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مجوز 
برای  پست  

اینستاگرامی ؟
پس از تلويزيون ، ارشاد هم 

از کنترل بیشتر بر محتويات 
فضای مجازی خبر داد. در 

اين میان وزارت ارتباطات هم 
ايده های خودرا دارد 

تلویزیون های اینترنتــی این روزها از هر طرف 
در محاصره قــرار گرفته اند و کارشناســان و 
ناظران متوجه نشــده اند که باالخره سیاست 
اصلی حاکمیت درباره این موضوع چیســت. 
پس از اکران موفق اینترنتی دوفیلم »خروج« 
و »طال« و آغاز اکــران اینترنتــی فیلم »زیر 
نظر« و در صــف اکران اینترنتــی قرارگرفتن 
10فیلم دیگر، حساســیت ها چندبرابر شــده 
است. از یک ســو، فعال صداوسیما دست باالتر 
را دارد و می خواهد نظــارت بر تمام محتواهای 
تلویزیون های اینترنتی را دراختیار داشــته 
باشــد. از طرف دیگر وزارت ارشاد اعالم کرده: 
»برگــزاری رویدادهای فرهنگــی و هنری در 
فضای مجــازی تنها با اخــذ تاییدیه از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی امکان پذیر است.« 
و در بخشــنامه جدیدی که ابالغ کرده، قوانین 
سفت و سختگیرانه تر و پرجزئیات تری را شرح 
داده. از ســوی دیگر یک روز پس از انتشار این 
ابالغیه، وزارت ارتباطات در روز پنجشنبه طی 
مراســمی از طرحی با عنوان »هر ایرانی، یک 
تلویزیون اینترنتی« رونمایی کرده که قرار است 
با پرداخت یک سری از هزینه های اولیه اشتراک 
تلویزیون های اینترنتی برای خانواده، همه افراد 

از این سرویس استفاده کنند! 

معمای پست اینستاگرامی و مجوز
سایت خبری »تابناک« نوشت: 

1. پس از تعطیلی رویدادهای فرهنگی و هنری، 
چهره های فرهنگــی، هنری و رســانه ای در 
شبکه های اجتماعی به ویژه در اینستاگرام بیش 
از هر زمان فعال شدند و اکنون وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نسبت به این فضا واکنش نشان 
داده و بخش وسیعی از فعالیت های این عرصه 
را منوط به دریافت مجوز کرده است. در ابتدای 
بیانیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، افزایش 
برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری توســط 
دستگاه ها و موسسات در فضای مجازی به فال 
نیک گرفته شــده و از آن استقبال شده، اما در 

ادامه مسائل دیگری مطرح شده است.
2. در ادامه این بیانیه خاطرنشــان شده است: 
»برگــزاری پویش ها، جشــنواره ها و ســایر 
رویدادهــای فرهنگی، هنری و رســانه ای در 
فضای مجازی هم بدون هماهنگی این وزارتخانه 
غیرمجاز است.« و بدین ترتیب اگر شخصی قرار 
باشد، یک پویش کتاب خوانی راه بیندازد و در 
چالش های مرسوم ســه تن را زنجیره ای به این 
پویش با منشــن کردن دعوت کند، باید ابتدا از 

وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز بگیرد.
ادامه در صفحه 03

1( توئیتر و ترامپ به جان هم افتاده اند و مارک زاکربرگ، از 
این اوضاع سوء استفاده کرده تا رقابت دیرینه اش را با جک 
دورسی را اینجا هم ادامه دهد و همه را به جان هم بیندازد. 
ماجرا از اینجا شروع شــد که ترامپ در توئیتی نوشت رای 
دادن از طریق پســت در انتخابات پیــش روی آمریکا به 
»تقلب« گسترده منجر می شود و ممکن است صندوق های 

پستی به سرقت بروند. 
توئیتر در مقابل این توئیت ترامپ به سراغ سیاست جدید 
راســتی آزمایی اش رفت و آن را روی یکی از دروغگوترین 
سیاســتمداران تاریخ امتحان کرد. این شــبکه اجتماعی 
برچسب راســتی آزمایی زیر پســت  قرار داد که با لینکی 
کاربران را در صورت تمایل به صفحات و مقاالت رسانه های 
خبری مختلف درباره رای دادن از طریق پســت در آمریکا 
هدایت می کرد. عنوان این برچســب راستی آزمایی است: 
»حقایق درباره رای دادن از طریق پست را دریافت کنید.«

2( دعوای ترامپ و توئیتر در همان روز اول تبدیل به دعوای 
آزادی بیان شد. جک دورسی پشــت سنت آمریکایی ها که 
دروغ گفتن را زشت و ننگین می شمارند پناه گرفت و ترامپ 
در وضعیتی قرار گرفته بود که احساس می کرد آزادی بیانش 
خدشه دار شده است. رئیس جمهور آمریکا بعد از اینکه با اقدام 
توئیتر مواجه شد، نوشت:» توئیتر اکنون در انتخابات ریاست 
جمهوری 2۰2۰ مداخله کرده اســت. آنها براساس راستی 
آزمایی رسانه های اخبار جعلی یعنی سی ان ان، و واشنگتن 
پست که مال آمازون است، می گویند که بیانیه من در مورد 
رای پستی، که به فســاد و تقلب گسترده منجر خواهد شد، 
نادرست است.... توئیتر کامال آزادی بیان را خفه می کند و من 

به عنوان رئیس جمهور اجازه آن را نخواهم داد...!«
3( ترامــپ کمی بعد از ایــن جنجال ها یک دســتور علیه 
شبکه های اجتماعی صادر کرد که در نوع خود بی سابقه بود. 
او توئیتر را به خاموش کــردن صدای محافظه کاران متهم 
کرد. توئیتر که مدت ها تحت فشار افکار عمومی ست که با 
ادعاهای ناروای سیاستمداران با مدارا رفتار می کند، این بار 
در وضعیتی قرار گرفت که از یک سو خودش را حامی  منافع 

آمریکایی ها و رای دهندگان می دانســت و از سوی دیگر از 
سمت جمهوری خواهان و محافظه کاران به سانسور و حمله 

به آزادی بیان متهم شده بود.
روز جمعه به وقت تهران ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی 
در جهت محــدود کردن حفاظت های وســیع حقوقی که 
شــرکت های شــبکه اجتماعی از آن بهره می برند اقدام 
کرد. این در حالی اتفاق افتاد که او قبــال تهدید کرده بود 
شــبکه های اجتماعی محدود کننده را خواهد بســت! او 
هنگام امضای این فرمان در کاخ سفید گفت:»ما امروز اینجا 
هستیم تا از آزادی بیان در مقابل بزرگترین خطری که واقعا 
در تاریخ آمریکا با آن روبه رو بوده دفاع کنیم. تعداد انگشت 
شماری شرکت های قدرتمند و انحصاری شبکه اجتماعی 
بخش وسیعی از کلیه ارتباطات خصوصی و عمومی در ایاالت 
متحده را کنترل می کنند.« در همین حال یک مقام اروپایی 
از دورسی خواست که مقر توئیتر را به اروپا منتقل کند تا این 

شبکه اجتماعی از شر ترامپ در امان بماند.
4( جنگ بین ترامپ و توئیتر خیلــی زود وجهه اقتصادی 

خود را نشان داد. ادامه در صفحه 16

طی روز های اخیر در کرمان داستان اهدای یک میلیون 
گل رزی که مهریه یک زن بوده دست به دســت می چرخد، 
مهریه ای که سرگردان در کرمان درحال پژمرده شدن بود تا 
باالخره عاید کارخانه عصاره گیری بردسیر شد. به گزارش 
فرارو این زن توضیح داده:» وقتی یک میلیون گل رز به عنوان 
مهریه ام تعیین شد، قرار نبود این مهریه را دریافت کنم اما 
بعد از اختالف با همسرم مجبور شدم تقاضای طالق کنم و از 
طرفی مهریه ام را مطالبه کــردم، حال که گل های مهریه ام 
تهیه شده اند، این یک میلیون شاخه گل رز را تقدیم به گلزار 
شهدا و سردار بزرگ اسالم کردم. درخصوص دریافت مهریه 
سعی کردم با همسرم به توافق برسم، اما او هیچ گاه نخواست 
که به جای گل ها پول دهد، از طرفی همســر سابقم تصمیم 
داشت که مبلغ بسیار اندکی به عنوان مهریه بپردازد بنابراین 

درنهایت تصمیم گرفتم که گل ها را بگیرم.« 
در ادامه وکیل زوج گفت: »مــوکل از آنجا که موظف به 
پرداخت یک میلیون شــاخه گل رز به همسر خود به عنوان 
مهریه بوده، در این باره تالش کرده است تا تعداد گل های رز 
را تهیه کند. زمانی که کارشناس دادگستری از گل فروشی ها 
اســتعالم می گیــرد، هــر شــاخه گل چهارهزارتومــان 
قیمت گذاری می شــود از این رو مجموع مهریه خانم حدود 

چهارمیلیارد تومان تخمین زده شــد، اما زوج بر این مقدار 
مهریه معترض می شــود و اعالم می کند که می تواند تعداد 
یک میلیون گل رز را با قیمتی مناســب تر، تهیه و به زوجه 
بدهد.« این وکیل توضیح داد: »گل های رز از شهرســتان 
محالت در استان مرکزی و دزفول در استان خوزستان تهیه 
شده است که با پیگیری های انجام شده توسط زوج، هر گل 
به قیمت ۵۰۰تومان خریداری کــه درنهایت ۵۰۰میلیون 
تومان مجموع قیمت گل های رز و مهریه زوجه شده است که 
این تعداد گل  در هشت کامیون به کرمان ارسال شده است.«

گفتنی اســت که جمــع آوری این تعــداد گل عالوه بر 
مشکالتی که به گفته رانندگان برای بازار گل در مبدا ایجاد 
کرد، در شــهر کرمان هم بالتکلیف اســت. البته بخشی از 
گل های یادشده به اشتباه در گلزار شهدای کرمان تخلیه شد 
که مخالفت خانواده شــهدا را در پی داشــته اســت. امین 
گزستانی، مسئول روابط عمومی معراج شهدای کرمان، به 
پایگاه خبــری راه آرمان کرمــان اعالم کرد کــه از میان 
یک میلیون گل رز، ۵۰هزار گل برای تقسیم میان کودکان 
کار، بهزیستی، خانه سالمندان، پزشــکان و اداره زندان ها 
پذیرفته شد. به گفته او 9۵۰هزار گل باقیمانده توسط این 
خانم به عنوان مهریه پذیرفته نشــد و از این رو همســرش 

تصمیم گرفت که گل ها را به کارخانه عرقگیری بردسیر برده 
و عصاره شــان را گرفته تا هزینه حاصل از این کار تقدیم به 
ستاد دیه اســتان کرمان شود و ســه نفر که بابت مهریه در 

زندان هستند، آزاد شوند.
رئیس کل دادگستری اســتان کرمان با اشاره به انتشار 
ویدئویی در فضای مجازی مبنی بر اجرای مهریه یک میلیون 
شــاخه گل در کرمان، گفــت: »نتایج بررســی های اولیه 
انجام شده از سوی دستگاه قضایی استان کرمان بیانگر آن 
است که محل اجرای تعهدات طبق موافقت کتبی زوجین 
پارکینگ همجوار گلزار شهدای کرمان بوده و این اقدام در 
محل مذکور با حضور مامور اجرای اداره ثبت اســناد شهر 
کرمان انجام شده است. زوجه پس از تحویل گرفتن گل ها، 
بدون انجام هرگونــه هماهنگی با مراجــع مربوطه و اخذ 
مجوزهای الزم اقدام به انتقال بخشی از گل ها به محل گلزار 
شهدا کرده است.« یداهلل موحد توضیح داد: »دلیل انتخاب 
گلزار شهدای کرمان به عنوان محل اجرای این اجراییه یک 
سوال جدی اســت و بنا به نتایج بررســی های انجام شده، 
مدیرکل بنیاد شهید اســتان کرمان پس از کسب اطالع از 
چنین موضوعی، بالفاصله دســتور جلوگیری از تخلیه این 

گل ها را صادر کرده است.« 

هشت کامیون گل رز برای مهريه
ماجرای دردسرساز مهريه يک میلیون شاخه گل رز به ارزش 500میلیون تومان در کرمان

رقیب سوم هم آمد 
با انتخاب قالیباف  به عنوان رئیس 

مجلس حاال رقبای سرسخت  روحانی 
در انتخابات 96 ، روسای دو قوه قضائیه 

و مقننه هستند
محمد باقر قالیباف بــا 23۰ رای به عنوان رئیس 
مجلس انتخاب شد تا سه ســال بعد از انتخابات 
سال 1396، سه نامزد اصلی آن انتخابات در راس 

سه قوه کشور قرار گیرند... صفحه 02

فعال به سهام عدالت دست نزنید
جزئیات سبد سهام عدالت و ارزش واقعی آن و گزارشی درباره اينکه چرا  در فروختن  آن نبايد عجله کرد صفحات 6 و 7

روزگار سپری شده 
مجری های محبوب
 گفت و گويی خواندنی با گیتی خامنه

 پرونده ای برای ده  مجری درجه يک
پس از انقالب از منوچهر نوذری  و 

محمد صالح عال تا عادل فردوسی پور 
و فرزاد حسنی صفحات 10 و 11 را بخوانید

دستگیری بهمن در 
ماجرای رومینا    صفحه 13 را بخوانید
پرونده قتل دختر تالشی پیچیده تر می شود

آگهی بازرگانی به جای 
فیلم و سریال    صفحه 03 را بخوانید

گزارشی از دستمزد های ستاره های سینما و 
تلويزيون برای شرکت در آگهی های تبلیغاتی 

کسی به فکر آسیه هست؟
روايت های متناقض درباره درگذشت زن 

تنگدست کرمانشاهی ودعواهای سیاسی صفحه  03

1- مادام »عر نه عوط« را می شناسید؟ این احتماال  لقبی ست که 
مردم طهران قدیم به مادام داده اند. یا البد اسم مادام »برنادت« 
آنقدر در زبان شــان نچرخیده که به مرور تبدیــل به عرنه عوط 
شــد.)برنادت- عرنه عوط(. من چه می دانم. شــاید همین هم 
تقصیر فراتس باشد. وگرنه من گاگول نیستم که در این روزهای 
کرونایی پا بشوم بروم ســمت خیابان فردوسی –روبه روی بانک 
ملی- که خانه عرنه عوط را پیدا کنم. یا از آن مغازه کتابفروشــی 
که باالخانه اش را هم سینمای خانگی کرده بود اثری مانده است 

یا همه اش را فراستی ویران کرده است؟
  وقتی که سیخ وامی ایستم در مکان عرنه عوط می بینم که همه 
تشکیالتش تبدیل به کاغذیواری فروشــی شده است. خب این 
عرنه عوط، این زن متشخص فرانســوی که یک زمانی مشتریان 
مغازه کتابفروشی اش را اروپایی ها و ایرانیان تحصیلکرده در خارج 
یا فرانسه زبانان تهرانی تشکیل می دادند کجا پریده است و فراستی 
او را در کجای تاریخ جا گذاشته است؟ ســرم را باالتر می برم که 
طبقه باالی مغازه های کاغذدیواری فروشی را ببینم و توی ذهنم 
باالی کتابفروشی عرنه عوت را مجسم کنم که آنجا در باالخانه اش 
فیلم سینمایی نشان  می داد و این اولین سینمای خانگی راه افتاده 
در ایران است آن هم در زمانه ای که هنوز سینما  وارد ایران نشده 
اســت. مادام عرنه عوط را می بینم که توی باالخانه اش فیلم های 

صامت نشان متشخصین تهرانی می دهد....
2- حاال که مادام برنادت مفقود شده است باید از فردوسی بپیچم 
ســمت الله زار و  گراند هتل اش بلکه تصویری از علی آقا وکیلی 
را بو بکشم که شــم اقتصادی اش در کشف و ساختن سینما مثل 
آقازاده های حریص امروز است البته تومنی هفت صنار باهم فرق 
می کنند. توی الله زار در محاصــره الکترونیکی فروش ها علی آقا 
وکیلی را پیدا می کنم که در میان روندگان می لولد و دویســت 
سیصدتا کارت دعوت سینمایش گراندهتل را در دست دارد و بین 
مردم عادی پخش می کند که آقا بفرمایید از فیلم های ما  دیدن 

کنید اما سینمایش هر شب خالی تر از شب قبل است.
 3- باید الله زار را برای پیداکردن علــی آقا وکیلی زیر و رو کنم. 
از کلک هایش بپرســم که بــرای رونق گرفتن ســینمایش زده 
است. آقای وکیلی که هیچکس امروز شــباهتی به او ندارد البد 
بارها و بارها مســیر این الله زار تا خیام را طی کرده که داستان 
فیلم های صامت روی پرده اش را بدهد در روزنامه اطالعات چاپ 
کنند:»پاورقی امروز ما را بخوانید و فیلم آن را در گراندســینما 

مالحظه فرمایید.«
باید اطالعات 4 دی 13۰6 را هم پیدا کنم که برای کشاندن مردم 
به ســینما این آگهی گراندســینما را مرقوم فرموده است:» لیله 
جمعه شنبه و یکشنبه، سریال معروف و بی  نظیر پنجه ببر در شش 
سری و هر سری شــش پرده با منظره و دورنما و کمیک نمایش 
داده می شود. از دیدن این ســریال که میلیون ها  تومان خرج آن 
شــده و چندین هزار نفر در آن بازی کرده اند و حاوی استقامت و 
قوت قلب یک دختر جوان برای به دست آوردن حق خود می باشد 
یک روح تازه و احساسات شجاعانه به شما دست خواهد داد. این 
رمان حیرت انگیز را از امروز مرتبــا در پاورقی قرائت فرموده و از 

لیله جمعه قسمت اول ان را در گراند سینما مالحظه فرمایید.«
 در پیاده روی الله زار  ایستاده ام و اطالعات پنجم بهمن 13۰6 را 
مطالعه می کنم:»با تماشای درام جدیدالوالده »طالع« که حاوی 
نکات تاریک زندگانی نوع بشر است بدکاری و هوسرانی یک شوهر 
و نتایج وخیم معاشرت او با ناکسان و نیز شجاعت و استقامت زن 
جوانی را در مقابل پیشامدها و نامالیمات روزگار مالحظه فرموده 

و در زندگی مجرب خواهید شد.«
4- در این الله زار کرونازده باید آن مرد شق و رق را پیدا کنم که در 
همه سئانس ها وسط سالن سینما گراند راه می رفت و  برای اینکه 
فیلم صامت، حوصله مردم را سر نبرد داستان فیلم را برای مردم 
نقالی می کرد. باید دهان کف زده اش را ببوسم و دنبال مطرب ها 

هم بگردم.  ادامه در صفحه 03

مادام عرنه عوطم

ستونشنبه
ابراهیم افشار

خدا 
حفظش 

کند
خرده روايت هايی 

از چهره های 
ويژه معاصر 

ايران و جهان ، تا 
آخر بهار- چهل :  

احمدرضا 
عابدزاده  صفحه 04

  گزارش یک

مهسا مژدهی  
هفتصبح

شوک بزرگ ارزی به بازار موبایل
بازار تلفن  همراه فعال تحت تاثیر دو نیروی کامال غیرهمراستا قرار دارد. 
دو جبهه ای که اولی می تواند خوش خبر باشــد و عامل روانی مثبت 

به حساب بیاید و جبهه دوم که قادر است با ... . صفحه  06

رش برای جورج  شو
  قربانی های کرونا ، 

شورش های نژادی  و تهديد 
حکومتی علیه شبکه های 

اجتماعی در آمريکا
  زورآزمايی توئیتر و 

ترامپ ادامه دارد



باشگاه خبر
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  اقتصاد سیاسی

  چهل سال پیش

پاسخ قاطع سخنگوی وزارت خارجه
به »هوک«

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به اظهارات 
اخیر »برایان هوک« علیه ایران پاسخ گفت. 

سیدعباس موسوی در صفحه توئیتر خود در این 
ارتباط نوشت: »فشار حداکثری شما را با مقاومت 
حداکثری، اراده پوالدین و تکیه بر توانمندی های 

داخلی درهم می شکنیم. این شمایید که باید دست 
به انتخاب بزنید: یا شکست را بپذیرید و راه احترام 

به ملت ایران را در پیش گیرید یا همچنان به تحقیر، 
منفور بودن و انزوای بیشتر خود ادامه دهید.«

ابراز تاسف جوزپ بورل از تصمیم آمریکا برای 
عدم تمدید معافیت های هسته ای ایران

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تصمیم 
آمریکا برای عدم تمدید معافیت های برخی 

کشورهای عضو برجام در زمینه همکاری های 
هسته ای با ایران ابراز تاسف کرده و درباره عواقب 

آن هشدار داد. به گزارش بیزینس ریکوردر، جوزپ 
بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اقدام 

آمریکا در زمینه پایان بخشیدن به برخی معافیت های 
تحریمی ایران برای کشورهایی را که عضو توافق 

هسته ای هستند محکوم کرده و هشدار داد که این 
اقدام موجب خواهد شد بازرسی کردن از اقدامات 

ایران سخت شود. بورل همچنین »اهمیت ماندگار« 
توافق هسته ای را مورد تاکید قرار داد چراکه 

»اطمینان حاصل کردن از آشکار و قانونی بودن 
فعالیت های هسته ای ایران حیاتی است.« مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست شورای 

امنیت سازمان ملل در این باره اظهار کرد: این توافق 
تنهاترین و بهترین راه برای تضمین کردن ماهیت 
صلح آمیز برنامه هسته ای ایران است. بورل ادامه 
داد: به همین دلیل است که از تصمیم آمریکا برای 
عدم تمدید معافیت  پروژه های هسته ای مربوط به 

برجام متاسفم. او همچنین گفت: این ]اقدام[ اطمینان 
حاصل کردن از ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه 

هسته ای ایران را برای جامعه جهانی سخت خواهد 
کرد. اظهارات بورل در پی این مطرح می شود که روز 

پنجشنبه مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
اعالم کرد که ایاالت متحده معافیت های تحریمی 

مربوط به همکاری های صلح آمیز هسته ای با ایران را 
طی ۶۰ روز آینده لغو می کند و آن را تمدید نخواهد 

کرد. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا اعالم 
کرد که ایاالت متحده معافیت های تحریمی مربوط 
به همکاری های صلح آمیز هسته ای با ایران را طی 

۶۰ روز آینده لغو می کند و آن را تمدید نخواهد کرد.  
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین 

هم از تصمیم آمریکا برای عدم تمدید معافیت های 
تحریمی در زمینه همکاری های صلح آمیز هسته ای با 
ایران انتقاد کرده و آن را کارشکنی در راستای برنامه 

عدم اشاعه تسلیحات هسته ای خواند. میخائیل 
اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 

در وین در پی تصمیم آمریکا برای عدم تمدید معافیت 
برخی کشورها از تحریم های هسته ای ایران در زمینه 

همکاری های هسته ای در پیامی توئیتری نوشت: 
آمریکا به معافیت از تحریم هایی که در برگیرنده 
پروژه های هسته ای تحت برجام)و امضا شده در 

شورای امنیت سازمان ملل( هستند پایان می دهد.

سی
لما

دیپ
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت رعايــت کامل پروتکل های 
بهداشتی از سوی مردم تا زمان رسیدن به مرحله کنترل و مهار 
کامل بیماری کوويد-19، به وزير بهداشت دستور داد در کمیته 
سالمت ستاد ملی مقابله با کرونا و با همکاری کمیته اجتماعی 
و امنیتی ستاد به رياست وزير کشور، همچنان کنترل و نظارت 
دقیق بر اجرای پروتکل های بهداشتی در سراسر کشور به ويژه 
در استان ها و شهرهايی که شاهد رشد ابتال به بیماری هستند را 

در دستور کار داشته باشند.
حسن روحانی روز جمعه در گفت وگو با وزير بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: کمیته های سالمت و امنیتی 
اجتماعی ســتاد ملی کرونا برای کنترل و مهار ويروس کرونا، 

تصمیمات الزم جهت طرح در ستاد را اتخاد نمايید.
روحانی پس از دريافت گزارش وزير بهداشت از وضعیت بیماری 
در کشور و همچنین اقدامات انجام شده برای کنترل و مهار رشد 
تعداد مبتاليان در برخی از اســتان ها و شهرهای کشور تاکید 

کرد: ستادهای استانی مقابله با کرونا به همکاری استانداران و 
مسئوالن شهری و همچنین مشارکت صداوسیما و رسانه ها برای 
اطالع رسانی به موقع، همچنان مردم را به رعايت پروتکل های 
بهداشتی تا مهار کامل ويروس دعوت کنند.  رئیس جمهور در 
پاسخ به نگرانی وزير بهداشــت درخصوص افزايش رشد تعداد 
مبتاليان بعد از انجام ســفرهای بین شهری در تعطیالت عید 
فطر و نگرانی از اين بابت، باتوجه بــه در پیش بودن تعطیالت 
تابستانی تاکید کرد: وزارت بهداشت با همکاری وزارت کشور 
و صداوسیما برای اطالع رسانی مردم و دادن هشدارهای الزم 
درخصوص پرهیز از ســفرهای غیرضرور کــه منجر به انتقال 
ويروس می شود، اقدامات الزم را انجام دهند. روحانی با قدردانی 
از کادر بیمارستانی و درمانی کشــور که از آغاز شیوع ويروس 
کرونا در کشور تا امروز با اقدامات و تالش های شبانه روزی خود 
به درمان بیماران و مقابله با شیوع بیماری پرداخته اند، گفت: 
با افزايش تعداد مبتاليان در برخی اســتان ها و شهرها، شاهد 

حضور به موقع کادر درمان در اين مناطق برای کنترل ســريع 
شــیوع ويروس بوده ايم که موجب قدردانی است.  روحانی در 
ادامه با بیان اينکه در شرايط فعلی همچنان ناگزير به زندگی و 
همزيستی همراه با کرونا هستیم، از همه مردم کشور خواست 
همچنان رعايت کامل و با دقت پروتکل های بهداشــتی را در 
دستور کار قرار دهند تا احیانًا با اوج گیری دوباره بیماری به خاطر 
عدم اصول بهداشتی، ناچار به بازگرداندن برخی محدوديت ها 
نشويم که آثار و تبعات زيان باری برای زندگی اجتماعی و اقتصاد 

به همراه خواهد داشت.
سعید نمکی وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت وگو 
با رئیس جمهور ضمن ارائه گزارشــی کاملی از روند مقابله با 
بیماری در کشور و همچنین اقدامات انجام شده برای مهار رشد 
تعداد مبتاليان در برخی استان ها و شهرها، نسبت به افزايش 
انتقال ويروس به خاطر انجام سفرهای بین شهری از سوی مردم 
ابراز نگرانی کرد. وزير بهداشــت تاکید کرد: اگر روند سفرهای 
غیرضروری مردم در ايام تعطیــالت پايان هفته ها و همچنین 
تعطیالت تابســتانی، به همین صورت ادامه داشــته باشد و 
پروتکل های بهداشــتی به صورت کامل رعايت نشود بار ديگر 
با اوج گیری ويروس کرونا در کشور مواجه خواهیم بود و ناچار 

می شويم برخی محدوديت ها را دوباره اعمال کنیم.

دستور   روحانی  به   وزیر    بهداشت
مردم همچنان پروتکل های بهداشتی را با دقت رعایت کنند

  خبر

منابع خبری روز پنجشــنبه گزارش داده انــد، دولت آمريکا 
نفتکش های حامل ســوخت ايران را به اعمــال تحريم های 
اقتصادی تهديــد کرده  اســت. مقام هــای آمريکايی برای 
جلوگیری از شــکل گیری ائتــالف اقتصادی میــان ايران و 
ونزوئال، نفتکش های حامل سوخت ايران را به تحريم تهديد 
کرده اند. روزنامه وال اســتريت ژورنال مدعی شد، دوکشتی 
تحت مالکیت يونان که با پرچم لیبريــا حرکت می کردند و 
حامل محصوالت نفتی ايران بــه مقصد ونزوئال بودند، برنامه 

خود را برای تحويل محموله های خودشان متوقف کردند. 
 دو نفتکش مذکور در شــرايطی اعزام شــده بودند که ايران 
ناوگانی متشــکل از پنج نفتکش را برای تحويل بنزين روانه 
ونزوئال کرده است. ســه نفتکش ايران به مقصد رسیده اند و 
دو نفتکش ايران درحال حرکت در مسیر هستند.  مقام های 
آمريکايی گفته اند، دوکشتی تحت مالکیت يونان درصورت 
ادامه مســیر به ســمت ونزوئال از دريافت خدمــات بیمه و 
دسترســی به نظام بانکی بین المللی محروم می شوند. يک 
مقام آمريکايی گفت: »ما با مالکان کشتی در تماس بوده ايم 

و آنها با خطر بزرگی برای تقابل با تحريم ها مواجه هستند.«
يــک منبــع ديپلماتیــک و يــک مقــام آمريکايــی بــه 
وال اســتريت ژونال گفته اند، دولت آمريکا درحال بررســی 
راهکارهايی بــرای مقابله بــا حرکت نفتکش هــای حامل 
محصوالت نفتی ايران است. واشنگتن به عنوان مثال در تالش 
است کشورهای متحد خود را که اين نفتکش ها از آب های آنها 
عبور می کنند، مجاب کند با اين کشــتی ها به عنوان ناقضان 
تحريم ها برخــورد کنند. با وجود ايــن، مقام های آمريکايی 

گفته اند که راهبرد آمريکا بازداری اســت و اين کشور قصد 
درگیری مسلحانه ندارد. 

وال استريت ژورنال نوشــت: »آمريکا می خواهد در بحبوحه 
همه گیری کوويد19 از تشديد تنش های نظامی در بیخ گوش 
خودش جلوگیری کند، اما از طرف ديگر خواســتار مقابله با 
بلندپروازی های ايران در کارائیب هم هست.« دولت آمريکا 
با اعمال تحريم های يکجانبه و غیرقانونی هرگونه مبادله نفت 
با دولت های ايران و ونزوئال را ممنوع کرده اســت. مقام های 
آمريکايی گفته اند، واشنگتن در پی هیچ دستاورد سیاسی در 
جلوگیری از مبادله موقت میان دوکشور برای رسیدن سوخت 
به مردم ونزوئال نیست اما می خواهد اطمینان حاصل کند که 

اين مبادالت به رويه ای دائمی تبديل نمی شود. 
طبق گزارش ايــن روزنامه، بســیاری از مقام های آمريکايی 
تمايلی برای استفاده از نیروی دريايی آمريکا برای جلوگیری 
از حرکت نفتکش های ايران به سمت ونزوئال نداشته اند. طبق 
ادعای منابع وال اســتريت ژورنال، آمريکا از توسل به تدابیر 
غیرنظامی نظیــر اعمال تحريم ها يا اقدامــات حقوقی برای 

توقیف کشتی ها در صورت توقف در بندرگاه های کشورهای 
خارجی  حمايت می کند. دوهفته پیش، پنج نفتکش فاکسون، 
فورچون، پتونیا، فارست و کالول از تنگه جبل الطارق به مقصد 
آمريکای التین عبور و به سمت ونزوئال حرکت کردند. دو روز 
پیش، نفتکش فورچون )Fortune( و چند ساعت بعد از آن 
نفتکش فارست )Forest( وارد آب های ونزوئال شدند. نیروی 
دريايی ونزوئال هر دونفتکش را تا بندر »ال پالیتو« اسکورت 
کرد. طارق العیسمی، وزير نفت ونزوئال رسما محموله نفتکش 
ايرانی فورچــون )Fortune( را تحويــل گرفت. چهارمین 
نفتکش از مجموعه ناوگان اعزام ايــران به ونزوئال که حامل 
سوخت برای ونزوئال است، روز چهارشنبه به کارائیب رسید. 

ونزوئال به عنوان طرف دريافت کننده ايــن محموله درحال 
انجام اقدامــات مقدماتی به منظور توزيع ســوخت وارداتی 
میان شهروندانش است. رسانه انگلیسی اين خبر را براساس 
اطالعات استخراج شده از پايگاه اينترنتی مؤسسه »رفینیتیو« 
که در زمینه داده های تجاری مالی و مسیريابی کشتی های 

تجاری فعال است و اظهارات يک مقام منتشر کرده است. 

آمریکا ایران را تهدید کرد

  روز پنجشنبه، 12نفر از اعضای هیات رئیسه مجلس مشخص شدند. قالیباف 
رئیس شد و قاضی زاده و نیکزاد نایبان رئیس اول و دوم. به طور کلی از 11عضو 

هیات رئیسه به جز قالیباف، پنج نفر عضو یا نزدیک به جبهه پایداری هستند، سه نفر 
نزدیک به قالیبافند، دونفر مستقل هستند و یک نفر هم وزیر سابق احمدی نژاد. این 

عکس هم تصویری از تبریک گویی به قالیباف را نشان می دهد با میرسلیم که در 
بک گراند قرار گرفته است و در انتخابات ریاست مجلس 12رای آورد

  زاکانی اولین شخصی بود که به نفع قالیباف کنار گرفت و درحقیقت 
مسیر ریاست او را همواره کرد. گفته شده که او قرار است به عنوان رئیس مرکز 

پژوهش های مجلس منصوب شود. عکس از فرزاد خبوشانی، ایسنا.

  و این هم ابراز ارادت قالیباف به آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری بعد از 
اینکه ظاهرا همه پایداری ها هم به او رای دادند. البته گفته شده هشت رای در این 

انتخابات باطله بوده که ممکن است برای برخی از اعضای جبهه پایداری یا وزرای 
احمدی نژاد باشد. عکس از محمدصادق نیکوگستر، فارس.

  تصویری از خوش و بش قالیباف با حاجی بابایی، مهم ترین رقیب او در انتخابات 
که البته به نظر فراکسیون احترام گذاشت و در انتخابات اصلی حاضر نشد. در سمت 

راست این دو روح االمینی)پدر یکی از شهدای کهریزک( و در سمت چپ آن ها 
امیرآبادی، نماینده قم را می بینید. عکس از فرزاد خبوشانی، ایسنا.

  و البته خوب است بدانید که مجلس یازدهم اصالح طلب هم دارد. چیزی در 
حدود 20نماینده که مشهورترینشان، مسعود پزشکیانی است که اینجا درحال 

خوش و بش با نیکزاد، وزیر راه احمدی نژاد است. عکس از عرفان کوچاری، تسنیم. 

  فریدون عباسی، حاضر نشد از انتخابات کناره گیری کند اما درنهایت 17رای 
آورد. عکس خوش و بش او با قالیباف بعد از انتخابات را شهاب قیومی، عکاس مهر 

گرفته است.

نفتکش چهارم هم به ونزوئال رسید
اينجا ستون اقتصاد سیاسی است و قرار است در آن نکته هايی را 

بخوانید که پول و قدرت در آن ها به هم گره خورده است.
1. پروژه هــای بزرگ راهســازی باید متوقف شــود؛ مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی در خصوص تاثیر کرونا بر بخش 
حمل و نقل نوشته: حمايت های مالی دولت از بخش های آسیب 
ديده در بازه زمانی شیوع بیماری امری الزم است اما بايد دقت 
داشت که باتوجه به محدود شدن شــديد منابع مالی دولت به 
داليلی مانند مســائل اقتصاد جهانی، تحريم ها، کاهش قیمت 
نفت، آثار اقتصادی بحران کرونا، طبعا بايد به کاهش هزينه های 
ســنگین از جمله به تعويق افتادن توســعه آزادراه ها، احداث 

خطوط مترو و ابرپروژه های شهر توجه داشت.
2. چهارمین کشتی به ونزوئال رسید؛ کشتی نفتکش فاکسون 
حامل مواد سوختی ايران برای ونزوئال صبح جمعه در اين کشور 
پهلوگیری کرد. نفتکش فاکســون که شب گذشته وارد ونزوئال 
شد، حدود ســاعت 21 و 12 دقیقه به وقت محلی برابر با حدود 

ساعت  پنج و ۴2 دقیقه به وقت ايران پهلو گیری کرد. )ايرنا(
3. نفت ارزان شــد؛ در معامالت روز جمعه بازار جهانی انرژی، 
هر بشکه نفت برنت 3۴.36 دالر قیمت گذاری شد که نسبت به 
ديروز 0.93 دالر معادل 2.6۴ درصد کاهش داشته است. نفت 
آمريکا هم 0.95 دالر کاهش قیمت را تجربه کرد و 32.76 دالر 
در هر بشکه قیمت گذاری شد.به گزارش اوپک، هر بشکه نفت 
تولیدی اين ســازمان هم 25.۴8 دالر داد و ستد شده است. هر 
بشکه نفت سبک ايران، تحويل در شمال غربی اروپا نیز 32.76 

دالر قیمت خورده است. 
۴. رهبر انقالب 5۰ میلیون یورو برای حل مشــکل فاضالب 
اهواز اختصاص دادند؛ غالمرضا شــريعتی چهارشنبه شب در 
گفت وگوی زنده با شبکه 2 سیما اظهار داشت: در سه روز گذشته 
توفیق پیدا کرديم به خدمت مقام معظم رهبری برسیم و ايشان 
با تخصیص 50 میلیون يــورو از صندوق ذخیره ارزی برای رفع 

مشکل آب و فاضالب اهواز موافقت کردند. )ايرنا(
5. چرا ایران ترانزیت فرآورده های نفتی را ممنوع کرده است؟ 
خبرگزاری ايرنا در گزارشی نوشــت: ايران از اين راه بخشی از 
نیاز  ارزی خود را از طريق صــادرات فرآورده های نفتی تامین 
می کرد. از همین رو برای آنکه حجم صادرات ايران کاهش پیدا 
نکند، هیات وزيران تصمیم گرفت تا جلوی ترانزيت فرآورده های 
نفتی ساير کشورها به همسايگان خود را از طريق مرزهای کشور 
کاهش دهد )تا کشورهايی که نیاز به محصوالت نفتی دارند، اين 

محصوالت را از خود ايران دريافت کنند(.
6. سومین کشتی گندم اهدایی هند به افغانستان نیز به چابهار 
رســید؛ بهروز آقايی، مديرکل بنادر و دريانوردی سیســتان و 
بلوچســتان گفت: طبق برنامه مدون ســومین پارت از محموله 
75 هزار تنی گنــدم ترانزيتی در قالب ســری جديد کمک های 
انسان دوستانه کشور هند به افغانستان از طريق بزرگ ترين بندر 
اقیانوسی کشور وارد شــد. به گفته او پیش تر در روزهای پايانی 
فروردين و ابتدای ارديبهشت امسال دو محموله گندم در مجموع 

به وزن 15 هزار تن از هند وارد بندر چابهار شده بود. )ايرنا(

داستان اســکان نمايندگان مجلس در اين دوره 
نیز مانند دوره هــای قبلی تبديل بــه ماجرايی 
پرحاشیه شده اســت. اما جالب است بدانید که 
ماجرا ظاهرا از همان دوره اول مجلس شــورای 
اســالمی، به صورت يک دغدغه درآمده اســت. 
در صفحــه دو روزنامــه اطالعــات 11خرداد 
1359 می خوانیــم: »نماينــدگان مجلس که 
از شهرســتان ها به تهران آمده اند، از اين که در 
هتل های لوکس و مجلل اسکان يافته اند، ناراضی 
هستند و می گويند که سکونت در چنین جهانی 
با روحیه آنان سازگار نیســت. اسماعیل فدايی، 
نماينده بخش سربند اراک که در پارك هتل واقع 
در خیابان حافظ اقامت دارد می گفت: هرچند که 
اين هتل وابسته به بنیاد مستضعفین است ولی 

اقامت در آن با روحیه ما که عمری در بین مردم 
محروم زيسته ايم، اصال ســازگار نیست. ما فقط 
جايی را می خواهیم که امنیت داشــته باشــد و 
امکانات رفاهی برايمان چندان اهمیت ندارد. وی 
در پايان خاطرنشان ســاخت که توالت های اين 
هتل فرنگی است.« در دانشنامه ای به نام ويکی جو 
درخصوص پارک هتل آمده اســت: »پارک هتل، 
هتلی در تهــران در خیابان حافــظ کنونی که 
روبه روی بیمارستان نجمیه بود. تاريخ تأسیس 
آن روشــن نیســت... در 1307ش، ابوالحسن 
ديبا ثقه الدوله)بــرادر ناتنی دکتر مصدق( مالک 
آن، ســاختمانی هفت طبقه در آن جــا احداث 
کرد. اولین بار در ايران در پارک هتل و در ســال 
1322 از آسانســور اســتفاده شــد. در 1338، 

ســاختمان يازده طبقه ای به آن افزوده شــد که 
عالوه  بر اســتفاده به عنوان هتل، محل اقامت و 
دفتر کار ابوالحســن ديبا بود و چندشرکت ديگر 
متعلق به او، از جمله شــرکت آسانسورســازی 
ديبا، ماشــین های نقش تمبر، نمايندگی جگوار 
و دوربین های اِلِفاکس در آن جا قرار داشــت. تا 
اواخر دهه 13۴0ش و تأسیس هتل های هیلتون 
و شرايتون و مانند آن ها، تنها هتل بزرگ و مدرن 
تهران و محل اقامت مسافران سرشناس اروپايی 
ازجمله سیاســتمداران و بازرگانان بود. پس از 
پیروزی انقالب اسالمی ايران مصادره شد و امروزه 
بخشــی از آن به خوابگاه دانشــگاه تربیت معلم 
شهید رجايی و بخشی به شرکت آسانسورسازی 

ديبا اختصاص دارد.«

ماجرای پارک هتل و اسکان نمایندگان مجلس

  عکس نوشت/ روزی که قالیباف رئیس شد



پرونده  روز
 روزنامه صبح ايران  سال دهم  شماره 2665   شنبه  10 خرداد  1399

    تیتر دو

آگهی بازرگانی به جای فیلم و سریال

کافی اســت نیم ســاعت پای برنامه های تلويزيون 
بنشینید تا حتما چشمتان روشن شود  به جمال يکی 
از چهره های معروف که مشــغول تبلیغ محصوالت 
يکی از برندهاست.درست معلوم نیست که تعطیالت 
اجباری کرونــا و خوابیدن پروژه های ســینمايی و 
تلويزيونی دلیل رغبت بیشتر بازيگرها برای حضور 
در تبلیغات بازرگانی شــده يا پیشقدم شدن بعضی 
از آنها در سال گذشته، راه بقیه آنها را هموار کرده و 
دســتمزد باال در ازای زحمت و زمان کمی که برای 
تیزرهــای تبلیغاتی صرف می شــود، آنها را راضی 

کرده است.
يک کارشناس تبلیغات که مشاور تبلیغاتی خیلی از 
چهره های معروف برای بستن قرارداد با شرکت های 
تجاری است درباره عرف دســتمزد بازيگران برای 
شرکت در تبلیغات تلويزيونی به هفت صبح می گويد: 
»نمی توان دقیقا عدد داد. دستمزد به خیلی چیزها 
بستگی دارد مثال مدت قرارداد، مديايی که قرار است 
در آن تبلیغات منتشر شود، میزان حضور بازيگر در 
برنامه های تبلیغاتی و... مثال يک بازيگر مثل امین 
حیايی می شود سفیر يک برند و بايد در افتتاحیه ها و 
برنامه هايی که از سوی شرکت بیژن برگزار می شود 
هم حاضر شــود، خب قطعا چنین قراردادی خیلی 
مبلغ بااليی دارد نســبت به قرارداد بازی در يک يا 

چند تیزر يک دقیقه ای.«
او به محرمانه بودن مبلغ قراردادها هم اشاره می کند 
و می گويد: »اغلب بازيگران و خود شرکت ها قرارداد 
محرمانگی هم امضا می کنند چون نه تنها افشــای 
اطالعات مربوط بــه قراردادها می توانــد برای آنها 
حاشیه درســت کند بلکه برخالف معافیت مالیاتی 
که فعالیت های هنری دارند، اين دســت فعالیت ها 
مشــمول مالیات می شــوند و هر دو طرف بايد آن 
را در اظهارنامه مالیاتی شــان قید کننــد. بنابراين 
ترجیح داده می شود حرفی در اين مورد زده نشود اما 

می توان گفت که دستمزد بازيگران برای حضور در 
برنامه های تبلیغاتی بسیار باالتر از دستمزدشان برای 
کارهای هنری است، حتی بعضا چند برابر دستمزد 
شرکت در يک فیلم ســینمايی را طلب می کنند که 
منطقی هم هســت. در همه جای دنیا همین است. 
بعضی از چهره ها هم بخشــی از دستمزدشان را در 
قالب مشارکت در سود دريافت می کنند که اين هم 
يک عرف جهانی است.« او به دردسرهايی که برندها 
برای پیدا کردن بازيگر مناســب و بستن قرارداد با 
او دارند هم اشــاره می  کند و می گويد: »اول اينکه 
بايد بازيگری پیدا شــود که کار را قبول کند. خیلی 
از چهره ها حاضر نیســتند در تبلیغات حاضر شوند 
و راضی کردن آنها سخت اســت بعد که آنها راضی 
شدند بايد وارد پروســه دريافت مجوز از صداوسیما 
شد چون ســازمان اجازه حضور هر هنرپیشه ای را 
در آگهی های بازرگانی نمی دهــد مثال می دانم در 
مورد نويد محمدزاده پروسه خیلی طوالنی طی شد 
که مسئوالن سازمان به حضور او رضايت بدهند که 
بخشی از دلیل رضايتشان هم خوشنام و قديمی بودن 
برند سن ايچ بود، چه بسا اگر يک برند تازه کار چنین 
درخواستی داشت ا صال موافقت نمی شد. مرحله بعد 
هم راضی کردن بازيگر برای بندهای مختلف قرارداد 
است. مثال در مورد برند شوينده ای که خانم حمیدی 
در تبلیغات شــهری آن حضور دارند و بین 200 تا 
250 میلیون تومان هم دستمزد گرفته اند، ابتدا قرار 
بود افراد ديگری حاضر باشند اما با آنها توافق نشد.«

  بازی زیرپوستی در تبلیغ آبمیوه
حضور نويد محمــدزاده در تبلیغ تلويزيونی آبمیوه 
ســن ايچ از اين جهت جالب است که تا پیش از اين 
معموال همان بازيگرانی که در سريال های تلويزيونی 
می ديديم، زحمت بــازی در تبلیغــات تلويزيونی 
را می کشــیدند اما نويد محمدزاده نــه تنها بازيگر 
تلويزيونی محسوب نمی شــود بلکه در کارنامه اش 

فیلم های زيادی دارد که با سلیقه تلويزيون اصال جور 
نیست. نکته جالب ديگری که حضور او را در آگهی 
سن ايچ متفاوت می کند، بازی بدون ديالوگش است. 
عــده ای می گويند محمدزاده بــرای همین حضور 
بدون ديالوگ چند دقیقــه ای، 800میلیون تومان 
دستمزد گرفته است. يک سری منابع نسبتا آگاه هم 
به هفت صبح می گويند که قرارداد محمدزاده با سن 
ايچ گسترده تر از همین يک تیزر است و دستمزدش 
هم بین يک میلیارد و 200 تــا يک میلیارد و 500 
میلیون تومان اســت. همین يــک فاکتور می تواند 
حضور او را در يک آگهی تلويزيونی کامال توجیه کند 
حتی اگر اين آگهی، کپی نه چندان حرفه ای از يک 
تیزر خارجی باشــد و خیلی ها چنین حضوری را با 

رويه کلی محمدزاده متناسب ندانند.
 تبلیغ سریالی سس 

امین حیايی هم که مدت هاست در سینما و تلويزيون 
کمرنگ شــده اما هنوز محبوب و بفــروش به نظر 
می رسد، مدتی است نه تنها او را در تبلیغ تلويزيونی 
ســس بیژن می بینیم بلکه تصويــر بزرگش روی 
ماشین های حمل مواد غذايی و بیلبوردها هم ديده 
می شــود. يکی از هوشــمندی هايی که سازندگان 
تبلیغ سس بیژن انجام داده اند اين است که سبک 
تیزری که امین حیايی در آن حضور دارد با شــوخ 
و شنگی هايی که در ســبک بازيگری او می بینیم، 
همخوانی دارد. اگرچه به نظر می رسد انتظار مردم 
بیشتر بوده و دلشان می خواسته تیزر بامزه تر تمام 
شود. تبلیغات سس بیژن يک حاشیه ديگر هم داشته 
که ربطی به امین حیايی پیدا نمی کند اما همزمان 
با ديده شدن تبلیغات اين محصول به دلیل حضور 
حیايی، به وجود آمده، اينکه شعار تبلیغاتی که بیژن 
استفاده می کند )بیژن خونت که بیفته ديگه خودت 
نیستی( مشابه شعار تبلیغاتی برند تنقالت اسنیکرز 
اســت )وقتی گرســنه ای، ديگه خودت نیستی(. 

منتقدان آگهی بیژن به کپی بودن شــعار اعتراض 
دارند و می گويند چنین شعاری با برندی که سس 
تولید می کند همخوانی ندارد. اينطور که شــنیده 
می شــود امین حیايی هم برای حضور در سلســله 
تبلیغات بیژن که شامل تیزر و بیلبورد و... می شود 
حدودا 600 تا 700 میلیون تومان دستمزد گرفته 

است)البته اين رقم کامال تايید شده نیست(
 ایده قدیمی با حضور هنرمند باسابقه

آتیال پسیانی مدتی است در تبلیغات چای گلستان 
ديده می شــود. او قبال هــم در کمپیــن تبلیغاتی 
بانک مسکن حضور داشــت اما آنجا فقط از صدای 
او استفاده شــده بود. اين بار همزمان با ديده شدن 
تصويــرش در حال دم کــردن چای گلســتان بر 
بیلبوردهای شــهر، آگهی تبلیغاتــی همین برند از 
تلويزيون پخش می شــود. آگهی کــه از نظر ايده و 
اجرا صدای خیلی از مخاطبان را در آورده اســت. 
انتقاد اصلی آنها به ســوژه دم دستی است که برای 
اين آگهی انتخاب شده يعنی اســتفاده دائم از يک 
برند در طول سال های متمادی. شنیده  ها می گويند 
پسیانی نزديک به 500میلیون تومان برای حضور 
در کمپین های تبلیغاتی چای گلستان دريافت کرده 

است. )البته اين رقم کامال تايید شده نیست(
 خواهران متفاوت شقایق

»دو خواهر که با وجود اختالف سلیقه زياد در همه 
چیز، بر سر يک برند نوشیدنی خاص )نوشابه لبنی 
الکیدو محصول شرکت کاله( توافق دارند« اين ايده 
تبلیغاتی يکی از نوشــیدنی های زير مجموعه کاله 
است که شــقايق دهقان در آن بازی می کند و روی 
آنتن تلويزيون می رود. دهقان قبال هم ســفیر برند 
شوينده سیف بود و در کمپین های تبلیغاتی آن که 
بیشتر در فضای مجازی منتشر می  شد، حضور پیدا 
می کرد. جالب اينکه دهقان در يکی از اســتندآپ 
کمدی هايی که برای برنامــه خندوانه اجرا کرد، با 
زبان طنز به اغراق آمیز بــودن آگهی های تبلیغاتی 
پرداخته بود، به همین دلیل هم هر وقت سر و کله اش 
در يکی از همین آگهی ها پیدا می  شــود، ياد همان 

استندآپ می افتیم.
رويا تیموريان يکی ديگر از بازيگرانی اســت که در 
تبلیغات تلويزيونی شــرکت دارد، البته در تبلیغات 
پودر ماشین لباسشــويی چهره او ديده نمی شود و 

فقط از صدايش استفاده شده است.

در روزهایی که کرونا پروژه های تلویزیونی و سینمایی را خوابانده، بازیگرها فرصت 
بیشتری برای حضور در آگهی های بازرگانی پیدا کرده اند

     حاشیه روز      ستون شنبه

     گزارش روز 

مادام عرنه عوطم کسی به فکر آسیه هست؟
روایت های متناقض درباره درگذشت زن تنگدست  کرمانشاهی ودعواهای 

سیاسی بر سر آن

کرونا برای بعضی استارتاپ ها بد نشد!
رشد 50درصدی استارتاپ های سفارش آنالین کاالی سوپر مارکتی و پیشروی 20درصدی استارتاپ های مشاوره پزشکی در دوران کرونایی

ادامه ازصفحه   اول

در اين الله زار بی مطرب که تبديل به نمايشگاه المپ 
و لوستر و لولیتا شده اســت بايد دنبال نوازندگانی 
بگردم که وقتی مردم بین تکه های فیلم بی حوصله 
می شدند آنها روی سن  می آمدند و زنده می نواختند 
تا اينکه صفحه گرامافون پیدا شد و دسته جمعی سر 

از زباله دان فراستی درآوردند. 
5- در اين اللــه زار آبله رو، زن چقدر  کم اســت. از 
قديم و نديم هم کم بوده است. البد به خاطر همین 
کم بودگی هاست که آقای وکیلی برای کشاندن پای  
آنها به گراندســینما فکرهايی به سرش زده است. 
مثال مخ اش تريت شده تا به اين شگرد برسد که به 
زنان اعالم کند آگهی های چاپ شــده گراندسینما 
در روزنامه های اطالعات و ايــران را به عنوان بلیت 
سینما می پذيرد. هر بانويی می تواند با تحويل روزنامه 
اطالعات از آن به عنوان بلیت سینما استفاده کند و 
ديگر پول بلیت يک قرانی و ســه قرانی بماند توی 
جیبش. اطالعات 7 ارديبشهت 1307 نوشته:» به هر 
خانمی که به سینما بیايد و يک بلیت بخرد يک بلیت 

هم مجانا تقديم  می شود.« 
6- در اللــه زار مدل 99 ايســتاده ام و اطالعات 13 
شهريور 1307 را می خوانم که نوشته است جوان های 
فاسدالعقیده را به سینما گراند راه نمی دهد:»چون 
موسسین گراند سینما برای خدمت به نوع، قسمتی 
از ســالن را مخصوص خانم هــای محترمه نموده از 
امشــب عموم اهالی را دعوت به تماشای فیلم های 
جديدالوروده  و بی نظیر خــود می نمايد. درب ورود 
خواتین محترمــه از گراند ســینما و آقايان محترم 
از گراند هتل اســت. همچنیــن اداره جلیله نظمیه 
به وســیله ماموران خــود از ورود زن های بی عفت 
و  جوان های هرزه و فاســدالعقیده به محل سینما 

ممانعت و از فروش به آنها خودداری خواهد شد.« 
7- الله زار را بايد باال و پايین رفت و ظهور اولین نسل 
سینمايی نويس ها و فراستی ها را مرور کرد. مردانی 
که فیلم ها را با عنوان» نوارهــای عکس جنبده بی 
سر و ته و لوس و خنک« می کوبیدند اما بی توجه به 
خرده فرمايشات آنها  حاال ديگر سینما پشت سینما 
ساخته می شد و فراستی ها پشت فراستی ها به دنیا 
می آمدند و می نوشتند:»سناريست و تهیه کننده و 
کارگردان کوچک ترين اطالعی از میراث ادبی، هنری 
و تاريخ ندارند و به نقاشی ايران آشنا نیستند.« »در 
آدمی نیرويی بهنام پندار هست که بیش از همه مايه 
گمراهی می شود.«»سینما با نشان دادن فیلم های 

عشقی زنان را دچار روياپروری می کند.« 
8- در پیاده روهــای الله زار به بهمن ســال 1341 
تهران  برگشــته ام که پايتخت 72 عمارت ســینما 
داشــت و  با میانگین روزانه 95هزارنفر سینما رو، 
در ســال بیش از 33 میلیون نفر در ايران به سینما 
می رفتند: »امســال مردم تهران با حد وسط بلیت 

15ريالی بیــش از 50 میلیون تومــان برای خريد 
 بلیت ســینما پرداخته اند.«  چنین تجارتی طبیعتا 
ده نمکی هــا و فراســتی های خود را بايــد بازتولید 
می کرد. آن روزها سینمايی نويســی به اسم حسین 
يزدانیان از اين آمارهای شگفت انگیز  از رونق سینما 
چنان خشمگین شد که نوشت: »ترقی سینما حاکی 
از شــادکامی و بهبود وضع مالی مردم نیست بلکه 
شیوع ســیما در شــرايط فعلی تهران مانند شیوع 
عمومی مســکرات و موادمخدر، حاکــی از ازدياد 
ناراحتی ها و افزايش نگرانی های مردم است. سینما 
به کامجويی بدلی مردم تبديل شده است. عده زيادی 
از مردم به سینما می روند تنها برای اينکه نمی دانند 
در غیر اين صورت چه کنند؟ سینما اينک پناهگاهی 
برای فراريان از مدرســه، فراريان از خانه و خانواده 
و فراريان از محرومیت جنســی و ده ها نوع ديگر از 
فراريان شده است.« »ســینما با سان کنونی اش از 
بیماری های واگیری از رده وبا، سل، حصبه، طاعون و 
ماند اينهاست و در هر جا که النه کرد به زودی همه 

گیر خواهد شد.«
9- فراستی های نســل اول حتی وقتی که سینمای 
ملی و روشــنفکری ايران پديد آمــد آن را با عنوان 
»باطنی گــری« کوبیدند. آنها بعــد از نمايش فیلم 
مرد بازوطاليی )با بازی فرانک ســیناترا( در ايران 
که پشــتبندش نمايشــنامه ای با گرته بــرداری از 
آن با عنوان مرفین روی صحنه آمد، معتاد شــدن 
جوان های ايرانی را گردن ســیناترا انداختند:»اين 
فیلم و نمايشنامه ظاهراضدهروئین، خود يکی از علل 
شیوع هروئین در بسیاری از جوانان ما شده است.« 
رفرنس آنها زندگی خصوصی يک از کارگردان های 
ايرانی بــود که در محفلی خصوصــی گفته بود بعد 
از ديدن اين فیلم هروئینی شــده است:» اين فیلم 

هراس ام از اعتیاد به هروئین را زايل کرد.«
10- پرســه در الله زار امروز يادم مــی آورد که در 
ســال 45 وقتی اشــک ها و لبخندها يک میلیون 
تومان، ســنگام هندی يک و نیم میلیــون و  گنج 
قارون دومیلیون و دويست هزار تومان سود کردند 
فراستی  های زمانه نوشتند »کوردالن فريب سینما 

را می خورند.«
 منتقدين متبختری که از مــردم می خواهند برای 
رهايی از يوغ سینما، »فیلم سوزان« راه بیندازند يا 
برای سرگرمی به جای سینما به باغ و دشت و دمن 
بروند و تاريخ بخوانند با فامیل نشســت و برخاست 
کنند و از شیرين زبانی کودکان خود لذت ببرند و يا 

به گلکاری و پرورش پرندگان دست بزنند. 
11- تاريخ همیشــه ده نمکی ها، فراســتی ها و  نیز 
شهیدثالث ها و فنی زاده های خود را داشته است. از 
اجنه و شیاطیِن مادام عرنه عوط هیچ نمانده است. 
الله زار آبله رو شده اســت. آقاجان از شیرين زبانی 

کودکان خود لذت ببريد ديگر؟

1   هفته پیش گزارش هايی منتشر شد از درگذشت 
يک زن کپرنشین به نام آســیه پناهی. حادثه تلخی 
که در روز 30 ارديبهشــت ماه رخ داد. وقتی ماموران 
اجرائیات شهرداری منطقه سه کرمانشاه قصد تخريب 
کپر های موجود در انتهای شهرک کیانشهر را داشتند. 
تا قبل از اين در مورد علت فوت اين زن 58 ســاله دو 
روايت وجود داشت؛ يکی اينکه می گفتند او به اخطار 
ماموران برای خروج از کپر توجه نکرده و حین تخريب 
بر اثر ضرب و شــتم جان خود را از دست داده است. 
روايت رسمی اما- که از قول مدير اجرائیات شهرداری 
کرمانشــاه در رسانه ها نقل شــد- اين بود که او مورد 
ضرب و شتم قرار نگرفته و چون اعتیاد داشته ماموران 
شــهرداری قصد انتقال او را به يک کمپ ترک اعتیاد 
داشتند که در مسیر دچار حالت تهوع می شود و پس 
از حضور پزشــکان مرکز فوريت های پزشــکی جان 
خود را از دست می دهد. اين خالصه کل ماجرا بود تا 
روزهای پايانی هفته پیش. تصاويری هم به انضمام اين 
دو روايت منتشر شــد و بازتاب وسیعی در شبکه های 
اجتماعی داشــت. ديروز اما ماجرا ابعاد جديدی پیدا 
کرد و توضیحاتی در بعضی رسانه ها منتشر شد که با 

دانسته های قبلی ما از اين حادثه در تضاد است.  
2   کانال مکتوبات ديروز گزارشــی منتشر کرد از 

علت اصلی وقوع اين درگیــری و روی اين نکته تاکید 
داشــت که با پرس و جو از اهالی منطقه به اين نتیجه 
رسیده اند شايعه اعتیاد آســیه پناهی صحت نداشته. 
اين زن که همــراه پنج نفر در يــک آلونک 12 متری 
زندگی می کرده به اين دلیل حاضر به تخلیه نمی شده 
که می گفته مــن قول نامه دارم و بعد هــم او به دلیل 
اســتفاده بیش از حد ماموران از اســپری فلفل دچار 
سکته قلبی شده اســت. اصل ماجرای درگیری بر سر 
اين زمین ها هم از 12 سال پیش شروع شده که جمعی 
از اهالی اين منطقه به صورت قولنامه ای اين زمین ها را 
از اداره اوقاف کرمانشاه خريداری می کنند ولی زمانی 
که برای دريافت مجوز ســاخت به شهرداری مراجعه 
می کنند با آن ها مخالفت می شود. مشکل هم اين بوده 
که شهرداری کرمانشــاه و اداره اوقاف از ابتدا سر اين 
زمین ها با هم اختالف داشتند. شهرداری می گفته بايد 
80درصد اين زمین ها را در اختیار بگیرد و اداره اوقاف 
هم مدعی بوده که يک مرتبه ايــن کار را انجام داده و 
دوباره حاضر به تکرار آن نیست. خالصه تعدادی خانه 
به صورت غیرقانونی در اين منطقه ساخته می شود و 
بعد  از افزايش قیمت های اخیر بعضی اهالی مستضعف 
با بلوک های ســیمانی برای خودشــان آلونک هايی 
می سازند. در نتیجه شــهرداری کرمانشاه وارد عمل 

می شود و با اسپری فلفل و گاز اشک آور اهالی را  خارج 
می کند و با لودر شروع به تخريب خانه ها می کند )اين 
روايتی اســت که در کانال مکتوبات آمده و ما قادر به 

تايید يا تکذيب آن نیستیم(.
3   واکنش ها به اين ماجرا اما رونــد عجیبی پیدا 
کرده. تا يــک جايی واکنش ها به ايــن صورت بود که 
کاربران اصولگــرا هم در کنار چهره هــای عدالتخواه 
و اپوزيسیون به شــکل يکسان نســبت به اين ماجرا 
معترض بودند. بــه تدريج اما موضع اغلــب کاربران 
اصولگرا تغییر کرد. به طور مثال در ابتدای ماجرا  وحید 
يامین پور در همدردی با قربانی اين ماجرا  توئیت کرده 

بود که منتظريم ببینیم در نطق چند نماينده نام آسیه 
پناهی را می شــنويم. يا علی علیزاده که اين حادثه را 
با اتفاقاتی که در فلســطین رخ می دهد مقايسه کرده 
بود. کاربــران اصالح طلب هم از نحــوه برخورد با اين 

حاشیه نشین ها انتقاد می کردند. 
ماجرا اما از زمانی که هويت شهردار کرمانشاه و گرايش 
سیاسی او مشخص شد تغییر کرد. شهردار کرمانشاه 
سعید طلوعی اســت که در دوران حضور محمد باقر 
قالیباف در شهرداری تهران، به عنوان شهردار منطقه 
5 و 7 فعالیت می کــرده و نام او در فهرســت امالک 
نجومی هم آمده. ياشــار ســلطانی در توئیتی با بیان 
اين نکته، تصاويری هم از زندگی لوکس فرزند مهدی 
طلوعی و سوار شدن او داخل يک خودروی کاديالک 
منتشر کرد. از قرار با مشخص شــدن سابقه شهردار 
کرمانشــاه رويکرد اصولگرايان هم دستخوش تغییر 
می شود. به طور مثال مجتبی رضاخواه نماينده تهران 
در توئیتی نوشت:  »آسیه پناهی در اصل قربانی افرادی 
شد که مسکن مهر را مزخرف  دانسته و به جای تامین 
مســکن نیازمندان، مدهوش بوی نوی هواپیماهای 
تحويل نشــده بودند« که حاوی طعنه هايی به دولت 
روحانی است . يا سید نظام الدين موسوی هم توئیتی 
تقريبا با همین مضمون منتشــر کــرد. بعضی از اين 
دســته کاربران حتی تندتر رفتند و مدعی شدند دو 
فرزند آسیه پناهی به علت سرقت و زورگیری در زندان 
هستند و چون زمین غصبی بوده ماموران شهرداری 
فقط وظیفه شان را انجام دادند. خالصه که واکنش ها 
به اين ماجرا هم افتــاده در داالن دعواهای بی معنای 

جناحی و سیاسی.  

1   شــیوع ويروس کوويد- 19 اگرچه روی فعالیت خیلی از کســب و 
کارها تاثیر منفی گذاشت و زمینه ســاز بیکاری عده زيادی شد اما برای 
استارتاپ ها خیلی هم بد نشده. دست کم روی کسب وکارهای نوپا فعال در 
حوزه سالمت و خريد آنالين که شاهد روند رو به رشد بوديم. گزارشی که 
اخیرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی منتشر کرده نشان می دهد 
شرکت های سفارش آنالين کاالی ســوپر مارکتی با 50 درصد، مشاوره 
پزشــکی 20 درصد، برگزاری رويداد های آنالين 50درصد رشد رو به رو 
شدند. تا االن 1425 شرکت دانش بنیان مرتبط با سالمت ثبت شده و 800 
هسته فناور در مراکز رشد دانشــگاه های علوم پزشکی مستقر هستند و 
بیش از 400 شرکت در مستقر در پارک های فناوری در حوزه مقابله با کرونا 
فعالیت می کنند که از وضعیت فعلی طبعا منتفع شدند. ضمن اينکه خیلی 
از شرکت هايی که از قبل زيرساخت های فنی الزم را داشتند به سرعت روی 
اين حوزه  سرمايه گذاری کردند و اکوسیستم استارتاپی کشور عمال آرايش 

جديدی به خود گرفته است.  
2   گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد به طور مشخص شرکت هايی 
که در اين چند حوزه وارد زنجیره تامین تجهیزات حوزه ســالمت کشور 

شــدند رشــد قابل توجهی را تجربه کردند:  تولید کیت های تشــخیص 
مولکولی قطعی کوويد- 19، تولید و توزيع ماسک نانو فیلتردار، تولید مواد 
ضدعفونی کننده و ماسک و دستکش، تولید کیت های تشخیص آنتی بادی 
ويروس کوويد- 19، توسعه هوش مصنوعی در تشخیص بیماری، توسعه 
نرم افزارهای رديابی و شناسايی کننده روند انتشار بیماری در سطح کشور، 
توسعه اپلیكیشن هاي سالمت و پزشــك همراه، تولید تجهیزات پزشکی 
مثل ونیتالتور)دستگاه تنفس مصنوعی(، بازسازی تجهیزات خارج از خط 
بیمارستان های مثل دستگاه های اسکن، بررسی و تولید مواد اولیه دارويی 
و واکسن و در نهايت سرويس های سفارش آنالين کاالی سوپرمارکتی و 

برگزاری رويدادهای آنالين که باالتر به آن ها اشاره کرديم. 
3   با اين همه از اين نکته هم نبايد گذشــت که حدود 2000 شرکت 
نوپا با درآمد ســاالنه کمتر از 50 میلیون تومان هم داريم که در دســته 
شرکت های آســیب پذير قرار می گیرند. همینطور آمار ديگری هم نشان 
می دهد 40 درصد استارتاپ ها حداکثر تا 5 کارمند دارند و در مراحل اولیه 
توسعه هســتند، بنابراين توقف تولید و فشارهای اقتصادی ناشی از کرونا 
آن ها را دچار چالش های جدی کرده اســت. برای حمايت از استارتاپ ها 

در اين شــرايط اقداماتی صورت گرفته مثل تصويب 800 طرح پژوهشی 
در وزارت بهداشت که در دانشــگاه های علوم پزشکی شهرهای مختلف 
در حال انجام است و تا االن 25دانشــگاه از بودجه ای معادل 13 میلیارد 

بهره مند شده اند. 
4   حمايت ديگری که از اين شرکت های صورت گرفته واگذاری تولید 
وسايلی مثل ماســک و مواد ضدعفونی کننده به بعضی از اين شرکت های 
نوپاســت. وزارت بهداشــت همان روزهای اول کمیته ای به نام فناوری 
کوويد- 19 تشــکیل داد و اقالم موردنیاز برای پیشــگیری و درمان اين 
بیماری را فهرست کرد و تولید آن را به شرکت های دانش بنیان سپرد. در 
نتیجه تولید يک میلیون ماسک و 1.5 میلیون مواد ضدعفونی کننده در 
روز سهم اين شرکت ها شد. به اضافه اينکه 450 میلیارد تومان اعتبار برای 
حمايت از طرح های تولید دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است. 
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری هم اعتباراتی را برای حمايت از 
شرکت های نوپا در آستانه تعطیلی اختصاص خواهد داد. در گزارش مرکز 
پژوهش ها اما اينطور آمده که اين حمايت ها کافی نیســت و بايد اقدامات 

بیشتری صورت بگیرد. 

ابراهیم افشار

ادامه ازصفحه   اول

در ادامه ايــن بیانیه، محصــوالت فرهنگی، هنری و 
رسانه ای نیز در شمول الزامات مجوز قرار گرفته اند و تاکید 
شده است: »دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر عرضه 
آثار فرهنگی و هنری از طريق رسانه های برخط نیز نهايی 
شــده و به زودی ابالغ خواهد شــد. با ابالغ دستورالعمل 
مذکور، هرگونه عرضــه محصوالت فرهنگــی، هنری و 
رســانه ای در بســترهای ديجیتــال بايد بــا هماهنگی 
بخش های مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد. 
مرکز فناوری اطالعات و رســانه های ديجیتــال، با نظر 
تخصصی بخش های مربوطه شامل معاونت امور فرهنگی، 
معاونت امور هنری، سازمان ســینمايی و امور سمعی و 
بصری و بنیاد بازی های رايانه ای، مرجع صدور مجوز عرضه 
آثار فرهنگی و هنری در بسترهای ديجیتال خواهد بود.«

 با ارائه يک تعريف کلی و گســترده، به عنوان نمونه 
حتی پست های اينستاگرامی را که حاوی يک ويدئوی 
آموزشی، يک کلیپ هنری يا تصاويری از يک حادثه در 
تهران است که توسط يک شهروند تهیه و منتشر شده، 
می توان مصاديق محصول فرهنگی، هنری و رسانه ای 
تلقی کرد. بنابراين می توان به ســادگی انتشــار بخش 
اعظمی از پست های اينستاگرامی، توئیت ها و محتواهای 
مشابه را در ديگر شــبکه های اجتماعی، توسط عموم 
مردم مســتلزم دريافت مجوز نمود و اين بستر را بنا بر 

اقتضائات، با تغییر در آيین نامه وسعت بخشید.
نظارت پررنگ صداوسیما

مدتی قبل محمدرسول حاج قلی، سرپرست اداره کل 
صدور مجوز و امور رســانه های سازمان تنظیم مقررات 
صوت و تصوير فراگیر ســازمان صداوسیما)ساترا( در 
گفت وگويــی تاکید کــرده که بــه وی اودی ها مهلت 
پنج ماهه داده شده تا قابلیت هايشان را تقويت کنند. او 
همچنین تاکید کرده است: »يکی از معضالت مهمتر هم 
رده بندی سنی فیلم و سريال ها چه خارجی و چه ايرانی 
اســت که هنوز اعمال نشــده و يــا در حــوزه فیلم و 
سريال های خارجی ممیزی ها به شکل سلیقه ای اعمال 
می شود. رده بندی سنی نیز از الزاماتی است که بايد در 
همین بازه پنج ماهه اعمال شود. برای افزايش سهولت و 
ضريب اطمینان اين فرايند، هر رسانه يک نفر را به عنوان 
رابط نظارت بر محتوا به ســاترا معرفــی می کند تا هم 
تعامل رســانه و ساترا درباره رفع مشــکالت محتوايی 
تعريف شده و دقیق انجام شود و هم اينکه رابط نظارت 
بر محتــوا در طول زمان آمــوزش ببیند تــا تخلفات 

احتمالی به حداقل برسد.«
سايت »تابناک« درباره اين صحبت ها نوشته: »اين 
نوع مداخله محتوايی می تواند ماجرای ويدئوکلوب های 
اينترنتی را به نقطه پرتنشی سوق دهد، چراکه درحال 
حاضر بخش وسیعی از محتوای وی اوديها و به طور خاص 
تقريبًا همه محتوای فارسی اعم از فیلم ها و سريال ها که 
در اين بسترها عرضه می شود، پس از بازبینی سازمان 
سینمايی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و صدور مجوز 
از اين مجموعه در فضاهای مختلف اعم از شبکه نمايش 
خانگی و فضای مجازی عرضه می شوند؛ بنابراين اگر قرار 

باشد ساترا راسًا بر اين محتوا نیز نظارت کند و استاندارد 
خود را بر آن اعمال کند، مداخله در نظارت بین سازمان 
سینمايی وزارت فرهنگ و سازمان تنظیم مقررات صوت 

و تصوير فراگیر صداوسیما شکل می گیرد.«
هر ایرانی یک تلویزیون ایرانی؟

خبر های فوق را بگذاريد در کنار خبری که روز پنجشنبه 
برگزار شــد و وزير ارتباطات در مراسمی که به صورت 
ويدئو کنفرانس و با حضور رئیس جمهور، ايرانسل و ديگر 
غول های اين بخش برگزار شــد، درباره تلويزيون های 
اينترنتی و فوايد آن به تفصیل صحبت شــد. برخی از 
صحبت های مطرح شده در اين جلسه را مرور می کنیم.

پروژه بعدی طرح بزرگ »هر ايرانی، يک تلويزيون 
اينترنتی« بــا کارفرمايــی شــرکت های اينترنتی و 
شــرکت های ارائه کننده خدمات وی اودی و با سرمايه 
80میلیــارد تومانی بخش خصوصی اســت. به منظور 
ارتقای سهم محتوای داخلی در سبد مصرفی کاربران و 
افزايش ضريب نفوذ خدمات دسترســی ثابت به شبکه 
ملی اطالعات، اين طرح با همکاری ســازمان فناوری 
اطالعات ايران، مرکز ملی فضای مجازی، ارائه کنندگان 
خدمــات ويدئوی خانگــی و ارائه کننــدگان خدمات 
دسترسی ثابت به شبکه ملی اطالعات تهیه  شده است.

هدف گذاری تعیین شــده در اين پروژه رسیدن به 
پنج میلیون مشــترک فعال تلويزيون اينترنتی تا پايان 
سال 99 و ارتقای سهم محتوای داخلی بر بستر شبکه 

ملی اطالعات است.
70درصد ترافیک اينترنت در دنیا به پخش فیلم و 
ويدئو، موسیقی و صوت تعلق دارد و اما اين عدد در ايران 
حدود 20درصد اســت. اين درحالی است که ظرفیت 
فعلی شــبکه ما حدود 14برابر میزان مصرفی است که 
مردم از ايــن محصوالت فرهنگی اســتفاده می کنند. 
توسعه سیســتم های پخش صوتی و تصويری آنالين 
منجر به صرفه اقتصادی در توسعه زيرساخت ها می شود 
و از طرفی اگر محتوا وجود داشته باشد، اشتیاق بیشتری 
برای ســرمايه گذاری در زيرســاخت ها ايجاد شــده و 

نیازهای فرهنگی مردم هم پاسخ داده می شود.
در ســال 92 ارزش کل فروش ســینماهای کشور 
حدود 42میلیارد تومان بوده و امروز با تداوم روند فروش 
حق اشتراک تلويزيون های اينترنتی اندازه اين بازار به 
حدود 648میلیارد تومان رســیده است. همان طور که 
شبکه حمل ونقل اينترنتی از حمل ونقل سنتی بزرگتر 
شده، اندازه تلويزيون های اينترنتی نیز از تمام فروش در 

سینماهای کل کشور، بزرگتر شده است.
افتتاح عضويت يک ماهه مردم به صورت  رايگان در 
تلويزيون های اينترنتی فراهم  شده که هزينه آن  هم از 
بابت حــق عضويت و هم بابت ترافیک رايگان اســت و 
کاربران اينترنت ثابت خانگی به مدت يک ماه می توانند 
به انتخاب خودشان عضو سه تلويزيون اينترنتی شوند و 
از محتوای آن اســتفاده کننــد. با اجــرای اين طرح، 
پیش بینی می کنیــم بازار تلويزيون هــای اينترنتی به 

دوبرابر فعلی افزايش پیدا کند.
پایان باز: نتیجه گیری را به خودتان واگذار می کنیم.

برای پست اینستاگرامی هم باید مجوز گرفت؟
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رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله
اَلُمؤِمُن َدِعٌب َلِعٌب و َالُمناِفٌق َقِطٌب َغِضٌب 

مؤمن شوخ و شنگ است و منافق اخمو و عصبانی.
تحف العقول، ص 496 

یک شب جمعه غیر بهداشتی پساکرونا
روایتی از رستورانگردی در تهران با مالحظات خاص

  سایت نگار

قربانیان کرونا در کهریزک، بازیگر ایرانی حریم سلطان و مصائب ناخن های بلند 
   امیر آقایی که برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد 
سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم سینمایی »شنای 
پروانه« با کارگردانی محمد کارت شــده، درباره بازی در یک سریال 

ترکیه ای صحبت کرد.
آقایی در گفت وگو با مجله فیلم درباره عالقه اش بــه یادگیری زبان و نحوه پیدا 
کردن مسیر زندگی آینده اش صحبت کرد و گفت: »در نوجوانی می دانستم که یک 
زبان باید یادبگیرم؛ چون به کار می آید. در موسسه ای زبان انگلیسی می خواندم 
و مشــخصا ترمی مبلغی را پرداخت می کردم؛ مســیر رفت من به آنجا از سینما 
عصرجدید می گذشت و من جلوی ســینما می ایستادم و نمی توانستم فیلم ها را 
ببینم، چون پولی نداشتم. یک روز در حیاط موسسه روی ُبرد کاغذی را دیدم که 
شهریه هر ترم زبان های مختلف را روی آن نوشته بودند؛ آموزش زبان استانبولی 
ارزان ترین شان بود. با خودم گفتم من که می خواهم یک زبان یاد بگیرم این رایاد 
بگیرم و چهار سال و نیم استانبولی خواندم فقط برای این که بتوانم با مابقی پول 

شهریه، فیلم ببینم.«
او ادامه داد: » از ترم دوم به ادبیات ترکی عالقه مند شدم و همیشه فکر می کردم 
من که برای رســیدن به یک جایگاه ویژه در ســینما؛ پول رفتن بــه هالیوود را 
ندارم اما تا ترکیه می توانم بروم؛ در تمام این ســال ها دفترهای زیادی در ترکیه 
پیشــنهادهایی دادند و من نمی پذیرفتم یا فیلمنامه خوب نبود و یا من در ایران 

مشغول کار بودم تا این که یک سریال بی نظیر تاریخی پیشنهاد شد.«
این بازیگر درباره بازی اش در تلویزیون ترکیه گفت: »خیلی طول کشید قرارداد 
امضا کنم؛ خیلی آنها را اذیت کردم چون پروتکل خودم را داشتم و می خواستم 
برگردم ایران و دوباره کار کنم. آن سریال »حریم سلطان« بود. تست گریم و لباس 
شدم و چند روز فیلمبرداری کردیم اما نگذاشتند من کار کنم؛ یک روز به من زنگ 
زدند که برگرد؛ گفتم یعنی چه، پاسخ دادند که شما رفتید برای فالن کانال بازی 
کنید. گفتم برای آن کانال نیست و فقط کانالی که مورد نظر شماست در آینده 
پخش می کند. گفتند صالح نیست برگرد. هنوز پیامشان را دارم که گفتند امیر 

آقایی به عالوه سریال فالن یعنی ما در تلویزیون را ببندیم دیگر.«

   بعد از آنکه دولت مجارستان نسبت به برگزاری مسابقات ورزشی در این کشور 
با حضور تماشاچی، البته با رعایت پروتکل های تامین سالمت، چراغ سبز نشان 
داد، فدراسیون فوتبال این کشور اعالم کرد مسابقات فوتبال آتی در لیگ این 
کشور با حضور تماشــاچی ها برگزار خواهد شد. به این ترتیب مجارستان اولین 

کشوری است که اجازه حضور هواداران فوتبال در استادیوم ها را صادر می کند.
بر اساس دستورالعمل اعالم شده، برگزارکنندگان مسابقات باید ترتیبی بدهند 
تا روی سکوها بین هر دو تماشاچی سه صندلی خالی وجود داشته باشد. از این 
گذشته هیچ هواداری نباید مستقیما و بدون فاصله روی صندلی جلویی یا پشت 
سری هوادار دیگری بنشیند. بر اساس بند دیگری از این دستورالعمل، بازیکنان 
حاضر در میدان، بازیکنان ذخیره و کادر فنی و هر شخص دیگری که در میدان یا 
اطراف آن حضور دارد باید اخیرا تست کرونا داده و نتیجه تستش منفی شده باشد.

   برایان استروتون، دبیرکل انجمن خلبانان شرکت های هواپیمایی انگلیس، 
می گویند کارمندان صنعت هوانوردی با سونامی اخراج، مواجه هستند.

شــرکت هایی نظیر ریان ایر، لوفت هانزا، بریتیش ایرویز، اسکاندیناوین ایرالینز، 
ایرفرانس -KLM،   قصد دارند در مجموع ۳۲ هزار نفر از کارمندان خود را اخراج 
کنند. شرکت ریان ایر ایرلند، اعالم کرده که ۳ هزار نفر از کارمندانش را اخراج و 

۹۹ درصد از پروازهای خود را تا ماه ژوئن، لغو نگه خواهد داشت.
 SAS شرکت بریتیش ایرویز هم ۱۲ هزار از کارمندان را اخراج می کند و شرکت

هم ۵ هزار نفر را از کار بیکار می کند.
شرکت ایویجت، نیز دیروز  اعالم کرد ۳۰ درصد از کارمندانش را تعدیل و ناوگانش 

را کاهش خواهد داد.
مدیرعامل این شرکت می گوید که اتخاذ این تصمیمات بسیار سخت بوده است.

وی گفت ما می خواهیم که مطمئن شویم از بحران کرونا به سالمت عبور خواهیم 
کرد و رقابت پذیری ما افزایش خواهد یافت.

شــرکت هواپیمایی لوفت هانزا که بزرگترین شــرکت هواپیمایی اروپا به شمار 
می رود و اخیرا با دولت آلمان، برای دریافت کمک ۹ میلیارد یورویی توافق کرده 

همچنان به اخراج ۱۸ هزار نفر از کارمندانش اصرار دارد.

   برترین ها: در روزی که قالیباف به ریاســت مجلس رســیده، بســیاری این 
اتفاق را با تحلیل و طعنه خاصی دنبال کردند. این که رییســی و قالیباف رقبای 
شکست خورده روحانی در انتخابات به ریاست دو قوه دیگر رسیدند تا تنه به تنه 

او بزنند برای بسیاری معنادار است.
در حالی که منتقدان ریاست انتصابی رییسی و ریاست قالیباف با حداقل رای را 
نشانه ای از رقابت متفاوت آنها گرفته اند. در این شرایط متلک جالب رشیدپور به 
همکارش مرتضی حیدری مجری رسمی سیما خواندنی بود. به تعبیر رشیدپور 
ظاهرا مرتضی حیدری هم می توانست در این معرکه جایگاه ویژه ای پیدا کند و 

حقش خورده شده!

   عجب سرنوشت عجیبی داشتند نسل زیرزمینی های رپ و هیپ هاپ، گروه 
۰۲۱ که سال ها پیش نبض هویتِی عده  زیادی از جوانان شهر دستشان بود و حاال 
همه شان آواره شده اند، یکی شــد تتلو که روزگارش از لحاظ حیثیت اجتماعی 
سیاه شده و اگر شلنگ تخته های مجازی اش نباشد احتماال کارهایش هم شنیده 
نمی شود، کارهایی که هنوز هم ال به الی آن رگه هایی از فحش ها و الفاظ رکیک 
یافت می شود، یعنی گاهی جریان سیال ذهنش تراوشات خوبی دارد و یکی هم 

البته می شود تهی.
هنجارپذیرتر و ســازگارتر با مولفه های تجاری موســیقی، حاال او که در آخرین 
موزیک ویدئویی که بیرون داده، فضایی عاشــقانه و لطیف تری را تصویر کرده و 

همزمان می گوید و می گویند توبه کرده. 
 

   سرپرست هیات تیراندازی تهران، برای همسرش حکم مدیریت صادر کرده 
است. به گزارش خبرآنالین؛ راحله خیراهلل زاده ورزی، سرپرست هیات تیراندازی 
تهران، در حکمی سیاوش گرجستانی را به عنوان مدیریت جدید سالن تیراندازی 
کبکانیان منصوب کرده است. هیوا یوسفی سردبیر همشهری ورزشی در توئیتر 
خود مدعی شده که سیاوش گرجستانی عالوه بر اینکه پسر سیروس گرجستانی 
بازیگر تلویزیون است، همچنین همسر راحله خیراهلل زاده وردی است و سرپرست 

هیات تیراندازی، شوهرش را مدیر سالن کبکانیان کرده است.

   در هر جای شهر منچستر پیاده روهای عابر پیاده یا خطوط دوچرخه سواری 
جدید در حال ظهور اســت. این بخشــی از تالش ملــی بریتانیا بــرای ایجاد 

فاصله گذاری اجتماعی در آستانه کاهش قوانین قرنطینه و تعطیلی هاست.
شهرهای گالسکو، لستر، یورک و برایتون در هفته های گذشته فضاهای جدیدی 

را به پیاده رو تبدیل کرده یا الین های دوچرخه سواری را گسترش دادند.

ده ها شهر بریتانیا نیز قصد دارند این سیاست را در شهرهای خود افزایش دهند.
»صادق خان« شــهردار لندن در دهه اول ماه مه اعالم کرد که به زودی برخی از 

شلوغ ترین جاده های این شهر را می بندد.
صادق خان شهردار لندن در روزهای گذشــته گفت: لندنی ها شادی حاصل از 

پیاده روی و دوچرخه سواری را دوباره کشف کرده اند.
او گفت که لندن به زودی ورودی های بزرگ خود به سمت برخی از مناطق این 
شهر را خواهد بست تا یکی از بزرگترین مناطق بدون اتومبیل شهری در جهان را 

ایجاد کند.)عصر ایران(

   غالم کویتی پور،  خواننده ، در ایران نوشت: »چند روز است که دوستان 
دور و نزدیک با من تماس می گیرند و با نگرانی جویای حالم می شوند و راستش 
صدای شان می لرزد و وقتی مطمئن می شوند حالم خوب است می گویند همه جا 

شایعه شده که کویتی پور از دنیا رفته است.
نمی دانم چرا ما مردم این قدر به این خبرها عالقه داریم و فقط و فقط برای این که 
اولین نفر باشیم که خبر فوت کسی را بدهیم، بدون هیچ مراجعه و تأییدیه ای آن 
را منتشر و بسیاری را نگران می کنیم. چند روز پیش برادر من، دقیقًا در عید فطر 
در مشهد به  دلیل عارضه قلبی درگذشت و همه فکر کردند غالم کویتی پور از دنیا 
رفته و همین مسئله و تماس ها باعث شد که از یک طرف داغ از دست  دادن برادر و 
از طرف دیگر این حجم شایعه پراکنی و خبرهای فیک  و جعلی آزرده خاطرم کند. 
 هر کس که او را می شناخت می دانســت که قاسم، مثل خرمشهر، صاف و پاک و 
مظلوم بود و کوچک ترین ناپاکی در وجودش نبود و به همین دلیل هم، همه او را 
دوست داشتند. خدا هم دوستش داشت و در کنار بارگاه و در همسایگی علی  ابن 

موسی الرضا او را به خود دعوت کرد.«

   عباس عبدی، رئیس انجمن روزنامه نگاران تهران نوشت: همه به تناسبی 
قربانی ماجرای قتل رومینا هستند. رومینا، آن جوان عاشق پیشه، پدر قاتل، مادر 
داغدار و برادر یا خواهر و دیگر نزدیکان رومینا، مــردم منطقه و حتی در فاصله 

بیشتری همه مردم ایران .
شاید گمان شود که این نگاه مســئله را بال موضوع می کند، هنگامی که قاتل و 
مقتول را قربانی قلمداد کنیم. درست است که کیفیت و سطح هر قربانی با یکدیگر 
فرق دارد، ولی فراموش نکنیم که این پدر فرزندش را با دســت خودش به شکل 

فجیعی کشته است.
چگونه می توان آن را قربانی این وضعیت تلقی نکرد؟ نه فقط او که همه باید شرمسار از 
این رفتار باشیم. از اینکه زمینه های فرهنگی و اجتماعی و حقوقی این رویدادهای 
تأســف بار را از میان نبرده ایم. هر کس به تناســب ســهمی که در این اصالح 

می توانسته داشته باشد و نداشته است باید شرمنده باشد.

   روزنامه کیهان نوشت: رادیو تلویزیون فارســی زبان رژیم صهیونیستی که 
به انتشــار اخبار جعلی و عملکرد غیرحرفه ای شــهرت داشــت، به دلیل ضعف 

تأثیرگذاری و دفع مخاطب، تعطیل شد.
این رادیو چند سال قبل به دلیل نداشتن مخاطب و کیفیت پایین، تعطیل شد اما 
صهیونیست ها دست بردار نبودند و تشکیالت جدید رادیو تلویزیون فارسی زبان 
را راه اندازی کردند. مدیریت این تشکیالت نیز به عهده منوشه امیر، از یهودیان 
ایرانی تبار بود. وی که در ایران با نام منوشه ساچمه چی فعالیت می کرد، در رادیو 
اســرائیل نیز با ادبیاتی مبتذل و اوباش مأب به ارائه خبر و تحلیل می پرداخت و 
همین مســئله رادیو تلویزیون فارسی اســرائیل را به عنوان رسانه ای زیر صفر و 
سخیف مطرح کرده بود. یک نمونه از گزارش های رادیو فارسی اسرائیل این بود 
که در واکنش به برگزاری مسابقه کاریکاتور هولوکاســت، برگزارکنندگان این 
مسابقه را »آدم خوار« لقب داده بود. مقامات رژیم اشغالگر قدس، با وجود حماقت 
ذاتی شان اما خیلی دیر متوجه شــدند که رادیو تلویزیون فارسی اسرائیل، فقط 

سوژه طنز است.

   محسنی بندپی اســتاندار تهران گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا، ستاد 
فرماندهی مقابله با کرونا در اســتان تهران شــکل گرفت و ذیل آن کمیته های 
علمی و تخصصی متشکل از کادر درمانی مجرب تشکیل شد که با اقدامات انجام 
شده امروز آمار پایین فوت شدگان، بیماران بستری و همچنین آمار باالی بهبود 
یافتگان این بیماری در استان تهران در مقایسه با آمار کشوری بیانگر کار علمی 

و عملیاتی مطلوب کادر بهداشت و درمان این استان است.
وی با اشاره به حذف بروکراسی های زائد اداری و همکاری های خوب بین بخشی 
در استان تهران گفت: در آسایشگاه کهریزک۱۴۷۰ نفر سالمند حضور دارند که 
تا این لحظه تنها ۲۷ نفر از این عزیزان فوت شدند و در مقایسه با آمار جهانی کم 

نظیر است.

   کیهان؛ پس از قتل دلخراش رومینا  اشرفی توسط پدرش، بسیاری از رسانه های 
زنجیره ای و حامیان دولت در فضای مجازی، به تبلیغ و حمایت از فیلم ضدایرانی و 
ضداسالمی »خانه پدری« پرداختند! حتی برخی از روزنامه های زنجیره ای، تصاویر 

این فیلم را در کنار تصویر مقتول در صفحه اول خود منتشر کردند.
طنز ماجرا این است که برخی از رسانه ها و فعاالن رســانه ای وابسته به دولت و 
جریان به اصطالح اصالح طلبی مدعی شده اند که اگر فیلم »خانه پدری« اکران 
می شد، شاید شاهد رخداد این قتل خانوادگی نبودیم! این درحالی است که فیلم 
»خانه پدری« به طور آشــکار به ترویج خشونت و عادی ســازی قتل خانوادگی 
می پردازد! عالوه بر این، این فیلم ظاهرا قتل یک دختر توســط پدر و برادرش را 
سوژه قرار داده است، اما استفاده پررنگ و موکد فیلم از نمادهای ملی و مذهبی 

»خانه پدری« را به فیلمی  ضدایرانی و ضداسالمی تبدیل کرده است.

   محققان موسسه ملی تحقیقات سالمت و دانشگاه علوم پزشکی تهران با 
انتشار مطلبی به این پرسش پاسخ داده اند که در صورت بلند بودن ناخن ها یا 
داشتن ناخن مصنوعی، آیا شستن دست با آب و صابون برای از بین بردن کامل 

ویروس کرونا کافی است یا خیر؟!
در این مطلب آمده است: با توجه به نقش ناخن های بلند در تجمع میکروب ها و 
انتقال آن ها به فرد و اطرافیانش، پیشنهاد می شود که توصیه های کلی نهادهایی 
همچون مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری های آمریکا در زمینه بهداشــت 

ناخن ها مورد توجه قرار گرفته و طبق آن ها عمل شود.
بنا بر توصیه های این مرکز، جهت رعایت بهداشت ناخن ها، شست وشوی دقیق 

و مداوم اطراف و زیر ناخن ها با آب و صابون و کوتاه کردن آن ها ضروری است.
بنا بر توصیه های این مرکز، داشــتن ناخن های بلند یا مصنوعی برای کارکنان 
مراکز بهداشتی به هیچ وجه توصیه نمی شود، زیرا حتی پس از شست وشو با آب و 
صابون یا استفاده از ضدعفونی کننده های الکلی، باز هم احتمال وجود میکروب ها 
زیر ناخن یا ترک های آن وجود دارد. این امر مي تواند برای مردم عادی که ممکن 
است در تماس با بیماران کووید-۱۹ باشــند و یا در زمان همه گیری بیماری که 

مردم، در معرض تماس با سطوح آلوده هستند، نیز صادق باشد./ ایسنا

۱. تصمیم گرفتیم برای اولین پنجشنبه پسا کرونا، 
خودمان را یک جای نســبتا شیک و لوکس مهمان 
کنیم. در این دو ماه تعطیلی رستوران ها و پاساژها، 
پولمان را پس انداز کردیم تا به کافه و رستورانی برویم 
که حداقل از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی به آن 

مطمئن بودیم.
۲. چند گزینه داشتیم تا یک بار برای همیشه دست 
و دلبازی کنیم. یک رســتوران در ولنجک، یکی در 
شهرک غرب و نیاوران و دیگری در پاساژ مشهوری 
در خیابان فرشته. تصمیم گرفتیم به آن کافه مشهور 
در خیابان فرشته برویم. این کافه در اینستاگرام خود 
هر روز تبلیغ می کرد که همه پروتکل های بهداشتی 
را رعایت می کند و با خیال راحت می توانیم از کافه و 

رستوران آن استفاده کنیم.
۳. به پارکینگ پاساژ رسیدیم. مانند خیلی جاهای 
دیگر، یک نفر با ماسک و دستکش بود که درجه تب 
می گرفت. تا اینجا همه چیز  طبق پیش بینی هایمان 
بود اما در مرحله گرفتــن کارت ورود به پارکینگ 
پاساژ فهمیدیم نباید زیاد دلخوش به رعایت باشیم. 
متصدی پارکینگ بدون دستکش و ماسک، کارت 
ورود به پارکینگ )که احتماال دست هزاران نفر دیگر 
هم بوده( را به ما داد. در همان لحظه از ما پرسید که 
آیا تمایل داریم، سوئیچ را به راننده بدهیم تا خودروی 
ما را در جای VIP پــارک کند؟ تعجب کردم. گفتم 
آقا مگر کرونا نیست؟ گفت خیالت راحت، بچه های 

ما کرونا ندارند!
۴. هیچکدام از مراجعه کنندگان آراسته این پاساژ، 
نه دستکش داشتند و نه ماسک. با ماسک و دستکش 
به قسمت آسانسور آمدیم. یک نگاه عجیبی هم به ما 
شد که ایشاال خیر است! در کف آسانسور، نشانه های 

فاصله گذاری اجتماعی بود اما هیچکدام از دخترکان 
و پســرکان اهمیتی ندادند و با تمام ظرفیت)!( وارد 
آسانسور شــدیم )این مجموعه حداقل ۴ آسانسور 
مجزا دارد(. داشتم فکر می کردم تا این لحظه چند 
درصد احتمال دارد کرونا گرفته باشم که دیدم حتی 
متصدیان همیشگی آسانسورها نیز حضور ندارند. باز 
خدا رو شکر چند عدد خالل دندان به دیوار آسانسور 
زده بودند که با آن، کلیدها را فشار دهیم. البته یک 
تابلو هم وجود داشت که این محل هر ۳۰دقیقه یک 

بار ضد عفونی می شود.
۵. بــه ورودی کافه رســیدیم. دســتگاه خودکار 
ضدعفونی کننده دســت وجود داشت. حس کردم 
حداقل از اینجا به بعد قرار اســت همه پروتکل های 
بهداشتی رعایت شــود. وارد کافه شــدم اما هیچ 
تغییری نســبت به دوران قبــل از تعطیلی وجود 
نداشت. میزها با همان فاصله کمتر از ۱.۵ متر به هم 
نزدیک شده بودند و اکثر میزها هم ُپر. گویا خیلی ها 
مثل ما آمده بودند تا اولین پنجشنبه شب را در کافه 
سر کنند. به زور و زحمت یک میز خالی پیدا کردیم 
که از نظر چشمی حداقل یك متر با میز بغلی فاصله 

داشته باشد.
6. خانم مسئول کافه آمد سمت میز ما... به نزدیک میز 
ما که رسید ماسک را از زیر چانه اش به روی دهانش 
زد. پرســید به محلول ضد عفونی نیاز داریم؟ و من 
داشتم فکر می کردم چرا نباید نیاز داشته باشم؟ یک 
ورقه به ما داد و گفت برای حفظ بهداشت، منوی ما 
الکترونیکی شده و این برگه را اسکن کنید تا منو بر 
روی گوشی  موبایلتان نمایش داده شود. اسکن کردیم 
و خوشحال شدیم که چقدر بهداشت رعایت می شود.

۷. سفارش غذا را دادیم و سپس گارسون محترم از ما 

آن برگه منوی الکترونیک را گرفت. پرسیدم چرا؟ با 
تعجب گفت خب می خواهم به مشتریان دیگر بدهم 
و من داشتم به این موضوع فکر می کردم اگر این برگه 
قرار است به دست همه داده شود تا اسکن شود، چه 

فرقی با منوی کاغذی و رعایت بهداشت دارد؟
۸. انصافا غذایــش خوب بود و خوشــمزه. در زمان 
تناول، هر چه دست تکان دادم تا گارسون ها من را 
ببینند و سفارش دیگری بدهم، من را ندیدند. از میز 
بلند شدم و رفتم سمت صندوق و گارسون ها. تا من 
را دیدند ماسک هایشان را از روی چانه به صورتشان 
زدند. یک بطری آب معدنی گرفتم، تشــکر کردم و 

ماسک هایشان را دوباره زیر چانه شان گذاشتند.
۹. همه پول هایمان که در این دو ماه جمع کرده بودیم 
را دادیم و آمدیم بیرون. خواستیم دستمان را دوباره 
زیر دستگاه ضد عفونی ببریم که متوجه شدیم الکل 
آن تمام شده است. دســتم را بردم در ظرف خالل 
دندان داخل آسانسور تا دکمه آسانسور را بزنم. بعد 
از انتخاب صحیح خالل دندان، متوجه شدم که آن 
ظرف، ظرف خالل دندان های اســتفاده شده بود! 
خالل دندان های تمیز که به دیوار آسانسور زده شده 
بود، تمام شده بود و مسئوالن پاساژ، خالل دندان های 
جدید را نزده بودند و همین موضوع باعث شده بود 

من به اشتباه دست در آن ظرف مقر کرونا فرو کنم!
۱۰. با ماشــین بیرون آمدیم و وارد خیابان فرشته 
شــدیم. صحنه حیرت انگیزی بود. کیــپ تا کیپ 
خیابــان فرشــته در ســاعت ۱۰:۳۰ شــب، پر از 
ماشین های لوکس بود که طبق روال قبل از کرونا در 
حال رفت و آمد و معاشرت بودند! نیم ساعتی هم در 
ترافیک همت ماندیم و من هنوز دارم فکر می کنم که 

چند درصد احتمال دارد کرونا گرفته باشم؟

ماجرایــی کــه می خواهــم تعریف کنــم ماجرای 
خجالت آوری ســت. واقعیت این است که زمانی یک 
عشق تلفن بودم. می دانید که عشق تلفن ها چه جور 
آدم  هایی هستند؟ عشق تلفن ها کسانی هستند که 
داغ و سرخ شدن صورتشــان زیر یک گوشی آتشین 
پس از یک مکالمه چند ساعته را حس کرده اند. عشق 
تلفن ها مترادف بوق اشــغال هســتند. کسانی که با 
شنیدن زنگ تلفن، دچار شــور و هیجان می شوند و 
همچون دلفینی چابک، جست و خیز کنان خود را به 

گوشی می رسانند.
تلفن بازی را از دوران دبستان شروع کردم. دیلینگ 
 دیلینــگ تلفــن زنگ می خــورد و دختــر بچه ای

۱۰-۹ ساله دورخیز می کرد سمت تلفن یشمی و »الو، 
ســالم چطوری؟ خوبم تو چطوری؟« شروع می شد. 
کی پشت خط بود؟ کسی به نام بغل دستی، گاهی هم 
شخصی به نام میز پشتی. قطعًا هیچ دختر ۱۰ ساله ای 

یک مکالمــه 6۵ دقیقه ای تلفنی را با کســی که آن 
سمت کالس می نشیند آغاز نمی کند. فقط آدم هایی 

در شعاعی محدود.
میزان اشــغالی تلفن رابطه مســتقیمی با بیشــتر 
شدن ســن و مقاطع تحصیلی داشت. مثاًل در دوران 
راهنمایی، ۸۵ دقیقه  گوشی ســفید تلفن بی سیم 
را به گــوش می چســباندم که کم کم بــه بوق بوق 
می افتاد و صدا ضعیف و ضعیف تر می شــد. تا جایی 
که شارژش به ته می رسید و مجبور می شدیم جمله 
»فردا می بینمت« را به زبان بیاوریم و به شیوه سنتی 
قبیله مان که حــاوی اصوات عجیــب و غریبی بود 
خداحافظی کنیم. اما در دوران دبیرستان، گاهی این 
مکالمه به سه ساعت هم می رسید. خدای من. چطور 
می توانستیم به اندازه یک فیلم ۱۸۰ دقیقه ای، به مرور 

بیهودگی ها بپردازیم؟
بعد از تمام شدن مدرســه و دوران »موبایل بازی«، 

بخشــی از مکالمات صوتی جایش را به تایپ متون 
کوتاه اس ام اســی داد. از یک طرف هزینه اش کمتر 
بود و از طرفی دیگر ما را وارد دنیای شیرین شنیدن 
»دینگِ« اس ام اس می کرد. در واقع دیگر گوش های 
آســیب دیده مان بازنشسته شــدند و جایشان را به 
شست ها دادند. شســت هایی که تند تند دکمه های 
ریز موبایل نوکیا و سونی اریکسون را فشار می دادند و 
می توانستند چشم بسته یک پاراگراف بی نقص را تایپ 
کنند.  حاال بعد از گذشت چند سال، حدس می زنید 
آزار دهنده ترین صدای جهان برای یک عشــق تلفِن 
سابق چیست؟ درست حدس زدید، صدای زنگ تلفن 
و موبایل. می خواهم توی شهر راه بروم و فریاد بزنم ای 
مردم، ســیم ها را از پریز بیرون بکشید و گوشی ها را 
سایلنت کنید و اگر شد تلفن ها را ته یک گلدان بزرگ 
شمعدانی دفن کنید و برای هم جغدهای نامه رسان 
بفرستید. نتیجه گیری؟ هیچ عشقی همیشگی نیست!

  ستون فقرات

فرزندم! هیچ عشقی ابدی نیست
آنالی اکبری

 واگویه های انتظار
امروز بوسه های تو یادم آمد/  در این زمین زیبای بیگانه / و کاکل کوتاه موهایت / و دست هایت 
/ و شانه هایت / و آن مورب نورانی از چشم هایت/  چیزی میان مشکی و عسل و خرمایی / اینها 

تمام حافظه   من نیست / تنها اشاره هایی از فاصله  است

 دستور زبان عشق
زلف آن است 

که بی شانه 
 شهریار رضا براهنیدل از جان ببرد...

با دوســتان گــپ می زدیــم درباره ســیوهای  
نجات بخــش دروازه بان هــا. شــروع کردیــم به 
مرور چهره های مشــهور. بعد در مــورد عابدزاده 
به بن بســت برخوردیم. تقریبا هیچ کســی سیو 
خارق العاده ای از او به یاد نداشــت ! آن ۱۰دقیقه 
توفانی مقابل استرالیا البته یاد همه بود اما درآن 
۱۰دقیقه ایــن اعتماد به نفس و هوشــیاری اش 
است که عصای دست ایران می شود وگرنه در آن 
۱۰دقیقه و نه در ادامه بازی هیچ شیرجه خاصی 
نمی زند. در بازی با آمریکا در جام جهانی ۱۹۹۸ 
هم به جز یک شیرجه به جلوی شجاعانه که توپ 
را از جلوی پای مهاجم حریــف دور می کند هیچ 
چیزی از او به یاد نداشتیم. در حالیکه حافظه من از 
شیرجه های حجازی پر است و یا شیرجه بیرانوند 
مقابل شوت مهاجم مراکش و یا در برابر ضربه سر 
ژاوی . حتی میرزاپور هم یک ســوپر سیو مشهور 
در مقابل پرتغال در جــام جهانی ۲۰۰6 دارد . اما 
عابدزاده ؟ چیزی کــه از او در یادها بود کاریزمای 
حیرت انگیزش بود و حس مبــارزه طلبی . حتی 
موفقیتــش درمهار ضربات پنالتــی هم متکی بر 

هوش و کاراکترش بود. 
کارنامه اش حیرت انگیز اســت:  یــک قهرمانی 
باشــگاه های آســیا، یک حضور در جام جهانی، 
دو بــار مقام ســوم در جــام ملت های آســیا، 
قهرمانی بازی های آســیایی پکــن و کوله باری 
پــر از قهرمانی های داخلی. خب اگــر با کارنامه 
حجازی مقایسه شود کفه به ســمت ناصر خان 
اســت . حجازی دوبار حضــور در المپیک و یک 
قهرمانی جام ملت های آسیا را افزون بر عابدزاده 
دارد اما حجازی به رغم همه موفقیت هایش بعید 
است توانسته باشــد همچون عابدزاده لبخند بر 
صورت میلیون ها ایرانی آورده باشــد. مردی که 
توانایــی اش در مهار پنالتی ها موجــب دو مقام 
ســومی جام ملت ها شــد. در واقع تیم های ملی 
ســال های ۸۸ و ۹۲ به رغم همه توانایی هایشان 

بر جای سوم نمی نشســتند اگر عابدزاده توانایی 
خیره کننده در مهار ضربات پنالتی را نداشــت. 
حتی قهرمانی حماسی در بازی های آسیایی پکن 
هم مدیون عابدزاده اســت. او در طول بازی های 
پکن فقط یک گل خورد و در بازی فینال مقابل 
کره شــمالی وقتی بازی به ضربات پنالتی کشید 
باز هم مهارت او به کمــک ما آمد تا قهرمان پکن 
بشویم. صعودمان به جام جهانی ۹۸ به نام آن گل 
زیبای خداداد عزیزی ثبت شــده است اما همه 
می دانیم اگر عابدزاده را درآن روز نداشتیم خبری 
از صعود به جام جهانی نبود. همان طور که غلبه 
بر آمریکا در جام جهانی هم مدیون روحیه استوار 

عابدزاده بود . 
می بینید چقدر بــه او مدیونیم؟  در آن ســال ها 
هروقت او را نداشتیم مغبون شدیم. در مقدماتی 
جــام جهانــی ۱۹۹۴ او مصدوم بــود و غالمپور 
دروازه بان  شــد و در ۵ بازی ۱۱ گل خوردیم ! سه 
تا از کره ،  چهارتا از عربستان ، دو تا از عراق و یکی 

از کره شــمالی و یکی از عراق ! در بازی افتتاحیه 
جام ملت های ۱۹۹6 نیما نکیسا دروازه بان بود و 
با دو گل از عراق شکست خوردیم. در اولین بازی 
در جام جهانی ۱۹۹۸ نیما نکیسا جای او بازی کرد 
و آن گل بد و ناعادالنه را از یوگســالوی خوردیم. 
بیش از یک دهه او براي ما پیام شــادی می آورد. 
آن قدر او را دوست داریم که اشتباهاتش از یادمان 
رفته. دو تا گل عجیبی که یوســف الثنایان وارد 
دروازه او به عنوان سنگربان اســتقالل کرد، گل 
بدی که از چین در تابستان ۸6 در تهران خورد و 
گلی که کازویوشی میورا در جام ملت های ۱۹۹۲ 
از زاویه ای تقریبا بسته وارد دروازه او کرد. اما چه 
اهمیتی دارد در مقابل آن همه لحظات خوبی که 
برای ما رهاورد داشــت.  تازه در نظر بگیرید که از 
سال ۱۳۷۲ومصدومیت زانویش دربازی با تایوان 
او فوتبالش را با یک مصدومیت همیشگی و کوتاه 

شدن یکی از پاهایش ادامه می داد.
خدا حفظش کند. 
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صنعت خودرو امســال را طوفانی آغاز کرد و با وجود 
شیوع گســترده بیماری کرونا، در اردیبهشت رشد 
تولید باالیی را تجربه نمود. شــواهد آماری نشــان 
می دهد اگر ایران خودرو در اردیبهشت 98 کمی بیش 
از 21 هزار دســتگاه خودرو تولید کرده بود، امسال و 
در همین ماه توانسته میزان تولید خود را تا سطح ۴2 
هزار و 1۶8 دســتگاه افزایش دهد که به معنی رشد 
97 درصدی تولید خــودرو در این مجموعه صنعتی 
است. ســایپا هم که بزرگ ترین خودروساز کشور به 
شمار می رود، همین وضعیت را تقریبا تکرار کرده و 
در ماه گذشته تولیدش در اردیبهشت 98 را حدود 88 
درصد افزایش داده است. در واقع سایپا تیراژ خود را 
از محدوده 19 هزار دستگاه در اردیبهشت 98 به 3۶ 
هزار و 27 دستگاه خودرو در اردیبهشت 99 رسانده 
است. اینجا در هفت نکته می توانید از وضعیت تولید 

خودروسازان آگاه شوید.
1  در ایران خودرو وضعیت تولید دنا به شدت خوب 
بوده و تولید پژو 2008 هم از ســر گرفته شده است. 
در اردیبهشت 99 این خودرو فرانسوی تیراژی معادل 

1۴9 دستگاه داشته تا تحویل تعهدات مربوط به این 
کراس اوور متوقف نشــود. دنا هم بــه عنوان خودرو 
محبوب آبی های جاده مخصوص در این ماه بیش از 
شش هزار دستگاه تیراژ داشــته و در دو ماهه امسال 
نیز ســطح تولیدش به محدوده هشت هزار دستگاه 

می رسد. 
2   اما دو خودرو مهــم ایران خودرو تولیدشــان 
همچنــان متوقف مانده و ســوزوکی هــم كال خط 
تولیدش تعطیل است. آمارهای کدال نشان می دهد 
رنو تندر90 از ابتدای سال جاری در ایران خودرو تولید 
نشده است.  دانگ فنگ H30 کراس هم مشابه به رنو 
تندر90 همچنان در شرایط توقف تولید به سر می برد 
و ایران خودرو در سال جاری، هنوز تولیدی را برای این 

هاچ بک کراس چینی انجام نداده است.
3   خانواده هایما که شــامل S5 و S7 می شــود، 
همچنان در ایران خودرو خراســان تولید می شــوند 
و در اردیبهشت ســال جاری ۶10 دســتگاه از این 
کراس اوورهای چینی در شرق کشور تولید شده است. 
بنابراین بازار کراس اوورهای چینی همچنان صحنه 

رقابت جک و چری با  هایما است.
4   پرتیراژترین گــروه تولیــدی در ایران خودرو 
مربوط به خانواده پژو است که در اردیبهشت ماه 30 

هزار و 582 دستگاه از محصوالت آن تولید شده است. 
پژو ۴05، پــارس، 20۶ و 207 از جمله خودروهایی 
هستند که در خانواده پژو ایران خودرو جای می گیرند. 
5   دو خودرو ســمند و رانا هم در اردیبهشــت به 
ترتیب 5۴79 و 98۴ دستگاه تیراژ داشته اند که این 
اعداد بسیار بیش از انتظارات اولیه کارشناسان است.

6   در سایپا وضعیت به شکل جالبی در حال رقم 
خوردن است. پراید از تیبا عقب افتاده و رسما جایگاه 
خود را به جانشین ایرانی اش سپرده است. بررسی آمار 
تولید سایپا در ماه گذشــته حکایت از تولید تنها دو 
خانواده در این شرکت دارد. خانواده ایکس200 که 
شامل تیبا، ساینا و کوییک است و خانواده ایکس100 
که انواع نمونه  های پراید را شامل می شود. پراید در ماه 

گذشته بیش از 17 هزار دستگاه تولید داشته است.
7   ســهم تولید خانواده پراید به محصوالتی چون 
کوییک، تیبا و ســاینا اختصاص پیــدا می کند. این 
خبری بود که از مدتی قبل شایع شد و حاال با رسیدن 
تیراژ خانــواده ایکس 200 به مرز 18هــزار  و 180 
دســتگاه در اردیبهشت، رســما باید مهیای وداع با 
اقسامی از خودرو پراید شــد. در ضمن سایپا در ماه 
گذشته هیچ خودرو چینی تازه ای اعم از آریو، چانگان 

یا برلیانس تولید نکرده است.

گاراژ

یک جولیای اتوکشیده از ژاپن
نگاهی به نسل کامال جدید آکورا TLX که در نسخه تایپ اس کامال یادآور 

آلفارومئو جولیا کوادرو فولیاست
هفت صبح| آکورا هم سهم می خواهد و به همین دلیل 
نسل جدیدی از محصوالت اســپورت لوکس خود را با 
زبان طراحی آشنایی به بازار عرضه خواهد کرد. نخستین 
حرکت در این راستا تولید نسل کامال جدیدی از آکورا 
TLX است. خودرویی که پس از معرفی، باید مستقیما با 
طیف وسیعی از سدان های کوچک و متوسط مرسدس 
بنز، آئودی، ب.ام.و، کادیالک، لکسوس، اینفینیتی و آلفا 
رومئو رقابت کند و از قضا برای برتری در این کالس خود 
را به وحشی ترین محصول این رده یعنی آلفارومئو جولیا 
کوادروفولیا شبیه کرده است. به غیر از جلوپنجره آشنای 
آکورا که پیشــتر در دو مدل RDX و MDX امتحان 
شده بود و پنتاگون نام دارد، چراغ ها با آرایشی جدید به 
 )Chicane( یک دی الیت متفاوت با عنوان شیکاین
مزین شده و پوزه خوش ترکیبی را برای TLX  به ارمغان 
آورده اند. در عین حال خطــوط کناری و نمای عقب با 
حجم هایی تیز و صریح یادآور تمایل طراحان به خلق 
سدانی سریع و جسور است. آبشاری از خطوط که برخی 
از عقب، برخی از مرکز و برخــی از جلو خودرو بیرون 
آمده اند، نمای کناری جذابی را به خریداران TLX ارائه 
   TLX می کند  اما یکی از ابداعات جالب طراحان آکورا

شیوه طراحی سقف خودرو است که با محصوالت متاخر 
دو استودیو طراحی ایتالیایی یعنی ایتال دیزاین و زاگاتو 

مشابهت دارد.
اما اگر تصــور می کنید صرفا ظاهر ایــن خودرو تغییر 
کرده سخت در اشتباهید. مهندسان هوندا و طراحان 
هوندا با اصالح ساختار شاســی و اتاق کابینی را شکل 
داده اند که 9.5 ســانتی متر بزرگتر از نسل قبلی است. 
مارک ارنست مدیر بخش توسعه جهانی آکورا با اشاره 
به شیوه بازســازی اعتبار  TLX یادآور شده این سدان 
ژاپنی ترکیبی موفق از راحتی در مسافرت با توانمندی 

در هندلینگ است.
 این وضعیت دقیقا در کابین هم تکرار شده و از ترکیب 
چوب و چرم با آلومینیوم و پالســتیک و حجم زیادی 
از خطوط، یک داشــبورد کامال غیرمنتظره اما جذاب 
شکل گرفته است. این داشبورد که خطوط کلی خود 
را مدیون ابرخودرو NSX اســت، ســهولت در ارتباط 
راننده با کنســول مرکزی را با حسی متفاوت ترکیب 
کرده و با هوشمندی در میانه دو طرح رادیکال- لوکس 
ایستاده است.  آکورا TLX که به دو موتور متفاوت مجهز 
است، در نسخه تایپ اس از ویژگی های ظاهری و فنی 

خاصی برخوردار شده که مهم ترین آنها تریم ظاهری 
تایپ اس شــامل باله عقب، دیفیوز عقب، رکاب های 
جانبی، اگزوزهای چهارگانه، رنگ سفارشــی و رینگ 
و الستیک مخصوص 20 اینچی است. موتور در نسخه 
پایه یک گونه دو لیتری  توربو به قدرت 272 اسب بخار 
و 380 نیوتن متر است که عملکرد فنی درخشانی دارد 
و تنها روی مدل معمولی نصب می شود. در عین حال 
یک پیشرانه ســه لیتری دو توربو به قدرت 380 اسب 
بخار و ۴75 نیوتن متر گشتاور ســورپرایز آکورا برای 
عالقه مندان به نسخه های اسپورت TLX است. کسانی 
هم که نمي خواهند زیاد خرج کنند می توانند پیشرانه 
دو لیتری توربو را که با اندکی ارتقا با 290 اسب قدرت در 
کنار یک جعبه دنده 10 سرعته خودکار تحویل بگیرند.

سیستم صوتی ســه بعدی و مخصوص TLX در کنار 
بسته تجهیزاتی A-Spec که همه نیازهای خریداران 
در آن دیده شده، از مهم ترین ویژگی های بخش آپشن 
این خودرو ژاپنی است. بخشی که تقریبا هیچ کمبودی 
ندارد و با توجه به قیمت 35 هزار دالری آکورا TLX در 
نسخه پایه، یک دردسر تازه برای بزرگان این بخش از 

بازار است.

این تصویر نهایی پانداست

فیات با تغییر بنیادین خودرو شــهری پاندا در تالش اســت تا سهم خود از بازار 
محصوالت خانوادگی کوچک در اروپا را افزایش دهد. پاندا که در همه سه نسل 
گذشته در شــمار موفق ترین خودروهای بازار اروپا بوده، در نسل چهارم با تغییر 
کامل طراحی داخلی و خارجی، تحســین منتقدان را جلب کرده اســت. کسب 
جوایز متعدد در زمینه طراحی داخلی و خارجی در کنار نصب پیشــرانه برقی و 
طیف وسیعی از امکانات، کمک کرده تا پاندا برای یک خیز بزرگ پتانسیل خوبی 
داشته باشد. پاندا که مهم ترین محصول فیات در بازار جهانی است، ساالنه حدود 
175 هزار دستگاه در اروپا فروش داشــته و رهبری کالس خودروهای MPV را 
در اختیار دارد. گفته می شــود پاندای جدید که از روی کانسپت کونتونتی خلق 
شده، در نسخه الکتریکی حدود 300 کیلومتر برد خواهد داشت. عددی که توان 
مناسبی به پاندا برای جلب نظر خریداران خودروهای برقی می دهد. براین مبنا 
پاندا به غیر از محصوالت بنزینی از این پس لیف، محصول پرفروش نیسان را هم 

به چالش خواهد کشید.

شاهین از تیر ماه زیر کشت انبوه می رود!

سایپا تمایل دارد تولید سدان مدرن خود را در دامنه ای بیش از اعداد پیش بینی 
شــده تولید كند. آنطور که این خودروســاز وطنی اعالم کرده، قرار است سدان 
شاهین تیراژی بالغ بر 20 هزار دستگاه داشته باشد. عددی که در مقایسه با هدف 
اولیه این شرکت از رشد هشت هزار دستگاهی تیراژ تولید شاهین خبر می دهد. 
سایپا پیشتر اعالم کرده بود   شاهین را در سال اول به تعداد 12 هزار دستگاه تولید 
خواهد کرد. کمک به بهبود وضعیت بازار خودرو اما موجب شــده ســایپا با یک 
هدف گذاری تازه به سمت محصول مدرن خود گام بردارد. طبق اعالم این شرکت، 
تولید انبوه شاهین از تیرماه امسال آغاز می شود و تا پایان سال به مرز تولید چهار 
هزار دســتگاه در ماه خواهد رسید. شــاهین محصول جدید گروه خودروسازی 
سایپا به شمار می آید که از موتور توربو شارژ 1500 سی.سی بهره برده و بسته به 
رده تجهیزاتی از نمایشگر دیجیتال هفت اینچی، سیستم استارت و ورود بدون 
کلید، دکمه های کنترلی روی فرمان، تهویه مطبوع اتوماتیک، سانروف، سیستم 
روشنایی در روز، سنسور و دوربین دنده عقب، کروز کنترل، سیستم کنترل فشار 

باد الستیک TPMS و فرمان برقی سود می برد.

رنو نصف می شود؛ آلپاین می میرد
با تعدیل 15 هزار نفر از کارکنان رنو، برنامه تازه این شرکت کاهش تولید خودرو 
روی 700 هزار دستگاه در سال تنظیم شــده است. این خودروساز فرانسوی که 
برنامه های بلندپروازانه بســیاری را حول محور خودروهای برقی و خودران طی 
سالیان اخیر آغاز کرده بود، احتماال با صرفه جویی 2.2 میلیارد دالری در هزینه ها 
مجبور شــود طرح های مهم خود را کنار بگذارد. این شــرکت اخیرا خبر داد که 
نسل بعدی تالیســمان، سنیک و اســپیس دیگر تولید نخواهند شد. طبق آنچه 
مجله اروپایی اتوموتیونیوز منتشر کرده، حتی ممکن است رنو به زودی برخی از 
کارخانه ها را تعطیل کرده، تکنیکال سنترها را تعدیل کند و استودیوهای طراحی 
را ببندد. در عین حال یکی از برنامه هایی که ممکن است به کل کنار گذاشته شود، 
ادامه احیای برند آلپاین و تولید نسل بعدی کوپه مهیج A110 است. این وضعیت 
که در نیسان هم تکرار خواهد شد، تولید خودرو در اتحادیه بزرگ رنو-نیسان را 

به شدت کاهش خواهد داد. 

تی99 ؛ پیام مهم چین به بازار جهانی

فاو به عنــوان یکی از چهار مجموعه بزرگ خودروســازی در چین به ســمت تولید 
محصوالت مستقل و پیشرفته گام برمی دارد و در این راستا زیربرند بستیون که تنها به 
تولید محصوالت شاسی بلند اقدام کرده یک حربه خوب جهت نفوذ به بازارهای جهانی 
است. سری تی99 که اخیرا از سوی فاو معرفی شده یکی از بخت های بزرگ این برند 
برای نفوذ به بازار جهانی است. تی99 که در دو نسخه معمولی و اسپورت به بازار عرضه 
می شود، در نسخه اسپورت مشخصات جالبی دارد.  جلوپنجره در این نسخه کاماًل به 
رنگ مشکی طراحی شــده و در کنار با نقاطی به رنگ های قرمز و زرد عدد 9 را نشان 
می دهند. این بزرگ ترین تفاوتی اســت که نسخه اسپورت بستیون T99 را از نسخه 
معمولی متمایز می کند. در چراغ ها نیز تغییر را در قسمت چراغ های روز داریم که به 
شکل عمودی در کناره ها قرار گرفته اند. ورودی های هوا در قسمت زیرین سپر بزرگ تر 
شده و سپر طراحی برجسته تری را به خود گرفته است و در مجموع می توان گفت، به 
عنوان نسخه اسپورت بستیون T99، این مدل تا حد زیادی جوان پسندتر و اسپورت تر 
از نسخه پایه شده است. موتور هم به یک نسخه توربو 220 اسبی مجهز شده تا در کنار 
گیربکس شش سرعته آیسین ژاپن سواری خوبی را عاید خریداران کند.  چینی ها که 
تمایل دارند در یک دهه آینده رهبری صادرات خودرو را به دســت گیرند، به سرعت 
در حال سرمایه گذاری روی پروژه های جاه طلبانه ای هســتند که آنها را به مرزهای 

تکنولوژیک برندهای ژاپنی، کره ای و فرانسوی برساند. 

دندهمعکوس   

 چهار چرخ نیش ترمز

داشبورد    

آمارها نشان می دهد دو خودروساز بزرگ کشور در اردیبهشت امسال رشد تولید مناسبی را تجربه کرده اند، 
چیزی که می تواند به ثبات بازار خودرو منجر شود. در ضمن پراید هم تولیدش در حال کاهش است

اردیبهشت    دل انگیز      خودروسازها
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بی گناه اما همیشه محکوم!
لیفان چهار سال پیش سعی کرد با عرضه سدان 

متوسط 820 در بازار ایران جایی برای خود دست و پا 
کند اما جز تحقیر چیزی نصیبش نشد

گروه خودرو| کیفیت پایین رنگ بدنه، ضعف در شتابگیری، مصرف باالی 
سوخت و کمبود برخی آپشن های مهم باعث شــده تا لیفان 820 با وجود 
برخی ویژگی های خوبش در ته لیست انتخاب خریداران قرار گیرد. با اینکه 
این خودرو چینی سعی بسیاری برای بازنمایش نسل قبل تویوتا کمری   یا 
هیوندای ســوناتا دارد اما نتیجه نهایی آن فاصله بسیاری با خودرو برتر این 
کالس داشته؛ از ای نرو فلسفه تولیدش زیر سوال می رود. البته ممکن است 
بسیاری از افراد   یا حتی مالکان این سدان متوسط شهری این حرف را قبول 
نکنند  اما قیمت کمتر دلیلی برای کارکرد معیوب نیست. برای نمونه لیفان 
اگر هوشمندانه تر به فرآیند ساخت سدان 820 وارد می شد، می توانست با 
نصب یک موتور 1.۶ لیتری توربو   یا حتی کوچک تر، سه ایراد بزرگ خودرو 
یعنی مصرف باال و وزن سنگین را تا حدی جبران کند و کشش بهتری را به 
راننده هدیه دهد. با این همه اما نصب یک موتور 2۴00 سی سی آنقدر برای 
لیفان جاذبه داشته که کارایی را فدای نام و نشان کند. تا اینجای کار فقط از 

بدی های این خودرو گفتیم.
لیفان 820 اما ویژگی های مثبتی هم دارد. طرح ظاهری خودرو واقعا خوب 
است و در نمای جلو و کنار یادآور پختگی طراحانش است. در نمای عقب هم 
به رغم طراحی یک جفت چراغ فاجعه، کلیت خودرو قابل تحمل اســت. در 
اتاق 820 هم شرایط بد نیست و کپی جز به جز داشبورد تویوتا کمری کمک 
کرده تا احساس بدی حین نشستن پشت فرمان 820 به شما دست ندهد. 
کیفیت مواد به کار رفته در اتاق البته به پای تویوتا یا هیوندای نمی رسد ولی 
در کل بد هم نیست و با توجه به اینکه یک ســوم یک تویوتا کمری 201۶ 

قیمت دارد، باید بابت آن از لیفان تشکر هم کرد!
خب با نشستن پشــت فرمان 820 چیزی که جالب اســت صدای موتور و 
قدرت 158 اسبی آن است. عددی که ابدا با حجم پیشرانه همخوانی نداشته 
و با 700 سی ســی حجم بیشتر، عملکردی هم ســطح پیشرانه EF7 توربو 
ایران خودرو دارد. رانندگانی که با 820 قصد شتابگیری دارند عموما تایید 
می کنند که این خودرو کند است و در دورهای باال هم به رغم بهبود وضعیت، 

حال خوشایندی ندارد. 
این خودرو که به شش کیسه هوای ایمنی مجهز است، امکاناتی مثل سیستم 
کروز کنترل، سیستم پایداری الکترونیکی ESP، استارت دکمه ای، سانروف، 
صندلی الکترونیکی راننده با امکان تنظیم شــش  جهته  و گرم  کن، صندلی 
سرنشــین جلو با امکان تنظیم در چهار جهت و سیســتم ورود بدون کلید 
)Keyless( در کنار نمایشگر 8اینچی لمسی، کنترل سیستم صوتی از روی 
فرمان، پورت USB و AUX، بلوتوث، شش اسپیکر و سیستم موقعیت یابی 
جی پی اس در اختیار راننده قرار می دهد. آپشــن هایی که برای یک خودرو 
کارکرده که در محدوده 300 میلیون تومان خرید و فروش می شود، خیلی 

هم بد نیست.
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اعالم نتیجه نهایی درخواست متقاضیان مسکن مهر
 معاون وزیر راه و شهرسازی از حذف ۲۶۵هزار متقاضی 

مرحله دوم طرح ملی مسکن، به دلیل واجد شرایط نبودن خبر 
می دهد. به گفته محمود محمود زاده، در مرحله دوم ثبت نام 

طرح ملی مسکن یک میلیون و ۳۶۰هزار متقاضی ثبت نام 
کردند و از این تعداد ۵۳۰هزار نفر از طریق سامانه طرح 

ملی مسکن و ۸۶۰هزار نفر هم از طریق پیامک ثبت نام خود 
را انجام دادند اما پس از پاالیش نهایی متقاضیان مشخص 
شد، حدود ۵۰درصد آنها واجد شرایط دریافت طرح ملی 
مسکن نیستند. نتیجه ثبت نام ۸۶۰هزار نفری که از طریق 

پیامک ثبت نام کرده بودند، هفته آینده به آنها اعالم می شود.

احتمال افزایش ساعات کاری پاساژها و مراکز خرید
 جزئیات طرح افزایش ساعت کاری پاساژها و بازارهای مسقف تا 

ساعت ۲۲ در آخرین جلسه کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی کرونا به 
تصویب رسید و در صورتی که در جلسه امروز نهایی شود، به اطالع 

عموم خواهد رسید. قرار است ساعت کاری پاساژها و بازارهای مسقف 
که از ابتدای اردیبهشت بازگشایی شده اند و در مناطق گرمسیر)بنابر 

تشخیص استانداران( تا ساعت ۲۰ و در سایر مناطق تا ساعت ۱۸ فعال 
هستند، افزایش پیدا کند. در پی اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند، 

فعالیت واحدهای صنفی کم خطر از ۲۳فروردین در سایر استان ها و از 
روز ۳۰فروردین هم در تهران آغاز شد و پاساژها و بازارهای مسقف با 

محدودیت زمانی فعالیت تا ساعت ۱۸ روبه رو شدند.

زمان آغاز پیش فروش یک ساله خودروسازان
 پیش فروش یک ساله ۷۵هزار دستگاه خودرو با تصویب کمیته 

خودرو از سوی خودروسازان آغاز می شود. براساس مصوبات کمیته 
خودرو، مقرر شد تا پیش فروش یک ساله ۷۵هزار دستگاه خودرو 

از سوی خودروسازان آغاز شود. در عین حال، از هفته آینده تحویل 
۲۲هزار دستگاه خودرو نیز از سوی خودروسازان انجام می شود. در 
جلسه کمیته خودرو همچنین تصمیمات مشخصی برای بهبود فرایند 
پیش فروش خودرو از سوی کمیته خودرو اتخاذ شد که جزئیات آن 
در قالب اطالعیه رسمی خودروسازان منتشر می شود. جلسه کمیته 
خودرو با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت و 

دستگاه های نظارتی، پلیس راهور ناجا و خودروسازان برگزار شد.
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50در علت افزایش قیمت گوشت گوساله10

 قیمت هر کیلو گوشت گوساله هفته گذشته در 
خرده فروشی ها ۱۰۰هزارتومان بود اما فعاالن بازار گوشت 

در روزهای اخیر از افزایش پنج تا ۱۰هزارتومانی قیمت 
گوشت گوساله خبر می دهند. موضوعی که رئیس اتحادیه 
صنف گوشت گاوی تهران هم آن را تایید می کند. به گفته 
علی خندان، با شیوع ویروس کرونا تقاضای خرید گوشت 

گوساله کم شد؛ همین امر باعث افزایش قیمت گوشت 
گوساله شده بود اما در هفته گذشته با بهبود این مسئله شاهد 
افزایش قیمت گوشت گوساله بودیم اما پیش بینی می شود با 

متعادل شدن اوضاع، قیمت ها هم دوباره کاهش پیدا کند.

واریز بیمه بیکاری کرونا از امروز آغاز می شود
 واریز بیمه بیکاری ناشی از شیوع کرونا از امروز آغاز 

می شود. تامین  اجتماعی پس از ثبت نام افراد، براساس 
کد بیمه پردازی تامین  اجتماعی برای افرادی که 

براساس ضوابط قانونی حائز شرایط دریافت بیمه بیکاری 
بودند، پیامکی ارسال کرد و از آنها خواست با ورود 

مجدد به سامانه و درج نام و کد شعبه تامین اجتماعی 
مربوطه، حساب بانکی خود را ارسال کنند. واریز بیمه 
بیکاری از امروز شنبه دهم خردادماه آغاز می شود و تا 

پایان هفته ادامه خواهد داشت. تعداد افرادی که تاریخ 
بیکاری آنها اسفندماه بوده، ۳۷۲هزار و ۸۹۱نفر است.
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چهار میلیون و 800هزار

چهار میلیون و 600هزار

چهار میلیون و 500هزار

چهار میلیون و 500هزار

چهار میلیون و 500هزار

چهار میلیون و 500هزار

چهار میلیون و 300هزار

چهار میلیون و 100هزار

چهار میلیون و 100هزار

چهار میلیون

قیمت انواع موبایل با بودجه چهار تا پنج میلیونی

بلک بری

شیائومی

سامسونگ

هوآوی

آنر

شیائومی

سامسونگ

نوکیا

سامسونگ

شیائومی

Evolve BBG100 64GB

Redmi Note 8 Pro 64GB

Galaxy A40 64GB

Y9s 128GB

9X 128GB

Redmi Note 9s 64GB

A30s 128GB

128GB 6.2

A30s 64GB

Note 8 128 GB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

قیمت انواع ماشین لباسشویی با ظرفیت هشت کیلوگرم

جی پالس

جی پالس

پاکشوما

پاکشوما

اسنوا

دوو

دوو

دوو

بوش

زیرووات

GWM-J8250

J8470S

WFI-83437

TFU-83401

SWM-843

DWK-8020

DWK-8040

DWK-Primo 81

WVG 30460 IR

OZ1285

شش میلیون و 100هزار

هفت میلیون

شش میلیون و 600هزار

هشت میلیون  و200هزار

هشت میلیون و 900هزار

شش میلیون و 500هزار

هفت میلیون و 300هزار

9میلیون

13میلیون

هشت میلیون و 900هزار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

فروش 17هزار و 600

19هزار و 580

21هزار و 735

چهار هزار و 790

دو هزار و 575

هفت میلیون و 440هزار

هفت میلیون و 50هزار

سه میلیون و 790هزار

دو میلیون و 100هزار

719هزار

جدول قیمت طال و ارز

دالر

یورو

پوند

درهم امارات

لیر ترکیه

تمام سکه جدید

تمام سکه قدیم

نیم سکه

ربع سکه

گرم طالی 18 عیار

خرید 17هزار و 500

19هزار و 430

21هزار و 535

چهار هزار و 770

دو هزار و 555

هفت میلیون و 300هزار

شش میلیون و 850هزار

سه میلیون و 670هزار

دو میلیون

---

   امروز دهــم خردادمــاه آخرين مهلــت ثبت نام وام 
يک میلیون تومانی يارانه بگیران است. متقاضیان می توانند 
کد ملی سرپرســت خانوار را با ســیمکارتی کــه به نام 
سرپرست خانوار است، به شــماره 6369 پیامک کنند تا 
وام يک میلیون تومانی آنها تا 22خردادماه به  حسابشــان 

واريز شود.

   دبیر سنديکای صنايع کنسرو ايران افزايش قیمت دالر 
در سامانه نیما را دلیل گران شدن کنسرو تن ماهی اعالم 
کرد. به گفته محمد میررضوی، نیاز بازار کنسرو تن ماهی 
کشور به طور هم زمان از محل واردات و تولید داخل تامین 
می شود. درحال حاضر هر کنسرو 180گرمی ماهی تن با 
روغن گیاهی در بازار بین 13هزار تومان تا 19هزار تومان 
به فروش می رسد و کنسرو 180گرمی ماهی تن در روغن 
زيتون حدود 22هزار تومان است. درحالی که نرخ هر بسته 
180گرمی تن ماهی در سامانه اطالع رسانی قیمت کاال و 
خدمات 124 سازمان حمايت، حداقل 13هزار و 300تومان 

و حداکثر15هزار و 200تومان درج شده است.

   شــاخص بورس در اولین هفته خردادماه، کار خود را 
با رســیدن به پله 938هزار واحدی به پايان رســاند. اين 
درحالی است که عمال در هفته گذشته، بورس تنها سه روز 
کاری فعال بوده و در اين ســه روز کاری نیز با ُافت و خیز 
فراوانی روبه رو بوده است. در اولین روز هفته سوم خرداد 99 
بورس کار خود را با ُافت محسوســی آغاز کرد به طوری که 
نسبت به آخرين روز کاری ارديبهشت ماه با ريزش 15هزار 
واحدی در پلــه 960هزار واحدی ايســتاد. پس از دو روز 

تعطیلی پی در پی در شــش خرداد، بورس شاهد ريزش 
31هزار واحدی و ورود به ارتفاع 928هــزار واحدی بود. 
باالخــره در تاريخ هفتم خرداد تا حدودی شــاخص روند 
صعودی به خود گرفت و با رشــد 12هزار واحدی هفته و 

رسیدن به پله 938هزار واحدی به پايان رساند.

   قیمت سکه و طال هفته گذشــته در بازار داخلی روندی 
نزولی با شــیب کوتاه داشت اما از روز چهارشــنبه به بعد با 
کاهش قیمت جهانی و همچنین کاهش قیمت ارز، ســکه 
250هزار تومان نســبت به ابتدای هفته ارزان شد. محمد 
کشــتی آرای، نايب رئیس اتحاديه طــال و جواهر تهران در 
اين باره می گويد، هفته گذشته تغییرات قیمت انس جهانی 
تقريبا مختصر بود اما روز چهارشــنبه يکباره کاهش قیمت 
25دالری پیدا کرد. با کاهش نسبتا شديد قیمت انس جهانی 
و همچنین کاهش قیمت ارز در بازار داخلی، قیمت سکه و 
طال سیر نزولی و کاهش شــديدی پیدا کرد؛ اين در حالی 
بود که در طول هفته قیمت سکه و طال تغییرات مختصری 
داشت. روز پنجشنبه، دوباره قیمت انس جهانی افزايش پیدا 
کرد ولی قیمت ارز تغییر چندانی نداشت؛ بنابراين در مجموع 
در طول يک هفته گذشــته قیمت طال و سکه کاهشی بوده 
است و می توان گفت، در مجموع قیمت سکه به طور متوسط 
250هزار تومان کاهش پیدا کرد. ساير قطعات سکه نیز در 
همین محدوده کاهش قیمت داشــته اند. روز جمعه نیز با 
افزايش مختصر قیمت انس جهانی، قیمت ها تغییرات جزيی 
داشت اما درحال حاضر نسبت به اوايل هفته که قیمت سکه 
هفت میلیون و 600هزار تومان بود، بايد سکه را در محدوده 

هفت میلیون و 400هزار تومان قیمت گذاری کرد.

  نبض بازار

آخرین جزئیات تغییر قیمت طال و سکه

امروز دهم خردادماه آخرین مهلت 
ثبت نام وام یک میلیون تومانی 
یارانه بگیران است. متقاضیان 

می توانند کد ملی سرپرست خانوار 
را با سیمکارتی که به نام سرپرست 

خانوار است، به شماره ۶۳۶۹ 
پیامک کنند

  بازارگردي 

پریز برق در کوله پشتی شما
 مقایسه پاوربانک های موجود در بازار با ظرفیت 10هزار میلی آمپر که می توان با بودجه 200هزار تومانی خرید

گروه بازار |       پاوربانک های 10هزار میلی آمپری طرفداران بیشتری نسبت به مدل های پنج هزار و 20هزارتایی دارند. چراکه مدل های پنج هزار میلی آمپری نهایتا یک یا دوبار می توانند گوشی تان 
را شارژ کنند. در طرف مقابل قیمت پاوربانک های 20هزار میلی آمپری باال است و عموما وزن زیادی دارند که همراه داشتن آنها را سخت کرده است. 

PLM09ZM ۱   شیائومی مدل

شــیائومی در پاوربانک هــای مــدل PLM09ZM از باتری 
لیتیوم پريمری استفاده کرده است. اين محصول حدود 243گرم 
وزن دارد و نسبت به رقبايش کمی ســنگین تر است. طول آن 
147، عرض 71 و ارتفاعش 14میلی متر است. با توجه به ابعاد 
کم اين محصول، به راحتی می توانید آن را داخل کیفتان به همراه 

داشته باشید.
 LED روی بدنه  اين مدل از شارژرهای همراه شیائومی نشانگر 
وجود دارد که وضعیت باتــری را نمايش می دهد. همچنین در 
بســته بندی آن يک کابل USB قرار دارد که شما با استفاده از 
آن می توانید پاوربانک را شــارژ کنید. توجه داشــته باشید که 
پاوربانک ها سری شــارژر ندارند و صرفا با کابل ارائه می شوند. 
تعداد درگاه های خروجی اين پاور بانک دوعدد اســت. شدت 
جريان خروجی يکی از آنها 1.6 و ديگری 2.4آمپر است. شدت 
جريان ورودی اين پاوربانک هم دوآمپر است و اين موضوع نشان 
می دهد برای گوشی های فست شارژ، پاوربانک سريع تر از زمان 

پرشدن ظرفیتش، خالی می شود.
قیمت: 190هزار تومان

 شــارژر همراه مدل VP-1056 از ســری محصوالت شــرکت 
وگر اســت که ظرفیت آن برابر با 10هزار میلی آمپرساعت است. 
اين پاوربانک وگر از دو درگاه خروجــی USB و دو درگاه ورودی 
microUSB و USB-C بهره می برد. شدت جريان های خروجی 
در اين پاوربانک برابر با 1 و 2.1آمپر است؛ بنابر اين شما با استفاده 
از آن می توانید تبلت و گوشــی موبايل خــود را به طور همزمان 
شارژ کنید. اين شــارژر همراه مانند اکثر محصوالت مشابه دارای 
درگاه های ورودی و خروجی پنج ولتی اســت. وزن اين پاوربانک 
220گرم اســت و ســبک تر از رقبايش به حســاب می آيد. شارژ 
پاوربانک از طريق صفحه نمايش آن به صورت دقیق نشــان داده 
 LED می شود و برای نشان  دادن ظرفیت باقی مانده به چراغ های
بسنده نشده است. از آنجا که شــدت جريان ورودی در اين مدت 
دو آمپر است، می توان گفت شارژ شــدن آن بیشتر از خالی شدن 
ظرفیتش زمان الزم دارد. البته اگر از درگاه يک آمپری اســتفاده 
کنید، می توانید به ازای هر يک ســاعت شــارژ کردن پاوربانک، 

دوساعت گوشی تان را شارژ کنید. 
قیمت: 170هزار تومان

شارژر همراه ژيپین مدل PX301 معادل 10هزار میلی آمپر 
ظرفیــت دارد. وزن اين مدل 230گرم اســت و در دســته 
پاوربانک های بــا وزن معمولی قرار می گیــرد. اين مدل دو 
ورودی برای شارژ پاوربانک در اختیارتان قرار می دهد. يکی 
از اين ورودی ها microUSB و ديگر USB-C است. ولتاژ 
ورودی و خروجی اين مدل 5.0ولت و شدت جريان خروجی 
آن 2.1آمپر اســت. بــرای نمايش میزان باتــری پاوربانک 
می توانید از صفحه نمايش LCD که برای اين مدل تعبیه شده 
استفاده کنید. برای اين مدل دوپورت USB برای شارژ تعبیه 
شده است. باتری اين مدل در دسته باتری های لیتیوم پلیمری 
قرار می گیرد. با اين حســاب می توانید از آنها در محیط های 
گرمسیری استفاده کنید. باتری های لیتیوم پلمیری عموما 
سبک تر از لیتیوم يونی هســتند و اين يکی از مزيت های اين 
نوع پاوربانک هاست. پاوربانک ژيپین دو درگاه خروجی دارد 
که شــدت جريان هردوی آنها 2.1آمپر است. با اين حساب 
سرعت شارژ و خالی شدن پاوربانک در اين مدل يکسان است.

قیمت: 200هزار تومان

PX301 ۲     ژیپین مدلVP-1056 ۳   وگر مدل

بانک مرکزی در هدف گذاری ای که برای اولین بار در ايران به 
شکل عمومی منتشر می شود، تاکید کرده به دنبال دستیابی 
به تورم 22درصدی در سال جاری است. اين درحالی است که 
سال گذشته نرخ تورم ايران به بیش از 40درصد رسیده بود. 
با اين همه به نظر می رسد بانک مرکزی قصد دارد تا شرايط را 
برای کاهش نرخ تورم دگرگون کند. کاهش انتظارات تورمی 
را می توان مهمترين هدف بانک مرکزی از انتشار اين گزارش 
دانست. عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی در اين باره 
با خبرآنالين گفت وگو کــرده و می گويد، اين هدفگذاری که 
بانک مرکزی اخیرا آن را منتشر کرده، مجموعه سیاست هايی 
را شــامل می شــود که منجر به کنترل برخی شاخص های 
کالن اقتصادی می شــود. با توجه به تورم فزاينده ای که در 
يکی دوسال گذشته کشور تجربه شده، شاخص تورم اهمیتی 

دوچندان پیدا می کند.
از دهه 50 که قیمــت نفت باال رفت و اقتصاد کشــور به آن 
وابسته تر شد، همواره شاهد تورم دورقمی بوديم و به همین 
دلیل اکنون بیش از نیم قرن اســت اين شــرايط ادامه دارد. 
گرچه در مقاطع کوتاهی تورم تک رقمی شد ولی به سرعت با 
تورم دورقمی جايگزين شد. بانک مرکزی با توجه به شرايطی 
که برای کشور پیش آمده، نرخ تورم را برای امسال 22درصد 
ارزيابی کرده که البته دودرصد هم حاشــیه انحراف برای آن 
تعیین کرده است. به نظر من با توجه به نرخ تورم 40درصدی 

پارسال اين هدفگذاری مناسب و خوب است.
به گفته مديرعامل پیشین بانک ملی، بانک مرکزی اعالم کرده 

از عملیات بازار باز به عنوان يکی از تاکتیک های خود استفاده 
خواهد کــرد. اين روش اکنــون در نظام بانکــی بین المللی 
به شدت مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از طريق خريد 
و فروش اوراق قرضه نیز می خواهند حتی المقدور به کاهش 
نرخ تورم کمک کنند. اين دو روش مناسب هستند اما ضروری 
است اين مســئله با ديگر بخش ها نیز هماهنگ باشد. شرط 
موفقیت اين هدف گذاری همان طور که بانک مرکزی گفته، 
نیازمند کنترل سیاســت های مالی دولت است. در واقع اگر 
سیاست های مالی را که به کسری بودجه منجر شده، دولت 
کنترل کند و از مخارجی که بیش از توان اقتصاد کشور است 
چشم پوشی کرده و مهار نقدينگی را نیز در دستور قرار دهد، 
احتمال موفقیت راه حل بانک  مرکزی بیشتر از شرايط فعلی 
است. به باور من چنانچه دولت و بانک مرکزی بتوانند به اين 
مهم دست پیدا کنند، آنگاه قطعا شرايط به سود اقتصاد کشور 
خواهد شد و نرخ تورم نیز به اندازه انتظار بانک مرکزی کاهش 
پیدا می کند. به اين اعتبار فکر می کنم اگرچه اين اقدام عملی 
است اما محقق شــدن آن به همکاری میان بانک مرکزی و 
دولت گره خورده است. روند رو به رشــد قیمت ارز در دوماه 
اخیر بار ديگر زمینه را بــرای باالرفتن انتظارات تورمی مهیا 
کرده اما بانک مرکزی با انتشــار گزارشی کارشناسی تاکید 
دارد، محدوده افزايش نرخ تورم 22درصدی اســت. همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی می گويد، نرخ ارز در بازار واقعی نیست 
و با بازگشــت وضعیت صادرات به حالت عادی و رشد قیمت 

نفت در بازارهای جهانی، شرايط بهبود پیدا می کند.

   اقتصاد به  زبان ساده

رویای تورم 22درصدی چقدر واقعیت دارد؟

بازار تلفن  همراه فعال تحت تاثیر دو نیروی کامال غیرهمراستا 
قرار دارد. دو جبهه ای که اولی می تواند خوش خبر باشــد و 
عامل روانی مثبت به حساب بیايد و جبهه دوم که قادر است 
با پافشاری روی شايعه ها و غرغرهايی از جنس فعاالن صنفی 

نظم بازار را به هم بزند.
خبرگزاری تسنیم نوشته، در هفته گذشته حداقل 300هزار 
گوشی تلفن همراه ساخته شده توسط يک برند به بازار تزريق 
شده و پس از اين اتفاق قیمت گوشــی در بازار رو به  کاهش 
است. پس از شنیدن اين خبر میمون و مبارک، صبح ديروز 
جمعه، خبرگزاری ها اطالعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را روی خروجی خود گذاشتند. در اطالعیه وزارتخانه با همان 
ادبیات خشک و رسمی مرسوم خطاب به واردکنندگان آمده، 
پیرو سیاست های جديد بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، از اين پس به منظور واردات کاالی تلفن همراه، تنها 
ارز حاصل از صادرات تخصیص داده خواهد شــد. اين يعنی 
تالش های زياد واردکنندگان در روزهای سپری شده از سال 
جديد خیلی هم نتیجه نداشته است. واردکننده  های موبايل 
به طور رسمی از قطع پرداخت ارز نیمايی برای واردات گوشی 
موبايل گاليه دارند و می گويند اين کار مجبورشان می کند، 
به ســراغ خريد دالر از بازار آزاد بروند. نتیجه اين اتفاق کامال 
به  همان بدی خواهد بود که آنهــا می گويند و قیمت موبايل 
را به شــکل قابل مالحظه ای افزايش می دهد. شنیدن چنین 
زمزمه هايی، همین حاال که موبايل رســما گران است، برای 

مشتری و کاربران ايرانی ترسناک خواهد بود. 

وزارت صنعت هرگز حاضر نشد خبر قطع تخصیص ارز نیمايی 
به واردات موبايل را بپذيرد اما اطالعیه ای که ديروز منتشــر 
شده، نشان می دهد آنها حداقل از مدتی قبل چنین برنامه ای 
در سر داشته اند اما تصمیم شان الزاما به همان ترسناکی نیست 
که به نظر می رسید. در حقیقت هدف وزارتخانه اين است که 
واردکننده های موبايل را مجبور کند، ارز حاصل از صادرات 
را برای خريد گوشــی موبايل از خارج اســتفاده کنند. برای 
اينکه به اين برنامه ريزی و صحت اجرايش خیلی خوشبینانه 
نگاه نکنید، حتما الزم نیست يک واردکننده موبايل باشید. از 
همین بیرون گود هم می تواند نتیجه گرفت، واردکننده های 
موبايل برای تامین ارز مورد نیاز خود دچار  دردســر شده اند. 
در حالت خوشــبینانه قرار اســت آنها کلی زحمت بکشند و 
صادرکننده ای پیدا کنند که کاالهــای ايرانی را در خارج از 
کشور می فروشد. حاال بايد با طرف مذاکره کنند تا حاضر شود 
ارز حاصل از صادرات خود را برای خريــد موبايل در اختیار 
واردکننده ايرانی بگذارد؛ بله! شــايد دولت و وزارت صنعت 
بتوانند بخشی از اين فرايند را ساده کنند اما بعید نیست که 
شــاهد انجام شــیطنت های جديد در بخش واردات موبايل 
باشیم. مثال همین االن خبرگزاری ايسنا از قول دبیر انجمن 
واردکنندگان موبايل نوشته، برخی از فعاالن بازار موبايل های 
قاچاق را با اســتفاده از کد اقامت اتباع خارجی و با دريافت 
مبالغی بین 25 تا 100هزارتومان رجیستر می کنند. ديديد؟ 
در بازار موبايل هر سخت گیری می تواند به تولد نوع جديدی 

از تخلف منجر شود.

   دیجیتال

شوک بزرگ ارزی به بازار موبایل

  بیمه

دردسر حذف کاغذ از فرآیند صدور بیمه شخص ثالث
دفاتر کوچک فروش بیمه و رانندگان پس از ابالغیه جدید ابهاماتی پیدا کرده اند اما بیمه مرکزی می گوید چیزی 

تغییر نکرده و جای نگرانی نیست
بیمه مرکزی در 27ارديبهشــت ماه امســال بخشــنامه ای 
مبنی بر حذف بیمه نامه فیزيکی ابالغ کرد که باعث نگرانی 
نمايندگی ها و شــبکه فــروش صنعت بیمه شــد. برخی از 
فعاالن صنعت بیمه به اشــتباه تصور کردنــد که طبق اين 
بخشنامه، امتیاز صدور بیمه نامه شخص ثالث که برای دفاتر 
بیمه، سودساز اســت از آنها سلب خواهد شــد. به گزارش 
خبرگزاری ايرنا يکی از نمايندگان دفاتر بیمه ايران در اين باره 
گفته: »بیمه مرکزی ايران در اســتان ها و شهرستان ها بیمه 
شخص ثالث را از  نمايندگی ها می گیرد و عنوان می کند که 
اين کار را فقط دفاتر مرکزی انجام بدهد  و شما برويد دنبال 
بیمه های عمر و آتش ســوزی و ... در حالی که در ايران اين 

بیمه ها عمر و آتش سوزی و بیمه بدنه اصال جا نیفتاده است 
و در طرف مقابل بیش از 70درصــد درآمد نمايندگی های 
بیمه، بیمه شخص ثالث اســت که با اين بخشنامه، بیش از 
20 هزار نمايندگی بیمه و شــايد هم تا 30هــزار دفتر بايد 

تعطیل شوند.«
   بخشنامه بیمه مرکزی چه می گوید؟

بخشــنامه بیمه مرکزی که در تاريخ 27ارديبهشــت صادر 
شــده کمی ابهــام دارد. در بحشــی از آن می خوانیم کلیه 
شــرکت های بیمه ای از اول خردادماه زير ساخت های الزم 
را برای دسترسی الکترونیکی بیمه گذاران بیمه شخص ثالث 
به اطالعات مــورد نیاز فراهم آورند. طبق اين بخشــنامه به 

شــرکت های بیمه تاکید شــده کــه کلیــه بیمه نامه های 
شــخص ثالث خود را پس از دريافت کد يکتا از بیمه مرکزی 
ايران صادر کرده و لینک دريافت نسخه قابل چاپ بیمه نامه 
را از طريق ارسال پیامک، کد يکتا، آدرس الکترونیکی صفحه 
اســتعالم اصالت بیمه نامه از بیمه مرکزی ايران و نیز از آن 
شــرکت را به بیمه گذاران خود اعالم کنند. در اين بخشنامه 
اعالم شده بود که شرکت های بیمه کلیه فرآيندهای صدور 
و پرداخت خسارت بیمه نامه شــخص ثالث از جمله فروش و 
تمديد بیمه نامه، اعمال تخفیف نداشتن خسارت و رسیدگی 
و پرداخت خسارت را بدون نیاز به ارائه بیمه نامه فیزيکی انجام 
دهند. خودتان را جــای نمايندگی ها و دفاتر فروش بیمه در 

شهرستان ها بگذاريد؛ طبیعی نیست که ابالغ اين بخشنامه 
مبهم باعث نگرانی و تکدر خاطر شما شود؟

   واكنش سریع بیمه مرکزی برای شفاف سازی 
بیمه مرکزی خیلی سريع تالش کرد نگرانی نمايندگی های 
فروش بیمه را رفع کند. آنها در واکنش به نگرانی های حاصل 
از ابالغیه 27ارديبهشت ماه اعالم کردند تصمیم گرفته شده 
درباره ارائه خدمــات بیمه ای به بیمه گــذاران بدون نیاز به 
نسخه فیزيکی بیمه نامه شخص ثالث، برخالف آنچه در ابتدا 
برداشت می شد، به  هیچ وجه به مفهوم حذف شبکه فروش از 
فرآيند عرضه بیمه نامه مذکور نیست و شبکه فروش می تواند 
همچون گذشته نقش و کارکرد خود را حفظ کند. در اطالعیه 
مهربانه بیمه مرکزی همچنیــن آمده واحدهای صدور )اعم 
از شعب و نمايندگان( در شــرکت های بیمه موظف هستند 
همچون گذشــته با رعايت دقیق مقررات مربوطه، نسبت به 
تبیین و تشــريح اهداف و منافع اين طرح برای بیمه گذاران 
اقدام الزم را به عمل آورند و در اين راستا، با دريافت شماره 

تلفن همراه از بیمه گذاران و ثبت آن در سیستم صدور، امکان 
اطالع رسانی پیامکی وجود دارد و شرکت های بیمه عالوه بر 
اطالع رسانی الکترونیکی، در صورت درخواست بیمه گذاران 
موظف هستند نســخه چاپی بیمه نامه را نیز در اختیار آنها 
بگذارند. به اين ترتیب می تــوان نتیجه گرفت تصمیم جديد 
بیمه مرکزی ارتباطی با حذف نمايندگی ها فروش بیمه  نامه 
ندارد. اگرچه ممکن اســت خود مردم هم که تا االن پس از 
خريد بیمه نامه يک برگه کاغذی دريافــت می کردند هم با 
بخشنامه 27ارديبهشت دچار سردرگمی شوند. به خصوص 
اينکه بیمه نامه يکی از مدارکی اســت کــه طبق مقررات و 
آيین نامه های رانندگی هر فرد بايد موقع نشســتن پشــت 
فرمان ماشین در کنار گواهینامه و شناسنامه ماشین همراه 
داشته باشد. شايد در بعضی موارد استعالم الکترونیکی، نتیجه 
داشتن بیمه شخص ثالث ماشین را روشــن کند اما امکان 

استعالم رانندگی توسط پلیس همیشه وجود ندارد.
بیمه شخص ثالث بیشترين سهم حق بیمه تولیدی صنعت 

بیمه را دارا است به طوری که بر اساس آمار در سال98 حدود 
34درصد ســهم داشــته و پس از آن درمان با 23.8درصد 
و زندگی با 14.6درصد قرار داشــته اســت. به همین دلیل 
دفاتر بیمه به شــدت نگرانی کاهش میزان صدور بیمه های 
شخص ثالث هستند. امســال بیمه مرکزی جزئیات افزايش 
بیمه حق ثالث را اعالم کرد که بر اين اساس، حق بیمه ثالث 
خودروهای کمتر از چهار ســیلندر يک میلیون و 414هزار 
تومان و خودروهای پیکان، پرايد و سپند معادل يک میلیون 
و 674هزار تومان تعیین شــده اســت. نرخ حق بیمه ثالث 
ساير خودروها نیز برابر يک میلیون و 968هزار تومان و برای 
خودروهای سواری بیش از چهار سیلندر معادل دو میلیون و 

232هزار تومان است.
البته اين قیمت ها بدون احتســاب مالیات محاسبه شده و 
در نهايت مالک يک دستگاه پرايد امســال بايد برای خريد 
بیمه نامه شخص ثالث خود با فرض نداشتن تخفیف خسارت، 

2.2میلیون تومان پول بدهد.

راهنمای مشاهده ترکیب دارایی های سهام عدالت
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی ديروز از ســامانه 
جديــدی رونمايی کــرد کــه در آن مشــموالن 
ســهام عدالت می تواننــد ببینند دقیقــا صاحب 
 چــه ســهامی هســتند. اين ســامانه در ســايت

 sahamedalat.ir راه انــدازی شــده و کامال با 
samanese.ir که برای اســتعالم ســهام عدالت 
اســتفاده می شــد، متفاوت اســت. در اين سايت 
جديد شــما برای مشــاهده ترکیب دارايی هايتان 
بايد کد ملــی را وارد کنید. بعد از کد ملی، ســامانه 
برای شــما يک پیامک می فرســتد تا ببیند دقیقا 
خود شما پشت سیســتم نشســته ايد. بعد از ورود 

گزارش دارايی های ســهام عدالت پیش رويتان قرار 
می گیرد و شــما می توانید ببینید چه تعداد سهام 
از 36شــرکت بورســی داريد. اگر پیامکی برايتان 
نیامد، الزم نیســت نگران باشــید. احتماال شماره 
تماس شما در ســازمان خصوصی سازی ثبت نشده 
 باشــد. برای ثبت شــماره تلفن می توانید از سايت

 samanese.ir اســتفاده کنید. بعد از وارد کردن 
کد ملی و پاسخ به ســواالت امنیتی، وارد داشبورد 
مديريت ســهام عدالت خواهید شد و از منوی ثبت 
شماره تلفن همراه، می توانید شماره موبايل خود را 
تغییر دهید. بررسی ها نشان می دهد اغلب مشموالن 
سهام عدالت، ســهام 492هزار تومانی دارند. ارزش 

سهام عدالت آنها حاال بعد از گذشت 13سال، صاحب 
هفت میلیون و 683هزار تومان سهام هستند. توجه 
داشته باشــید که با تغییر قیمت هر سهم در بورس، 
اين رقم ممکن اســت روزانه تغییراتی داشته باشد 
و کم و زياد شــود. برخی ممکن است سهام عدالت 
532هزار تومانی داشته باشــند. حاال ارزش سهام 
عدالت ايــن افراد به رقمی حدود هشــت میلیون و 
300هزار تومان محاسبه می شود. آنهايی که سهام 
عدالت يک میلیون تومانی دارند هم ارزش ســهام 
عدالتشان به 15میلیون و 600هزار تومان می رسد. 
بايد توجه داشته باشــید که اين ارقام صرفا مربوط 
به سهام شــرکت های بورسی سبد ســهام عدالت 
است و بخش ديگری از ســهام عدالت مشموالن در 
شرکت های سرمايه گذاری استانی باقی مانده. ممکن 
است ارزش سهام عدالت برخی افراد متفاوت از ارقام 
يک میلیونی، 532 و 492هزار تومانی باشد. اين افراد 
احتماال از وراث مشموالن فوت شده هستند که سهام 

عدالت از والدين به آنها منتقل شده است.
نمونه ای از ترکیب دارایی سهام عدالت 492هزار 

تومانی
ترکیب دارايی ســهامداران عدالت با توجه به ارزش 
آنها در زمــان واگذاری متفاوت اســت. در اين بین 
کسانی که ســهام عدالت 492هزار تومانی داشتند، 

بخش بزرگ تری از مشموالن سهام عدالت را تشکیل 
می دهند. برای همین ســراغ ترکیــب دارايی اين 
ســهامداران رفته ايم تا ببینیم شرکت های شاخص 
حاضر در سبد سهام اين افراد کدام شرکت ها هستند. 
بررسی سبد سهام عدالت نشان می دهد اين سبد در 
نوع خودش يکی از بهترين هاســت و مجموعه ای از 

شرکت های بزرگ بورس در آن حضور دارند. 
19.3درصد از ارزش کل ســهام عدالت، مربوط به 
سهام شرکت صنايع پتروشیمی خلیج فارس است. 
هر کدام از مشموالن سهام عدالت 492هزار تومانی، 
االن هزار و 60ســهام فــارس دارند کــه ارزش آن 
يک میلیون و 485هزار تومان اســت. فوالد مبارکه 
اصفهان با نماد فوالد 13.1درصد ترکیب دارايی های 
را تشکیل داده. هر مشمول صاحب هزار و 165سهام 
اين شرکت به ارزش يک میلیون تومان است. وملی 
نماد متعلــق به شــرکت ملی صنايع مــس ايران، 
8.9درصد سبد سهام عدالت را تشکیل می دهد. هر 
کدام از مشموالن 492هزار تومانی، حاال 532سهام 
وملی دارند که ارزش آن به 685هزار تومان می رسد. 
568ســهم پااليش نفت تهران با نماد شــتران به 
ارزش 674هزار تومان، 277سهم بانک ملت با نماد 
وبملت به ارزش 474هزار تومان و 221سهم شرکت 
مخابرات ايران با نماد اخابر به ارزش 316هزار تومان، 

ديگر شرکت های شاخص حاضر در ترکیب دارايی 
مشموالن سهام عدالت را تشکیل می دهند. فهرست 
کامل دارايی های مشــموالن را می توانید در جدول 

پیش رو مشاهده کنید.
روش های فروش سهام عدالت

اگر در فرآيند آزادسازی سهام عدالت روش مالکیت 
مستقیم را انتخاب کرده باشید می توانید به دو روش 
تا سقف 30درصد از ســهام عدالت خود را بفروشید. 
روش اول مراجعه به بانک اســت. در اين روش شما 
با امضای يک توافق نامــه هفت بندی به بانک وکالت 
می دهید تا ســهام عدالت شــما را بفروشند. مهلت 
انتخاب اين روش تا سه شنبه 13خردادماه وجود دارد. 
بعد از امضای توافق نامه، بانک موظف است به انتخاب 
خودش به سبد سهام شما دست ببرد و 30درصد از 
آن را به هر قیمتی که توانست در بورس بفروشد. اين 
يعنی شــما نمی توانید انتخاب کنید کدام سهامتان 
را بفروشــید. همچنین اين فرآيند ممکن است چند 
روزی طول بکشــد.  روش دوم، فروش سهام عدالت 
از طريق کارگزاری هاست. در اين روش شما خودتان 
تعیین می کنید کی، کدام ســهام و به چه قیمتی را 
بفروشید. دست شما در اين روش بازتر است اما احتماال 
انتخاب چنین روشی برای خیلی ها امکان پذير نباشد. 
منظورمان کسانی است که آشنايی چندانی با بورس 

و شــیوه معامله در آن ندارند. چنین افرادی احتماال 
چاره ای جز انتخاب روش اول يعنی فروش از طريق 
بانک ها نداشــته  باشــند.  احتماال روش ديگری هم 
برای فروش سهام عدالت وجود دارد. در سامانه ای که 
توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی راه اندازی شده، 
گزينه ای برای فروش سهام عدالت به چشم می خورد 
که فعال غیرفعال است.  اين مورد احتمال ايجاد امکان 
sahamedalat. فروش سهام عدالت از طريق سايت

ir را بیشتر می کند.  کسانی که در فرآيند آزادسازی 
سهام عدالت روش غیرمســتقیم را انتخاب کرده اند 
هم امکان فروش سهامشان را دارند اما اين افراد فعال 
بايد منتظر بمانند. آنها اختیار مديريت سهامشــان 
را به شرکت های سرمايه گذاری استانی سپرده اند و 
راه فروش سهام عدالتشان از همین مسیر می گذرد. 
آنطور که سخنگوی ستاد راهبردی سهام عدالت اعالم 
کرده، نگهداری کل سهام، فروش کل سهام يا نگهداری 
بخشی از سهام و فروش بخشــی ديگر برای افرادی 
که روش دوم يعنی مديريت غیرمستقیم را انتخاب 
کرده اند، منوط به پذيرش شرکت های سرمايه گذاری 
استانی در بازار سهام است. بعد از ورود اين شرکت ها 
به بورس، سهامداران عدالت می توانند سهامشان را 
به طور کامل به شــرکت های سرمايه گذاری استانی 

بفروشند. 

فروش سهام عدالت 
ممنوع!

مالکان سهام عدالت که امروز به فروش ۳0درصد 
از دارایی خود رضایت می دهند ممکن است مرتکب 

اشتباهی بزرگ شوند؛ حتی با وجود اینکه فروش سهام 
می تواند آنها را ناگهان صاحب پنج میلیون تومان کند

گروه بازار|  مشموالن ســهام عدالت می توانند از امروز تا سقف 30درصد سهام خود را بفروشند 
و دارایی های خود را در سایت جدید معرفی شــده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به نشانی 
sahamedalat.ir ببینند. مدیرعامل این شرکت می گوید به دو صورت امکان فروش سهام عدالت 
وجود دارد. مشموالن سهام عدالت می توانند با مراجعه به بانک به صورت یکجا 30درصد از سهام 
خود را بفروشند یا اینکه با مراجعه به کارگزاری ها و سایت منتخب شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اقدام به فروش تک تک سهام شرکت ها کنند. برای فروش سهام عدالت به صورت یکجا، سهامداران 
تا 13خرداد می توانند به بانک ها مراجعه کنند. البته همه این موارد شامل حال کسانی می شود که 
در فرآیند آزادسازی سهام عدالت، روش مالکیت مستقیم را انتخاب کرده اند. اگر هنوز این کار را 
نکرده اید، تا پنجشنبه این هفته یعنی 15خردادماه وقت دارید. اگر روش مستقیم را انتخاب کنید، 
اطالعات شما از سازمان خصوصی سازی به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال می شود و صاحب کد 
بورسی خواهید شد. حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی درباره فروش سهام 
عدالت در کارگزاری ها می گوید تفاوت این نوع فروش در این است که فرد می تواند براساس قیمت 
روز، سهام خود را بفروشد یا اینکه به سبد سهام خود اضافه کند. به گفته فهیمی افرادی که قصد 
فروش ندارند نیازی به این اقدامات نیست و سود سهام آنها، مثل گذشته به حسابشان واریز می شود. 
سهام عدالت جزو دارایی فرد محسوب می شود و اگر سهامدار در بورس فعال باشد در سبد سهامی 
خود می تواند تک تک سهام شرکت ها را ببیند. اگر فرد در بورس فعال نیست می تواند با مراجعه به 
سایت sahamedalat.ir فهرست دارایی های خود را مشاهده کند. از ابتدا سهام عدالت برای نگه 
داشتن طراحی شده. ترکیب آن یکی از بهترین ترکیب هاست و برای همین خیلی از کارشناسان 
توصیه می کنند اگر نیازی به پول ندارید، سهام عدالتتان را نفروشید. حداقل اگر مجبور به فروش 
آن هستید، خودتان برای فروش دست به کار شوید چراکه سپردن این کار به بانک ها چندان توصیه 
نمی شود. اگر فروش سهام عدالت را به بانک ها بسپارید، آنها به انتخاب خودشان 30درصد از ترکیب 

دارایی ها را می فروشند و شما نمی توانید درباره قیمت و زمان فروش سهام تصمیم بگیرید. 

ترکیب دارایی سهام عدالت به ارزش هفت میلیون و 683هزار تومان
درصد از کلارزش سهام نام شرکت

درصد19.3يک میلیون و 485هزار تومانصنايع پتروشیمي خلیج فارس
درصد13.1يک میلیون و هشت هزار تومانفوالد مبارکه اصفهان

درصد6858.9هزار تومانشرکت ملي صنايع مس ايران
درصد6748.8هزار تومانپااليش نفت تهران

درصد4746.2هزار تومانبانک ملت
درصد3544.6هزار تومانپتروشیمي مارون

درصد3164.1هزار تومانمخابرات ايران
درصد3074.0هزار تومانگروه مپنا

درصد2973.9هزار تومانبانک تجارت
درصد2313.0هزار تومانشرکت معدني و صنعتي چادر ملو

درصد2232.9هزار تومانفوالد خوزستان
درصد2222.9هزار تومانبانک صادرات ايران

درصد2202.9هزار تومانکشتیراني جمهوري اسالمي ايران
درصد2102.7هزار تومانپااليش نفت اصفهان

درصد1752.3هزار تومانپااليش نفت بندر عباس
درصد1231.6هزار تومانشرکت معدني و صنعتي گل گهر

درصد1111.5هزار تومانپتروشیمي جم
درصد961.3هزار تومانفجر انرژي خلیج فارس

9دهم درصد71هزار تومانفوالد آلیاژي ايران
هشت دهم درصد59هزار تومانپارس سوئیچ

هفت دهم درصد55هزار تومانآلومینیوم ايران
شش دهم درصد46هزار تومانپتروشیمي شهید تندگويان

پنج دهم درصد37هزار تومانپااليش نفت تبريز
چهار دهم درصد33هزار تومانپااليش نفت الوان

چهار دهم درصد29هزار تومانکارخانجات مخابراتي ايران
سه دهم درصد25هزار تومانصنايع سیمان دشتستان

سه دهم درصد23هزار تومانپااليش نفت شیراز
سه دهم درصد21هزار تومانپست بانک ايران

دو دهم درصد16هزار تومانگروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
دو دهم درصد13هزار تومانسیمان داراب

دو دهم درصد13هزار تومانبیمه دانا
يک دهم درصد11هزار توماننیرو ترانس

يک دهم درصدشش هزار تومانايران خودرو
يک دهم درصدشش هزار تومانسايپا

يک دهم درصدسه هزار تومانمهندسي حمل و نقل پتروشیمي
کمتر از يک دهم درصدسه هزار تومانسرمايه گذاري رنا

آمار و رقم های ارائه شده درباره ارزش 
روز سهام عدالت نشان می دهد، سهام 
هریک از مشموالن بیش از 17.4برابر 
شده است. به عنوان مثال ارزش روز 
سهام عدالت فردی که ارزش اسمی 
سهام عدالت وی یک میلیون تومان 

است، درحال حاضر 17میلیون و 400هزار 
تومان خواهد بود و شخصی هم که ارزش 

اسمی سهام عدالتش 500هزار تومان 
بوده، درحال حاضر صاحب هفت میلیون 

و 700هزار تومان سهام عدالت است. 
نکته قابل توجه در زمینه ارزش روز 

سهام عدالت مشموالن این است که با 
توجه به نوسانات بازار سرمایه، ارزش 
روز سهام هریک از مشموالن تغییر 

یافته و افزایش و کاهش پیدا می کند. 
بر این اساس با توجه به  فراهم آمدن 

شرایط فروش 30درصدی سهام عدالت 
به صورت وکالتی از طریق بانک ها، 
سهامدارانی که ارزش اسمی سهام 

عدالت آنها یک میلیون تومان است 
حدود پنج میلیون و 220هزار تومان 
و مشموالنی که ارزش اسمی سهام 

عدالت آنها 500هزار تومان است، مبلغ 
دومیلیون و 300هزار تومان از طریق 

بانک ها دریافت خواهند کرد.

کته
ن



بورس
08 روزنامه صبح ايران  سال دهم  شماره 2665   شنبه  10 خرداد  1399

استاندار در آئین آغاز رزمایش مساوات، همدلی و کمک مومنانه:

خوبی  عملکرد  شرقی  آذربایجان  احمر  هالل 
در مدیریت حوادث داشت

تبریز- مجید مسلمی: استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از 
مشارکت مردم و خیران استان در طرح کمک مومنانه، بر تداوم این 
مشارکت ها تا زمان عادی شدن شرایط تأکید کرد و گفت: وضعیت 
فعلی کشور و بخصوص آذربایجان شرقی و تبریز، تداعی گر روحیه 
ایثار و فداکاری ایام دفاع مقدس است. دکتر محمدرضا پورمحمدی 
در آئین آغاز رزمایش مساوات، همدلی و کمک مومنانه جمعیت 
هالل احمر استان، با قدردانی از اقدامات و فعالیت های هالل احمر 
از زمان شیوع بیماری کرونا، گفت: سال گذشته از نظر وقوع حوادث 
سال سختی برای استان بود و هالل احمر در مدیریت و کنترل این 
حوادث هم عملکرد بسیار خوبی داشت. وی خاطرنشان کرد: پس 
از شیوع بیماری کرونا هم با همکاری و هماهنگی هالل احمر و 
سایر دستگاه های مسئول، عملیات غربال گری در مبادی ورودی 
و خروجی استان به بهترین شکل اجرا شد. پورمحمدی با اشاره 
به مشارکت اقشار مختلف مردم و خیران استان در طرح کمک 
اظهار  کم درآمد،  و  محروم  اقشار  از  معیشتی  و حمایت  مومنانه 
داشت: وضعیت فعلی کشور و بخصوص آذربایجان شرقی و تبریز، 
تداعی گر روحیه ایثار و فداکاری ایام دفاع مقدس است. استاندار 
آذربایجان شرقی در ادامه با قدردانی از نقش موثر نماینده ولی فقیه 
در استان در مشارکت فعال مردم و خیران در حمایت از محرومان 
و نیازمندان، گفت: انتظار داریم که کمک های مردمی تا عادی 
شدن شرایط، استمرار داشته باشد و دولت نیز نهایت تالش خود 
را برای اعطای تسهیالت حمایتی و حمایت از اقشار نیازمند ادامه 
خواهد داد. پورمحمدی افزود: در صورت ارزیابی میزان مشارکت 
مردم در دستگیری از آسیب دیدگان ناشی از کرونا، مطمئناً استان 
آذربایجان شرقی جزو استان های برتر خواهد بود. وی با اشاره به 
آخرین وضعیت بیماری کرونا در کشور، گفت: خوشبختانه طبق 
گزارش ستاد ملی مقابله با کرونا، 10 استان در آستانه مهار بیماری 
هستند و امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد ریشه کن شدن بیماری 

کرونا در کشور باشیم. 
  

از  اوقاف  سازمان  بازرسی  مدیرکل  تقدیر 
پروژه های عمرانی بقاع متبرکه

قم - مدیرکل بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان اوقاف ضمن 
بازدید از بقاع شاخص ناحیه دو قم، از اجرای طرح های مختلف 
عمرانی در این حرم های مطهر تقدیر و تشکر کرد.  به گزارش روابط 
قم، حجت  االسالم  استان  امور خیریه  و  اوقاف  اداره کل  عمومی 
والمسلمین شوزب شیری با حضور در قم ضمن زیارت مضجع 
شریف امامزادگان مدفون در ناحیه دو شهرستان قم، از روند اجرای 
طرح های عمرانی در این بقاع بازدید کرد. وی نخست در آستان 
مقدس امامزاده سید معصوم)ع( حضور یافت و در جریان پروژه های 

تکمیل آشپزخانه و نصب پنل های خورشیدی برای احداث نیروگاه  
آفتابی در این بقعه قرار گرفت. مجموعه نیروگاه های خورشیدی 
با هدف استفاده بهینه از فضای بقاع متبرکه و درآمدزایی بیشتر، 
طرحی است که در ده ها حرم مطهر امامزادگان استان قم اجرایی 
شده است. حجت االسالم والمسلمین شیری در ادامه به آستان 
از نزدیک، پروژه نصب  ابیض)ع( رفت و  امامزاده عبداهلل  مقدس 

ضریح جدید این بقعه را مورد ارزیابی قرار داد.
وی در پایان از اجرای این پروژه ها توسط اداره اوقاف ناحیه دو 

شهرستان قم تقدیر و تشکر کرد.

و  خوزستان  استانداری  عمرانی  معاون  بازدید 
مدیرعامل از پروژه های برق منطقه ای خوزستان

اهواز - معاون هماهنگی امور امور عمرانی استانداری خوزستان 
و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان، از مراحل ساخت 
اولین نیروگاه تولید پراکنده این شرکت در اندیمشک و پروژه های 
برق در اهواز بازدید کردند. این نیروگاه دو واحد ۲۵ مگاواتی )در 
مجموع ۵0 مگاوات( ظرفیت دارد و در شهرک صنعتی اندیمشک 
با ارزش سرمایه گذاری ۷ هزار میلیارد ریال، در حال ساخت است. 
در این برنامه میدانی از مراحل احداث و نصب تجهیزات خریداری 
شده بازدید صورت گرفت و مقرر شد که موانع راه اندازی آن به 
زودی برطرف شود. یکی از مشکالت موجود عدم همکاری سازمان 
های مربوطه و مشکل تامین گاز برای راه اندازی فاز اول این نیروگاه 
بوده که در این بازدید بنا شد با همکاری سازمان ها و دستگاه های 
مربوطه به زودی حل شود. فاز اول این نیروگاه در تیرماه و فاز دوم 
آن در مرداد به بهره برداری خواهد رسید تا برق منطقه پایدار تر از 
گذشته شود. در ادامه؛ از پروژه های برق در شهر اهواز از جمله پست 
در حال احداث 1۳۲ کیلو ولت کیانشهر 1، پست 1۳۲ کیلو ولت 
گلبرگ و خط چهار مداره مهزیار- سپنتا- رینگ اهواز بازدید انجام 
و آخرین وضعیت شبکه برق مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این 
بازدید ها رفع موانع و مشکالت موجود در توسعه شبکه برق استان 
بوده است تا در آستانه فصل گرم، برق پایداری برای شهروندان 

تامین شود.

شرکت  در    99 سال  تحقیقاتی  های  اولویت 
توزیع نیروی برق چهارمحال وبختیاری 

مدیر  هاشمی  مریم  مهندس  ثرائی:  مرجان   - شهرکرد 
مدیر دفتر تحقیقات  شرکت توزیع نیروی برق استان  درگفتگو 
با خبرنگارگفت: با توجه به اهمیت پروژه های پژوهشی و منافع 
اجتماعی و اقتصادی آن ، 8 پیشنهاد تحقیقاتی این شرکت بعنوان 
اولویتهای تحقیقاتی سال جاری شرکت توزیع نیروی برق استان 
برای اجرامشخص شد  به گفته وی ارائه سامانه جامع اتوماسیون 
و بازآرایی شبکه تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان 
چهارمحال وبختیاری با ادوات حفاظتی موجود،همچنین شناسایی 
علل ریشه ای خاموشی در فیدرهای نمونه وارائه راهکارها برای 
انرژی  کاهش  و  شبکه  اطمینان  قابلیت  های  شاخص  افزایش 
توزیع نشده وارائه راهکارعملی و مبتنی برقابلیت اطمینان برای 
مدیریت دارایی فیزیکی شبکه و تعیین بودجه بهینه برای تعمییرات 
پیشگیرانه از قبیل 8طرح پیشنهادی می باشند   مهندس هاشمی 
درادامه  تحلیل هزینه های تمام شده برق در شبکه توزیع استان 
رله  وساخت  طراحی   ، تلفات  ویژه  به  مختلف  عوامل  از  ناشی 

تشخیص پارگی نول وبررسی اثر افت ولتاژ الیه های انتقال ، فوق 
توزیع و توزیع بر تلفات فنی شبکه استان چهارمحال وبختیاری را نیز 
جزدیگرطرحهای پیشنهادی به شرکت جهت تایید واجرا می باشند 
و  محققین  از  حمایت  اعالم  ضمن  هاشمی  مهندس  خانم 
نویسندگان و اعطای حق التالیف به ارائه مقاالت در کنفرانس های 
صنعت برق  خاطر نشان کرد : همکاران محترم می توانند با توجه 
به نقش موثر تحقیقات و پژوهش در دستیابی به اهداف شرکت ، 
پیشنهادات و موضوعات خودرا در سامانه تحقیقات برق به آدرس 

https://satab.nri.ac.ir   ثبت کنند.

رییس شورای اسالمی شهرقدس: 

موجب  قدس  صنعتی  مناطق  دوگانه  مدیریت 
افت تولید می شود

شهرقدس - غالمرضا جباری: 
شهرقدس  اسالمی  شورای  رییس 
حضور  با  که  شورا  رسمی  جلسه  در 
دادستان برگزار شد، مطالبات مختلف 
گزارش  به  کرد.  پیگیری  را  شهر 
الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت 
قدس،  شهرداری  و  اسالمی  شورای 
حسین چناقچی در جلسه رسمی ۲۴۵ شورای اسالمی شهرقدس 
که با حضور دادستان و شهردار برگزار شد، گفت: اوقاف یکی از 
مقدس ترین آموزه های اسالم است و همه مردم به این سنت 
پسندیده احترام میگذارند، مشکالت حقوقی مردم قدس با اداره 
اوقاف ناقض بی احترامی یا بی اعتمادی مردم و مسئوالن قدس به 
وقف نیست. وی افزود: سالهاست این مشکل در قدس وجود دارد 
و علیرغم حکم حکومتی مقام معظم رهبری در خصوص تبدیل 
به احسن، این قانون به درستی در قدس اجرا نمی شود. چناقچی 
اظهار داشت: در جلساتی که مسئوالن ارشد شهرستان با مدیران 
اوقاف داشتند مقرر شد که تبدیل به احسن امالک مسکونی با نرخ 
صفر تا ده هزار تومان، امالک صنعتی صفر تا یک میلیون تومان و 
امالک تجاری صفر تا ۲00 هزار تومان باشد که اوقاف همه را با 
سقف محاسبه می کند که در توان مردم نیست و اعتراض آنها را 

در پی داشته است.

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان:

شمار مشترکان گازطبیعی استان  از مرز 586 
هزار گذشته است

   گرگان - مهندس محمد رحیم رحیمی درگفتگو با پایگاه خبری 
گازگلستان دراین خصوص گفت:در راستای فرآیند جذب مشترکین 
گاز طبیعی  ،  روند اشتراک پذیری در بخشهای مختلف مصرف به 
قوت ادامه داشته   تا هموطنان فاقد گاز بتوانند  از این نعمت الهی 
بهره مند شوند.وی در ادامه ازجذب تعداد 18 هزار و ۴۲0  مشترک 
جدید گاز در سال 98  خبرداد که ازاین تعداد حدود  10۳۲0 مشترک 
شهری و تعداد  8100  مشترک نیز روستایی بودند که درسال گذشته 
به جمع مشترکین گاز اضافه شدند .   مهندس رحیمی تصریح کرد: با 
همت و تالش مجموعه کارکنان گازگلستان درمجموع تاکنون بالغ بر 
۵86 هزارو 8۳6 مشترک در سطح استان مصرف کنندگان گازطبیعی 
می باشند  که تعداد  ۳۵۷ هزار و 191  مشترک شهری و ۲۲9 هزارو 
6۴۵ مشترک نیز روستایی می باشند.  مدیرعامل شرکت گازاستان 
گلستان  تصریح کرد:در مجموع تاکنون شهرستان گرگان با جذب 
بیش از 1۵9 هزار و گنبد با افزون 10۵ هزارمشترک  بیشترین حجم 
مشترکین جذب شده استان  را دارند .وی بااشاره به این که تاکنون 
1۷9۲  پروژه گازرسانی دربخشهای مختلف شهری،روستایی، صنایع 
عمده و جایگاه CNG  گازرسانی شده،اظهار داشت: این پروژه ها 
شامل ۳۳  شهر و  880  روستا ، تعداد  81۵ واحد صنعتی عمده و 

همچنین 6۴ جایگاه  سی ان جی می باشد.

از خبرها

فرآيند احراز هويت سامانه سجام باالخره در هفته گذشته آن هم 
به لطف آزادسازی ســهام عدالت غیرحضوری شد. آنطور که در 
سايت سامانه سجام آمده، قرار است اپلیکیشن های آپ و سیگنال 
و همچنین کارگزاری سهم آشــنا کار احراز هويت الکترونیک 
مشتريان سجام را انجام دهند. پیش از اين اعالم شده بود فرآيند 
احراز هويت غیرحضوری از پنجشــنبه هشتم خرداد ماه شروع 
می شود، ولی اپلیکیشن سیگنال پیش دستی کرد و گزينه احراز 
هويت الکترونیک سجام را از همان روز سه شنبه ششم خرداد ماه 
آغاز کرد. بررسی ها نشان می دهد تا لحظه نگارش اين متن هنوز 
امکان احراز هويت غیرحضوری در سايت کارگزاری سهم آشنا 
و اپلیکیشن آپ فراهم نشده است.  احراز هويت سجام به صورت 
غیرحضوری يکی از آرزوهای ديرينه سهامداران بود که حاال رنگ 
واقعیت به خود گرفته. ولی نگاهــی به آمار و ارقام بورس بازهای 
جديد نشــان می دهد اين اقدام کمی دير به ثمر نشسته است. 
چراکه فروردين  ماه با وجود شرايط شیوع ويروس کرونا، اوج اقبال 
مردم به بازار بود. آمارها نشــان می دهد دی ماه سال 98 حدود 
261هزار نفر، بهمن  ماه حدود 554هزار نفر و اسفند ماه حدود 
487هزار نفر در سامانه ســجام ثبت نام کرده بودند. اين اعداد و 
ارقام در فروردين  ماه با وجود تعطیلی نیمه اول و شرايط قرنطینه 
خانگی، جهش چشمگیری داشته و به يک میلیون و 202هزار 
نفر رسیده است! حتی مشتريان بعضی کارگزاری ها در اين ماه 
حدود دو برابر شده و نشان می دهد اقدام شرکت سپرده گذاری 
مرکزی برای غیرحضوری کردن فرآيند احراز هويت در سامانه 
سجام، خیلی زودتر از اينها انجام می شد. به هر صورت می توانیم 
اين نوشداروی بعد از مرگ را به فال نیک بگیريم و با ذوق بیشتری 
منتظر راه اندازی احراز هويت الکترونیک در ديگر سامانه ها يعنی 

آپ و کارگزاری سهم آشنا باشیم.

شرکت زر ماکارون قرار بود چهارشــنبه هفته گذشته همراه با 
شرکت پلیمر آريا ساسول وارد بورس شود. ولی افشای اطالعات 
بااهمیت يعنی افزايش قیمت مصوب انواع ماکارونی در شــب 
سه شنبه، عرضه اولیه سهام غزر را به تعويق انداخت. هرچند بعد 
از به تعويق افتادن عرضه اولیه غزر سهامداران منتظر هستند تا 
در آينده نزديک شاهد اين عرضه اولیه باشند اما برخی شنیده ها 
حاکی اســت که امکان دارد پیش از آن، عرضه اولیه نماد وپويا 
متعلق به شرکت سرمايه گذاری پويا انجام شود. شنیده می شود 
در صورت تکمیل مدارک و گزارش گیــری و تايید ناظر، عرضه 
اولیه وپويا انجام خواهد شد. اين نماد 17 ارديبهشت  ماه امسال 

در بازار اول فرابورس و گروه سرمايه گذاری ها درج شده بود.

 نوشداروی سجام بعد از 
روزهای کرونایی

انتظار برای زر ماکارون و 
سرمایه گذاری پویا

     گزارش هفته

     عرضه اولیه

درس هایی که باید از نمودار شمعی یاد 
بگیریم

تابلو هر نمادی را در بورس پیش روی تان باز کنید، 
با اعداد و ارقام مختلفی روبه رو می شوید که در نگاه 
اول شما را حسابی گیج می کنند. در ستون هفتگی 
تابلوخوانی تصمیم داریم سراغ تک تک این اعداد 

و ارقام برویم تا ببینیم هر کدام از آنها چه اطالعاتی 
در اختیار ما می گذارند.  احتماال تا به حال برای تان 

پیش آمده باشد که بخواهید اطالعات مربوط به قیمت 
سهام در روزهای گذشته را مشاهده کنید. ساده ترین 

کار استفاده از نمودار حجم قیمت خطی است. برای 
مشاهده این نمودار باید از بین سربرگ های موجود 

در سمت راست باالی تابلو هر نماد در سایت مدیریت 
فناوری بورس به نشانی tsetmc.com گزینه سابقه 

قیمت حجم را انتخاب کنید. با جابه جایی نشانگر 
روی این نمودار می توانید اطالعات قیمت مربوط به 

روزهای مختلف را مشاهده کنید. برای بزرگ تر کردن 
بازه زمانی می توان از تنظیمات پایین نمودار استفاده 
کرد.  نمودار حجم قیمت از نظر ظاهری تفاوت خیلی 

زیادی با نمودارهایی دارد که خارج از بورس دیده ایم. 
هر شمع در این نمودارها نماینده یک روز است. 

منظورمان از شمع، همان مستطیل های عمودی سفید 
و سیاه هستند که بعضا دو خط از باال و پایین شان 

خارج شده. هر کدام از این شمع ها اطالعات چهار 
قیمت را در اختیار ما می گذارند. با جابه جایی نشانگر 

روی هر کدام از شمع ها، عدد دقیق این چهار قیمت 
قابل مالحظه است. Open به معنای قیمت اولین 

معامله سهام در روز کاری مورد نظر است و به ما 
می گوید راس ساعت 9 صبح و در زمان بازگشایی 
بازار، قیمت سهام چقدر بوده. Close نقش طرف 

مقابل را دارد و به ما می گوید آخرین معامله سهام در 
روز کاری مورد نظر روی چه قیمتی انجام شده است. 

Low نماینده کمترین قیمت معامله در روز کاری و 
High نماینده بیشترین قیمت معامله است. شمع ها 
در نمودار حجم قیمت هر چهار مورد باال را در خود جا 

داده اند. کمترین قیمت همان نقطه ای است که خط 
پایین مستطیل تا آنجا کشیده شده. خط باالیی هم تا 

باالترین قیمت یعنی همان قیمت High طول دارد. 
 Close و Open دو طرف مستطیل به ما قیمت های

را نشان می دهد اگر داخل شمع سبز یا سفید باشد، 
این یعنی قیمت آخرین معامله از قیمت اولین معامله 

باالتر بوده و سهام در این روز کاری روند صعودی را 
تجربه کرده است. در طرف مقابله اگر رنگ مستطیل 

سیاه یا قرمز باشد، نشان دهنده کاهش قیمت در طول 
ساعات معامالت است. هرچه مستطیل ها و خط های 
دوطرف شان کشیدگی بیشتری داشته باشند، نشان 

از نوسانات باال سهام شرکت در روز کاری مورد بررسی 
دارد. احتماال از این پس با مشاهده نمودارهای شمعی 

حجم قیمت، کمتر سرگیجه خواهید گرفت.

نی
خوا

لو 
تاب    طلب 13میلیاردی ســهامداران از سود 

مجمع یک شرکت
شرکت ســیمان ســاوه در مجمع عمومی ساالنه 
خود پرداخت سود نقدی 230تومانی به ازای هر 
ســهم را تصويب کرد. در زمان عرضــه اولیه، هر 
نفر توانسته بود 36سهم ســاوه بخرد و اين يعنی 
خیلی از ما حاال هشت هزار و 280تومان از شرکت 
سیمان ساوه طلب داريم و برای دريافت اين مبلغ 
بايد از اول تیرماه با امور ســهام اين شرکت تماس 
بگیريم. احتماال هشت هزار تومان برای خیلی ها 
ارزش تماس گرفتن و پیگیری را نداشته باشد  اما 
اين ماجرا روی ديگری هم دارد. زمان عرضه اولیه 
ساوه در تاريخ 21اســفند ماه حدود يک میلیون 
و 618هزار نفر سهام ســاوه خريدند. احتماال آنها 
هم دل شــان نمی خواهد برای هشت هزار تومان 
خودشان را به زحمت بیندازند. اگر چنین اتفاقی 
بیفتد، شرکت سیمان ســاوه صاحب 13میلیارد 
تومان پولی خواهد بود که بايد به عنوان سود نقدی 

بین سهامداران خرد تقسیم شود. 

   مراجعه بــه بانک برای دریافت ســکه 
500تومانی

شايد به نظرتان هشــت هزار تومان سود مجمع 
شرکت سیمان ساوه، ارزش پیگیری را داشته باشد  
اما اگر نگاهی به سود نقدی شــرکت پگاه گیالن 

بیندازيد، متوجه عمق ماجرا خواهید شد. تا اينجای 
کار غگیال کم ارزش ترين عرضه اولیه سال 99 بوده. 
طوری که هر نفر صرفا توانســت 15سهم غگیال 
يعنی 18هزار و 800تومان بخرد. همین شرکت در 
تاريخ 17ارديبهشت مجمع عمومی ساالنه برگزار 
کرد و در آن پرداخت ســود نقدی 32.6تومان به 
ازای هر سهم به تصويب رسید. يعنی حاال هر کدام 
از مشارکت کنندگان عرضه اولیه غگیال که سهام 
خود را تا زمان برگــزاری مجمع عمومی نفروخته 
بودند، حدود 489تومان سود نقدی دارند. بر اساس 

اطالعیه زمان بندی سهامداران خرد می توانند تیر 
ماه با مراجعه به بانک تجارت يک سکه 500تومانی 

تحويل بگیرند!

   تالش برای کوتاه شدن فاصله سود نقدی 
تا جیب سهامدار

يکی از اهداف اصلی راه اندازی سامانه سجام، حل 
و فصل مشــکالت مربوط به پرداخت سود نقدی 
بود. شــرکت ها به جای زمانبندی و بستن قرارداد 

با بانک ها، خیلی راحت می توانند از طريق سامانه 
سجام ســود نقدی مجمع عمومی ساالنه خود را 
به حساب سهامداران در شــرکت سپرده گذاری 
مرکزی و شماره شــبا اعالم شده در سامانه سجام 
واريز کنند. اين مورد سال هاست که به طور کامل 
اجرايی نشده و همچنان تقسیم سود با همان روش 
قديمی انجام می شــود. احتماال ايــن روش براي 
شرکت ها صرفه بیشــتری خواهد داشت، چراکه 
خیلی ها اصال نمی دانند بايد به بانک بروند و سود 
نقدی بگیرند و خیلی های ديگر آنقدری سود نقدی 
برايشان کم ارزش است که خودشان را به زحمت 
نمی اندازند. همه اين موارد دســت به دســت هم 
می دهد تا پول سهامداران پیش شرکت باقی بماند. 

   امید دوباره به سامانه سجام
سرمايه گذاران بورس در هفته اخیر شروع به امضای 
طومار در اعتراض به واريز نشــدن ســود مجامع 
بورس توسط سامانه ســجام کردند. در اين طومار 
که تا ديروز حدود 65هزار نفر آن را امضا کرده اند 
آمده، با توجه به رسالت اصلی شرکت سپرده گذاری 
مرکزی و سامانه سجام برای پرداخت سود مجامع، 
خواستار رسیدگی هر چه سريع تر به اين موضوع 
از طرف سازمان های مربوطه و همچنین مجلس 
شورای اسالمی هســتیم. چراغ اولین واکنش به 
طومارنويسی ســهامداران را حسین سالح ورزی 
روشــن کرد. او که عضو شورای عالی بورس است، 
پنجشنبه شب در حســاب توئیتری خود نوشت: 
امروز در شــرکت ســپرده گذاری گزارش شد که 
زيرساخت مناسب برای واريز سود مجامع بورس 
از طريق سامانه سجام فراهم شده است. از طريق 
شــورای عالی بورس پیگیری خواهیم کرد که به 
زودی همه شرکت ها ملزم به واريز سود سهامداران 

در اين مسیر بشوند.

چرا سود را به حسابم 
واریز نمی کنی؟

گزارشی از مصائب پرداخت سود نقدی شرکت ها 
به سهامداران که تنها راه چاره آن به سامانه 

سجام ختم می شود
احمدرضا نجفی|    سود کردن در بورس محدود به خرید سهام و فروش آن به قیمت باالتر 
نیست. پای سود نقدی هم در میان است. منظورمان همان مبلغی است که در مجمع عمومی 
ساالنه شرکت ها بین سهامداران تقسیم می شود و هر کدام می توانند بسته به تعداد سهامی 
که دارند، از عملکرد یک ساله شرکت ســود بگیرند. این دریافت سود به همین راحتی ها 
نیست و ممکن است کمی دوندگی داشته باشد. سامانه سجام آمده بود تا نقش یک راه حل 
مناسب برای تقسیم سود را ایفا کند  اما گذر زمان به کلی این هدف را به دست فراموشی 
سپرد. حاال خیلی از سهامداران به هزار و یک دلیل که یکی از آنها می تواند آگاهی نداشتن 
از زمان برگزاری مجمع عمومی و تصمیمات آن باشد، ســود خود را دریافت نمی کنند. یا 
حتی ممکن است ارزش سود نقدی تقسیم شده آنقدر  ناچیز باشد که به طی کردن مراحل 
دریافتش نیارزد. نمونه آن را می توان در ماجرای تقسیم سود نقدی شرکت های پگاه گیالن 

و سیمان ساوه مشاهده کرد.

     نبض بورس

 چهارشنبه هفته گذشــته بورس میزبان شرکت 
پلیمر آرياساســول بود. در اين عرضــه اولیه که به 
عنوان پنجمین عرضه اولیه ســال 99 به حســاب 
می آيد، بیش از سه میلیون و 350هزار نفر مشارکت 
داشتند تا رکوردی جديد در حضور مردم در عرضه 

اولیه به ثبت برسد. 
اين در حالی اســت که اختالل در واريز وجه و ثبت 
سفارش در بسیاری از کارگزاری ها باعث شد تا تعداد 
زيادی از معامله گران قادر به شــرکت در اين عرضه 
اولیه نباشــند. نهايتا هر کدام از مشارکت کننده ها 
توانســتند 58سهم آريا با ســقف قیمت شش هزار 
و 512تومان بخرند کــه ارزش آن حدود 378هزار 

تومان است.

امروز شــنبه دهم خرداد ماه مشــموالن سهام 
عدالت که روش مســتقیم را برای مالکیت ســهام 
عدالت خود انتخاب کرده بودند، می توانند مديريت 
آن را به دســت بگیرند. پیش از اين مسئوالن ستاد 
راهبردی آزادسازی ســهام عدالت از امکان فروش 
30درصد سهام عدالت از روز شنبه دهم خرداد ماه 

خبر داده بودند. 

شاخص بورس با عقب نشــینی پشت سر هم در 
هفته گذشته به محدوده 926هزار واحد بازگشت و 
صرفا روز چهارشــنبه با روند صعودی نسبی روبه رو 
بود. کارگزاری آبان در مــورد اين اتفاق می گويد در 
تحلیل قبل اشــاره شــد که با از دســت رفتن سد 

تن کن ســن در تحلیل تکنیکال ايچیموکو، احتماال 
شاهد فشار فروش بیشتر در بازار باشیم که اين اتفاق 
رخ داده است. اين کارگزاری پیش بینی می کند ادامه 
روند اصــالح بازار تا رســیدن شــاخص به ســد 
کی جن سن در محدوده 870هزار واحد چندان دور 

از ذهن نیست.

شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس می گويد 
همه شعب 108 کارگزار فعال در بازار سرمايه برای 
دريافت سفارش فروش 30درصد سهام عدالت آماده 
هستند. عالوه بر اين شرکت سپرده گذاری مرکزی 
بــرای راحت تر کــردن ايــن فرآيند، زيرســاخت 
الکترونیکی را در اختیار تمام کارگزاران قرار می دهد.

     نماد

بورس هفته گذشــته دوباره خون به دل سهامداران 
کرد و با کاهش پیاپی چند روزه آنها را با ضرر چند ده 
درصدی تنها گذاشت. تنها روز آخر بود که بازگشت 
بورس به مدار صعودی کمی ســهامداران را امیدوار 
کرد. ســیگنال فروش ها اين روزها به دو گروه تقسیم 
می شوند. بعضی کرکره را پايین کشیده و بعضی ديگر 
مدام به ارزنده بودن سهام شان پافشاری می کنند و به 

فروشنده ها لعن و نفرين می فرستند. 
بعضی کانال های فضای مجازی برای هفته پیش رو 
سراغ نمادهايی مثل وبملت متعلق به بانک ملت و 
شپنا متعلق به شرکت پااليش نفت اصفهان رفته اند. 
بعضی ديگر هم ســهام ولبهمن متعلق به شــرکت 

بهمن لیزينــگ را به عنوان ســهام جامانده از بازار 
معرفی می کنند. در اين بین بعضی مخاطبان شان 
را به صبر کردن تا روزهای بعد از آزادســازی سهام 
عدالت دعوت می کنند. در حال حاضر قیمت سهام 
وبملت در بــورس هزار و 711تومان، شــپنا هزار و 
172تومان و ولبهمن 924تومان اســت. بايد توجه 
داشته باشید که هفت صبح اين سیگنال ها را تايید 
نمی کند. هفته آينده بازدهی آنها را بررسی خواهیم 
کرد تا ببینیم اين سیگنال ها تا چه حد قابل اعتماد 

هستند.
بررسی سیگنال های هفته گذشته نشان می دهد تیر 
سیگنال فروش ها و مخاطبان شــان به سنگ خورده 

است. البته کلیت بازار چندان قابل تعريف نبود. بموتو 
در هفته گذشــته از چهار هزار و 596تومان به چهار 
هزار و 268تومان کاهش قیمت پیــدا کرد و حدود 
7.2درصد به سهامداران ضرر رســاند. در اين هفته 
پسهند بعد از صعود چشمگیر، ريزش عجیبی داشت 
و به همان جايگاه اول هفته خود بازگشت. شپديس 
با کاهش ســه درصدی از قیمت شش هزار و 191 به 
شش هزار و 10تومان رسید و شستا بعد از نزول اول 
هفته، در نیمه دوم جان دوباره گرفت اما نهايتا کاهش 
4.6درصدی در کارنامه هفتگی آن ثبت شــد. شستا 
هفته گذشــته را با هزار و 508تومان آغاز و با هزار و 

439تومان به پايان برد.

پایان کار تحلیلگران یک روزه

مشارکت 3.3میلیون نفر در عرضه اولیه آریا

جدول پرضرر ترین نمادهای هفته گذشته

تغییرات قیمتنمادرتبه

منفی 29.3درصدغپینو1

منفی 16.3درصدوخارزم2

منفی 14.6درصدورنا3

منفی 14.2درصدغسالم4

منفی 14.2درصداخابر5

منفی 13.9درصدنبورس6

منفی 13.7درصدکوير7

منفی 13.7درصدخگستر8

منفی 13.4درصدوملی9

منفی 13.4درصدتکاال10

جدول پرسود ترین نمادهای هفته گذشته

تغییرات قیمتنمادرتبه

مثبت 16.4درصدگکوثر1

مثبت 15.8درصدکماسه2

مثبت 15.7درصدکاما3

مثبت 15.5درصدکرازی4

مثبت 15.1درصدقثابت5

مثبت 14.2درصدبکهنوج6

مثبت 14.2درصدمداران7

مثبت 14.1درصدلپارس8

مثبت 14.0درصدفسپا9

مثبت 13.9درصدوبیمه10

مراحل پرداخت سود نقدی به 
سهامداران

فرآیند پرداخت ســود نقدی سهام از زمان 
پایان ســال مالی تا تصویب آن در مجمع 
حدود یک تا ســه ماه و از زمان تصویب در 
مجمع تا پرداخت از طریق بانک ها بین دو تا 
شش ماه طول می کشد. برای همین بعضی 
از ســهامداران ترجیح می دهند پیش از 
برگزاری مجمع عمومی ســاالنه با دستور 
جلسه تقسیم ســود، سهام شــرکت را 

بفروشند.
1- انتشار گزارش صورت های مالی ساالنه و 
مشخص شدن سود به دست آمده از فعالیت 

شرکت
2- آگهی دعوت به مجمع عمومی با دستور 

جلسه پرداخت سود
3- تصویب پرداخت سود نقدی در مجمع 

عمومی ساالنه
4- تعدیل قیمت سهام و کاهش مبلغ سود 

نقدی از قیمت پایانی روز قبل مجمع
5- اعالم زمان واریز سود نقدی و بانک عامل 

توسط شرکت در سامانه کدال
6- مراجعــه ســهامداران در زمان تعیین 
شده یا تماس با امور ســهام برای دریافت 

سود نقدی

کته
ن

کار ساده ای به نظر می رســید. اولین باری که 
برای دريافت سود نقدی به بانک رفتم، مراحل 
آن را در ذهنم مرور کردم. وارد بانک می شوی، 
شــماره می گیری و وقتی نوبتت شد می گويی 
ســود ســهام لپارس را می خواهم. احتماال از 
تو کد بورســی می خواهد و بعــد از چند ضربه 
روی کیبورد، از کشــوی کنار میزش يک دسته 
اسکناس درمی آورد و روی پیشخوان می گذارد. 
بايد همینطور باشد، ولی در بعضی مواقع از جمله 
موقعی که بــرای اولین بار برای دريافت ســود 
نقدی به بانک رفتم، شرايط فرق می کند. نوبتم 
که رسید کارت ملی را روی پیشخوان گذاشتم 
و گفتم سود سهام می خواهم. کارمند بی اعصاب 
پرســید کدام نماد؟ گفتم لپارس. وپارس؟ نه، 

لپارس! خپارس؟ نه آقا! لپارس؛ شــرکت پارس 
الکتريک. در آن شلوغی باالخره موفق شدم اسم 
و رسم شرکتی که سهامش را خريده ام به گوش 
کارمند بانک برسانم. باز خدا را شکر سراغ پارس 
و غفارس و ثفارس و دپــارس نرفت. بعد از چند 
ضربه روی کیبورد رو به من گفت چنین موردی 
در سیستم ثبت نشده. برو و اطالعیه های کدال 
را چک کن. تازه آنجا بود که فهمیدم تقسیم سود 

نقدی دو ماه بعد انجام خواهد شد. 
انتظارها به سر آمد و بعد از دو ماه به همان بانک 
سر خیابان رفتم و دوباره ســر و کارم به همان 
کارمندی افتــاد که گرمای هــوا و خرابی کولر 
بیش از هر زمان ديگری کالفــه اش کرده بود. 
برای همین به جای نماد، همان اول کار اســم 

کامل شــرکت را گفتم. ضربه های روی کیبورد 
اين بار نتیجه داد و پاســخ »درســته، اومده به 
سیستم« مواجه شــدم. بعد از اعالم کد بورسی 
کارمند بانک نیشــخندی زد و گفت کل سود را 
همینجا می خواهی يا بخوابانم به حســابت؟ از 
آنجا که در آن بانک حسابی نداشتم گفتم نه نقد 
می خواهم. همانطور که برگه به دست سراغ میز 
پشتی اش می رفتم گفت اگر اين پول را از بانک 
ما ببری ورشکست می شويم! موقع برگشت يک 
اسکناس پنج هزار تومانی دســتش بود و يک 
رسید کامپیوتری. درست حدس زديد؛ من دو 
ماه منتظر سود نقدی چهار هزار و 500تومانی 
سهام ناچیزم بودم. تازه کارمند بی اعصاب لطف 

کرد و 500تومان باقی مانده را از من نگرفت.

تجربه دریافت سود سهام از کارمند بی اعصاب بانک
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همزمان با قتل تلخ رومینا به دست پدرش، فیلم »خانه پدری« به کرات مورد ارجاع کاربران 
و برخی رسانه های رسمی  قرار گرفت . هفت صبح به این مناسبت سراغ فیلم هایی رفته 
که هر کدام یکی از موارد جمود فکری و پدیده های شوم اجتماعی را به تصویر کشیده اند

جنگ سینما 
با تعصبات پوسیده

احمد رنجبر  
هفتصبح

داستان تلخ زندگی رومینا اشرفی،  دختر 14 ساله تالشی 
به کرات با فیلــم »خانه پدری« کیانــوش عیاری قیاس 
شده اســت. حتی کارگردان مدعی شــده اگر این فیلم 
گرفتار ممیزی نمی شــد و پیش از موعــد از پرده پایین 
نمی آمد، چه بســا پدر رومینا آن را می دید و دســت به 
جنایت هولنــاک نمی زد. با فراگیر شــدن تصاویر »خانه 
پدری« که در آن پدری به خاطر شــک بی مورد و تعصب 

کورکورانه دســت به قتل دخترش می زند، یک ســوال 
پیش می آید: سهم ســینمای ایران در برابر جمود فکری ، 
تعصب های کور و پدیده های تــکان دهنده اجتماعی چه 
بوده است؟ پاسخ این است که تعداد فیلم هایی که در نقد 
تعصب های بیجا ساخته شــده اند، زیاد نیست. دست کم ، 
تعداد فیلم های شاخص زیاد نیســت. بعد از همفکری در 
تحریریه هفت صبح، این 12 فیلم انتخاب شد. با این حال 
می دانیم فیلم های دیگری هم هستند که هدف شان تقبیح 
تعصب های کور بوده است؛ مثل »ملی و راه های نرفته اش«، 
»گیس بریده« ، »این زن حقش را می خواهد« ،  »اوریون« 

و ... رویکرد پرونده همه اش تعصب های نابجا نیست بلکه 
افکار پوسیده و پدیده های شــوم را هم دربرمی گیرد. به 
همین خاطر است که »هیس دخترها فریاد نمی زنند!« به 
عنوان فیلمی در نقد کودک آزاری مورد اشاره قرار گرفته 
است. فیلمی چون »هندی و هرمز« هم در این دسته قرار 
می گیرد که به پدیده »کودک همسری« پرداخته. کاش 
ســینما از ظرفیت هنری خود بهتر بهره ببرد. کما این که 
موالنا در قرن هفتم به زیبایی منظور را رســانده و حجت 
را تمام کرده است: »سخت گیری و تعصب خامی است/ تا 

جنینی کار خون آشامی است«

         رویکرد:   خسرو سینایي با ســاخت »عروس آتش« نقدي بر سنت هاي 
دست و پاگیر وارد می کند. فیلم داستان احالم )غزل صارمي( را روایت مي كند 
كه دلبسته هم دانشگاهي خود )مهدي احمدي( است. سنت هاي عشیره اي 
اما اجازه این وصلت را نمي دهد و او به اجبار به ازدواج پســر عمویش )حمید 

فرخ نژاد( در مي آید. احالم در سكانس پایاني دست به خودكشي مي زند.
         نتیجه:  اصل فیلم بر نقد یك سنت نادرست بنا شــده؛ تا جایي كه برخي 
سكانس ها به مستند پهلو مي زند. در فرهنگ داستان هاي شفاهي و مكتوب 
ایراني، همیشــه عشــق، فراق و وصال جایگاهــي ویژه داشــته و همچنان 
داســتان هاي منبعث از آن  براي مخاطب جذاب اســت. خسرو سینایي در 
»عروس آتش« از همین خصلت بــه خوبي بهره برد و اســتفاده اي كامل از 
مشتقات عروسي كرد. شورش عروس و انتحار او در حجله شوكي است كه به 

مخاطب وارد شد و تاثیر فیلم را دوچندان كرد.

عروس آتش| 1378
ازدواج اجباری فامیلی

         رویکرد:     پرویز شهبازی یک فیلمنامه نوشت که جسورانه بود و حرکت بر 
لبه تیغ. شهرام شاه حسینی آن را کارگردانی کرد و در جشنواره سی و دوم فجر 
رونمایی شد. مادر نامزد سمیرا )رعنا آزادی ور( از او می خواهد طبق یک رسم 
خانوادگی پیش از عقد سراغ یک دکتر زنان برود. این خواسته سمیرا را دچار 

شوک می کند و ساعتی بعد خود را می کشد!
         نتیجه:  داستان »خانه دختر« ساده است و در ظاهر مشکالت یک دختر 
را روایت می کند اما راه را بر تفسیر و تحلیل باز می گذارد. بعد از اولین اکران، 
برخی رسانه ها معتقد بودند فیلم هشداری است بر رفتار برخی پدران در قبال 
دختران خود.در مقابل برخی رسانه ها عقیده داشــتند، اشاره ای که فیلم به 
طور غیرمستقیم و سربسته درباره آزار دختر از سوی پدر دارد، قداست را زیر 
سوال می برد.»خانه دختر« ســال ها توقیف بود و با حذفیات زیاد اکران شد. 

فیلم حاال ابتر است!

خانه دختر | 1393
دخرت آزاری

         رویکرد:  سیروس الوند سراغ داســتانی رفت که پیش تر در سینما روایت 
شده بود و بعدها نیز روایت شد. تفاوت »رستگاری در هشت و بیست دقیقه« 
به زمان ساخت و نیز نوع نگاه فیلمساز برمی گردد. این فیلم در نیمه اول دهه 
80 ساخته شــد که مظاهر بیرونی تن فروشی به اوج رســیده بود. از آن سو، 
فیلمساز همه تقصیرها را گردن زن )مهتاب کرامتی( نمی اندازد. داستان در 
محله ای ســنتی در جنوبی ترین نقطه تهران می گــذرد؛ جایی که یک گروه 

پرشور می خواهند »حکم خدا« را اجرا کنند .
         نتیجه: »رستگاری در هشت و بیســت دقیقه« روایت تالش چند جوان 
مذهبی است که می خواهند جامعه را اصالح کنند. برخی از آن ها در انتخاب 
شیوه گرفتار افراط می شوند و تندترین رفتارها را با زن دارند و برخی به مرور 
پی به حقایق دیگر می برند. فیلم، اثری ضعیف از آب درآمد با این حال در زمان 

خودش زمینه شکل گیری برخی تحلیل ها شد.

رستگاری در هشت و بیست دقیقه |  1383
افراطی گری

         رویکرد:    تمهینه میالنی در ادامه فیلم هایی که در نقد تعصب کورکورانه 
نسبت به زن ها ساخته می شوند، ســراغ »دوزن«رفت. او دراین فیلم رفتار 
مردی به نام احمد )آتیال پســیانی( را مورد تحلیل قرار داد که دچار اختالل 
روانی اســت. رویا )مریال زارعی( با این امید که همســرش احمد، به قولش 
پایبند باشد و مانع تحصیلش نشود، به عقد او درآمد. اما چنین نشد و رویای 

رویا بر باد رفت.
         نتیجه:  »دو زن« جــزو بهتریــن فیلم هاي تهمینه میالني دســته بندي 
مي شود. فیلمي که با کمترین شعار و موضع گیري  ، سختي هایي که زنان در 
جامعه با آن ها روبه رو هستند را مورد نقد قرار مي دهد. میالني به شعار نیفتاد 
و همین باعث شــد مخاطب با تنگ نظري هاي موجود درباره زنان، احساس 
همذات پنداري کند و به زنان محكوم و مظلوم حق دهد. »دو زن« نقد تندي 

است علیه نگاه بسته اي که نسبت به زنان دارد.

دوزن|  1377
همرسآزاری

         رویکرد:    ناصر )محمدرضا فروتــن( دچار بیماری ســوءظن یا اختالل 
شخصیت پارانوئید است و مدام همسرش )هســتی با بازی هدیه تهرانی( را 

کتک می زند. 
         نتیجه:  فیلم »قرمــز« از جدی ترین فیلم هایی اســت که در نقد تعصب 
افراطی مردان ساخته شده است. فریدون جیرانی در این فیلم مسئله »شک« 
را محور درام قرار می دهد و آن را در فیلم برجســته می کند. »قرمز« اما در 
نهایت از شک عبور می کند و مســئله ای به نام غیرت غیر منطقی را نشانه 
می گیرد. جیرانی یک فیلم سرگرم کننده ساخت که طبعا برخی از کنش های 
مرد و واکنش های زن منطبق با اصول روانشناختی نیست. بااین حال »قرمز« 
بخشی از واقعیت ها را منعکس می کند و مخاطب می تواند نمونه های عینی 
ناصر را در جامعه ببیند. »قرمز« به دلیل پایــان تکان دهنده و مرگ ناصر ، 

نتیجه می گیرد، شک و تعصب بی مورد دام مرگ هستند!

قرمز| 1377
شک و تعصب افراطی

         رویکرد:     کیانوش عیاری »خانه پدري« را بر اساس یک خبر که در یکی 
از روزنامه ها خوانده بوده می سازد. با این حال روایت را تغییر می دهد و حاال 
قصه فیلم اتفاق های یک خانه قدیمی را از سال 1۳08 )اواخر دوره قاجار( تا 
1۳۷۹روایت می کند.»خانه پدری« داستان قتل دختري است كه در سیستم 
معیوب و بســته خانواده هاي ایرانــي در ابتداي ســال 1۳00 رخ مي دهد و 

نسل هاي بعد در آن خانه سعي در الپوشاني این اتفاق دارند. 
         نتیجه: »خانه پدري« در سکانس ابتدایی نشان می دهد که پدر و پسر یک 
خانواده گرفتار یک تعصب افراطی می شوند. آن ها دختر را بر اساس قضاوت 
اشتباه و نادرســت خود در خانه گیر می اندازند و به قتل می رسانند!  صحنه 
قتل دختر، دردناک و تکان داده اســت. فیلم مدت ها توقیف بود و سال پیش 
یک نمایش کوتاه داشت. »خانه پدری« این روزها و بعد از قتل رومینا محل 

ارجاع شده است.

خانه پدری |  1389
دخرتکشی

         رویکرد:   فیلم تلنگری جدی است درباره سنت شوم ازدواج اجباری کودکان 
و نوجوانان با مردان مسن.  داستان »مادیان« درباره دخترکی است كه به اجبار 
زن دوم یك مرد میانسال مي شود و خانواده از روي فقر این اتفاق را مي پذیرند و 

شیربهاي دختر اسبي است به نام »مادیان« كه به مادر دختر مي دهند.
         نتیجه:  اولین فیلم علي ژكان بهترین فیلم او هم هست. ژكان با »مادیان« 
ضمن روایت یك قصه جذاب، نقدي به ازدواج دختران كم ســن و ســال وارد 
مي كند. در این فیلم به وضوح مي توان اشارات اجتماعي فیلم را پي برد؛ جایي كه 
شرایط سخت خانواده ها   كه حاضرند دخترك خود را در قبال یك مادیان به عقد 
مردي متمول در بیاورند، نشان مي دهد. »مادیان« چند امتیاز خاص دیگر هم 
دارد؛  از جمله بازي درخشان سوسن تسلیمي و حسین محجوب. فیلم به دلیل 
نمایش تصویري ملموس از شرایط خاص جامعه و نیز قصه پركشش آن همچنان 

دیدني است و محبوب طیفي از منتقدان.

مادیان| 1364
کودک همرسی

         رویکرد:   رضا درمیشیان سال ۹2 دست روی یک سوژه دردناک گذاشت . 
اسیدپاشی به اشــکال مختلف در جامعه زیاد شــده بود اما سینما سراغ آن 
نمی رفت. »النتوری« داستان پاشــا )نوید محمدزاده( را روایت کرد که روی 
صورت دختر مورد عالقه اش )مریم پالیزبان( اسید می پاشد. کارگردان برای 
روایت این قصه ، زبانی ژورنالیستی انتخاب کردکه هم برای مخاطب آشنا است 

و هم امکان بیان یک قصه جذاب و سرراست را می دهد.
         نتیجه:  »النتوری« فیلم چند ضلعی است که از یک سو به موضوع اسیدپاشی 
و آسیب شناسی یک عشق نابهنجار و غیر متعارف می پردازد. از سوی دیگر از 
طریق بازنمایی بازجویانه یک گروه خالفکار و زورگیر به تاثیرات شکاف طبقاتی 
در جامعه به ویژه نسل جوان می پردازد . وانگهی بخشش و گذشت و مهربانی 
را به عنوان راهکاری عاطفی- انسانی برای برون رفتن از این بحران اجتماعی 

توصیه می کند.

النتوری|1392
اسیدپاشی

         رویکرد:   داریوش مهرجویی در فیلم »بمانی« سرنوشت سه دختر ایالمی 
را محور قرار داده است. این دختران گرفتار جبر جغرافیایی هستند و هرکدام 
سرنوشتی تلخ دارند.  یکی به دست برادرش کشته می شود و دو دیگر خودسوزی 
می کنند. یک از دختران به خاطر رفتار تند پدر به خاطر دانشگاه رفتن و دختری 

دیگر به دلیل ازدواج با مردی مسن دست به خودسوزی زده اند.
         نتیجه: »بمانی« فیلمی تکان دهنده است که واکنش های متفاوتی به همراه 
داشته اســت. برخی در زمان اکران داریوش مهرجویی را به نمایش تصویری 
اغراق آمیز از زندگی دخترکان ایالمی متهم کردند و گفتند او برای خوش آمد 
جشنواره های خارجی این فیلم را ساخته است. برخی دیگر اما تحت تاثیر این 
تصویر تکان دهنده قرار گرفتند و »بمانی« را بازتاب حقیقت دانستند. فارغ از 
میزان انطباق فیلم با واقعیت، نمی توان منکر بخشــی از تلنگرهای آن شد که 

متاسفانه همچنان در برخی مناطق کشور شاهد هستیم.

بمانی| 1380
خودسوزی

         رویکرد:    همه چیز در شب عروسی شیرین )طناز طباطبایی( رخ می دهد. 
او بعد از دو نامزدی ناموفق حاال که مشکلی ســر راه ازدواجش وجود ندارد، 
درست در شب عروسی، مرتکب قتل می شــود. او زمانی که با لباس عروسی 
درحال باال رفتن از پله هاست صدایی از خانه سرایدار خانه می شنود که او را به 
یاد صحنه تجاوزی که در سن هشت سالگی تجربه اش کرده است می اندازد. 

         نتیجه:   پوران درخشــنده »هیس دخترها فریاد نمی زنند« را به منظور 
یک یادآوری ساخت. پدیده کودک آزاری همواره تهدیدی جدی برای بچه ها 
بوده اما سینمای ما در برابر آن منفعل عمل کرده است. درخشنده فیلمش را 
براساس همین دغدغه ساخت و موفق عمل کرد. حتما »هیس دخترها فریاد 
نمی زنند« از نظر ســاختاری ایراد دارد اما مهم تر از همه حرف فیلم است که 
حکم یک هشــدار جدی دارد. بعد از اکران فیلم شاهد سمینارهای متعدد و 

تحلیل های مختلف درباره کودک آزاری بودیم.

هیس دخترها فریاد نمی زنند |  1392
کودک آزاری

         رویکرد:    محمدعلی سجادی از جمله کارگردان هایی است که عالقه  زیادی 
به ساخت فیلم معمایی دارد. او »رنگ شب« را هم در این ژانر ساخت. منتها این بار 
شک و تعصب بیهوده مرد به زن را محور درام قرار داد. فیلم بعد از طرح چندمعما، 
مخاطب را با این واقعیت روبه رو می کند که مرد)فریبرز عرب نیا( گمان می کند 
همسرش)لعیا زنگنه( به او خیانت کرده است و او را می کشد. درنهایت اما معلوم 

می شود او اشتباه کرده!
         نتیجه:  »رنگ شب« فیلم سرگرم کننده ای اســت اما آنقدر قدرت ندارد که 
رضایت سخت گیرها را به دست بیاورد. اشاره های مستقیم فیلم درباره تعصب های 
بیهوده و شک های بیجا هم در وجود مخاطب هضم نمی شود تا برای همیشه در 
ذهن او بماند. دســتاوردش تاثیر و تلنگر آنی است که در زمان اکران هم به گواه 
برخی نقدها و واکنش ها چنین بوده. با گذشت زمان اما مشخص شده است »رنگ 

شب« ویژگی های کافی و ابزارهای قدرتمند برای ماندگاری را نداشته است.

رنگ شب | 1380
همرسکشی

         رویکرد:    هومــن ســیدی در »مغزهــای کوچــک زنگ زده« ســراغ 
آسیب شناسی اجتماعی می رود و داســتان یک خانواده در حاشیه شهر را 
روایت می کند. در بخشی از فیلم داســتان دختر خانواده برجسته می شود. 
از او یک عکس در ماشین یک پسر دســت به دست شده و همین مایه ننگ 
خانواده است! پدر)فرهاد اصالنی( از برادر کوچک می خواهد او را بکشد. در 
یک سکانس تکان دهنده دختر را می بینیم که توســط یک پسر بچه خفه 
می شود و پدر در آرامش شــام می خورد! البته در نهایت به دلیل حضور به 
موقع پلیس ها دختر زنده می ماند و در کنار گوری که پدر در حیاط برای او 

کنده  رها می شود.
         نتیجه: »مغزهای کوچک زنگ زده« فیلمی اســت که مورد تحسین قرار 
گرفت و فروش باالیی هم داشت. سکانس قتل دختر،  زیر کلیت و اتمسفر فیلم 

گم شد. درست برخالف اتفاقی که برای »خانه پدری« رقم خورد.
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   خواهرکشی
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در دهه 60 مجری هــای برنامه کودک بعد از 
مجريان پخش از بیشترين شهرت برخوردار 
بودند. در آن ســال ها برنامــه کودک در يک 
تايم 60 تــا 90دقیقه ای پخش می شــد که 
بعد از تیتراژ مجری می آمد و ســام می کرد 
و برنامه ها را معرفــی می کرد. گیتی خامنه و 
الهه رضايی مجريان برنامه کودک شبکه يک 
بودند که بعدها مینا هاشمی هم به آنها اضافه 
شد و شیده معاونی، افشــار و محمدی ديگر مجريان معروف برنامه کودک 
بودند. البته به اين جمع بايد ايرج طهماسب و مجید قناد را هم اضافه کنیم 

که مجری برنامه های مجزا در دل برنامه کودک بودند. 

 سالطین بال منازع اجرا
مروری بر کارنامه اجرای 10 مجری موثر و ماندگار 

تلویزیون از ابتدای دهه60 تاکنون

نوستالژیبازیبایددرجاییمتوقفمیشد
نظر گیتی خامنه درباره فراگیر شدن برنامه هایی با موضوع مرور خاطرات 

نوستالژیک دهه 60 و70 تلویزیون

در سال های اخیر، برنامه های مختلفی درباره  مرور خاطرات برنامه های تلويزيونی دهه 60 و70  
روی آنتن رفت. اين نوستالژی بازی ها در نقطه شروع بســیار جذاب بود اما از يک جايی به بعد 
تعداد اين برنامه ها آنقدر باال رفت که تکراری و خسته کننده شد. با گیتی خامنه در اين باره گپ 
زديم و پرسیديم فکر نمی کنید اگر مرور اين نوستالژی ها به همان برنامه های »نقره« و »بچه های 

ديروز« محدود می شد، تاثیر بیشتری داشت؟ توضیحاتش را بخوانید.
کاما با شــما موافقم. »نقره« آغــاز دوباره ای بود برای ســامی به 
همراهان، ســالیان ســال بعد از غیبتی طوالنی که به برکت لطف 
جناب ضابطیان و آقای صوفی، برنامه سازان کاربلد و قابل احترام من 

شکل گرفت و از اين بابت تا ابد قدردان اين دوستان هستم 
چراکه اگر حضور در ايــن برنامه قصد من را از عدم ادامه  

فعالیت هنری تغییر نمی داد؛ احتمال اين وجود داشت 
که هرگز به دنیای هنر و اجرا بــاز نگردم. »بچه های 
ديروز« هم تجربه  بسیار خاصی بود که من شخصا از 
بازخوردهای فوق العاده و بی نظیرش سخت متحیر 
و حیران و غافلگیر شدم! چه بسیار بیننده هايی که 

در ماقات با مــن در زمان پخش برنامه آنچنان ســخت 
گريسته اند و آنچنان تحت تأثیر قرار گرفته و از پخش کار 
قدردانی کرده اند که باورش برای من در ابتدای پخش برنامه 
محال بود. اما باورم اين است که ارائه هر ايده ای هر میزان 
جذاب، گاهی می بايست در مقطعی متوقف شود؛ زمانی 
پیش از آنکه سوژه آنقدر مورد بهره گیری های ناشیانه قرار 
گیرد و  دستمالی و نخ نما شود و حتی بر اقبال و موفقیت 

نمونه های موفق اولیه هم سايه بیندازد.

بی نهایت به برنامه های گفت  و گو محور عالقمندم
گیتی خامنه، مجری باسابقه تلویزیون که این اواخر شاهد اجرای او در برنامه های »ما ایرانی ها« و »مکث« بوده ایم

از چگونگی انتخاب ها، شیوه اجرا و تعاملش با مهمان ها و مخاطبان به هفت صبح می گوید

ترجیحمیدهمبهجای
اینکهاینروزهاپدر
داسبهدستیراکه

دخترسیزدهسالهاش
رابهقتلمیرساند
لعنکنم،بهریشهها

بپردازم.ریشههاییکه
درکودکیونوجوانی

میتواننددرمسیر
درستیرشدکنند
وآنچنانازآگاهی
واخالقومعنویت

آبیاریشوندکهدیگر
شاهدوقوعچنین

تراژدیهایینباشیم

اگربهموضوعبرنامهای
عالقمندنباشماجرای
آنرانمیپذیرم.من

هممثلاکثرآدمهادر
زمینهیمسائلخاصی
حداقلآگاهیوعلمو
دانشرادارموبهباورم

پذیرفتنکارهاییبا
مضامینیکهنسبتبه
آنسوادندارم؛اخالقی

نیست

34

زنده یاد بهرام شفیع جزو 
چهره های ماندگار عرصه 

اجراست. او قدیمی ترین برنامه 
ورزشی تلویزیون یعنی »ورزش 

و مردم« را از سال 1363 تا 
زمان درگذشتش در سال 1397 

اجرا کرد. 

26

هرمز شجاعی مهر یکی 
از باسابقه ترین مجریان 

تلویزیونی است که از ابتدای 
پخش »سیمای خانواده« در 

سال 1373 تا همین حاال، در 
اکثر قسمت های این برنامه به 

عنوان مجری حضور داشته 
است.

02
زوج سازی اجرا در تلویزیون 

با اجرای مشترک محمود 
شهریاری و داود آتش افروز 

در اواخر دهه 60 جان گرفت. 
مهران مدیری با این زوج در 

برنامه »ساعت خوش« و » پرواز 
57« شوخی کرد که آیتم های 

آن مورد استقبال مخاطبان 
قرار گرفتند.

60
90

زنده یاد عبدالحسین اسکندری 
یکی از محبوب ترین و 

مسلط ترین مجریان دهه60 بود 
که در آن سال اجرای جنگ های 
تلویزیونی را برعهده داشت. او 
عموی ستاره و الله اسکندری 

بود که در سال 1387 و در 
سن 51 سالگی درگذشت. او 

یکی از مجریان صاحب سبک 
تلویزیون و رادیو بود.

سال 1390 تلویزیون یکی از 
بهترین مجریان خود را از دست 

داد. رضا صفدری در دهه 70 با 
اجرای برنامه های شبانه شبکه 

سه چهره شد و توانست با 
سبک منحصر به فردش ، اجرای 

برنامه های گفت وگو محور را 
وارد فاز تازه ای کند. او سال 90 
و در سن 48 سالگی درگذشت.

گیتی خامنه با اینکه در ذهن اکثر مخاطبان هنوز هم به عنوان مجری برنامه کودک 
شناخته می شود اما در سا ل های اخیر، در برنامه های زیاد حضور پیدا کرده و شاهد 
برنامه ســازی و اجراهای مختلفی از او بوده ایم. این اواخر اجــرای او را در برنامه 
»ایرانی ها« و ویژه برنامه افطار »مکث« دیده ایم و به سبک و سیاق اجرای او در این 
برنامه ها آشنایی داریم. مصاحبه  مفصل هفت صبح با این مجری پرسابقه را بخوانید. 
الزم به ذکر است که این مصاحبه به صورت کتبی انجام شده و گیتی خامنه با صبر و 

حوصله  فراوان، پاسخ سوال ها را با قلم خودشان در اختیارمان گذاشته اند. 

شاید اگر بحث مرور نوستالژی های دهه شصتی به میان نمی آمد و برنامه هایی مثل 
»بچه های دیروز« و »تا همیشه« و »یادگاری« و »مثبت چهل« و... ساخته نمی شد، برای 
نسل های جدید، فقط به عنوان یکی از مجری های باسابقه تلویزیون شناخته می شدید 
اما درحال حاضر، حتی نسل جدید هم شما را با همان آثار قدیمی  به یاد می آورند. این 
ذهنیت، کار شما را برای اجرای برنامه های مخصوص بزرگساالن و خانواده ها سخت 

نمی کند؟
کار برايم سخت نمی شود. چالش برای دريافتن و ارائه  قالب های جديد و آموختن از طريق 
ايفای نقش های جديد را دوست دارم. به عنوان مثال در چند کار اخیر در راديو و تلويزيون 
نیاز به شخصیت سازی های متفاوت و به نوعی بازی در نقش های ديگری به موازات اجرا مورد 
نیاز بود که با اشتیاق آنها را اجرا کردم و بازخوردهای خوبی هم داشت. اما کماکان اگر زمان 
و امکانات و بخت ياری کند؛ مترصد انجام کارهايی هستم که هم به عاقه مندی خودم و هم 

به نیاز بیننده و شنونده پاسخ درخوری بدهد.
شما تجربه زیادی در اجرا برای کودکان و نوجوانان داشتید. حتی در همین سال های 
اخیر هم در شبکه پویا حضور پیدا کردید یا در برنامه های نوستالژیک، مجددا در قالب 
همان مجری قدیمی  برنامه های کودک قــرار گرفتید. طبیعتا اجرای برنامه کودک و 
تعامل با کودکان و نوجوانان برای شما راحت تر است. هنوز هم اجرای برنامه های کودک 

و نوجوان یا برنامه هایی نظیر این ها را ترجیح می دهید؟
من همیشه به انجام کار کودک راغب بوده ام؛ اما اجازه بفرمايید به جای کلمه  ترجیح دادن، از 
کلمه  عاقه مندی شديد به کار برای مخاطب کودک، بهره ببرم. من کماکان کار برای کودک 
را نه لزوما در قالب های مصطلح فعلی، دوست دارم اما اين به آن مفهوم نیست که به همان 
میزان به کار با درون مايه های روانشناختی عاقه مند نیستم. داشتن تجربه های خوب در 
زمینه هايی به جز محدوده  کودک برايم بسیار شیرين و افتخارآمیز و آموزنده بوده؛ هرچند 
شايد شامل طیف گسترده ای از کارها نباشــد، اما من در هرحال به نوعی تا امروز همیشه 
تاش کرده ام گزينش های خوبی داشته باشم؛ حداقل از میان انتخاب های موجود هرزمان!
به عنوان یک مجری، در انتخاب برنامه هایی که برای اجرا به شما پیشنهاد می شود، 
به چه مسائلی توجه می کنید؟ محتوای برنامه و اینکه چقدر روی موضوع آن تسلط 

دارید، برایتان اهمیت دارد؟
يقینا؛ به پیشنهادهای زيادی با طرح اين موضوع که نسبت به آنها آگاهی ندارم، پاسخ منفی 
داده ام. ممکن است هضم اين موضوع برای بعضی افراد ثقیل باشد که اگر به موضوع برنامه ای 
عاقه مند نباشم اجرای آن را نمی پذيرم. من هم مثل اکثر آدم ها در زمینه  مسائل خاصی 
حداقل آگاهی و علم و دانش را دارم و به باورم پذيرفتن کارهايی با مضامینی که نسبت به 
آن سواد ندارم، اخاقی نیســت. مگر اينکه به داليل موجه و قوی ديگری آنچنان نسبت به 
پرداختن به سوژه  خاصی عاقه مند باشی که بتوانی کمبودهايت را در آن زمینه رفع کنی 

که حداقل من چنین توانی را در خود سراغ ندارم.
چندوقت اخیر به عنوان مجــری برنامه های گفت وگومحــور در برنامه های در 
»هزارداســتان«، »ما ایرانی ها« و حاال هــم »مکث« و ... ظاهر شــدید. این هم به 

عالقه مندی هایتان برمی گردد؟
بی نهايت به برنامه های گفت وگومحور عاقه مندم. بخش قابــل توجهی از برنامه هايی که 

در شبکه های دو و چهار اجرا کرده ام، گفت وگومحور بوده است. اگر همکاران مجموعه کار 
خود را بلد باشند، اين دسته از برنامه ها جزو موفق ترين و پرمخاطب ترين برنامه ها خواهند 
بود. به ياد دارم که در برنامه »عصرخانواده« شــبکه   دو که سال ها بخش تخصصی کودک 
آن به من سپرده شده بود يا در يکی از کارها با عنوان »امپراطور کوچک« که نويسندگی و  
کارگردانی و اجرای آن را به عهده داشتم، توجه و اقبال نسبت به بخش گفت وگو با کارشناس 
برنامه درباره  مهارت های فرزندمحوری بود؛ برای همکاران هم غافلگیرکننده بود. همکاری 
با پروژه هايی نظیر »هزارداســتان« و »مکث«، بخش های فراموش نشدنی سیر کاری من 
هستند که به خاطر دعوت من برای حضور در چنین کارهای ارزشمندی از همکارانم بارها 
قدردانی می کنم. »ما ايرانی ها« طرح اولیه  ارزشمندی داشت اما ترجیح می دهم در مورد 

آن صحبت نکنم.
»هزارداســتان« و »مکث«، هردو به کارگردانی مریم نوابی نژاد ساخته شده و تا 
حدودی به هم شباهت دارند. مجریان این برنامه ها هرشب تغییر می کنند و قرار است 
کسی که به عنوان مجری حاضر می شــود، گفت وگو را طوری پیش ببرد که داستان 
زندگی مهمان های برنامه، به مرور مثل قطعات پازل تکمیل شود. در این برنامه ها پیش 

از نشستن مقابل مهمان، چقدر نسبت به داستان زندگی آنها آشنایی پیدا می کنید؟
همکاری با خانم نوابی نژاد بی اغراق از بهترين تجارب کاری من به شــمار می ر ود. ايشان و  
جناب فواد صفاريان پور در بخش اول مجموعه  »هزارداستان«، آنچنان خاطره  زيبايی را برای 
مخاطبان و شخص من رقم زدند که بی هیچ تأملی، حضور در بخش  های بعد را پذيرفتم. نکته  
درخور مداقه ای که من از آن نکته های زيادی فراگرفتم، نوع مواجهه با مهمانان بود. به خاطر 
دارم در يکی از برنامه های اخیر »مکث«، بعد از سام و علیک با يکی از مهمانان ناخود آگاه 
وارد ســیر گفت وگو  در رابطه شخصیت استثنايی مهمان شــده بودم  که خانم نوابی نژاد با 
شــیوه ای هنرمندانه ادامه  اين گفت وگو را به مقابل دوربین کشاندند. درواقع من به عنوان 
مجری دقیقا مثل خود بیننده، قدم به قدم با شخصیت و داستان زندگی مهمان آشنا می شدم، 
بدون اينکه هیچ نوع اطاعات اضافی از قبل به من داده شده باشد. با اعتماد فیمابین من و 
  گروه سازنده، آزاد و رها قدم در سیر مکاشفه ای می گذاشتیم که بار معنوی اش گاه خود ما را 
حیرت زده می کرد. خانم نوابی نژاد گاه با طرح  مسائلی به ظرافت تمام، ما را به موارد و  نکاتی 

توجه می دادند که برای شخص من بار آموزشی فوق العاده ای داشت. 
 تابه حال پیش آمــده که هنگام گفت وگو بــا این افراد، متأثر شــوید و کنترل 

احساساتتان را از دست بدهید؟
فراوان. من کا به سادگی اشک می ريزم! به خصوص وقتی پای تراژدی های انسانی به میان 
کشیده شود که آنچنان عظیم و  کمرشکن هستند که کاری از دست تو برای حل شان پیش 
نمی آيد. در اين برنامه هم مثل هزارداســتان همراه با اوج ها و فرودهای زندگی همنوعانت 
بارها زير و رو می شــدی، اما يک نکته  بارز مکث اين بود که مهمانان تو به رغم وجود همه  
دشــواری ها، امیدوارانه با آن ها مقابله کرده بودند و پیروز و ســربلند در مقابل دوربین با 
بینندگان صحبت می کردند. اين امیدواری در تمام لحظات برنامه تک تک همکاران مان را 
دلگرم می کرد و اشک و شادی را به هم می آمیخت. حس غالب من در اين برنامه ها اما، حس 
شرمندگی زائدالوصفی بود که از بودن در کنار اين بندگان خوب و صبور خدا، دامن وجدان 
 من را می گرفت و گمانم به سادگی نمی توانم از سیطره قدرتمندش رهايی پیدا کنم. حس 

شرمساری در مقابل انسان هايی که اينقدر خوبند!
در یکی از قسمت های برنامه »مکث«، شــما میزبان یک خانم ناشنوا بودید. لحن 
صحبت کردنتان را طوری تغییر دادید که هم او بتواند لب خوانی کند و هم رابط ناشنوا 
از صحبت هایتان عقب نیفتد. اتفاق بســیار خوبی که واقعا جای تقدیر داشت. این 

پیشنهاد خودتان بود؟ 
از معدود بزرگوارانی هستید که از پاسخ دادن به سواالت تان که با چنین هوشمندی و ظرافتی 
طرح شده اند، حظ می برم. و جالب اينکه اولین نفری هستید که نسبت به اين شیوه، واکنش 
نشان داده ايد! اين شیوه در زمان برخورد با مهمان ارزشــمندمان و ارزيابی توانمندی ها و 

تاش برای جبران آنچه موجود نبود، شکل گرفت. تا االن حتی نمی دانستم کسی نسبت به 
آن توجه نشان داده و مثل من از به وجود آمدن چنین هماهنگی ای بین ما سه نفر که بانوی 

مترجم زبان ناشنوايان، سخت ترين بخش آن را به عهده داشت، راضی و خشنود است!
به نظر می رسد با اینکه مدت هاست اجرای کار کودک و نوجوان انجام نمی دهید 
اما هنوز هم دغدغه  اصلی تان کودکان و نوجوانان هســتند. در برنامه ها هم سعی 
می کنید هوای این گروه از مخاطبان را داشته باشید. برنامه  شما درباره کودکان کار 
در »ایرانی ها« یــا کمپینی که برای ایجاد بازی برای کودکان ناشــنوا در »مکث« 
راه انداختید و ... همه نشان از این دارد که واقعا نمی توانید درباره سرنوشت کودکان 

بی توجه بمانید. 
نه نمی توانم! شــیوه  معمول اخاقی ام غر زدن و پرخاش کردن و انتقادهای ريز و درشت 
نیست؛ اما در مقابل حجم دشــواری های مردم وطن ام، وامانده شــده ام. حجم نیازها و 
 معضات گاهی توانی خیلی بیشتر از دلسوزی و تاش تو  و تعدادی آدم خوب بی نام ونشان 
می طلبد. کسانی که می خواهند به جای غرق شدن در سیستم پیچیده  اداری  مديرساالری 
و فساد مبتا به حتی بعضی تشکیات به ظاهر خیر، ســاده و بی سروصدا و بدون حضور 
دوربین ها و جنجال هايی کــه نیت خالص ترين آدم ها را به ريــا و خودنمايی می آاليند، 
کاری برای گشودن گره های زندگی همنوعانشان بکنند،  مثل من راه درست اش را هنوز 
نمی دانند! حقیقتش دلم می خواست می توانستم از اين خرده اعتباری که لطف خدا و مهر 
مردم برای مقطعی به من هديه کرده، بهتر و بیشــتر و  مؤثرتر بهره ببرم اما در اين زمینه 
آدم هوشمند خاقی نیستم. و چرا بچه ها و نوجوان ها!؟ به اين دلیل که ترجیح می دهم 
به جای اينکه اين روزها پدر داس به دستی را که دختر سیزده ساله اش را به قتل می رساند 
لعن کنم، به ريشه ها بپردازم. ريشــه هايی که در کودکی و نوجوانی می توانند در مسیر 
درستی رشد کنند و آنچنان از آگاهی و اخاق و معنويت آبیاری شوند که ديگر شاهد وقوع 
تراژدی هايی نباشیم که آدم نمی داند برای مقتول معصوم اش اشک بريزد و يا قاتلی که 

خودش هم مظهر بزرگ ترين آالم بشری است!؟
چندسال پیش از صداوسیما بازنشسته شدید اما کماکان در برنامه های مختلف 
حضور دارید. جدای از بحث مسائل مالی، چقدر از این حضور به عشق و عالقه  شما 

به اجرا برمی گردد؟
بله و باورم اين بود که بعد از اين مقطع هم و غمم را مصروف نوشتن خواهم کرد؛ آنچنان که 
همیشه آرزو داشته ام. اما محبت و لطف دوستان اين اجازه را به من نداد! يکی دونفر چندی 
پیش در کامنت ها در فضای مجازی نوشته بودند چرا کماکان کار می کنی و نمی گذاری 
ما مشغول شويم؟ و من حیران از اينکه چگونه برای اين دوستان توضیح بدهم که از بین 
کارهايی که پیشنهاد می شود، تعداد انگشت شــماری از آنها را می پذيرم! اين همه سال 
تجربه و اين میزان ارتباط، گمانم بايد به نوعی مــورد بهره برداری قرار گیرد. مرهون اين 
آب و خاک و اين مردم هستم و با سرمايه  مادی و   معنوی اين وطن تا اينجای راه را آمده ام 
که گمانم زمانی است که بهترين موعد برداشت است؛ نه فقط در کسوت اجرا که به شکل 
نوشتن و برنامه سازی و... در سن من و با همه  توجه و مهری که از اطرافیانم دريافت کرده ام، 
ديگر ديده شدن و  مورد تحسین و تأيید واقع شدن و به زبان اعتباری امروزی ها جمع کردن 
فالوئر، انگیزه  امروز کارهای من نیست. اين روزها من دنیا را نوع ديگری می بینم و تصويری 
که از زندگی برای خودم رســم می کنم، شــباهتی به تصاوير خوش آب ورنگ روی جلد 

مجات زرد ندارد!
شما خیلی ســال پیش به عنوان نویســنده و کارگردان انیمیشن هم فعالیت 
می کردید، این فعالیت به طور کامل متوقف شد یا هنوز هم کاری در این زمینه انجام 

می دهید؟
اگر می خواهیــد، به من بخنديد؛ اما گاهی در طی شــب تا صبح يک انیمیشــن زيبای 
تمام رنگی را خواب می بینم و کلی حظ می برم! يکی از معدود توانمندی هايم انیمیشنی 
انديشیدن و عاقه مندی به انجام آن است، اما با نیمه کاره ماندن بعضی پروژه ها و نیاز به 
يافتن اسپانسر برای ساخت کارها در سازمان که ابدا به گروه خونی من نمی خورد، عطای 
ساخت انیمیشن را به لقايش بخشیدم. اما اين کار را هم اگر امکانات الزم را بیابم و حیات 
صرف نظر از وجود تمام وقايع ريز و درشت بپايد، شايد روزی باز پی بگیرم. فعا به دنبال 
انتشار ترجمه  جديد و به پايان رساندن زندگی نامه ای هستم که بخش اعظم آن را با الهام از 
شما مردم مهربان وطن ام نوشته ام. و در انتها از طرح سؤاالت بسیار خوبتان و صبر ستودنی 
و اخاق حرفه ای شما بارها تشکر و سپاسگزاری می کنم. خیلی خوشحالم که پیشنهاد 

مصاحبه با شما را پذيرفتم.

از ابتدای دهه60، مجریان زیادی در تلویزیون بوده اند که در هر دوره ای ماندگار شده اند و اثر زیادی برجا گذاشته اند. طبیعتا 
تعدادشان خیلی بیشتر از این 10 نفر است اما سعی کردیم فقط دست روی افرادی بگذاریم که کارشان به طور تخصصی اجرا 
بوده است. درست است که منوچهر نوذری، ایرج طهماسب و محمد صالح عال عالوه بر اجرا به عنوان بازیگران مطرح هم شناخته 
می شدند اما آنها هم عمده شهرتشــان را مدیون اجرا بودند و در این عرصه صاحب هویت شدند. با این حال حتما نام تعداد 
زیادی از مجریان ماندگار تلویزیونی در میان این افراد خالی است. به خصوص اسماعیل میرفخرایی که به عنوان باسوادترین و 
موثرترین مجری تاریخ تلویزیون شناخته می شود و محدودیت ها و مهاجرت باعث شد نتواند فعالیت در این عرصه را ادامه دهد.

از بابت طرح ســؤال هوشــمندانه تان بی نهايت ممنونم. ديروز در 
ساختمان شهدای راديو در راهرو با يکی از همکاران برخورد کردم 
که به ياد ندارم قبا ايشــان را ماقات کرده باشــم. همان لبخند 
ساده  کودکانه که چهل سال است هر کسی من را می بیند بر روی 
لب هايش می نشیند را برای خدا می داند چندمین بار در زندگی ام! 
با اشتیاق در قاب چهره  کودکی شان تماشا کردم. شروع کردند 
به زمزمه  ترانه  تیتراژ برنامه  کودک آن روزها:»مگ مگ 
مگ مگ مگ...« بعد همانطور که باز مثل همه  آنهايی 
که در اولین ماقات شان با من؛ به دوران کودکی سفر 
می کنند و تو شاهد سفر زيبای شان و حضورشان 
در آن سوی مرز رؤياهای کودکی هستی، 
مسافر دوران های گذشته شدند و من رد 
نگاه رمیده از زمان و  مکان فعلی را گرفتم 
و با پســرک کوچکی ماقات کردم که 
آرنج هايش را به بالشــی تکیه داده؛ مقابل 
تلويزيون دراز کشیده و با چشم های مشتاق، 
تصاوير کارتون های ساعت پنج را می بلعد! 
بی مقدمه به من نگاه کرد و گفت:»حضورت 

با کودکی ما پیوند خــورده، هرکاری بکنــی نمی توانی اين تصوير 
را عوض کنی!« درســت می گفت؛ همانطور که شــما هم در سؤال 
خوب تان طرح کرده ايد! و يک نکته  قابل توجه اينکه من هم ناخواسته 
همه را حداقل در برخورد اول به چشم همان دختر يا پسر کوچکی 
می بینم که حريم چشم خانه  معصومش هر يک روز در میان؛ ساعت 
پنج به روی من باز می شــد و من اينگونه حضور در بهشت را تجربه 
می کردم. اينکه چنین قضیه ای رضايت بخش است يا نه؟ پاسخ آری 
يا نه را بر نمی تابد. از آن جهت که گذشت زمان، خاطرات سه چهار 
نسل را پاک نکرده؛ سخت شادی بخش است و از اين بابت که حاصل 
اين همه تاش و حضور در برنامه هايی از نظر شــخص من بســیار 
موفق تر و ديدنی تر بودند، به میزان آن برنامه ها مورد استقبال قرار 
نمی گیرند؛ به نوعی مأيوس کننده. ارزيابی چرايی آن اما از نظر من 
نه چندان دشوار و پیچیده! نقشی که بر ضمیر کودک حک می شود 
مانند نقشی است حجاری شده بر سنگ؛ چنانکه بزرگان فرموده اند. 
و برای من نوجوان؛ اولین تجربه  کاری و به يقین ســخت تأثیرگذار 
و قوام دهنده  سرنوشــت کاری. در هر دو مورد قاعدتا چنین ارتباط 
عمیقی میان بیننده و مجــری در روزگار پر فراز و نشــیب جنگ 
و گريستن ها و شــادمانی های مشــترک در زمانی که تنها وسیله  

سرگرمی اکثريت مردم برنامه های دو شبکه  تلويزيونی بود، چندان 
دور از ذهن به نظر نمی رسد. امید من اما اين است که کارهايی نظیر 
»ارديبهشت« و مستند »آبی تر از آسمان« که از ب بسم اهلل تا روی 
آنتن رفتن کار را خودم انجــام داده ام و مجموعه  ترکیبی »آبی تر از 
رؤيا« که باز ارائه  طرح، نويســندگی، کارگردانی، گويندگی، شــعر 
و اجرای تیتــراژ و ... را با تاش پیگیر طوالنی ســاخته ام، به میزان 
همان برنامه ها ديده شوند. آرزويم اين است که نوشته ها، ترجمه ها 
و کارهايی که ساخته و کارگردانی کرده ام؛ به همان میزان خوانده 
وديده و شنیده شود. شايد خواســته  بزرگی باشد، چون من سال ها 
سهم توجه و عشق مردم را حداقل به عنوان مجری برنامه های کودک 
با افتخار و حظ و شکرگزاری فراوان دريافت کرده ام! می بینید! اين 
تعلق خاطر به آن زمان ها بین من  و مخاطبانمان مشــترک  است و 
درست به همین خاطر در زندگی شخصی در عمده اوقات نمی توانم 
وقايع را از ديدگاه هايی که بسیاری از بزرگساالن می بینند و بررسی 
و قضاوت می کنند تماشــا و تحلیل کنم! و اين به نوعی يعنی اينکه 
اين بخش از ســابقه  کاری نه برای من پاک شدنی است و نه به نظر 
اکثريت قريب به اتفاق مردمی که سال هاســت از آن روزها سخن 

می گويند؛ برای آن ها!
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از ابتدای دهه 60 به مرور زمان مجریان زیادی پا به تلویزیون گذاشتند و 
برنامه هایی اجرا کردند. برخی از آنها همان ابتدا بعد از یکی دو دوره اجرا 
کنار رفتند، برخی دیگر به مسیرهای دیگری هدایت شدند اما فقط تعداد 
معدودی از آنها ماندند و ادامه دادند و هنوز هم فعالیتشان در عرصه اجرا 
ادامه دارد. یکی از آنها بدون شک گیتی خامنه است؛ مجری برنامه های 
کودک دهه60 و 70 تلویزیون که عالوه بر حضور در برنامه های نوستالژیکی 
مانند »نقره«، »بچه های دیروز« و ... مدت هاســت به عنوان مجری در 
تلویزین فعالیت  دارد و برنامه های مختلفی را اجرا می کند. در این پرونده 
عالوه بر گفت وگوی مفصل با این مجری، مروری هــم داریم بر فعالیت 
مجریان باسابقه و ماندگار تلویزیون از دهه 60 تا االن؛ مجریانی که شاید 
فعالیت های مختلفی هم انجام داده اند اما شــهرت اصلی شان به واسطه 
اجرا بوده و اکثرشان همین حاال هم نقش مهمی در تلویزیون ایفا می کنند. 

  مرجان فاطمی
هفتصبح

پیش درآمد

اگر منوچهر نوذری و ايرج طهماسب را فاکتور 
بگیريم، پديده مجــری بازيگرها از نیمه دوم 
دهه 70 در تلويزيون شکل گرفت.احمد نجفی 
با اجرای برنامه » حرفه ای ها« و مرحوم حسن 
جوهرچی با برنامه ای به نام »قاصدک ها« در 
شبکه سه آرام آرام مسیر ورود بازيگرها به اجرا 
را هموار کردند و در ادامه فرهاد جم و مهســا 
مهجور با اجرای مســابقه »راز سیب« آن را 
ادامه دادند. امین زندگانی با اجرای »کاغذ کاهی« و بعدها مهران مديری، 
علیرضا خمسه، رامبد جوان، اشکان خطیبی اين راه را ادامه دادند تا جايی که 

پای سوپر استاری چون محمدرضا گلزار هم به اين عرصه باز شد.

برنامه جذاب و جريان ســاز »دو قدم مانده به 
صبح« پای کارگردان ها را هم به عرصه اجرا باز 
کرد. تخصصی بودن ايــن برنامه در حوزه های 
مختلف هنری می طلبید که مجری روی حوزه 
مسلط باشد از همین رو فريدون جیرانی برای 
بخش ســینما و محمد رحمانیــان و در ادامه 
مهرداد رايانی مخصوص بــرای بخش تئاتر به 
عنوان مجری انتخاب شــدند. اين روند بعدها 
با تولید برنامه هفت و برنامه های تخصصی ســینمايی و تئاتری در فضای نت 
گسترش پیدا کرد و کارگردانانی چون بهروز افخمی، رسول صدر عاملی، محمد 
حسین لطیفی، همايون اسعديان، مهدی کرمپور و... روی صندلی اجرا نشستند.

مجری کارشناس ها از دهه 60 وارد کار اجرا 
شدند. گذشــته از برنامه های علمی و ادبی، 
کارشــناس هايی که با اجرا معروف شــدند، 
مجری کارشناس های برنامه های سینمايی 
بودند. اکبر عالمی با »ســینمای انديشه« و 
زنده ياد علی معلم با اجرای برنامه سینمايی 
»هنر هفتم« از شاخص ترين های اين عرصه 
بودند. اين مســیر بعدها با حضــور منصور 
ضابطیان در برنامه »مردم ايران ســام«، محمودگبرلو با اجرای »هفت«، 
حامد عنقا با اجرای »سینما دو« ادامه پیدا کرد. در اين بین برخی در عرصه 

اجرا باقی ماندند و برخی ها حضورشان به يکی دو برنامه محدود شد. 

اجرا، سکوی شهرت
در این سال ها عرصه اجرا با حضور افراد مختلفی تجربه 

شده، از افراد ناشناس که آمدند و در این عرصه به 
شهرت رسیدند تا بازیگرها و کارگردان و کارشناس ها

همخوشحالمهممایوس!
گیتی خامنه باوجود تمام تالش هایش هنوز همان 

مجری خاطره انگیز دهه شصت و هفتاد است
گیتی خامنه در دهه شصت، مجری برنامه کودک 

تلویزیون بود. زمانی که هنوز خیلی  از مخاطب این 
روزهای تلویزیون به دنیا نیامده بودند یا دوران خردسالی 

و کودکی را سپری می کردند. االن حدود سی سال از آن 
زمان می گذرد اما هنوز هم نام گیتی خامنه یک جورهایی 

با برنامه کودک گره خورده است. این درحالی است 
که در این سال ها بارها و بارها در برنامه های مخصوص 

بزرگساالن به عنوان مجری حضور داشته، برنامه سازی 
کرده و فعالیت های زیادی در عرصه های مختلف انجام 

داده است. در این بخش از مصاحبه از او خواستیم 
درباره  این مسئله صحبت کند که آیا هنوز هم از 

اینکه او را به عنوان گیتی خامنه  دهه شصت و هفتاد 
به حساب بیاورند خوشحال است یا دلش می خواهد 

به خاطر کارهای جدیدش دیده شود؟

س ها
شنا

کار
ی 

جر
م

ها 
ان 

رد
رگ

 کا
ری

مج
رها

یگ
باز

ی 
جر

م
ک

ود
ه ک

نام
 بر

ای
ی ه

جر
م

حسین پاکدلمنوچهر نوذری
باچهبرنامهایمشهورشد  اسم منوچهر نوذری که به میان 
می آيد بدون هیچ ترديدی به ياد »مسابقه هفته« می افتیم. 
هنوز هم هیچ مسابقه ای نتوانسته  است به اندازه جذب مخاطب 

به پای »مسابقه هفته« برسد. 
سابقهاجرا  او فعالیت های مختلفی را تجربه کرد اما شروع 
فعالیت حرفه ای اجرای او به اواخر دهه60 و ورودش به راديو 
برمی گردد. او با اجرای چند نقــش در برنامه راديويی »صبح 
جمعه با شما« مورد توجه قرار گرفت و اوايل دهه70 با »مسابقه 
هفته« توانست خودش را به عنوان مجری تثبیت کند. اکثر 
هم دوره ای هايش معتقدند علت موفقیت نوذری در اجرا، تجربه 

فراوانش در اجرا و گويندگی برنامه های راديويی بوده است.
ادامهفعالیت  بعد از »مســابقه هفته«، »تهران ســاعت 
بیســت« را اجرا کــرد و در ســريال های »کوچــه اقاقیا« و 
»باجناق ها« به عنوان بازيگر حضور داشت. اواخر عمرش هم 
مدتی مجری برنامه »صندلی داغ« بود. آخرين اجرای او، برنامه 

راديويی »پنجشنبه شنیدنی« بود. 
وضعیتفعلی   او 16 آذر سال 84 در 69 سالگی درگذشت.

باچهبرنامهایمشهورشد  حســین پاکدل تــا مدت ها 
مجری پخش شــبکه يک بود. آن زمــان مجری پخش 
اهمیت زيادی داشت. برنامه ها را  اعام می کرد و توضیح 

می داد که در هر برنامه قرار است چه چیزهايی ببینیم. 
سابقهاجرا  پاکدل در عرصه های مختلفی فعالیت کرده 
بود اما پیش از اينکه به عنوان مجری پخش شــبکه يک 

فعالیت کند اجرا نمی کرد.
ادامهفعالیت  اوايــل دهــه 70 بــا تغییر ســاختار 
برنامه های تلويزيونی، مجری پخش حذف شد و حسین 
پاکدل هم مامور شد به وزارت ارشاد و از سال 76، رئیس 
تئاتر شــهر شــد و فعالیتش را تغییر داد. از آن به بعد 
اجرايش برای مدت چهار ســال محدود شد به اجرای 
اختتامیه های جشنواره فجر. او در تئاتر و سینما به عنوان 
نويسنده و کارگردان و تهیه کننده و بازيگر و ... فعالیتش 

را ادامه داد.
وضعیتفعلی   اين اواخر در سینما و سريال های نمايش 

خانگی و تئاتر فعال است.

داریوش کاردانایرج طهامسب
باچهبرنامهایمشهورشد  ايرج طهماســب هــم جزو 
مجريان کودک و نوجوان دهه شــصت و هفتاد تلويزيون 
اســت اما بعد از برنامه کودک »صندوق پست« و از زمان 
مورد توجه قرار گرفتن شخصیت عروسکی کاه قرمزی، 

نام او يک جورهايی با اين عروسک گره خورده است. 
سابقهاجرا  لقب »آقای مجــری« بنابر تعريف کاه 
قرمزی، متعلق به ايرج طهماسب است و با وجود اينکه 
آقای مجــری در تلويزيون زياد داريم امــا فقط او را به 
اين نام می شناسیم. از اوايل دهه شصت در برنامه های 
کودک و نوجــوان اجرا می کرد و تا همین چند ســال 
پیش هم در برنامه »کاه قرمزی«، نقش آقای مجری 

را داشت.
ادامهفعالیت  طهماسب فعالیت های زيادی در عرصه 
بازيگری و کارگردانی سینما و تئاتر و تلويزيون انجام داده 

و در اکثر آنها هم موفق بوده است.
وضعیتفعلی  بعد از کاه قرمزی 97، فعالیت ديگری 

در تلويزيون و سینمای ايران انجام نداد. 

باچهبرنامهایمشهورشد  در راديــو و تلويزيــون 
شناخته شــده بود اما اکثر مخاطبان او را با اجرای برنامه 
»صندلی داغ«  به يــاد می آورند. ايــن برنامه جنجالی و 
گفت وگومحور ســال 84 روی آنتن رفت و شیوه اجرای 

کاردان مورد توجه قرار گرفت.
سابقهاجرا  بعد از انقاب فعالیتش را به عنوان نويسنده 
و مجری برنامه های راديويی شروع کرد. در راديو از سال 
1368 به مدت پنج سال برنامه»عصرانه« را به صورت زنده 
اجرا کرد و با شــخصیت راديويی »استاد خرناس« مورد 
توجه قرار گرفت. با اجرای برنامه »نوروز 72« و »39« بین 

مخاطبان تلويزيونی شناخته شد.
ادامهفعالیت  کاردان به عنــوان مجــری و بازيگــر 
فعالیتش را ادامه داد. در ســريال های »نردبام آسمان«، 
»کاه پهلوی« و ... بازی داشــت و چند مســابقه، برنامه 

اقتصادی، برنامه ويژه ماه رمضان و ... را اجرا کرد.
وضعیتفعلی  در ويژه برنامه قبــل از افطار »مکث« به 

عنوان مجری حضور داشت.

فرزاد حسنیمحمد صالح عال
باچهبرنامهایمشهورشد  محمــد صالح عــا يکی از 
مجريان باســابقه راديو و تلويزيون است اما سال 1386 
با اجرای برنامه »دو قــدم مانده به صبح« برای مخاطبان 
تلويزيون شناخته شده و به شهرت رسید؛ برنامه موفقی 

که پخشش بیش از دو سال از شبکه چهار ادامه داشت.
سابقهاجرا  سابقه  اجرای محمد صالح عا به دهه 40 
می رسد. او آن زمان در راديو قصه می نوشت و اجرا می کرد. 
پیش از »دو قدم مانده به صبح« در تلويزيون هم اجرای 
برنامه هايی مانند »نقد خنده«، »روزهای شفاهی« و ... را 

به عهده داشت.
ادامهفعالیت  »دو قدم مانده به صبح« آنقدر مورد توجه 
قرار گرفت که صالح عا چند سال بعد »چشم شب روشن« 
را با همان حال و هوا روی آنتن بــرد اما به آن محبوبیت 
نرسید. صالح عا عاوه بر اجرا، به عنوان نويسنده و بازيگر 

هم مطرح است.
وضعیتفعلی  اجرای برنامه راديويی را به عهده دارد.

باچهبرنامهایمشهورشد  با برنامه تلويزيونی گفت وگو 
محور »کوله پشتی« به شــهرت برسد. کوله پشتی در دو 
سری روی آنتن رفت و در میان اين دو سری، برنامه های 

ديگری را هم اجرا کرد.
سابقهاجرا  پیش از کوله پشتی برنامه خاصی اجرا نکرد 

و فقط در راديو فعالیت می کرد. 
ادامهفعالیت  فرزاد حســنی بعد از »کوله پشتی« به 
عنوان يک مجری چالشی شــناخته شد اما ديگر فرصتی 
برای گفت وگوهای اينچنینی برايش فراهم نشد. فقط چند 
سال اين امکان در اختیارش قرار گرفت که برنامه های ويژه 
تحويل سال را اجرا کند. او در عرصه های بازيگری سینما و 
تلويزيون هم فعالیتش را ادامه داد. فرزاد حسنی چند سال 
پیش برنامه »اکسیر« شبکه سه را اجرا کرد؛ برنامه ای در 

حوزه سامت که بسیار جذاب بود.
وضعیتفعلی  بعد از اجرای »اکســیر« ديگــر او را در 
برنامه های تلويزيونی نديديم امــا کماکان در راديو فعال 

است.

عادل فردوسی پورمحمدرضا شهیدی فر
باچهبرنامهایمشهورشد  ســال 1379 با برنامه »اينجا 
فرداست« به شهرت رسید و مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. 
سابقهاجرا  ســابقه اجــرای شــهیدی فر بــه دوران 
نوجوانــی اش برمی گردد. او به واســطه آشــنايی با جواد 
آتش افروز به راديو رفت و از همان زمان اجرای چند برنامه 
را انجام داد. بعد هم همراه او برنامه »هشــت ونیم« را در 

تلويزيون اجرا کرد و به عنوان مجری ماندگار شد. 
ادامهفعالیت  بعد از »اينجا فرداســت«، برنامه »مردم 
ايران سام« را به مدت سه سال اجرا کرد و مورد توجه قرار 
گرفت. اجرای برنامه  »پارک ملت« هــم جزو تجربه های 
موفق او به حســاب می آيد. شــهیدی فر عاوه بر اجرا به 
عنوان کارگردان و تهیه کننده و عضو اتاق فکر در برنامه های 

مختلفی فعالیت داشت.
وضعیتفعلی  اين اواخر در »چلچراغ« و »هزارداستان« 
به عنــوان مجری حضــور داشــت و به عنوان مشــاور با 
برنامه هــای تلويزيونی مثــل خندوانه، هزارداســتان و... 

همکاری می کند.

باچهبرنامهایمشهورشد   عادل فردوسی پور سال 1378، 
با اجرای برنامه »نود« به شهرت رسید. اين برنامه بیست سال 
روی آنتن بود و در هر دوره ای جزو پرمخاطب ترين برنامه های 
تلويزيون به حساب می آمد و بیشترين مشارکت مردمی را 

داشت.
سابقهاجرا  پیش از تولید برنامه »نود«، فقط گزارشــگر 
بود و در واقع در اولین نقطه ورودش به اين عرصه، توانســت 

موفقیت ويژه ای را رقم بزند.
ادامهفعالیت  فردوســی پور در طول اين بیســت سال، 
برنامه های مختلفی را تهیه  و اجرا کرد. از جمله تهیه  و اجرای 
ويژه برنامه جام ملت های آسیا 2007، ويژه برنامه جام جهانی 
2014 برزيــل و ويژه برنامه جام جهانــی 2018 را به عهده 
داشت. فردوسی پور سال 1392 برنامه »فوتبال 120« را برای 

شبکه ورزش تولید کرد.
وضعیتفعلی  در حــال حاضــر تهیه کننــده »فوتبال 
120« است و با چند تلويزيون اينترنتی هم به عنوان راوی 
مستندهايی درباره تیم های مطرح اروپايی همکاری می کند.

احسان علیخانیرضا رشید پور
باچهبرنامهایمشهورشد  رضــا رشــیدپور با ســری 
برنامه های شیشه ای از جمله »مثلث شیشه ای«، »شب 
شیشه ای« و »عبور شیشــه ای« به شهرت رسید. اجرای 
برنامه صبحگاهی »حاال خورشید«، باعث شد او بار ديگر 

بین مخاطبان محبوبیت پیدا کند.
سابقهاجرا  اجرايش را با لطیفه گويی در برنامه »صبح 
بخیر ايران« شــروع کرد اما خیلی زود توانســت در اجرا 
خودش را به اثبات برساند و برنامه های جدی تری اجرا کند. 
ادامهفعالیت  بعد از ســری شیشــه ای تا پنج سال در 
تلويزيون حضور نداشــت تا اينکه در افتتاح شبکه نسیم، 
برنامه »عینــک آفتابی« را اجرا کــرد و موفقیتی در پی 
نداشت. برنامه اينترنتی »ديد در شب« باعث شد مجددا 
خبرساز شود و نهايتا با حاال خورشید به تلويزيون برگشت. 
گفت وگو با حسن روحانی، اجرای برنامه  هفت و شب آرام، 

ازجمله اتفاق های مهم ديگر او در عرصه اجرا بود. 
وضعیتفعلی  در مــاه رمضان، برنامــه »اتفاق« را در 

شبکه سه اجرا می کرد.

باچهبرنامهایمشهورشد  علیخانی بعد از اجرای »جزر 
و مد« به فکر ساخت برنامه »ماه عسل« افتاد. اين برنامه 
سال 1386 برای اولین بار پیش از افطار ماه رمضان روی 
آنتن رفت و مورد توجه قرار گرفت. »ماه عســل« دوازده 
ســال در ماه رمضان روی آنتن بود و احســان علیخانی 

اجرای ده فصل آن را به عهده داشت.
سابقهاجرا  اولین بار در برنامه تلويزيونی »پســرهای 
ايرونی« به عنوان مجــری، جلوی دوربیــن رفت و بعد 
 از آن، جايگزين فرزاد حســنی در برنامــه »جزر و مد«

 شد.
ادامهفعالیت  علیخانــی سال هاســت اجــرای ويژه 
برنامه های تحويل سال شبکه ســه را به عهده دارد. از دو 
سال پیش با مسابقه »عصرجديد«، وارد مرحله جديدی از 
اجرا شد. اين مسابقه آنقدر برايش اهمیت پیدا کرد که بعد 

از دوازده سال، »ماه عسل« را به پايان برد.
وضعیتفعلی  تهیه کنندگــی و اجــرای برنامــه 

»عصرجديد« را به عهده دارد.

 مکملپرونده 
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فریب بزرگ
برخالف آنچه   به نظر می رسد، 
حریفان پرسپولیس در ادامه 
لیگ می توانند یقه این تیم را 

بگیرند

   نکته بازی

وقتی شما بودید کودکستان نبود؟
آقای حســن زمانی را که می شناســید؟ ايشان 
مدتی در اســتقالل عضو هیات مديــره بودند اما 
چون همزمان نماينده مجلس هــم بودند و البته 
مسئولیت های ديگری هم داشــتند، زياد فرصت 
نمی کردنــد در جلســات هیات مديره شــرکت 
کنند. خیلی هم فوتبالــی نبودند اما هیچ فرصتی 
را بــرای مصاحبه از دســت نمی دادنــد و از دل 
مصاحبه های شان همیشــه جنجال هايی درست 
می شــد. ايشــان دو روز پیش مصاحبه جديدی 
داشتند و حرف های جالبی زدند. ابتدا بخش هايی 
از مصاحبه ايشان را بخوانید: »بايد از وزير ورزش 
ســؤال کرد که هیات مديره دو باشــگاه استقالل 
و پرســپولیس يک هیات مديره واقعی اســت يا 
کودکستان. باشگاه های اســتقالل و پرسپولیس 
هر کدام ده ها میلیون هوادار دارند و وزارت ورزش 
بايد دقت کنــد تصمیماتی که در حــوزه اين دو 
باشگاه گرفته می شــود برای ده  ها میلیون هوادار 
است. نبايد تصمیماتی گرفته شــود که در آينده 
دور و نزديک مشکل ساز باشــد. همه کسانی که 
برای هیات مديره اســتقالل و پرسپولیس حکم 
می  گیرنــد از ابتدای حضورشــان تا پايــان بايد 
تصمیمات شــان مورد بررســی قرار گیرد که اين 
بررســی امروز ديده نمی  شــود يا در حداقل خود 
قرار دارد. به نظر می  رســد برای انتخاب مديران 

و اعضای هیات مديره در اين دو باشــگاه ضابطه 
خاصی وجود ندارد و معیارهای انتخاب برای اين 
دو باشگاه اصال مشخص نیست. بعضی از آنها قطعا 
مستحق مجازات هايی هستند که در صورت ورود 
قوه قضايیه می توان برای شان در نظر گرفت.« ما که 
با تک تک جمالت و کلمات آقای زمانی موافقیم و 
معتقديم تصمیمات وزير ورزش برای اين دو باشگاه 
بايد بهتر، منطقی تر و کارشناسی تر گرفته شوند و 
البته بايد با مديرانی که در دوران حضورشان در اين 
دو باشگاه تخلفاتی کرده اند برخورد قانونی و قضايی 
شود  اما يک سوال از آقای زمانی! شما خودتان در 
مقطعی چند ســال عضو هیات مديره اســتقالل 
بوديد. آيــا آن موقع وضعیت هیــات مديره مثل 
کودکستان نبود؟ يا وقتی شما بوديد همه چیز گل 
و بلبل بود؟ آيا وقتی وزير ورزش شما را به عنوان 
عضو هیات مديره اســتقالل انتخاب کرد، معیار 
انتخاب مشــخص بود؟ خود شما بر اساس ضابطه 
وارد استقالل شديد يا رابطه؟ اصال يک سوال ديگر! 
همین االن هیات مديره استقالل عضو کم دارد. اگر 
شما وارد اين هیات مديره شويد باز هم بر سر همین 
حرف های امــروز خودتان خواهید بود؟ راســتی 
اگر می شــود البه الی مصاحبه های پرشمارتان، 
از تاثیر حضورتــان در هیات مديره اســتقالل و 

دستاوردهای تان در اين باشگاه هم بگويید. 

توهین هم آدابی دارد آقای سوشا!
وحیــد قلیــچ، روز پنجشــنبه در اســتوری 
اينســتاگرامی خود با تصويری سوشــا مکانی را 
به شــخصیت کارتونی باب اسفنجی تشبیه کرد. 
اســتوری اي که با واکنش تند دروازه بان ســابق 
پرســپولیس همراه بود. سوشــا مکانی در جواب 
اســتوری وحید قلیــچ جمالت تنــدی را گفت. 
سوشا مکانی در اليو اينســتاگرامی خود خطاب 
به وحید قلیچ گفت: »دهانــت را آب بکش. ما در 
شــهر خودمان پیشکســوتان دروازه بانی خیلی 
بزرگی داريم که تو با آنها قابل مقايســه نیستی. 
شــما که در آن مکانیکی چند نفر را دور خودت 
جمع می کنی و شــروع می کنی به اين و آن گیر 
میدی و تبريک تولد بگويی. يک شماره حساب به 
من بده من ماهانه پول به حسابت می ريزم تا زيپ 
دهنت را ببندی. االن می گويم که هیچ احترامی 
برايت قائل نیستم چون تو شعور نداری. تو يک آدم 
بی شعور هستی که می خواهی با به اين و آن گیر 
دادن به يک جايی برســی.« البته ويدئوی اصلی 
پاسخ سوشــا به قلیچ طوالنی است و توهین های 
زشــت و غیراخالقی او به دروازه بان پیشکسوت 
پرسپولیس بسیار بیشتر از اين چند خط است و 
خیلی از آنها حتی قابل نوشتن و چاپ هم نیست. از 
سوی ديگر به صحبت های وحید قلیچ هم نقدهای 

زيادی وارد است و به نظر می رسد خود او هم بدش 
نمی آيد با حرف های جنجالی خبرساز   و تبديل به 
تیتر رسانه ها شــود اما اين حرف های قلیچ هرگز 
مجوزی برای توهین به او از طرف سوشا يا هر آدم 
ديگری صادر نمی کند. آن هم توهین هايی با اين 
شدت و غلظت! سوشــا خیلی راحت می توانست 
در همین اليو اينســتاگرامی با احترام بیشتری با 
قلیچ حرف بزند و از پیشکســوت خودش بخواهد 
ديگر به او طعنــه نزند. امــا بی احترامی به قلیچ 
باعث می شــود تا در اين مجادله کمتر کسی حق 
را به سوشا بدهد. آيا واقعا در شهر مورد نظر سوشا 
دروازه بانانی هستند که قلیچ با آنها قابل مقايسه 
نیست؟ آقای سوشا، قلیچ از نظر فنی قطعا از شما 
دروازه بان بهتری بود و اگر در اين دوره فوتبال بازی 
می کرد، آنقدر پول می گرفت که نیازی به صدقه 
ماهانه شما نداشته باشد. بگذريم که کم نیستند 
کسانی که معتقدند شــما در اين فوتبال به جاها 
و چیزهايی رســیديد که استحقاقش را نداشتید. 
دلیل می خواهید؟ همین که پول تان را به رخ کسی 
می کشید که از شما برای داشــتن همین پول ها 
سزاوارتر است! خالصه اينکه اگر می خواهی جواب 
توهین يا بی احترامی کسی را هم بدهی، آدابش را 

رعايت کن استاد!

کوتینیو به انگلیس 
بازمی گردد

همه گزینه های لیگ برتری
 برای ستاره برزیلی

آمار؛ 29 کرونایی در لیگ برتر
پس از آنکه ستاد مقابله با کرونا در ورزش مجوز شروع تمرينات تیم های 
فوتبال را مشروط به پشت سر گذاشتن تســت های کرونا کرد، هر 16 
باشگاه برای انجام اين کار وارد عمل شــدند و از تمام اعضای تیم خود 
آزمايش های الزم را گرفتند. طی يک هفته گذشته که تیم ها تست های 
مختلفی را پشت سر گذاشتند و در آزمايشگاه های معتبر يا درمانگاه ها 
و باشــگاه های خود اقدام به انجام اين کار کردند، تا به امروز جواب 29 
تست مثبت اعالم شــده که رقم چندان بااليی نیست و می توان انتظار 
داشت به مرور زمان اين رقم کاهش پیدا کند. بازی های لیگ برتر فوتبال 
از روز بیست و نهم خرداد ماه با ديدار معوقه هفته يازدهم بین تیم های 
فوالد خوزستان و استقالل آغاز می شود که به دلیل حاد نبودن وضعیت 
جسمانی و ســالمتی اين 29 نفر، احتمال می رود در سه هفته آينده 
و تا زمان انجام مســابقات تعداد مبتاليان در بین باشگاه های فوتبال 
تک رقمی شود. تا به امروز برخی از تیم های لیگ برتری يک يا دو تست 
کرونا را پشت سر گذاشتند که البته دقت برخی آزمايش ها باالتر بوده 
و نشان از وضعیت دقیق تر سالمتی افراد داده است  اما مطمئنا تا قبل از 
شروع دوباره بازی ها، فدراسیون پزشکی ورزشی و سازمان لیگ، تیم ها 
را الزام به انجام تست های دقیق می کنند تا در جريان مسابقات مشکلی 

برای سالمتی افراد به وجود نیايد.

میالن مشتری سردار آزمون شد
با گذشت هفته ها از خبر عالقه   ناپولی برای جذب سردار آزمون، اکنون 
ســايت کالچو مرکاتو در مطلبی با تیتر »میالن عالقه مند به آزمون  اما 
ناپولی همچنان برای اين خريد جلوتر اســت«، عنوان کرده باشــگاه 
میالن نیز اين ستاره ايرانی را می خواهد. کالچو مرکاتو درباره حدس و 
شايعاتی که برای جذب عالقه میالن برای آزمون وجود دارد هم نوشته 
است: »رمضانی )مدير برنامه های مشهور آزمون( مذاکراتی با مسئوالن 
روســونری انجام داده و باشــگاه میالن درباره وضعیت آزمون کسب 
اطالع کرده است  اما در هفته های آينده بیشتر متوجه خواهید شد که 
عالقه میالن به آزمون جدی بوده يا نه و آيا به مذاکره ختم می شود؟« 
اين رســانه ايتالیايی خبر داده که رمضانی رابطه بسیار خوبی با رالف 
رانگ نیک)مدير فنی احتمالی میالن( دارد که فاکتور خیلی مهمی در 
انتقال آزمون خواهد بود و بايد به آن توجه کرد. کالچو مرکاتو در پايان 
يادآور شده که در حال حاضر ناپولی از تمام مدعیان برای جذب سردار 
جلوتر است  اما میالنی ها هم احتماال به صف خريد او اضافه می شوند. 
البته رسانه های ايتالیايی در روزهای گذشــته عنوان کرده بودند که 
باشگاه میالن برای ُپر کردن جای خالی زالتان ابراهیموويچ، قصد دارد 
آرتم زيوبا، مهاجم بلند قامت زنیت ســنت پترزبورگ و بهترين گلزن 
لیگ برتر روسیه را به خدمت بگیرد ولی حاال ممکن است به جای اين 

ملی پوش روسی، آزمون به جمع روسونری ها بپیوندد.

امیدواری پرسپولیس برای محکوم کردن 
استوکس

باشگاه پرسپولیس در جديدترين نامه خود به آنتونی استوکس اعالم 
کرده   بايد با دور جديد شروع تمرينات به ايران بازگردد  اما هنوز خبری 
از اين بازيکن نیست. مشخصا استوکس که با شرايط عجیبی پرسپولیس 
را در پايــان اردوی امارات قال گذاشــت، به ايــن زودی و راحتی به 
کشورمان برنمی گردد.  در همین راستا، يکی از مسئوالن پیشین باشگاه 
پرسپولیس معتقد است که قرارداد استوکس بند و مفادی دارد که اگر 
اين باشگاه از او شــکايت کند به راحتی می تواند اين مهاجم را محکوم 
کند. يکی از اين بند ها در قرارداد استوکس اين است که اگر بیش از 10 
روز غیبت غیرموجه داشته باشد، باشگاه می تواند از او غرامت بگیرد که 
میزان اين غرامت حداقل به اندازه 30 درصد از قرارداد او است. به اين 
ترتیب امیدواری هايی برای باشگاه پرسپولیس وجود دارد تا در صورت 
شکايت از مهاجم پرحاشیه خود، پرونده را به سود خود مختومه کند. 
نکته ديگر اينکه گفته می شود استوکس تا به حال حدود 200 هزار دالر 
از باشگاه دريافتی داشته که اگر مديران پرسپولیس به موقع علیه اين 
بازيکن در فیفا پرونده ســازی کنند، حتی می توانند همان رقم اولیه را 

هم پس بگیرند. 

چرا مجیدی به باشگاه لیست نمی دهد؟
شايعاتی شنیده می شــد مبنی بر اينکه فرهاد مجیدی لیست خود را 
تحويل باشگاه اســتقالل داده اما در اين مورد شنیديم مجیدی تا اين 
لحظه نام هیچ بازيکنــی را برای لیگ بعدی اعالم نکرده اســت. البته 
او اعتقاد دارد که اســکلت اصلی اســتقالل بايد حفظ شود. سرمربی 
آبی پوشان پايتخت در واقع تمام بازيکنان اصلی استقالل را برای فصل 
بعد هم می خواهد و فقط امکان دارد يکی، دو نفر که امسال کمتر بازی 
کرده اند، در پايان فصل جاری لیگ برتر فوتبــال ايران از اين تیم جدا 
شوند. اين احتمال هم وجود دارد که مجیدی طی روزهای آينده، لیست 
خود را ارائه دهد اما به هرحال برای اين اقدام آن هم بابت فصل آينده، 

زمان زيادی در اختیار مجیدی و باشگاه است.

شروع فصل بعدی اللیگا از 12 سپتامبر
ال چیرينگیتو به نقل از خاوير تباس رئیس اللیگا اعالم کرد   تاريخ شروع 
فصل بعدی اللیگا، فصل 2021-2020 مشــخص شده و اين فصل از 
تاريخ 12 سپتامبر يعنی 22 شهريور آغاز خواهد شد. تباس همچنین 
اعالم کرد   تاريخ رسمی شــروع مجدد فصل جاری اللیگا هم 11 ژوئن 
يعنی 22 خرداد خواهد بود. در ويدئوکنفرانسی که توسط روزنامه مارکا 
ترتیب داده شده بود تباس اعالم کرد: »اگر خدا بخواهد از روز 11 ژوئن 
شاهد شروع مجدد اللیگا خواهیم بود. بیايید امیدوار باشیم همه چیز 
طبق برنامه پیش برود. ما آماده ايم و افراد زيادی در حال تالش هستند 
تا فوتبال به شکل و شیوه ای جديد از سر گرفته شود. تاريخ شروع فصل 
آينده هم مشخص شده و آن فصل از 12 سپتامبر شروع خواهد شد.« 

احتمال جشن قهرمانی لیورپول در 
ورزشگاه بی طرف

پلیس بريتانیــا به لیگ برتر اعالم کــرده با اينکه اکثر مســابقات در 
ورزشگاه های يکی از دو تیم برگزار شود مشــکلی ندارد اما نسبت به 
تعدادی از مسابقات حســاس بین تیم های بزرگ ابراز نگرانی کرده. 
نگرانی پلیس از اين بابت است که هواداران تیم ها در بیرون استاديوم 
تجمع کنند. به همین خاطر پلیس خواسته که تعدادی از بازی ها در 
ورزشگاه های بی طرف برگزار شود. بر اساس اعالم ديلی میل، ديداری 
که می تواند قهرمانی لیورپول در اين فصــل را قطعی کند يکی از اين 
بازی ها است. ديداری که دربی بندر لیورپول هم خواهد بود. شاگردان 
يورگن کلوپ که 9 بــازی ديگر در پیــش دارند با تیــم دوم جدول 
منچسترسیتی 27 امتیاز فاصله دارند. ســیتی که 10 بازی ديگر در 
پیش دارد اولین بازی اش را در تاريخ 17 ژوئن مقابل آرســنال برگزار 
خواهد کرد. اگر سیتی در اين بازی بازنده شود لیورپول اين فرصت را 
خواهد داشت که با پیروزی مقابل اورتون قهرمانی اش را قطعی کند. 
ولی با توجه به نگرانی پلیس از برگزاری بازی های حســاس که بدون 
شک دربی مرسی سايد در گوديسون پارک، خانه اورتون، يکی از آنها 
خواهد بود احتمال می رود که اين ديدار در ورزشگاهی بی طرف برگزار 
شــود و در نتیجه ممکن اســت شــاگردان کلوپ قهرمانی شان را در 

ورزشگاه تیمی ثالث جشن بگیرند.

    گوشه و کنار مستطیل سبز

پرسپولیس با 10 امتیاز اختالف نســبت به تیم دوم جدول، 
صدرنشین لیگ برتر اســت. اين تیم همه بازی هايش مقابل 
تیم های باالی جدول را هم با موفقیت پشت سرگذاشته و شايد 
به همین دلیل اســت که اصرار دارد بازی های لیگ برتر ادامه 
پیدا کند. پرسپولیسی ها به دلیل بازی های باقی مانده خود، از 
قهرمانی شــان در لیگ نوزدهم مطمئنند اما آيا بازی های اين 

تیم به همان آسانی است که در نگاه اول به نظر می رسد؟

  هفته بیست و دوم: پیکان
اولین بازی پرسپولیس در صورت ادامه لیگ برتر، مقابل پیکان 
برگزار می شود. پرسپولیس در اين بازی مهمان است و خبری 
از بازی در ورزشگاه آزادی با آن زمین چمن فوق العاده نیست. 
حريف هم تیمی است که در قعر جدول لیگ برتر قرار دارد. اما 
آيا پیکان از لحاظ فنی شايسته قعرنشــینی است؟ پیکان در 
چند هفته آخر، با حســین فرکی قطع همکاری کرد و عبداهلل 
ويســی را جايگزين او کرد. اين تیم با ويسی بازی های بهتری 
ارائه داد و به وضوح در حال پیشرفت بود. آنها در آخرين بازی 
خود، نفت را در مسجدسلیمان متوقف کردند، همان تیمی که 
پرسپولیس را در آزادی شکست داده بود. بنابراين کامال قابل 
پیش بینی است که بازی مقابل پیکان برای پرسپولیس نسبت 
به بازی مقابل تیمی مثل صنعت نفت آبادان هم ســخت تر و 

آزاردهنده تر خواهد بود.

  هفته بیست و سوم: شاهین شهرداری بوشهر
پرسپولیس در دور رفت شاهین را در بوشهر با پنج گل شکست 
داد و پنج گل ديگــر را هم با بی دقتی از دســت داد. آن بازی 
بهترين نمايش و بهترين برد پرسپولیس در لیگ نوزدهم بود. 
اگر قرار باشــد همه چیز مثل دور رفت باشد، پرسپولیس بايد 
منتظر يک برد آسان و پرگل ديگر در ورزشگاه آزادی باشد اما 
اصال اينطور نیست. تیم بوشهری که در نیم فصل اول حتی يک 
برد هم به دست نیاورد، در چهار بازی آخر خود سه پیروزی و 
يک باخت خارج از خانه مقابل فوالد را به دســت آورده است. 
شاهین با میشــو در دور برگشــت کامال متحول شده و ديگر 
تیمی از قبل شکست خورده نیســت و می تواند يقه هر تیمی 
را بگیرد. آنها اعتماد به نفس خود را به دست آورده اند و برای 
فرار از سقوط می توانند حتی تیمی مثل پرسپولیس را هم در 

آزادی قربانی کنند. 

  هفته بیست و چهارم: ماشین سازی تبریز
پرســپولیس بعد از بازی با شاهین بوشــهر بايد به تبريز برود 
و مقابل تیم ماشین ســازی قرار بگیرد. ايــن تیم در نیم فصل 
اول با رسول خطیبی شرايط بهتری داشــت و حتی توانست 
پرسپولیس را در تهران متوقف کند اما بعد از جدايی خطیبی 
وضعیت ماشین ســازی فرق کرده اســت و احد شــیخ الری 
نتوانسته کیفیت تیمش را حفظ کند. آنها در چهار بازی آخر 
خود سه باخت و يک مساوی کسب کرده اند و با ادامه اين روند 
حتی می توانند کانديدای ســقوط به لیگ يک هم باشند. تیم 
دوم محمدرضا زنوزی اگرچه نسبت به نیم فصل اول افت کرده 
اما هرگز حريف آسانی نبوده و نیست. آنها به هر حال همشهری 
تراکتور هســتند و برای اثبات برادری با اين تیم، همه تالش 
خود را برای متوقف کردن پرسپولیس در تبريز خواهند کرد. 

  هفته بیست و پنجم: فوالد خوزستان
بازی با فوالد در تهران يکی از دشوارترين بازی های پرسپولیس 
اســت. فوالد از نظر فنی و البته بازيکن بهترين شــرايط را در 
میان حريفان باقــی مانده پرســپولیس دارد و البته به دنبال 
کسب سهمیه آسیايی هم هست. اين تیم با جواد نکونام دومین 
خط دفاع برتــر لیگ نوزدهم را در اختیار دارد و تیمی اســت 
که شــباهت های زيادی به تیم ملی ايران در دوران کارلوس 
کی روش دارد. بازی مقابل چنین تیم هايی آســان نیســت و 
می تواند دردسرهای زيادی به همراه داشته باشد. ضمن اينکه 
از انگیزه های فردی جواد نکونام در برابر پرسپولیس هم نبايد 
به ســادگی عبور کرد. او برای بردن پرســپولیس در تهران و 
کم کردن شــانس قهرمانی اين تیم هر کاری که بتواند انجام 

خواهد داد. 

  هفته بیست و ششم: نفت مسجدسلیمان
نفت يکی از معدود تیم هايی اســت که توانست پرسپولیس را 
در تهران شکست دهد. شاگردان مهدی تارتار در نیم فصل اول 
فوق العاده بودند و تا مدت ها طعم شکســت را نچشیده بودند. 
آنها در نیم فصل دوم کمی افت کردنــد اما هنوز تیمی قوی و 
خطرناک محسوب می شــوند، به ويژه در خانه خود! نفت در 
مسجدســلیمان هنوز نباخته و البته در برابر پرسپولیس هم 
همواره نتايج خوبی گرفته اســت. بازی مقابل پرسپولیس در 
خانه هم يکی از حیثیتی تريــن بازی ها برای اين تیم و مهدی 
تارتار خواهد بود و آنها برای پیروزی در اين ديدار از هیچ تالشی 

مضايقه نخواهند کرد.

  هفته بیست و هفتم: نساجی مازندران
دومین بازی خارج از خانه متوالی پرســپولیس در ورزشــگاه 
شهید وطنی قائمشــهر خواهد بود. نساجی در جدول شرايط 
چندان مطمئنی ندارد. آنها البته بعــد از رفتن رضا مهاجری، 
محمود فکری را جايگزين او کردند و در اولین بازی خود با او 
پیروزی خوبی هم به دســت آوردند  اما بازی با نساجی برای 
پرسپولیس دشــواری های بیشتری دارد. شــاگردان يحیی 
هم بايد روی زمین چمن مصنوعی وطنی بــازی کنند و هم 
مقابل انگیزه های محمود فکری و مديران اســتقاللی باشگاه 
نساجی مقاومت کنند و خب رقابت در دو جبهه برای يحیی و 

شاگردانش اصال کار آسانی نیست.

  هفته بیست و هشتم: ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن در نیم فصــل اول نتايج خوبی نگرفــت و در نهايت 
منصوريان از اين تیم جدا و رادولوويچ جايگزين او شــد. با اين 
مربی، ذوب آهن نتايج بهتری گرفت. آنها در بازی مقابل استقالل 
در آزادی هم نمايش فوق العاده ای داشتند و با يک گل آفسايد 

مغلوب اين تیم شدند. قطعا تیمی که در هفته بیست و هشتم در 
ورزشگاه آزادی مقابل پرسپولیس قرار خواهد گرفت تیمی بهتر 
و قوی تر از ذوب آهن دور رفت است که در خانه با سه گل مغلوب 
پرسپولیس شد! البته وضعیت نســبتا خطرناک ذوب آهن در 
جدول هم می تواند اين تیم را خطرناک تر از حد معمول هم کند.

  هفته بیست و نهم: گل گهر سیرجان
گل گهر در هفته های قبل از تعطیلــی لیگ نوزدهم، يک تیم 
کامال متحول شده نشان می داد. آنها که در دور رفت يک تیم 
ضعیف نشــان داده بودند و يکی از کانديداهای قطعی سقوط 
بودند، به تدريج پیشرفت کردند. گل گهر در پنج بازی آخر خود 
2 برد و 3 مساوی به دست آورده و استقالل را هم در سیرجان 
مغلوب کرده است. پرسپولیس هم بايد در همین سیرجان به 
مصاف گل گهر برود و اگر تیم مجیــد جاللی تا آن زمان بقای 
خود را در لیگ برتر قطعی نکرده باشد، کار شاگردان يحیی در 

سیرجان دشوار خواهد شد. 

  هفته سی ام: سایپا
آخرين بازی پرسپولیس در لیگ نوزدهم در ورزشگاه آزادی و 
مقابل سايپا برگزار خواهد شد. تیم جوان سايپا در چند هفته 
آخر لیگ نوزدهم نتايج خوبی نگرفت و به همین دلیل همین 
حاال در رده چهاردهم جدول قــرار دارد و يکی از کانديداهای 
جدی سقوط به لیگ يک است. اگر شاگردان ابراهیم صادقی 
در قبل از بازی با پرسپولیس نتوانند ماندن شان در لیگ برتر 
را قطعی کنند، بازی با پرســپولیس در هفتــه آخر برای آنها 
حکم بازی مرگ و زندگی را خواهد داشــت و اگر پرسپولیس 
هم برای قهرمانی نیاز به برد داشــته باشد، اين بازی يک بازی 
متفاوت و فوق العاده خواهد بود که پیــروزی در آن اصال کار 

آسانی نخواهد بود. 

   گزارش

فیلیپ کوتینیو که ارزشــی نزديک به 100 
میلیون يورو دارد رســما اعــالم کرده برای 
تابســتان پیش رو انتقال به فوتبال انگلیس 
را ترجیح می دهد و چند باشگاه انگلیسی هم 
به شدت خواهان او هستند. روزنامه کاتاالن 
موندو دپورتیوو صفحــه اول ديروز خود را به 
کوتینیو اختصاص داده و به بررسی گزينه های 

او در لیگ برتر پرداخته.
با اينکه قرارداد کوتینیو با بارســا تا 2023 
منقضی نمی شــود ولــی او به دنبــال تیم 
می گردد. بعد از آنکه بايرن مونیخ اعالم کرد 
بند خريد 120 میلیونی بازيکن قرضی اش را 
فعال نمی کند او حــاال نمی داند فصل آينده 
در چه تیمی خواهد بود. ديگر شــکی باقی 
نمانده که او در نیوکمــپ جايگاهی ندارد و 
خودش هم بازگشــت به فوتبال انگلیس را 

ترجیح می دهد.
چندين باشگاه انگلیســی به جذب کوتینیو 
عالقه مند هستند. چلسی اين را رسما اعالم 
کرده، نیوکاســل که فصل بعــد پوچتینو يا 
رافا بنیتس را روی نیمکــت خواهد ديد هم 
کوتینیو را می خواهد و آرســنال هم به دلیل 
عالقه میکل آرتتا به ستاره برزيلی خودش را 

برای ورود به اين رقابت آماده می کند.
با اينکه کیکه ستین درها را به روی کوتینیو 
باز کرده و گفته سبک بازی او را دوست دارد 
ولی موندو می گويد از منابع خود دريافته که 
کوتینیو در بارسا جايی ندارد. بارسا به گزارش 
اين روزنامه ارزش کوتینیــو را 100 میلیون 
يورو می داند. هر چند بعید است پیشنهادی 

به اين قیمت دريافت شود.
البته موندو می گويد بارســا ســیگنال هايی 
ارسال کرده که اگر تیمی حاضر نباشد با اين 
قیمت موافقت کند حاضر است کوتینیو را نگه 
دارد  اما موندو دپورتیوو می گويد واقعیت اين 
است که بارسلونا برای راحت شدن از دستمزد 

باالی ستاره برزيلی حاضر است حتی او را به 
صورت قرضی واگذار کنــد، البته با يک بند 
خريد که در پايان فصل، بــا فعال کردن آن 
کوتینیو قابل فروش بشود  اما عالوه بر چلسی و 
نیوکاسل که مدتی است عالقه شان به کوتینیو 
علنی شــده ديگر گزينه های انگلیسی او چه 

تیم هايی هستند:
 آرسنال

آرتتا رســما اعالم کرده کوتینیــو بازيکنی 
اســت که به کارش خواهد آمد. نقش اصلی 
در مذاکرات دو تیم دربــاره کوتینیو را رائول 
ســانلهی بازی خواهد کرد که مدير ورزشی 
سابق بارسا بوده و در حال حاضر در آرسنال 

همین سمت را دارد.
 منچستریونایتد

شیاطین سرخ که از دوران حضور کوتینیو در 
لیورپول او را خوب می شناسند هم برای جذب 
او ابراز تمايل کرده اند. موندو می گويد يونايتد 
حاضر است پیشــنهاد مالی قابل توجهی به 
بارســلونا ارائه بدهد. کوتینیو البته يونايتد را 
تیم بزرگی می داند ولی نگران است که حضور 
در ترکیب رقیب سنتی لیورپول، تمام پل های 

پشت سر او با لیورپولی ها را خراب کند.
 لستر

لسترســیتی که قصد دارد برای بازگشــت 
به لیــگ قهرمانــان، بــرای فصــل آينده 
ســرمايه گذاری قابل توجهــی انجام بدهد، 
کوتینیو را ستاره ای می بیند که می تواند در 
اين راه به روباه ها کمــک کند. برندان راجرز 
ســرمربی لســتر در لیورپول با کوتینیو کار 
کرده و به او عالقه زيادی دارد. موندو می گويد 
بعید است کوتینیو به چنین انتقالی رضايت 

داشته باشد.
 بارسلونا و دور ریختن 482 میلیون یورو! 
الئوتارو مارتینز آخرين هدف بزرگ بارسلونا 
اســت و کاتاالن ها تمام تالش خــود را برای 

خريد اين مهاجم 22 ســاله انجام می دهند. 
اگرچه بارسلونا برای توافق با اينتر کار آسانی 
ندارد و باشگاه ايتالیايی خواهان پرداخت بند 
111 میلیون يورويی قرارداد الئوتارو شــده 
است. در اين سال ها بارسلونا مبالغ هنگفتی 
را در تالش برای گزينه مناسب برای همکاری 
با لیونل مسی و لوئیس سوارز پرداخت کرده 

که نتیجه چندانی نداشته است.
آخرين خريد موفقیت آمیز بارســلونا، ورود 
لوئیس ســوارز در ســال 2014 با رقم 81 
میلیون يورو بود. سوارز در اين سال ها شش 
فصل را در اين باشگاه گذراند، 270 بار بازی 
کرد و 191 گل بــه ثمر رســاند و میانگین 
0.7 گل در هر بازی را به ثبت رسانده است. 
اولین خريد بلوگرانا بعد از سوارز، جذب آردا 
توران در ســال 2015 بود و اتلتیکو مادريد 
36 میلیون يورو برای اين معامله فاجعه بار از 

کاتاالن ها دريافت کرد.
مالکوم و کوين پرنس بواتنگ نیز در نیوکمپ 
هم شرايط دشواری را تجربه کردند اما هزينه 
انتقال آنها چندان باال نبود. اما بارسلونا در اين 
سال ها مبلغی معادل 225 میلیون يورو برای 
خريد فیلیپ کوتینیو و عثمان دمبله پرداخت 
کرده که کامال بی اثر بوده است. ستاره برزيلی 
در تابستان گذشته به بايرن مونیخ قرض داده 
شده و عثمان دمبله نیز بیشتر زمان خود را در 

کلینیک درمانی سپری کرده است.
آنتوان گريزمان آخرين خريد 120 میلیون 
يورويی بارسا بوده است. قهرمان جام جهانی 
از زمان انتقال از اتلتیکو هرگز فرم سابقش را 
نشان نداده و در حال حاضر گريزمان به طور 
متوسط 0.37 گل در هر بازی به ثمر رسانده 
است. در کل، بارسلونا برای 90 گل تا به حال 
482 میلیون يورو پرداخت کرده و هنوز گزينه 
مناسبی برای همکاری با مسی و سوارز پیدا 

نشده است.
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   حوادث
   خواندنی ها و سرگرمی

  چهارگوشه دنیا 

جوانی که قصد داشــت بــا انتشــار تصاویــر خصوصی 
هم اتاقی اش در فضای مجازی، پولی به جیب بزند چهارگلوله 
نصیبش شــد. در اداره دهــم ویژه قتل پلیــس آگاهی به 
پرونده ای رســیدگی کردند که در آن فردی که در یکی از 
خوابگاه های مجردی شرق تهران ساکن بوده، هم اتاقی خود 
را با شلیک چهارگلوله به قتل رسانده است. قاتل در تشریح 
علت قتل هم اتاقی خود اظهار داشت: مقتول زمانی که باهم 
مشــروب و مواد مخدر مصرف کرده بودیم و من در حالت 
عادی نبودم، فیلم های خجالت آوری از من تهیه کرده بود 
و هرگاه از او می خواستم تا پولی که نزد او به امانت داشتم 
به من پس بدهد، تهدید می کرد که این فیلم ها و تصاویر را 
در فضای مجازی منتشر می کند و هرچه در این مدت از او 
خواستم آن فیلم ها را پاک کند، نپذیرفت و من هم تصمیم 

گرفتم او را به قتل برسانم.
اما ماجرا از چه قرار بود؟ ســاعت ۲۱:۳۰ شامگاه سه شنبه 

شانزدهم اردیبهشت ماه قاضی واحدی، بازپرس ویژه قتل 
دادســرای امور جنایی تهران، با تماس تلفنــی مأموران 
کالنتری ۱۰۶ نامجو، از قتل پسر جوانی با شلیک چهار گلوله 
در خوابگاهی حوالی پــل چوبی باخبر و همــراه تیمی  از 
کارآگاهان اداره   دهم پلیس آگاهی، راهی محل شــد. تیم 
جنایی در محل حادثه با جســد پسر ۲۱ ساله به نام منصور 
روبه رو شدند که مشــخص شــد دوگلوله به پهلو و دست 
و دو گلوله هم به قلبش اصابت کرده اســت. بررســی های 
مأموران پلیس نشان داد، قاتل مرد ۳۵ ساله ای به نام پیمان 
هم اتاقی قبلی مقتول بوده که دقایقی قبل با شلیک گلوله 
منصور را در اتاق شیشه ای نگهبانی خوابگاه به قتل رسانده 
و از محل گریخته اســت. مأموران در بررسی اتاق شماره ۸ 
خوابگاه دفترچه ای پیدا کردند که در آن پیمان نوشته بود 

مبلغ ۱۵میلیون تومان از مقتول طلب دارد.
یکی از شاهدان عینی گفت: منصور اهل مازندران بود و در 

تهران در رشته مهندســی تحصیل می کرد و قاتل هم اهل 
اصفهان بود کــه به خاطر بدهی مالــی از اصفهان گریخته 
 بود و در این خوابــگاه خصوصی زندگــی می کرد. پیمان 
مجسمه ساز و طراح دکوراسیون بود و برای اینکه شناسایی 
نشود، حساب بانکی نداشت و به همین خاطر برای کسانی 
که کار انجام می داد، شماره حســاب منصــور را داده بود و 
تمامی  دستمزدهایش به حســاب منصور واریز می شد. او 
مدعی بود که ۱۵ میلیون تومان از منصــور طلب دارد، اما 
منصور پول او را نمی دهد و می گفــت آخر به خاطر همین 

موضوع اتفاق بدی رخ می دهد. پیمان به خاطر اختالفی که 
با منصور پیدا کرد، از اتاق شماره ۱۲ به اتاق شماره ۸ رفت، 
اما همیشه می گفت که منصور برای بدهی اش امروز و فردا 
می کند تا اینکه دقایقی قبــل قاتل با مقتول داخل خیابان 
روبه رو و باهم درگیر شــدند که منصور فرار کرد و به اتاق 
نگهبانی رفت و پیمان هم با اسلحه وارد اتاق شد و به طرف 
او شلیک کرد و بعد هم با تهدید اســلحه از محل گریخت 
كه پلیس توانست قاتل فراري را دستگیر كند. او در انتظار 

برگزاري دادگاه است.

قتل هم خوابگاهي به دليل 
طلب 15ميليوني

مقتول، قاتل را تهديد به انتشار عكس هاي خصوصي اش در فضاي 
مجازي مي كرد

درگذشت دختري كه توسط برادرش با خانه 
به آتش كشیده شد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیالن گفت: 
دختر ۱۸ ساله ای که بر اثر به آتش کشیدن خانه 

توسط برادرش دچار جراحات و سوختگی شدید 
شده بود، شب ششم خردادماه جان خود را از دست 
داد. امیر، ز 2۱ ساله برادري است كه دست به چنین 

اقدامي زده  است. سرهنگ مجید رسول زاده فرساد 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیالن در بیان 

جزئیات این حادثه افزود: برادر این دختر ساکن 
محله سلیمانداراب شهر رشت با ازدواج او با مرد 

مورد عالقه اش مخالف بود، اما وقتی در جلوگیری 
از این ازدواج موفق نشد در اقدامی نسنجیده، خانه 

پدری را به آتش کشید که در این حادثه خواهر و مرد 
مورد عالقه وی دچار سوختگی شده و به بیمارستان 

والیت رشت منتقل شدند.متهم در اظهارات خود، 
دلیل ارتکاب این جرم را مخالفت با ازدواج خواهرش 
با مرد مورد نظر او و اختالف سنی ۱2 ساله میان آن ها 

عنوان کرد. هم اكنون برادر این دختر دستگیر و 
تحویل مراجع قضایی شده است. سرهنگ رسول 

زاده تاکید کرد: کنترل خشم و تفکر در عواقب 
جبران ناپذیر اینگونه اقدامات خشن، عامل مهمی 

در پیشگیری از این جرائم است.

تاه
 کو

خبر كالهبرداري يك ميلياردي مادر و دختر خير نما
مادر و دختری که تحت پوشش سرمایه گذاری و انجام کار خیر 
از شــهروندان کالهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند.یکم 
اردیبهشت ماه امســال بود که زنی با حضور در دادسرا از یک 
ماجرای کالهبرداری شکایت کرد که در پی آن پرونده تشكیل 
شده با دستور قضایی برای رســیدگی به پلیس آگاهی ارجاع 
شد. پس از آن شاکی با حضور در مقر پلیس به ماموران گفت: 
مدتی قبل با زنی حدودا ۴۸ ســاله به نام نسرین آشنا شدم. با 
توجه به اینکه محل آشــنایی ما در یک موسسه خیریه بوده و 
او نیز خودش را خیر معرفی کرده بود، خیلی زود به او اعتماد 
کرده و در نهایت قرار شد تا سرمایه گذاری مشترک میان من و 
این زن برای انجام کار خیر انجام شود. در همین راستا نیز چک 
و ســفته ضمانت را هم از این زن دریافت کردم و کار مشترک 

ما در ظاهر آغاز شــد اما مدتی بعد متوجه شدم که هیچ یک 
از موارد مورد تعهد این زن انجام نشــده و او تنها صد میلیون 
تومان از من گرفته است. به همین دلیل نیز به آدرس او مراجعه 
کردم اما متوجه شدم که او دیگر در خانه اش هم نیست و آنجا 
را تخلیه کرده اســت. در همین رفت و آمدها متوجه شدم که 
گویا نسرین شکات دیگری هم دارد و از آنان کالهبرداری کرده 
است.با آغاز تحقیقات مشخص شد که متهم همدست دیگری 
هم دارد  و او دختر جوانش به نام افسانه است. در همین راستا 
سوابق کیفری هر دو نفر بررسی و مشخص شد که این مادر و 
دختر از مجرمان سابقه دار در زمینه کالهبرداری و صدور چک 
بالمحل هستند. همزمان در  تحقیقات انجام شده مشخص شد 
نسرین و افسانه با همدستی هم و با هویت های جعلی از افرادی 

که به عنوان خیر در مجالس حضــور دارند کالهبرداری کرده 
و پس از دریافت مبالغ آن را به دالر تبدیل کرده و به حســاب 
دختر دیگرشان که در اروپا ساکن است واریز کرده اند. در ادامه 
تحقیقات مخفیگاه هر دو متهم در حوالی نواب،  خیابان محبوب 
مجاز مورد شناســایی قرار گرفت که در همین راســتا پس از 
هماهنگی با مقام قضایی، مجوز عملیات صادر شده و این مادر 
و دختر دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند که در آنجا به 

جرم خود اعتراف کردند.
مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت با تایید این خبر اعالم کرد 
که پرونده این مادر و دختر تکمیل شده و آنان برای ادامه روند 
رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند. همچنین تحقیقات برای 

شناسایی دیگر شکات این دو زن ادامه دارد.

انتقام پسر 20 ساله از مادرش 
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: مسائل و اختالفات 
فردی پیش آمده بین مادر و فرزند پسر در زنجان به قتل منجر شد. سرهنگ 
کارآگاه  جعفر رحمتی، افزود: در این حادثه تلخ و خونین که در آپارتمانی واقع 
در شهرک شهید رجایی شهر زنجان و هنگام دیدار مادر و فرزند اتفاق افتاد، 
جوان ۲۰ ساله در اقدامی نسنجیده، با ضربات چاقو و جسم سخت، جان مادر 
را گرفت.  این جوان در تحقیقات و بازجویی های فنی و تخصصی پلیس آگاهی 
زنجان معترف شده است که به دلیل یک سری مسایل و اختالفات فردی و در 
شرایط روحی نامناسب، دست به این جنایت زده است.رحمتی با تاکید براینکه 
این جوان قاتل در وهله نخست قصد و تصمیمی بر قتل مادر نداشته اما با قرار 
گرفتن در یک شرایط و موقعیت خاص و عدم تسلط بر خشم آنی، مرتکب قتل 
شده است، تصریح کرد: مقتول که بنا به دالیلی سال ها پیش )حدود ۱۲ - ۱۳ 
سال قبل( از همسر اول خود جدا شــده و اخیرا در تهران زندگی می کرد به 
منظور اجاره دادن آپارتمان متعلق به خود به شهر زنجان بازگشته بود.اعضای 
خانواده و همسر فعلی که نسبت به غیبت مقتول، مشکوک شده بودند اقدام به 
پرس و جو برای پیدا کردن نامبرده می کنند که در نهایت به آپارتمان مراجعه 
و با پیکر بی جان و خونین این زن مواجه می شوند.رحمتی افزود: پلیس آگاهی 
زنجان پس از اطالع از موضوع برای یافتن ســرنخ و کشف راز قتل، وارد عمل 
شد و در نهایت فرزند مقتول، جلب و به مقر پلیس آگاهی زنجان انتقال یافت 
و در بازجویی های پلیسی به قتل مادر اعتراف کرد. این جوان در روز عید فطر 
با ضربات چاقو و جسم سخت به ناحیه شکم، پشــت و گیجگاه، مادرش را از 
پای درآورده و با روشن گذاشتن چراغ ها و بستن در منزل، محل را ترک کرده 
بود. پسر مقتول از بیماری اعصاب رنج می برده و تحت مداوای روانپزشک بوده 
است و دست به قتل مادر ۴۵ ساله اش مي زند. نزدیکان مقتول پس از سه روز 
به محل حادثه )منزل مقتول( برای جویای وضعیت وی مراجعه می کنند که با 
جسد او مواجه می شوند. قاتل در اعترافاتش مي گوید: آن قدر مورد بی مهری از 
سوی والدین خود قرار گرفته بودم که ناچار بودم چنین اقدامی را انجام دهم و 
احساس می کردم که مهریه گرفتن مادرم از پدرم، به زندگی ما لطمه وارد كرد 

و من دچار سردرگمی انتخاب بین مادر و پدرم شده بودم.

کشته شدن پسر معتاد توسط پدرش
رئیس پلیــس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان زنجان گفــت: قتل جوان 
ماهنشانی از ســوی پدر خانواده صورت گرفته است. سرهنگ کارآگاه جعفر 
رحمتی  افزود: ماموران پلیس آگاهی در تحقیقات و اقدامات پلیســي خود 
دریافتند پدر خانواده، فرزند ۲۳ ساله خود را در حالی که سوار بر موتورسیکلت 

بوده با سالح شکاری از پای درآورده است.
پدر که از اعتیاد فرزندش به ستوه آمده و به دفعات نیز از سوی نامبرده تهدید به 
قتل شده بود، تصمیم به قتل گرفته و دوشنبه شب پنجم خردادماه،  نقشه تلخ 
و خونین خود را در بیرون از منزل عملی کرده است. رحمتی با بیان اینکه شب 
حادثه )دوشنبه شب- پنجم خرداد(، پدر بار دیگر از سوی فرزند جوان خود 
با سالح چاقو، تهدید به قتل شده بود، تصریح کرد: پدر که دیگر از رفتارهای 
فرزندش به خشم آمده بود، کنترل خود را از دست داده و همان شب تصمیم 
غیرمنطقی خود را به مرحله اجرا گذاشته است. پلیس آگاهی ماهنشان که در 
برابر قتلی خونین قرار گرفته بود در پی کشف راز قتل و شناسایی و دستگیري 
عامل یا عاملین این جنایت بود که در نهایت با تکیه بر فرضیه ها به پدر خانواده 
نیز مظنون شده و نامبرده را به منظور بازجویی به اداره آگاهی انتقال دادند. 
عصر چهارشــنبه، هفتم خرداد ماه در بازجویی های صورت گرفته و با توجه 

به ادله و شواهد، باالخره پدر به قتل فرزند اعتراف و راز جنایت را فاش کرد.
 

ماجرای کشف جسد در سال 93
دادستان علی آباد کتول از دستگیری دو نفر به اتهام قتل در سال ۹۳ خبر داد. 
سیدباقر طباطبایی درباره این موضوع اظهار کرد: ۶ سال پیش جسد سوخته ای 
در ارتفاعات افراتخته علی آباد کشف شد. وی افزود: تحقیقات نشان داد مقتول 
با وارد کردن ضرباتی به سر کشته و ســپس جنازه اش به آتش کشیده شده 
است. در تحقیقات قضایی و پلیســی ردی از قاتل یا قاتلین به دست نیامد و 
پرونده همچنان در دادســرا باز ماند.به گفته طباطبایی، در بازبینی پرونده از 
سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای این شهرستان، تحقیقات از سرگرفته شد و 
با بررسی شواهد و مدارک سرنخ هایی از چند مظنون به دست آمد و در نهایت 
با اقدامات فنی، برادر و عموی همسر مقتول به عنوان قاتل شناسایی و دستگیر 
شدند.طباطبایی گفت: این دو نفر در تحقیقات اختالفات خانوادگی را انگیزه 

قتل عنوان کردند.
 

سرنوشت نامعلوم  تارا دختر ۱3 ساله باشتی
دختر ۱۳ ساله باشتی در استان کهگیلویه 
و بویراحمد که ۳روز پیــش برای خرید از 
خانه شان خارج شــده بود تا روز جمعه ۹ 

خردادماه، هنوز به منزلش برنگشته است. 
مجید ظفری پدر دختر ۱۳ ساله باشتی در 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد با تایید گم 
شــدن دختر خود در روز چهارشنبه هفتم 

خردادماه جاری در نزدیکی منزل مسکونی خود، از مردم می خواهد اگر نشانه 
یا اثری از دختر وی دیدند  به او خبر دهند. ظفری که شرایط مناسبی ندارد، 
می گوید: دخترم تارا، کالس ششم ابتدایی و ۱۳ ساله بوده که برای خرید  به 
مغازه ای نزدیک منزل  می رود اما از آن روز  دیگــر از او خبر نداریم و هرگز به 
خانه بازنگشت.وی گفت: متاسفانه با گذشــت حدود ۳ روز از گم شدن تارا  و 
انتشار تصاویر دخترم در فضای مجازی، هیچ تماسی مرتبط با پیدا شدن وی با 
ما گرفته نشده است.دخترم کالس ششم  ابتدایی است و تا آنجا که ما باخبریم 
هیچ مشــکل نگران  کننده ای در خانه وجود نداشت که مثال بگویم،  قبال هم 
این اتفاق افتاده یا از دست ما ناراحت بوده است.موضوع گم شدن دخترم را به 
پلیس نیز اعالم کردم که امیدوارم هرچه زودتر آنها بتوانند دخترم را به سالمت 
به خانه برگردانند.وی ارتباط خود با فرزندان به ویژه تارا را رابطه مهربان دختر 
و پدری عنوان و تاکید کرد : دخترش را با تمام وجود دوســت داشته است و 

هیچ گونه نگرانی خانوادگی نداشته اند.

  اخبار

سرپرست معاونت اجتماعی نیروی انتظامی گیالن 
گفت: به منظور ادامه روند رسیدگی به پرونده قتل 
»رومینا اشرفی« به دســتور مقام قضایی »بهمن 
خاوری« دستگیر شــد. سرهنگ مجید رسول زاده 
با اشاره به دستگیری »بهمن خاوری« پسر همراه 
رومینا اشــرفی، اظهار کرد: به دستور مقام قضایی 
و در ادامه روند رســیدگی به پرونده قتل رومینا، 
»بهمن خاوری« دستگیر شد. وی با بیان اینکه باید 

ابعاد مختلف پرونده رسیدگی شود، افزود: در همین 
راستا »بهمن خاوری« دســتگیر و در حال حاضر 
در اختیار مقام قضایي اســت.گفتنی است؛ رومینا 
اشرفی دختر ۱۴ ساله تالشی دلباخته یکی از پسران 
شهر خود شده و به دلیل مخالفت خانواده با ازدواج 
آنها از منزل فرار کرد، اما بــا پیگیری های خانواده 
محل اختفای آنها ردیابی و ســپس توسط پلیس 
دستگیر شدند. پس از بازگشت رومینا به خانه، در 

روز یک خرداد ماه پدر دختر ۱۴ ساله خود را به قتل 
می رساند. طبق شنیده ها یكي از دالیل دستگیري 
بهمن خاوري، تحریك پدر رومینا از طریق منتشر 
كردن عكس رومینا و خودش در فضاي مجازي است 
كه منجر به قتل دختر توســط پدرش شد. الزم به 
ذکر است که دستگاه قضایی با تعیین نماینده ویژه 
و اعزام آن به استان گیالن رسیدگی به این پرونده 
را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است.

دليل دستگيري بهمن خاوري عامل فرار رومينا
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رئیس جمهور چین در حال دادن رای مثبت به الیحه جنجالی امنیت ملی 
هنگ کنگ که به گفته مخالفان، باعث کنترل بیشتر این منطقه توسط چین خواهد شد. 
عکس را رویترز منتشر کرده است.

   
بر اثر وقوع پدیده رانش زمین، محور مواصالتی روستاهای مرق، مرقکان و سیاله به 
شهرستان ساوه مسدود شده. ساکنان چند روزی است که از مسیر آبی سد  الغدیر که در 
مجاورت این سه روستا قرار دارد و به همت مدیریت بهره برداری از سد الغدیر، شهرداری 
و سپاه، توسط چند فروند قایق جابه جا می شوند. عکس از علی فرقانی، ایسنا  

  یادداشت

  ترند

آن باال
یاسر نوروزی| از همان كودكي دور و برم پر بود از سلبريتي. 
البته آن روزها هنــوز اين تعبير ُمد نبود. بــا آرنج مي زدند به 
بغل دستي شان و مي گفتند: »واي! ديديش؟« و او هم مبهوت 
چهره  مشهور، سر تكان مي داد و چشم از طرف برنمي داشت. 
هرچند سلبريتي هايي كه مي ديدم از نوع نوازنده و خواننده و 
كارگردان و بازيگر نبودند؛ به اقتضاي شــغل پدرم فقط رجل 
سياسي بودند و چهره هاي مشــهور نظامي يا روحاني. پدرم 
قيچي را با آب پاش پاك مي كرد، پيش بند سفيد را تاب مي داد 
و مي بست دور گردن شــان. من هم كه تازه از مدرسه رسيده 
بودم، دفتر مشقم را بيرون مي آوردم و مشغول مي شدم و گاهي 

از زير چشم نگاه شان مي كردم. 
تصاويري گنگ و كودكانه از حاج آقا قرائتي را يادم است روي 
صندلي آرايشــگري، آيت اهلل محمدي ري شــهري و حسن 
روحاني را )كه آن روزها شــهرت امروز را نداشت(. براي پدرم 
كه در دهه پنجاه مغازه آرايشــگري را محل توزيع شب نامه و 
سخنراني های ضدرژيم كرده بود و ســابقه مبارزات سياسي 
داشت، بعد از پيروزي انقالب اتاقي ترتيب دادند تا اصالح رجل 
سياسي و نظامي را در مكاني حفاظتي انجام بدهد. در واقع به 
خاطر اطميناني بود كه به او داشتند. پدرم با مهارت دورشان 
مي چرخيد، موهاي زائدشــان را مي گرفــت و مي ريخت كف 
سالن. درباره مسائل مملكتي هم حرف مي زد و رجل سياسي 
بدون اينكه تكان بخورند از زير پارچه  سفيدی که فقط كله شان 
پيدا بود، پاســخش را مي دادند يا سكوت مي كردند. براي من 
اين تصاوير، حسي دوگانه داشت. شب از تلويزيون چهره هايي 
می ديدم كه پشــت ميكروفن ها در حال ســخنراني بودند و 
فرداي آن روز همان ها را می ديدم که نشسته اند روي صندلي 
براي اصالح با پيش بند ســفيدی دور گردن. من چيز زيادي 
از حرف ها و صحبت هاي شــان خاطرم نيســت. تنها تصوير و 
گفتار واضحي كه خوب به ياد دارم برمي گردد به خلبان عباس 
بابايي. قبل از پرواز آمده بود برای اصالح و نشســت زير دست 
پدرم. پدرم به روال معمول حــال و احوالي كرد و پيش بند را 
بست دور گردنش. بابايي را دو سه باري ديده بودم و هميشه 
يادم است كه دست مي كشيد روي سرم و مي گفت: »خدا نگه 
داره. ماشــاهلل!« اما اين بار به لبخندي كوتاه بسنده كرد و بعد 

نشست روي صندلي. 
وقتي هم پدرم در حال تميز كردن شانه  موزر بود، ديدم سرش 
پايين اســت و به پيش بند نگاه مي كند. پدرم با لبخند موهاي 
مانده روي پيش بنــد را كنار زد و رو به او گفــت: »حاج آقا اين 
پسر ما خيلي دوســت داره خلبان شه.« از آينه ديدم كه نگاهم 
مي كند. پدرم ادامه داد: »دوســت داره بپره!« و خنديد. بابايي 
همچنان نگاهم مي كرد و من پلك زنان چشم از نگاهش دزديدم. 
نخنديد. پدرم جدی شد. گفت: »البته من سختی هاشو گفتم 
بهش ولی خب...« و دنبال اين ماند که جمله اش را چطور تمام 
کند. بابايی از گوشه  چشم نگاهش می کرد. گفت: »هر چی خوبه 
سخته ديگه...« پدرم دور سرش چرخيد برای پايان کار اصالح 
و گفت: »بله، بله...« بعد پشــت گردنش را فوت کرد. بابايی به 
من نگاه می کرد. گفت: »ولی خــب اون باال که بری ديگه دلت 
نمی خواد برگردی. می فهمی ارزشــش رو داشته.« پدرم رو به 
من گفت: »حاال من ازشون قول می گيرم که به شما هم ياد بدن 
ايشاهلل...« و دوباره خنديد. بابايی در آينه نگاهم می کرد. قبل از 
اينکه بلند شود، زيرلب چيزی گفت شبيه »حيف« يا آوايی که 
مثل »حيف« به گوشم آمد. شايد هم لبخندی کوتاه بود آميخته 
با بازدمی که به گوش من مثل تعبيری معنادار رسيد. بعد يادم 

است رفت. و ديگر برنگشت.

از سردار قالیباف تا سردار طلوعی 
10 پست پربازدید ویکی پدیای فارسی روز 8 خرداد:

1. فريبا نادری/ 2. محمدباقر قاليباف
3. سيد اميرحسين قاضی زاده هاشمی

4. مسعود رسام /  5. يک مقاله غيراخالقی
6. فيلم سينمايی خانه پدری/  7. حسين عرفانی
8. علی نيکزاد/  9. فلورا سام/  10. علی لهراسبی

  11 هشتگ داغ توئیتر از ساعت 4 صبح تا ساعت 11 ظهر 
روز جمعه )برگرفته از صبا رسانه(:

1 آسيه پناهی و سردار طلوعی )شهردار کرمانشاه(
2. لغو امتحانات نهايی حضوری، کمپين سالمت دانش آموزی

3. ايران/  4. رومينا اشرفی
5 قاليباف/   6. آمريکا

Baghdad0120 .7 )درباره شهيد سليمانی(
8. نه به غارت پرسپوليس

9. شفافيت آرای نمايندگان
10. مجلس يازدهم

11. به همراه هشتگ هايی از ســوی طيف اپوزيسيون درباره 
آزادی يک زندانی

  13 موضوع که بیشترین میزان رشد جست وجوی گوگل 
چهار روز اخیر را داشتند: 

1. رومينا اشرفی، رومينا، قاتل رومينا، رومينا 13 ساله تالشی، 
پدر رومينا 13 ساله تالشی  

2. مجيد اوجی/   3. فلورا سام
4. داس/  5. خريد فالوئر اينستاگرام 99

6. ليندا کيانی/  7. کانون زبان ايران 
8. عرضه اوليه جديد/  9. فارابيکسو

10. مفيد آنالين/  11. ثنا، سامانه ابالغ و سامانه ثنا
12. آدرس تنظيمات مودم

acesoft.ir 13. نرم افزار پخش مويرگی

پنج پســت پربازدید در کانال های فارسی تلگرام در روز 
هشتم خرداد )بر اساس اطالعات سامانه تلگرافی(:

1. قاليباف نامزد نهايی فراکسيون اکثريت برای رياست مجلس 
شد )4.78 ميليون در 2037 کانال(

2. آمار جديد بيماری کرونــا )3.89 ميليون بازديد در 1591 
کانال(

3. آمار رای های نامزدهای رياســت مجلــس يازدهم )3.49 
ميليون بازديد در 1607 کانال(

4. مرکز داده ايرانسل توسط رئيس جمهور افتتاح شد )2.79 
ميليون بازديد در 149 کانال(

5. درباره وضعيت خانوارهای جامانده از وام يک ميليونی )2.62 
ميليون بازديد در 944 کانال(

   بیش از 100 فروند شناور در کالس های مختلف روز پنجشنبه با حضور امیر حاتمی وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح و سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به ناوگان 

نیروی دریایی سپاه در بندرعباس پیوست. عکس از نادر ناصری، ایرنا

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- كج و خميده - نوعي بيماري چشمي - 

ايالتي در هندوستان
2- كشوری در آفريقا - كفايت كننده

3- خطــاب بي ادبانه - تــرس و هراس - 
زمان سنج ورزشي

4- نگهبان چماق به دســت - شمردن - 
كالم شگفتي - عالمت مفعولي

5- باال آمــدن آب دريــا - كنيه مبارک 
حضرت علي)ع( - پنج تركي

6- رفوگر - انگشــت گواهي - از گل هاي 
خوشبو

7- مساوي - هنگام شب در آسمان فراوان 
است - ايالتي در آمريكا

8- از هفت ســين نوروزي - واحد دارو - 
نت پنجم موسيقي - بي نظير

9- عضله - كاسه كوچك - حرف ندا
10- پيامبــران - دار قالــي - از رنگ هاي 

اصلي
11- غــرور و تكبر - پيشــكش - طرف و 

جهت
12- برهنه - دوســتي و عالقه - نت سوم 

موسيقي - قعر و پايان
13- نهادي براي اداره كردن يك ورزش - 

گياه فيلگوشي - حرف پيروزي
14- بيرق - معادل فارسي كاپيتاليسم

15- وعده ديدار - پنداري و گوئي - برنا

عمودي
1- اعالن - بند و طناب - تفاوت و جدايي

2- سرپرست يك شركت - مطيع
3- واحد پول ژاپن - از كلمات شــرط - 

غارت و تاراج - كافه فرنگي
4- تندرستي و ســالمتي - از كشورهای 

اروپايی - داروي قديمي بيهوشي
5- يار كلنــگ - واحد بــازي تنيس - از 

جاده های معروف شمال كشور
6- نصف - از شــهرهای اســتان فارس- 

شاهكاري از هومر يوناني
7- بــرگ برنده - جنگجو - كر شــدن - 

آماس
8- آشغال - معادل فارسی تله تكست

9- جوان و دلير - پايان چيزي - بندري در 
استراليا - لحظه

10- از جزايــر پاالئــو - شــقايق - كالم 
پرسشي

11- بــازي فينال - قدم يك پا - وســيله 
نجاري

12- بازگشــت صدا - كاسه مسي - مركز 
استان كردستان

13- قصه گو - كيف ســفري - از ماه هاي 
سال ميالدي - ضمير سوم شخص مفرد

14- از حركات ژيمناستيك - فرياد شادي
15- آقا و سيد - از حواس پنجگانه - رسم 
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استان فارس
مقابل خوب

 قابل 
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 امرا

 پاسخ
 حامی
 دمان
 رنين

 وحشی
وداع

 يباب

5 حرفي :  
 افروغ
 افزار

 اندكس
 آرايش
 آرمان

 حواشی
 راهبه
 راهرو

 كنسرت

مادام
 مريدا

 مستعد
 نيشتر
 هايكو

6 حرفي : 
 ابتالع

 پتاسيم
 دب اصغر

 يكدانه

7 حرفي : 
 بار دادن

 چهل چشمه

8 حرفي : 
 برخوردار
 جاودانگی
 دعوت نامه

مونروويا

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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   روز سوم خرداد 1361، خرمشهر پس از 576 روز اشغال توسط 
نيروهای ارتش عــراق، در پی عمليات بيت المقــدس  که از دهم 
ارديبهشت آغاز شده بود، توسط نيروهای مشترک ارتش و سپاه 
ايران بازپس گرفته شــد. روزنامه اطالعات در ويژه نامه آزادسازی 
خرمشهر در سوم خرداد 79 روايتی را از سپهبد صياد شيرازی، از 
فرماندهان ارشــد اين عمليات  و نيز فرمانده وقت نيروی زمينی 

ارتش، درباره اين روز تاريخ ساز منتشر کرد که به   شرح زير بود .
    در اوايل عمليات بيت المقــدس قرارگاه نصر ماموريت يافت از 
شمال خرمشهر به دشمن هجوم آورد و با وجود احداث هفت رده 
خاکريز، کانال، سيم  خاردار و مين در خط تماس دشمن با نيروهای 
ما، برای نيروهای عمل کننده اين کار حکم خودکشــی را داشت. 
لذا از فرماندهی قــرارگاه کربال ]مرکز عمليــات بيت المقدس به 
فرماندهی محسن رضايی و صياد شيرازی[ فرمان توقف عمليات در 
جبهه شمال خرمشهر داده شد و از يگان های ارتش و سپاه خواسته 
شد که ارتباط دشمن در جبهه شلمچه با يگان هايش را قطع کنند  
اما با وجود تالش زياد يگان های ارتش و ســپاه تلفات سنگين به 
نيروهای خودی وارد آمد و اين کار انجام نشد. فرماندهان يگان های 
خودی از ما يک فرصت دو ماهه برای بازسازی می خواستند چراکه 
معتقد بودند به دليل اســتمرار عمليات، نيروهای شــان خسته و 
فرسوده شده اند و با اين وضعيت نمی توانند خرمشهر را آزاد کنند. 
از طرف ديگر ما می دانستيم که اگر اين فرصت به آنان داده شود، 
برای آزادسازی خرمشهر با دشواری های بيشتری روبه رو می شويم. 
با فرمانده وقت سپاه پاسداران مشورت کرديم و بنا شد دستورالعمل 
مشترک و واحدی را به صورت فرمان به يگان ها ابالغ کنيم. از طرف 
ديگر چون در مورد اين طرح با هيچ يک از فرماندهان مشــورت 
نکرديم، در ابالغ اين دســتورالعمل و متقاعد کــردن آنان کمی 

دل نگرانی داشتيم! 
    ســاعتی را با فرماندهان قرار گذاشــتيم که در نزديکی جاده 
اهواز – خرمشــهر در ســنگر کوچکی گردهم بيايم تا اين فرمان 
مهم ابالغ شــود. پس از گردهمايی همه فرماندهان لشــکرها و 
تيپ های مستقل ارتش و ســپاه من با ذکر بسم اهلل و دعای فرج با 
صدای بلند اظهار داشــتم: »برادران توجه فرماييد من می خواهم 
دستور فرماندهی قرارگاه کربال را ابالغ نمايم.« و دستورالعمل را 
به صورت شــمرده و قاطع ابالغ کردم. فرماندهان پس از شنيدن 

دستور، در سکوتی پرمعنا به همديگر نگاه کردند و سرانجام سردار 
جاويداالثر حاج  احمد متوســليان  رو به من کرد و گفت: »جناب 
سرهنگ ما پيشنهادهای زيادی به شــما داديم، شما در طرح تان 
چرا از پيشنهادهای ما استفاده نکرديد.« در جواب به او گفتم: »من 
به شما دســتور فرماندهی قرارگاه را ابالغ کردم، اين طرح نبود و 
قرار هم نيست که بحثی   روی آن داشته باشيم.« ايشان سر به زير 
انداخت و چيزی نگفت و معلوم بود که قانع نشده است. نفرات دوم 
و سوم نيز سوال ها و گله هايی را در مورد اينکه چرا از پيشنهادهای 
آنها در اين طرح استفاده نشده است کردند. من هم در جواب آنها 
فقط اين موضــوع را تکرار می کردم که: »اين دســتور فرماندهی 
قرارگاه کربال است نه طرح و چون و چرا ندارد.« همگی فرماندهان 
حاضر در جلسه نيز به طور کامل فرمان را پذيرفتند و سريعا برای 

اجرای آن عازم يگان های خود شدند.
   بعد ار رفتن آنها من که انگار بار سنگين مسئوليت اين کار مهم 
روی دوشم سنگينی می کرد، دست به دعا برداشتم و گفتم: »خدايا 
هرچه ســرمايه آبرويی و حيثيتی داشــتم، پای ابالغ اين دستور 
گذاشــتم. اگر اين طرح به ثمر ننشــيند، چگونه قادر خواهم بود 
دستور بعدی را ابالغ کنم.« به هر حال عمليات برابر طرح ابالغی 
آغاز شد و ما ساعت 4 و نيم صبح در اتاق جنگ قرارگاه کربال بيدار 
بوديم و عمليات را پيگيری می کرديــم. در مرحله ای از عمليات، 
فعاليت نيروهای ما در دو محور متوقف شــد و ما هم از موفقيت 
کامل عمليات تا حدودی نااميد شده بوديم. من که چند روز خواب 
به چشــمانم نرفته بود در زير نورافکن اتاق جنگ به خواب رفتم. 
ناگهان با صدای بی ســيم از خواب پريــدم. فرماندهان يگان های 
عمل کننده تکبيرگويان خبر پيروزی خود را اعالم می کردند. در 
يکی از پيام ها يکی از فرماندهان عمل کننده از ما مجوز می خواست 
تا با 700 نفری که جمع آوری کرده به خاکريز دشمن در خرمشهر 
حمله کند. ما که می دانستيم حمله کردن به خاکريزی که از تعداد 
نيروی انسانی و تجهيزات پشت آن بی خبر بوديم، آن هم با 700 
نفر رزمنده خسته، نوعی خودکشی اســت، پاسخ منفی داديم اما 
آن فرمانده برخواسته خود اصرار داشت. طولی نکشيد که از پشت 
بی سيم همان فرمانده به ما گفت: »تا چشــم کار می کند عراقی 
می بينم که خواهان تسليم شدن هستند و ما نمی دانيم با اين همه 

اسير سرگردان چه بکنيم!« 
    من که به سختی می توانستم اين موضوع را باور کنم، به يکی 
از بالگردهای هوانيروز ماموريــت دادم که از باال تعداد عراقی های 
تســليم شــده را گزارش کند. گزارش خلبان بالگرد نيز اظهارات 
فرمانده مذکور را تاييد کرد. نکته جالب اينجا بود که در آن محور 
ما تنها 700 نفر نيرو داشــتيم و امکان جمع آوری آن همه اسير 
امکان پذير نبود، لذا دســتور داديم رزمندگان اســالم يک خط 
دشتبانی را تشــکيل بدهند و از لب رودخانه اروند تا امتداد جاده 
خرمشهر صف بکشند و تمام عراقی ها را روی جاده به سمت اهواز 
هدايت کنند. اين وضعيت تا ســاعت 10 صبح به طول انجاميد و 
باالخره گزارش دادند که ديگر هيچ عراقی در خرمشــهر نيست و 

اينگونه بود که خرمشهر را خدا آزاد کرد.)انتخاب(

روایت  متفاوت  صیاد شیرازی از آزادسازی خرمشهر
ناراحتي حاج  احمد متوسلیان  از عدم مشورت با فرماندهان و   استفاده نکردن از 

طرح هاي پیشنهادی آنها

مرتضی کلیلی   قاب  

  قاب  نوستالژی2
عكس یادگاري مهماندار هواپیماي ملي ایران با پیتر گریوز سال 
1350. بازیگر مجموعه عملیات غیر ممكن. این سریال در ایران 

با نام باالتر از خطر از سال 1350 تا 1353 از تلویزیون ملي پخش 
مي شد.)ایران قدیم(

  قاب  مشاهیر 1
عكس كمتر دیده شده 
از محمدرضا شجریان 

با كاریكاتوري از 
تصویر خود )از صفحه 

هنرمندان ایراني(

  نوستالژی1
قنات آب شاهی 

خیابان موزه 
)خیابان سي تیر و 

پروفسور رولن( دهه 
30) اون قدیما(

  قاب  تاریخ
دروازه ورودي شهر ساوه در زمان قاجار

  قاب  مشاهیر 2
ناصر ابراهیمی؛ 

آخرهای سال 4۲ بود 
که من به دهداری 

گفتم اوضاع زندگی ام 
خوب نیست. من پدر 

ندارم... خدابیامرز 
رفت حرف زد و قرار 

شد شاهین به من 
ماهی 300 تومان 

بدهد.  دو سه ماه این 
پول را دادند و دیگر 
خبری از پول نشد. 
مسئوالن تیم تاج 

این ماجرا را فهمیده 
بودند آمدند و 4 هزار 

تومان پول دادند و 
من جهیزیه خواهرم 

را خریدم.  چهار سال 
آنجا بودم و ماهی 400 

تومان هم می دادند. 
من تقریبا جزو اولین 

نفرها بودم که پول 
گرفتم.)فدراسیون 

تاریخ و آمار فوتبال 
ایران(

  
تصویری آخرالزمانی از مایناپولیس آمریکا در جریان اعتراض به کشته شدن یک 

سیاهپوست بعد از برخورد بد پلیس با او. در اینجا ایستگاه پلیس به دست معترضان به 
آتش کشیده شده . عکس را رویترز منتشر کرده است 

  
تصویری از کنسرت آنالین علیرضا قربانی که 

بدون حضور تماشاگران در تاالر وحدت برگزار 
شد. عکس از حسین پاریاس، پانا  

   
تصویری که احمد ظهرابی، از 

بازگشایی حوزه علمیه قم گرفته 
و در ایسنا منتشر کرده است

   
امتحانات 
حدود ۲5 هزار 
دانش آموز 
هرمزگانی پایه 
نهم متوسطه 
اول در سراسر 
این استان با 
رعایت تمهیدات 
و پروتکل های 
بهداشتی آغاز 
شده و تا ۲۷ 
خرداد ماه ادامه 
دارد. عکس از 
رهبر امامدادی، 
مهر 

   
هواداران 

در حال 
تماشای یک 
مسابقه بین 

اسپارتا پراگ 
و ویکتوریا 

پلژن در 
خودروهای 
خود. لیگ 
جمهوری 

چک بعد از 
دو ماه دوباره 

آغاز شده 
است. عکس 

از رویترز 

   
تابلویی که بر فاصله یک و نیم متری در 
متروی برلین تاکید دارد  

   
تصویری از 
وضعیت بد 
دسترسی به 
آب، در بخش 
غیزانیه اهواز. 
عکس از مرتضی 
جابریان، مهر 

   
طناز طباطبایي 
در كپشن این 
عكس  متني از 
كتاب »فریادهاي 
ناشنیده براي 
معني« نوشته 
ویكتور فرانكل 
را نوشته. 
طباطبایي 
3۷ ساله 
است و مدرك 
کارشناسی 
کارگردانی تئاتر 
از دانشگاه آزاد 
تهران مركز دارد 
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طرح آینده داران 

  سایت نگار   

از قرنطینه نجف به خاطر کرونا تا جنجال تصویب قانون امنیتی هنگ کنگ در چین
 کرونا

نجف قرنطینه شد؛ ستاد بحران نجف با بستن کامل ورودی های شهر، مانع از سفر 
مردم شهرهای دیگر به این استان شد. این ستاد همچنین مقرر کرد، ضمن ادامه مقررات 

منع آمد و شد جزئی از ساعت ۱۰ شب تا هفت صبح برقرار است. )ایسنا(
وضع دوباره محدودیت در کره جنوبی به خاطر شیوع کرونا؛ صدها مدرسه 
در کره جنوبی تنها چند روز پس از بازگشایی به دلیل افزایش موارد ابتال به ویروس 
کرونا بار دیگر تعطیل شده اند و بازگشایی صدها مدرسه دیگر به تاخیر افتاده است. 
پارک ها و موزه ها در سئول و شهرهای اطراف آن نیز بار دیگر تعطیل شده اند. بیشتر 
موارد جدید ابتال مربوط به انبارهای توزیع کاال در شــهر بوچئون در غرب سئول، 

پایتخت کره جنوبی است.  )بی.بی.سی.(
قبرس: هزینه سفر هر گردشگری که کرونا بگیرد را می دهیم؛ دولت قبرس در 
یک اطالعیه که روز چهارشنبه منتشر کرد گفته که اگر گردشگران به ویروس کرونا مبتال 
شوند، هزینه اقامت، درمان و تغذیه آنها را می پردازد و آنها فقط باید خرج بلیت برگشت و 
انتقال به فرودگاه را از جیب خودشــان بدهند. این بخشی از بسته تشویقی دولت قبرس 

برای این است که گردشگران را دوباره به این جزیره بکشاند. )بی.بی.سی.(

 سایر خبرها
جنجال تصویب قانون امنیتی هنگ کنگ در چین؛ کنگره خلق چین با اکثریت آرا 
قانون امنیتی مربوط به هنگ کنگ را تصویب کرد. بر اساس این قانون، اقداماتی که اقتدار 
دولت چین را در ایــن منطقه نیمه خودمختار تضعیف کند جرم تلقی خواهد شــد. این 
قوانین باعث اعتراض های گسترده ای در هنگ کنگ شده بود و اعتراضات ادامه دارد. در 
نخستین واکنش به این موضوع، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، با ارسال یادداشتی به 
کنگره ایاالت متحده اعالم کرده که واشــنگتن دیگر هنگ کنــگ را به عنوان منطقه ای 
خودمختار از چین به رسمیت نمی شناسد. آمریکا از سال ۱۹۹۷ به هنگ کنگ امتیاز های 
تجاری ای داده بود که با این گزارش وزارت خارجه آمریکا به کنگره، زمینه لغو آن ها فراهم 
می شود. همچنین تایوان قول داده هنگ کنگی هایی را که به دالیل سیاسی از شهر تحت 

حاکمیت چین گریخته اند، اســکان داده و به آن ها کمک هایی نظیر اشتغال و خدمات 
مشاوره ای ارائه دهد. )بی.بی.سی و ایسنا(

کویت از آمریکا پاتریوت خرید؛ وزارت خارجه آمریکا با قرارداد تسلیحاتی با کویت 
برای به روزرسانی سامانه های موشکی پاتریوت در این کشور موافقت کرد. این قرارداد که 
شامل فروش ســه مجموعه تســلیحات به کویت اســت ارزشــی بالغ بر یک میلیارد و 

۴۲۵میلیون دارد. )فارس به نقل از پایگاه خبری کنگره آمریکا(
پرتاب سفینه آمریکا به تعویق افتاد؛ پرتاب اولین سفینه بخش خصوصی آمریکا به 
علت وضعیت نامساعد جوی تا شنبه بعدازظهر به وقت محلی عقب افتاد. این سفینه که 
قرار بود دو فضانورد را به ایســتگاه فضایی بین المللی ببرد، نتیجه چند ســال همکاری 
سازمان ملی فضانوردی آمریکا )ناسا( و شرکت خصوصی اسپیس اکس است. )بی.بی.سی.(

ماهاتیر محمد از حزب خود اخراج شد؛ شبکه خبری الجزیره انگلیسی بامداد جمعه 
گزارش دادکه »ماهاتیر محمد« نخست وزیر پیشــین مالزی به دلیل نشستن در ردیف 
مخالفان دولت در یکی از نشســت های پارلمان این کشور از »حزب بومی متحد مالزی« 
)برساتو( اخراج شده است. بیانیه روز پنجشنبه این حزب که ماهاتیر محمد خود یکی از 

بنیانگذاران آن بوده، گفت که عضویت ماهاتیر به صورت فوری لغو شده است. )فارس(
طالبان با وجود آتش بس باز هم به نیروهای دولتی افغان حمله کرد؛ وزارت دفاع 
افغانســتان اعالم کرده که در نتیجه حمله گروه طالبان به پاســگاه  نیروهای مرزی در 
منطقه ای در مرز پاکســتان، ۱۴ نیروی مرزی کشته و ۳ نفر دیگر زخمی شده اند. پس از 
آتش بس سه روزه در جریان عید فطر، این مرگبارترین حمله ای است که نیروهای امنیتی 
افغانستان با آن مواجه می شوند. منابعی از گروه طالبان و دولت افغانستان گفته اند که این 

آتش بس فعال به صورت اعالم ناشده ادامه خواهد یافت. )بی.بی.سی.(
یک زن محجبه در بریتانیا قاضی شد؛ رافیا ارشد، به عنوان اولین معاون قاضی 
محجبه یک دادگاه در بریتانیا منصوب شده است. خانم ارشد قرار است به عنوان 
معاون قاضی دادگاه سیار ناحیه در حوزه قضایی میدلند انگلستان فعالیت کند. رافیا 
که مادر سه فرزند است بیش از ۱۷سال با مسائل مربوط به حقوق خانواده سر و کار 

داشته است.  )بی.بی.سی.(

آمار مبتالیان کرونا )به ترتیب تعداد متوفی( تا ساعت 19 روز جمعه
)افزایش نسبت به شامگاه چهارشنبه محاسبه شده است(

مجموع تستوضع وخیمبهبودیافتگانافزایشمتوفیافزایشمبتالکشورردیف
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وضعیت اضطراری در آمریکا
آیا شورشی واقعی آینده ایاالت متحده را تهدید می کند؟

ادامه ازصفحه   اول

در کمتر از بیســت و چهارساعت، ســهام توئیتر 
پایین آمد و مارک زاکربرگ موسس فیس بوک در 
فاکس نیوز حاضر شد، آزادی بیان را مورد هدف 
قرار داد و پشت ترامپ ایستاد. زاکربرگ همیشه 
به دلیل نزدیکی اش به ترامپ مورد انتقاد بوده. او 
سال پیش ناهاری با رئیس جمهور آمریکا صرف 
کرد که جنجالی شد. اما این نابغه جوان هیچ وقت 
آنقدر آشکار از ترامپ حمایت نکرده بود. اقدام او 
در پشــتیبانی از ترامپ در دعوای با توئیتر نشان 
داد که موسس فیس بوک برای زمین زدن توئیتر 

دندان تیز کرده است.
5  دردســرهای ترامپ اما در همین جا پایان 
نیافت و آزادی بیان تنها موردی نبود که در آخر 
هفته گذشــته مورد حمله قرار گرفت. مرگ یک 
شهروند سیاه پوســت در آمریکا به دست پلیس 
سفیدپوستی که با گذاشــتن زانویش بر گردن او 
اتفاق افتاد، چنان مردم آمریکا را خشمگین کرد 
که احتمال شورش در ایاالت متحده باال گرفت. در 
مینیاپولیس، جایی که این جنایت اتفاق افتاده، 
اوضاع به شــدت قمر در عقرب است و همین هم 

ترامپ را وحشت زده کرده است.
6   جورج فلوید تنها ۴6 سال داشت که مقابل 
دوربین هایی کــه آخرین دقایــق زندگی اش را 
ثبت می کردند، با خس خس گفــت: نمی توانم 
نفس بکشم.  آخرین جمله او حاال تبدیل به شعار 
معترضان آمریکایی به کشتار سیاه پوستان شده 
اســت. پلیس از ســوی دولت تحت تعقیب قرار 
گرفته اما آمریکایی ها می دانند که کشــتن یک 
شهروند سیاه پوســت به دســت پلیس، تبدیل 

به امــری روتین و کم هزینه شــده اســت. هر 
چهارپلیسی که در این قتل دست داشته یا در آن 
موقعیت حضور داشته اند اخراج شده اند اما خشم 

شهروندان آمریکایی هنوز زبانه می کشد.
7  روز چهارشــنبه، مامــوران پلیس به ســوی 
معترضان و شماری از افراد که در حال غارت بودند، 
گاز اشک آور شلیک کردند و روز پنجشنبه ایستگاه 
پلیس در این شهر توســط معترضان آتش زده شد. 
تیم والز، فرماندار ایالت مینه ســوتا دســتور اعزام 
نیروهای گارد ملی را صادر کرد و گفت چنین کاری 
به درخواست شهرداران مینیاپولیس و شهر سنت پل 
صورت می گیرد. او همچنین»وضعیت اضطراری«در 
شــهر اعالم کرد .فرماندار مینه ســوتا گفته است 
»غارت، خرابکاری و آتش زدن« در شهر باعث وارد 
شدن خســارات به بسیاری از کســب و کارها شده 
که برخی از آنها متعلق به اقلیت ها بوده است. او در 
بیانیه ای از معترضان خواســته مسالمت آمیز باقی 
بمانند و گفته است »مرگ جورج فلوید باید به عدالت 
و تغییر و تحول در ساختار منجر شود، نه به مرگ و 
نابودی بیشتر.« شهردار مینیاپولیس خواهان اعالم 
جرم علیه پلیسی شده که در فیلم ویدئویی منتشر 

شده دیده می شود. این روند هنوز آغاز نشده است.
8  اما ترامپ؛ جنگ ترامپ و توئیتر بر سر مرگ 
مرد سیاه پوســت آمریکایی هم مجددا باال گرفت. 
صبــح روز جمعه ترامــپ در توئیتی خشــونت بار 
معترضان را به شــلیک تهدید کرد. ترامپ در یک 
توئیت نوشته بود که»اراذل و اوباش«در حال اهانت 
به یاد و خاطره جورج فلوید هســتند و او نیروهای 
گارد ملی آمریکا را به این شــهر می فرســتد. او در 
ادامه در توئیتــی دوم این عبــارت را آورده بود که 

»وقتی غارت ها شــروع شــود، تیراندازی هم آغاز 
می شــود«. توئیتر خیلی زود توئیــت دوم را پنهان 
کرد تا از»ستایش خشونت« جلوگیری کند. به نظر 
می رسد که این اقدام توئیتر هم بر شدت اختالفات 
میان این دو بیفزاید و حتی شاید فعالیت توئیتر در 

آمریکا با مشکل روبه رو شود.
9   توئیت ترامپ نشان داد که اعتراضات اخیر در 
آمریکا قادر است به ســادگی تبدیل به یک سلسله 
شورش در این کشور شود. خشونت فزاینده در این 
کشور نسبت به رنگین پوست ها بعد از روی کار آمدن 
ترامپ از یک سو و بیکاری ۴۰ میلیون آمریکایی بر 
اثر کرونا به نارضایتی ها در آمریکا دامن زده اســت. 
پیش از این هم گفته شده بود که آمریکا در سه سال 
گذشته بیشترین شــکاف اجتماعی را پس از جنگ 

داخلی آمریکا، تجربه کرده است. 
10   بســیاری معتقدنــد باال گرفتن شــورش ها 
می تواند عواقب وخیمی  برای آمریکا داشــته باشد. 
حتی دموکرات ها هم از این دردسر تازه علیه ترامپ 
استفاده چندانی نکرده اند و ترجیح داده اند که فعال 
سر به سر او نگذارند تا سایه خشونت ها از سر ایاالت 
متحده کم شــود. اما به نظر می رســد خود ترامپ 
کمتر از دیگران با این موضوع عقالنی برخورد  کند. 
تهدید او به آغاز تیراندازی می تواند باعث گسترش 
اعتراضات و ســرایتش به دیگر ایالت ها شود. خطر 
ناامنی برای آمریکایی ها جدی اســت. بســیاری از 
رهبران جامعه سیاه پوست آمریکا و شخصیت هایی 
چون پسر مارتین لوترکینگ، رهبرافسانه ای آنها در 
احقاق حقوق رنگین پوستان، به میان آمده اند تا این 
اتفاق را تبدیل به ایجاد شرایطی بهتر و برابرتر برای 
آمریکایی ها کنند. اما غم نــان و بیکاری و وضعیت 
اســفناک اقتصادی بعد از کرونا به همراه عصبانیت 
بخشــی از جامعه از بی مباالتی ترامپ در برخورد با 
این بیماری، می تواند اوضــاع را وخیم تر کند. با این 
همه و در بحبوحه همه ایــن بحران ها، ترامپ تلفن 
همراهش را رها نمی کند و دست از سر توئیتر و جک 

دورسی و البته چینی ها بر نمی دارد.

رامتین لطیفی | یکی از القابی که جامعه آمریکا 
به دونالد ترامپ تخصیــص داده »لجن پراکن« 
است. ترامپ از این رو لجن پراکن نام گرفته است 
که زبان به اســتهزا و فحش و ناسزا باز می کند و 
از کاه نقطه ضعف های رقبا و مخالفانش کوهی 
می ســازد از عیب و نقص و بالهت. صابون این 
لجن پراکنی های ترامپ پیاپی به تن جو بایدن 
خورده است. بیشترین تکیه ترامپ از میان نقطه 
ضعف های بایدن مربوط  به چــرت زدن ها و به 
خواب رفتن های او در میانه جلسات رسمی است. 
ترامپ لقب »جوی خوابالو« را به بایدن داده است 
و در توضیح می گوید اطرافیان بایدن باید تمام 
وجود مراقب او باشند چرا که خودش نمی داند که 

خوابیده و فکر می کند مرده است!
در هفته های اخیــر کار اتهام آزار جنســی تارا 
رید توسط بایدن باال گرفته است و با تالش تیم 
وکالی خانم رید و پیگیری های شــبکه خبری 
فاکس کــه نزدیک به جمهوری خواهان اســت 
شــواهد و قراین بســیاری برای آن پرونده پیدا 
شده است. همچنین تعدادی از ســران و افراد 

موثر حزب دموکرات ماننــد الحان عمر و اکازیو 
کورتز نیز به همین دلیل از بایدن خواســته اند 
که تا دیر نشــده خود را از ادامــه رقابت ها کنار 
بکشند. در ظاهر تمام این اتفاقات باروت مرغوبی 
برای توپ لجن پراکنی های ترامپ است اما مورد 
شگفت انگیز این که از ترامپ در این ماجرا خبری 
نیست. ترامپ گفت که درباره این موضوع چیزی 
نمی دانــد و اطالعات خاصی هم نــدارد اما فکر 
می کند این اتهامات واهی اســت و خودش نیز 
به دفعات قربانی این اتهامات واهی شــده است. 
ترامپ با حضور در یک برنامه شبکه فاکس پا را 
فراتر گذاشت و به بایدن گفت: »با این اتهامات 
مبارزه کن و خسته نشو، من هم مثل تو در حال 

مبارزه هستم.« 
بارزترین دلیل خــودداری ترامپ برای حمله به 
بایدن در این مــورد، دوری کردن او از بازخوانی 
دوباره لیست بلند باالی زنانی است که تا امروز 
او را متهم به آزار جنسی کرده اند. یکی از دالیل 
دیگر می تواند عدم تحریک زنانی باشد که ترامپ 
آن ها را مورد آزارجنســی یا حتی تجاوز جنسی 

قرار داده است و تا امروز سکوت کرده اند و ترجیح 
داده اند که این مسئله را از مراجع رسمی پیگیری 
نکنند اما اگر سرانجام پرونده رید-بایدن به نفع 
رید تمام شود ممکن اســت نظرشان برگردد و 
صفی از زنان دادخواه آزاردیده توســط ترامپ 
 #metoo جلوی دادگاه ها تشکیل شود. جنبش
و رسوایی اخالقی تهیه کننده معروف هالیوود، 
هاوری وینستین و سبب شــد تا حساب کار به 
دست تمام متهمین آزار جنســی بیاید و تمام 
ســعی خود را به کار بگیرند تــا در این موضوع 

خاص دسته گلی به آب ندهند.
یک دلیل دیگر نیز برای ســکوت ترامپ وجود 
دارد که البته به دلیل نفرت کثیری از رسانه های 
آمریکا و جهان از ترامپ به این وجه از او و ماجرا 
کمتر پرداخته شده است.  ترامپ یک مشخصه 
اخالقی دارد که کمتر در سیاستمداران عصر ما 
یافت می شود و آن مشــخصه پایبندی شدید او 
به حرف ها و موضع گیری هایی اســت که انجام 
می دهد. باید اعتراف کرد که ترامپ با درصد باال 
و قابل قبولی از ارائه استاندارد های دوگانه برای 
موضوعات خاص حتی در برابر رقبا و دشمنانش 
دوری می کند مگر در چند موضوع خاص مانند 

ایران، چین و البته اوباما.

   تا انتخابات آمریکا

سکوت شگفت انگیز »لجن پراکن« 
چراترامپماجرایآزارجنسیرابهرخبایدننمیکشد؟

     

  کیوسک

یو اس ای تودی در 
عکس روی جلد 
خود، نژادپرستی را 
در آمریکا به کرونا 
تشبیه کرده است 
و با اشاره به وقایع 
مایناپولیس نوشته، 
نژادپرستی باعث 
برخاستن موج های 
بلندی از احساسات 
مردم شده است. 

اکونومیست در طرح روی 
جلد خود با اشاره به عبور 
آمریکا از رقم 100 هزار نفر 

تلفات کرونایی، با کنایه 
مسیر آمریکایی در مقابله با 
کرونا را نشان داده که البته 
رنگ آن خاکستری است و 

حاال حاالها ادامه دارد. 

 کارداشیان ها دیگر
 میلیاردر ندارند

 کایلی جنر، کوچکترین عضو از خانواده 
کارداشیان است که از سال 2015 با فروش 

رژ لب های 29 دالری خود، به ثروتی 
افسانه ای رسید و در سال 2018 توانست 
به تشخیص موسسه فوربس، جوان ترین 

زن میلیاردر خودساخته جهان شود. البته 
این لقب خودساخته مورد انتقاداتی قرار 

گرفت چرا که برخی گفتند او با یک پیشینه 
خانوادگی این ثروت را به هم زده است و 
نمی توان او را خودساخته دانست. با این 

حال، حاال فوربس، خانواده کارداشیان را 
متهم کرده است که درباره اندازه کسب وکار 

جنر، دروغ گفتند و آن را باالتر از حد به 
این نشریه جا زدند. این نشریه همچنین 
می گوید که اگرچه با فروش 51 درصد از 
سهام شرکت آرایشی جنر درآمد او 1.2 

میلیارد دالر بوده اما با احتساب کسر 
مالیات و نیز باقی ثروت او، حاال باید مجموع 

دارایی کایلی را 900 میلیون دالر دانست 
و به این ترتیب او را از فهرست میلیاردرها 

خارج کرده است.   
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