3 درصد از افرادی که در یک سال می میرند، قربانی 
خطای پزشکی هســتند. هر چند که آمار مرگ ناشی از قصور 
کادر درمانی در بریتانیا و آلمان به مراتب کمتر اســت و حدود 

2درصد برآورد می شود.
این آمارها باعث شده دکتر زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی 
اعالم کند قصور پزشکی در ایران  کمتر از نرم جهانی است. به 
گفته او در حال حاضر نرم جهانی خطای پزشــکی سه درصد 
است که در کشور ما از این میزان هم کمتر است. زالی می گوید 
اکنون 7 هزار پرونده خطای پزشــکی در پیچ وخم رسیدگی 
هســتند که 60درصد از آنها، مربوط به بــروز عارضه در بیمار 
هستند. همچنین حوزه زنان و زایمان در صدر قصور پزشکی 
قرار دارد و پزشکان عمومی، دندانپزشکان و جراحان عمومی در 

رتبه های بعدی بیشترین خطاهای پزشکی قرار دارند. 
در زیر می توانید نمونه هایی از پرحاشــیه ترین و خبرسازترین 
حوادث مرتبــط با قصور پزشــکی در ســال 95 را ببینید که 
توانستند موج اجتماعی و رســانه ای قابل توجهی ایجاد کنند. 
حوادثی که تکلیف بعضی از آنها هنوز با گذشــت یک ســال 
مشخص نشــده و همچنان در پیچ و خم کارشناسی و صدور 

احکام قضایی هستند.

1 جراحی پولیپ روده عباس کیارســتمی، تاخیر در 
جراحی دوم و خونریزی شــدید بیمار، سفر جراح قبل از 
سال 95 و ننوشتن روزانه سیر بیماری در پرونده و همچنین 

ننوشتن شرح حال او.
نتیجه قصور پزشــکی: عفونت داخلی، سکته مغزی و مرگ 

بیمار
پاسخ مسئوالن: 

شجاعی، رئیس سازمان پزشــکی قانونی: تا آنجا که من اطالع 
دارم قصور اساسی صورت نگرفته است ولی چون ایشان به خارج 
از کشور انتقال داده شده اســت معلوم نیست چه دلیلی باعث 
خونریزی مغزی وی شده است، بنابراین پرونده وی مبهم است.

 وزیر بهداشــت: پرونده پزشکی مرحوم کیارســتمی هم در 
سازمان نظام پزشکی و هم در مراجع قضایی دنبال می شود و ما 
به عنوان وزارت بهداشت نسبت به تاخیر در صدور رای نهایی 

گله مند هستیم.

2 جراحی لوزه الینا فروتن در بیمارستان طالقانی گرگان
نتیجه قصور پزشــکی: مرگ مغزی بیمار و درگذشت بعد 

از 3ماه
پاسخ مسئوالن:  

دکتر حسینی، معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی گلستان: 
در هنگام جراحی و لوله گذاری در نای این دختر شــش ساله، 
شکافی در تراشه نای کودک ایجاد شــده که در پی آن هوا به 
این فضا وارد و اطراف ریه کودک جمع شده است که منجر به 
ایست قلبی شده و سپس کار احیا  انجام شده اما روی مغزش اثر 

گذاشته و بیمار به کما رفته است.

3 تولد نوزاد با سزارین اورژانسی در خمینی شهر اصفهان 
نتیجه قصور پزشکی: بریدگی صورت نوزاد با تیغ جراحی که 

منجر به بخیه گونه بالفاصله پس از تولد او شد
پاسخ مسئوالن:  

اصغری رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان: صورت نوزاد 
هنگام عمل ســزارین به دلیل نزدیکی به دیــواره رحم با تیغ 
می برد، اما توسط یک پزشــک صورت آن بخیه می خورد بدن 
برخی از نوزادها به دیواره رحم نزدیک بوده و ممکن است این 
برش به دلیل این نزدیکی اتفاق بیفتد البته در هر 1000سزارین 

3 مورد به همین دلیل اتفاق می افتد.

4 عمل باز قلب بیمار
نتیجه قصور پزشکی: ســوختگی پوست بیمار در حین عمل 
به دلیل استفاده از دستگاه برش الکتریکی و رسیدگی ناکافی 

به سوختگی
پاسخ مسئوالن:

 میردهقان، مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشــی امور درمان 

وزارت بهداشــت: طبــق هماهنگی هــای الزم با مســئوالن 
بیمارســتان غیردولتی و بیمارستان پشــتیبان آن، اقدامات 
مورد نیاز انجام شده است و تا درمان مناسب سوختگی و رفع 
عوارض آن، بیمار با هزینه بیمارستان مبداء، تحت درمان قرار 

خواهد گرفت.

5 تزریق دگزامتازون به پرسام عزیزی، کودک 10 ساله 
در بیمارستان بعثت سنندج

نتیجه قصور پزشکی: واکنش آلرژیک به تزریق و فوت کودک 
پاسخ مسئوالن: 

 اداره کل پزشــکی قانونی استان کردستان: تشخیص اولیه 
بیمارستان مبنی بر مســمومیت با ترکیبات مخدر اشتباه 
بوده و دو تــن از کادر درمانی بیمارســتان  در مجموع 50 
درصد در این مرگ مقصر هســتند. 50 درصد دیگر مربوط 
به غیرقابل پیش بینی بودن واکنش دارویی اولیه نســبت 

داده می شود.

6 جراحی پای شکسته ستایش 8 ساله در بیمارستان 
نکویی قم 

نتیجه قصور پزشکی: قطع اکســیژن حین عمل به مدت 6 
دقیقه، مرگ مغزی و فوت کودک را در پی داشت.

پاسخ مسئوالن:
 مدیرکل پزشــکی قانونی قم: با توجه به کالبدگشایی جسد و 
نتایج آزمایشات و بررسی پرونده بیمارستانی، علت فوت آسیب 

سلول های مغزی ناشی از نرسیدن اکسیژن تایید می شود.

7 جراحی کتف جوان 26 ساله الیگودرزی در بیمارستان 
معیری تهران

نتیجه قصور پزشــکی: مراقبت ناکافی پس از جراحی باعث 
کاهش دریافت اکسیژن، افت هوشــیاری و مرگ مغزی بیمار 

شد.
پاسخ مســئوالن:  نماینده الیگودرز در مجلس: فرآیند احیای 
این بیمار بیــش از 40 دقیقه به طــول انجامیــد و منجر به 

آسیب دیدگی کامل مغز شد. پس از انتقال به بیمارستان میالد 
ایشان دچار مرگ مغزی شد. قصور مسلم پزشکی توسط تیم 

اعزامی وزارت بهداشت و پزشکی قانونی تایید شد.
8 جراحی آپاندیس یسرا حیدری 7 ساله در بیمارستان 

ثاراهلل کرج
نتیجه قصور پزشکی: زریــق داروی بیهوشی منجر به ایست 

قلبی و مرگ کودک شد.
پاسخ مسئوالن: 

فاضلیان رئیس کل دادگستری اســتان البرز: دادستان مرکز 
اســتان به محض اطالع از موضوع دستور اقدامات قانونی الزم 
در مورد بررسی موضوع و تشخیص علت فوت را صادر می کند 
و توسط پزشکی قانونی نمونه های الزم از جسد گرفته شده و 

پرونده در حال بررسی است.

9 شکستگی دست کودک 10 ساله شوشتری
نتیجه قصور پزشکی: چ گیری نامناسب، باعث آسیب عروقی 

و سیاه شدن دست و قطع دست کودک از مچ به پایین شد.
پاسخ مسئوالن: 

مهرداد قمر، رئیس نظام پزشکی شوشتر: گچ گرفتن نا صحیح 
مثل ســفت گچ گرفتن می تواند باعث سیاه شدن دست شود 
اما ما منتظریم اســناد و پرونده مهرشــاد به دست ما برسد و 

کارشناسان نظر خود را در این باره اعالم کنند.

10  جراحی آب مروارید چشم مرد 63 ساله در یکی از 
کلینیک های زاهدان

نتیجه قصور پزشکی: وط چراغ اتاق عمل از ارتفاع سه متری 
بر شــکم بیمار و اقدامات ناکافی درمانی پــس از آن، منجر به 

عفونت داخلی شدید، کما و مرگ بیمار شد.
پاسخ مسئوالن:  

میری، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی زاهدان: پس از حادثه 
بررسی های کامل روی بیمار انجام شد اما عالمتی از آسیب به 
چشــم نیامد. چند روز پس از حادثه در پی درد شکمی بیمار، 
پزشک متوجه وجود عالیم غیرطبیعی در شکم شده و با جراحی 

بخشی از روده بیمار را که نکروز شده و فاقد عالیم حیاتی بوده 
برمی دارد اما عفونت وارد بدن بیمار شده بود و پس از انتقال به 

بیمارستانی در تهران فوت می کند.
11  جراحی دست چپ کودک دو ســاله به جای دست 

راست او در اصفهان!
نتیجه قصور پزشکی: حی مجدد کودک

پاسخ مسئوالن:  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 
پزشــک جراح، خطای خود را پذیرفته و جبران کرده اســت. 
به رغم این امــر، تمامی حقوق اولیای بیمار محفوظ اســت و 
هرگونه خسارت احتمالی با تشخیص مراجع ذی صالح جبران 

خواهد شد.

12 جراحی بیمار به دلیل کیست شکمی
نتیجه قصور پزشکی :  کلیه بیمار به جای کیست او برداشته شد 

و بیمار تا پایان عمر نیازمند دیالیز شد.
پاسخ مسئوالن: 

 نظام پزشــکی اصفهان: کلیه این بیمار در لگن او بوده و هر دو 
کلیه به هم چســبیده و در یک هاله قرار داشته است؛ این طرز 
قرار گرفتن کلیه تاکنون 4 مورد در جهان گزارش شــده و این 
بیمار اصفهانی نفر پنجم در دنیاســت. چــون کلیه در مکان 

خودش نبوده دکتر آن را از بدن بیمار خارج کرده است.
اصغری رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان: پس از بررسی 
زوایای عمل جراحی جمع بندی و توافق همگانی به این نتیجه 
رسیدیم که خطای پزشــکی اتفاق نیفتاده است و برای نجات 

جان بیمار درآوردن توده کلیه کار درستی بوده است.

13   رگ گیري نادرســت از نوزاد 5 روزه و خارج شدن 
آنژیوكت در بیمارستان ولیعصر تهران

نتیجه قصور پزشکی: ورود مواد سرم به زیر پوست نوزاد، پای 
نوزاد به شدت سوخت و دچار نکروز )بافت مردگی( شد

پاسخ مسئوالن: 
وزیر بهداشت: كوتاهي انجام شده، قابل چشم پوشي نیست و 

سه فرد خاطی در این زمینه عزل شدند.

پرسر  و صدا ترین قصورهای پزشکی؛ 
از  کیارستمی تا  پرونده  ستایش  هشت ساله 
برخی از مسئوالن نظام پزشکی معتقدند آمار اشتباهات پزشکی 

در ایران  هنوز از میانگین  جهانی فاصله دارد

اعمال قانون رانندگان متخلف به چند شکل انجام می شود؛ مثال تخلفات 
تقاطع ها و خطوط عابر پیاده به صورت مستند توسط دوربین ثبت و اعمال 
می شود و پلیس مي گوید امکان خطای سیستمی دوربین های تقاطع ها 
در اعمال قانون تنها پنج تا هفت درصد است. در حالت دیگر تخلفات به 
صورت تسلیمی و دوبرگی صادر می شود و اگر خطایی نیز در صدور برگ 
جریمه وجود داشته باشــد، مربوط به اعمال قانون های دوبرگی است 
كه در 99درصد موارد خطا در صدور قبوض جریمه غیرعمدی صورت 
مي گیرد. با این حال 43درصد قبض های جریمه صادرشــده در کشور 
تخلفاتی است که توسط دوربین ها ضبط شده است. در کشور 280مرکز 
رســیدگی به جرایم رانندگی فعال اســت و افرادی که به هرنحوی به 
جرایم شان اعتراض دارند، می توانند با مراجعه به این مراکز اعتراضشان را 
ثبت کنند. در صورت تائید موضوع این جریمه از سوابق آنها پاک می شود. 
زمان رسیدگي به اعتراض ها تنها سه ساعت تخمین زده مي شود و پلیس 
مي گوید 99درصد افرادی که به مراکز رســیدگی به اعتراضات جریمه 
رانندگی مراجعه می کنند، درخواســت تخفیف دارند و تنها یک درصد 

برای ثبت اعتراض مراجعه می کنند. 

  شكايت ها از جرايم رانندگي را كجا ببريم؟
درصورتی  که فرد به برگ جریمه اعتراض داشــته باشــد، باید به مرکز 
اجرائیات منطقه یا  شهرستان محل ســکونت مراجعه کرده و موضوع  
شــکایت را در منطقه مطرح کند. این گونه موارد در همان محل قابل 
رسیدگی و اصالح است اما اگر فردی نسبت به صورت وضعیت تخلفات 
اعتراض داشــته باشــد، ابتدا باید به دفاتر پلیس به اضافه 10 مراجعه 
کند و درخواســت اعتراض دهد. این درخواســت از طریق سیستم به 
مرکز اجرائیات کل کشور ارسال شــده تا  اجرائیات برابر قانون حداکثر 
24ساعت بعد موضوع را رســیدگی و پاسخ دهد که البته این رسیدگی 
معموال در کمتر از چند ساعت رســیدگی و پاسخ داده می شود. در این 
مرحله اگر متقاضی قانع شد نسبت به پرداخت جریمه اقدام می کند ولی 
در صورتی که قانع نشده باشد باید به یکی از 280واحد رسیدگی کننده 
درکشور مراجعه کند در این واحد ها یک کارشناس پلیس و یک قاضی 
مستقر بوده و تخلفات را بررسی و حکم نهایی در این مورد را قاضی صادر 

می کند. در این مرحله رای صادر شده قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.

  چگونه جريمه مان را اقساطي بپردازيم؟
پرداخت جرایم رانندگي به صورت موردي از چند وقت پیش امكان پذیر 
شــده، ضمن اینكه هنوز مي توانید جریمه بلندباالي تخلفات رانندگي 
خودتان را به شكل اقســاطي بپردازید. پرداخت تخلفات به این صورت 
نوعی تسهیل در ارائه خدمات است که از ســوی پلیس در نظر گرفته 
شده است. تعدادی از افراد که به مرکز اجرائیات مراجعه می کنند، اعالم 
کرده اند که به دلیل مشکالت اقتصادی امکان پرداخت یکجای تخلفات 
معوقه راهنمایــی و رانندگی برای آنها وجود نــدارد و لذا برای رفع این 

مشکل شهروندان، امکان پرداخت بخشی از تخلفات فراهم شده است.
متقاضی در این مرحله پس از مراجعه به سایت راهور 120 وارد بخش 
استعالم می شود. در این بخش درگاهی به اسم پرداخت جرائم وجود دارد 
که امکان پرداخت کلی و یا موردی مبلغ تخلفات در آن وجود دارد و فرد 
می تواند از این درگاه نسبت به پرداخت جرائم بر اساس توان اقتصادی 

خود اقدام کند.

  مورد عجيب خودروهايي با جريمه باالي يك ميليون تومان
در ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی صراحتا 
اعالم شده است که چنانچه رقم تخلفات خودرویی به یک میلیون تومان 
برسد، پلیس موظف است به نحوی به مالك خودرو اطالع رسانی کرده 
و مالک موظف است تا حداکثر یک ماه نسبت به پرداخت مبلغ تخلفات 
اقدام کنــد و چنانچه این اقــدام را انجام ندهد پلیــس از تردد خودرو 

جلوگیری خواهد کرد.

  مردم بابت چه تخلفاتي بيشترين جريمه را مي پردازند
در میان تخلفات درون شهری و برون شهری اولین تخلفي که بیشترین 
فراوانی را داشته است، تجاوز از ســرعت  مجاز است. استفاده نكردن از 
کمربند ایمنی، توقف در محل ممنوع، ورود غیر مجاز به محدوده طرح 
ترافیک و توقف دوبله هم به ترتیب بیشترین فراوانی تخلفات را به خود 

اختصاص داده اند.

    گزارش

روز سرنوشت برای متخلفان بد حساب
آنچه بايد درباره پرداخت جريمه هاي رانندگي و نحوه شكايت از قبض هاي صادرشده بدانيم

آرزو رستم زاد| رئیس سازمان نظام پزشکی معتقد است »حتی وجود یک خطای پزشکی هم قابل قبول نیست« اما آمارها نشان 
می دهد این خطاها در سال های گذشته سیری صعودی داشته اند و تنها در سال 94 تعداد 5600 پرونده خطای پزشکی گزارش 

شده که نسبت به سال قبل از آن، 11 درصد رشد داشته است. البته این آمار در ایران بیش از دیگر کشورهای دنیا نیست.



خواندنیها
 روزنامه صبح ایران  سال ششم  شماره 1697  سه شنبه  1 فروردین  1396

دفترچهتلفنسفر!
تمام شماره های ضروری و سایت های مهمی که باید برای سفر به ویژه در نوروز بدانید

محمد جواد ترابی| همین دیروز در تحریریه روزنامه هفت صبح بحث بود که چرا آمار تصادفات و کشته ها، متاسفانه تعطیالت نوروز اینگونه سیر صعودی پیدا می کند. برای کاهش احتمال رخداد این حوادث 
تلخ چه می توان کرد؟ در اینجا چند روش ســاده برای پیش بینی و تصمیم گیری بهتر یا گزارش حوادث و پیگیری را معرفی می کنیم که ممکن است یکی از آن ها در این سفرها ي نوروزی )و در باقی مواقع سال 

نیز( به کارتان بیاید.

سامانه مرکزی هماهنگی خدمات سفر 
)سامانه جامع اطالع رسانی گردشگری کشور(

شماره تلفن: 09629
سامانه پیامکی: 30009629

ir، taci.ir.09629  :نشانی سایت
ممکن است خواسته و ناخواسته در ســفرهای نوروزی میهمان مکانی از کشور 
باشید که نه راهنمایی پیدا کنید و نه اطالعاتی از جاذبه های گردشگری آن داشته 
باشید. حتی ممکن است میان دو یا سه نقطه برای گشت تردید داشته باشید و 
بخواهید آن ها را با هم قیاس کنید و فرصت یا دسترسی مناسبی برای جست وجو 
در اینترنت ندارید. نگران نباشــید کافی اســت با ســامانه جامع اطالع رسانی 
گردشگری کشــور تماس بگیرید و جویای ارائه کلیه اطالعات گردشگری برای 
نقاط مد نظرتان باشید. اپراتورهای این سامانه فهرستی از جاذبه های گردشگری، 
تاریخی و طبیعی را در اختیارتان می گذارند. سامانه جامع اطالع رسانی گردشگری 
کشور وابسته به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور )به عنوان یکی از اعضای 
ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر( است. هر چقدر اپراتورهای تلفن های این 
سامانه در اطالع رسانی موفقند، سایت این ســامانه ir، taci.ir.09629 عمال 
هیچ نقطه اتکایی ندارد و پر از خالی است. در عین حال نباید از یاد برد که یکی از 
راه های سریع برای بهره گیری از امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 

تماس به همین سامانه است.
  امکان ویژه: اگر در مکان های اقامتی یا در مناطق گردشــگری با مشکلی 
برخوردید که نمی دانستید چگونه مشکل را حل کنید و چگونه شکایت تان را 
ثبت کنید با شماره 09629 تماس بگیرید. ثبت شکایت و اعالم آنها به نهادهای 
ناظر و البته پیگیری بسیار مناسب شکایت شما تا جلب رضایت تان، به بهترین 

و مدرنترین حالت ممکن رخ می دهد. 
  ضرورت استفاده: ممکن است شما در مواجهه با شرایط یک مکان اقامتی 
در یک نقطه از کشور خود را بی پناه ببینید و ندانید که باید برای حل مشکلتان 
چه بکنید، 09629 به شــما کمک می کند که بدون این که خاطرتان در سفر 

مکدر شود،  مشکلتان پیگیری شود.

سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر
شماره تلفن: 112

عموم ما شماره تلفن 115 را در هنگام تصادفات به ذهن داریم، در کنار این شــماره که مربوط به اورژانس های کشور است، نباید از یاد برد که در مواقع ضرور نیز 
می توان برای اعالم حوادث با شماره تلفن 110 تماس گرفت. اما امداد و نجات جاده ای و مناطق غیر شهری ایران بر عهده سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
کشور است و می توانید در مواقعی که خدای ناکرده با حادثه ای مواجه شدید با این شماره )112( تماس بگیرید. بیشتر حوادث امداد و نجات کوهستانی بر عهده 

امدادگران این سازمان است، با این حال مسئولیت  آنها محدود به موارد کوهستانی نمی شود.
 ضرورت استفاده: حفظ کردن یک شماره اضافی )112( در کنار 115 و 110،  جای زیادی از سلول های مغزمان نمی گیرد. شاید با حفظ این شماره ها جان 

یک گردشگر را نجات دهیم.

مرکز مدیریت راه های کشور
شماره تلفن: 141

 ir.141.www :نشانی سایت
نام اپلیکیشن: 141 )مناسب برای اندروید، iOS، ویندوز(

Rah141 :کانال تلگرام
اپلیکیشنی که بیش از 100هزار نفر در گوگل پلی آن را نصب 
کرده باشند  و امتیازش 4.3 )از پنج( باشد، حتما اپلیکیشن 
قابل اعتمادی اســت. 141 که راه ارتباطی با مرکز مدیریت 
راه های کشور اســت، یکی از پیشــرفته ترین و به روزترین 
نمونه های اطالع رسانی کشوری است. امکان گزارش گیری 
از وضعیت ترافیکی راه ها، نمایش دوربین های تصویری،  ارائه 
گزارش دستگاه های تردد بر خط، نمایش  مسیرهایی که به 
سبب عملیات کارگاهی جاده  مسدود شده اند، نمایش تمام 
انسدادها )مانند بارش برف(، ارائه نشــانی بسیاری از امداد 
فنی های خودرو و تعمیرگاه ها در پهنه کشور، نمایش تمام 
پمپ بنزین های کشور، مجتمع های خدمات رفاهی، مساجد 
و نمازخانه ها، محورهای ترافیکی سنگین )کاهش سرعت(، 
راهدارخانه ها، بیمارســتان ها و مجتع های خدمات درمانی، 
بخشی عمده خدماتی است که اپلیکیشن و سایت 141 ارائه 
می دهند. مرکز مدیریت راه های کشور در همه جای ایران با 
این شماره در دسترس است و نیازی به گرفتن پیش شماره 
برای اتصال نیست. نمایش محدودیت های ترافیکی ایام نوروز 
نیز از جمله بخش هایی است که این روزها در این سامانه مورد 

بازدید بسیار قرار می گیرد.
  امکان ویژه: نمایش تقریبا به لحظه تصاویر دوربین های 
ترافیکی با نمای کلی از ســطح راه ها در تمام کشور یکی از 
کاربردی ترین بخش های سامانه 141 است. این تصاویر تقریبا 
هر 10 دقیقه یکبار به روز می شوند و تا دو،  سه تصویر پیشین 
نیز )بیست دقیقه و نیم ساعت پیش( وضعیت ترافیکی را نشان 
می دهد که می توان برای انتخاب بهترین زمان برای عبور و 

مرور از آن استفاده کرد.
  ضرورت استفاده: یکی از مواردی که موجب تصادفات 
می شود، خستگی بسیار راننده با توجه به ترافیک، ماندن در 
برف و بوران و ... مسائلی از این قبیل است. اگر جانتان را دوست 
دارید، بهتر از پیش از عزیمت وضعیت راه ها و ترافیک آنها را 
قبل از عزیمت به مقصد چک کنید. ایــن مورد به ویژه برای 

آنهایی که شهر به شهر سفر می کنند ضروری است.

سازمان هواشناسی کشور
شماره تلفن: 134 )هواگو(

سامانه پیامکی: 20134
www.irimo.ir  :نشانی سایت

اپلیکیشن: هواشناسی
گرچه سایت سازمان هواشناسی کشوری نسبت به سایت های هواشناسی 
جهانی،  شکل و شــمایل به روزی ندارد ولی اطالعات بسیار خوبی از وضع 
هوای کشور به ویژه راه ها در اختیار می گذارد. به طور مثال شما می توانید 
با انتخاب دو شهر تهران و بابلسر، از وضعیت هوای جاده های تهران، آبعلی، 
آمل و بابلسر مطلع شوید و از دما، سرعت باد و میزان دید افقی این مناطقی 
جاده ایی آگاهی پیدا کنید. بخش اخبار و رویدادهای این سایت نیز بسیار 
کارگشــا اســت و آخرین تغییرات آب وهوایی و به ویژه  هشدارها در این 
سامانه قابل دسترسند؛ بخشی که در ســایت های خارجی آب وهوا قابل 

دستیابی نیستند. 
www.irimo. همچنین اپلیکیشن هواشناسی که با مراجعه مستقیم به
ir در نسخه جدید خود شمایل به روز و مناســبی پیدا کرده است. تمام 
آنچه که در سایت هواشناسی به کارتان می آید، یکجا در این اپلیکیشن در 
دسترس است. از نکات جالب توجه در این اپلیکیشن »مشاهده وضعیت 
هوا در روز تولد شما«ست که به آرشیو عظیمی از اطالعات ایستگاه های 

هواشناسی این سازمان متصل است.
  امکان ویژه: دسترسی به پیش بینی وضع هوا و کیفیت هوای شهر تهران 
به ویژه برای مســافران نوروزی پایتخت باید جذاب و کارا باشد؛  بخشی که 
در زیرشاخه »کیفیت هوا«ی اپلیکیشن هواشناســی و به صورت یک فایل 
پی دی اف در دسترس اســت، جدول شاخص کیفیت هوا و پیش بینی هوای 

پایتخت را یکجا به نمایش می گذارد.
  ضرورت اســتفاده: پیش از هر ســفری بهترین کار بررســی هوای 
جاده هاســت )و نه الزاما مقصد(؛ امکانی که به واسطه سایت و اپلیکیشن 

کم خطرتری را پیش روی شما می گذارد. 

امسال به دنبال چه چیزهایی بودیم؟
ســال 1395 هم پایان یافت و ما در اکثر روزهای آن، در این ستون از موضوعاتی 
گفتیم که مردم در فضای مجازی درباره آن صحبت می کنند. کار را با ترندهای گوگل 
آغاز کردیم اما در انتهای سال، محیط های دیگر مثل ویکی پدیا، تلگرام، توییتر و 
اینستاگرام را هم به کار خودمان اضافه کردیم. حاال اینجا در هشت پرده می توانید 
مهم ترین مســایلی که ایرانیان در خصوص آن ها در گوگل جســت وجو کردند را 
می بینید. این مطلب در دو بخش است: جست وجوی وب و تصویر. در هر بخش هم 
اول درباره موضوعاتی صحبت کرده که حاصل جمع بندی آمار توسط خود گوگل 
است و بعد درباره گزاره هایی که جست وجو شده اند. در هر بخش، تعداد معدودی در 

حوزه امور هرزه نگاری داشتیم که طبیعتا از چاپ آن معذور هستیم. 

 بخش جست وجوی اینترنت یا وب
بیست و پنج موضوعی که بیش از همه جست وجو شدند:

دانلود، فیلم، ایران، قیمت، تهران، تلگرام، زن، گوگل، زبان فارسی، اندروید، دختر، 
ورزش، موسیقی، کتاب، دامنه آی آر، سایت و اپلیکیشن دیوار، گوگل ترانسلیت، 
برنامه نویسی، آپارات، بازی، دانشگاه، روان شناسی، نرم افزار، ماشین، اینستاگرام 

چهارده موضوعی که میزان جست وجوی آن ها بیشترین رشد را داشتند:
 ،)share( بازی های المپیک، اکبر هاشمی رفسنجانی، دابسمش، شــیر کردن
سینمای خانگی، تلگرام، سال، استقالل، اینستاگرام، فیلترینگ و سانسور، لیگ 

برتر، پژو، پرسپولیس، پدر
بیست و پنج کلمه ای که بیش از همه جست وجو شدند:

دانلود، عکس، تلگرام، بازی، گوگل، دانلود فیلم، گل، ورزش، دیوار، اخبار، عشق، 
فال، دانشگاه آزاد، بازار، خبر، translate )به معنای ترجمه(، ورزش 3، همراه اول، 

گوگل، آهنگ جدید، ترجمه، سنجش، ملت، اینستاگرام، استخدام
بیست کلمه ای که میزان جست وجوی آن ها بیشترین رشد را داشتند:

سرشماری، سهام عدالت، سعید طوسی، اول مارکت، سرشماری سال 95، سایت 
سرشماری، موبوگرام، دانلود موبوگرام، دیلیت )پاک کردن( اکانت تلگرام، عکس 
پروفایل، بام )سامانه بانک ملی(، تلگرام فارســی، حذف اکانت تلگرام، تقویم 95، 
بادران )سایت بازاریابی شبکه ای(، شیدایی، تلگرام، تاینی موویز، جدول لیگ برتر 

و تولدت مبارک. 

 بخش تصاویر
بیست و پنج موضوعی که بیش از همه جست وجو شدند:

ایران، زن، دختر، فیلم، دانلود، گل، نقاشی، مدل، رنگ، بازیگر، قیمت، ماشین، پسر، 
عروس، تهران، مرد، طراحی، سفید، تلگرام، مدل مو، بچه، عشق، تصویر، عکس، مادر

هشت موضوعی که میزان جست وجوی آن ها بیشترین رشد را داشتند:
دونالد ترامپ، َنَمد، تلگرام، ترانه علیدوستی، آتش، اکبر هاشمی رفسنجانی، زبان، 

تولد
بیست و چهار تصویری که بیش از همه جست وجو شدند:

عکس، دختر، زن، پروفایل، گل، ایران، عاشــقانه، عکس نوشــته، عروس، عکس 
پروفایل، نقاشی، بازی، ماشین، تصاویر، عکس دختر، علی، مانتو، تولد، عشق، مدل 

لباس، عکس عاشقانه، عکس زیبا، تلگرام، لباس مجلسی
14 تصویری که میزان جست وجوی آن ها بیشترین رشد را داشتند:

پروفایل، عکس پروفایل، عکس نوشته پروفایل، ساختمان پالسکو، عکس نوشته، 
پروفایل دخترونه، مینو خالقی، عکس پروفایل دخترونه، تلگرام، تولدت مبارک، دنیا 

جهانبخت، عشقم، رفسنجانی، غمگین.

     ترند
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ناگفته های تاج از سال پرحاشیه فوتبال 
ما تاکسی هستیم و »حق پخش«  مسافر، اما 

نمی شود مجانی سواری داد!
بخش هایــی خواندنی از مصاحبه تــاج رئیس فدراســیون فوتبال با 

خبر آنالین:
 اختالف بین کی روش و برانکو: یک جریانی پیش آمده بود که به ضرر 
فوتبال ایران تمام می شد. چه تیم ملی و چه پرسپولیس. داستان تیم 
ملی که روشن است. این تیم به همه مردم ایران تعلق دارد. پرسپولیس 
هم که هواداران زیادی دارد. ما همان زمان هم اعالم کردیم که با جدیت 
به دنبال وحدت ارکان فوتبال کشــور هستیم. باید کار را طوری پیش 
می بردیم که فضایی آرام ایجاد شود. ما بازی های مهمی  در پیش داریم 
و باید خیلی زود حاشیه را کنار می گذاشتیم. خدا را شکر که همه چیز 

تمام شد و ما هم آرامش را به فوتبال ایران برگرداندیم. 
بدهی پرسپولیس و استقالل و تراکتورسازی: پس از انتخاب اینفانتینو 
او دستور پیگیری روی پرونده هایی که تلنبار شده بود را داد که تعداد 
پرونده تیم های ایرانی خیلی زیاد بود. ما به عنوان متولی فدراســیون 
فوتبال به ماجرا ورود کردیم کــه فیفا گفت ارتباطی به ما ندارد و خود 
تیم ها باید پاسخگو باشــند. با این شرایط ما نمی توانستیم دست روی 
دست بگذاریم. داســتان خیلی فراتر از این حرف ها بود. در نهایت هم 

دیدید که استقالل و تراکتورسازی از نقل و انتقاالت محروم شدند. 
باشگاه ها باید بدهی های خودشان را پرداخت کنند. این یک قانون است. 
تمام قوانینی که ما از آن حرف می زنیم منطبق بر قوانین فیفا اســت. 
من از یک قانونی حرف می زنم که اصل قانون فیفاســت. هر باشگاهی 
می خواهد بازیکــن خارجی بگیرد، اول برود بدهی هــای قبل خود را 
تسویه کند.  االن هیچ باشگاهی اجازه ندارد بازیکن خارجی بگیرد، مگر 

اینکه تمام بدهی هایش را تسویه کند. 
مسئول اجرایی قانون هستیم آن هم از طرف فیفا. آنها شوخی ندارند. 
اصال آی تی ســی برای بازیکنان صادر نمی شود که آنها بتوانند بازیکن 
بگیرند. متاسفانه مشــکل فوتبال ما این اســت که خیلی از باشگاه ها 
هشدار ها را جدی نمی گیرند. فکر می کنند اتفاقی نمی افتد اما نمونه اش 
وقتی برای استقالل و تراکتورسازی اتفاق افتاد تازه همه فهمیدند چه 

خبر است. تلنگری بود که به فوتبال ایران زد. 
وقتی پروانه حرفه ای برای باشــگاهی صادر می شود نشان دهنده این 
است که آن باشــگاه مورد تایید فیفاســت. در همه جای دنیا تیم ها 
خصوصی اداره می شوند اما اینجا خیلی از تیم ها دولتی هستند. فیفا هم 
خبر ندارد که این تیم ها دولتی هستند. با این حال ما اجازه دخالت در 
امور باشگاه ها را نداریم. ما در این جور مواقع فقط مامور فیفا می شویم. 
آمار و ارقام این بدهی ها : دقیق دقیــق نه اما تقریبا 20 میلیارد تومانی 
می شــد که پس از همکاری هــای الزم حق باشــگاه ها از حضورهای 

بین المللی و... پرداخت شد. 
حق پخش: در گفت و گو با دیگر همکاران تان مثالی برای آنها زدم. گفتم 
یک تاکســی را در نظر بگیرید که باید 10 هزار تومان در روز درآورد و 
10 هزار تومان خرج کند. بنزین، روغن و خرج خانه و چنین مسائلی. 
حاال اگر قرار باشد این تاکسی خیلی از مسافرها را مجانی سوار کند چه 
اتفاقی می افتد؟ یک روز این تاکسی باالخره می ایستد، فرسوده می شود 
و از کار می افتد. داســتان حق پخش هم به همین صورت است. تا کی 
باید رایگان مسابقات پخش شود. در بقیه کشورها 70 درصد درآمد از 
محل حق پخش تلویزیونی است که حاال به ما گفته اند نمی توانید این 

پول را داشته باشید و باید »مجانی« سوار کنید.  
فساد در فوتبال: فساد در فوتبال مثل فساد در جامعه است.  سوال من 
از شما این است که به نظر شما فساد در جامعه وجود دارد یا نه؟ هست. 
نیست؟ جایی که پول و شهرت باشــد فساد هم به دنبالش می رود.  در 
فوتبال از وزارت اطالعات هم به کمک کمیته اخالق آمده اند که باید به 
نوبه خودم تشــکر کنم.  ضمن اینکه هم زمان، دادسرا هم در این مورد 
دارد کمک می کند و بازرسی کل کشــور هم به این موارد کمکی باید 

اضافه شود. 
جانشین احتمالی کی روش: وقتی تیمی  بزرگ باشد قطعا مربیان بزرگ 
هم با این تیم ها فعالیت می کنند. ما چند سال است که صدرنشین آسیا 
هستیم و نتایج خوبی هم گرفته ایم. در آستانه رسیدن به جام جهانی 
هســتیم و همه اینها خودش موفقیت است. اما من یک چیزی به شما 
بگویم. شما کشــور چین را ببینید. چه ســرمایه گذاری ای در فوتبال 
کرده اند. یا سایر کشــورها. دخل و خرج ما قابل قیاس نیست و با هم 
نمی خواند. درباره مربی هم باید بگویم فعال کی روش سرمربی ماست. 
از روزی که من آمدم، کی روش نگرانی های زیادی داشــت. نزدیک به 
استعفا بود و می توانم بگویم که کار با کی روش تمام شده بود اما نشستم 
و با او حرف زدم و به توافقات خوبی رســیدم. ما در بدترین شرایط به 
قول هایی که به او داده بودیم عمل کردیم. یکی، دو روز دیگر بازی های 

حساسی داریم و امیدوارم به سالمت از این بازی ها عبور کنیم. 

گفتوگو

کمال بردبار| تیم ملی ایران پنجشنبه در دیداری 
نفســگیر به دیدار تیم چندملیتــی قطر می رود. 
این دیدار از چنــد جهت اهمیــت دارد:  ناکامی 
 احتمالی ایــران در این بــازی می توانــد ما را از 
صدر جدول پایین بکشــد و این اتفاقی به ســود 
کره جنوبی و ازبکســتان خواهد بــود. یک هفته 
قبل در دوحه الریان قطر 3بر یک پرســپولیس، 
پیشــتاز بالمنازع لیگ ایران را شکست داد. خط 
آتش الریان از تاباتای برزیلی – ژاپنی و سوریانوی 
اکوادوری االصل تشکیل شــده بود. همان زوجی 
که پنجشنبه هم در انتظار تیم ایران خواهند بود. 

پرسپولیس در اردوی تیم ملی شش بازیکن دارد 
و ســه و حتی 4 بازیکن دیگرش هم می توانستند 
در اردو حاضر باشند)کامیابی نیا ، مسلمان ، رفیعی 
و ماهینی ( اما این تیم ثروتمنــد به لحاظ نیروی 
انسانی توسط حریف قطری شکست سختی خورد 
تا زنگ ها برا ی تیم  ملی ایران هم به صدا در بیاید. 
در بازی رفت هم دو تیم تــا دقیقه 90 بدون گل 
مساوی بودند که اشتباه دروازه بان قطر موجب گل 
بادآورده قوچان نژاد شد و دقیقه ای بعد جهانبخش 

هم با شوتی سنگین برد 2بر صفر را رقم زد. 
ایران در بازی با قطر اشــکان دژاگــه را ندارد و 

به احتمال زیاد با حضور ســردار آزمون در نوک 
خط حمله و یک زنجیره ســه تایی متشــکل از 
جهانبخش در راست ، شــجاعی در وسط جای 
دژاگه را پرخواهد کــرد  و وحید امیری در چپ 
بازی را شروع می کند.  قوچان نژاد و انصاری فرد 
در خط حملــه و طارمی  در زنجیره ســه نفره ، 
 از گزینه هــای تعویض خواهند بود. در پســت 
 هافبک دفاعی به احتمال قریب به یقین با ترکیب 
حاج صفــی و عزت اللهی روبــه رو خواهیم بود و 
امید ابراهیمی  روی نیمکت خواهد نشســت. در 
دفاع راســت رضاییان ،  در چپ میالد محمدی و 

در دفاع مرکزی هم سید جالل و منتظری بازی 
خواهند کرد هرچند شاید پورعلی گنجی جانشین 
هرکدام شــان باشــد. در این حالت پرسپولیس 
4 بازیکن در یــازده نفر نهایی خواهد داشــت و 
سپاهان هم یک نفر و شــش بازیکن دیگر همه 

لژیونر هستند. 
به هرحال می توان انتظار داشــت که کی روش 
با یک بازی محتاطانه به ســمت یک تک امتیاز 
ارزشــمند از این بازی حرکت کند  و بعید است 
مثل شــاگردان برانکو در پرســپولیس تیمش 

بی محابا به سمت دروازه قطر حمله کند. 

گا
سلی

وند
 ب

بایرن موفق شد در روز درخشش سومر سنگربان گالدباخ، در نهایت با تک 
گل مولر پیروز شده و صدرنشــینی خود را تثبیت کند. بایرن در شرایطی 
به مصاف گالدباخ می رفت که با توجه به شکست دیروز الیپزیش، این تیم 

می توانست با پیروزی به قهرمانی نزدیک تر شود.
بایرن هجوم را از همان ابتدا آغاز کرد و می توانســت روی همکاری مولر و 
روبن به گل برسد اما ضربه مهاجم هلندی توسط سومر مهار شد. در دقیقه 
4 این بار گالدباخ صاحب موقعیت شــد اما ضربه  هافمن بعد از برخورد به 
آالبا به بیرون رفت. در دقیقه 17، لواندوفسکی با دروازه گالدباخ تک به تک 

شد اما در زدن ضربه آخر موفق نبود تا این موقعیت خوب از دست برود.
دقایقی بعد، هوملس می توانست با ضربه سر دروازه سومر را باز کند اما ضربه 
تحت فشار او از باالی دروازه به بیرون رفت. در دقیقه 28 ونت می توانست از 

درون محوطه دروازه نویر را باز کند اما شوت او نیز ره به جایی نبرد.
در دقیقه 42 و روی همکاری روبن و لوندوفسکی، مولر با دروازه گالدباخ تک 

به تک شد اما باز هم سومر مانع باز شدن دروازه تیمش شد.
در اواخر نیمه اول، این بار روبن در موقعیت خوبی قرار گرفت اما باز هم گلر 
گالدباخ واکنش خوبی داشت تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

با شــروع نیمه دوم، حمالت بایرن افزایش یافت اما گالدباخ نیز چشم به 
ضدحمالت داشت و می توانست روی حرکت خطرناک نویر به گل برسد که 
این اتفاق رخ نداد. در دقیقه 60، لواندوفسکی باز هم موقعیت خوبی برای 
گلزنی داشت اما این بار هم ضربه او به سمت چپ دروازه تبدیل به گل نشد. 
اما در دقیقه 63 باالخره فشارهای بایرن نتیجه داد و این تیم به گل رسید. با 
ارسال تیاگو به درون محوطه، مولر توپ را به زیبابی استپ کرد و با ضربه ای 

دقیق گل اول بایرن را به ثمر رساند.
دقایقی بعد، روبــن و ریبری همکاری زیبایی داشــتند و  هافبک هلندی 
می توانست گل دوم را به ثمر برساند. اما در نهایت ضربه روبن با عکس العمل 
سومر همراه بود. در دقیقه 79، هوملس موقعیت خوبی برای گلزنی داشت 
اما در نهایت نتوانست ضربه خود را روانه دروازه گالدباخ کند و موقعیت از 
دســت رفت. در ادامه نیز اتفاق خاصی رخ نداد تا بایرن با یک گل گالدباخ 

را مغلوب کند.

پیروزی شیرین بایرن برابر گالدباخ

 دژ اگه مصدوم است . جانشین او
 چه کسی خواهد بود؟

 نقشه
مرد پرتغالی 

برای نبرد دوحه

در مهم ترین نبــرد این هفته باشــگاه های انگلیس  
لیورپول مهمان من سیتی بود. لیورپولی ها هندرسون و 
استوریج را به علت آسیب دیدگی نداشتند و من سیتی 
هم از گابریل جســوس و گوندوگان محروم بود. در 
یک نبرد سراســر حادثه و هیجان دو تیم نیمه اول را 
بدون گل پشت سر گذاشــتند اما هر دو تیم چندین 
فرصت برای گل زدن داشــتند.   در ابتدای نیمه دوم 
لیورپول روی یک ضربــه پنالتی حاصل بی احتیاطی 
گائل کلیشی روی فیرمینیو به یک پنالتی رسیدند که 
میلنر آن را گل کرد. بعد از این گل فشــار من سیتی 
افزایش یافت اما اگر فیرمینیــو کمی  دقیق تر ضربه 
می زد لیورپول به ســادگی با دو گل پیش می افتاد . 
من سیتی هم یک بار روی ســماجت آگرو تا مرز گل 
تساوی پیش رفتند اما ضربه دی بروین به تیر عمودی 
دروازه لیورپول برخورد کــرد. در نهایت روی پاس به 
جلوی زیبــای دی بروین ،  آگرو گل تســاوی را زد تا 
بازی با همین نتیجه به پایان برســد. و آمار کلوپ در 
رویارویی با 5 رقیب اصلی باالنشین به 5 پیروزی و 5 
تساوی برســد. هیچ تیم باال نشین نتوانسته لیورپول 

را شکست دهد. 
اما در بازی های دیگر تاتنهام بدون هری کین و دنی رز 
2بر یک در زمین ساوتهمپتون پیروز شد و من یونایتد 
هم بدون 170 میلیون یورو از سرمایه هایش یعنی در 
غیبت پوگبا و زالتان ،  3 بر یک میدلزبرو را شکست داد 

تا به مکان پنجم جدول صعود کند  و با دو بازی کمتر 
از لیورپول و 4 امتیاز کمتر به امید آینده بنشــیند تا 

شاید به تاپ فور صعود کند. 
گواردیوال: یکی از شــیرین ترین روزهای مربیگری ام 

بود
پپ گواردیوال، سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی در 

مورد تساوی تیمش برابر لیورپول صحبت کرد.
گواردیوال گفت:  شــاید شــما نتوانید تصور کنید اما 
امروز یکی از شــیرین ترین روزهای دوران مربیگری 
من بود و من به تیمم افتخار می کنم. بعد از حذف از 
لیگ قهرمانان، در روزهای گذشته مردم خیلی ناراحت 
بودند. ما بعد از آن بازی برای دیدار با لیورپولی آماده 
شدیم که در طول فصل در رقابت های اروپایی حاضر 
نبوده و زمان زیادی برای آماده شــدن داشته است. 
اما این روحیه و شکل بازی ما باعث رقم زدن یکی از 

بهترین روزهای من بود.
ما شانس های بیشتری از حریف داشتیم اما مشکل ما 
اینجاست که موقعیت های آسان را به ثمر نمی رسانیم. 
اما حداقل روحیه ای را نشــان دادیم که در نیمه اول 

دیدار برابر موناکو خبری از آن نبود.
  یورگن کلوپ  هم گفت:  کســب یک امتیاز در خانه 
سیتی برای تمام تیم های جهان رضایت بخش است و 
لحظاتی در بازی وجود داشت که ما نتوانستیم در برابر 

کیفیت باالی آنها ایستادگی کنیم.

حتی ما می دانســتیم برنــده این بازی هم باشــیم 
زیرا چند بار ســنگربان آنها را مجبور به نشان دادن 
عکس العمل های زیبا کردیم. در فاصله دقایق 50 تا 
70 ما می توانستیم پرونده این بازی را ببندیم اما این 
اتفاق رخ نداد. ما به سیتی اجازه دادیم تا دوباره خود را 

در زمین پیدا کنند پس آنها به جریان بازی بازگشتند.
آنها شایســته زدن گل بودند اما ما هم می توانستیم 
گل های بیشتری به ثمر برســانیم. هر دو تیم بسیار 
با انگیزه بودند و می خواســتند تا ثانیه پایانی دروازه 

یکدیگر را باز کنند. 

کلوپ و گواردیوال هردو خوشحال از تساوی نفسگیر
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حشمت مهاجرانی هیچ گاه از نسل جوان 
فوتبال ایران غافل نمی شــد. او شــاید 
تئوریسین یا استراتژیســت بزرگی نبود 
اما ارتباط روحی مناســبی با بازیکنانش 
ایجاد می کرد و مهم تــر از آن در دعوت 
از بازیکنان شایســته حاال در هر ســن و 
سالی، وسواسی شــگفت انگیز داشت. او 
که مربیگری را بــا موفقیت هایش در تیم 
ملی جوانان آغاز کرده بود همیشــه راه 
همواری برای صعــود بازیکنان جوان به 
تیم ملی فراهم می کرد. او  با ذره بین و دقت 
بازی های باشــگاهی را پیگیری می کرد 
و اجازه نمی داد هیچ اســتعداد جوان یا 
شهرســتانی دســتش از لباس ملی دور 
بماند. وقتی او سکان تیم ملی را به دست 
گرفت  تیم ملی ایران برای سال ها درقید 
نام هایــی تکراری بود. بهــزادی ،  کالنی، 
قلیچ خانی ، جباری ، کارگر جم ، آشتیانی ، 
مظلومی ،  حق وردیان ، کاشانی ، عرب و... 

مهاجرانی ایــن دور باطل را شکســت و 
مجموعه ای از بازیکنــان جوان و جویای 
نام را کشــف و به تیم ملی رساند. حسن 
روشن ، ابراهیم قاســمپور ، حسن نظری ، 
 ایرج دانایی فرد ، ابراهیم قاسمپور ، حسین 
فرکی ،  غفور جهانی،  حســین کازرانی و 
نصراهلل عبداللهی شماری از این بازیکنان 
بودند. با وجود مهاجرانی همه می دانستند  
لباس تیم ملی فقط نصیب شایســته ها 

خواهد شد. یک قهرمانی آسیا و یک صعود 
کم دردســر به جام جهانی )در حالی که 
سهمیه آسیا فقط یک تیم بود( نشانه هایی 

از موفقیت این شیوه آقا حشمت بود. 
تصویر مربوط به بازی دوســتانه تیم ملی 
ایران با شــوروی در شــهریور سال57 
است. فرصتی برای مهاجرانی تا گروهی 
از بازیکنــان جوان را محــک بزند. برای 
همین در ترکیب، باتجربه های تیم صعود 
کرده به جام جهانی هم غایب هستند. نه 
اثری از پروین هست و نه محمد صادقی و 
نه حسن نایب آقا. از کازرانی و آندرانیک 
اســکندریان هم خبری نیســت و درون 
دروازه هم ناصرحجازی غایب اســت.  آقا 
حشمت ترسی از آزمودن بازیکنان جوان 
نداشــت حتی اگر حریف شان شوروی و 
مهاجم استثنایی اش اولگ بلوخین باشد.

تیمی  که مقابل شوروی به میدان رفت از 
این بازیکنان تشکیل شده بود:

رســول کربکندی دروازه بــان اصفهانی 
درون دروازه. او در این بازی درخشــش 
خیره کننده ای داشــت. در دفاع نصراهلل 
عبداللهــی  از ترکیب اصلی حفظ شــده 
بود اما در جلوی او کاظم ســید علیخانی 
بازی می کــرد. بازیکــن بداقبالی که در 
فوتبال ایران به حق خود نرســید و  وقوع 
انقالب ســیر صعودی او را متوقف کرد. 
ســید علیخانی یک ماه پیش درگذشت. 

در دفاع راست حســن نظری از ترکیب 
اصلی باقی مانده بود. چــرا که او تازه 24 
ساله شده بود اما در چپ محمد پنجعلی 
جانشین آندرانیک اسکندریان شده بود. 
در خط میانی قلــب زمین در نبود پروین 
و صادقی و نایب آقــا به محمود حقیقیان 
 هافبک دفاعــی آن روزگار پاس تهران و  
محسن یزدخواســتی  هافبک اصفهانی  
ســپرده شــده بود و در فاز هجومی  هم 
عبدالرضا برزگری نابغه آبادانی و ابراهیم 
قاسمپور  هافبک هجومی  شــهباز بازی 
می کردند که او هم اصالتا آبادانی بود. در 
خط حمله حسن روشــن از ترکیب تیم 
جام جهانی حفظ شــده بود اما در کنار 
او به جای حســین فرکی یا غفور جهانی ،  
یک بازیکن تکنیکی خرمشــهری حضور 

داشت :  خادم پیر.
این بازی نهایتا با یک گل به نفع شوروی 
پایان می پذیرد . چند ماه بعد وقوع انقالب 
و حــوادث ســال های اولیه بعــد از آن ، 
سرنوشــت این بازیکنان را به کل عوض 
می کند. از این جمع فقط محمد پنجعلی 
می تواند سیر صعودی خود را ادامه دهد 
و بقیه به سرنوشــت های گوناگونی دچار 
می شــوند. برخی دچار نزول می شوند، 
برخی مهاجــرت می کننــد و برخی به 
ســادگی از صحنــه فوتبال ایــران محو 

می شوند.

فرمول همیشگی  آقا حشمت 
درباره ستارگان جوان تیمی که در شهریور 57 روبه روی شوروی ایستاد 
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سه جلد/ سه جلدی
احتمااًل از قدیمی ها شنیده اید که هنوز هم شناسنامه را سه جلد یا 
سه جلدی می گویند. برای توضیح چرایِی این نامگذاری، بگذارید 
کوتاه، از تاریخ شناســنامه بگویم. ایران، همگام با مدرنیزاسیون 
اروپایی در اواخر قرن نوزده میالدی به اهمیت شناســایی دقیق 
اتباع برای ایجاد ارتش و اخذ مالیات و اینگونه کارها پی ُبرد و در 
سال 1297 شمسی، تأســیس »اداره ثبت احوال اربعه« )یعنی 
تولد، ازدواج، طالق و فوت( به تصویب هیات وزیران رسید و اولین 
شناسنامه ایرانی هم، همان سال در دی ماِه صادر شد. آن روزگار 
بازار نامگذاری بر اساس زبان عربی گرمتر از امروز بود و شناسنامه 
را هم »سجل« نام نهادند که در عربی معانی ای در همین حدود 
شناسنامه و سند رسمی و قانونی دارد. اما تلّفظ سجّل از آن جا که 
با سه جلد، تنها در یک دال اختالف داشت و جلد هم یکی از عناصر 
ســجّل  یا شناســنامه بود، تود-مردم آن را سه جلد یا سه جلدی 

می گفتند در حالیکه مثل امروز یک جلدی بود.

Behzad.borhan@gmail.com روایتي دیگر از بازداشت و اعدام هویدا ؛ چهره کلیدی رژیم سلطنتی

به گزارش مجله تاریخ فرادید، عبدالمجید مجیدی 
رئیس اســبق ســازمان برنامه و بودجه ماجرای 
بازداشت هویدا را چنین به یاد آورده است: »یك 
روز در آبــان ماه 1۳۵7 من منــزل رفتم. من آن 
موقع دبیركل بنیاد فرح بودم. جلسه ای گذاشته 
بودم برای روز یكشنبه كه هیأت امنای بنیاد جمع 
بشوند و یك مقدار مسائلی بود كه ]الزم بود[ راجع 
به آنها تصمیم گیری شــود. چون هویدا هم جزو 
هیأت امنای بنیاد فرح بود، به او گفته بودند كه روز 
یكشنبه در جلسه از ساعت 10 منتظرشان هستیم. 
آن روز ]1۶آبان[ اگر اشــتباه نكنم چهارشــنبه 
بود. ساعت شــش بعدازظهر تلفن زنگ زد. هویدا 
گفت: »من خواستم بگویم به آن جلسه ای كه روز 
یكشنبه برای هیأت امنای بنیاد فرح گذاشتی، من 
نمی توانم بیایم. شما جلســه را بدون من تشكیل 
بدهید و بــرای یك مدت هم نمــی توانم بیایم.« 
گفتم: »چرا؟ چطور؟ مگر خبری است؟... )با اشاره 
به شــایعه بازداشــت هویدا كه از چند روز پیش 
منتشر شده بود( مگر آن داســتان بازداشت دارد 
عملی می شــود؟« گفت:»بله!« گفتــم: »ِكی؟« 
گفت: »همین امشب!«« )»خاطرات عبدالمجید 

مجیدی« طرح تاریخ شفاهی ایران(
 صعود

هویدا سرنوشتی عجیب داشت. او فرزند حبیب اهلل 
خان عین الملك بود و به واســطه مأموریت های 
پدرش در دمشق، بیروت و عربستان، تقریبًا تمام 
دوران كودكی و جوانی را در خارج از ایران گذراند. 
او پس از به پایان رساندن تحصیالت متوسطه در 

مدرسه فرانسوی بیروت و تسلط یافتن به زبان های 
فرانسوی و عربی برای ادامه تحصیل به اروپا رفت 

و در دانشگاه آزاد بروكسل به تحصیل پرداخت.
هویدا در ســال 1۳21 با مدرك لیســانس علوم 
سیاسی به ایران بازگشت و به خدمت وزارت خارجه 
وارد شد. او مدتی به عنوان دیپلمات در فرانسه و 
آلمان بود. چندی نیز در دفتــر وزارت خارجه در 
تهران كار كرد. در این مدت با حســنعلی منصور، 
پسر منصورالملك، دوســتی صمیمانه ای به هم 
زد. این دوستی بعدها در سرنوشتش نقش تعیین 
كننده ای ایفا كرد. هویــدا همزمان با اوج گرفتن 
نهضت ملی شدن نفت ایران شغلی در كمیسیون 
پناهندگان سازمان ملل به دست آورد و به ژنو رفت. 
او چند سال بعد به دعوت رجبعلی منصور كه سفیر 
ایران در آنكارا شده بود به وزارت خارجه بازگشت و 
پس از آن توسط عبداهلل انتظام رئیس شركت ملی 

نفت ایران به شركت نفت انتقال یافت.
هویدا در شركت نفت به سرعت پیشرفت كرد و به 
عضویت هیأت مدیره درآمد. او همچنین مجله ای 
روشنفكرانه به نام »كاوش« منتشر كرد. این مجله 
عالوه بر اینكه ابزاری برای طرح اندیشــه های او و 
همفكرانش فراهم می كرد، باعث می شــد روابط 
نزدیكش با گروهی از روشــنفكران ایران تقویت 
شود. هویدا و منصور در سال های آخر دهه سی و 
اوایل دهه چهل گروهی از تحصیل كردگان همفكر 
خود را در جمعی به نام »كانون مترقی« گرد آوردند 
كه بعدًا مبنای تشكیل حزب »ایران نوین« شد. در 
اواخر سال 1۳۴2 منصور با حمایت آمریكایی ها 

و موافقت شاه برای تشــكیل دولت جدید در نظر 
گرفته شد و ســرانجام در اواســط اسفند فرمان 
نخست وزیری را دریافت كرد. هویدا به عنوان وزیر 
دارایی، عضو كابینه منصور شد اما وقتی 11 ماه بعد 
منصور هدف گلوله های جوانی از اعضای هیأت های 
مؤتلفه اسالمی قرار گرفت و كشته شد، به گونه ای 

غیرمنتظره به نخست وزیری رسید.
  سقوط

دكتر علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد وقت در مورد 
انتخاب هویدا به نخست وزیری پس از مرگ منصور 
گفته است: »شاه به هیچ وجه به مسئله ارشدیت 
)در میــان وزرا( توجهی نكرد و بســیار تصمیم 
صحیحی گرفت... از نقطه نظر شاه باید كسی را می 
آورد كه از وزیران دیگر به منصور نزدیك تر بود...«

نخست وزیری هویدا را ابتدا كسی جدی نگرفت. 
همه عقیده داشتند كه او موقتًا و تا زمانی كه شاه 
مهره اصلی را پیدا كند مأمور تشكیل دولت شده 
است، اما صدارت او نزدیك 1۳ سال طول كشید. 
او به عنوان كســی كه طوالنی ترین دوره خدمت 
را میان نخســت وزیران دوران سلطنت مشروطه 
ایران داشت، به نماد حكومت شــاه بدل شد و به 

گمان بسیاری از صاحبنظران جان خود را بر سر 
همین موضوع گذاشــت.هویدا در سال 1۳۵۶ و 
هنگامی كه نخستین نشــانه های بی ثباتی رژیم 
آشكار می شد جای خود را به جمشید آموزگار داد 
و به وزارت دربار رفت. او مدتی بعد و با باال گرفتن 
آتش انقالب از وزارت دربار نیز كنار رفت و مدتی 
خانه نشین شد. سرانجام همزمان با تشكیل دولت 
نظامی ازهاری، گروهی از مشاوران شاه كه عقیده 
داشــتند دســتگیری و محاكمه هویدا می تواند 
خشم مردم را فرو نشاند در جلسه ای با حضور شاه 
و ملكه تصمیم گرفتند هویدا را بازداشت كنند. شاه 
موافقت كرد. حتی مشاجره ای میان او و ملكه فرح 
در مورد اینكه چه كســی این موضوع را به هویدا 
اطالع دهد درگرفت. سرانجام شاه ناچار شد شخصًا 
این وظیفه را به عهده بگیرد. او تلفنی به هویدا گفت 
برای امنیت خودش تحت نظر قرار می گیرد، اما 

بازداشت هویدا به حفظ امنیت او منجر نشد.
انقالب پیروز شــد و سرنوشــت هویدا به عنوان 
سرشناس ترین زندانی انقالب در دستان آیت اهلل 
خلخالــی قرار گرفــت. او در دو جلســه هویدا را 
محاكمه و بــه عنوان مفســدفی االرض به اعدام 

محكوم كرد. حكــم اعدام دقایقی پــس از پایان 
دادگاه در حیاط زندان قصر اجرا شد.

در خاطرات صادق خلخالي درباره جلســه پایاني 
دادگاه و اعالم حکم اعدام هویدا آمده است:

»پس از تشكیل جلســه محاكمه هویدا و انجام 
دفاعیات او و صدور حكم اعــدام هویدا در حالي 
كه عرق مي ریخت، گفــت: حضرت خلخالي! من 
نمي گویم مرا اعدام نكنید؛ ولي خواهش مي كنم 
به مدت دو ماه اعدام مرا به تأخیر بیندازید. دولت 
موقت به من وعده داده اســت. مــن گفتم: اصل 
تفكیك قواي ثالثه: مقننــه و قضائیه و مجریه را 
دولت موقت هم قبول دارد. خالصه هرچه او اصرار 
كرد، من قبول نكردم و گفتم وصیت خود را بنویس! 
او گفت: حضرت خلخالي! یك میلیارد دالر به شما 
مي دهم تا شما این كار را به عقب بیندازید. گفتم: 
این ها شعر است و من نمي توانم در پیشگاه ملت 
ایران، جوابگوي تأخیر محاكمه و اعدام شما باشم. 
هویدا گفت: سالم مرا به مادرم برسانید، و بگویید به 
دیدن من بیاید؛ چون او عالقه زیادي به من دارد و 
غیر از من كسي را ندارد. گفتم: مادران زیادي بودند 
كه گریه مي كردند، ولي نتوانستند عزیزان خود را 
قبل از اعدام ببینند؛ ولي ما هر چه گشتیم تا مادر 
هویدا را به دیدن پسرش ببریم او در دسترس نبود.

هویدا حاضر به نوشتن وصیت نشد تا شاید دستور 
اعدام او به تأخیر افتد و همین را فرجه حســاب 
مي كرد و شاید تصور مي كرد، دستي از غیب براي 
نجات او بیــرون بیاید؛ ولي چاره اي نداشــتیم و 

سرانجام حكم را اجرا كردیم.«

دنیای خیالی
   فیسنامه

گاهی هم میشه یه دفه یه چی می نویسی که چند 
لحظه می بردت به یه دنیای دیگه...

تو خیالم دلم می خواد االن بــا چند کیلو میوه تو 
این پاکت کاغذی قدیمیا می رفتم منزل خودمون 

و در می زدم.
خونمون هم یه حیاط بزرگ داشــت با یه حوض 

شیش ضلعی و دورشم پر از برگ درختا...
خانم خونه با یه چادر سفید گل گلی میومد دم در و 

میوه ها رو از دستم می گرفت و می گفت:
ســالم آقا.خســته نباشــید. چرا اینقــدر چیز 

خریدید؟مگه ما چند نفریم؟به خدا یخچال پره...
من بگم:این چه حرفیه...زشــته مرد دست خالی 
بیاد خونه و خالصه دو تایی از رو برگا خش خش 

کنان بریم تو اتاق...

من بگم:حاج خانم پس این پدرسوخته )سروش 
پسرمون(کجاس پیداش نیست؟

اون بگه:خواهرم اومد دنبالش بردنش پارک.
من اخمامو بکشم تو هم ولی هیچی نگم...

خانم خونه سرفه  کنه....
من بگم:حاج خانم چرا نمیری دکتر آخه؟این سرفه 

هاتون خیلی داره طوالنی میشه ها.
خانم خونه بگه:شما نگران نباشید.چیزی نیست. 

چایی نبات زعفرونی دم کردم.بیارم براتون؟
من بگم:نه دستت درد نکنه.بیا کنار ما بشین یکم 

ببینیمتون...
میومد کنارم می نشست...

من بگم:حاج خانم جلو ما هم روســری ســرتون 
می کنید؟

سرشو به نشونه خجالت بندازه پایین...  
خانم خونه بگه:خیلی خسته میشین تو بازار...تو 

رو خدا مراقب خودتون باشــین.این روزا همش 
دلشوره دارم.

من بگم:نه نگران نباشین...ایشاال آخر این ماه سه 
تایی می ریم پابوس آقا..از اونور هم می ریم شمال..

شما هم خسته شدین تو این خونه چند وقته...
خانم خونه بگه:دســتتون درد نکنه و سرشون رو 

میزارن رو شونه ما...
ازصفحهغالمرضامحمدی

هويدا كه حدود ۱۳ سال از مهمترين سال های سلطنت شاه را به عنوان نخست وزير فعاليت  كرده بود، نماد حكومت پهلوی دوم محسوب 
می شد و بازداشت او معنايى ژرف داشت 

  هر روز 10 تا از هرچیزی
برنده های بیشترین توپ طال در تاریخ فوتبال

توپ طالی فرانس فوتبال از ســال 19۵۵  اهدا می شود. تا سال 
199۵  برنده این توپ حتما باید ملیت یکی از کشورهای اروپایی 
را داشته باشد. از سال 2010 این جایزه با جایزه فیفا ترکیب شد 
و آرای روزنامه نگاران با آرای کاپیتان ها و مربیان ترکیب شدند. از 

امسال این دو جایزه دوباره جدا شدند.
1   لیونل مسی: مهاجم نابغــه آرژانتینی . بازیکن بارسلونا.   

پنج بار در سال های 2009، 2010،2011،2012،201۵
2   کریســتیانو رونالــدو : مهاجــم پرتغالــی  تیم های 
اســپورتینگ ، منچســتر یونایتد و رئــال مادرید...چهاربار در 

سال های 2008،201۳،201۴و 201۶
3   میشــل پالتینی : هافبک هجومی فرانسوی و بازیکن 
تیم های یوونتوس و ســنت اتین.  ســه بارپیاپی در ســال های 

198۳،198۴ و 198۵
4   یوهان کرویف:  فوروارد آژاکس  و بارســلونا. سه بار در 

سال های 1971،197۳ و 197۴
5   مارکو فان باســتن:  مهاجم تیم ملــی هلند. بازیکن 
آژاکس و آث میالن. سه بار در سال های 1988،1989 و 1992

6   فرانتس بکن بائر:  لیبروی مشــهور آلمانی . بازیکن 
قدیمی بایرن مونیخ. دو بار در سال های 1972 و 197۶

7   کارل هاینــس رومنیگه:   مهاجم تیــم ملی آلمان و 
باشگاه  بایرن مونیخ. دوبار . در سال های 1980 و 1981

8   کوین کیگان :   مهاجم تیم ملی انگلیس و باشگاه های 
لیورپول و هامبورگ. دوبار در سال های 1978 و  1979

9   رونالدو لیمــا:  مهاجم تیــم ملی برزیــل و تیم های 
آیندهوون ، بارســلونا ، اینتر میالن و رئال مادرید. در سال های 

1997 و 2002
10   آلفردو دی استفانو:   هافبــک آرژانتینی تبار تیم رئال 

مادرید. دوبار در سال های 19۵7 و 19۶2

ادبیات عوام
بهزاد برهان
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1   چند وقت پيش و در ويژه برنامه سه ستاره، حسن يزدانی و کميل 
قاسمی از جمع کشتی گيران در جمع بهترين ورزشکاران قرار گرفتند. 
انتخابی که واکنش محمد بنا را به همراه داشت و باعث شد سرمربی سابق 
تیم ملی فرنگی در شبکه های مجازی به این انتخاب واکنش نشان بدهد و 
بگوید: »با احترام به حسن یزدانی و کمیل قاسمی عزیز، خجالت برای برنامه 
سه ستاره که برنده یک طال و یک برنز المپیک قاسم رضایی پر از افتخار رو 
عمدا فراموش می کنه چون سال هاســت آدم هایی هستند که می خواهند 
بزرگی های فرنگی فراموش شود ولی بدانند اینها در دل مردم جای دارند، 
شما چیکاره هستید ... عزت دست خدا هست نه در برنامه تو مجری.« این در 
حالی است که احسان علیخانی در ویژه برنامه شب عید در این مورد گفت: 
»من همواره به ایشان و کشتی گیران فرنگی کار اردات داشته و دارم و باید 

بگویم که انتخاب نفرات مذکور دست من نبوده است.«

2   پژمان جمشيدی نيز به همراه خواهرش مهمان برنامه احسان 
عليخانی بودند. جمشيدی در بخشی از حرف هايش درباره پرسپوليس 
گفت: »خب همان طور که می دانيد من پرسپوليسی هستم اما باور کنيد 
فکر نمی کردم اين تيم امسال تا اين اندازه موفق باشد.« پژمان این را گفت 
و ادامه داد: »سال قبل هم همین طور بود. تیم پایین جدول بود اما برانکو با 
جوان هایش روزهای خوبی را برای پرسپولیس رقم زد. به نظرم منصوریان 
هم در استقالل همین کار را کرده و قطعا این تیم تا چند سال دیگر بازیکنان 

خوبی خواهد داشت و یک جورهایی بیمه شده است.«

3   ميزان کمک هواداران باشگاه پرسپوليس به اين باشگاه مشخص 
شد. به گزارش فارس، از حدود 10 روز قبل بود که علی اکبر طاهری، سرپرست 
باشگاه پرسپولیس در مصاحبه ای ویدئویی از هواداران این باشگاه خواست تا 
برای جلوگیری از کسر امتیاز و ضررهایی که بابت پرونده های خارجی وجود 
دارد به حساب این باشگاه کمک کرده تا جلوی این اتفاقات گرفته شود. این 
در حالی بود که طبق قولی که برخی از مدیران این باشــگاه داده بودند قرار 
بود هر روز میزان کمک های مردمی  به باشگاه اعالم شود که به جز تاریخ 21 
اسفند ســال 1395  و اعالم کمک 3.795.105.390 ریالی هواداران دیگر 
رقمی  به عنوان کمک های مردمی  اعالم نشد. در این باره گفتنی است طبق 
پیگیری های صورت گرفته از زمان آغاز طرح کمک هواداران به باشگاه تاکنون 
رقمی  در حدود 530 میلیون تومان به حساب این باشگاه واریز شده است که 

البته این رقم در مقایسه با بدهی های باشگاه پرسپولیس رقم ناچیزی است.

4   مژده لواسانی 
گوينده تلويزيون با 
انتشار اين مطلب در 
صفحه اينستاگرامش 
از عدم حضور خود 
به عنوان کانديدا در 
انتخابات شــورای 
شهر تهران خبر داد. 

به گفته سایت صراط، 
لواسانی در حال حاضر 
دانشجوی کارشناسی 
رشته حقوق دانشگاه 
آزاد واحد تهران مرکز 
بوده، و از قرار شــرط 

اولیه کاندیداتوری که داشتن مدرک کارشناسی است را ندارد!

5   به گزارش باشگاه خبرنگاران، انتشــار تصاوير و فيلم هايی از 
حضور ويليامز؛ شاهزاده انگليسی در يک کلوپ شبانه با سر و صدای 
زيادی همراه بوده است. رسانه های انگلیس با انتشار این فیلم ها و تصاویر 
به این موضوع پرداختند. در یکی از  فیلم ها  وی  با صدای بلند مشغول  آواز 
خواندن اســت و در حال اجرای حرکات موزون دیده می شود. همچنین در 
یکی از تصاویر نیز یک زن غریبه به ویلیامز تکیــه داده و در حال صحبت با 
یکدیگر مشاهده می شوند. یکی از این ویدئوها به سرعت در سایت پرمخاطب 
آمریکایی  TMZ که دارای میلیون ها طرفدار است  قرار گرفت. »ویلیامز« 
که به همراه دوســتانش در یک تعطیالت  آخر هفته دراز مدت بسر می برد 
تنها عضو خانواده سلطنتی بود که در مراسم  دعای روز دوشنبه در کلیسای 
وست مینستر حضور نداشت. وی شب دوشنبه با یک هلیکوپتر اختصاصی نزد 
همسر و فرزندانش بازگشت. انتشار این ویدئوها و تصاویر با واکنش کارشناس 
و مشاور خانواده سلطنتی" کتی نیکول " نیز همراه بود. وی در این خصوص 
گفت : به نظرم شاهزاده با استقبالی سرد از طرف همسرش مواجه شد.  کیت  
از این اتفاق بسیار ناراحت است.  درحالی که  وی با دو فرزندش در خانه تنها 
بوده، ویلیامز با دوستانش مشغول خوشگذرانی بوده است. به عنوان یک زوج 
آنها باید مراقب رفتار و انعکاس آن در بین مردم باشند.  گفتنی است؛ ویلیام  در 

سال 2011 با  » کاترین میدلتون « ازدواج کرده و دارای دو فرزند می باشد.

سايتنگار

اعتراضبنا،خوشگذرانیشاهزادهوپستاينستاگرامیمژده

ویژه برنامه »سه ستاره«، با حال و هوای نوروزی 
برگزار شد و میزبان چهره های زیادی از جمله اکبر 
عبدی، کیمیا علیــزاده، محمدرضا علیمردانی و 
مهران غفوریان و مادرش بــود. همچنین محمد 
علیزاده تندیس مردمــی بهترین خواننده تیتراژ 
سریال ســال را در این برنامه از دستان مادرش 

گرفت.
كیمیــا علیزاده بــه عنــوان اولیــن میهمان از 
برگزیده های سال »سه ستاره« روبه روی علیخانی 
ایستاد و از مردم برای انتخابش تشكر كرد. مربی 

علیزاده كســی بود كه برای اهدای تندیس پا به 
صحنه گذاشت و این اتفاق برای كیمیا تبدیل به 

سورپرایز شد و او را تحت تأثیر قرار داد.
پس از اعالم برگزیده بخش ورزشكار زن، حسن 
یزدانی به عنوان برترین ورزشــكار مرد ســال از 
نگاه مردم روبه روی علیخانی و دوربین ایســتاد و 
با  تشــكر از مردم از اردوهای ورزشی اش در سال 
آینده گفــت. او عنوان كرد كه پنجــم عید برای 
مسابقات پیش رو به اردو می رود. پس از آن پدر و 
مادر یزدانی برای اهدای جایزه پسرشان به صحنه 

آمدند و دقایقی با علیخانی درباره ویژگی های پسر 
ورزشكارشان صحبت كردند.

   انتقاداكبرعبدیازتجملگرايی
اما بعد از اعالم برگزیده هــای مردمی این بخش 
نوبت به آمدن اكبر عبدی با دخترش به این ویژه 
برنامه رسید. این بازیگر و دخترش المیرا عبدی 
درحالی روبه روی احسان علیخانی ایستادند كه 
اکبر عبدی همان ابتــدای صحبت هایش گفت: 
»قرار بود كه مادرم هم همراهم باشد اما به خاطر 
سرماخوردگی و بدن دردی كه داشت، عذرخواهی 
كرد.« او پس از این صحبت عنوان كرد: »زنان و 
مادران هم فرشــتگان زمینی و هم فرشته های 
آســمانی هســتند و دختر من المیرا كه فرشته 
زمینی اســت تا چند روز دیگر ازدواج می كند و 
قرار است فرشته آسمانی هم بشود.« عبدی خبر 
ازدواج دخترش را اولین بار در ویژه برنامه علیخانی 
اعالم كرد و به شــوخی گفت: »داماد من خیلی 
خجالتی است اما من كاری به این حرف ها ندارم و 

تكه خودم را می اندازم.«
در ادامه، زوج جوانی كه در اولین سال زندگی شان 
صاحب یك پنج قلو شده اند، از یزد مهمان این ویژه 
برنامه شدند و به جمع خانواده عبدی اضافه شدند. 
عبدی با این خانواده هم شــوخی های خودش را 

ادامه داد.
عبدی در پایان صحبت هایش برای مردم آرزوی 
ســالی خوب کرد و گفت: »این خبرهای مجازی 
كه درباره ما می زنند كه معموال یا ما را می كشند 
یا بســتری می كنند اصال خوب نیســت اما من 
برای همه آرزوی سالی پر از اتفاقات خوش دارم، 
همچنین امیدوارم كه اوضاع خاورمیانه هم آرام 

بشود.«

   شــیطنتهایمهرانغفوريــانازنظر
مادرش

مهران غفوریان و مادرش هم، میهمانان بخشــی 
دیگر از برنامه احســان علیخانــی بودند كه پا به 
صحنه گذاشــتند. مادر غفوریــان از خاطرات و 
شــیطنت های دوران كودكی پســرش گفت و 

لحظات مفرحی را به وجود آورد.

 از خبر ازدواج دختر اکبر عبدی 
تا خاطرات مادر مهران غفوریان

همه آنچه در »سه ستاره« گذشت

واگویههایانتظار
و عصر جمعه
كه هر چيزی

هر چيزی
در خاطرم غروب می كند  جز ياد چشمهای تو!

دستورزبانعشق
هزار عاشق ديوانه

در من است که هرگز
به هيچ بند و فسونی نمی کنند رهايت !

امامصادق)ع(
نيا يِن والدُّ َكثَرُة النَّوِم َمذَهَبٌة للدِّ

پرخوابى،  دين و دنيا را از بين مى برد.
نيكی فيروزكوهیميزان الحكمة  ج 12 ، ص 493 حسين منزوی
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