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 مشکل اوکراین، تالش غرب
 برای توسعه ناتو است

رهبر معظم انقالب در دیدار  رئیس جمهور قزاقستان:

حضور فیلم های سازمان اوج  به رونق 
 مهم ترین رویداد سینمایی کشور 

کمک می کند 

بازگشت فجر به »اوج«
خــبــری کــه بــه تــازگــی دربــــاره حــضــور چشمگیر 
ســازمــان اوج بــا 10 و حــداقــل هشت فیلم در 
جشنواره فجر منتشر شد، با بازخوردهایی در 

میان اهالی سینما و رسانه همراه بود.

   روش جدید برخی تولیدکنندگان
 برای افزایش بهای محصوالت

 عضو کمیسیون برنامه وبودجه 
و محاسبات عنوان کرد

 ایران در رتبه 89 گردشگری جهان 
قرار گرفته است 

  چرا ادعای رشد گردشگری 
اشتباه است؟ 

توزیع قطره چکانی 
شگرد جدید گرانی

 سهم ایران 
 یک درصد از 

هزاران میلیارد دالر

عزم دولت و مجلس 
برای ساماندهی 
وضعیت اجاره بها

نگاه ویژه

از لغزش اسکوچیچ تا خواسته مردم ایراندر گفت وگو با مدیر موزه سینما عنوان شد

حرکت به سوی 
سینمای امن خانواده

آخرین جزئیات از تولید سریال  جدید حاتمی کیا 

 روایت ابراهیم  
از موسی)ع( 

 کی روش، شرطی
 برای بازگشت ندارد

جام جم به بهانه ســفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران بررسی می کند

دیپلماسی نو  برای جهش اقتصادی

گردشگری شوخی!
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2شنبه
3۰ خرداد  ۱۴۰۱
2۰ ذی القعده ۱۴۴3

 روزنــــامــــه فــرهــنــگــی، اجــتــمــاعــی صــبــح ایــــران

62۴۱ شــــــمــــــاره   ســـــال بـــــیـــــســـــت و  ســـــوم، 
35۰۰ تومان  البرز   قیمت در استان تهران و 
تــومــان  25۰۰ کــشــور  اســـتـــان هـــای  ــگــر  و دی

M o n d a y

J u n e  2 0

2 0 2 2

انگلیسی ها در اعتراض به سیاست های 
اقتصادی به خیابان  ریختند 

  جانسون، قربانی 

جنگ اوکراین

جلد دوم

ابراهیم حاتمی کیا پس از ســـــــال ها به تلویزیون بازگشته است و گزارش اصلی صفحه رسانه هم به آخرین 
جزئیات تولید سریال »موســـــــی)ع(« اختصاص دارد. ســـــــریال »تازه وارد« که به تازگی با موضوع خانواده 
و فرزند آوری روی آنتن رفته، مورد استقبال مخاطبان رســـــــانه ملی قرار گرفته و مهدیه نساج، بازیگر این 
مجموعه، مهمان جام جم بوده و از تجربه بازی اش در آن گفته اســـــــت. گزارش جمع و جور و خواندنی 
. خبر آمده  صفحه سینما نگاهی داشته به حضور فیلم های تولیدی سازمان اوج در جشنواره فیلم فجر
 این موسسه با دست کم هشت فیلم در جشنواره امســـــــال حضور خواهد داشت. به نمایش درنیامدن 

دو فیلم در موزه ســـــــینما به تصمیم رئیس تازه این موسســـــــه، خبرســـــــاز شـــــــده و حاال در صفحه سینما 
می توانید گفت وگوی مجید اسماعیلی، مدیر موزه سینما را در ارتباط با این موضوع بخوانید، گفت وگویی 
که او از ایجاد ســـــــینمای امن خانواده در آن گفته اســـــــت باالخره، صفحه ســـــــبک زندگی رفته است سراغ 

امان ا... قرایی مقدم، آسیب شناس اجتماعی و از او درباره رفتارهای هنجارشکن و ضد اجتماعی پرسیده است.

وزنامه جام جم شامل هشت صفحه، از مجموعه مطالبی در حوزه های   جلد دوم ر
رادیو، تلویزیون، رسانه، فرهنگ، هنر و البته سبک زندگی می شود. 

مافیای خانوادگی خودرو
مصطفـــــــی میرســـــــلیم، نماینـــــــده 
مجلس بازهـــــــم اظهارنظری درباره 
خودروســـــــازی کـــــــرده و مدعـــــــی 
شده اســـــــت »۱۰ خانواده مافیای 

واردات خودرو هستند.« 

مصوبه ای درباره اجاره  بها 
مصوبـــــــه دولت در زمینـــــــه تعیین حداکثـــــــر افزایش 
اجاره بها در هر ســـــــال تا ســـــــقف ۲۵ درصد در تهران 
و ۲۰ درصد در شـــــــهرهای سراسر کشـــــــور، مورد تایید 
 شـــــــورای عالی هماهنگـــــــی اقتصـــــــادی ســـــــران قوا 

قرار گرفت.

قیمت دارو ثابت می ماند 
محمـــــــد مخبـــــــر، معـــــــاون اول رئیس جمهور 
گفته اســـــــت هزینه جدیدی در زمینه دارو به 
ســـــــبد هزینه های خانوار اضافه نمی شـــــــود 
و تمام افـــــــراد فاقـــــــد بیمه در کشـــــــور هم 

تحت پوشش قرار می گیرند.

جزئیات سرقت بزرگ
رئیس پلیس تهران گفته است کشف سرقت 
بزرگ از صنـــــــدوق امانات بانـــــــک ملی مایه 
مباهات است و جزئیات بیشتر این پرونده 
به محض استرداد محکومان باقیمانده به 

کشور اعالم می شود.

جلسه جنجالی بهارستان 
گفته  مجلس  نماینـــــــده  بانکی پور، 
دختران مجـــــــرد باالی ۳۰ ســـــــال، با 
 توجه به کمبود پسر مجرد در کشور
با مسلمانان و شـــــــیعیان عالقه مند 

به ایران ازدواج کنند!

روایت موسی از چشم ابراهیم

ساعت خبر

 جامعه  

 ســـــــخنگوی صنعت آب گفته 
 آب مشـــــــترکان بد مصرف در 
صـــــــورت تداوم رفتـــــــار غلط 
از چند ســـــــاعت تا  مصرفی، 

چند روز قطع خواهدشد.

 اقتصاد 

پس از کش وقوس ها در خصوص مالیات 
بر خانه هـــــــای خالی، حاال دفتـــــــر اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده 
پرونده مالیاتـــــــی ۵7۰ هزار خانه خالی به 

امور مالیاتی ارسال شده است.

 اقتصاد 
 

پـــــــس از رفتـــــــن وزیـــــــر کار از 
کابینـــــــه حاال سیدمحســـــــن 
دهنوی، عضو هیات رئیســـــــه 
از اســـــــتیضاح فاطمی  مجلـــــــس 

امین، وزیر صمت خبر داده است.

توهم دانایی، خطرناک تر از نادانی است 
افراد  بـــــــرای  جریان شناســـــــی  روزهـــــــا  ایـــــــن 

عضو شورای سردبیری

علی اکبر 
عبدالعلی زاده 

دغدغه مند در هر سطح و هر حوزه ای، از نان 
که به صورت  شب واجب تر اســـــــت. دانشـــــــی 
کتسابی در اثر مطالعه متن حوزه تخصصی و  ا
گسترده به دست می آید، در روند  فرامتن های 
تجربه میدانی از شـــــــبه دانش ها عبور می کند، 

قوام می یابد و به دانایی تبدیل می شود. 
در هـــــــر حوزه ای فعال باشـــــــید با کســـــــب این 
گاهی بخشـــــــی  دیـــــــدگاه می توانید دچار تصمیم های غلط نشـــــــوید، آ
کنید، زنهار دهید، تجربه های موفق را احیا و حمایت کنید، مانع تکرار 

گیر شوید و الخ.  خطاها و انحرافات عرفی و فرا
گی در هر حرفه و حـــــــوزه ای می تواند  همچنان که گفته شـــــــد، این ویژ
فرد را به نکته ســـــــنجی، تاثیرگذاری و نقش آفرینی برساند. عناصری که 
در وهله اول باعث می شـــــــوند فرد، خودش و اطرافیانش در دام های 
ســـــــهوی و عمدی نیفتند و در شـــــــکل کالن، جماعتی را از آسیب های 

نهان و آشکار برهانند. 
هرچه مسؤولیت اجتماعی فرد بیشـــــــتر باشد، داشتن این نگاه ضریب 
کـــــــرده او را در تصمیم گیری های درســـــــت کمک می کند  اهمیت پیدا 
و فقدان این نگاه، او را به طعمه ای بـــــــرای عوامل همان جریان هایی 
که نمی شناسد، بدل می کند. در این میان دو نوع رفتارشناسی عمده 
قابل توجه است. دســـــــته اول افرادی که با علم به گستره وسیع دانش 
و تجربیات، به نادانی بی پایان انســـــــان ایمان دارنـــــــد و به همین دلیل 
گاهی طلب  هســـــــتند و به فراخور جایگاه  ، دانشجو و آ ذاتا دانش پذیر
کنار تجربیات  کادمیـــــــک در  گاهی های آ اجتماعی، طالب افزایـــــــش آ
میدانی و مطالعات متنی و فرامتنی حوزه فعالیت خود هســـــــتند. این 
 افراد به طورطبیعی کمتر دچار خطا می شـــــــوند و دائم در رفع و جبران 

خطای احتمالی خود می کوشند. 
دســـــــته دوم، افرادی که دچار »توهم دانایی« هســـــــتند؛ کســـــــانی که 
ج تئوریک دانشگاهی شـــــــان باعث می شود  اغلب ســـــــپری کردن مدار
خود را بی نیاز از مطالعات و تجربیات میدانی فرامتن بدانند و مدارک 
تحصیلی برایشـــــــان غرور کاذب و »توهم دانایی« ایجاد کند. این افراد 
از طرفی پرخطا هســـــــتند و خطای هـــــــای خود را با هـــــــزار قدرت عقل 
 رفع و رجوع می کنند و از طرفی مشـــــــورت پذیر نیســـــــتند، برای جبران 

یک خطای کوچک به هزار خطای بزرگ دست می زنند و در این ورطه 
مجبور می شوند کودکانه از هیچ گونه بی اخالقی ای دریغ نکنند. 

خطر بزرگ تر این است که به راحتی بازیچه نظریات فریبنده و هدفمند 
مشورت های تخریبی مشاوران نشســـــــته در تاریکی قرار می گیرند. حاال 
تصور کنید فرد در مسندی باشد که با رای و خطای او جماعت کثیر به 
خطا یا حتی گناه بیفتند و شـــــــرایطی رقم بخورد که جبران آن سخت یا 
غیرقابل جبران باشـــــــد! بعضی خطا ها موجب می شود بگوییم »فدای 
ســـــــرت، جانت ســـــــالمت، مال دنیا ارزش ندارد، پول چرک کف دست 
است و جبران می شـــــــود و ...« و بعضی خطاها آنچنان گریبان جامعه را 

می گیرد که از لحظه وقوع دیگر قابل جبران نیست. 
ک تر از نادانی است. این گونه است که توهم دانایی خطرنا

فراموشکاری پمپئو
 به نظر می رسد حزب جمهوریخواه آمریکا در تدارک 

تحلیلگر   روابط بین الملل 

سیدرضا 
صدرالحسینی

ــرای حضور در انتخابات آتــی ایــن کشور  جــدی ب
است و با این شیوه تالش دارد از پشتیبانی های 
مالی حوزه پترودالرهای منطقه به ویژه عربستان 
کثر استفاده  سعودی و امارات متحده عربی حدا
ــه سفر  ــا تــوجــه ب ــاس ب ــر ایـــن اسـ ــبــرد. ب  و بــهــره را ب

ــه نــظــر مــی رســد حکام  ــه عــربــســتــان ب ــایــدن ب جــو ب
ســعــودی در تشخیص ایــن کــه از کــدام یــک از این 
ــاالت مــتــحــده حــمــایــت و پشتیبانی مــالــی کــنــنــد، دچــار  ح ایـ ــزاب مــطــر احـ
دوگانگی و آشفتگی در تصمیم گیری شده اند. به همین دلیل شاهدیم 
وشــن و آشکار از مواضع  رئیس جمهور آمریکا نیز در یک چرخش کامال ر
تــالن جــمــال خاشقچی، نویسنده و تحلیلگر  قبلی خــود در خــصــوص قــا
ــه اســـــت. در حــقــیــقــت  ــتـ ــرداشـ  ســیــاســی عــربــســتــان ســـعـــودی دســــت بـ

یخواه و دموکرات در پی تأمین و کسب منابع مالی  هر دو حزب جمهور
هستند تا در انتخابات آینده سنا، کنگره و ریاست جمهوری ایاالت متحده 

کثر استفاده را ببرند. حدا
متاسفانه مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا در مصاحبه اخیر خود 
با شبکه سعودی العربیه به بخش های قابل توجهی از ضرباتی که منافع 
ژیم اشغالگر قدس پس از به شهادت  آمریکا و هم پیمانانش به خصوص ر
رساندن ســردار حاج قاسم سلیمانی متحمل شدند، اشــاره ای نکرد و با 
یک حالت مغرورانه اعالم کرد ما از خطوط قرمز جمهوری اسالمی ایران 
عــبــور کــرده ایــم و در حــال حــاضــر نیز بــا قــدرت بــه سلطه خــود در منطقه 
ادامــه می دهیم اما گویا او فراموش کرده است حزب متبوعش در اعمال 
کثری علیه جمهوری اسالمی ایران در منطقه با شکست های  فشار حدا
ــده و منافعش بــه خــطــر افــتــاده اســـت؛ ضــربــاتــی که  ــه رو ش ــ پــی در پــی روب
یاست  حتی جــان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در دوران ر
 جمهوری ترامپ که به جنگ افــروزی و ضدیت با ایــران شهره اســت هم 

به آن اشــاره داشــت.  بولتون قبال در گفت وگویی که با رسانه ها داشــت، 
ح های ضد ایرانی ایاالت  فهرست قابل توجهی از مستندات بی فرجام طر
یــم اشغالگر قدس را ارائــه کــرده بود و به نظر می رسد پمپئو و  ژ متحده و ر
دیگر مقامات آمریکایی در کاخ سفید و کنگره تصور می کنند فراموشی ای 
که دوستان هم حزبی شان دچار آن شده اند، شامل مردم منطقه و اصحاب 
رسانه ها هم می شود. بنابراین معتقدم حرف های آقای پمپئو بیشتر جنبه 
نــه ای به منظور نتیجه بخش نشان دادن سیاست های  تبلیغاتی و رســا
 دونالد ترامپ و حزب جمهوریخواه برای تاثیرگذاری در انتخابات آینده 

ایاالت متحده آمریکا دارد.

دیدگاهیادداشت
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نقش دیپلماسی هوشمندانه 
در تامین مطالبات ایران از عراق 

 �� �����ی ��ی ����را�� وزارت ا��ر 

���� ر��� ������ن 
ا���� ��� و ����� ��ر��

ا��ا��� ����ی

ــ� و �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ�ش �ـــ�ی  ــ�ر�ـ �ـ
�ــ�ــ�و و  �ــ��ــ� وزارت ��� و وزارت 
���� ����ی �����ه ز���� ای ��ا�� 
آ�� �� �� �����رد و ۶۰۰�����ن د�ر 
از ���� ��اق ���� از در���� ا��ژی 
ــ�د. ����  ــ ــ�ان �ـــ�دا�ـــ� �ـ ــ ــ ــ� ا� �ـ
ــ� ������ �ــ��ــ� از  ر�ــ�ــ�ن �ــ� ا�
ــــ� د�ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� �ـــ�ـــ�ل،  ــ�د � ــ ــ و�
��ر����، ����ر و ������ا�� ا��. ���ر���� �� در ��زه 
ــ�رآ�ــ� �ــ��ــ� �ــ� �ــ��ــ� �ــ� �ــ�ا�ــ�ــ� در  � د������� �ــ�ی و 
��� ��ی ����� ا����دی، ا������، ������، ����� و 
ا����� �� ��ف ��ی ز��دی ��ای ���� دا��� �����. ��� 
از د���ورد��ی دو�� ���د�� از ز���� �� روی ��ر آ�� ���� 
ــ� �ــ�ــ�ــ��ــ�ــ�ن و  ــ� �ــ�ــ��ــ� د�ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� در �ـــ�زه �ــ�ــ��ــ� � �
���ر��ی ����ار ��ده ا��. ا��ان در ا�� دوره ��ا��� از 
��� �����   ��ی دا��� و ��ر�� ��د ��ای ����� ����� 
��� و از ��ی د��� ا��ار��ی د��� را ��ای  ��� ا����ده 
ــ�ارد.  � �ــ�رآ�ــ�  ــ�اردادن ����ری ا�ــ��ــ� �ــ� ــ ��� ���ر �
�� ��ون ����  ���ن ا��ان در ����� در ������� ��ار دارد  ا
�ــ�ــ�ی آ�ــ��ــ�ــ� از �ــ�ا�ــ�ــ�ــ�ی  و  �ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ�ی �ــ�ــ�ر �ــ�ا
 ���� ا����  و  ���د  ���ه   ���� �� �ــ�د  �ــ�رت  ����� ��ی 
�ــ�رزار د����ن و �����ان  ����� �� ���� �� �� ر����� 
����ری ا���� در ����� و ���� ��ی ��� ا����� ��ه 
ا��. �������� در دو�� ��ی ��زد�� و دوازد�ــ� ���� �� 
�������ن و ار�����ت ����� ای ���ل ���ا ��ده و �� ����� 
ر��� ��د و ���� ����� ������ �� ��ب و��د دا�� و ���� 
����� �� ���� �� ��� در ��زه ����� ��ر�� ��ه ��د 
ا�� در دو�� ���د�� ا�� رو�� �� ��ر��� د��ر ����� و ���ل 
�� و ���ه �� �������ن �� ���ان �� رو���د ��� در ��زه 
د������� ��رد ���� ��ی ��ار ����.  �����ا�� ���� ا��ام 
دو�� ���د�� را در ��� ����� ��� و ������ ��ش ��ای 
���ر�� ���د. �� ا��  د������ �� ������ت ا��ان از د��� 
���� �� ���� ���� دا�� �� د������� ��ی ���� ���ود 
�ــ� ر�ــ� وآ�ــ��ــ�ی ����� �ــ�ــ� �ــ�د ���� در �ــ�ــ�ــ�ری از 
�ــ��ــ�اری  ����ک،  ������ن ��ی   �����  ��� �ــ�زه �ــ� 
در   ������ وزار����� ��ی   �� ���ر  وزار����� ��ی  ار�ــ�ــ�ط 
���� ���ر��، ا��ا�� �����ت در ��زه د������� ��ر����� 
����ک  ����ری ��ی   ��� دو���  �ــ�وه �ــ�ی   ����� و 
ــ� �ــ�ــ� �ــ�ــ�ی رو�ــ�ــ�د�ــ�ی  �ــ�ــ��ــ� و ا�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ� �ــ�ا�ــ� �
����را�� در ��زه ����� ��ر�� ��� ���. �������� �� 
�� دو��  از ��اق در���� ��ا�� �� در ادا�ــ� ��ش ���� 
�� ا�� رو�� در ���ل  ���� و ا��� ا��  ���د�� در ��� 
در���� ���� ������ت ا��ان از ���� ���ر�� �� ��رد ���� 
���ر��  �� ار���ط ����� �� ����  ���د. ��د��ی ����  ��ار 
�ــ�اوم  و  �� ��د  ��ا��  ����� ای  ا����   �����  ���� در 
ر�� وآ���� و را���� ��ی ����� ���� ����� ����� ��ی 
ا�ــــ�ان در �ــ��ــ� ��� ا�����  ــ�رت �ــ�ــ�ــ�ری ا�ــ��ــ�  ــ �

��ا�� ��.

امنیت

ا��� ����� ��د:

فراتر از مرزهای کشور  را 
رصد می کنیم

������ه ���وی ��ا��� ��ا�� ���: ا��وز ��ا��� ��ا�� ��ا�� 
���ر را ر�� �� ��� و د����ن از �ــ�رت ��ا���  از ��ز��ی 
��ا�� ���� ا��ان در ��ا���. �� ��ارش ��م ��، ا��� ����� 
������ ����� ��د، ������ه ���وی ��ا��� ��ا�� در ��� 
����ل ��ا���  ��ر���ن ���د ا�� ���و �� ا��ره �� ��رت ر�� و 
���: ���� ��ی راداری ��ا��� ��ا�� در  ��ا�� در ����� 
���ر �� ������ ��ی ���� و ������� دا��� در ��ل  ��ا�� 
���ر  ����زی �����؛ ا�ــ�وز ��ا��� ��ا�� ��ا�� از ��ز��ی 
��ا����� ای  �ــ�رت �ــ�ی  ����� �����ت  و  را ر�ــ� �� ��� 
را ��� ��� دارد. وی ا�ــ�ود: ا���ار ��ا��� ��ا�� ���� �� 
 �������  ���� �����ات   ����� و  دا���  ������ن  �ــ�ان 
���� آ��ن و ��رت ا���ن و ا����د رز�����ن ��ا���ی ا��. 
������ه ���وی ��ا��� ��ا�� �� ���ن ا�� �� د����ن، ��د 
از ��رت ��ا��� ��ا�� ا��ان ���� �����،���: د����ن 
 �� �� ــ�ان در ��ا��� و �� دا���  از �ــ�رت ��ا��� ��ا�� ا�
���� ���� ���ی آ��ن  ���� �����ر ����� و در ����� 

��� ا����� ���� ���ن ��ا��� داد.

یادداشت

ر��� ���� ا���ب:

مشکل اوکراین تالش غربی ها برای توسعه ناتو است
ر��� ���� ا���ب در د��ار ���� ژور��ت ������، ر��� ����ر ��ا����ن و ���ت ���اه �� 
ا��ره �� �������ی ���� ��ر��� و ������ ���ن ا��ان و ��ا����ن، �� ��وم ����ش ��� از 
 ��� ���ر در ���� ��ی ����� �� و��ه ����ری ��ی ����� ای �� ��� ����ری ��ی دو 
��د��. ���ت آ�ــ� ا... ����� ای، ������� در ز���� ����� ����� و ا����دی را ��ای 

��� �� ��وم ���ل ��ن ������ن ����ک �������ن  ����ش روا�� ��وری ��ا���� و �� ��
��د��: دو ��ف ���� ��ای �����ی ��ا�� �� و ا��ا�� ��ن آ��� ��ش ������ ا���م د���. 
����ش ����ری ��ی ������ ا��ان و ��ا����ن را ��� ��� دا����� و  ر��� ا���ب ا���� 
ا��ود��: ��را�� �� ���ان �� �����ف و دا����� ا���� �� ا���� ��ا������ دارد و در ا��ان 
��ار ��ل در��ره آ��ر او ����� و ������ ��ه ا��، �� ��ا�� ����ی ����ری ��ی ������ و 
����� �� ����� ����ک ���� ���ن دو ���ر ��د. ���ت آ�� ا... ����� ای ������ در 
���ص ����� ����ط �� او��ا�� �����: در ���� او��ا�� ���� ا��� ا�� ا�� �� ���� �� 

در��د ����� ���� ����� و آ��� ���� �� ���ا��� ��ای ����ش ���ذ ��د ���� ���ا��� ��د. 
ا���ن �������ن ��د��: ���� ����� را �� د�� ر�� و ��ر�� ��د و ��ا�� ��د ز��ا آ������� �� 
و ���� �� ���اره در��د ����ش دا��ه ���ذ ��د در ����� ����� از���� در ��ق و ��ب 
آ���، و ���� زدن �� ا����ل و ا���ار ���ر�� �����. در ا�� د��ار �� ر��� ����ر ���ر��ن 
��ات ����ر ����  ��� ���ر دا��، ���� ژور��ت ������ ر��� ����ر ��ا����ن ���: ��ا
�� �� ا���ی دو ��ف ر��� �� ��ا�� ز���� ��ز  �� ���ب آ�ــ�ی ر���� دا���� و ا���دی 

����ش ��� از ��� روا�� دو ���ر ����. 

ــ� �و�ـــــــــــ�ی �ـــ�ـــ�ـــ��ی  ــ ــ�ـ ــ ــ� ا�ـ ــ ــ� ــ �
�ــ��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�ن، �ــ��ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�ن و ��� 
 �� ��ا����ن  ر��� �����ی  د�ــ��ز 
ا�ــــــ�ان، �ــ�ــ� �ـــ��ـــ�ی از �وا�ـــــ� ا�ـــ�ـــ�ـــ�دی �� 
�ــ�ــ�ــ��ــ�ــ�ن آ�ــ�ــ�ی �ــ�ــ��ــ� را ا�ـــ�ـــ�د �ــــ�ده �� 
���ن �� د�� ��ف ��ا�ی ا�ــ�ان �ــ�ای �����ی 
��ی �� ���ر��ی آ���ی ����� ���� �� ا��س �� 
را���د ����� ا�� �� ��� ��� ���ی �� ���ک 
ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ� �ـــ�ا�ـــ� از  ــ ا�ـــ�ـــ�ـــ�دی �ــ�ــ� در ا�
د����رد��ی آن ����. ا���� آ��د�� ا��ان ��ای 
����� ��زار ����ک ��� ���ر��ی آ���ی ����� 
و �ــ�ا�ــ�ــ�ــ�ی �ــ�ــ�ر�ــ�ن در �ـــ�زه �ــ�ــ���ی �ــ�ی 
�����، ������ی، ��� و ��ز و ���ت، ������ 
������ ��ای ���ر ���ر����ن ا��ا�� در���ر��ی 
�ـــ� �ـــ��ـــ�  د�ره  در  ا�ـــــــ�.  آ�ـــ�ـــ�ی �ـــ�ـــ��ـــ� 
 ��  ���� ر����  ���ا��ا���  ����� �����ی 
����� �وا�ـــ� ا�ـــ�ان �ــ� �������ن و ���ر��ی 
دو�ــ� ��ا����� ای، ����� ��ا���ه  ����� و از 
�ــ�ق �� آ�����ی ����، �ـــ�اودات ���� در ��ل 
��� ���ی ا��، �� ���ی �� در ���� �����ه 
��� �����ت ���� ر��� ا�ــ�ان و ���ر��ی د��� از 
ــ�ن و و�ــــ�و�ــــ� �ــ�  ــ�ـ ــ�، �ـ ــ�ـ �ــ�ــ�ــ� �و�ــــ�ــــ�، �ـ

ر�� وآ������ ا���م ��ه ا��. 

�ــ�ــ� ا�ــ�ــ� �ــ�ــ� رو�ــ�ــ� و او�ـــ�ا�ـــ�، �ــ�ــ�ــ�ری از 
���د�ت ��� ا����� را ����� داده ا�ــ�، �� ���� �� 
��ر�����ن ا��  ا����ل ����� ��ن ا�� ���، 
��زه ��� ���� �� ���� ���ر��ی آ���ی ����� �� 
زودی �� د���ل ��زاری ���� ا�����ن �� رو�� و ا�� 
ا����ل و��د دارد �� ا�� ���ر�� ��ای ����� �� 
ا���د�� ����� ا���د�� ارو�� �� ��� ا��ان ������ 
���� �� ا�� ا�� ���� ����� ��ی ����ن ���ر��ی 

آ���ی ����� را �� ��� ا����د ا��ان ����� �� ���.
ــ�ــ��ــ�ــ� دو�ـــــ� �ـــ�ـــ�د�ـــ� ��  در ادا�ــــــ� �ـــ�ـــ�ی �
������ ���ری،   ����� ــ�ای  ا�ـ و  �������ن 
��ا����ن  ر��� ����ر  �ــ��ــ��ــ�،  ژو�ـــ�رت  �ــ��ــ� 
�� از ���� در ���� و������ ���� ا����دی 
��� ا����� �� ���ز��رگ در رو���، �� د��ت ر��� 
���� ر���   ����� �ــ�ر  در  ر����  �ــ�ــ� ا��ــ�م 
����� و ا�ــ�ــ�ــ�دی ��� د�ـــ�وز وارد �ــ�ــ�ان ��. 
���ت ��ودا ۴۰ ���ه از ���ر و ��زر����ن ��ا������، 
ر��� ����ر ��د را در ا�� ��� ���ا�� ��د��. ا�� 
 ����� او��� ��� ������ �� ���ان از ا���ای �����ه 

���و��� ر���� ����ری ��ا����ن ��ده ا��.
ر��� ����ر ���ر��ن و ����ی ��ا������ او ��ل 

����� در ����� ا��س ����ری ��ی ������ی 
��د��  ��� و��  در ��������ن �� ������ د�ــ�ار و 
ــ�ار �ـــ�ار �ــ� �ــ�ــ�ــ�ری �ــ�ی دو�����  ــ� د�ـ و درا�ـ
ا��   ��  .���� ا�ــ�ا�ــ�  ر���  ����ری ��ی   ���� از 
ا�ــ�س روز ���� و ��� از ورود ������ �� ���ان، 
����ور ���� ر��� KITI (��ا����ن  ������ ���ر 
- ��������ن - ا��ان - �����) وارد ا�����ه راه آ�� 
�ــ�  �ــ�ــ�ان �ــ�. ا�ــ� �ــ�ــ�ر �ــ��ــ� ۲۴ د�ــ�ــ�ــ�ه وا
����د �� ����   ���� ۲۰ ������� ��� ����ه ���� ۴۸ 

����� و ��� ارو����.
ــ� �ــ�ــ� ر�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ر  �ـــ�ر�ـــ�ـــ��ـــ�ن �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� �ـ
��ا����ن �� �ــ�ــ�ان، ��� �ــ�ــ�د�ت ���ری ��� 
���� از ۲۳۰ �����ن د�ر ��د، در آ���ه   �� ���ر  دو 
���� ا�� �� ����� ��� �����رد د�ر ار��� ���� �� 
�����ی  ا�� ����� �� ��ا�� �ــ�زار ������ ��ای 
ا�ــ�ا�ــ� ���� �ــ�د. ������ ا�ــ�ان و ��ا����ن در 
 ���� و  ر����  ���ا��ا���  ��� ا���م  ���ر 
���ر، �ــ�وه ��  ــ�رت ������ رو�ــ�ی ����ر دو  ژو�
۹ ��� ����ری در ��زه ��ی �����، ا����دی، 
���ری، ��� و ���، ������ ��اری، ���وری ��ی 
�ــ��ــ�، �ــ�ــ�ــ� ز�ــ�ــ�، ورز�ــــ�، ا�ــــ�ژی، �����، 
��د���ی، �� ��� ۲۰����  آ��ز�� و �������� و 

����ری ��� دو ���ر ��� �� ا��� ر������.
��ددا�� ����� ���ن ���� ������ت ����� وزارت 
��ر�� و ����� ������ت ����� ��ر�� وزارت 
 ���  ������ �ــ�ــ�د�ت   ������ ��ا����ن،  ��ر�� 
وزارت ����� و ار��د ا���� ا��ان و وزارت ����� 
����� ����ری در  �ــ�ددا�ــ�  ��ا����ن،  و ورزش 
ز���� ������ت ������ و ���دل ����� ���ن وزارت 
����، ���ن و ���رت و وزارت ���رت و ����ا�� 
����� ����ری در ���ص  ��ددا��  ��ا����ن، 
ا��ا�� ���رت دو�����، ���ن وزارت ����، ���ن 
��ا����ن،  �ــ�ــ�رت و ����ا��  وزارت  و  �ــ�ــ�رت  و 
��ددا�� ����� ����ری ��� وزارت ���د���ورزی 
ا��ان و وزارت ���ورزی ��ا����ن در ز���� ���ورزی، 
��ددا�� ����� ����ری ��� وزارت ���د���ورزی 
�ــ�ــ�ورزی و وزرات ���� و �����  ــ�ان و وزارت  ا�
��ا����  و  �ــ�ــ�رت  ز����  در  ��ا����ن  ز������ 
�ــ�ــ�ورزی، �ــ�ددا�ــ� ����� ����ری  �����ت 
��� ��ز��ن ��ا و ����ی ا��ان و آژا�� دو��� ��� 
 ���  ���� ����ری   ����� ��ددا��  ��ا����ن، 
��ز ��ا����ن، ��ددا��  ��� ا��ان �� ���� ����ی 
����� ����ری ���ن راه آ�� ا��ان و ���� ����� 
�� در ���ر  راه آ�ــ� ��� ��ا����ن، ا���دی �ــ�د 
��ان ا��ان و ��ا����ن �� ا���ی وزرا،  ا�����اران و 

���و�ن ����ط دو ���ر ر���.

افزایش روابط تجاری ایران و قزاقستان
���ر ��� در ���� ����ک  رو��ی ����ر دو 
�� در ������ ��ر��� و ������ ���آ��د ����ار ��، 
���ر ������ و ��� ا��ا��� ر���� در ا�� ���� 
���: «����� ��ی ����ری ��� ا��ان و ��ا����ن 
و��د دارد �� ا�� ����� �� ���� ا��ا�� و ار���ی 
�ــ�ــ�ر �ــ�ا�ــ� �ـــ�. ا�ــ�ــ�ی  �ــ�ــ�ــ�ری �ــ� �ــ�ــ� دو 
���ر  ���ر ����� از اراده ا�� دو  ������ت ��� دو 

��ای ا��ا�� روا�� ��� ���ان - آ����� ا��.»
 ر���� ادا�� داد: «روا�� ���ری ا��ان و ��ا����ن 
در ا�� ��� ��ه ا��� �� ��� از ۵۰ در�ــ� ا��ا�� 
��م  �� ��� ���د�ت ��� ���ان و آ����� در   �����
 ��.���� ا�ــ�ا�ــ�  د�ر  �����رد  �ــ�  �ــ�  �� ��ا��  اول 
���� ����� ��وه �� روا�� دو�����، روا�� ��د 

را در ��� ����� ای ����ش د���.»
ر��� ����ر ادا�� داد: «��ای ���ل ����ری ��ی 
���ر در ��ز��ن ��ی ����� ای ����� ��ز��ن  دو 
ــ� �� ��ا��  اورا�ــ� ا�ــ�ــ�د�ــ�  و  �ــ�ــ�ــ�ری ������ی 
در ����� ا��ا�� ����. ������ �ــ�ای ����ری 
ــ�ی  �ــ� �������ن در در� ا�ـــ�ان ����ری  ا�ــ��ــ� 
�ــ�ر در او�ــ��ــ� ا�ــ� و ��� ا�ــ�ا�ــ� ����ری �� 
ــ� �ــ�ــ�ــ�ری �ــ�ی  ــ�وه � ــــ� و �ـ را در ا�ـــ� ز�ــ�ــ�ــ� دار�
ــ� در  �ـ ــ�  ــ ــ� ا� ــ �ـــ�ـــ�ر ا� �ــ�ــ�ــ�ــ� ای، �ـــ�ـــ�ی دو 
��م ����  اا�����   ��� ����ری ��ی  ��ز��ن ��و 

��دا��� ��د.»
ر���� �� ����� ��ی ����ر در ����ری ا���� 
���: «ا�� �� ��ا��  ��د و  ا�ــ�ان و ��ا����ن ا�ــ�ره 
 ��� ���ر را �ــ�ا�ــ�  ز���� ار�ــ�ــ�ی روا�ـــ� ���ن دو 
 ����� ــ�وز �ـــ� در  ــ و ا�ـــ�ـــ�ی �ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ�ی ا�ـ
���ر �ــ�ای ����� روا�ــ�  ����� ���� از اراده دو 

دو����� ا��.»
���ر �� ��ا�� در  ���: «روا�ـــ� ���ن دو  ر���� 
��زه ��ی ����، ���ورزی، ا��ژی، ��ا���� و ��� 
����ده ����. ز���� ������ و �����  ��ز در ��  و 
دو ���ر ا���ب �� ���، ��ش �����ی ��ای ����� 
������ ��� �ــ�ــ�ان و آ����� ا�ــ�ــ�م د�ــ�ــ�. �ــ� در 
����� ����� و ����� ����� ���ه ������ دار��. 
ــ�ورت �����  �ــ�ای ���ل در �ــ�رد ا�������ن و �
ک ��� و�ــ�د دارد. ا���ق ���  ���، ا���ا دو�ــ� ��ا
ا���� ��ز   ����� در  �������ن  ���ر  �ــ�  دار�ـــ� 
ــ�د �ــ�ا�ــ��ــ�د.  ــ� ���� و �ــ�ــ�ــ�ت �ــ�ــ�ــ�ری ا�
ــ�ور دار�ــ� �ــ�ــ�و�ن ����� �� ��ا���  �  ������
��ه ����� �� د��  ���� و  ����� ����� را �� 

��د ����� ��ز �� ��د.»
�ــ� ����ت  �ـــ�د  �ــ�ــ�  ر�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ر در ادا�ــــ� �ــ�
����� و ��� ����� ���� ���� ���و�ن و ��دم 

آن ����� �� �ــ�د و ���ر 
�������ن در ����� ����� ����� �� ����ت آن 
����� �� ا��ا�� و ���� �� �� ����� ���ا����د.

ر���� ��ر د��� از ����ی ��ا������ و ���ت ���اه 
���: «در را���ی  ��د و  او ��ای ��� �� ا��ان ���� 
د��ت ر��� ������ در ز��ن ����� �� ��ا����ن 

��� ��ا�� ��د.»

سفر ۱۴ روزه  بدون روادید 
از   ���� ــ�  ا� در  �ــ�  �ــ�ا�ــ�ــ�ــ�ن  ر��� ����ر 
���ن  ���: «ا ��د و  ا�ــ�ان ������� ����  ���ر 
 ������ ��ا��  د��������  �ــ�زه  در   �� ار���ط 
ــ�دی در آن  را �� �� ��� و آ�ــ�ی ر���� ��� ز�
دار�� و در ا�� ��ت ����ری و دو��� �� ���� 
�� ��ه و در ز���� ������ ��� رو�� ����� ا��؛ در 
����ری ��ی   ���  ����� �����ر��ی  ��ر��ب 

���� دار��.»
ــ�  ــ �ـــ��ـــ� ژو�ــــــ�رت �ــ��ــ��ــ� ا�ــــــ�ود: «ا�ــــــ�وز روا�
د�������� �� �� ����ری ا���� ا�ــ�ان ۳۰���� 
�� و در ا�� ��ت ����ری ��ی ����ری در ��� 
ز���� �� دا���� و �� �� روا�ــ� ���� دار�ــ�. ا�� 
ار�ــ�ــ��ــ�ت را �ــ� �ــ�ان در �ــ�زه �ــ�ی ��� ا����� و 
��ات  ����� ای �����ه ��د.» وی ���: «ا��وز ��ا

� و  ــ� ــ ــ� ــ �ــــ�ــــ�ــــ�ده ای �
����. �� دو  ������ت ����ری ��رد ��ر�� ��ار 
��ف ���� ��� ا����ده از ����� ��ا����� ����� 
و در ا�� ز���� ����ور���� �� ��ق �� ��ب و ���ل 
و ���ب را �� �� ���� �� ����، ا���� و��ه ای 

دار��.»
���ورزی ��� �� ا��ان  ��د: «در ز����  ������ ���ان 
�� �� ار���ی روا�� ��ا����ن و  ��ا�� دا����  ��ا
ا��ان ���� ��ا�� �� و ا���د و ��ارداد��ی ا��� 
���ر �� ��د.  ��� �� ������ دو  �ــ�ه ���� 
������ ��� ���د�ت ���ری ا��ان و ��ا����ن 

در �� ��ه ا��� ۵۰ در�� ا��ا�� ����� ا��.»
�ــ�ای  ا�ــ�ا�ــ�ــ�ن  ���ر  از  ��ا����ن  ����ر  ر��� 
 ��  ��� ��� �� آ����� و �ــ�ون رواد�ـــ� ��� داد و 
���ر  ا��ا���ن �� ��ا��� ۱۴ روز ��ون رواد�� �� ا�� 
���ورزی ��� ��  ���: «در ز����   ������ .����  ���
�� ���� �� ار���ی روا��  ��ا�� دا����  ا�ــ�ان ��ا
��ا����ن و ا��ان ��ا���� و ا���د و ��ارداد���� 
���ر  �ــ�ــ� �ــ� ������ دو  �ــ� ا�ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ� 
�� ��د.» ر��� ����ر ��ا����ن ا�ــ�ود: «ا�ــ�ان 
�ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ�ن �ــ��ــ�ــ��ــ� و �ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ� در 
���ن ا��م ا�� و ا�� دو ���ر در ���ر در��ی ��ر 

دو�� ������ �����.» 

«��م ��» �� ����� ��� ر��� ����ر ��ا����ن �� ا��ان ��ر�� �� ���

د������� ��  ��ای ��� ا����دی
���� ����، �ــ�ر�ــ�ــ�س ����� �و�ــ�ــ� و 
آ���ی ����ی در ��� و�� �� ��م �� �� ا��ره 
�ــ� �ــ�ــ� ر�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ر �ــ�ا�ــ�ــ�ــ�ن �ــ� ا�ـــ�ان 
ــ�ــ�ان و �ــ�ر�ــ�ــ�ــ�ن  ــ� � ــ ــ�ره ا�ــ�ــ�ــ� �وا� ــ در�ـ
ا���ر �ــ�د: �وا�ــ� دو ���ر �� ��ا�� �وا��� 
����ده، ����ع و �������ی ����. �� ا�� 
���� �� دو ��ف در ��زه ��ی ����� ������ 
ــ�ان �ــ�ــ�ــ��ی را در �ــ�زه �ــ�ی ������،  و �ـ

�����،  ا����دی و ا����� دار��.

����ده ا����دی  وی �� ا��ره �� ����� ��ی 
���ورزی و  ���: �� در ��زه  ا��ان و ��ا����ن 
����� ����ط �� ��� ��ا��ز���� �� ���� �� 
����د آب و ������� �� ��ا��� از ������ ��ی 

��ا����ن ا����ده ����.
���� ا�ــ�ود: در �ــ�زه ��� و���، ا����ده از 
�� ا��ان، ��ا����ن و ��������ن را ��  راه آ��� 
�� ����� �� ��� �� ��ا�� �� ����ور و ��ر��ه 
�ــ�� ���� و در  ا�ــ� �ــ�ای ا����ل و ���� ���� 
ا��ان  از ����  ����ور �� ��ا��  ��� ��ل ا�� 
 ���� در  ����ر  آ�ــ�ــ�ی �ــ��ــ�ی  ���ر��ی 
در��ی ���ن  و  ���� ��رس  آزاد  ــ�ی  آب �  �� را 

و�� ���. 
��ر���س ����� آ���ی ����ی �� ��� ا��ژی 
 :��� ��د و  ���ر ا��ره  و ��� آن در روا�� دو 
��ز و  ز���� ��ای ����ری در ��زه ��ی ��� و 
ــ�د دارد و ��  ــ�وش ا�ــ� دو ����ل و� � ���
ا�ــ�ان  ژ��������  و  ���ا�����   ������ د��� 
ا�� ا���ن ��ای ���ر��ی آ���ی ����ی ��ا�� 
���ر��ن  ����� ��ی  و  ا�����ت  از   �� ا�ــ� 

ا����ده ����.
ــ�ز ���  � �ـــ�د: �ـــ�آپ ��� و  وی ا�ــ��ــ� 
ــ�ان و  ــ ــ� ا� � � �ــ�ی �ــ��ــ�ــ� ا�ـــ�  از �ــ�
آن  ��و���� �ـــ�روی  ز�ــ�ن  از  ��ا����ن 
ــ� �����  ــ� �ــ��ــ� � ــ�. � ــ�د� ــ�ــ�ل �ــ� � را د�
�� ���ظ ���  ��ا����ن   �� ����ده ای 

������ی  از  �ــ�ــ�  دارد  ــ�ز  �ـ و 
��ز ��  ��� ��ای ا����ل ��� و 

��ب ا��ان ا��. ��اق �� در 
�ــ��ــ�ــ� ����  ــ�ی  ــ�ل � �

رو��� را ��ای ا����ل ا��ژی �� ارو�� ا����ب ��ده 
��د�� و در��� ��ل آ��� ��ای ��درات ��� �� 
در��ی ��ر و ��ق آ��� و �� و��ه ��� �� ���� 
دا���� ا�� �� ا�� و��، �� ر�� و��د ������ی 
 �� ����د ا�ــ�ان از ا�� ����� ����ردار ا�� 
�� ���� ����ی را �ــ�وه  �� ������ی ���� 
��ای ��ا����ن ا���د ��� و ���� ا�� ا��ژی �� 
�� ��ا�� از ���� �����ت ��آپ در ا��ان ���� و 
�� �� ��ا�� ��ای ��وش در ���ر��ی د��� ��رد 

ا����ده ��ار ���د. 
را  ا�����  �ــ�زه  در  ����ری  و   �����  ،����
��� د��� از ز���� ��ی ����ری ���ن ا�ــ�ان و 
���ر  ��د: دو  ��ا����ن دا��� و �������ن 
��ان ����ری ��ای ������ �� ��� ��ی ����� 
�� ا��اط ��ا��  ��� ����ق ��اد���ر و ���رزه 
ــ� و از ا�ــ� ��� از ����� و  و �ــ�ور�ــ�ــ� را دار�ـ

�����ات ������ ����ردار��. 
�� ��ری دو�� ��ی  وی در��� ��ل �� ا��ره �� 
���ر��ی  ــ� ��  ����� در ��� و ار���ی روا�
��د:  ��ا����ن ا���ر  ������ و ����ار ��� 
����� از ����� �� و ��ان  �������� در ادوار 
���� ��� و  ���ر ا�ــ�ــ�ــ�ده  �ــ��ــ�د ���ن دو 
����ری ��ی   ��  ���� �ــ�ی   ����� ا���� 
��������� و ���ر��ی ����ار و��د ��ا�� 
د����ه  ����ل  ���� ��ی  �ــ�و   ��� ا�ــ�  و 
���ر��ن �ــ�د. ا��� ا�� در  ����� ��ر�� 
�ــ� �ــ� �����  ا�ــ�ــ�اد ������ دو�ــ� ���د�� 
��� دارد ���� ا��ا��  ����ری �� �������ن ��
�����ت و ����ری ��ی را���دی و ������ت �� 
���ر���� ��� ��ا����ن ��ا�� ��د و ��د��ی 
���ر��ی  �� ���ه ���ی از ����� ��ی   ����
�ــ�زه آ���ی ����ی �� ���� �� ����� 
�� ��ا��  دار�ــ�   ��  ���� ����� و 
��ه ���ی ����ت ا����دی ���ر 
���ر�� ��  ���� و ������ ا�� 
ا���ا�����،   ������ از  �� ��ا��� 
ژ�ـــ��ـــ�ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� و �ــ�ــ�ا�ــ�ــ��ــ� 
ــ�ری ا�ـــ��ـــ�  ــ ــ� ــ ــ� ــ �
ا��ان �� ��� ����ب 
ا����ده   ������ و 

.����

گفت وگو

در  ������ت  و  ������ و��د��  ������ن   ��� ار�ــ��ــ�،  ا�ــ�ــ�ن 
 ��� ��� و�� �� ��م �� در��ره ����� ا��� ��ان ��ا در��ره ����� ��ا
�� در  ا��ا�� ا��ره ���ی �����، ا���ر دا��: �� ���� �� ��ا��� 
�� ا�� �� ��ان ا�� ����� را �� ���ان �� ��م ���  ��زار ���� ��

��ای ����� ���� ��ا�� ��زار ���� و ا��ره ��� در ��� ����. 
ــ�ود: �ــ�ــ��ــ�ن �ــ� �ـــ�ور ا�ــ� �ــ�ــ��ــ�، در ���� ����  ــ  وی ا�
����ل  �� ����� آن  دو��ر��� در د�ــ� ا�ــ�ام و ����� دار�ــ� 
� ا�ـــ�ره �ــ���ــ� ا�ــ� و ا���� �ــ�ا�ــ� از آن ��  و ������ ا�ــ�ا�ــ� �ــ�
�������� �����ت ���� و ا��ره ��� �� ��دازد و �� ��� �� ر�� 
�� از ���ه و��ه ��ان  �� ���� � ا�� ����� و ������ ��ن ��

��ا و د���� ���� و دو�� ��ای �������� �� و���� ���� 
و ا��ره �����. 

��د:  � ���� درا�� ��ره �����  ������ه ������ر �� ا�ــ�ره �� ��
در����   ������ و   ����  ���  ������  �����  � �ــ� ا�ــ�  در 
ک و ����� ��زه  ������ن از ��ی ����ه ��ی �����ت ا�ــ�  ��
� ا��ره ��� در ���ان، ۲۰در�� در ��ن ����� و  ۲۵در�� ا��ا�� ��
� در  ۱۵در�� در ������ن �� و��د دارد.  ار���� ا���ر ��د: ا�� ��
������ن ���ان ���� ��رد ��� و ��ر�� ��ار ���� و �� زودی 

��ارش ا�� ������ن �� ��� ارا�� ��ا�� ��. 
������ه ������ر �� ���ن ا�� �� �� ����� ای ���� از ����� ��ی 

���: ���� ا�� ����� ا�� ���  ا��ا�� �زم ����ردار ���� 
را �����د و در ������ �� ������ و �� ������� �� ����ه  �����ت 
����، �ــ�ارداد ����� �� ��� ����� ��ه ����� و ��زاد آن را در 
���� د���ی در���� ��� و �����ا�� ��ای ������ی از ا�� رو�� ���� 

از ��ی دو�� و ���� ����� ا���� ��رت ���د. 
�ــ�د: ا�� �� ���ا��� ����� در���� �ــ�زاد �� ���   ار���� ا���� 
����� ��ه از ��ی ���� را ������ ���� ��� ����� ا�� ����ن 

��و�� و ����� ��ص ��د را از د�� ��ا�� داد. 
������ن �ــ��ــ��ــ� و �ــ�د�ــ�، �ــ�ون ر�ــ� از ا��  ���� ا�ــ� ���  �ــ� 
راه و�ــ�ــ��ــ�زی،  وزارت  ����ری  �ــ�   ���� ا�ـــ�ام  ���ز���   ����
��ز��ن ا��ر ������� وزارت ا����د و دارا�� ��ای ������ی از دور 
زدن ����ن ا��. وی �� ���ن ا�� �� �� روزا�� ���� ا��ا�� ���� 
ا��ره ��� ����� �������ن ��د: �� ���� �� ا�� �� ����� ��ان ��ا 
در��ره ����� ��� ا��ره ��� در ������ دو�� ���� ��ه ������ 

وزارت راه و�ــ�ــ��ــ�زی و ������ �����ی دو�ــ� ���� ����� 
�� �� ����ی را ��ای ا�� ����� ا��ا�� ����� ����ر  د��� 

در ��� ������.  
�� �� ����� ����ر   ����� ــ�ای  ار�ــ��ــ� در�ـــ�ره ����� �ــ�ــ�زات �
 ����  ����� ���� ��ی  از   ����� ا�ــ�   :���  ���� ���  �����
��ر�� ا��. ���� ا�� �� ������ ای �� ��ای ا�� ����� در ��� 
����� �� ������ ����� ���� ��رد ��ا�� را ����� از ��� ����� ��ه 
� ��� ا�� از آ��� �� در���� ��زاد ����� در ���� دور زدن ����ن  در
و �� ��� ���ر��� و �������ب ��رت �� ���د ���� ���ه ��� 
�ــ�ر آ���� ���ا�� �ــ�د. �ــ�وه �� آن ا���ت  و �������دن آن �� 
���� �� ����� ���� ا��. ��ن ����� �� �� �����ت ����� 
���  ���� �� راه �ــ�ی دور زدن ����ن �� آ����� دار�ــ�. ������ 
����� ���زات ������ �� از د��� �������� ا�� �� �� از ��� 

و ��ر�� د��� و ��ر������� �� ��ان �� �� ����� رو�� ر���.

��د ��� ������ن ������ و��د�� و ������ت در ��� و�� �� ��م �� ���ان 

عزم دولت و مجلس برای ساماندهی وضعیت اجاره بها
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��ر���س ����� رو��� در ��� و�� �� «��م ��»:

ظرفیت های ایران و قزاقستان برای همکاری
گسترده، متنوع و چندمحوری است

ا����ده ����.
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گزارش



E C O N O M Y
۳

���ره ۶۲۴۱ ۱۴۰۱ ۳۰ ��داد  دو�ــ���

خبر

 اقتصاد و دیپلماسی 
محور رابطه ایران و قزاقستان 

ــــ�ــــ� �ـــ��ـــ�  �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� آ�ــــــــ�ز �

��وه ا����د

���م ����ی
���ر��  ا����دی  ����ری ��ی 
ــ�ا�ــــ�س ز�ــ�ــ�ــ� �ــ�ی �ــ�ــ�ــ�ک  ــ �
���ز���ی ����� ر�� �� ��رد. ����ری ا����دی ا��ان و 
��ا����ن �� �� ���� ا�ــ�س وارد ����� ����ی ��ه 
 ����� ا�ــ�. ر�ــ� ���� ا�ــ� روا�ـــ� �ــ� در ����� روز 
 �� ��ا��� �ــ�؛ ����  ــ�داد) ا�ــ�ق �ــ�زر�ــ��ــ� ا�ـــ�ان  (۲۹ �ـ
�����ن �� ��� ر��� ����ر ��ا����ن �� ا�ــ�ان، ����� 

���ری ا��ان و ��ا����ن ����ار ��.
ــ� ����� ۱۱ ��� �ــ�ــ�ــ�ری ����ک ا�ــ�ــ� �ــ� ا��  در ا�
��� ���� ����� ا�� ����ری را ���� ������ف، ���ون 
ــ�ده ا�ـــ� �ــ� ���  ــ�د: «آ�ـ �ـ �ــ�ــ�ــ� وز�ــ� �ــ�ا�ــ�ــ�ــ�ن ا�ـــ�م 
��درات ��ت �� ا��ان را �� �� �����رد د�ر ا��ا�� د���.»

�� و��د ا��، ا��ان ���� �� ����� ��ت از ��ا����ن ��� 
��و��� و ��� دارد �ــ�زار ��درا�� ��د را �� ����� ��ی 
���ر  ــ�ــ�. در �ــ�ــ��ــ�،  � �ــ�ــ�ر �ــ�ــ�ــ�  ــ�  ــ��ــ� ا�ـ ا�ــ�ــ�ا�
ــ�ل �ــ�ــ�ل �����  ــ� ــ� د� ــ�ــ�ی �ــ�ا�ــ�ــ�ــ�ن، � ۱۹�ــ�ــ�ــ�ــ�ن �
ــ� از �ــ��ــ� ا�ـــ� �ــ� ا�ــ�ا�ــ� ــ�ــ�� �ــ�ــ�ــ�ی او� �ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ�ر 

 ���ری ا��.
��ا��س ا��م ��اق ��، در ���ر ��ه ���� ا���ل ��� ��ر 
در����� از ا��ان در ا�� ���ر ۴۹۹��ار �� ��ده �� در ������ 
���� دا��� ا��.  ����� ۴در�ــ�  �� دوره ����� ��ل 
ا���ل ���ر او����� �� �� ��درا�� ا��ان، ��� از ������ ���� 
ــ�د. از ���� ا�ــ�ان  � �ــ�ه � ����� �ــ� ��� �ــ� در  ا�ــ� 
�� د���ل ���ر�� در ������ ���� ا����دی ����ری ��� 
��� ا��؛ ���ن ������ ای �� از آن �� ���ان «ا����ر ������ 

و ��ده» �� «��ده ا����� ����» ��د �� ����.
�، ا��ان را �� ز�������ی ا���ا����  �� ���� �� ا�� �� ا�� ��
�ــ�ــ�ر �ــ�ــ�ن ���� �ــ� �ــ�ــ� و �ــ�ا�ــ�ــ�ــ�ن �ــ� �ــ�ش   ۶۰
 ����� آ���ی  ��� ��ی  از   ��� �� ���ان  را  او�����   �� دارد 
���� ��ی  �ــ�ــ�،   ����� ��� ا�����  �ــ�ــ�ری   ���� ا�ــ� 
���ر  ــ�ان �� ا�ــ�  ����ده ای �ــ�ای �����ت �ــ�درا�ــ� ا�
ر���   ،�����  ������� در���� ��ل  �� ��د.  ا���د 
ـ  �ــ��ــ�ور �ــ�ــ�ر�ــ�ــ�سـ  ــ� ا�ــ�ــ�ــ�ده از �ــ��ــ�ــ�  ــ�ان � ــ ا�ـــ�ق ا�
ــ�ای �����  ـــ �ــ�ا�ــ�ــ�ــ�ن �ــ� �ــ�ــ�ان �ــ��ــ�ــ� �ـ ـ ��������ن 
 ��� ــ�ور، �� ــ�� � �ــ�ــ�ر�ــ�ی ����� ا�ــ�  �ــ���ــ�  �ــ�ــ�ز�ــ�ی 
��ده ا��. ��ا�� ��ل ����� �� ��� روی ا�� ����ری 

��ار دارد.
ــ�، �ـــ�ـــ�ون ا�ــ�ــ�ــ�د و �ــ��ــ��ــ� ر�ــ�ی وزارت  ــ�� ــ�� �ــ�ــ�ــ� �
��د: «ا���وار��  ا�� ���� �����  را  ���د���ورزی، ���� 
����ت ا����ل ��ل و ��ور ����� ���� ��ی ����� ��ای 
��وژه ��ی ������ ��اری ر�� ��ه و ����� ��ون ������ 
���ر ������� ��د». �����ا�� ��� از  ���� زود�� ���ن دو 
ا��اف ا��ان از ����ری �� ��ا����ن، ر�� ����ت ���� از 

��� ا���ل ا��ان �� ������ ا��. 
ــ�ل �ــ�ــ��ــ� �ــ�ی �ــ�ب  ــ�ــ� �ــ� از ا�ــ� در�ـــ�ل �ـــ��ـــ�، رو�
�� د���ل ا����ل از ������ �� ا���د ���� دا��� ا��. 
�� ���� ������ را ��  �� ��� �� ر�� ا�ــ�ان �� ��ش دارد 
دروازه ���ری ��ا����ن دور ���� و ا����د و د������� را در 

�� �� ��د آورد.

و  راه  وزارت  ا����د ����  ا�ــ��ــ�، ������  �ــ�وا�ــ� 
�����زی: ��ا��س آ���� ا����ت ���� از �����ری 
����� ���س و ���� در �ــ�ل ۹۵، ���اد ۲/۵�����ن 
وا�� ������ ���� در ���ر ������� ��ه �� از ا�� ���اد 
۴۶۳ ��ار وا�� در رو����� و ۲/۱�����ن وا�� در ����� ��ار 
دارد. ��ور ��وا�� ��ی �������� درا�� ��ت ������ ��� 
��ه ا�� �����ت ���� ��� روال ��د ادا�� دارد �����ا�� 

�� ��ان ��س زد �� ���اد ���� ��ی ���� ����� در ا�� 
��ت ���� ���ا ��ده ا��.

۱/۳�����ن ���� ����ک �� ���� ��ا��س ا����ت 
�����ه   ۱۵ از   ����� �� داده �ـــــ�ی  �ـــ�ه  �ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ی 
ا������ �� د�� آ��ه ا�� ���ه ا�� ا����ت ���وش 
ا��. ۴۰ در�� از ا����ت ������ ��� دارد، ۷۰ در�� 
از ا����ت ��� ا�� �� �� ��� �����ن وا���� �� ا����ه 

وارد ��ه ا��. �� ا����ت ۱/۳�����ن وا�� ������ 
����ک �� ���� را ��ای ��ز��ن ا��ر ������� ار��ل ��د�� 
������ �� آدرس  ���� ���د ��ن  �� ا���� ا�� ا����ت 
�� ����� ا��اد ����� ��ا��. ��� ����ه ۷ ��ای ا�� �� 
ا�� ا����ت ���� ا����ده ��ای ��ز��ن ا��ر ������� ���� 
����، ���� �����ن  و �����ت �� ���� ��ی ���� را ���ب 

���� ��ی ���� را ���ا ����.

شناسایی
۲/۵میلیون 
واحد خانه خالی

یادداشت

�ــ�ــ� �ــ��ــ� ا�ــــ� ا�ــ�ــ� 

��وه ا����د

 ���� ����
��� ا���ی

���ر��ی ����� �� ���� 
�ــ� آ�ــ� د�ــ� و ���� ��م 
 ���� ا�ـــ� رو  از  �� ����؛ 
�ــ�ــ�ر�ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ� �� 
ذ���ه ��زی آب رو آورد�� 
�ــ�  ــ�  ــ��ـ ــ�ـ �ـ ــ�  ــ��ــ ــ � از  و 
���ر��ی د��� ��دداری 
��د�� و �� ا���د ����ی �ــ�رگ، ���� ��ا�� آب در 

������ی ����� ����. 
ــ�ــ�ان آب در �����  ���� �ــ��ــ�� �ــ��ــ� �ــ� �
 ����� .��� ��ب آ��� �� ���� �����ی ���د ���ا 
����� ���ن  ــ�رش �ــ� �ــ� ��� �ــ�ل  �ــ� �ــ�ــ�ان �
�� د�� و���� ������ را ���� ������ و ���� 
�ــ�ــ�ن ��� آ�ــ� در ��� از ــ�رش �ــ� �ــ��ــ� �ــ�ه ا �

۲۷۰ ��� ا��ان و��د دا��� ����. 
�ــ�ــ�ر ���ن  ــ�ی آب  ــ ــ�ت و داده �ـ ــ�� ــ�ر د�ــ�ــ� ا� آ�ـ
ــ� �ــ�ــ�ی �ـــ�ن ۲۶۹ روز از �ـــ�ل آ�ـــ� ��  ــ� � ــ� د� �
۲۸ ��داد��ه (��ل آ�� ۱۴۰۱ـ ـ ۱۴۰۰) ���ان �� ��� 
���ر ��ود ۲۶/۱۹ �����رد  آب در ���زن ����ی 
������� ر���ه �� ���� �� ��ت ����� ��ل آ�� 
����� ������ ۵ در�� ���� ا��. ��ر�� و���� 
�� ورودی ��  ���ر ���ن �� د��  ورودی ����ی 
���زن در ��ل آ�� ��ری ۲۷/۱۷ �����رد ������� 
 ����� �� ���� �� ��ت ����� ��ل آ��  ر���ه 
 �� ۳ در�� ا��ا�� ���ن �� د��. �� ا��س آ��ری 
���� ������ و ����� آب ا��ان داده ���ان ������ 
�� زا�ــ�ــ�ه رود در ا���ن ا����ن، ����ی ا���ن 
���ان، ����ی ا���ن ��ز���ن و ����ی ���� 
آ���� در���� ارو��� در ��ا�� ���� �� ����� ��ود 
ــ�، ۵۶/۷ در�ـــ� و ۶۸ در�ــ�  ــ�، ۳۴ در�ـ ۳۰ در�ـ
���ر د��ر ��� آ�� ��ه از ��دم   �� ا��. از آ��� 
 .���� ــ�ه در �ــ�ــ�ف آب ���� ����  �ــ�ا�ــ�ــ� �

����ب  و  آب   ������  ���� �ـــ�آورد�ـــ�ی   ���
���ر  ا��ان، آ���� ���اد �����ی دارای ��� آ�� 
 �� ۲۷۲ ��� ا��. ا�� ���� ������ ا��م ��ده ا
������ ��ا��� ����� و ����� ���� ���ف آب 
��ر ������ن ��ار ����د، ا����ل ا��ا��  در د���ر 
�����ی دارای ��� آ�� �� ۶۰۰ ��� �� و��د دارد. 
�� ا���ل ���  ا���� ا�� ا���واری �� داده ��ه 
���ر ���ا���  ����، ��� �ــ�ی آب در  در ��� 
دا��. �� ا��س ����ر ������ ���ف، �� د��� 

��ش ���ف، �� ���ف و �� ���ف و��د دارد. 
��ش ���ف �� آن د��� از �������� ���� �� ��د 
�� در �� ��ه ۱۵ ������� ���ف دا��� �����.  
�� ۳۰ ������� در ��ه ���ف دار�ــ� در   ��������
ا�ــ� �ــ�ــ�ار �� ���ف  از  د��� �� ���ف �� و ��� 
�����. ��� ���وز ���� زاده، �����ی ���� آب 
�� د��وز �� ا�� ��� ����ب ��ه در ����� �� �� 
��د آب ������ن �� ���ف  ������ران دا�� ا��م 
 �� ــ�رت ا�ـــ�  ��� �ــ�ا�ــ� �ــ� و روال �ــ� ا�ـــ� �ـ
������ ر��ی ��ه در ا���ا ۱۵ د���� �� �� ���� و در 
ا���ر ���ی ��� �� ��� ����، در ا���ر ���ی 
�ــ� ر���� ��� آب ����ک �� ����ن ���  روزا�ـــ� و ا
آ�ــ� ��� �ــ�ا�ــ� �ــ�. ���� ��ا����، ���ون 
وز�� ���و در ا��ر آب و آ��� د�ــ�وز در ��� ������ران 
��د: ������ ر��ی ��ی ����دی در ��� ��ی  ا��م 
 ����� �� ���� آب و ����ب ��ای ا�� ��� ��رت 
����� آ�� ا���ق ����� و در ����� �������اری �� 
�ــ��ــ��ــ� ر�ــ�ی ��ه  �ــ� ��� آب  ا���� ������  �ــ� 

��ا��� �����. 
وی ��ا�� ������ن ا���ل را ��ا��� ��� ����� 
��د و �� ���ن ا�� �� ���ان ��رش ��ی ���ر ۲۰ در�� 
���ری و ��� �� ا�ــ�، ا�ــ�ود:  ����� �� از ����� 
�ــ�را�ــ�ه ا�ــ� و ��ا��  ــ� ���� را  ���ن �ــ�ل آ� ��
��� ��ی ����و دار�ــ�. و���� ��ر�� در ���� 

�� �� ۶۰ در�ــ� ����� �� از  ����� �� ���� ای ا�ــ� 
����� دوره دراز��ت ا��. ��ا���� �� ا��ره �� 
 �� ۶۰ �� ا��ا��ت ��رت ����� ��ای ���ب ��� ���: ا
۷۰ در�� آب ��ب و ���ا��� ����� ��د، ����ری 
از �ــ�ــ�ــ�ت �ــ��ــ�ف �ــ�ا�ــ� �ــ� و ا�ـــ� ������ 
���� �� �� �� ���ان �� �����  ا����ب ����، ��ا �� 

������ ���ر ���� �� ا�� ����� ���دازد. 

بحران بد مصرف ها 
���ر در ا�ــ� �ــ�ره  ــ� زاده، �����ی آب  ــ�� �ــ�ــ�وز �
��ای  ���و  وزارت   ����� آ����  �� ا��س   ،���� ��
 �� ������ �� ������ن �����ف، ����� �� آن ��ه 

آب ا�� د��� از ������ن �� ��رت ���� �� �� ���ر 
�� رو�� ��د را ����� �����،  ���� در روز ��� ��د و ا
����ر ��ا��� ��د �� ا����ی ����ن ���، �� ��ر ���� 
ــ�ره ����رد  ����. وی در� آب ا�� ������ن را ��� 
در�ــ�   ۶  :��� �����ف  ������ن  �ــ�  ���و  وزارت 
 ��� �� ������ن ��و ا�� ��� ����� و ��ار ��ه 
��� آب را در ��� �ــ�ز �ــ�ای ا�ــ� د��� از ������ن 
ا��ا�� ���� و در ��ا��� �� ������ ���ف ��رت 
���� ��� ��ا��  ����د، آب ا�� ������ن �� ��ر 
��. از ۵۶ �����ن ��� �� ����ک ��� ��ه �����،
ــ�ار �ــ�ــ�) در د���  ــ� (�ـــ� �����ن و ۳۶۰ �ـ ۶ در�ـ
�� ���ف ��ار دار�� �� ����� ��ا�� ��ش ���ف ��، 

���ف دار��. وی �� ا��ره �� ����� ��ی ������ و 
������ وزارت ���و ��ای ������ن ���: ���� آب ���م 
��ه در �� ��� ���� ۲۵۰۰ ����ن ا�� و در ��� 
آب ��ب، ��را�� ای �� �� ������ن ا����ص �� ���� 
���� ����� ���ب �� ��د، ��ا �� �� ا��س ��را�� 
آب ������ن ���� ۲۰ در�� از ���� ���م ��ه آب را 
��دا�� �� ����. وی �� ���ن ا�� �� در ���س ���� 
���: �� ر��  و �����ه ���� ��ا�� آ�� ��ار دار�ــ�، 
ا�� �� در ��ل ��ی ا���، دو ��ل �� دا����، ا�� 
ر��  در   �����  ����� ���ا���  �ــ��ــ��ــ�  �ــ�ل �ــ�ی 
��ود   ��� و   ���� دا���  ���ر  ������� ��ی 

۱۴ ��ل ������� ����� را ����� ��ده ا��.

 �����ی ���� آب ���ر ��� داد

��� آب �� ���ف �� 
�� ����ن ��� آ��

نگاه

تهران در خطر کم آبی!
���ان، �������ه ���� ������ ���ر، ��ور����� و ��� در ��� ����� ا��. ��ف ��اری د������ آن �� �� ������ ۳۰�����ن 

��ر���س ������
����� آب

دا���ش �����ی
� ��ی ���� و ������ ا��  � از ��ف �� ک ا��، ���� ا�� ��ف ��اری ������� و ��ر ���ی ��ای ا�� ����ه ��م ������ ����ر �����
��� ا�� ا�� ����� ا�� ������ �� ��� دا��� ��ی ���ل و ���ل ��ب و ����� ���ک ��زی ��ی �� رو�� در ���ر��ی ���ب ��ق 

ک �� ��� �� ده �� �����ه ز��� ������ ���� ا��. و ���ب ��ب آن از ���اق ��ی ����� �����
��ای ������ ������ ���ان ������� ���� و ���� ��� د������ و��د ��ارد. �� ��ری �� ���� ��ی ا����د ���ر��� و ����ن �� ���ذ ���ک ��ز �� ���� 

����� ��ی ���ده ��ار ���ی �� ��� �� ��ار ���ی ا��ام �� ����. �� از آن ���� آب و ����ب را ���� �� ��ور ا����ب آب �� ����.
ک در ����س د�� �� ۳۰ �� ۵۰ در�� ����� آن ا��. ��ای �����، در ��رت  ������ ���ان �����ن ��������� ������ ���ر ��ای ا��اع �� آ�� ��ی �����
��دداری ���و��ان از ���� ۳۰ در��ی در ���ف آب در ����� ��ل ��ری، ���� از ����� ا�� ��� �� �� آ�� ���� �� �� آ�� رو�� رو ��ا��� ��. در ���� 
��ل، آ��ر ���� از ���� و ��ز��ی �� رو�� در ��� و ���ا��ن ا�� ������ ���� ���ه و در د���س ����.��ای ����  ا�� ������، ��ون ر���� ا��ل و 
��از�� �����زی ��ر��اری ��ی ����ر ������ �� ����ه ا�� د�� ا���م ����� ا��. �� ��ر ������ و د�� �� ۲۰ ��ا�� ��ان ��م ������ �� ا�� ����و ���ا����� 
�� ���� ا���ای ��ن ۱۴ ���ی ���� در دا��� ��ی ا���ز در آ��ز ��ن ۱۵ �� ������ از ا�ــ�اع �����ات  ���ن �� ���ا���ی ز��� و  ��ر��اری ��ه ا�� و ا
ز��� ����� د��ر ��ه ا��، �����ا�� �� �� ���� آ��ری از آن ز����� �� و ��دا�� �� را �� �� ���ا��� ا��، ���� �� ������ را �� آ����� ���� از ���� ��ن و 
ا����� از ���ان ��ی ���ی ر����ه ا��. ������د �� ��د ���� زود�� �� ����� و��ه و ���� ��ای ������ ����ر�� ���ی ���ان در ���� ���م ��� و ا��ا�� 
���ر در وزات ���ر ����� ��ه و ��� از آن �� د�� ��د، ���� �� ���� ��� ����� ����ران، �����زان و ا����ددا��ن ���ی و �� ����� از �� ���� را�� زا�� و 

���ن آن ا��ام ��ی �زم و ���ود����ه را در د���ر ��ر ا��ا�� ��ار د���./ ا���� ک ��ای ���ت ا�� ��� و �� ����� ��ی ����� ای و �����

عدد خبر ۱۸۱۴۴۶
 ضرر در فروش هر کیلو تخم مرغ

� �����ار ا���ن ���ان : ���� ���م  ���� ��� ��ر، ر��� ���ت ����ه ا���د�� ��
� ��ای ���������ه ۴۵ ��ار ����ن ا�� و�� �� ���� ����ر ����� ��  ��ه �� ���� ��� ��
� در ��زار  در ��زار دا��� و ��ر�� �� ��وش �� رود. ����اران در ��وش ������ ��� ��
���ر ارزان  � در دا��  دا�� ��ود ۱۸��ار ����ن ��ر �� ����. ��ن ���� ��� ��
�� �� ���� وا��� ���م ��ه آن ��د، ا���ن ��درات ��ا����. ا��، ��در �� ��د؛ ا
 �� �� ��د�� �� آ�� ��ل ���ده �� را ����� �� ����، ��� از آن ا��م ��  ���و�ن ا��م 

�����ر��ه ���ده ����� داده �� ��د. ����اران ��� ���� ر��ی  ��د��./ ا����

میزان تزریق ارز به  بازار
���ن  �� ���و����:   ���� ��ر������  و   ���� ا����  د�����  ا�ــ�ــ�ی،  �ــ�ــ�وی 
���� ��ی ���و���� ۳/۵ �����رد د�ر ارز در ������ ���� ���� ��ده ا�� و �� ����ن ��ل 
��ری ���� ��� از ۱۴ �����رد د�ر ارز ������ ������ ���� ��ی ���و���� ا��. ��ل 
����� ����� ��ی ���و���� ۱۲/۵ �����رد د�ر ارز �� ���� ���� ���� ��د�� و ا�� 
���ن ��� ���� ارز ا�� ���� �� �� ������ ����ی  در ���� ا�� �� از ا���ای ا���ل ��
���� ����ی ���� �� ۳/۵ �����رد د�ر ��ده ا��. ���� ���� �� در ����� ����� ��ی 

آ������� �� ��م ��ده ��ه ا�� ��� از ا�� د�� �� دو ��ر ����� ��ه ��د��./���

 وام ودیعه گرفته اند!
���ن  ۲۴۲ ��ار و ۱۹۸ ������ �����ت ود��� ����، در ��ر���ی  از ۱۲ ��داد ا���ل ��
وزارت راه ��ای ����� ��ا�� او��� ��� ��م ��د��، �� ا��وز ۱۵۴۱ ������ �� ���ان وا�� ��ا�� 
�� ���� ���� ����� ���� و ��� ۴۶ ������ ����ار ������ ���� �� در���� ا�� وام 
��ه   ا��. ��ا�� ��دا�� �����ت ود��� ���� در ��ل ��ری ���ان ����وت از ����� 
���� و ���� ��ا�� ����ی را ��� ����� �� ���. �� ����ی د��� ۲/۹ در�� �� �������ن 
���ن ���� �� ا�� �����ت ��� ��ا��� ��� و ����ت از ���م  وا�� ��ا�� در �� ���ر ��

����� ��ه ا�� �� ا�� آ��ر از �����  ��ل ����� ��� ۲ در�� ����� �� ا��./ ��رس

خانواده میلیارد دالر هزار تومان
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انتقاد از من جرم نیست!
��ر��س �ــ� �وش ۸ ��ل ��ی ����� ا�ــ�ان ���� و در 
ا�� ��ل �� ����� ������ر �� ز��ن آ�رد. ��� ���� او را از 

ذ�� �� ��را���.
�ــ�دن ��� ��� ا�ــ�. ���� ���� ��  ��� �� آ�ــ�ده 
�� �� ��ا�� ����� ا���م د��  �����ن و ر���� �� ����. ا
����� �� د�� در ��رد ��� و ��� ��دم ���� �� ��� د���.
ا����ر  ز�ــ� ���� در�ــ� ���ا��� و  �ــ� ��� �� ��ا���  ا
�� ��و�� در ��ــ�ری ����  ������ دا��� ����� ���� ا�� 
���� و آن و�� ��� از �� �� �����ن ���، ���� ������ دارد. 
ا����د از �� ��م ����. ��� ��� ���� �� ��ی ��دش 
����. �� ���� ���� ��ا��� ���� را �� ���� و ��رم را ��� 

�� ��م. ��ون �� ��ری.
�ــ�وه ��دش  ����� ����� ا�ــ�ان �� ���ان ��� اول از 

���د �� ���. (��� از ��زی �� ��ه �����)
 ����� ��  ��� و���� �� ا�� ا�� ا�ــ�ادی را ا����ب 
��ر را ��  ���ر ���ار�� و ا��  ���� دا��� ����� و ���� �� را 

ا���م دادم.
�� در ��رد ��� ��ی دور ر�����  و���� �� ا�� ���� 
���. و��� ���� ����� ���� ���� �� ��رت ��ی   ����
��ش ���. دو د��� ا��اد ا���� ���ر دار��؛ ��ه ای �� اول 
����، ا�� �� دو�ــ� دارم اول  ����� �� ���� و ��� از �ــ�زی 

���� ���� و ��� از ���وزی از ������ ��ت ���م.
 ��� ا��ادی ��د�� �� ���� ��ف �� �� زد�� و�� �� آ��� را 
��� ����ن ��ا����. �� ���� ���ف و��د دارد �� ���� 
 �� ،���� �����؛ ا�� ا��اد �� �� ����� ���� و ��� ��ا�� 
را�� �� و �� آرا�� ا�� ���� را ���� �� د��� و ��رو �� ز���.

ا��وز روی ا��ان ��ط �� ���م، �� روی آرژا����! (��� از 
��زی �� آرژا����)

���� ا��اد ����� �� د��� ز�� در�� ��ر��� ������� و 
�� ز���� ��ن ����� �� ����ه �����. ��ای ���� ا�� �� 

��� ��ا�� ��ر��� �� ����ن �� ��رد! ا
�� ��ب ا���� ��� �� �� ���� ����� ����ار ا�� و 
ــ� دارم �ـــ� �ــ�ــ��ــ� و  ــ �ـــ��ـــ�ی �ــ�ــ� �ــ�ــ�. �ـــ� دو� آ�ـــ�ـــ�ه 
ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ�ی درو�ــ�ــ� و  ــ� � ــ� �ـــ�ف �ــ��ــ� � د�ــ�ــ�ورد�ــ��

و�� ه ��ی ��ده ا���را��.

جمالت قصار

����د ����� ������ ����ی �� �����اری ��رس دا�� و 
در آن �� دو ��ال ���� در��ره ا������ و �� روش ���� 

داد �� آ��� را در ادا�� �� ��ا���:
ــ�ای �ـــ�ا�ـــ� �ــ�ــ� �ــ�ــ� در  ــ ــ� � ــ� ا�ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ�� آ�ـ

��م ����� ا��؟
و���� ��� ��� در ��زی ��ی ����� از ���ظ ��� ����� 
�� ���ده ا�� از ���ظ ����� ���� و ��ر ��و��، ���ز ���� ��ر 

دار��. ��ای ����� ا������ ���� ا���ام ���� ���� و 
�� ����� �� او ا���ام �� ��ارم ز��ا ���م ز���� را �� ��� 
و ������ ��دش را ارا�� �� د�� و�� ��ای ���ر ��ر���� 
در ��م ����� ���� ��ر دار��.  و��� �����ه و ����دی ��ی 
ز�ــ�دی را از د�� داد�ــ�. �������� ا�� ا���ق �� ��ا�� در 

��زی �� ���� ��ر�� �� �� ����.
ا�� روز�� ��� ��ز��� ��ر��س �� روش �� ��� ��� ��ی 

��ه ا��. �� ���ی در ا�� ��رد دار��؟
�� �� ������� ����م و ��� �� روی ��ز��� �� روش 
���� ا��. ا�� ��� ���� �� ا�� و ا���وارم ��ر 

د���ی ���� ���د �� ��� �� ��دش ����د. ا�����ن دارم 
�� ���� �� ز��ن ��� �� �� ��م ����� ����ه و ������ �� او 
�� ��ار ا�� �����ی ا���د ��د و ����� ا��  از �����ل �� دارد، ا

����� ا��، �� روش ������ ����� ا��.

 مسعود شجاعی: 
کی روش بهترین 
گزینه است

ــ�ر �ــ�  ــ ــ�ـ ــ ــ�ر �ـــــــــ�زل  �ـ ــ ــ ــ� ــ ــ ا�
ــ�ان  ــ �ـــــ� � ــ�ه، ا ــ ــ�ه � ــ ــ� ــ �
ورزش و �����ل ا�ــ�ان �� آن 
��ا��  از   ���  .����  ����
�ـــ� روش از ��� او  ــ�س  ــ�ر� �
 ������� ������د��ی  �ــ� 
 ���� ���� ���� داد. ����� 
���� در ا����� ���� و �� دور از 
�� ����ل �����ل، ������ت ��د را 
 ���� ��ر��س �� دو�����  ا��ا�� د�ــ�. 
�ــ� �ــ�ار ���� �� ������ی ����دد،  �ــ�د ا
او����� ���ر در ��م ����� 
��ا��   ���  ۲۰۲۲
�ــــــــــــــ�د. 

���.» در  «�� ��ا�� ���ر��� ���رم را در ا�� ر���� �� ����� 
������ �� او ���� آرزو�� دا��، ���� ���ر ��� ��د ����� ����ت 
��ن ا������ ��  ا�� ��زل �� ��� ���ر �� ��ار ����د. در ا��ان، درا
���دی رو���� را �� ��� ��� ����� ��ده ��د، دو ���ش ��� دا��. 
���� �� ���ان  ��ه �����، ا��ان را ��ون �� ا���ا در د��ار ����� 
�����د. ��� از  ��د ����ن �� ������� در��ره ���د ������ او در اردوی 
� ��. ���م ا�� �����ت د��ن �� د��ن �� ����� ��  ���  ��� ���
ا�� �� ��� ��� در ��زی ���� د���ی ����� ��� دوم ا���ا�� ����ب 
��. ��� ��� ا���ر �� ���� ا���ق ا���د. آرزوی ���� �� روش، ���ش 

ا������ و در��ا�� ���� ��دم؛ آ�� ��ر��س ��ز��ا�� ���؟

    تماس وزیر  ورزش مصر با کی روش

�� روش و ��� در ��� آف ��م ����� ����� ����ل   ��� از ���� 
در ا��ان او را �� ��ز��ه ���ب ��د��؛ �� ا�� �� ����ل ��م ��� ��ی 
�� در ر���� ��ی  آ���   .���� ��� ��ر����   ���� �� را ��  آ����� 
دا���، او  و  ������ را �� ����� ������ ��� د�� ���د�� ��ر��س و 
���� �� آ��ده ���� ����ل ��ر�� ر���ه ��د��. آ��� در د��ار ��� آف 
��م ����� �� �� ��ا����� ��ز��ه ������ و�� �����ل روی �� ��د را 
�� ���ی �� ���ن داد �� در ������ �� ���ز��. ا�� روز�� ���و�ن ورزش 

���، ����ف ��ی �� ������ن �� روش راه ا��ا��� ا��، ����ا ��� 
ا�� دو ���� را ���� ��� ���� ������� ��� دا���. در روز��ی 
�� روش  ا���، ��را���ن �����ل ��� �� ��ت ��ا��ن ��ز��� 
��ات او��� ا��م ��ده �� ��ی ۱۲۰ ��ار د�ر ���ق  ��ه ا��. او در ��ا
��ر��س ��  ������ ۲۰۰ ��ار د�ر �� ��ا��. ��� از دو���ن ��د�� 
���� او ا�ــ�وز (دو����) ���� ��د را �� د��. روز  ر���� ��ی ��� 
����� ����� «ا���ر ا���م» ��� داد «ا�ــ�ف ����» وز�� ورزش و 
����� و �� او ��ل داده ��  �ــ� روش ���س  ��ا��ن ��� �� ���� �� 
 ���� ���. او ������ در ا�� ���س  ��ر را ��ا�� ����  ���م ��ا�� 
د��� ��� ا��زه ���ا�� دا�� در ����� ��� د����� دا��� ����.

    خواهان بازگشت

�ــ� روش دو�� دارد ������ ا��ان  ��ر��س   ا�� وا���� را ��ا���؛ 
��� �� ا�� ��ی ���  ��د. آ���� ���� او در ز��ن ��ک ���ان در وا
از ����ان در CIP ��ود��ه ا��م �����(ره) ا�� ��د: «��دا روز د���ی 
ا�ــ�. ���� ������ د��� ا����ل د�ــ�ار�ــ�ن و�ــ�د �ــ�ارد. ����� 
��دا�� و��د دارد.» �� روش دو�� دارد آ���� ��ل ��ی ������ی 
��د را در ا��ان �� ����ن ������ و ��� ��ا����� ���. ��ر��س ���ر 
�� ��� �� ����ر�� �����م �� ا�ــ�ان دارد و آن �� د�� آوردن �� 
��م ا��. او �� ��م ����� ۲۰۲۲ �� ���ان ����� ��ای آ�ــ�وداری 
��� ا����ر دو��ره ���ه �� ��� ا�� ���� ا��� اش �� ر���� ��ی  و 
�ــ� روش �����  ــ�د.  ��م ��� ��ی آ��� در �ــ�ل ۲۰۲۳ ��ا�� �
ا������ �� ���� ��� ��ای ��دای ��� ��� ������ ای ��ارد، ���� 
��ه ای �� ��را���ن ��ا���  راه ا��ان را ����� ��ده، �� و��د ا�� �� ��ا
ا��. او ���� ا��وز �� ���� ���ی �� را ���� و �� ���� آ�� ����� 
ا��ان ����. ��ز����ن ��� ��� �� ��ا��ن ��ز��� �� روش �����. 
ا������ از ������ ��� ���� ا�� و ��� ��ا�� ��� ��ی ����د را 
����ل ���. او در ���ر ��ز����ن، ����� ���ره �� ا�� �� ا���� ��ای �� 
����ت؛ ���ی �� ��� ����ن آن را در �� روش د��ه ��د��. ��ر��س 
��ای ��ز���، ��ط و ��وط ���� ��ارد و ��� �� ��د����� ���� 

����� ����، او���� آ��ش ��ا�� ��د. 

گزارش

�ــــــــــــــ�د. 

�� روش و ��� در ��� آف ��م ����� ����� ����ل   ��� از ���� 
در ا��ان او را �� ��ز��ه ���ب ��د��؛ �� ا�� �� ����ل ��م ��� ��ی 
�� در ر���� ��ی  آ���   .���� ��� ��ر����   ���� �� را ��  آ����� 
دا���، او  و  ������ را �� ����� ������ ��� د�� ���د�� ��ر��س و 
���� �� آ��ده ���� ����ل ��ر�� ر���ه ��د��. آ��� در د��ار ��� آف 
��م ����� �� �� ��ا����� ��ز��ه ������ و�� �����ل روی �� ��د را 
�� ���ی �� ���ن داد �� در ������ �� ���ز��. ا�� روز�� ���و�ن ورزش 

از ���ش ا������ �� ��ا��� ��دم ا��ان

�� �وش ���� ��ای ��ز��� ��ارد

coach_skocic

ا��ام ���� ا������
در  را  �ــ�د  ��� ��ی  ����� ��ی  �ــ�ــ�م  ا������  درا�ـــ�ن 
ا�������ام ���! ��� از ���م ����اران �� ���� ر��� او 
�� ���� ا��اج ا������، ا�� ���� ����� ���� �� �� ���� 
ا��ا��، ���م ��ی ����اران را ��� ���. از اوا�� ���� ����� 
�� ا�ــ��ز ��د�� �� ۳۰ �ــ�ار �ــ��ــ�ار �ــ�ای �ــ�ر�ــ�س �ــ� �وش 
����� ��ا���� و ��ا��ن ��ز��� او ����. ��را���ن 
�����ل ا�� ������� ����� در ���ن ��ج ��س و ��ا���ی 
�ــ�ای ���� ا�ــ�ان در ��م �����، �� ����� از ا������ 
��ارداد د����را�� را ����� ��د. آ�� آ��� ��� دا��� ������� 
��م ����� ����� ����� ا����� و آ����� در راه ا��؟!

د��� ��وه ��زش

ر�� ��ر����

����ل و ���رت ���� ���� �����د ا��اف 
���� ����� ���ون ����ب �� ����

����ل و ���رت ���� را ���� �����د   ������ ���� ����� ���ون 
ا��اف ���� ا��م ��د. 

 ��  ���� در  �ــ�ــ�ون   ����� �ــ��ــ�   ������  ،�����  ���  ����
�ــ�ــ�ون ����� و �ــ�ــ�رت ���� و ���� �ــ��ــ�ان �ــ�زه ا�ــ� ���و�� 
ــ�اف ��� و ����� �ــ�ز�ــ�ن را دا���  �ــ� ��� ���� ا�ـ ا�ــ�ــ�ر دا�ـــ�: �ــ� �ــ��ــ�ی 
ــ�ــ�رت ا�ــ�. �ــ�ــ�ــ�ل و � ــ� �ــ�ا�ــ�ــ� �ـــ�ای �ــ�ــ�ر�ــ�ــ�ی ����� �ـــ�ی  ــ��ــ�، �ــ�ــ�ز�ــ�ــ� � �

�� �� ا��  وی ا�ــ�ود: ����� ����� ��ای ������ و را���ی ��ز��ن ���� ���ر ا�� 
ا��س ��و�� ������، ��ز������، ��ا��، ر���ی و ���ر���ی ����� و ��� ����ل و ���رت 
��د��. ��� ����� ���: ����� ��ز���� ���� ��  از ���� ا�� ��ا�� ����ب �� 
��� و ���� ���� �� ����� ����ل و ���رت از ��� ��ی ������� آ��ز ��دد و وا����ی 
����ل دا��� ��ز��ن ��� دوم �� ���ر �� آ���، وا�� ������� و ��ز��ن ��ی ���� 
���و�� ��� ��� ��ی ���ی �����. ������ ���� ����� ���ون ���: ������ ����ل 
و ���رت در ���ن ��� ������� �� ��� ������ ای ���� ��دد، در ����� ��ز��ن �� 
��رآ��ی ����� �� ���� ��د ادا�� �� د��. وی ���� ���ن ��د: ��زر��ن ��� ���� 
در ���� ����� ���ون �� ���ه دار�� و ������ ا�� �� ��زر��ن ���� از و���� ��ی ����� 
��ای �����د ا�� ا�� ��� ����ردار �����. ��� ����� �� او��� و���� ��� ��زر��ن 
�� ��ا��  ��ردان ��دن او��� و ���� ای ���� ������ ��زرس ا��  ا��ره ���د و ���: 
از ��ر���س ��دن ا�� و �� ا�� ������ �� ��زرس ��وه �� آ����� �� ��ر�� و ��آ����� 
�� �� وا�� �������  ��دش ��� ��آ����� و �����ت را ا���م داده و از ������ و ��ا�� ��

���� از او���� �� �� ��زر�� �� ��دازد. ��ه ا�� و �� آ آ
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جمعی از جانبازان 70 درصد )قطع نخاعی، بصیر و...( از استان های تهران، آذربایجان 
شرقی و غربی، اردبیل، سمنان، خراسان  رضوی و جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد و 
فارس در قالب کاروان لبیک یاحسین توسط معاونت ایثارگران کل سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی به زیارت عتبات عالیات اعزام شدند.
عکس: فارس

قاب

یادداشت

 آخرین جزئیات از تولید 
سریال جدید حاتمی کیا 

 گفت وگو با مهدیه نساج
بازیگر مجموعه »تازه وارد«

آسیب شناسی رفتارهای ضداجتماعی در 
گفت و گوی »جام جم« با یک جامعه شناس 

در گفت وگوی »جام جم« با مجید 
اسماعیلی، مدیر موزه سینما عنوان شد:

 روایت ابراهیم
 از موسی)ع(

 همکاری با بچه ها 
شیرین است

 زمین سوخته را 
جدی بگیرید

هنجارشکنی، ربطی به 
نژاد و ملیت ندارد

حرکت به سوی سینمای 
امن خانواده

حج ابراهیمی، حج نمرودی
ــا زائــــران  ــ  ایـــن روزهـ

خــــــــانــــــــه خــــــــــــدا و 
ــر  ــف مـــــســـــافـــــران س
الــهــی حــج، بــار سفر 
بــســتــه انــد و هـــر روز 
گروهی  شاهد اعــزام 
ــه سرزمین  ب آنــهــا  از 
وحــی هستیم. حج 

امسال بعد از دو سال محدودیت های ناشی 
از شیوع بیماری مهیب کرونا، معنا و جلوه ای 
دیگر دارد و حاجیان امسال بعد از دو سال 
تشویش و دل نگرانی از این که به حج اعزام 

نشوند، به این سفر روحانی می روند.
شریعتی  علی  دکتر  زنــده یــاد  چنان که  حــج، 
ــدی او نیز  )کــه ایــن روزهـــا سالگرد هجرت اب
گفته،  کــتــاب ارجــمــنــد »حــــج«  هــســت( در 
مجموعه ای از حــرکــات، اقــدامــات و اعمال 
از تأویل و تفسیر  معنایی نمادین و سرشار 
هر  بـــرای  و  همیشه  به همین دلیل  و  ــت  اس
زائــری، تــازه و دارای معنایی دیگر اســت اما 
همه این تفسیرها و تأویل ها در بافتاری به 

نام »توحید« قابل معناشدن است. 
در نتیجه، جهت گیری حج در همه حوزه ها و 
ابعادش به سمت وسوی توحید است. حج 
ــر همه نشانه هایش بــه سوی  گ حــج اســت ا
تعلقات  از همه  شــســت وشــوی روح وجــــان 

غیرالهی است. 
همه این دل بریدن ها، سختی ها و ریاضت ها 
که انسان مسلمان، خود را  بــرای این است 
توحید  ــزرگ  ب مدرسه  گرد  شا صباحی  چند 
ابراهیم خلیل ا...)ع( بداند و در  به معلمی 
مکتب الهی این بنده برگزیده خداوند، مشق 
چنان  و  کند  تعلقات  همه  از  دست شستن 
که تیغ بر همه آنچه  خالص و بی شائبه شود 

او را از حضرت حق دور می کند، بکشد. 
چــنــیــن حــجــی، حـــج اســــت. حــجــی کـــه در 
ــوز مــنــاجــات ســیــدالــشــهــدا)ع(  عــرفــاتــش سـ
ــرش، شـــعـــور  ــ ــع ــ ــش ــ جــــــــاری بـــــاشـــــد، در م
دســت کــشــیــدن از هــمــه چــیــز و در منایش، 
مـــادی و دنیوی  تعلقات  بــه قــربــانــگــاه بــردن 
ــود از ایــن هــمــه  ــود وگــرنــه چــه سـ  حــاصــل شـ

رنج و مرارت.
که در این سفر، به جای  اما وای بر حاجیانی 
نمرودیان  و  نــمــرود  گــرد  شــا خلیل،  ابراهیم 
و  ابراهیم  تــا سرزمین  مــی شــود  باشند. مگر 
هاجر و اسماعیل و محمد و علی و فاطمه که 
ک شان باد رفت و  سالم خدا بر جان های پا
گر نگاه و نگرش مان  نمرودی بود؟! می شود ا
به حج، نگاه و نگرش توحیدی و الهی نباشد. 
به یاد داشته باشیم در دوران جاهلیت، در 
که خانه خدا به وجود بت های  همان زمانی 
ــج بــرگــزار  ــوده شـــده بـــود، ح ــ ریـــز و درشـــت آل

می شد. 
حاجیانی می آمدند و به گرد کعبه می گشتند 
ــه ســنــت هــای  ــه بـ کـ ــان  ــ ــا از هــیــاهــوی آنـ ــ ام
ــرک و  ــت جاهلی آمیخته بـــود، بــانــگ ش زش
ــدایــی جــز نـــدای »لــبــیــک الــلــهــم لــبــیــک، ال  ن
شــریــک لـــک لــبــیــک« از آن بــرمــی خــاســت. 
ــز خــــدا، خــواســت  ــه تعلقاتی ج ــه ب ک حــجــی 
خـــدا، تــوجــه خـــدا، شــکــر خـــدا و حــمــد خــدا 
ــرودی، فــرعــونــی و  ــ ــم ــ ــاشـــد، حـــج ن  آلـــــوده بـ

سفیانی است. 
کــه امــــــام)ره( آن را خــواســتــه  ــت  حــجــی اسـ
آمــریــکــایــی مــی دانــســت.  اســـالم  دلبستگان 
کــه در آن بــیــداری و خــروش نباشد،  حجی 
خانه،  گــرد  بــه  چرخیدنی  خــمــوده،  حجی 
آب بــرداشــتــن از زمـــزم و سوغاتی بـــرای اهل 
ــه بـــرای رضــایــت  ــه ن ک مــنــزل آوردن. حــجــی 
حــضــرت حــق، بـــرای عــنــوان، تیتر، تکریم و 

احترام بندگان خدا باشد. 
ــاه و  گ ــن بسیاری از حاجیان آ کــه دام البته 
که با  معتقد مــا، به خصوص حاجیان امــروز 
گاهی و مطالعه و درک اهمیت این سفر الهی  آ
از چنین حج بی معنایی  به مکه مــی رونــد، 
کــه حتی یــک زائــر  کند  خالی اســت امــا خــدا 
ایرانی، در زمره حاجیانی نباشد که حج شان 
ــبــســتــگــی هــای دنــیــایــی   بـــه عـــنـــوان هـــا و دل

آلوده است. 
از دو سال  پــس  کــه  ایــن سفر  آرزو می کنیم 
از چشمه جوشان و فیاض حج  محرومیت 
بیت الحرام حاصل شده است، در باالبردن 
ــرایــی بیشتر  بــیــنــش و بــصــیــرت و تــوحــیــدگ
همه مــا چــه حــاجــیــان و چــه دلبستگان به 
ــن ســفــر مــحــرومــیــم،  کــه از ایـ  صــاحــب بــیــت 

تأثیرگذار باشد.

ــیــر و  گ ــرا ــرای قــانــون گــریــزی شــبــکــه رســـانـــه هـــای ف ــاجـ مـ
الزم  قانونی  مجوزهای  کــه  محتواهایی  پخش  و  تولید 
ــه یــکــی از مهم ترین  کــســب نـــکـــرده انـــد، ایـــن روزهــــا ب را 
ــت. دیـــروز  ــ ــوزه فــرهــنــگــی تــبــدیــل شـــده اس ــ مــبــاحــث ح
کــه انــتــشــار نــمــاآهــنــگــی از  در صــفــحــه سینما نــوشــتــیــم 
ــلــیــلــه ودمــنــه« ساخته  ــخــش هــای »شــهــرک ک  یــکــی از ب

مرضیه برومند بــاعــث اعــتــراضــات مــردمــی بــه محتوای 
غــیــراخــالقــی ایـــن مجموعه نمایشی شـــده اســــت.  این 
که یک  از نام »کلیله ودمنه«  با سوءاستفاده  مجموعه، 
کتاب حکمت آمیز و بیان کننده درس های زندگی از زبان 
کهن  جانوران است و نسبت آن به هند باستان و تمدن 
کــه به  شبه قاره مــی رســد، از زبــان تــعــدادی از حیوانات 
ــش شــده انــد، مفاهیمی  شکل انسان های روزگـــار ما آرای
که ترویج کننده سبک زندگی واراداتــی غربی است، به  را 
تنها  البته این مجموعه،  القا می کند.  ایرانی  مخاطبان 
مجموعه ای نیست که دارای مشکالت محتوایی و مروج 
زیرپوستی مفاسد اخالقی است. در دیگر مجموعه هایی 
گیر منتشر می شود، بحث اختالط  که در رسانه های فرا
میان زن و مرد، دوستی های همراه با روابــط نامشروع و 
ازدواج سفید، به صورت مکرر، عادی جلوه داده می شود. 
این محتواها، عالوه براین که دارای اشکاالت مضمونی به 
لحاظ اعتقادات و معیارهای عرفی و شرعی است، تخطی 
کشور در حوزه های مختلف فرهنگی و  از قوانین رسمی 
ــ  اجتماعی نیز هست. در همین راستا معاون فرهنگی 
اجتماعی معاون اول رئیس جمهور در یادداشتی با استناد 
به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، محتوای 

گیر را  تصویری تولیدوپخش شده در شبکه رسانه های فرا
مغایر سیاست های کلی جمعیت دانست. 

 عزم ساترا جزم است 

 در راستای مباحث اخیر درخصوص مبنای قانونی نظارت 
ساترا بر فیلیمو، نماوا، فیلم نت و … باید گفت براساس بند 
)ث( ماده ۲۸ قانون »حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« 
)مصوب ۱۴۰۰( ساترا موظف است بر محتواهای وی او دی ها 
نظارت کند و تخلفات آنها را مورد پیگیری قانون قرار دهد. 

بنابراین مبنای قانونی الزم بــرای نظارت ساترا بر تولید، 
تامین و پخش آثار ایرانی و خارجی فیلیمو، نماوا و فیلم نت 
وجــود دارد.  در توضیح بیشتر در زمینه این مــاده قانونی 
گفت: »بند )الــف( مــاده ۲۸ می گوید »تولید، پخش،  باید 
توزیع، اشاعه، ترویج، انتشار یا حمایت« از »فیلم، سریال 
یا پویانمایی« مغایر سیاست های کلی جمعیت »ممنوع« 
که »سازمان صداوسیما از  کید می کند  است و بند )ث( تا
طریق سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر 
گیر ]...[ بر محتوای مرتبط با سیاست های کلی جمعیت  فرا

در بستر فضای مجازی و تولیدات رسانه ای ــ هنری ]...[ 
به ویژه محصوالت شبکه خانگی و نشر آثار نظارت نموده و 
در صورت تخلف مراتب را از طریق مراجع ذی صالح قانونی 
حق  فیلم نت  و  نماوا  فیلیمو،  بنابراین  نمایند.  پیگیری 
تولید یا انتشار سریال هایی با مضامین زندگی مجردی، 
کم فرزندی و … را ندارند و ساترا موظف اســت در صورت 
ارتکاب جرم، وی اودی ها را مورد پیگیری قانونی قرار دهد. «  
البته باید این نکته را هم اضافه کنیم با توافقی که سرانجام 
میان وزارت ارشـــاد و ســاتــرا بــه دســت آمــده اســت، وظیفه 
نظارت بر تولید و پخش محتواها در اختیار سازمان تنظیم 
گیر است. این سازمان در موارد  مقررات صوت و تصویر فرا
متعدد ازجمله درباره همین مجموعه شهرک کلیله ودمنه 
که محتواهای تولیدشده، فاقد مجوز  کــرده اســت  اعــالم 
است که نامه ساترا درباره این مجموعه را دیروز در صفحه 
سینما منتشر کردیم. از حاال به بعد و با عزم جزمی که ساترا 
درخصوص برخورد با این بی قانونی ها و تولید آثــار بدون 
مجوز و بی توجه به الزامات قانونی دارد، باید منتظر برخورد 
جدی با تولیدکنندگان این محتواهای غیرمجاز از طریق 

مراجع دارای صالحیت باشیم.
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نگاه

کرونا، تعداد قابل توجهی از  که به دلیل مشکالت ناشی از  در وضعیتی 
کار  گرفته اند و برخی هنوز  سینماهای تهران، تصمیم به تغییرکاربری 
کتاب تهران به دلیل آنچه  خود را آغاز نکرده اند، پردیس سینمایی باغ 
کتاب و پیمانکار محسوب می شود،  اختالف نظر میان مجموعه باغ 
همچنان غیرفعالند. احمد علوی، عضو شورای اسالمی شهر تهران در 
تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با بیان این که قبال 
هم در تذکری موضوع بهره برداری هر چه سریع تر از ۹ سینمای باغ کتاب 
را مطرح کرده بودم، گفت: شهرداری تهران در این خصوص پاسخی نداد 
و حیف است که سرمایه های شهر بدون استفاده باشند، بهتر است با شروع تابستان بهره برداری از سینماها 
گردشگری شورای شهر تهران با اشاره به  کمیته  کنند. رئیس  آغاز شود تا شهروندان بتوانند از آنها استفاده 
پیگیری موضوع تخریب حوضخانه استاد لرزاده، گفت: این تخریب به علت جلوگیری از نم کشیدگی ساختمان 
کمیته میراث  و مرمت خانه انجام شده است. وی در ادامه در خصوص تخریب این بنا، افــزود: موضوع در 
فرهنگی و گردشگری پیگیری و مشخص شد تخریب با نظر کارشناسی و در جهت حفظ بنا بوده است. علوی 
با بیان این که این تخریب یک بار نیز در زمان حیات مرحوم لرزاده صورت گرفته بود، اظهار کرد: حوض و باغچه 
سبب نم کشیدگی ساختمان شده است بنابراین هر دو برای اصالح و مرمت تخریب شدند و ما در کمیته میراث 

فرهنگی و گردشگری حتما نظارت می کنیم تا حوض و باغچه به همان شکل قبلی بنا شوند.

سینماهای باغ کتاب همچنان خاک می خورد
خبر روز

شبکه سه به تازگی اقدام به پخش مجموعه ای با 
عنوان »تازه وارد« با موضوع خانواده و فرزندآوری 
که  کــرده  خانواده ها  در  تک فرزندی  معضالت  و 
کارگردان ساخته است. مهدیه  هر قسمت را یک 
با نقش مینو در  پیشتر  را  او  که  بازیگری  نساج، 
ــه همین نـــام مــی شــنــاخــتــیــم، در ایــن  ســریــالــی ب
که  کرده  مجموعه نقش یک خانم معلم را بازی 
که  صاحب یک فرزند است و با توجه به ماجرایی 

در مدرسه پیش می آید...

تحرکات  و  سینما  گران  تماشا چشمگیر  کاهش 
ــژه شخص  ــه ویـ ــان ســیــنــمــایــی بـ ــازمـ مــتــقــابــل سـ
روزهــا  ایــن  استانی  محمد خــزاعــی در سفرهای 
تیتر رسانه های مختلف شده است. تالش برای 
از  اســتــفــاده  تــا  همسایگان  بــا  مشترک  همکاری 
ــیــروی مستعد  ظــرفــیــت شــهــرســتــان هــا، اعـــم از ن
باب  در  محلی  مــرجــع هــای  جلب نظر  تــا  انسانی 
حمایت از سینما، حداقل های ثمره حضور تیم 

مدیریتی در ماه های اخیر است...
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گیر ادامه دارد انتقاد از تخلفات رسانه های فرا

عزم جزم ساترا برای مقابله با بی قانونی 

6

7

گزارش

گروه رسانه

آرش شفاعی

11

بازگشت فجر به »اوج«
حضور فیلم های تولیدی سازمان اوج، به رونق مهم ترین رویداد سینمایی کشور کمک می کند 

برای خواندن گزارش جزئیات 
بی قانونی در تولید و پخش 

شهرک کلیله ودمنه، کد را 
اسکن کنید



M E D I A

رسانه  ۶
ببینید و بشنوید

 ����� �� �� ��� ���� ������ «���� �ــ�ش» �� ا�ــ�ای ���� ���� 
ــ� �ــ�ــ�ن �ــ�ــ��ــ� ا�ــ�ــ�ــ��ــ� و ������ �ـــ� �ـــ�دازد، روی  �ــ�ــ�آ�ــ�ــ� �
آ��� راد�ـــ� ��� �ـــ� رود.  �������� �ــ�ــ�و�ــ�دی، ���� ����ه 
�ــ��ــ� �ــ�ش در �ـــ�رد ��� �ــ��ــ� آن ���� �ــ� �ــ��ــ�: «�ــ��ــ��ــ�  ���� 
�ــ�ش ا�ــ�ی �ــ�ای ���ن ����� ������ و ا������ ����� �� ����� 
���ی ا��. ا�� ������ در  ��� در ���� ا�ــ�ای ����� و ا����آپ 
��د  �� ��� ��ی ������ ��ن ����ا��ی ا���د و ��  ���� ���

����ی،  ����� ��ی  و  ��ا��  و  ��ا��   �����  ،���� ــ�ارش  �  ،����
ــ�د.»  �ــ�ــ�و�ــ�دی ا�ــ�ــ�ر �� ���: «�ــ��ــ�ای ا�ــ�ــ�د و  ــ� � � ���
��د ���� در ���� ا��ای ����� �� روا�� ����� ���� �����  ��
������ �� ����� ������ �� ��دازد. ������ ���� ���� در ��� 
��� و �� �� ��دم  ��ار��� ��  ��ارش ���� �� ��رت ������ �� ���ان 
�� ��دازد و ������ت ���ی ��� آ��� ا���ق �� ا���.»   او ادا�� �� د��: 
«در ��� ����� ��ا�� و ��ا�� �� ��� ���� از �� ��ا�� �� ����� ��� 

�� ��� و ����� آن ��دا��� �� ��د و در ��� ������ ������، ���� 
���ی از  ���� در آ��� ����� ��ی ����ی �� ا��ای ا����آپ 

������ت ���� ��د در��ره ����� ������ �� ����.» ������ 
���� ��ش �� روز از ���� �� ���ر���� ���� ۸ و ۳۰ د���� 

�� ���� ������ �������� ���و��دی و ا��ای 
و  �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ�ر   �������� و  �ــ��ــ� ���� 

���� ��ز���� از راد�� ��� ��� �� ��د. 

فصل جدید 
«ناصر باش»
در رادیو صبا 

���ره ۶۲۴۱ ۱۴۰۱ ۳۰ ��داد  دو�ــ���

خاطره انگیزترین گزارش ورزشی 
 ����� �ــ�ز�ــ�ــ�  و  �ــ�ــ�ی   ،������  ����
ــ� ۶۰ ������  از د� �ــ�ــ�: �ــ�  و �������ن 
��دم و ز��ن ����ری را  ���� ای ��د را آ��ز 
در ��م �� ��را��م. �� �� دوران ������ 
�ـــ�د �ــ�ــ��ــ�ر در �ـــ�زی �ـــ�ی �ــ��ــ�ــ�ل ��� 
���ر دا��� و در ��م ����� ��� �ــ�ده ام. 
ــ� ا�ــ�ــ�ا�ــ�ــ� ���ر  ــ�ر �ــ�ــ� در �ـــ�زی � آ�ــ��ــ� �
دا��� �� ����ه ����ر ��ا�� را ��� داد. 
�� در ا���ا���، آ���ن، ��ا��� و ����ی ���ر 

دا��� ا�� ����ه ا�������� ��زی ��ای �� در ا���ا��� و ��� از ��زی �� ژا�� ��د.
���ی و ��ز��� ����� و �������ن ���: ��� ������ �� را �� د��� ��ا�� ���� 

��ای ��وژه ��ی ������ ����� «���� ��ش» ا����ب ��د. 
� از ���ر ����� در ا���ا���  ��ار�� �� در ��ر � ��د: ����ه ا���� ����  وی ���
ــ�زی �������� و ا����ل  �ـــ�ارش �ــ��ــ�ط �ــ� � �ــ�د ا�ــ� در ا�ـــ�ان �� ��ا�� �ــ� 
���. �� و��د آن �� ���م ����اده �� ا������ ����� ا�� �� ����ر ��  ا�ــ�ره 
��������� �� ر��� ����. ��� د��� از ����ات ��� �� ��زی ا��ان در ����� 

آ����� ��د �� در ��ا��� ����ار ��.

شخصیت های «حکم رشد» مقتدر بودند
���ی ����، ���� ����ه ����ل 
«�ــ�ــ� ر�ـــ�» در ���� ���ی 
ا�� ����ل �� ا�ــ�ره �� �����ا�� 
ــ� را �ـــ�و�  ــ��ـــ�ل �ــ�ــ� ر�ــ �ـــ� �ـ
ــ�اده  ــ�� �ــ�ــ��ــ� در �ــ��ــ�ــ� و �
دا���� ا��، ����� داد: ���� و 

����� ���� �� در ا�� ����ل ا���� را در ����� ����ار �� ��د��، ����� ��ی 
 �� ���� ����ر و �� ا���ده ای ��د�� و ����� ا�� ����ل از ���ه ����� ا�� �� 
�ــ�ای �����  ���ر ���� ���� ا���� در ����� �� ��د و ا�ــ� �� ا���� 
�� �ــ�دن ����� و ���  �� �� ����ل وارد ا�ــ�  ����� �ــ�د. ا���� ��� از ������� 
���� ��ی در���ی ���� �� �����ن و ����� ��ی ���� دا���ن ا�� و ��ای 
���� ا�� ��ال ���� ��ض ��� �� ���� ��ای ���ن ���� ����� ���ز �� �������زی 
���� وا���  دا���� �� �� ����� و ��� ز���� را در �����ه �ــ�دش �� ��� 
���ن د���. �����م �� �� ��� و�� ��� ر�� ��و�� ����ه �ت  ��زی و ����� در 
��د�� ��و�� د���ه ا���ار ����اده، ����� ��در،  ����� ���ده ا�� و �� ��� 
�� ا���س �� ��� در ا�� �����  �����ه ���� و ���� ا���� در ����� ����� 

.���� ���� ���� ����

خاطره بازینشست نوستالژی

عروسک های بهداشتی
«ا���ن» و «و���ن» 
 ��������� ������ ��
��و��� ��د �� ��ل ۱۳۷۴

از ���� ا�ل ��� �� ��. 
����� ������ن و ������ 
����� ���� ��ر��دا�� ا�� 
������ را �� ۲۹ ���� 
۱۳ د���� ای از آن ����� 
��ه، �����ه دا����. 
ا�� ������ در��ره دو ��� 
������ش �� ��م ��ی ا���ن 
و و���ن ا�� �� در ���� 
����� ز���� �� ����. دو 
��ا�� �����  �� در ��د�� 
���� آ���، ��� ای ��ای ��د 
����� ا��. ����� د��� 
د�ن د�ن ا�� �� ��� دارد 
�� ����� ��ی �����، ا���ن 
و و���ن را و���� ���.

شبکه دو
در ا����ی ا����۸

ک دو۱۲:۱۰ ��
��� دو۱۳:۱۵
���دو۱۶:۱۵
������ «و���� زرد»۲۱:۳۰
����� ���� و ��� در��۲۲:۳۰

شبكه سه
زو�� ��۱۸
��ون ����۲۰

۲۱

����ل «��زه  وارد» / �� ا�� ا���ود�� �� ����� 
����اده و ����� و ����� �� ����� ��ز��آوری؛ 
آ�� ���ا��، ��� �����، ���ی ���ج، ���� 
������دی  و  ــ�دری  ــ �  ���� �ــ�ار�ــ�ــ�، 
����� از���� ��ز���ان ا�� ������ �����.

شبكه چهار
ک ����۱۶ ��������ن / ژا

درس ����ر۱۷:۳۰
����ل ��ر�� «����ی ������ش»۱۸
��اره ���۱۹
����� ���د۲۱
ا���� �� / ���ه ���ا��۲۳

شبکه پنج  
���� و ����� ��ی ��ل ����۱۴:۰۵
��وش / ز���� ��ا�� آ���۱۵:۳۵
در ���۱۶:۰۵
���ان ۲۰:۰۵۲۰
۲۱:۲۵������ �����
۲۲:۲۰�������

����ل «دا���ن �� ���»۲۳
شبکه  افق

ا��ر���ن۱۶

۱۷

ــ� ���ر��  �ــ� � �ــ��ــ�ــ� �ــ�زی / ا�ـــ� ������ 
����اده و ��� ����� ��ا�� ��ه ا��، 
�� ��رت ��و�� ا��ا �� ��د و در �� ����، 
ا���ی �� ��� از �� �ــ��ــ�اده ����� در 
ر����   �� ���� ���� ����م ����ه و �ــ�اب 

درون ����اد�� ��ا��� ��دا��.
۱۸����� ���

��آوران۱۹:۳۰
����ر و��ه۲۱
���ن آرا۲۲

۲۳:۳۰«۱ �� ����ل «ز����
شبکه قرآن و معارف

���� د��۱۲:۳۰
��� ��� �����ن۱۶
��د ��ا۱۸

���ب۱۹:۳۰
������ ��آ�� «ا��اء»۲۱:۱۵

ذ�� ����۲۳:۲۵
شبكه های سالمت

����ه ��ز۱۰
۱۱:۴۵���� ����

۱۵����� �����
����ن۱۶
۱۷���
��ل ��ب۲۱
������ ���و�� و �����۲۳

شبکه های رادیویی
راد�� ا����د/ ا����د و �����۱۲:۲۰
راد�� ����/ ��ا، ����، ز���� ۱۳:۳۰

راد�� ��ان/ �� آزاد۱۷
راد�� ورزش/ از ��ت �� ���۲۰
راد�� �����/ ��ده ���ق۲۱

راد�� ��آن/ ��وت ��۲۱:۰۱

خبر

�� �����ن ����� ��از���� ���� از ���� ����ل 
�ــ� ���� آن ا�ــ� روز�ــ�  �ــ��ــ�(ع) �ــ� �ــ�، ������ 
��ر��دان را �� ��د  ذ�� ا��ا��� ����� ��� ������ه و 
�ــ�ده و او در��� ��� ����� ا�� ����ل ا��.  ����ل 
�� �� ���ظ  او �ــ�م �ــ�ی دارد �� ���ا�� ا�ــ� ����ل را 
����� �� ����ر ��� و د��ار ا�� �� ������ ��� 
��ر��ی ���� اش ���ی دور��� ���د و  ����ن د��� 
���ا�� �� ا�� ���� و ������ در��ره ا�� ������ او��ا���م 
�ــ� ���ا���  ���.  ا���� ا �ــ�ای ������ن ���� آ�ــ�ده 
�ــ� �ــ�ف و  �ــ�ر�ــ� را ورق �����، ����� ��ا��� �ــ� 
���� ���� ا�� ��وژه �� اوا�� د�� ۹۰ ���� ��دد �� 
�ــ�د �� ��ا�� ا��  � ا... �����ر ا�ــ�م  ــ� ز�ــ�ه �ــ�د �ـ
����ل را ���زد. ��� از ��ت او ���ل ��ر�� در��� ����� 
ا�� ��وژه �� ا�� ارد����� ۹۸ ���� و ��ر�� ���ی او 
��ار ��د و  ��� �� ا�� ��وژه �� ا��ا��� ����� ��� وا
� و ��م آ���ی  �������د ر��ی از ���� ������ن ���
�� ���� آ�ــ�ر ������� و ���������  �����ی ا�ــ�ان 
����� ����ن �ــ��ــ�ای �ــ�ــ�ــ�وز، �ــ�ده �ــ�ــ�ــ�، رد 
��ن، �����ر و ... را در ��ر���� دارد �� ���ان ���� ����ه 
�ــ��ــ� ����ب �ـــ�د. ��� از ا�ــ� ا�ــ�ــ� ������� 
���� ������ ����ل را �����ه دا��. ��� ��ا�� ����� 
�ــ��ــ�ل �ــ��ــ�(ع) �ــ� �ــ�ر�ــ�دا�ــ� ����� ��� و �ــ� ���ر 
�������د ر��ی �� ���ان ���� ����ه ادا�� �� ����.  

آغاز قصه؛ شهریور ۹۹
ــ�ای ������ن ��� آ�ــ�ه  ــ�ال � ���� ا�ــ� ا�ــ� �
�� �� ���� آ��ر در���ن و  ���� ا��ا��� ����� ���  

���� ���� �ــ�ن آژا�ــ� ���� ای، �� ر�ــ� ار�ــ�ان، 
ــ�ــ�ع �ــ�ــ�، �ــ�ی �ــ�ــ�ا�ــ� ����،  ــ�م، ار� �ــ� و�ــ� �ـ
ــ� �ــ�ر�ــ�  � � ، ���� �ــ�ــ� و ...  ک �ـــ� ــ�م �ـــ�ر، �ـــ� ــ� � �
از ��   ����� را ��  ��ر��دا��  ���ر�� ������   � ����
�� در ����  ــ�وژه ����ل �ــ��ــ�(ع)  ز���� وارد ����� �
��� او از  �������� ����� �� ��د �ــ�ه ا�ــ�؛ ���� 
را  ���� ا...  �ــ��ــ�(ع)  ����ل  �����اری   ۹۹ �����ر 
���� و ا�� روز�ــ� ����ل ���رش ��������  �� ���ه 

ا��. 
����� ���  �� ����� و��اس ز��دی �� در �������� 
دارد از ز���� �� ��ر را ����� �����، ���رش ��� را �� 
��ر��دا�� ����ل ����(ع) ���ه دار ��ه ��  ����ن 
���ا�� �� �������� ���� ر��� و ����وت ������. در 
���ر او �� ��وه ��و�� و ���ور ����ا�� �� ��ار دار�� 
�� ا���� �����ی ��ی ��م �� ���ن �� د�� ا�� ا��اد 
�� ����د ����� �� �������� ��ون دا��� ا��ادی 
��وه ا�� روز�� ����ل  ����� ��د. او �� ���ا�� ا�� 

���رش �������� ا��. 

عصای موسی(ع) در حال ساخت است
���رش   �� �����ن  �� د��  ���ن   �� �����ی ��ی 
��و�   �� ����ل  ا�ــ�   ����� ��ر��ه ��ی   ،��������
�ــ�ده ا�ــ�، ز�ــ�ا ��� ����� �ــ�ای ����   ������ ��
�ــ�وژه �ــ�ی ���� و ا�ــ� و�ــ�ه ����ر �ــ�رد ���� ��ار 
��ر��ه ��ی ���� و ��ز  �� ���د و ��� از ����� ���� 
ــ�وژه را  ــ�ارآ�ت � ����� �� �ــ�ب و ... ���� ا�ـ از ���ات 
���ن  ����. �� ���� د��� از ۱۸ ��ه ��� ��  �����
��ا�� ��� ���� در ��ر��ه ��ی ���، رز��، ر���زی، 

���س و ... ���ل �����. آ��� در ا�� ��ر��ه �� 
����ل ���� ارا�� ��، ����� �� و ... 
�� در آن  ����� �� ���� ����� �ــ�د 
���� ز���� ��ار دا��. ������ ��وه 
ــ� �ــ�ا�ــ� �ــ�ــ�ــ�ل �ــ��ــ� �����ی  �
����(ع) ���� ا... �����. ��وه ���س 

�ــ�وه ����  �� ����ن 
ــ�  ــ�ا�ـ ــ�ل �ـ ــ�ـ ــ�ـ �ـ
�ـــ�ای  زدن  ا�ـــ�ـــ�  و 

���س ��ی آن ���� ��ر�� �����، ز��ا ��ر�� و ��م 
���س ��ی آن ز��ن در ا���ر ����� ����ن ا��وزه 
�ــ�وه ���س ����ل  ����وت ا�ــ�. �� ���� د��� 
دو�ـــ� و دوز �ــ�ــ�س ا�ـــ�اد �ــ�ــ��ــ��ــ�ــ�د، �ــ��ــ�، ����، 
���� �ز�� ��ا�� ا��ار آ�ت  در��ر��ن و ... �����. 
دارد،  ���ا�� �� در ����ل   ���  ��  ���� ���
�� در ا��  ����ا�� �������� و ��و��� ��اوان ا�� 
��ره ��و�� ��ی ����� �� ا���م ��ه ا��. ��� 
ا�ــ� �ــ� �ــ�ا�ــ� ��� ���� در ��� ��ی ���س و 
����، ��ا�� �����ن را �� ����ی ا�����ی 
ــ�م �ــ� د�ــ�ــ�. �����ن  ــ� �ــ� �ــ�ــ�ی ا�
�ــ�ر�ــ�ه �ــ�، �ــ�ار ا�ــ� ����   ������ ��
ــ�د. �ــ�ــ� ز�ـــ�دی  ــ�ز �ـ ــ� �ــ� آ�ـ ــ�ر� د�
از د�ـــ�ر�ـــ� در ا�ــ�ــ�د�ــ��ــ� و �ــ��ــ� �ــ� 
����� و از �ــ�ــ�ه �ــ�ی و�ـــ�ه �ــ� ���ه 
��وه ��� دارد از  ��ده �� ��د و 
����� ���ه ��ی و��ه و 

د��ر ا����ده ���.

کامل ترین نسخه
���� ا... �����  �� ا��وز ������� از ����ل ����(ع) 
��ه ا�� ���ی از ��� و دا���ن ا�� ������ ��ر��� 
�ــ�ام ���� از  �� �ــ�ار ا�ــ� ������ن  ���ان ���ه 
ز���� ���ت ����(ع) (ع) را ������ ا�� �����ی ��ی 
��م �� �� ا�� ����� ��� �� �� ����� ��� ��ار ا�� 
��� ����ل ����(ع) را ��� از ���� ���ت ����(ع)  
��� و �� و��ت �� ادا�ــ� ��ا�� دا�ــ�. �����ا��  آ��ز 
������ن در ا�� ����ل �� ��ا��� ��� ���� ����� 
ز���� ���ت ����(ع) ����ن ���ت، ازدواج و ... 
�� ��ی ������ ����ل  را �� ����� �������.   ��� از و��
����(ع) ا�� ا�� �� ا�� ا�� روا�� ���� از ز���� ا�� 
������ ا��، ��� �� ��ان ��� ���� ���� روا��� ا�� 
�� و��د دارد، ��� در ���ن ���� ���� �� �� �� ا��وز از 
ز���� ا�� ������ او��ا���م ����� ��ه، ����� �� ��د 
��ا�� ��د. ز��ا �� �� �� �� ا��وز ����� ��ه، ���� 
���ب ��� ����  زا���ه ذ�� ����� ��ب و ����� �� 
�� ����� ��� �ــ�ای ا�� ����ل  ا�� ا�� �������� ای 
�� ����� ����� �� ��آن و ا��د�� ا�� و ���ش ���� 
���ن ��ا�� ����ل ا��م  در آن و��د دارد.  ������ ��
�� ����ل ����(ع) ��� ���� ا�� ا��  ���ده ا�� 
����ل  �����ن   ��� �����  �� داده  ���ن  �����ی 
���رش ��� ���� و �� ا����ل ز��د ا�� ����ل ���� �� 
۷۰���� ��ا�� ��د. آ���� �����ت �� د�� آ��ه 
��ه  ا���م  ��� ���� ��ی   ���  �� �� د��  ���ن 
��� ����� ا�� ����ل ��� ��ه د��� ��ل �� ��� و 

����� ����ل از ���ر ۱۴۰۲ آ��ز �� ��د.

�� آ��ز ������ن، ���� ��ی راد���� �� ۷۶۳۹ ������، ۱۸۰ ���ان 
و �ــ� �ــ�ت ۴۰۰۸ ���� �ــ� �ــ��ــ�� «������ن و او�ـــ�ت ��ا��» 
ــ� �ــ�ــ�ان ۸۳۶ �ــ��ــ��ــ� در �ــ��ــ� ۲۱ �ــ�ــ�ان و  �ــ� از ا� �ــ� �ــ�داز�ــ� 
�ــ� �ــ�ت ۵۶۲ �ــ��ــ� و ۳۵ د���� �ــ� �ـــ�رت و�ـــ�ه �ــ�ا�ــ��ــ�د. 
ــ�ان آوا» �ــ� ���� ������ ���� ����ی و  راد�ـــ� ا�ـــ�ان �ــ� �ــ�م «ا�ـ
����(ع)�� ��ی   �����  �����  �� ��� ا���ی   ����  �������
������� ا��ام ا��ا�� ��� �� ��د. ا�� ���� راد����، ��ا�� 
دا���ن ��ی ������� ���� راوی و ��� ���� ���� ��� ا���� 
����� ا��.«��ی ���ط» و «��� ���� �� ���» ��� از  را در ��� 
�����ر  در  ��ر����  ا�ــ�.  ���� راد����  ا�ــ�   ��� ������ ��ی 
������ ��ده در ۴۰������ �� ����� و آ��زش ����� ��د و ����� 
�ــ� ���ر در ������  ــ�دازد و �ــ��ــ�اده �ــ�  در ��� ������ن �ــ� �
�» �� ����� �� ����ت ا����دی �� ��  ���ا�� «د�� و ��

ر���� �� ����.
و  ر����   ���� ������ ����  �� �ــ�م «���م �����»   �� ���م  راد�ــ� 
��ای  و �����  ��وه ��ی ���دی   ����� ����� �� ����ا��   �����
�ــ�و�ــ� ����� �ــ�ــ�وات و ����� ��� �ــ� �ــ�د. �ــ�و�ــ� ����� 
����� و ���وات ��� در « ���م ��ا��» �� ��و�� ��زی ��ی ���� و 
����� ��را��ن او��ت ��ا�� ���اه �� ����اده �� ��دازد. ��م ����� 

��� ��� ����ن و  �� و  ��� و�� ���ر در ۹۳ ������ ��  در �����ر 
���ی ������ �� �������� ����� اد���ت ��ر��، �����، ����(ع)

�� از راد�ــ� ���ان ��� �� ��د.  ��، ���، ��� و ا����د �� ��دازد 
������ ������ «�� و ��ز��م» �� ������ ای ���� �� ���ر وا���� و 
��ز��ان ��ن ��ای ا���د ���ی ������ ���ن ��ز�� و وا���� �� ����ر 
��ر در ��� ������ن �� �����  ��� و  آ��د�� �ــ�ای ورود �� ���� 
�� ������ و آ��ز��، ���رت آ��زی  ��س ��ی آ��ز�� و ��ا  ������
و ��� ��زی او��ت ��ا�� ا��. راد����ان �� ��م «������ ���ره» 
�� ���� ������ ���س ���ی و������� ��� ا������ ��ر، ���ی 
ا�ــ�ام   �� ��� و��  � ���د و  �ــ� ����ی و ����� ��ر�� �� ���ر در 
� �� ��ف ��و�� ����� ����� �����  ����ه از �� ����� ��زد�� 
ا�ــ�ان ز��� روی آ��� �ـــ� رود. راد�ــ� ���� �� �ــ�م «���ی �ــ�» �� 
���� ������ ����(ع) ���ی و ��و�� ����� �� ����� او��ت ��ا�� 
����� ز���� ��� �� ��د. راد��  ار���ی  �� ��� ز���� ���� و 
����دی ��اد،  ���د   ������ ����  �� ��و��»  «�ــ�   ������  ��  ���
ا��ای ������ ��و����� و �� ����� ��� و�� �� ا��اد ���� و �����س 

���� ��ی �����  ��� ���ان روی آ��� �ــ� رود. راد�� ����� �� ��م 
��ر�����  «���� ���» �� ���� ������ �����دی ����ی ��اد �� 
��د��ن و  د��� ا������ آذر و �� ����� �����ه راد�ــ��ــ� �� ���ر 
����ر���ر ��� «���� ��ای  ����ا��ن ��� �� ��د. در �����ر 

دا����» در ���� ������ ������ا�� در ۹۰ ���� ����ه �� ��د. 

پیام همدلی
��د  ــ�م  ����� �ــ��ــ�ــ�، �ــ��ــ�(ع)�ــ� �ـــ�ود و آواز، ����� �ــ�ــ�، �
و...از د��� ������ ����. راد�ــ� �ــ�آن �� ��م «����اره ��آ�� ��» �� 
���� ������ ������ ���زاده و ������� ر����� و ������� ���ی 
���ی و ���� ز�ــ� �� �� ����� �ــ�ده �ــ�ا�ــ� �ــ�ء اول ��آن ���� �� 
����� و ����� ���م ����� �� رو��ا�� و روا���ا�� ��ده �� ��دازد. 
�ــ�دک و ����ان ��  ��� ������ «�� دا�ــ� ����ت» �� ������ و�ــ�ه 
��� و�� �� ��م «�����ن  ����� ������ن و او��ت ��ا�� ا��. راد�ــ� 
 ������� د���  ا�ــ�ی   ��  �������  ����  ������ ����  �� ��� و��» 
�������ن �� ����� ��ر�� �����ه ��� و�� در ����� ����� �������ن 

��� و��» �� در ۱۳������ �� ��ر��  �� ��د. ���� ������«�����ن 
���رت ��ی ار����� در ���� ��دی و ا������ �� ��دازد.«�� ��ی 
ــ�  راد� ������ن  و�ــ�ه �ــ��ــ��ــ� ���  �ــ��ــ��ــ� �ــ��ــ�.  د�ــ�ــ�  از  ������ن» 
���رف �� �ــ�م «������» �� ����� �ــ�، آرا�ــ� و �ــ�د �ــ�ا در ���� 
������«��غ   ����� �ــــ� رود.  آ�ــ�ــ�  روی  �ــ�ــ�ر�ــ�   �������� ُ�ــ�ــ� 
ــ�ی و�ـــــ�ه در ز�ـــ��ـــ� و �ــ�ــ�ه  ــ��ـــ� �ـ ــ�ص �ـ ــ ــ� ــ �ـــ�ـــ��ـــ�» �ـــ� در�
ــ�ــ��ــ� �ــ�ی راد�ـــ��ـــ�  ــ��ــ� �ــ� و �ــ�ــ��ــ��ــ� در �ــ��ــ� � ــ� � ــ�� �ــ��
��� �� ��د.  دا���ن ���� ��� �� ����� او��ت ��ا�� و دا���ن ��ی 
آ�ــ�ز�ــ�ه در �ــ�زه �ــ�ی ��� ز�ــ��ــ� د�ــ�ــ�، آ�ــ�ــ� �ــ�ی ا������ و 
���� ��ی ز���� در ���� دا���ن و ��� ���� در ۱۲ ������ ����ه 
���س»  �� ��د. و��ه ������ ��� ������ن راد�� ����� �� ��م «����ی ��
��ر��دا�� ا��� ز��ه د�ن و �� ����� ���   ،����� ���� ������ ���� ��
ا������ و ������ ����� �������ن �� ��د. ������ ������  ای 
����ده �������  ����ده از ����� �� ���� �� ۷۱ ���ان در ������ت 
�ــ�م «������» ��  �ــ�  راد�ـــ� ورزش  ��� ��� �ــ� �ــ�د.  و ���������� 
���� ������ ��ف ������ و ��� ����ام و ������� ا��� زور����ن، 
�����ر �����ری، ���ل ��ادی و ��دی ا��ی �� ����� ورزش و ����اده 
��� �� ��د. ���ا�� ��� در �����ر ������ ������ در ۷۸ ������ �� 

������ ر��ی ��ای او��ت ��ا�� ��ا��ن �� ��دازد. / ��م ��

روی موج

 رادیو در تابستان شنیدنی می شود

گ
درن

 

بازیگرانی از همه  جای ایران
��� از ������ی ��ی ������ن در ���ژه ��ی ������ �� ���ه در ����� ������ ��ی ا�� ���ه، ������ان ا��. �� ���� د��� ���� �� ����� 
�� �ــ�ار ا�ــ� �ــ�ام �� از ������ان �ــ��ی ����. �ــ�� ا�ــ� ������ی �� �� ����ل �ــ��ــ�(ع) ر���ه ا�ــ�. �����ی �� ���� از آن ا�ــ� �� �� 
�ــ� ا�ـــ��ز �ـــ�وه، �ــ�اغ ������ا�� از ا�ــ�ــ�ن �ــ�ی ����� ر��� و ��� ���� ���� �ــ� ����� �ــ�ه �ــ�  در ����� �ــ� �ــ� ����� ����� �����. 
در وا�� ������� ��ای ا����ب ������ان ا���م ��ه �� از ����� ������ان �� ���ر ا����ده ��د. ����ه �� �� ���� �� ا��ا��� ����� ��� 

�� ��ا�� از ����� ������ان در ا��� ���ط ا��ان ���ه ���د. ����� ز�� �� ��� از ا�� ����ا �� د�� �� ������ ��� ����(ع) ا��ا�� ��ا�� ��د. 

�� ����� �� ��ر���� ر���� ���، ����� ����� ���ژه ��ی ���� ������ �� ���� �� �� ��ام از آ��� ���� از ����� ا��ان، ا��م و ����� را �وا�� ��ده 

د��� ��وه ر����

����� ��د����

ا��. ��ز��ن ��ا و ���� ���ن داده ��دا��� �� ����� ��و د���� �� و ���� ���ی ���� ا�� �� از ا�� ���� ������ن را �� ا���د ����� ����� ��ی 
����� ��� آ��� ���. ��� �� ��د ��دم ����ل ��ی ا��م ���(ع)، و��� ���، ����ر����، �������� �ــ�دار، ������� از د�� ر���، ��دان آ����، 
���� ������ (ع)، �����ده و ... را ��ا��ش ��ده �����؟! ��ر��دا��ن �� �� از ا�� آ��ر �� ���� ��ل �� ��ای ����� ���� ���ژه ��ی ����� ��� و ا���ی 
��ا����، ���� ������� ���� از ����� ��د��، �� آن �� ����� دا��� �����. ���� ����ر ���� �� ��رد ���� ������ن ��ار ���د و �� ا���ل ���د ��دم 
�و �� �و ��د. ا���� ������� ا�� آ��ر ������ ��� ���ود �� ��ز��� ا��ان ���� و ��� و ���� آ��� در د��� ���ر�� �� �� ا�����ل ����ده ای �و �� �و 
 �� و ��� در ���� دی �ی دی در ��و���ه ��ی ��رگ ��ود��ه ���ر��ی ���� ��� ���� �� ��. ��� ر���� ��� ��وه �� ����� ���ژه ���� ����ن ��ر�� 

�� ��ا�� ����ل ����(ع) را ���� ���� �� ��ا�� ��� ����� را ���ی �� ���. ��م �� در ا�� ��ارش، �����ت ��زه ای از ا�� ا�� ������ را �وا�� �� ���.

آ���� �����ت از ����� ����ل  ���� ����� ��� 

�وا�� ا��ا���  از ����(ع)



۷ M E D I A

رسانه

خبر روز

���ره ۶۲۴۱ ۱۴۰۱ ۳۰ ��داد  دو�ــ���

یادداشت

ز�ــ�ه  �ــ��ــ��ــ�  �ــ� ا�ــ�ــ��ــ�ارد�ــ�ی �����   ����� ��
«����» ���� ����� ��ن ا�� ������ ��.

�ــ�ارش ��م ��، ���و�� ���� در �� ��� ���ط   ��
�ــ��ــ��ــ� ���� ���� �ــ� در ر�ــ��ــ� ا�ــ�ــ��ــ�ارد�ــ�ی 
������ ����� ز�ــ�ه، �� ا�����ر �ــ�دم ���� ا��ان 
روز ���� ���� ����   ������ در   �������� �� ر����؛ 
 � ��، از ��ى ����ن اد���� ���� و ������� ���

�� �� در��� ���� ����، ���� و ا���اض ����   ��
���ر �� ا�� اد��ی �������  از ا���دان ���� و ����� 
ک ������ن ���� و  و ����� دار �ــ�ن ا�����ت �ــ�
���� ��د��. �������� ���ى ������ ��� ��� ر�� دا��� 
��� �� ا�� اد��ى  ����، ���ا��� �� ���� در وا  �����
����، از ����ن ������، �����ا�� ��اى ا�� ا���ر��� 
��� و ا���رات �������� ����ن را �����  در��ا�� 

���. ���و�� ���� در �� ا�� ا���ق ������� ����� در 
آ��� ز��ه، ��� ��ر��ا�� از ���م ������ن، ��� 
������ ���� را �� د��� ��� و ���ر د�� ا��ر��ران 
������ �� ا�ــ�ع ����ى �� �ــ�ف ا�ــ�ح رو�ــ� �ــ�ى ��ف 
��ا��، ����� �� ���. ا�� ������ در آ���ه ��د�� و �� 
از ا�����ن از ر���� ا�����ارد��ی ��وری ������ ��ی 

ز��ه و �����، ��� ��د را از �� ��ا�� ����.

 برنامه 
«طبیب» فعال
 متوقف می شود

گنجینه  بکر
����� �� ����� ��ز��� ����ل ��ی ���������

�� ��� از ا��ا�� ���اد ���� ��ی 
ــ�ت  ــ�� ــــ� � ــ�ا� ــ ــ� و ا� ــ�� ــ�� ــ�� ــ� �
�������ن  ا�ــ�ــ�ــ�رات  آ�ــ�ــ�،   ���
ــ�ای �ــ�ــ��ــ�ی  ــ �ـــ�ب �ـــ�ـــ�ـــ� ای �ـ
ــ�ی �ــ�ــ��ــ�ــ�  ــ ــ�ل � ــ ــ�� ــ �ـــ�ـــ�د �
���ود��  ��ی  �ــ�   ��� �������ن 
آن ���� ز����، �� ���� ��آورده 
��ز��� ��  ا����ر  �ــ�ه  �ــ� �ــ�. 

������ �� ��� ��ل �� ر���، ���ود��� �� �� ����ده �� 
�ــ�ن �����ر ���� و ا���� �ــ�ن ����  ��ی ���� �� 
از   ��  ������ ــ�ر  آ� ��ز���   ���� ���� ��ی  ���ص 
����ل ��ی در د���س  اوا�� د�� ۸۰ �� ��ر�� �� ����� 

��������� ا��وده ����، ����ف ��. 
در ��ل ��� از �� د�� ای �� از راه ا��ازی دو ����  آی ���� 
و ����� �����، ����ری از ����ل  ���� �� �����ی ���د 
�������ن   �� ����� �������ن  آرزوی  �ــ�  �ــ�د  �ــ�ل �ــ�  آ��� 
����� ��ه ��د، روی آ��� ر��. ������ ������ ��ی 
د�� ��ی ۶۰ و ۷۰ �� ����� ����� از آ��� د����� ��ی ز��دی 
را ا���د ��ده ��د آ��ری ����ن «���� ������/ ا������ 
���/۱۳۶۵»، «����ن و ���ن/ دار��ش �����/۱۳۶۳» 
و «ا��� ����/ ���� ��� ��ر/۱۳۶۴» از ا�� ����  ��د�� �� 
���� ����ن ���� ������ ��� از ��ود ۲۷ ��ل از ��� 

او���، ���دا روی آ��� ر����. 
���� ��� ���� دو ������ د���ی �� �����ن ر��، د���ت 
��� ����ر ���ودی دا���� و ا��ون �� د����� �������ن 
�ــ��ــ�ــ� �ــ�، �ــ�ــ��ــ�ــ�ن �ــ�ــ� �ــ�ی �ــ��ــ��ــ� �ــ� ا����ق 

��ق ا���ده  ای ��ای ��������ن دا����. 
�� ا�� ��� و �� در ��� دا��� ���م �����ت ������� ا���ری 
�� راه  ا�ــ�ازی ���� ��ی ا������ ��ز��� آ��ر ������ 
��ای ا����ده از ������ ��رگ آر��� ��ا�� ��ده ا�� ا�� ا�� 
���ن ��� از ���ن ����� ��ق ا���ده ای ����ردار ا�� �� 
���ز �� �� ��ان �� ���ه ���ی از آن �� ������ ����ر�� از آ��� 
در د���س ا��، ر���. ���ار�� �� ������ ��ی ������ 
�� ��� �� ��ا�� ����� �� ذا��� ������   ���� دا��� آ�ــ�ز 
������ن، ا����ق �����ی ��ای ��ز��� و ا���ن �����ی 

دو��ره آ��� و��د دارد. 
�� ���� را �� ����� د�� ��� ����ل ��ی ������ ���ار��،  ا
در آن �ــ�رت ���� از دو ��ل ا������ د�� ۵۰ و د�� ۶۰ آ��ز 
���� و د�� �� د�� ��� ������؛ ز���� �� �������ن ������ 
را ���ی  ا���ب  از   �� در دوران  ������ �ــ�د  �����ات 

دور��� �� ��ده ا��. 
 �� در ا�ــ� ���� ز�ــ��ــ�، �ــ�ــ�ادی از ������ ��ی ا�ــ�ا�ــ� 
�� ��ا��� �� ��و� از آر��� و �� ��ا�� ����� از ���� ��ی 
����� �� ���� ��ی ���� ��� در ����� آ��ر ��ز���� 
�ــ�ار ������، از ا�ــ� �ــ�ار�ــ�: ����ل ��ی �ــ�ه دزد ( ۱۳۵۹)، 
ا�ــ� ����ح ( ۱۳۶۱) و ��� ������ ( ۱۳۶۳) �� �� �� 
�� �� �� در ر��� آ��ر ا�����  ��ر��دا�� ا��� ���� زاده 
رژ�� ����ی  ��ز������ن   �������� «�ــ�ش  د������   �� و 
 �� �ــ�ای ��ز��دا��ن ��ج و ���» ��ی �� ������، آ�ــ�ری 
���� و در ���س �� ����ر��ی ا�ــ�وزی،  �� ��� از د����ه 
د��� آ��ر ��ا�� �� ���ب ��� آ��� ا�� ��ف ��� از ا���د 
�������ن،  دور  ��ل ��ی  �������ن  �ــ�ای  �������ی   ��
��ای آن د��� از ������ن ���� ��� �� ����� ����� در 
�������ن و ��ر���� و ��� ����� آن ��ا���  ��ی ����ری 
دار�� �� ��� ��ا�� ��د��ه ����� ��د. ����ل آ��ی د�ر ( �� 
�� ��م ����� ����� آ��ی ������ ��� ��)، آ��ر د���ی ���� 
«وز�ــ� ����ر»، ����ل «��� و ����»، «��� �� راه»  و  
�� �� �����ی ���د��ن ��� ��  ...از ���� آ��ری ����� 
د��� �����ده ��ه ���� از ��� ���� و �� �� ورود آ��� 
�� ����� آ��ر ��ز����، ���� �����ی �� ا���� ��رد ��� 

��ا�� داد. 

������ «��� دوم» راد�� ���� ا��وز �� آ��� ��ی 
����� �� ��دازد. �� ��ارش ��م ��، ا�� ������ �� 
�� ���� ������ ����ن ���ی �� دو���� �� ���� 
۹ ��� ��� �� ��د، ا��وز �����ن د��� ������� 
����� ا���د ���م ر��� ار��ز و ��و��ز دا����ه ���م 
����� ���از و �������� ���� دا�� ����ن ��ر����� �� در��ره آ��� ��ی ����� ���� 
�����ه ا��  �� ��ای ا��اد ��� ���ع ��ا�� ��ه ا��.  ��د و ������ در��ره ���� ای 
������ ��� ا... دا�� ا�� و �� ���� �� �����اری ��ل ۹۸ ���� ���م ���� ر���ی �� ���ان 
��ر و �����  ��� و  ��ل رو�� ����� ، در ا�� ������ �� ���د�� ���� ا�� ����م در ��زه 
���� و ������ ����� د���ورد��ی ���� ���ر  �� ��دازد.  ���ی، ���� ����ه در ا�� 
��م دوم �����ت ���م ���� ر���ی ����� و ���  ��ره ����� داد: ا�� ������ در را���ی 
��� �� �� ا�� ا�� «�� �� ��ا���» ا�� �� ا���ن در ���� �����ن ��ر�� �� ا��  �� ��د. ��
��� ��د��. ��ف �� در ������ ��ر�� ا��� و ا����د ��دن �� ��ا��ن ���� و آ���ه دار  �� �����

���ر ا�� �� ���� ���� در ��زه ���� و ����� �� ا����ل �����.

آ��� ����� از «ا������ر ��ه ����» �� ��س 
��� ��ن ������ ���ی در ��د�� ������ 

������� ��س ����� ����ار ��.
ا�ــ� آ�ــ�ــ� �ــ� �ــ�س �ــ�ردا�ــ� از ����ه ��ل 
����ن ��ز  �ــ��ــ�،  ارز�ــ�ــ�ــ�،  ���ی   ������
و ������ ��� آ��ر ������ر �� ����� ا�����ر����ی و ارز�� و ا����� ا���د 

ا������ر ��ه ���� �� ��� از ۸۰۰ ا�� را ���� �� ��د، ����ار ��. 
���ه آ��ر وی �� و�� دو��� و ����� �� ر�� و ��ی ا����� دارد و ا�� آ��ر 

�� ����� و و�� دو��� را �� ���  ��� از ��د ��� ����� �� ���.
��ام از ��ود��ی ا���د، ��ز��ب ���� از ���ی ا����� آن دوران و ����   ��
��د�� ��� در ���� آر��ن ��ی ا���ب ا���� ا�� و آ��ر و ��ود��ی ا����� 
������ «������ ��� ا���ب» ا�� ��ز و ��م در ��� و ا��ی ��ل  وی ��� ��
�ــ�م ا... ���� ���� و ���� ار���� د���  ا��� ا��. در ����ن ��ا�� �� ��� 

����ن ����،  ����� د��� ا������ر ��ه ���� �� .

تقدیر  از 
«نغمه  خوان  انقالب»

معرفی دستاوردهای 
علمی در «فصل دوم»

فضای مجازیتجلیلروی موج

تماشای «روز حسرت»
از آی فیلم
��ل «�وز ���ت» ��  ��
��ر��دا�� ���وس ���م �وی 
 ���� �����  ���� وب ���� 
       .���� آی ���� ��ار 
۱ ۲ ر  ا�� ������ ������ ��
��ر ۱۳۸۷ از ���� ��  ���
���� ��� ��. �وز ���ت، 
���  و���� را د���ل �� ��� �� 
، ��� و ��و��  ���اه �� ����
ز���� آرا�� دارد ا�� �� �� 
��اب ����� �� ���� �� ز���� 
او و ����اده اش را د����ش 
. ����� و ���ل �� ���

 بازنمایی آیین های عاشورایی نواحی  معرفی نخبگان در شبکه مستند
در برنامه معلی

تولیدروی  آنتن

 ��� و  ���م  و��ه ������  ���� ����ه  ���د��ن،   ����
�� �� ��م ���� روی آ��� ��ا�� ر��،   ���� �� ����
���: �� �ــ�ری ��ا و �� ����� ا�� ��� ����� ا���م، 
��ار ا�� و��ه ������ ����و�� در ا��م ���م و ��� ا���ل 
روی آ��� ���� �� ���� �ــ�ود و �� ����� ��� و ���ر 
��م و ����� از  ����ان، و��ه ������  ���� �� ��ب ���� 
آ��� ��ی ����را�� و ��اداری ��ا�� و ا��ام ا���ن ��ی 
����� ���ر ��ای ���ا����ا (���� ا���م) ��ا�� ��د.
�ــ�ارش ��م ��، وی ادا�ــ� داد: در ا�� و��ه ������،   ��
از ��اداری ��ی ��ا�� و ا���ن ��،  ����ت در����� 
���� ��ی ����� ا�ــ�ا�ــ� و ������ ���ن  ــ�ام و  ا�
����ه ��ه ا��.���� ����ه  ا�ــ�م ��� و �� ����� 

������ ���� ا��ود: ا�� ������ از ���ر ��ا��ن ���� 
و ��������ن ����ت ����� ���ر ���ه ��� ��ا�� �� 
و ��د��ن ���ت ���ا����ا ���� ا���م، ������ ���� 
��د.���د��ن ������ ��دآور ��:  را ���ا�� ��ا��� 
�� ا�� ������ �� ����   ���� ���ن  ���� ���� ا�� 
�� در ���� ����  ا����اد���� در �ــ�زه ��ا�� ا�� 
��� ا������ ���� و ��� ���� ر����� در ا�� ������ 
��� ���� ������ن و�ــ�د �ــ�ارد. ���د��ن در ����� 
��د: ��م «����» �� ���� ��ا���� و ���������  ���ان 
��ای ا�� ������ در��� ����� ��ه ا�� �� ��دآور ����ت 
د��اد��ن  و  �����ن  ����د��ه  ���ان   ��  ���� �����ت 

����� ا��. 

 �����»  ����  �����  ������ �ـــ�م   ���
����� ��...» �� ���� ������ و ��ر��دا�� ���� 
��م زاده و ����� ���� ���� ����� ���� آ��ده 

.�� �����
ــ�دان ������ �����  ــ�ر� � ���� �ــــ�م زاده، 
����� ����� ��... ���: «ا�� ������ ����� 
�� دو ��� ����� و در ۲۶���� �� ����� 
�� ��دا��  �ــ�ــ�م   ����� ــ�ی  ــ�زه � � �����ن 
ــ�آورا�ــ�، �ــ�ق و  و ������ن را �� ������ ��ی �
��ر��دی ���� و ����� در ���ر��ن آ��� �� ��د. 
�� ���� �� ا�����ل از ا�� ������ و رو���د ���� 
������ ��ی  ����ن   ����� �ــ�  ــ�ای  �  �����
���ر، ���� ��� ���� آن در د���ر   ����

��ر ��ار ����.»
وی ادا�� داد: «��� ���� ا�� ����� �� ���ن 
 ���� ����� ��ژه ��  د�� دو ��� ��� در 
و   ���� ������ی   ����� و   �����  ��� دارد 
��و��� ���ر، ��ش �����ن ��آور و ������� 
ــ�ای ر���ن �� ا�ـــ�اع، ا�ــ�ــ�اع و ������  آ��� �
��رآ�� در ر�� ���ز��ی ��� ��ی ����� ���ر را 

�� ����� ����م.
�ــ�د: «در ا�ــ� ��� از ������   ��� �ـــ�م زاده ��

�� ����� �� �ــ�وژه ��رگ  و ��� از ��و����ان 
ــ�ن �ــ�و�ــ� �ــ�ی ���� و ����� ا�ـــ�ان  ــ�ز� �
��دا���� ����� �ــ�وژه �ــ�ی ارز���� ���� در 
��� ������ دا�� ����ن در ��رک ��� و ���وری 
از  ��و����ا��   ���� ������ ��ی  و  �ــ�د�ــ� 
دا����ه ���ان، ��������� و ��دو�� ���� از 
���� ���� ��وژه ���� �� ����ری از آ��� ��ای 
�ــ�ر از ���� ����� ���� �ــ� �����   ������

در�� آ��.»
���� ����ه و ��ر��دان ������ ����� «����� 
����� ��...» در��ره ���ه روا�� در ا�� ������ 
���: ��� ������ی از ���و�� ر�ــ�ل و ا������ و 
���� ���ی ���ی د��اری �� آ���ر��زی زوا��ی 

��ن ��وژه ��ی ���� �� ��داز��. ����
������ ����� ���� ����� ����� �� ...  در 

۱۳ ���� ۲۶ د���� ای �� ���� �� ���� ۲۲ و 
۳۰ د���� از ���� ����� ���� ��� �� ��د.

�ــ��ــ�ــ�ل»  �ــ�ــ� دوم ������ «دا�ــ�ــ�ن �ــ�ی 
�� �� ���ان « ��� ��ده» �� ���� ������ و��� 
������ و ��ر��دا�� ���ی ا��� زاده در ۱۳ ���� 

۳۰ د���� ای در ���� ����� ����� ��ه ا��.
�����ل  دا�ــ�ــ�ن �ــ�ی  �ـــ�ر�ـــ�دان  و  ���� ����ه 
�ــ�ــ�: «�ــ�ــ� اول ا�ـــ� ������  ــ�ره  ــ� �ـ در ا�ـ
ــ�دا�ــ� �ــ�ــ�ی ا�ـــ�ـــ� زاده و ��������  ــ�ر� � �ــ� 
���ی ���� �� ��و� رو��اد��ی ��رو ۲۰۲۰ از ���� 
����� و �� ��� �� و �� ���� آن در�ــ�ره �� 
���ر ارو���� و �� ��� ������� و �� ��ز��� ��د.» 
������ ا��ود: «��� دوم ا�� ������ �� ��� ���� 
����� �� ارو��،  از ���ن �����ل �������ه، از آ����� 
آ�����، آ��� و...؛ �� در ��� ���� ��اغ �������� 
�� ��� ���ان ����� ������� از آن �� ��د  ر���� 
�� ��د؛ ��ژه ���� �� ������� ����� ا�� ����� در 
ر���� �� �� آ��� ��دا��� ���ه �� از زوا��ی ����� 

��رد ��ر�� ��ار ������ ا��.» 
او ���: «ا�� ������ ����� آر���ی ا�� و �� 
��ر �� ��رت �� ��و��ه و��ه �� ��� و رو��اد 

������� را ��ر�� �� ���.

ــ� ا�ـــ�ـــ�ودی را  ــ�ر در �ــ�ــ�ــ��ــ� �ــ�ی � ــ� ــ�ان ،� ــ� ــ�ز� �ــ�ــ�ــ�� �
��� ������. �� ا�� د��� �� د��ه ��� ����. ���ر �� ��� ��زی در 

ا�� ������ را ��������؟
 ���ن ��ر �� ��� �� ����� ��ز���ان ����� ���� ��� ���� را 
�� ��ی ��ا�� دا��  ��ر ��ای �� و�� ��� �� ������ ا�� ا�� 
��ر��دان ��ی  �� ا�� ������ را  �� �������. ���� اول ا�� ��د 
��ده ��د ��  ��ر او�� �� ������ و �����ه ��ره ��ا��� را ��ا�� 
��ر��دان ��ی ��ان ���ا��� او��� ����� ���� ���� ���� را �� 
 ���� ��� �� ��� ا�� �����ه ���ز��. �� ���م ا�� ����� ا�� 
����. ���� ��� ا�� �� ��� ���� را �� �� ��ل ��زی  از آن ����� 
���ده ��دم و ا�� ����� �� ��ا�� ��اب ��د. ا���� ��دم ����� 
����� دا��� و در ����� ز�ــ�ن ��ر�� �� ��دم ا�ــ� �� �� ��ل 

��� ���� را ��زی ���ده ��دم.
�� ��ی ا�� ���� ������ت و ���� ��ی ����� ا��   ��� از و��

�� ��� روی ��ز��� ��ار �� ���د.
���. ا���� ���� ا�� ���� ��ا��� ��ای �� ��ز���ی ��� ����� 
ا��   ���  ����� را  �ـــ�ری اش ��� ��ی �����  ���ا�� در دوران   ��
���� �ــ�ای �� ا�ــ� ���وت �� ا���د �� ��د. ��� در   ���������
 �� ��دم �� در ا�� ������  ����ل «����» ��� �� �����ر را ��زی 
���� ��دم. �� �� ��ل ا�� ����� �� از ��ا��� ��ی ��ز���ی ا��.

��د��، ����� ��  �� ا���  در ا�ــ� ������ ��� �� وا��� ���� 
�ــ� ����زی ��ی  ــ�د�ــ�. �ــ� �ــ�ــ�ص در �ــ�ر�ــ�  ��� �� �ــ�ــ�ــ�زی �

�����ی دا����. ����ری �� آ��� ���ر ��د؟ ��ر ��دن �� ��� �� ��� 
���د؟

�� ��ر �� ��� �� را دو�� دارم و ����ری �� ��� �� در ا�� ������ 
�� ��ا�� ����ر ��اب ��د. از ���� �� ��دم �� د��� ۱۷���� 
دارم و از دوران ��د�� �� �� �� را��� ��ا�� دا����. ��ن ��� �� 
را ���� دو�� دارم و �� ���� ���� ار����� �� آ��� ���� ��ب 
 �� و ��اب ا��. ��� ا�� �� در روان ����� او��� ����� 
��را��م، ��دک ��د. �� ���� ����زی �� ��� ���م را در ا�� ��ر 
��زی �� ��د �� ��� از ا�� �� ���� ����ه ��ر ��ده ��دم و ار���ط 
���� �� �� دا����. �� ���م ��ز��� ��ب و �����ی �� ���. 
��ای ا�� ��ر �� ��دم ������د دادم ���� ����زی ��� ���م 

را ��زی ���.
 از آ��� �� ��ر��دا�� و روان ����� ��ا��ه ا��، ��وم ���� ���� 

����ل ���� �� ا�� ������ را در �������ن ����� �� �����؟
��دم ����� در�ــ�ره �� ��ز��ی ��د و  �� �� ��زی  ا���� ا���ودی 
�� ��دم �� ��ز�� دارم و �� ������ آ��� ����، �� ا��  از آ��� 
�� در ��ا��  ��دم. وا���� ا�� ا��  ����� ���ات ���اری 
ا�ــ�ــ�ــ�دی ������ �ــ�ب ا�ــ� �ــ��ــ�ل �ــ��ــ� �ــ� ا�ــ� ������ 
����� ����� و �� ��ی ����� ����� ��زی ��د. ��ن �زم 
�� در��� ����� ��ز��آوری �����  ا�� ����ت ����اده ���� 
 �� ا����دی  �� د��� ��ا��  ا�ــ�  �������ن ���ن داده �ــ�د  در 
ــ�ز�ــ�رد�ــ� �ــ� ا�ــ��ــ�. �ــ� ���  در �ــ�ل �ــ��ــ� و�ـــ�د دارد، از �

 �� �� ��� �� ��ز��ی �� ���� ����ب �� ��د و ��� ���� 
�� ��ز�� �����، ����� ا���س ������ ز��دی دار��. ����زی 
 ��� و �� ���� �����ن ��رگ �� �� ����� و �� ���� �� ��ان 
���� ��� ����. ��ای ��ر و ��در �� ��رگ ��دن دو ��� �� ��رت 
�����ن ���� را�� �� از �� ��� ا��؛ ��ن ��ای �� ��ز�� ��ام 
��ر ����  ���� و ا�� ����  ���� ��ی ���� �ــ�ادر �� ��ا�� را �� 
ا��. ا���� ��� ��� �� ��ا�� ا����دی ����اده �� ���� ��دد. 
���؛ �����ا��  �� ���� �� ��� ر�����  ����اده ���� ���ا�� آن ��ر 
�� دا��� ��ز�� د��� ا���ق ����ر ����  �� ��ا�� ����ل ����  ا
��� ا�� ا�� ز����  �� ���� در ا�� ز���� ���ن  ا��. ���� ���� 
�� �� ا�� ����ل را ��زی �� ��د��، ��ا�� �� ا�� �� و��� ���د. 
���� روز �� روز ���ر ����� �� و ����ت ا����دی ����� �� ��د. 
 �� ــ�د  ــ�ر �ـــ�ای �ــ� ��� � � �ــ� ا�ــ� �ـــ�ل، ��� روان �ــ�ــ��ــ�ــ� ا�ــ� 
�� ��ز���� �� �� ������ ��ا�� ا��. و�� ���� ا�� در ا�� 

��ا�� ا����دی ��ه ای ���� �� ا�� �����، �������ی ����.
����ری �� ��ر��دان ��ر او�� ���ر ��د؟ ��ا����� �� ���� در ��ر 

�� ����� �����؟
����ری �� آ��ی ر�� ���ورز ����ر ��ب و ���� ای ��د. او ��ر��دا�� 
��ر��� و ��ش ا��ق ا��. �� ��� �� ��� �� ��  ����ر ����� و 
��ل �� ��ام از �� از �� ���� ��و� �� ����؛ �����ا�� و��� ��� 
���� و د��� را  ���، ���� از او �����  ��ری را ��و�  �� ��ا�� 

������ �� ���ا�� �� ��ف ������ ����.

 از ������ ��ی ا�����ن �� ������.
�� �� ���� ����ه ��ر ��دم. �� ���� ������� �� ��ار ا�� ��زی 
�� ا�ــ�زه �ــ�ارم در�ـــ�ره اش ���� ����. ������ را �� �� آ��ی   ���

����د ����� ��ر ��دم �� در ���� ��� ا��.
�ـــ�ده ا�ـــ�، د����  �ــ�ر�ــ�دا�ــ� �ــ� �����  �ــ� در ز����  از آ�ــ�ــ� 

������زی ��ار��؟
� ���� �� دارم ا�� �����  ا����� ز��د �� ا�� ����� ��� �� ���. ��
���. ��ن    �ــ�ر�ــ�دا�ــ� را �� �����  ���� �ــ�ن ��ا�� ���� �� 
 �� ���� دارم و �� ���� د��� ا د���� و ��ف ��ی ز�ــ�دی ��ای 

���� ���� ��د، ���� ��دم ��ر��دا�� �� ���.

 ��� و�� �� ����� ���ج، ��ز��� ������ «��زه وارد»

�����ی �� ��� �� ����� ا��
���� �ــ� �� ��ز�� ا�ـــ�ام �ــ� ��� ������ ای �ــ� �ــ�ــ�ان «�ـــ�زه وارد» �ــ� �ــ��ــ�ع �ــ��ــ�اده و 

��وه ر����

����
�����ر ���ا��

��ز��آ��ی و ����ت �� ��ز��ی در ����اده �� ��ده �� �� ���� را �� ��ر��دان ����� ا��. 
����� ���ج، ������ی �� او را ����� �� ��� ���� در ������ �� ���� ��م �� �������، در ا�� 
������ ��� �� ���� ���� را ���ی ��ده �� ���� �� ��ز�� ا�� و �� ���� �� ����ا�� �� در ��ر�� ��� �� آ�� ، �� 
������ ���ش و ��وم ��ز�� د��� �� �� ��د. ���ج ��� از ا�� در ������ ���� ��ن ����اده د��� ����ن، آ����� و 
������ ای �� �� ا�� ���ر دا��� و در ز���� ��ر��دا�� ����� و �وان ����� ����� ��ده ا��. �� او در��ره ���رش در 

��زه وارد ��� و����  دا���� �� در ادا�� �� ��ا���.

درنگ

نیاز بچه ها به همبازی
 �� ��� �� در ����� �� ������ ��د �� ����� 
����� ���ی را �� ��� ����� ���� و ��ف، 
ــ� ا�ــ�ــ�ق ����  ــ�ف �ــ�د�ــ�ن �ــ�ــ��ــ�. ا� �
�� ��د ��ز��ری �����ی �� ���� ا��اف 
ا����دی  �ــ�ا�ــ�  �ــ�  ا �����ا��   .���� ���ا 
�ــ�دن �ــ� ��ز��  ــ�اده �ــ��ــ�ل �ــ��ــ�، ���  �ــ��
د��� �ــ�ب ا�ــ�. ��� ا�� �� ��� �� ���ز 
�� ����زی دار�ــ� و ��ر و ��در�� ��� ��ا��� 

��ی ���� ��ادر �� ��ا�� را ��ا���ن ������.

گفت وگو

��ای �����ی 
��ل  ���� از ��
���آر�� را 
 ���� ا��� 

����� �������ن

�����ر ���و��



خبر

M E D I A

رسانه 
���ره ۶۲۴۱ ۱۴۰۱ ۳۰ ��داد  دو�ــ���

۸
 جست وجو در شهر

����ل «دا���ن �� ���» از ���� ۵
در ��ل ��ز��� ا��

ــ�م ����  �ــ� � �ــ� ����� ���� ��� 

گروه رسانه

����
�����ر ���ا��

ــ�ــ�ان، �ــ��ــ��ــ� ای �ـــ�اب و  � ����
د���� �� ��م «در ���» از ا�� ���� 
ــ� �ـــ� �ـــ� �ــ�ــ�ــ�ت و  ــ� � �ــ�ــ� �
�ـــ�ـــ�ـــ�ت �ــــــــ�دم ا�ــــــ� ا�ـــ�ـــ�ن 
�� ��دا�� و ����ر �� ��رد ���� 
�ــ��ــ�. ���� ����� ای �ــ� ��  ــ�ار  �
�ـــ� در آن ز�ـــ�ن  ــ�دی  ــ��ــ ــ ا�ـــ�ـــ� �
�ــ�ر�ــ�دان �ـــ�ان و �ـــ�زه ���� �ــ�د، 
������ �� ���ان «دا���ن �� ���» را �� ����� �� ا�� ������ 
�ــ� در �ـــ�ل ۱۳۷۸ و در  �ـــ�ای �ــ�ــ��ــ�ــ�ن �ــ�ــ�زد. �ــ��ــ��ــ� 
۲۶ ���� �� �������� و ��ر��دا�� ��دش روی آ��� ر�� و 
��رد ���� ������ن ����ری ��ار ����. �� ���� �� ����ل �� 
��� دوم �� ر���. دا���ن در��ره ��وه ����ی ������ ��ز، 
�� ����� ������ در  ���� ��� ��ان �� رو���ت ����� ��د 
����� و در �� ������ �� ��دا��� �� ������  ��� را در د�� 
��ارش آ��� را �� دا����� �����  �� ا��  ��ارش ���� �� ���� 
�� د��. در ا�� ���ن روا�� ����� ��� دو ��� از ا���ی ا�� 
��� ��� ���� �� ��ای �����ه �� �� ��ری ��ی ��د �� �� آ��� 
���ات ���اری �� ��د�� و در ����ن ��� اول ا�� ������، 
����� �� ��ا���م ر���ن ا�� ��� ��د��. ��� ������اده و 
آ��� ���� ����ی ا�� دو ����� را ا��� ��ده ��د�� و آن ز��ن 

�� ��ز���ان ���وف و ������ �� ����� ����.

�� �� ���� ����ه ����� �� ��م �����  ����ا از ا�� ��ار ��د 
�� ������� در ��� ا�� ������  (�� �ــ�زی ��ا��ز ����� 
���ر ��ارد) ��ه ای ��ان ���� ���� �����، �������دار و 
ــ�ت �ــ� �ــ�ــ� و در ا�ـــ� ���� �ــ��ــ�،  �ـــ�ر د�ـ ــ�  �ــ�ــ�ی را �
 �� ��ا��زاده ��د را ��� �� آ��� ���اه �� ��زد، �� ا�� ا��� 
 � ���� را �� د��ر ا���د�� ���� ��ده از ا�� و���� ��ر
 �� ��وه را ��ا�� �� ��م ر��� ��� ���ا�� �� ���  ��زد. ا�� 
� از ���ر ر�� ��ده و �� ا��ان ��ز����  ����اده ��د را در ��ر

�� د���� ��ی ا������ اش را د���ل ���.
 �������� ���رش   ������ از   �� �� ��ل  ����دی  ا��� 
�ــ�د و ا��  ����ل «روز�ـــ�ر ��ا��» ا�ــ�ام �� ���� ا�ــ� ا�ــ� 
����. او در ا�ــ� ����ل  ����ل �� �ــ�رد ���� �ــ�دم �ــ�ار 
�� ���� �� رو���ت ��ا��ن و ����� و ��ا��� ������ن 
�������ن آ��� ��د و �� ���ه ������� اش �� ����ل ��ب 
و  �ـــ�ان  ــ�ــ�ان  ــ�ز� �  ������ ــ��ــ�.  �  ���� ����� و 
�� ����ام از آ���  ��د  ���ه ��ی �ــ�زه واردی را دور �� ��� 
�� وا��� ا�ــ� ����ل �� ���ت ر����� و ���� �ــ�د را �� 
�� �� آن  ��م ��ی ���� ادا�� داد��. ��� ��ای ����دی 
ز��ن ���ان ا�� و ر��� ��ا��، ������ در ر���� ��� و 

���� ا�� ا�� ا���ق �������ی ��د.
 �� ��ان ��� ا�� ����ل ���ی ����ب ���� از ������ان 
ــ�ر ���ر  � ــ�  �ــ� ��� �ــ� �ــ�ــ�ان �ــ�ز�ــ�ــ� ����ن در ا� ــ�د  �
دا����. ��ل �� از ���� و ا��ی ��ل، ��اد ا���ر ��ی 
���� ا�� ����ل را �� ���� ������ ����� ����دی �� ��وه 

د���ی ����� �� ��ار ا�� �� زودی ��� ��د. 
ــ�ی اول دا�ــ�ــ�ن ��  ــ�دی از ��� � �ــ� ز�ـــ�ن ز�ـ از آ�ــ�ــ� 
��� �ــ� �ــ�رد، ���� ��� ا�ـــ�ام �ــ� ��ز��� ا�ــ� ����ل 

����ه ا���� ��ده ا��.

زاویه دید

�ــ��ــ�ل �ــ��ــ�ز�ــ�ــ� «�ــ�ــ��ــ��ــ�» �ــ� ا�ــ�ــ�م �ــ�ا�ــ� ���رش 
�������� و �ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ�، وارد �ـــ�ز �ــ��ــ�ــ� �ـــ�. �ــ��ــ�ل 
 ������  ����� �ــ��ــ�   �����  ،�������  �����۲۴
ــ� �ــ�ــ�ــ�ری  ــ� � ــ� ا�ـــ� � ــ� ـــ �ــ�ــ�ی ا�ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� آو� ـ
�� ��د.  آ�ـــ�ده  �������ن  در   ��� �ــ�ای  ��ا و ���� 
 ��������  ،����� ����د  �ــ�ر�ــ�دا�ــ�  �ــ�   �������
�ــ�ــ�ی �ــ�ــ�ه و ���� ������ �ــ�ــ� را�ــ�ــ� �ــ��ــ�ی در 

 ���� ������ ��ی  از  ا�ــ�  روا�ــ�ــ�  دا�ــ�ــ��ــ�،   ����
 ��� دا�����ان ���ر��ن در ��زه ����� و ���� وا
ــ� دارد �� �� ا���د  ��� ������� د��� را در � �� وا ��و�� 

ا���ل، ���� از د������ ا��ان �� ������ ����. 
ــ� �ـــ�ن �ــ�ــ�م �ــ�ــ�ــ�دی،  ــ�ــ�ا� ــ�ز� در ا�ـــ� �ـــ��ـــ�ل �
ــ�را�ــ�، ���� اد�ـــ�، �����  ــ� ا�ــ�ــ�ــ�ری، ����ام � � �
� �ــــــ�ذری، �ــ�ــ�ــ��ــ�  ــ� ــ �ـــــــ�درزی، �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ی، ا�ـ

ا���   ،���� � ����  ���� ا����،  ا���ن  ���� ���ر، 
ــ�روزی، ر�ـــ� �ــ��ــ�ــ�، �����  ــ ــ�ــ�وی �ــ�ف، ر�ــ�ــ� �ـ �
��و����،  �����، �����ز ���ری، رو�� �������، ���� 
ا����������،   ���� ����ری،  ا���م   ،�����  �����
�ــ�ــ�اد داوری، ��� �ــ��ــ�، ا�ــ�ا�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�اری، ا��� 
����، ���� �����ری، ����� ���دی و ��� ����� 

���ر دار��.  

 پیشرفت های علمی 
دانشمندان، موضوع 
سریال شد

مدیر مسؤول صادقی معاون تحریریه   (تایید نهایی) حاجی پورعبدالعلی زادهفنی(پرینت ۲حاج موسیصادقی  تایید  ۱دبیر سرویسخاتونیفنی (پرینت  ۱صفحه آرا
۱۵لوری ۰۸۱۵ ۳۰۱۶ ۴۴

مفهوم «بیگاری مدرن» در شبكه مستند 
و  ������ ����� «�ــ�» �� ���� ������ 
������ن در �������  ��ر��دا�� ���� 
ــ� ا�ــ�ــ� �ــ��ــ� ۲۱ روی  � ���� �ـــ�د 
آ��� ���� ����� �ــ� رود، �� ��اغ ���ه 
�� ��ر���ی ���وی ��ر ���� ���م ا����دی 
������ داری ر��� و آن را ��رد ��� ��ار داده 
�� ���� دو ���� �� ����ن  ا��. در ���� 
 ���� «�ـــ�»   �����  ������ دوم   ���
����ه ا��، در ��زه ���� ���� آن �� ���ان 

��ر ���� ���م ا����دی  «����ری ��رن»، ���ه ����� و �� ��ر���ی ���وی 
������ داری ��� �� ��د. در ����� ا�� ���� از ����� «��» ���� آ��ه 
ا��: «��� �� ��ل ���� ���ر «��ری را ��� �� دو��� داری» را از ��ر��ن 
��ر���� ��ن ��� آن  دوره ��ی ������ و ر���� ��ی ا������ �� ����� و ��� 
 ���� را ����� �� ���� �� ����ن ������ ا����اد�� را �� ا������ �� ����� 
�ــ�وی ر��� ��ی ��� ���ی ا��  �ــ�اره �� �� �� ��� دارد؟ �� �� وا ا�� ا�� 
 �� ��ر������ �� ��داز��؛ ��ءا����ده ای  د�� ���ر�� و د��� ��ءا����ده 

�� ����� �� ����ری ����ن از ��ر��ان در ����� ����.» 

 روایت میراث نجات دهنده در شبکه دو
������ ����� «���اث ��ار ����» �� ��ر��دا�� 
 �� ���� ������ ا��� �����  و  ���� ای   ����
���ر���� اول ��� ��ه ���� ۱۴ و ۱۵ د���� را�� 

آ��� ���� دو ���� �� ��د.
��ه   ����� آ�ــ�ر  از   ����� ���ر   ������ ا�ــ� 
�� در آن ���� ������  در ���� ����� ا�ــ� 
��� ���ی، ����ت ����د ��ل ا��� و و���� 

���� ������ن ��ی ���� ��و�� �����.
��ز����ن ا�� ا�� ��ش ��د�� ��  از زاو�� ای ��زه �� 

ا�� ���� ���ه ���� �� ��ای �������ن ��ا��� �زم را دا��� ����.
«���اث ��ار����» ���� ��� از ��� ��ل ��ر ����� ��و��� و ������ ا��. ا�� 
����� د���� و ������ت ����اران ����، دو���اران ���� ز��� و ���� ��ی 
��ده ا�� و ������ ��  ز��� ����� را در ����� از ا�� ���اث ارز���� ���ن 
��ر�� ��ر����، ����ت ����د ��ل ا��� و و���� ���� ��غ ��ی ��ر��� ���� 
��� ��و�� �� ��دازد.����� ������� «��ر��ن» ��� �� �� ��ز�� از آن در ��� ��و�� 
��ان در  �� ��ای ���ر و ا رو����� ��، ���� ������� «���اث ��ار����» ا�� 

����اره �� و ����� ��ی دا������ آ��ده ��ه ا��.

پخشدر راه آنتن ویژه

 مستوران در شهر
 �� �ــ�ــ�ــ�ران   ��������� �ــ��ــ�ل 
��ر��دا�� ������ل �������� 
ــ�ور از ۲ �ــ�ــ��ــ�ه از  ــ و ����د آب �
���� �� ��� �� ��د. ��ای 
ــ� �ـــ� �ـــ�ار  ــ�� ــ�� ــ�ر � ــ �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �
ا�ــ� از �ــ�ــ��ــ��ــ�ن ��� �ــ�د، 
 ����� �ــ�ــ�ــ�ــ�رد�ــ�ی �ــ�ــ�ی  در 
�ــ�ه ا�ــ�. ا�ــ� ��� ������ت 
�� ���� �ــ�ای �ــ�دم �ــ�اب ا��، 
���� �� ��ا�� �� ���ان �� رو�� 
�ــ��ــ� د�ــ�ــ�ل �ــ�د و �ــ��ــ� ��ل 
���� ����ل ��ی ��������� ��دد. 
ا�� ����ل روا���� ��� ��ی ��� 
ا�� و �� ���� ������ ��� ����� 

��� �� ��د. 

����د ����ی ��ز��� ����ل ���� ��ن ��� و ��ار د���ن �� ا�� 
روز�� ��ز��� ����ل «آرا����ه ز���» را روی آ��� ���� آی ���� 
�� از  ���: ������ ����ه ای  ــ�ره ����ات ا�� ����ل  دارد، در�
 �� «آرا����ه ز���» و ����ری �� ����� ��و��� دا���، ا�� ا�� 
����ی آدم �� در آن ��ر ��د�� �� �� �� ��� ��د ����� �� ���� 
«آرا����ه ز���» آ���م ر����ن ��د. ز��ه ��د ����� ا���ی، ���� 
و ���� ��ی د���.  ا�������  �����ن، ����  �ــ�ــ�آرا، ���� 
��د��ن ���� ��ا ر�����ن ���. ا�� ��ر آن ز��ن �� ۴ �����ن و ۵۰۰
��ار ����ن ����� �� ا�� ا�ن ��� �� ا�� ��ل �� ����� �� ��اب 
������ن را �� ��� د���. «آرا����ه ز���» ��ا�� ����� ��د. در 

��� ����  ����ل، ��و�� �� ��ر �� ��د�� �� ���ان ���ل �� روز 
��� از ا��� �� ��� �� ����� ��دم ا��وز آ����� در�� �� ���، 
آن ز��ن ����� و ������ در ��ر�� ��د ا�� �������� ا�ن ا����ر 
����. ����� ��د �� ا�� ��ر را �� «آرا����ه ز���» ����� ��د. آن 
���� و  ��ر   �� ز��ن ا�� ��ل ��ای �� ��� ���د ���� ��� ا�� ��د 

��دا روزی �����ه ��د��ن �����.
ا�� ��ز��� در ادا�� ���� ���� �� ����ل «���» ����� ��و��� 
 �� ��ر���� ��د  ــ�دآور ��: ا�� ����ل �� از ����  ��د و � ا�ــ�ره 
�� وا��� دو��� دا��� و از ���ر در آن �ــ�ت �ــ�دم. ���� از 
���� ��ا�� ��د و ���� ��و��� از  د����گ ��ی �� در ا�� ����ل؛ 

��ا�� ���� ام ��� �� ��د.
وی ������ ا���ر ��د: در ������ «���وا��» و «��� ����» ���ر 
دا���. ��ای ������ «����» �� د��ت ��م و ��و ����ن ��ی 
�� ���� در ����� ا��� ����� و ���� ���دی  ��ی اول ��دم 
���ر �� دا��� ا�� ���ل ���دم ��ن ���� ا������ ������ �� را 

��� ����م. ا�� ������ از �� د��ت ��د �� �� ���� ��د�� 
����� ���� د���ان را ����ا��� و  و و��� �� ��� را �����م 
��دت ����ی، ���� ��دش ����د ����ه ��ل او�� �� 

�� ���ن �� ���� ������ �� از ا�� ��ر�� �� ���� �� آ�� و 
�� ��� ���� ��ن �� ���م ���� ����� ����.

گزارش روز

قاب

همدلی و صمیمیت در کارهای قدیمی موج می زد

ک ۲» �� از دوران ��د�� وارد �������ن و  ����� �����، ��ز��� «��
ا���ا در ��زه ��ز���ی ����ل �� ��ر ��ه و ��� �� ��� ا��ا آ��ه 
ا��، در ���� �� ا�� ���� �� �� ��ز���ی ����� ���� ��� ا�� 
�� ا��ا، �� ��م �� ���: «از ��ل ۸۵ �� وارد ��ز��ن ��او���� 
��دم، �����ن ا��ا و ��زی  ��م و ������ ���� ای ��د را ��و� 
�ــ�ام �� را ����� دو��  �ــ� �ــ�دم. �����ا�� ��� ��ا�� ����� 
�� ����ام از ا�� ��ارد ��ت �� و ���� ��ی ��ص ��د  دارم، ��ا
��د. ��ز���ی و ا��ا از �� ��ا  را دارد و ��� ��ان ��� آ��� ا����ب 
�� �� �����، ��ز���ان ا��ا و �����ن ��زی  ������ و ���ن ���� 
�� �� ��� و ����  �� از ��� �� ��� ا����� ��ارد، ��ا  ���� ��

«.����� �� ��

«پالک ۲» دانا و عاقل کل ندارد     

����� �� ا��ره �� ا�� �� او��� ا��ی �� ���ر ���� ای در آن دا���، 
����ل ۵۲ ����� «ا����� ��ار����ن» ��ده ا��، در��ره ������ 
��د: «��� از ا����� ��ار ����ن،  ��د در ����� و �������ن ���ن 
������ ��ای ���� دو �� ��م «ز���� ���� ا���� ا��» را ��زی 

�� در ���� ��� از ����  ��دم  و ��� از آن در ا��ی ا���ی ��� 
���� ��ار دارد و ���ر �� ��� در ���� دوم ��ل ��� ��د. در 
����ل د���ی �� ��م «دا���ن �� ���» �� ا����� �����ه از ���� 
��� ���� ��� �� ��د، ���ر دا���. ������ ���� ��ی 
������� «�� د��»، «ورود ��و� �����» و «ار��� ������» 

��و آ��ری  ا�� �� در آ��� ��زی ��ده ام.»
ک ۲» �� ���ن ا�� �� ��� �� ����ی �ــ�ق، �ــ� روز و  ��ز��� «�ــ�
����� را در ا�� ����ل ا��� �� ��� �� ��اح ��زی ��ی ��������ی 
� ��د: «ا�� زن، درآ�� ��د را دارد و ���� ��ی ����ش  ا��، ���
�ــ�ر �� ���. در ����� در ا�ــ� ����ل وا���� ا�ــ�وز ����� �� 
�� زن و  ����ه ��ه ا�� و �� ����� �ــ�دآوری �� ���   �����

��د ���وی و ��ا�� �� �����.»
���ی را در ا�� ����ل ا��� �� ��� ��  ����� ����� ��د: «�� ��را
�� ��ر��ی ��� ���� �� ���� ا��. �� ���� ای �� ��� رو���� 
را �� ��ض �� ��� و در ����� ����� �� ������ رو�� رو�� �� 

���� ��ی ������ از �����، اد���ت و 
��ر��ی ���� را در ���ر �� دارد.»

وی ادا�� داد: «ا���� �� ��� ر�� ������ �� ����� ���اه ا�� 
و در ��� ��ل ��� ا�� �� ���� ��م �� ������ �� ��د، ���� 
ا�����ت ���� ای دارد ا�� �� ��ا�� ��د را ����ل ��� و �� راه �� 
��� �� ���م ���� ��ی ���� و ���� ���� ���  ����� ����. ��را
و ��ی، ������� و ��را���، ����� و ر��د، ا���د�� و ا��ژی 
���� را دارا�ــ�. ����� ��� در ز���� ��د��ن �� �� ��ر 
 ���� �� ���ی ����� ��ه ����  ��را  �� ����ل ا�� ���� ���� 

���، ��ی، ا���ده و... ����.»
ک ۲ �� ا�ــ�ره �� ا�� �� ��� دا�� و ����  ��ز��� ��
��� در ا�� ��� �� راوی و��د ��ارد، ��دآور ��: 
ــ�ر در�ـــ� را ا���م  � «زن و �ــ��ــ�، �ــ��ــ� �ــ�ی �ــ� 
داده و ������ را ا��ح �� ����، ���� زن و ��د 
دو��دوش �� �� �����ی و ���رت، ����ت را 

�� و ��� �� ����.»
ــ�ـــ�ن ا�ـــ� �ـــ� �ـــ�ـــ�ـــ�ری �ــ�ــ��ــ� و  �ــ�ــ��ــ� �ـــ� �ـ
��وه ���ل  دو�� دا���� را در ا�� ��وژه �� �� 
����� ��ده ا��، در��ره ا�����ل ������ن از ا�� 
���: «ا�� ا�� ����� ��ص ��د را ���ا  ����ل 
�� و��� ��� روز ��� ���،  ���� ای  �ــ�ده، �� 
������ن ��ای �� ���م �� ��ا���� و د��� آن 
را �ــ��ــ� �ــ� �ــ��ــ�. ا�ـــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ن �ــ� د�ــ� 

����� �� را دو�� دارد و ���� ا���ق ���� ��ل ��ب ��ن 
ک ۲ �� د���ل ����� ����ی  �� ��د.وی �� ا��ره �� ا�� �� ��
���� و  ��د: «��� �� ��ا��� ا����ه  ��ا��� و ��ا�� ا��، ���ان 
��� ������ را از ��د ���ن �����. در ا�� ����  در ����� آن وا
 ��� ��� ���� ا�� �� وا ��� �� ��ا�� ������ وا ��ا�� �� وا
د��� �� ��ا�� ��ای ا���ق ��رد��� در�� ����. در����� 
در�� ����  �� ��ا���   �����  ���� ��  ��  �� ����ل  ا�ــ� 

��� را ���ن د���.» وا
 �� ��� ��د: «���ن دادن وا ����� در ����ن �������ن 
���ری و ������ ����، ا�� ا�� �� ا��ن ��اغ ����، �� 
 ���� ��� ��� ���� ا����ه، �� ا��ن زرد و ��ر���، �� وا وا

��� در�� را ���ن �� د��. در �����  و �� ا��ن ��اغ ���، وا
���� ��ی ������ و�ــ�د دارد و �� ��ا��س ا��ه ��ی ���ی، 
راه �� ��ی ����� را ا����ب �� ����. ������د �� �� ����� 
ا�� ا�� و��� ا��ن ��� را ا����ب ���، او��ع �� ��ا�� آرام �� و 

���� �� ��د و راه �� در�� ��ی ���ا �� ��د.»

ایده سریال براساس هوش هیجانی شکل گرفت     

����� �����وی، ���� ����ه ا�� ا�� در ��اب �� ا�� ��ال 
��د: «ا��ا��  ��� �� آ��، ا���ر  ک ۲ از  �� ا��ه ��
آ��ر ��ق �� از ��� ����� و �� ����ی، ��اع �� 
���� ��� �� ازدواج در  و د��ا��ی ����اد�� و 
��ا��ن، د���� ����� و ������� �� ��د و �� 
از ����� و ��و�� ��اوان �� ��ه ����ی ر����� 
�ــ� �ــ�ــ�ــ�ری از ا�ــ� ����� را �ــ� �ــ� �ــ�د.»وی 
ادا�� داد: «آن ��ه ���� ���ی �� ��ش ������ 
�ــ� �ــ�ــ�ن �ــ�ش ا������ �ــ�ــ�د؛ �ــ�ا�ــ�ــ�ــ� ی ای 
��� و  �ــ� �ــ��ــ�ف �ــ�ش �ــ� ���ن آی �ــ�ــ� ���� 
��د�� �� ا�� ���رت  آ������ ا�ــ�، �� ��ش 
ــ�ده و �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ� �ـــ� �����  ــ ــ�رت � ــ را �ـــ� �

«.���� �����
�ــ�ــ� �ــــ�د: «ا�ـــ�س  ــ��ــ� �ــ� ــ�� �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ه ا�ـــ� �
�� آ�ــ�زش آن  ��� ���ی ا�ــ�ه �� �ــ�ش ������ �ــ�د؛ ���ر�� 
ــ�رد ���ز ا�ــ� �ــ� در ����� دوره �ـــ�ی ���،  �ــ�د�ــ� � از دوران 
��ی  از   .���� را����   ... و  در���ی ��   ،����� ������ ��ی 
د��� �� و��د ��ش ������ ����� ��ه، ��� ����� ای ������� 
�ــ� و ��� ������� �����ه آ��� ���ا�� �ــ�. �ــ� �ــ� ��ش 
��د�� �� ����� �����ی، ��ده و ���� ��� ��ای ����� ا��اد �� و��ه 
زو� ��ی ��ان ا�� ������ �� را ��ز��زی ����.»�����وی �� 
ک ۲، ����د روا�� و ����� ��دی �����  ���ن ا�� �� ��ف ��
�ــ� ����  ــ�د: «�ــ� د�ــ�ــ�ل ���� ������ �ــ�د�ــ�  � ــ�، �ــ�ــ�ان  ا�
����� را ����م ���� و �� ���� �� ������ ��ای �����ه ارزش 

ا��وده ای �� ���اه آورد.»

ک ۲  ��� و��ی «��م ��» �� ��ز��� و ���� ����ه ������ ��

ا����ل ��ش ا������ 
�� ������ن 

��ش ا������ ��� از ����� ��ع ��ش ا�� �� �� �وا�� �� ����ط �� ��د. ���ان ���� �زم ��ای ا���د، 

��وه ر����

����ه 
����� ر��ی

��� و ����ش ار�����ت را �� �� �� د�� و ������ ���� ۱۳ ���رت ا��. ا�� ��ش، ���� ���رت ��ی 
����ا�ی ار���ط ���� و ��� و ����ش ا�� �وا�ــ� �ــ�ده و ����� ��ش ������ ���� ����� ��ن ا��. 
ا���� ������ ����� �� ��ش ������، ���� ����� ��ش ا������ ا��. آ����� ��دم �� ��ش ا������ 
�ــ� �ــ�ــ�ان ��� از ��� ���� و �������� ا�ــ�ار�ــ� در دا�ــ�ــ� �وا�ـــ� و ز�ــ��ــ� ���� و �ــ��ــ�، د��� ا��� 
ا��ه ��دا�ی و ���� �� ����ل ������ �� ���ان «��ک ۲» ��ه ا��. در����� ا�� ����ل �� ���� 
ا �� ��ی آ��� ���� دو ر���، �� ������ ��ش ������ و ا������، ������ از ���� ��ی �� �وج ��ان 
در ا���ای ���� ز���� ����ک ��ن ا��. ا�� ا�� �� ���� ������ ����� ������ی و ��ر��دا�� ����� 
�����ی، ���ی از ��وه دا�� و ا����د ���� دو ���� ا�� و از دو ������ ��ان ���� ����� ����� و ���� ��را��� ���ه ��ده ا�� 
�� ��� از ا�� ا�� در ����ل ��ی ��������� ���ر دا��� ا��. ������ ������ا�� ��ن ��اد ا�����، ���� ����ی و ���ه ا���ی 
����ن ���� ��ی ����� ا�� ����ل �����. ��� ا�� ����ل �� در ۵۲ ���� ۲۰ د���� ای ����� ��ه ا��، ����� ای �� �� 

�� ���� ����ه ا�� و ��� از ������ان آن �� ��� و�� �������.

د���ل ���� 
������ ��د�� �� 

���� ����� را 
����م ���� و �� 

 ������ �� ����
��ای �����ه ا�زش 
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���
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��� دا��� ����� ��ی آ���
���� ����ه ��ک ۲ �� ا��ره �� ا�� �� ا�� ا�� �� د���ل ��ب ����� �� ���ه ��دن 

از ���ه ��ی ������ ��ه ���ده ا��، �������ن ��د: «��ر �� از ا���ا 
����ا و آ��زش ���ر ��د ���� ��ف ��د را ��� ����� د���� ��� 

 �� آ�ردن ���ه ��ی ������ ��ه   �� ا�� �� ����  �ــ�ار داد�ـــ�، �� 
������� �� ���ا��� ����� را ��ی ��ر ��� دا��ــ�؛ �� ��� ��ر�� 
����� ��ه ا�� �� ���ی، ������ان �����س و ���و�� دا��� ا�� 
�� د��� ����ا و ��� ����، ���ا���� �����ه را �� ��د ���اه ���.»

کث
م

 �� ا��ره �� ا�� �� ا�� ا�� �� د���ل ��ب ����� �� ���ه ��دن 
از ���ه ��ی ������ ��ه ���ده ا��، �������ن ��د: «��ر �� از ا���ا 

 �� آ�ردن ���ه ��ی ������ ��ه   �� ا�� �� ����  �ــ�ار داد�ـــ�، �� 

����� ��ه ا�� �� ���ی، ������ان �����س و ���و�� دا��� ا�� 



سینما
C I N E M A۹

کوتاه از سینما

��� و�� �� روا�� ����� ��زه �����  ������ن در  ر�� 
�ــ�ــ�: �ــ� ��ل  ــ�ره �ــ� ���� «�ـــ�ش �ـــ�د»  �ــ� ا�ـ
�ـــ�ر�ـــ�وال راه  در ژا�ـــ� در ��� �ــ�ــ�ر �ــ� 
�� ر��� ��ی �� ��ت ����  �� ا��� 
ا�ـــ�ان  از  ــ�  ــ�� � �ـــ�  آن  در  و  دارد 
��� و �� ���ز ��� دا�� ��ش 
ــ�ان �ــ� ز�ــ��ــ� وارد �����  ــ ا�

ژا�ــ� �ــ�ه ا�ــ�. ا���� ����م ز���� �� ��زر���� از ا�ــ�ان ���� ای 
ــ� آن را  ــ�د� �ــ� �ــ� ژا�ــ�ــ� �ــ� د�ــ� و و�ــ�ــ� د�ــ�ــ�ل �ــ�ــ�ــ��ــ�ت �ــ� �

���ا �� ����.
�� د��� ��ش ����� ��� ��د،  ���: در ���� ���� ای ا��  ������ن 
�� ا����) ا�� ����� را ����  ��آ ��� ��ا��� �� ���� و ��ز��� ژا��� (��
��ی ��زی �� ��د. �� او ���� در ا��ان ا�� ������� را ��� ����� ز��ا 
در ا�� ���� �� ���� ��ا��� ���� �� ������ و او در ����� �� ���� ��� 

��د. ����� ��ای ����اره ����� �� ژا��  ��زی و ��دش را در ��� ر�� 
�� و��� از ا��ان ����� ��ض ��  ��آ ر����. ���� او �� را د�� و ��� ��

و ��دش را ر�� ��د و ز���� ��ن ���� ���� ��ه ا��.
�� ا���� ���� ا��ان ��ه ��د، ادا�� داد:  ��آ ������ن �� ���ن ا�� �� ��
�� �� ��ا�� از ا��ان ��ود �� ��� ������ ��� از ا��اد ��  ز���� 
ا��ا�� ��ده ا�� ز��ا ز���� �� وارد ا��ان ��م آن ��ر ���� ��ب ��ه 

�� ���ر �� ��� در ���� ��دم ����.

فرش ایرانی و 
فرهنگ ژاپنی

���ره ۶۲۴۱ ۱۴۰۱ ۳۰ ��داد  دو�ــ���

��د  ���� ����� آزادی ���ان 

نجات گیشه با «بلیت شناور»
���د ��روزی، ���� ����� آزادی ��� ا��م ��� ������ 
� آز����� ��وش ���ور ����  ا�� ��د�� ������� �� ��
� و ��وم ا��ای  ������� �� ارا�� �������� در��ره ا�� ��

��� آن در �����ی ا��ان ��دا��. ��ا
وی ���: ����ن ���� و ���د��ی ����� ��ار ���� ������� 
��ان در ������� و ���ه ا���ل ������ن �� آ��ر،  �� ��زو��ر ا
��و�� ���� ا�� د������ را  د����ن ��ه ا��. ����� ����� 
�ــ�ده ���� ا�� �� ��ر��� در ��� ��ی د��� �� در   �����
��زه �����، �� در ��زه ���� و �� در ��زه ������ت، ����� 
�� ��� و��ر د���ی، ����� �� ����ل ��ه و ��زو��ر��ی 

����ی را ��ای ��ب ����� ا���د ��ده ا��.
���� ����� آزادی ا��ود: در ���� ��ا��� از ���ن دو ��ل 
�� ��� ���� در ��زه ���ی ����� ��، در ا�� ز����   ���
د���� دا����، ا���� ��� ��ا���� �� ��ار �� آب ����� و 
� ��ی ������ ����� ��وش ���� ��� ��� ��و��.  ��اغ ��
��وش ���ور ����، ����� ای ا�� �� ��� �� در ��� ��ی 
د��� ا��ا�� ��ه ��د و ���� ا��وز در �������ی آ�����، 
� �� ��زو��ر��ی ����  ����دا، ��� و ��� ارو�ــ� ا�� ��
در ���� �����ه ������ن �� ارا�ــ� ��و�� ��ی ��ص �� 

������ن در ��ل ا��ا��. 
��� ��د: ����� آزادی �� ��ت ���م �� ا��  ��روزی در ادا�� ��
� �� ��رت آز�����  � ������ ا�� و از د�ــ�وز ا�� �� ��
� در روز�ـــ�ی  �ـــ�ای ���� «�ــ�ــ�س» ا�ــ�ا�ــ� �ــ�. ا�ــ� �ــ�
آز�����  �� ��رت  ���ر����  و  دو����   ،������  ،����
ا��ا �� ��د و ��� از ا�� ����� آن را �� ��� ���� �� ����� 
�� د���. �� ��� �����ن آ��ر 
 ��  ���� �� �ــ�ه  �ــ�ا وارد 
ا�� ا���ی ���� در�� 
ــ�ـــ�دی  ــ� رو�ـ ــ�ی، �ـ ــ و �ـ
�ــ�ــ�ــ�ــ�ی  در  ــ�  ــ�ـ ــ�ـ �ـ
ــ�ان ا�ــ�ا�ــ� �ــ�د  ــ ا�
ــ� �ــ�ــ��ــ� ����  و �

.����� ��

خبر روز

�� ر�� ��� �������ه در�ـــ�ره ���ر ��ر�� او� در 
����اره ���� ��� ا���ل، �� د���� ��ن ا�����ت 
ــ�ای ���� «����  � ����� �� �ــ�ل  و ����� ���� 
��� �ــ��ــ�» ا�ــ�ــ�د �ــ� و ������ ر����� در ���� 
�ــ� از ��� آ�ــ�ــ� �ــ� ����ل ����  �ــ�ــ�د�ــ�ی د�ــ�ــ� 
ــ�ژه �ــ�ــ�ــ�ک �����، �ــ�ــ�ز ا�ــ��ــ�ت و  ــ� �ـ ــ�ری � ــ آ�
�����ت �����ی در ا�� ز���� ر���� ای ���ه ا��.
������ آ��� ����� دارد و از �����ات ���� او� در 
ــ�ره ����ان ����  ا�ــ� روز�ــ��ــ�، ���� ���� در�ـ

��و��دی و ���ی ز�� ا���� ا��. �ــ�وژه اول، ��� 
�� ا�� ���� «����» در د�� ����� ا�� و ����ف 
آ��� ��� ���� �� و از آن �� ���ان ����ل ��م �� ��د��، 
�� او��� رو����� از آن در  �� �ــ�وژه ������� ا�� 
����اره ���� ��� ��ا�� ��د. ا�� ���� �� ����� �� 
�ــ�ــ�ت ا...   ����� ��د���ن»   ����  ����» ���ب 
����دزاده ����� �� ��د. آ��� ������ن را ���� 
�� ������ ا�� ���� ا���وار �� ���، ����� در���ن 
 �� �� �������� ����� در ���� «روز ��م» ا�� 

���و�� رز���ه �� در روز��ی ���� ��اق �� ������ 
�� ��دا��. ���� ����ه ا�� ���� �� ���� ���� ا�� 
�� ����� ��� ����ری ���� �� ����� را در �������ن 
از ��� ����  ����� ����� دارد.�ــ�ــ� د���  و ���� 
�� ا������ از آن �� ���ون درز ���ده،  ���� ��ی او� 
����� در��ره ���� ���ی ز�� ا���� ������ه ���� ۱۷

��� �� ا������ ا��.
�� �� ا�ــ� دو ����، او� ���� د�ــ�ــ�ی �ــ� �ــ� ����� 
ــ�ف و روا�ــــ� ا�ــ�ــ�ی �ــ�و�ــ�  ــ�ــ��ــ�ت �ـــ�د�ـــ�ن ا�ــ ا�

������� ��� در د�� ����� دارد. از آن ��ژه ��ی 
�� در ا�ــ� ��� �ــ�ل ا��� �� ��د  �ــ�اب و ������ 
او� ��اغ آن ر��� و �� در ���� ��ی �������� ��ن 
«����ای ����وز» و «����ای ����وز رد ��ن» در ا�� 

ز���� ��� ����� ��ه ا��. 

    تاریخ صدر اسالم 

�� ا�ــ� روز�ــ�  ���� ���� و ا������ «����ی ����» 
ــ�دی  ــ�ه و ����� ��ی ز� �ـــ�ان � �ــ�ــ�ر�ــ� ا در �ــ��ــ� 
ا�ــ�ــ�ــ�ل و �����د ����  �ــــ� و�ــــ�دآورده، �ــ�ــ�ــ�ل 
�ــ�وم ����  ���ر��ی �����ن �� ���. �����ا�� 
��ر�� ��ر  از  روا�� ���� �����   �� ���� ���� در�ــ� 
ا��م در �����ی ���ر��ی �����ن ا���س �� ��د. 
���� ���� ���� ���� ����� �� ���ات و د��اری و 
���� ���� رو�� رو��، �� ��ا�� ���� از ا�� �� را �� 
���. ���� ����� در��ره ���ت �����(س) در ا�� 

�����ه �� �� ��ا�� ا�� ���� �� �����ی ا�ــ�ان ا���� 
���� ������ا�� و در��ر �� ���� ����� آ���  ��� و �� وا
ا����� در ز���� ��ر ا��م ����. �������� ا�� ���� را 
داوود �������ی ����� ��ه ا��؛ ������ه و ��ر��دا�� 
�� ���� و �� ����� در ا�� ز���� دارد و دا�� و ���ش 
در ا�� ���ص را �� آ��ری ��ن ا��م ���(ع) �� �� ���ن 
داده ا��.�� �� ا�� ����، او� ا�� د���ی �� در ���ی 
��ل ��ی ��ر ا��م ����� �� ���، ����� �� �� و���� 
��� �� از ����را �� ��دازد. ��� ا���وار�� ا�� ا�� �� 
������ «ر������» د��ر ���د. ���� ��ی ���� ��� 
���� �� ��ر��دا�� ��� ����آ��دی و ���� ������ ���ی 
�ــ�ر�ــ�دا�ــ� ا���  ���� و ���� ������ و «�ـــ�رو» �ــ� 
��اد��ر و ���� ������ ���� ����ی �� �� از �����ات 
دو ��ل ا��� او� ����� و �� د���� ���� �� ���ر در 
����� ��ی ���� در  ــ�اد �����، �� ��ا��� از  ا�� رو�

����اره ��� �����. 

��ز��� ���  �� «ا��»
���ر ���� ��ی �����ی ��ز��ن او�، �� رو�� ��� ���� رو��اد ������� ���ر ��� �� ��� 

���ی �� �� ��ز�� در��ره ���ر ������ ��ز��ن ���ی ر���� ای اوج �� ۱۰ و ��ا�� ��� ���� در ��� ������ ����اره ���� ��� ����� 

گروه فرهنگ و هنر

��� ر����ر
��، �� ��ز��رد���� در ���ن ا���� ����� و ر���� ���اه ��د. آ����� �� ���� �� ا�� ����ا، زا��� دا����، ا�� ��� از ���ر در ���ن 
����اره ای �� ��ل ����� ۲۲ ���� را ��ای ��� ������ ا����ب ��ده ��د را ���������� و ����� آ��� ��ا���� و آن را �����ی ��ای 
�����ی ��� ����� دا�����. ا�ل ا�� �� ��و�� ��ار ���� ��� ا�� �����ات در�ــ�رت ��� ��م در ����اره، ���� ���ت ا����ب ������� ���� و ا�� 
ا��م ���ر ���� �� ����ی را����� �� ��� ������ ���� ا�� ا�� �� ا�� ا���ق ����� و ا�� آ��ر �� د��� ����� و ا�����ارد و ������� در ��� ������ 
����اره ���� ��� ���� �����، �� ���� �� ا�ــ�ادی دارد. آ�� �� ا�� ا�� �� و��د ���� ��ی �������، �� ����اره ا�زش و ا����ر �� د�� و ا�� ���ــ�اد را 
���و�� �� �� ���؟ ���� ��ی ���د��ی د��� و ��� ����� �� در ��رت ����ردا�ی از ����� �� و ا����زات در ��� و �����ر، �� ��ا��� در ر����� ���� ���� �� 
��� ��� ���� ��ی اوج را ��� �� ���ار�� و وارد ��� ������ ����اره ���� ��� ����. ��� ا�� �� د�ره ���� ��� ���� ��ل ����� ����اره �� ��ده 
�� ����� از اوج در ����اره ���ر ��ا�� �� ��� در د�ره ای ��� از ����� ��ی ا�� ��ز��ن «ا���ا��ر ����» از ��� �� ���� ������ ر��� ���� ��ز��ن 
�������، �� ��� ������ ����اره �� راه ���ا ���د و ��� از ���ر در ��� ���ر����� �� ا���اف داد. ا���� اوج در ا�� ��ده ا�� �� �� ���ه ����� ای 
�� �����ی ا���ب و د��ع ���س را ���ر زد و �� ا�� �� ������ و ������ ا�ز����ی را در �� ���ع ژا��ی ����ب �� ������ن ���� ��د. ��� ا�� �� ����� ��ی 
������ و ����ا�� �����ات اوج ��� ����ا�� در��� �� ��ارد ���و�� در آ��� ���� ����اره ���� ��� دارد و �� ��� ��د �� ���ه ���ی از ������ی ����� 

ا��ا�� و ا���� ز���� ر�� و ا���ی آ��ر ������� �� ����  ���� ��� و د��� را ر�� �� ز��. 

سی ونهمین دوره سی وهشتمین دوره سی وهفتمین دورهسی وششمین دوره سی وچهارمین دوره

 ،����  ������ ���ر��   � ����) ���ر  در  ا�ــ�ــ�ــ�ده 
��ا��   ������ و  ���ا��  ــ�ه  و� ���ه ��ی   ������
���� و ���س)/  ��د���رد (������ ��ز��� ��� اول 
��د و ������ ���ه ��ی و��ه ���ا�� و ���ه ��ی و��ه 

���ی) /����� ���س (������ ا������)

���� ا������ (������ ����، ������ ��ر��دا��، ������ ��ز��� ��� 
اول ��د، ������ ���ه ��دازی و ������ ���ه ��ی و��ه ���ا��) 

��ر��دا��، ������ ������ ��� و ������  �� و�� ��م (������ 
��اری) ��ا

��ء����� (����دی در���� ����ه در ��� ر���)

 ������) ��� ۲۳
���� از ���ه ��� و 
����دی در���� 

����ه در ��� 
ر���)

��و� (������ ���ه ��دازی و ������ ���ه ��ی و��ه ���ی 
و ����دی در���� ����ه در �� ر���) 

(����ه و��ه ���� ��دار �������)  آ��دان ��زده ۶۰
��ان و �����ان)  ���س ���� (����� ��ه ���� �����

روز ���ا (���ر) 

��ر��دان  ����� (د���� ا����ر ������ 
اول و ����دی در���� ����ه در �� ر���) 
����ر (����دی در���� ����ه در دو ر��� و 
� ������ ��� در دوره ���ی) ����ه ����

افتخارات اوج در فجر
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حرکت به سمت رکورد تولید در پارس خودرو
���� ��رس ��درو ��ا��� �� ��� ����� ��ود ۲۷ ��ار د����ه ��دروی 
���� در ���ر��ه ا���ا�� ا���ل ا���رت �� ��ر�� ��ای ر���ن �� روز��ی او� 
�� از د����ز �� �����  ــ�ارش ��������ز، ���� �ــ�رس �ــ�درو  � �ــ�د ����.�� 
��درو��ی ���� و �� ����� ���وف ا�� ��ای ا���ل ������ ����ده ای ��ای ا��ا�� ����� 
��ده و در ���� را��� ��ا���� �� ا��ا�� ������  ����� �����ت ��د ��و��  و ار��� 
���ن ��ود ۲۷ ��ار د����ه ��دروی ��اری را ��  ����� ��دروی ����، از ا���ای ا���ل ��
��رت ���� ����� ���.���� ��رس ��درو �� ���ان ���� ا�����ی ���� ��درو در ���ر 
�����ه ����� در ���� �����( ����� ��درو��ز ���ر از ��� ���ان �����) ���اره �����م 
�����، ����رو، ا��� وی  ����� و ���� ����ن ����، ������، �� در ����� ��درو��ی ��
���.ا��  و ... ��ده و ��ا���� �����ه ������ در ��زار و ذ���� ������ن ��ای ��د ����� 
���� �� ����� ��وه ��درو��زی ����� �� ���ان �����ار ���ه( ��ود ۸۰ در�� ���) و 
����� و ���� ��ز��� ��  ���ا�� �����اران د��� در ���� ر�� و ����� ��� ����� ��ار 

روز��ی او� ����� �� ����� ����ل و ا��ا�� ��� و  ���� �����ت ��د را �� د��. 
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فرهنگ 10
خبر

حــضــور  بـــا  دیــــــروز  »ادواردو«  تــئــاتــر  خـــبـــری   نــشــســت 

کارگردان و راحیل سرهنگی نویسنده و  ابوالفضل عشرب 
 جمعی از بازیگران این نمایش در سالن صفارزاده حوزه هنری 

برگزار شد.
گفت: تولید این نمایش  کارگردان این نمایش  عشرب، 
کــه بــازنــویــســی  ــن نــمــایــش  ــول کــشــیــد و ایـ یــک ســالــی طـ
کردیم تا تایید افــراد مختلفی ازجمله  شده است، سعی 

آقای مرتضی سرهنگی، قدیری ابیانه و خیلی از افراد دیگر 
ح اولیه این نمایش را من  را درخصوص آن بگیریم. طر
کار در ابتدا اطالعی  دادم و هیچ کدام از دست اندرکاران 
از شخصیت این فرد ایتالیایی نداشتیم و وقتی با ابعاد 
شخصیتی وی آشنا شدیم خیلی نسبت به این شخصیت 
شیفته شدیم و قراراست این کار از ۵ تیر ماه و به مدت 24 

شب در تماشاخانه مهر روی صحنه برود.

که جرقه آشنایی با این  عشرب در پاسخ به ایــن ســوال 
گفت: ابتدا از طریق  شخص به چه صــورت بــوده اســت، 
گرام با این فرد آشنا شدم و وقتی مطالعاتم نسبت  اینستا
که  کرد  به ادواردو بیشتر شد این جذابیت را در من ایجاد 
چطور می شود فردی با وجود عواقب تصمیم خود مبنی 
کار را انجام دهد و به راحتی این تغییر  بر تغییر دین،  این 

که خیلی هم بزرگ است، بپذیرد. /منبع فارس

«ادواردو» 
جرقه ای برای 
اندیشیدن مخاطب

توقف موقت فروش بلیت 
یک نمایش هنجارشکن 

ــه تولید  ــر رونـــدهـــای منتهی ب ــظــارت نــداشــتــن درســـت ب ن
محتواهای مرتبط با هنرهای نمایشی که با انتشار نما آهنگی 
تبلیغاتی همراه با هنجارشکنی در بهشت زهرا)س( وارد فاز 
کل  جدیدی شده است، بازهم به دخالت دیرهنگام اداره 

هنرهای نمایشی منجر شد.
از توقف  اداره کـــل هنرهای نمایشی دیـــروز  روابـــط عمومی 
موقت فروش بلیت نمایش »دختران بابا آنتون« خبر داد. 
که  گرچه عــبــارت »تــوقــف مــوقــت« نشان دهنده ایــن اســت 
احتماال این بار هم بعد از یکی دو روز شاهد باز شدن سایت 

فروش بلیت نمایش خواهیم بود، توضیحاتی را ارائه داد.
در متن منتشر شده توسط روابط عمومی اداره کل هنرهای 
نمایشی آمــده اســت: بخش بلیت فروشی نمایش دختران 
بابا آنتون در سایت تیوال، روز شنبه 2۸ خرداد، بنا به دستور 
ــورای نــظــارت و ارزشــیــابــی اداره  کــل هنرهای نمایشی،  شـ

بــه صــورت موقت بسته شــد. مهم ترین علت ایــن اقــدام، 
کسب مجوز بــرای تیزر  ج از عرف و روال قانونی  ساخت خــار
این نمایش است که سبب صدور بیانیه، شکایت و پیگیری 
رسمی مــســووالن ســازمــان بهشت حضرت زهـــرا)س( بــوده 
است. شایان ذکر است تا لحظه تهیه این خبر نیز بیانیه ای 
ــارگــردان ایــن نمایش، دال بر  ک قانونی و رسمی بــا امــضــای 
پذیرش تخلف و به تبع تعهد درخصوص خودداری از تکرار آن 
از سوی عوامل نمایش به صورت رسمی به اداره کل هنرهای 
تا حصول  به همین منظور  نمایشی منعکس نشده است. 
نتیجه و رفع مشکالت قانونی پیش آمده نمایش فوق موقتا 
اجرا نخواهد داشت. گفتنی است این رای در حالی صادر شد 

خ داده است. که تخلف گروه نمایش در حوزه دیگری ر

اعتراض  بــا  ایتالیا  در  جولی  آنجلینا  تــازه  فیلم  ساخت 

گروه فرهنگ 

کیکاوس زیاری
گروه های اجتماعی این کشور اروپایی همراه شده است. 
که چند سالی است فعالیت فیلمسازی را شروع  جولی 
کــار جدیدش »بــدون خــون« را در یکی از  کلید فیلمبرداری  کــرده، چند روز قبل 
شهرهای کوچک ایتالیا زد. با وجود این، دوری فیلمساز از پایتخت و شهرهای بزرگ 
که تعدادی از سازمان ها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی این  ایتالیا مانع از آن نشد 
کشور به حضور گروه سازنده بدون خون در این کشور اعتراض نکنند. دلیل اعتراض 
که جولی با استفاده از یک داستان ایتالیایی و لوکیشن های ایتالیایی،  این است 
کشور را در ایتالیا جلوی  فیلمی انگلیسی زبان و بدون حضور هنرمندان بومی این 
دوربین برده است. آنها این موضوع را سوءاستفاده از هنر، ادبیات، فرهنگ و تاریخ 
ــدون خــون بــراســاس داستان  کــرده انــد. فیلمنامه اقتباسی ب کشور خــود ارزیــابــی 
پرخواننده و بسیار معروف ایتالیایی آلساندرو باریسیو نوشته شده و سلما هایک 
التینی تبار و دیمین بیچیر را در نقش های اصلی دارد. خط اصلی داستان کتاب در 
ارتباط با پیامدهای یک تضاد نامشخص است و قصد دارد مکاشفه ای در الیه های 
گهانی باشد.  پنهان حقیقت، عشق، جنگ، خاطرات، التیام زخم ها و شوک های نا
کوچک پوگلیا  کارگردان می سازد و در شهر  که پنجمین فیلم خود را در مقام  جولی 
کار را برای خودش  کرده با تعریف از ایتالیایی ها، شرایط  کار است تالش  مشغول 
ــه فــیــلــمــش را در کـ ــت  ــ ــار مــفــتــخــر اس ــســی ــه ب کـ گــفــتــه  ــنــد و ازجـــمـــلـــه  ک ــر  ــ  راحــــت ت

 این کشور اروپایی می سازد.

خجالت بکشید!
که اخبار اعتراض به  گروهی ایتالیا  رسانه های 
حضور جولی در این کشور را پوشش داده اند، به 
این نکته اشاره می کنند که او برای فیلمبرداری 
بخش هایی از بــدون خون به شهر رم هم سفر 
خواهد کرد. همین رسانه ها پیش بینی افزایش 

اعتراضات بیشتر در زمــان حضور جولی در شهر رم می کنند. تعدادی از منتقدان 
کید کرده اند که بدون خون  سینمایی بومی هم در نوشته هایشان روی این نکته تا
باید با حضور بازیگران ایتالیایی و بهره گیری از عناصر متخصص داخلی وارد مرحله 
تولید می شد و فیلمسازان خارجی نباید ایتالیا را به عنوان مکان و لوکیشنی شیک 
و جــذاب و چشم نواز بــرای فیلم هایشان ببینند. ایــن منتقدان به ایــن نکته هم 
اشاره کرده اند که یکی دو شرکت کوچک فیلمسازی ایتالیایی بخشی از هزینه های 

بدون خون را تقبل کرده و باید بابت این موضوع از خود شرمسار باشند. / یورو نیوز

»بدون خون« دردسرساز شد

خشم ایتالیایی

سینمای جهان

چشمگیر  ــاهــش  ک

منتقد سینما

محمدتقی فهیم

گران سینما  تماشا
متقابل  تحرکات  و 
سازمان سینمایی 
بـــــه ویـــــژه شــخــص 
محمد خــزاعــی در 
استانی  ســفــرهــای 
ایـــــن روزهـــــــا تــیــتــر 
رسانه های مختلف شــده اســت. تــالش برای 
همکاری مشترک با همسایگان تا استفاده از 
ظرفیت شهرستان ها، اعم از نیروی مستعد 
انسانی تا جلب نظر مرجع های محلی در باب 
از سینما، حداقل های ثمره حضور  حمایت 

تیم مدیریتی در ماه های اخیر است.
هــر چــقــدر تــکــاپــوی مــدیــریــت جــدیــد سینما 
کنونی به ویژه در  بــرای برون رفت از وضعیت 
بسترسازی جلب مخاطب و توسعه اقتصادی 
سینما سرعت می گیرد، جریان های ذی نفع 
در مدیریت های قبلی پرچم جنجال به منظور 
ایجاد انفعال را بلندتر برمی افرازند. جریاناتی 
که با شعارهای سینما مــرده اســت یا این که 
فقط تولید می شود و سینمای سالنی دیگر 
محلی از اعراب ندارد و... سعی در تزریق یأس 
در حامیان بالقوه سینما و نیز ایجاد رکــود و 
سکون این موثرترین ابــزار تفریحی فرهنگی 

مردم  را دارند.

منفعل کننده  شعارهای  تحت  کنون  ا آنچه 
مطرح می شود حاصل ایستایی و بی فکری 
ــول  ــه بـــه خـــصـــوص در ط ــت ــذش گ  مـــدیـــریـــت 

کووید - 1۹ اســت. این  چند سال منتهی به 
کووید و  مدیریت به جای استفاده از فرصت 
ورود به فاز طراحی و اجرای برنامه های پس 
گذاشته و فقط  کووید، دست روی دست  از 
مسیر تولید بی محابا را باز گذاشتند تا با افزایش 
رقم فیلم ها، زمین سوخته ای تحویل بعد از 
کنونی  از شعاردهندگان  خــود دهند. برخی 
انفعال، )اعم از مجله داران تا برخی در سطوح 
اتــاق هــای مــشــاوره و هیات های  مدیریتی، 
امنا( در طول حضورشان نه تنها هیچ طرح و 
که  کووید ارائه نکردند  برنامه ای برای پس از 
حتی خود مبادرت به گرفتن پروژه ها و تصویب 
و ساخت فیلم توسط خود و اطرافیان شان را 
در اولویت قرار دادند. دیدیم که رقم تولید فیلم 

در سال های کووید افزایش هم 
داشـــت. در واقــع همه بودجه 
قــرار  تــولــیــد  را در خــط  سینما 
ــا از ایـــن رهــگــذر  ــد ت ــودن داده ب
را  انبان هایشان  مفسده خیز، 
پرتر کنند. کووید به داد مدیریت 
قبلی رسید تا سقوط سینمای 
پیش از این را توجیه کنند و نیز 
کووید  از فرصت دو سال غلبه 

اینان  ببرند.  را  مــیــن گــذاری  بهره  بیشترین 
سینمای  ورشکستگی  بزرگنمایی  با  مرتب 
آمریکا، ضعف های خود را پوشش می دادند 
کران سالنی دچار  گر آمریکا در ا غافل از این که ا
گر شد و چالش جدی پیدا کرد با  ریزش تماشا
تمهیدات دیگری ازجمله تغییر سمت وسوی 
کــران  تولید به ساخت آثــاری با دو نسخه، ا
آنالین، تقویت پلتفرم ها و... سینما را بیش از 

پیش به خانه ها  برد. 

درس هایی از سینمای چین
گذشته فقط چالش  درواقع مدیریت منفعل 
کران سالنی می دید اما  سینمای آمریکا را در ا
آنچه بیشتر از دید مدیران قبلی به خصوص 
گرفته شد، تالش  کووید نادیده  در همه گیری 
کشورهای صاحب سینمای مستقل از آمریکا 
بود، از آلمان و ژاپن و کره بگیرید تا هند و چین 
کامال  کــه  و حــتــی انــگــلــیــس 
کووید  که  برایشان محرز بود 
دائــمــی نــخــواهــد بــود و باید 
ــس از  ــای پـ ــال هــ ــکــر ســ ــه ف  بـ

نمونه  باشند.چین،  کووید 
ــارزی اســـت کـــه مــدیــریــت  ــ بـ
کالن سینمایی اش، بیش از 
کووید برای  دوره همه گیری 
کــرد تا  سینما بــرنــامــه ریــزی 

بیش از پیش زیرساخت های سینما را توسعه 
ببخشد. این کشور که طی دو دهه گذشته در 
تمام اجــزا، سینمایش را به رشدی چشمگیر 
رسانده است )فقط نزدیک هزار درصد افزایش 
کــوویــد  ــت(، در دوران  ــ گــر داشــتــه اس تــمــاشــا
به جای دست روی دست گذاشتن یا رها کردن 
کند، با سیاستگذاری  سینما تا دیمی رشــد 
سنجیده، بودجه ها را به سمت زیرساخت ها 
هدایت کرد به طوری که طی سال های کووید، 
20 هزار سالن بر شبکه توزیع و نمایش افزود. 
چین با این چشم انداز که دوره کووید، دیری 
کوچک  پایید به درستی سالن های  نخواهد 
محلی را در دستور قرار داد و... تا بتواند خود را 
گر )با درآمد  از دومین قدرت سینمای پرتماشا

13 میلیارد دالر( به جایگاه اول بکشاند.
امــا در همین دوره مدیریت سینمای ما چه 
که تیم جدید در مسیر جذب همه  کرد؟ حاال 
ظرفیت های کشور به دامن سینما پا گذاشته 
است هم ، آنان که به یمن پروژه های دولتی از 
طریق رانت و نفوذ در الیه های مدیریت دولتی 
بــه دفــتــر و دســتــک و تریبون و نشریه دست 
سینما  علیه  را  پارازیتی  پر  بلندگوی  یافتند، 
گــرفــتــه انــد، غــافــل از ایــن کــه سینما  بــه دســت 
با  تغییراتی در مواجهه  نمرده اســت و شاید 

مخاطب را شاهد باشد، پس زنده باد سینما.

زمین سوخته را جدی بگیرید

 دوشنبه نوشته ها

مدیریت منفعل 
گذشته فقط 

چالش سینمای 
آمریکا را در اکران 

سالنی می دید



فرهنگ
C u l t u r e۱۱

��ان ���ن ���� �� در ��  ��ان ��ن �� ا را��� را ���ا��� ��� ا
���� ��زه ����� ���ان �����ه ����. ���� ا�� ��� از ��� 
�ــ�دن، �� �� ���س ����� و ���� �ــ�ده ای �� ����  �ــ�در 
 ����� �� ا������� از ���اد ���� ��ی دارای ��وا�� ����� 
�ــ�ان در ��زه ����� ��د��، ����� رو���د  از ا���� ��� �� ا
��ان ���� �� و...  ��زه �����، ���ود�� ���� ��ی ��زه ��ای ا
�� ��� ����. ��زه ����� �� ���� ������ و ���ی و ��د���ی 
ا�� �� �� ���� ����� ��� ��ای ����� ���� ��ی ������� 
دارد. ����� ا�� ���ان ��وش ���� �� در ���� ��ی ����� 
 ������ ��د�� ��ی �������   ��  ����� را  ��د���ی  �� ���ن 
���� و ���ودش  ��د و و��� آن ���� ��ای ���� ��ی 
د�� �� ا����ب �� ز��، از ����� ��ف زد. 
��� ا�� �� ���� �� ��د دا�ــ�، ���� 
��زه �����   �������� ا�������، 
�ـــ�د �ــ� �ــ�ــ�ه ������� ا�ــ�، 
�� �� اد���ت �����  ��دی ���� 
�ــ�ر�ــ�د�ــ��ــ� آ�ــ�ــ� �����.  و 
ا�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ�ز  �ــــــ�د  او 
�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�  و  ا�ــــــــ� 
ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�  ــ�ـ �ــــ� �ـ
�ــ�ــ�ــ�ل ا�ـــ� و 
�ـــ�ا�ـــ�س ا�ــ� 
د�ــ��ــ� �ــ�ی 
ــ�  ــ ــ�ـ ــ ــ�ـ ــ �ـ

�ــ� ����� ا�ــ� ��زه ����� �ــ� �ــ�ــ�ان �ــ� ���  و ���� ا�ــ� 
��د���ی و ��ر��� و ���ی ����� ��رد ��ا��� ����اده �� ���اه 
 �� ��د��ن ا�� و ���� ����� در ا�� ������ �� ����� درآ�ــ� 
��دک و ����اده را دا��� ����. از ���� ا�� ������ ���  د���� 
دارد �� ���� �� ����ر وا�� ��ن �����ی ��دک در ا��ان، ا�����ت 
��دک و ����ان ��ار  ������ ��د را ر��� ر��� در ا����ر ���� ��ی 
�� �� ا�� ������، ������ آن  د�� و �� ���� �� ��ا�� ������ ��
��� �� ��د�� ��ی ������� �� �����ن ا���ر ����� و �� ���ص 

��ا��ن �����، ����وت ����. 

 اولویت موزه ها در تمام دنیا، کودک و نوجوان است
���� ا�������، ���� ��زه ����� �� ا���ل ���دن ����� ���� 
��� ��د.  در ���� ��ول ����� ���� ��ی ������� ا�� ���� ��
��� ��د: «��ای رو�� ��ن ����� ����  او در ��� و�� �� ��م �� ��

��� ����� را ��دآوری ���. اول ا�� �� ��ر��د ا��� ��زه �� در د��� 
�� ��دن ���ف و ���� ��ی ��� ���� ا��. ��زه �� ���� ��ی 
� از د�� و ����د ��ه ا���ل ��� ��� �� را �� ��ده و �� ��ا�ت  ��ر
و ا�����ت و ��ا�� ���� �� در ذ�� ����� ��� �� ���د، ���� 

�� د���. 
��دک و ����ان را در ر��� اول  ��زه �� در او���� ���ی �����، 
��د ا����ب ��ده و �� ��� آن ����اده را ��رد ���� ��ار �� د���. 
��زه �� �� ر�� ���ر ����ری، �� د���ل آ��زش ��ده و ����� و ���� 
 �� �� ������ در ���ر ����� آن ����.» ����� ا��� ا������ 
����� ا�� در دوره ���� �� و����  ������ ��زه ����� ����� 
ذا�� ��د ��ز��دد. ��زه ����� ا��� ���� ����� ���� ���� ���� 
���� ����اده �� از ��ر���� ����� و ���  ���� �ــ�ای ���ر و آ

���ر ا��.  
ا������� در ���� ز���� �� ����: «��زه ����� در دوره ���� 
��� �ــ�د �ــ�ش �� ��� رو���د��ی ذا�ــ� �ــ�د را �ــ�رد ���� ��ار 
�ــ�دک و ����ان را �� ���ان ����� ��د���ی و ����� ��  د�� و 
ر���� ������. ������ ��زه �� ��ر�� ا�� رو���د را ��رد ���� 
��ار داده و ������ ��ی ��د را �� آن ��� ��ا�� �� ���. در ا�� 
��� ���� ��ی ����� �� ����� ���ود ��د ���� در ���� ا�� 
����ن ��ار ����د. ��ا ��زه ����� از ��� ���� ��ی دارای ���ز از 
وزارت ����� و ار��د، آ��� را ����� ���ی ��زه ����� ���، 
را   �� ���� «�ــ�  داد:   �����  �����  ���� ا�ــ�   «.��� �� ا����ب 
������ �� ���ی ��زه �� ����� دار�� ����� �� ��� ����اده �� 
و دا�ــ� آ�ــ�زان �����، ا����ب �� ����. ��� ا�� �� ��� ز��ن 
 ��� در  �ــ�ــ�ز  دارای  ���� ��ی   ��� �ــ�   ���� ا�ــ�ــ�ری   ���
��ان ��د. ا�� ا���ر ��ای ����وه ��ی ������� و و���  ������� ا

ا�� �� ���ول ������� ���ر �����.»

���ره ۶۲۴۱ ۱۴۰۱ ۳۰ ��داد  دو�ــ���

به روایت ارقام

روی قفسه

���ب «��و��� ���� در ���ف ���� ای؛ ر�� ���� ��ر���، 
����ت، ا���ا��ت، آ��زه  ��ی ���� ����� و ��� آ���»، ����� 
����ا������ ���ا����، �� ����ری ��و����ه ���� ا����م(ع)

���� ���� ��پ و ��� ��� ا���� ����� ��. ا�� �����، 
���� ۱۰ ��ل ��ر�� ���� در دوره ��ی ����� ��� و ��ر�� 
���ف در ��زه ����� �� و ���� ��ی ����� ����ن ����� 
�� ���� دا������  ���ف و ��� آداب و ا����دات ����� در ��ا

���ب �� آ��� ����   �� ���ر ا�ــ� و ���� �ــ�ا��ــ�  در ��ا�� 
� ز�� ا��: آ�� ���ف �� ���� ���ی ����� ا��  داده �� ��
�� �� ����ن �������ار ا������؟  آ�� ����م ���� در ��� ا��� 
��ده  ���ا  ���وت   ��� ��ن ��ی  �� ����م ����  ����� ا���م 
ا��؟ �� ا�� �� �����ن در ���� ر�� ��ر��� ��د، ����� ����ه 
و ر���ر داده ا��؟ ����ت، ����� و ����ه ������ ��ی ا�� ����ن 
در ���ن ����� ����� ا��؟ ���� ��ی ����� ������� ���ل 

در ا��ان و ���ن �� ����� و �� ����� و آدا�� دار��؟ ��� ���� 
ا����دات وارد �� ا����دات �� �� از ���� ��ی ����� ������� 
�ــ� �����؟ را�ــ�ــ�د�ــ�ی ��ا��� �ــ� ا�ــ� �ــ��ــ�ن ����؟ آ�� 
� از ا��ان  را���د��ی ��ا��� �� ا�� ����ن در ا�ــ�ان و در �ــ�ر
���ر��ی ������ز ا����� و�����، ����ن ا��؟   �� و��ه در 
����ن ا���� ا�� ��� (ع) دارای �� ����� ���� ا�� و �� 

���ف و ����ن ��ی �����ر د��� �� ���وت ���� دارد؟

کتابی در نقد 
تصوف تشکیالتی 
در ایران و جهان

نمایش های روی صحنه 
چقدر فروختند؟

��ان ����� ��ی �� ���� ر��� در  آ�ــ�ر �ــ�وش و �����
��ر��ه �����  ���ر��ی ا���، ���ر��، ������، ���� و 
 ��  ��� �ـــ��ر  و   �����  ���������  ،��������  ������

����� ا��ا�� ا��م ��.

 �����
��ر��دان: ���� �����

��� ۲۴۴۲ :�� ���اد �����
۱۶۵ �����ن و ۶۴۰ ��ار ����ن  ��وش:

ا�� ��ی ا����ی
��ر��دان: ر�� ���� زاده 
��� ۱۹۵۴ :�� ���اد �����

۸۶ �����ن و ۲۲۰ ��ار ����ن ��وش:
���� ���� ا...

��ر��دان: و��ا ����ی 
���  ۷۸۱ :�� ���اد �����

۲۱ �����ن و ۷۷۰ ��ار ����ن ��وش:
�� ��ا ز����ن 

��ر��دان: ا���م ������
��� ۱۳۲۵ :�� ���اد �����

��وش: ۵۴ �����ن و ۹۲۴��ار ����ن
�� ��ز د���

��ر��دان: د��� ���� 
���  ۴۳۸ :�� ���اد �����

۱۷ �����ن و ۸۲۵ ��ار ����ن ��وش:
�� ��ز

��ر��دان: ���� ����� 
��� ۳۱۷۰ :�� ���اد �����

۶۹ �����ن و ۹۶۳ ��ار ����ن ��وش:
�� ا����� ��ر��

��ر��دان: آ�� ���ا�� 
 ��� ۲۶۹۶ :�� ���اد �����

۵۷ �����ن و ۶۰۱ ��ار ����ن ��وش:

 ����ا�� �� �����ه ���� 
����ا ا�� �����ه ����. ���اد ���ودی ���� ����� در ا����ر دا���، ��ع ������ن ��ن �� ���� 
ا�ــ� و از ���ن ا�ــ� ���اد �ــ�ــ�ود، �� ���� �� ���ن �����د�� و و���� ذا�ــ�، �ــ�ــ�ادی را ا����ب 
�� ����. �� �� ������ در ��ر ا�� و �� ا���ل ����� ای!  ا������� در��ره �����د ��زه ����� ����� 
��د: «��ر�� ���� ام ���ی ��� �� ��وه �ــ�ودا ۱۲۰-۱۰۰ ���ه دا�� آ���ی �� ��زه ����� آ���� و 
�� ��ا���� �� ���� ������� ������ ا�� �� از آ��� ��ا�� ��دم آن را ������، ��ن ����� ��د��ن 
���د. ���� �� ����ن، ������ ����� ��� ��د و�� ��ای ا�� �� �� �� ��زه ����� �������� ��ای 

����اده �� ��د �� در ��زه آ��زش ������ و از آن ا����ده ����، ا�� ا���ق �� ���ر �� ا���. »

ا�� �����ی ������� را ا�� ��ز�� د���ل ��ده �����، د��ه ا�� ���� �����ا�ی �� ���� ��ه ا�� ��زه �����، �����ن و ���� ��ا��س ��� و ����� ���� ��د، ���� ��ی 

����� و ��� 
����ز ����ی

«��� زار» ����� ���� دا��� و «�������» ����� ر�� در�����ن را �� و��د دا��� ���ز از �زارت ����� و ار��د دو�� ���د�� در ���� ��ی ������� ا�� ��زه ا��ان 
��� ���، ��� ��� ����ه ���� «��� زار» �� ���� �� ��زه ����� ���� او را ����� ��ده ا��!  ا�� وا���� ����؟ ��زه ����� �����ن ����� �� ����ن ��ا�ی �� 
����� ���� آ��ر ������� ����� ا��؟ آ�� ���و�ن ا�� ��زه �� �� ������ دو��� ����� �� ��ز��ن ������� و �زارت ار��د ا����  ا�� �� ����� ��ا�ی �� و 
���ز��ی ��دره از ��ف ا�� �زار����� �� ا������؟ وا���� ����ا ����؟ در ا�� ��ارش ��� ��ده ا�� �� د��� ا��� ا�� ����ا ���دا��� ا���� �� ا�� ���� �� ���� 
���� دا�� �� �����ه ���� ������ن �� ���� ��� �� ���� از �� ����� و ���ی ��ای ����وش ��ن ���� ��ن ا����ده ���� و ��� ����� �� ���� و ������� از ��� 

آن �� ا��ازه ���� ���� ��ا���� ا��. 

در  ��� و��ی «��م ��» �� ���� ا�������، ���� ��زه ����� ���ان ��:

���� �� ��ی �����ی ا�� ����اده

ته 
نک
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سبک زندگی

جدول عادی
بیمــاری  نوعــی  مغــرب-  افقــی:  1( 
انگلیســی  قلــم  رشــدی-  اختــال 
2( مــادر عــرب- رفتــار تافی جویانــه- 
کشــته یــا ضعیف شــده  میکروب هــای 
بیماری کــه بــه بــدن تزریق می شــود 3( 
زبانــی از خانــواده هندوایرانــی- امیدوار 
4( نامــادری-  گل  کــردن- از اجــزای 
شــکل 5( نمــو- شــاعران- عضلــه 6( در 
- کامل  کبــد تولیــد می شــود- تقصیــرکار
و تمــام 7( اســباب رســم خــط عمــود- 
خرقه درویشــی- لگد 8( راهی که به آخر 
نمی رسد!- از جمله بنا های به جامانده 
از تخــت جمشــید- شــایعه 9( حاجت- 
ماهی فروش- سرایت بیماری 10( فوری- 
واحــد اندازه گیری بــار الکتریکی- غذای 
قبــل ظهــر 11( حق نشــناس- حملــه- 
صوت انــدوه 12( برافروختــه- لوس و ننر 
13( روشــن کردن- زیرک- مترســک 14( 
درونــه- دیدار کــردن- ضمیر انگلیســی 
15( چهــره- آزرده خاطــر شــدن- غذای 

خوشمزه تبریزی.
عمــودی:   1( مخزن ســوخت خــودرو- 
- از نام هــای خرما در مراحل رشــد  بیــزار
2( مغفــرت- بنــدری در بلغارســتان- 
طــرز و شــیوه 3( مرواریــد دهــان- فلــزی 
نامــی  توبه کننــده-   )4 شــکننده 
 )5 زمســتانی  ک  پوشــا از  دخترانــه- 
شــهری در غــرب فرانســه- تبهــکاران- 
عنوانی برای ملکه های روســیه 6( تحت 
فرمــان- تحریــک شــیطانی 7( اعتــراف 
کــردن- دربردارنده- محلــی 8( حیران و 
سرگردان- معادل فارسی حق التدریس- 
گوجه فرنگــی- از  لــم... و لــم یولــد 9( 
محات شمال تهران- تافی 10( شمشیر 
- ســبزی خودرو که به زیتــون پرورده  تیز
اضافــه می شــود 11( ماتــم زده- نفــس 

سرزنش کننده- صدمه 12( اداره دارایی 
قدیم- سعی- بدذات 13( نوعی پارچه با 
خطوط برجســته- مدفن زنده یاد قیصر 
- کارگر چاپخانه- مهم  امین پور 14( پــور
- معادل فارســی  بــودن 15( عیــب و عــار

رقابت- برآمدگی زمین. 

 جدول ویژه
بــار  افقــی:   1( تخلیــه شــدن ذخیــره 
فرانســوی  نقــاش  باتــری-  الکتریکــی 
قــرن نوزدهــم و خالــق تابلــوی طبیعــت 

 - مذکــر  )2 خیــره  نــگاه  بی جــان- 
جــزوه دان- دلیــل 3( برنــا- دلفریــب- 
پافشــاری بیش  از حد 4( نــژاد ایرانیان- 
اشــرافی  القــاب  از   )5 کــردن  تــوکل 
از  کنایــه   )6 برتــری   - تاشــگر اروپــا- 
جاســوس و خبرچین اســت- سرگرمی- 
فیزیکــدان انگلیســی قــرن نوزدهــم 7( 
- نیــرو  نوعــی فــرم آوازی  ســنتی- معیــار
8( شــهر بی  دفــاع- رودی در جنــوب 
آرژانتیــن- دریــا 9( نماز وحشــت- رنج- 
دوســتی-  زهر آلــود-   )10 نمایندگــی 
پردیس 11( ویتامین B یک- خبر دادن- 

سرپرســت 12( پــاردم- کشــور اروپایــی 
در شــمال دریــای مدیترانــه 13( فاقــد 
- نازل شــده در  عقیده  ثابــت- خدمتکار
مدینه 14( به گمــان افکندن- مجموعه 
داستانی از آلیس مونرو- مزه خرمالو 15( 

. - مال آور چهره- آشکار
1( جــای خلــوت و آرام-  عمــودی:   
اختاف رنگ دو منطقه تاریک و روشــن 
- چوبــه اعــدام 2( ناحیــه ای  همجــوار
تاریخی در قفقاز- همدل- مسمار 3( نام 
ح کتاب  برادر داریوش هخامنشــی- شر
اوستا 4( مسکوک عهد دیلمیان- وجود 
نــدارد- مــادر 5( روغــن مو- بســندگی- 
کــت 7(  ک- ما کمتریــن مقــدار 6( تریــا
کاه گیس- یکپارچــه و هماهنگ- تازه و 
جدید 8( پرچم- میزبان المپیک1996- 
پشت ســر 9( تخلــص منوچهــر آتشــی- 
نمونه تاریخی- ملیــح 10( کامیون حمل 
مایعات- از پرســنل کادر درمانی 11( نام 
- پرجمعیت ترین شهر  قدیم دریای خزر
در مرکز چین- پارچــه زخم  بندی 12( به 
- از فنــون مختــص کشــتی آزاد-  هنجــار
آرزو هــا 13( نــام گروهــی از عناصر جدول 
تناوبــی- نرم افــزار نقشه کشــی 14( انواع 
نمک آلومینیوم دار اسید سولفوریک- از 
غ شکم پر 15(  پیامبران بنی اسرائیل- مر

- آسانی. - سنجش از دور از اجزای ترمز
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جدول    6225
طراح: بیژن گورانی

یادداشت

همه والدین دوست دارند فرزندانی تربیت کنند که شخصیتی 
مستقل دارد، باهوش  است و اعتماد به نفس خوبی هم دارد؛ 
از شکست هم  البته  و  کارها برمی  آید  از پس  که  شخصیتی 
نمی ترسد. شخصیتی که شبیه به بسیاری از کارآفرینان موفق 
است. به همین دلیل والدین باید به فرزندان خود آموزش 

دهند تا از شکست استقبال کنند.
شاید بهتر باشد گاهی از اوقات والدین از فرزند خود بپرسند: 

»امروز در چه چیزی شکست خوردی؟« درواقع با این سؤال 
که در هر زخمی هدایایی  والدین به فرزند خود می آموزند 
وجود دارد یا این که در شکست ها فرصت هایی نهفته است 

که در زمان مناسب از آن استفاده کند.
 فردی اما می تواند از عهده شکست بربیاید که مستقل باشد. 
بهتر است والدین به فرزندان خود استقال عمل داده و به آنها 
اجازه دهند که برخی کارهای شخصی خود را انجام دهند. با 

این کار البته اعتماد به نفس کودکان هم افزایش پیدا می کند.
که والدین  افزیش اعتماد به نفس اما زمانی اتفاق می افتد 
بدانند فرزندشان چه می خواهد و به چه چیزی عاقه مند 
ــد از چــه چــیــزی خــوشــحــال مــی شــود و  ــه فــرزن اســـت؟ ایــن ک
کند  کمک را به او  مسیر موفقیتش چیست، می تواند ایــن 
تا با استقال عمل در مسیری که عاقه دارد قدم بــردارد و از 

شکست هم نترسد.

 ترس از شکست را 
به فرزندان خود 
آموزش دهید

گفت وگو

 در یک جامعه چه اتفاقی رخ می دهد که باعث تولید افراد ناهنجار 
مثال اراذل و اوباش می شود؟

گو ،مبحثی وجود دارد که   در جامعه شناسی شهری و در مکتب شیکا
کنان آن صحبت می شود. مثا  گفته  در آن از تاثیر شهرها بر رفتار سا
می شود در شهرهای دایره ای یا شهرهای خورشیدی، خصوصیات 
افراد چگونه می شود. پس محیط در شکل گیری شخصیت آدم ها 

تاثیر مهمی دارد و رفتارها، باورها و اعتقادات آنها را شکل می دهد.
 یعنی شما فضای جغرافیایی را متهم ردیف اول می دانید؟

هر یک از ما در هر لحظه در یک فضای حیاتی خاص یا به قول کورت 
لوین، روان شناس آلمانی در یک میدان زندگی قــرار داریــم. در این 
فضای حیاتی دو دسته نیرو وجود دارد؛  اول نیرویی که از محیط بر 
ما وارد می شود و دوم نیرویی که ما بر محیط وارد می کنیم. نیروهایی 
گر به ما بگویند که فان کار را انجام ندهیم  که از محیط وارد می شوند ا
یا ما را دعوت به انجام رفتارهای هنجارشکن بکنند،  ما از آنها تبعیت 
گر نیروی بازدارنده درونی ما قوی باشد دعوت محیط  می کنیم البته ا
را نمی پذیریم،  در غیر این صورت نیروهای منفی برانگیزاننده محیطی 

زورشان می چربد و رفتارهای ضداجتماعی و ناهنجار شکل می گیرد.  
 پس شما می گویید که هر چه هست محیط است و مسائلی همچون 

وراثت در این موضوع دخیل نیست.
رفتارهای هنجارشکن، نژادی و ملیتی نیست بلکه آموختنی است.

کنار جامعه باید به   حاال که این رفتارها آموختنی هستند پس در 
نقش خانواده هم اشاره کنیم.

مسلما  هست.  هم  خــانــواده  مقصودمان  محیط،  می گوییم  وقتی 

آشفتگی یا  قاعده مند بودن خانواده،  نوع اعتقادات مذهبی و باورهای 
اخاقی و حتی وضع اقتصادی آن بر شکل گیری رفتار افراد موثر است. 
حتی برخی آسیب شناسان اجتماعی معتقدند نحوه شیردادن مادر 
به نوزاد در نوع شخصیت او تاثیر دارد. اینها معتقد به تربیت حتی قبل 
از تولد و به قول پیامبراسام از گهواره تا گور هستند. با این تفاسیر و از 
آنجا که رفتارهای ضداجتماعی و هنجارشکن و   غریزی نیستند پس 
مشکل را باید در میدان های نیرو جست وجو کرد؛ مسائلی همچون 
اوضــاع نامساعد اقتصادی،  بیکاری، زندگی در محله های پرآسیب 
و حضور در خانواده های پرمشکل. البته نباید ایــن روزهــا از نقش 
رسانه ها و فضای مجازی هم غافل شویم. مثا وقتی فردی در یک 
که مــردم بر رفتار مــردم نظارت دارند  محله خوشنام زندگی می کند 

و درواقـــع نظارت های اجتماعی در آن قــوی است، 
مطمئن باشید که در آنجا مرتکب خطا نمی شود ولی 
که چه نظارت های مردمی و  در عــوض در محله ای 
ــراد به راحتی  کمرنگ اســت، اف چه پلیسی و قضایی 

می توانند به هر کاری دست بزنند.
 علت این که میزان جرم و بزهکاری در محیط های 

بزرگ تر بیشتر است نیز همین نظارت هاست؟
بله. این موضوع ثابت شده است که وقتی افــراد در 
که شناخته نمی شوند و  محیط هایی قرار می گیرند 
ندارند خودکنترلی شان ضعیف  ترسی  بابت  این  از 
برانگیزاننده  نیروهای  تسلیم  راحــت تــر  و  مــی شــود 
مــی شــونــد. بــه همین عــلــت اســـت کــه آمـــار جـــرم در 

شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای کوچک است. وقتی گفته می شود 
توسعه حاشیه نشینی و افزایش مهاجرت باعث باال رفتن آمار جرایم 
می شود دقیقا به همین علت است. فقری که در مناطق حاشیه ای 

وجود دارد را نباید در شکل دادن به بزهکاری ها نادیده گرفت.
 پس شما می گویید بسته به این که ما در کدام محله،  کدام فرهنگ و 
کدام فضا متولد شویم نوع رفتارمان متفاوت می شود اما می بینیم در 
بدترین نقاط شهری و پرمشکل ترین محله ها آدم های شریفی به وجود 

می آیند. علت چیست؟
من هم نمی گویم همه افرادی که در معرض فقر و بیکاری قرار می گیرند 
یا در محله های پرآسیب زندگی می کنند بزهکار می شوند کمااین که 
جهان پهلوان تختی یا ده ها چهره ملی کشورمان از محله های فقیر 
ــد. ایــن عــوامــل به عنوان  جــنــوب شهر بلند شــده ان
نیروهایی که افــراد را به سمت بدی دعوت می کنند 
در برخی شرایط و محیط ها فعال تر عمل می کنند. در 
ک خورده  فرهنگ ایرانی صفت هایی همچون شیر پا
و لقمه حال خورده وجود دارد که در جامعه شناسی 
امروزی کاما پذیرفته شده است. کسی که اعتقاداتش 
قوی است، در دامن مادر و پدر باایمان بزرگ شده، 
تحصیلکرده است و طبقه اجتماعی مشخصی دارد،  
می داند که رفتار خاف چیست و سراغش نمی رود اما 
گی ها را ندارد و در محیط نامساعد  کسی که این ویژ

قرار می گیرد خاف این عمل می کند.
کدام یک از آسیب ها در جامعه را   به اعتقاد شما 

که به تولید  کنیم و چه سیاست هایی باید در پیش بگیریم  باید مهار 
ناهنجاری های رفتاری منجر نشود؟

رفع بیکاری و توجه به مسائل اقتصادی و فرهنگی و حل مشکات این 
بخش ها بسیار مهم است. در هر ساعت در کشورمان 20 طاق اتفاق 
می افتد، همین طاق، سرمنشأ شکل گیری آسیب های مختلف است. 
وظیفه دولت ها تامین اجتماعی است و باید به زنان بدسرپرست و 
خودسرپرست رسیدگی کنند، باید کودکان کار را دریابند و برای تحکیم 
بنیان خانواده ها تاش کنند. کاهش فاصله طبقاتی هم یک اصل مهم 
است و در کنار آن باید رعایت قانون و باال بردن اعتقادات و اخاقیات 
نیز در دستور کار باشد. مدیریت درست فضای مجازی هم البته نقش 

مهمی در کنترل آسیب های اجتماعی دارد  .
 شما البه الی صحبت هایتان راجع به خودکنترلی صحبت کردید. این 
خودکنترلی چطور ایجاد می شود و چه کسانی مسؤول به وجود آمدن آن 

هستند؟
گیری خودکنترلی از بــدو تولد آغــاز می شود و سلطه ارزش هـــا و  فرا
هنجارهای اجتماعی باید از سنین کودکی و در محیط خانواده شکل 
بگیرد. وقتی در خانواده ای، کودک به واسطه رفتار اشتباهش تذکر 
می گیرد یا به دلیل کار درستش تشویق می شود در واقع دارد آموزش 
خودکنترلی می بیند. خودکنترلی یعنی این که ما یاد بگیریم نباید هر 
رفتاری را مرتکب شویم و باید تشخیص بدهیم که کدام رفتار مناسب 
گروه  کتاب های درســی،  کنار خــانــواده،  مدرسه،  کــدام فضاست. در 
دوستان و همساالن، رسانه ها و هر فضایی که در آن قرار می گیریم بر 

ضعف یا قوت خودکنترلی ما اثر دارند.

رفتارهای هنجارشکن و اعمال ضداجتماعی، روح جامعه را 

وزنامه نگار ر

مریم خباز

رده می کند و گاهی اوقــات که از قاعده خــارج می شود  آز
آبروی یک کشور را خدشه دار می کند. از این روست که مهار 

چنین رفتارهایی در هر جامعه ای باید جزو اولویت های اصلی باشد.
رفتارهایی  چنین  ریــشــه هــای  از  امــا  اجتماعی  آسیب شناسان  و  جامعه شناسان   

حـــرف مــی زنــنــد و پیشگیری را اصـــل مــی دانــنــد، کــســانــی هــمــچــون دکــتــر امــــان ا... 
قــرایــی مــقــدم، آســیــب شــنــاس اجــتــمــاعــی کــه بــر اصـــاح محیط تــاکــیــد مــوکــد دارد. 
رفــتــارهــای ضداجتماعی هستند،   از عــوامــلــی کــه بسترساز  بــا مــا  او در گــفــت و گــو 
 صحبت کــرده اســت؛  همچنین از اقداماتی که اگر انجام نشود باعث تکرار و تکثیر

 ناهنجاری ها می شود.

در هر ساعت 
در کشورمان 

20 طالق اتفاق 
می افتد، همین 
طالق، سرمنشأ 

شکل گیری 
آسیب های مختلف 

است

 خانواده، سپر محافظتی
 در برابر ناهنجاری ها

تک تک افراد، جامعه را می سازند و 

مشاور خانواده

دکتر معصومه 
تختی

جــامــعــه بــه عــنــوان یــک سیستم 
افراد  شخصیت  سازنده  پیچیده، 
است. توجه به این تعامل سیستماتیک می تواند چگونگی 
کند.  تبیین  را  از پدیده های اجتماعی  شکل گیری بسیاری 
متاسفانه امــروزه شاهد برخی رفتارهای ناهنجار در جامعه 
هستیم که از سوی افراد در سنین مختلف بروز می کند. دیدن 
گر در حد و اندازه جرم و بزهکاری و  این صحنه ها مخصوصا ا
توسط  نوجوانان در مدرسه یا کوچه و بازار رخ دهد همه ما را 
و  اوقــات دنبال مقصر می گردیم  از  نگران می کند. بسیاری 
انگشت اتهام را به سمت مدرسه و معلم و خــانــواده  نشانه 
می رویم . اما باید درنظر داشته باشیم که جرم و بزهکاری یک 
که در بافت جامعه  رفتار ضداجتماعی و چند وجهی است 
ــع خـــانـــواده عــامــل مهمی اســـت که  ــرد.در واقـ ــی شــکــل مــی گ
می تواند از فرد در برابر آسیب ها حفاظت کند یا خود تبدیل به 
یــک منبع آســیــب شـــود. نتایج پــژوهــش هــا نــشــان می دهد 
سامت روان با رفتار سالم رابطه دارد و رفتار سالم در یک 
خــانــواده  محیط  گــر  ا مــی شــود.  محقق  سالم  تربیتی  بافت 
کــافــی به  منطبق بــا نــیــازهــای اعــضــا آن و بــه طــور مناسب و 
نیازهای روانشناختی آنان پاسخ دهد سامت روان اعضای 
کید می کنم که خانواده بدون  خانواده تامین خواهد شد.  تا
قانون و حد و مرزهای رفتاری به اندازه یک خانواده سختگیر 
و مستبد می تواند به سامت شخصیت کودکان لطمه بزند و 
آنان را در برابر قوانین اجتماعی مقاوم و یاغی کند. از سوی 
کــودکــی محیط سالم  کــه والــدیــن از دوران  دیگرمهم اســت 
اجتماعی را برای فرزندانشان مهیا سازند. از کودکی که مرتب 
در معرض مشاهده رفتارهای اراذل و اوباش منطقه زندگی 
خود است و احتماال رفتار آنان را به عنوان قدرت و توانایی 
که تمایات  خاص ارزیابی می کند، نمی توان انتظار داشت 
هنجارشکنانه نداشته باشد. پرکردن اوقات فراغت کودکان با 
فعالیت های سالم، جذاب، لذتبخش و هیجان انگیز و مفید 
مثل ورزش و هنر و سفر می تواند عامل مهمی در پیشگیری از 

رفتارهای پر خطر باشد.  

آسیب شناسی رفتارهای ضداجتماعی در گفت و گوی »جام جم« با یک جامعه شناس 

هنجارشکنی، ربطی به نژاد و ملیت ندارد
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مصوبه مسکنی سران قوا
کثر افزایش اجاره بها در هر  مصوبه دولت در زمینه تعیین حدا
سال تا سقف 2۵ درصد در تهران و 20 درصد در شهرهای سراسر 
کشور مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار 
کردند سیاست ها و  کید  گرفت. بر این اساس، سران سه قوه تا
اقــدامــات الزم بــرای مدیریت حــوزه مسکن سریع تر اجرایی و 
ح در مجلس شــورای اسالمی  ح دو فوریتی مطر همزمان طــر
گیرد. در همین زمینه عالوه بر تایید  نیز در اولویت تصویب قرار 
افــزایــش اجاره بها در  کثر  مصوبه دولــت در زمینه تعیین حدا
تهران و شهرهای سراسر کشور از سوی شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ســران قــوا، مقررات الزم بــرای ضمانت اجرایی این 
مصوبه نیز به تصویب رسید.در این جلسه همچنین پیشنهاد 
کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه مدیریت نقدینگی و کاهش 
ح و مقرر شد این پیشنهاد پس از بررسی های دقیق و  تورم مطر
همه جانبه، برای تصمیم گیری به جلسات آینده شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارائه شود./ تسنیم

تلفن همراه، معطل خشکبار!
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل 
تبلت و لوازم جانبی:  بانک مرکزی قرار بود در تاالر دوم از ارز 
تلفن های همراه  واردات  بــرای  از صـــادرات خشکبار  حاصل 
باالی 600 دالر را تامین کند اما با توجه به این که صادرکنندگان 
کنند و قیمت اعالمی آنها  خشکبار نتوانستند این ارز را تامین 
حتی از قیمت ارز در بازار آزاد بیشتر بود، این امر محقق نشد. 
بانک مرکزی هم تــاالر دوم را بست و تخصیص ارز حاصل از 
صادرات خشکبار به واردات تلفن همراه منتفی شد. بنابراین 
تلفن همراه  واردات  وضعیت  بــعــدی،  تصمیم گیری های  تــا 
بالتکلیف است. از اول سال تا 22 خرداد حدود 100هزار دستگاه 
که ۹0 هزار  کشور شده  تلفن همراه از طریق رویه مسافری وارد 
که عمدتا به صورت قاچاق و سوء  دستگاه از آنها آیفون بوده 
کشور وارد شده است. همچنین  استفاده از رویه مسافری به 
فقط از اول خرداد تا 22 خرداد 40هزار دستگاه به صورت قاچاق 

وارد کشور شده است. 

خبر

ح  درخصوص نحوه نظارت و بازرسی، از گذشته انتقادات فراوانی مطر
بوده و عده ای موازی کاری سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننده و سایر دستگاه های نظارتی را عامل به نتیجه نرسیدن 
که  کرده اند، از این نظارت های ضعیف  این اقدامات هیجانی عنوان 
بگذریم به الیه مهمی از اتفاقات بازار خواهیم رسید که می توان جریان 

توزیع را با اختالل همراه کند. یکی از مهم ترین مشکالت قیمت گذاری 
کاالی  دستوری، فرار سرمایه و بی میلی تولیدکنندگان برای توزیع 
تولیدی خود در بــازار اســت. این رویکرد، اقدامی طبیعی در مقابل 
که دولت سیزدهم در محاسبات خود  قیمت گذاری دستوری است 

به آن نپرداخته است.

   بازی جدید برای افزایش قیمت

نکته قابل تامل اما در این میان آن است که پس از جلوگیری از افزایش 
کاالها، عرضه قطره چکانی از سوی برخی تولیدکنندگان  قیمت سایر 
تولیدکنندگان  ــام،  گ نخستین  در  گرفته است.  ــرار  ق کــار  دســتــور  در 
موادشوینده با بیان این که فروش محصوالت با قیمت گذشته موجب 
کاهش دادند. در نهایت با  زیان خواهد بود، عرضه تولیدات خود را 
گرفته ستاد تنظیم بازار با افزایش  این اقدام و چانه زنی های صورت 
2۵ درصدی قیمت محصوالت شوینده موافقت کرد. این الگو به سایر 
کرده و توزیع پوشک بچه و مواد سلولزی  کاالهای دیگر نیز سرایت 
نیز  به شکل محدود صورت می گیرد این راهکار نخ نما و البته موثر، 
مشکالت فراوانی را برای خانواده ها به منظور تامین پوشک به وجود 
که در مشاهدات میدانی جام جم برای خرید  آورده است. به طوری 
پوشک در برخی از داروخانه ها شاهد تشکیل صف طوالنی هستیم و 
در برخی از داروخانه ها با چسباندن کاغذی روی شیشه از تمام شدن 

پوشک بچه خبر می دهند.

    قصه دوباره پوشک

سراغ یکی از توزیع کنندگان پوشک رفتیم و نظر او را درخصوص کمبود 
گرانی پوشک  کمیابی و  اولین عامل  ــازار جویا شدیم،  ب پوشک در 
خ ارز و افــزایــش هزینه حمل ونقل و نیروی  ــر نــــوزادان، نــوســانــات ن
انسانی در سال جاری است، به گفته وی 70 درصد مواد اولیه تولید 
 پوشک وارداتــی است و این بازار به شدت از نحوه تامین و قیمت ارز 

تاثیرگذار است. 
گــــر بــــا دقــــت بیشــــتری موضــــوع را بررســــی کنیــــم، مشــــخص خواهــــد  ا
ــــری از  ــرای جلوگی ــ ــــت ب ــــش قیمــــت ارز و مقاومــــت دول ــه افزای ــ ک ــد  شــ
ــــه ایــــن کمبــــود توزیــــع شــــده و عنــــوان کــــردن  افزایــــش قیمــــت، منجــــر ب
ــا  ــ ــه واردات کاال تنه ــ ــوط ب ــ ــکالت مرب ــ ــم و مش ــ ــد تحری ــ ــائلی مانن ــ مس
ــه  ــ ک ــرد  ــ ک ــان  ــ ــد اذع ــ ــه بای ــ ــر قیمت هاســــت البت ــ ــرای تغیی ــ ــه ای ب ــ بهان
ــــی نمی تــــوان  کــــرده ول تحریــــم بــــه اقتصــــاد کشــــور هزینــــه جــــدی وارد 
کاالهــــای اساســــی تــــا پوشــــک را در آن  ریشــــه همــــه مشــــکالت از 

کــــرد. جســــت وجو 

گزارش می دهد »جام جم« از روش جدید برخی تولیدکنندگان برای افزایش بهای محصوالت 

فرضیه ای که رد شدتوزیع قطره چکانی؛ شگرد گرانی
صنایع  معاون  اخیر  صحبت های  با  نیز  تولید  کمبود  فرضیه 
تولید  مــیــزان  ــرادران  ــ ب به گفته  عمومی وزارت صمت رد شــد. 
محصوالت سلولزی افزایش 22 درصـــدی داشته و قیمت این 
محصوالت به ویژه دستمال کاغذی و انواع پوشک بچه نیز بین 
1۵ تا 20درصد کاهش یافته است. حاال این سوال مطرح می شود 
گر بازار با مازاد عرضه روبه روست چرا باید برای خرید پوشک،  ا
صف تشکیل شود؟ به نظر می رسد سیاست دولت برای افزایش 
که با  کاال به صورت مرحله ای بوده است به این صورت  قیمت  
اجرای طرح حذف ارز ترجیحی به یک باره، کاالها با افزایش قیمت 
مواجه نشوند و باال رفتن سایر کاالها به صورت مرحله ای اعمال 
شود. نمونه این راهکار را می توان در مواد شوینده مشاهده کرد. 
این روش درخصوص پوشک بچه نیز در حال اجراست. مرحله 
کمبود. مرحله دوم مصاحبه درخصوص تامین نیاز بازار و  اول، 
در نهایت موافقت با افزایش قیمت. این سه گانه می  تواند به سایر 
کاالها نیز سرایت کند.  دولت باید در تصمیم گیری عالوه بر در نظر 
گرفتن منافع مصرف کنندگان، فکری به حال تولید کنندگان کند. 
کیفیت  کاالیی با قیمت و  که  مصر ف کنندگان این حق را دارند 
مناسب تهیه کنند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز با کسب سود 

معقول نیاز بازار را تامین کنند. 

نگاه
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تغییرات قیمت 
 یک مثقال طالی

 18 عیار

به رغم مجوز دولت برای افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن و ممنوعیت افزایش سایر کاالهای موجود 

روح ا... قیطاسی

گروه  اقتصاد

در بازار، با حذف ارز ترجیحی به صورت زنجیره وار قیمت سایر کاالهای دیگر با سوءاستفاده از وضعیت موجود، 
افزایش یافته است.  حذف ارز ترجیحی از کاالهای اساسی توسط دولت سیزدهم با هدف توزیع مناسب یارانه و 
جلوگیری از قاچاق آنها از کشور به اجرا درآمد و در این طرح مقرر شد که تنها قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن 
افزایش یابد و حتی وزیــر کشور اعــام کرد به جز این چهار قلم، هیچ کــاالی دیگر اجــازه افزایش قیمت نخواهد 
داشت اما این گفته وزیر کشور با واکنش فعاالن بازار همراه شد و کارشناسان با استناد به این که سطح قیمت 
کاالها به صورت عمومی از سایر کاالهای اساسی تاثیرپذیر خواهد بود، افزایش قیمت سایر اقام موجود را امری 
محتمل دانستند.با این حال دولت سیزدهم به مانند دولت های گذشته نظارت هایی را در مواجهه با گرانی در 

دستور کار قرار داد و وعده کرد با گرانفروشی مقابله خواهد شد. آنها گفتند اجازه افزایش قیمت ها را نخواهیم داد.
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14
شکوفایی گردشگری 

با تغییر نگرش ها
گــر به دنبــال موفقیــت در جــذب  ا

گروه ایران

حوریه ملکی

گردشــگران خارجــی هســتیم قبــل از 
هرچیــز بایــد روی این موضــوع تمرکز 

دقیق و کاملی داشته باشیم.
ــه اول ضــمــن طـــراحـــی یک  در وهــل
بر اساس  الزم  و  مناسب  ســنــاریــوی 
ــت و  ــ آمـــایـــش هـــای ســرزمــیــنــی درس
صحیح، تمام نقاط جغرافیای کشور 
گردشگری ساماندهی  را بر مبنای سلیقه و نیاز بازار های هدف 
کــرده و سپس با استفاده از تبلیغات و بازاریابی فعال اقــدام به 
جذب گردشگران خارجی کنیم.اختصاص یارانه های حمایتی 
گردشگری در قالب های  کز اقامتی و  مختلف و سوبسید به مرا
گون نظیر انواع معافیت های مالیاتی، تخفیف در پرداخت  گونا
کاهش عوارض ساالنه قانونی و موارد  هزینه حامل های انرژی، 
که در نهایت به  دیگر ازجمله مهم ترین قدم ها در ایــن مسیر 
کز منجر می شود. در دنیای  کاهش هزینه های سر بار این مرا
مدرن امــروز، اصل تجربه یا همان اقتصاد تجربی یکی از اصول 
که ایــران می تواند با اتکا به این مورد و  اساسی به شمار می آید 
در نظر داشتن الزامات خود، موجب ایجاد تحول در خدمات 
گردشگری شــود و محیط جــذاب با انــواع  قــابــل ارائــه در زمینه 
جدایی  نماند  گفته  بسازد.نا توریست ها  بــرای  را  خدمت ها 
عملی فعالیت های اقتصادی و مناسبات گردشگری یک کشور 
از مناقشات و مسائل ظاهری و تنش های سیاسی نیز ازجمله 
کنار موارد  گردشگر به شمار می آید.در  نیازهای مؤثر در جذب 
عنوان شده باید گفت، متأسفانه ساختار اصلی اقتصاد ایران در 
طول ادوار گذشته، همواره با تکیه بر درآمد های نفتی و فروش آن 
گردشگری مورد  طراحی شده و دیگر مقوله ها باالخص صنعت 
گردشگری  گر می خواهیم  بی توجهی قرارگرفته است. بنابراین ا
در ایران توانمند شود باید تمام برنامه ریزی های کالن به صورت 
ویژه مدنظر قرار گرفته و بر همین اساس، یکی از ملزومات اساسی 
گردشگری و  بــرای توسعه این صنعت، تغییر رویکرد به مقوله 

قائل شدن ارزش اعتباری ویژه برای آن در امر اقتصاد است.

یادداشت

I R A N

ایران

گزارش

شاید اشتباه برخی مسؤوالن را باید در تعریف شان 
زیــرا وقتی رقمی  کنیم  از واژه »درصـــد« جست وجو 
کنار آن عدد   را می بینند بــدون توجه بــه ایــن کــه در 

یک واژه »درصد« هم آمده، شگفت زده می شوند.
»درصد« به معنی »برابر« نیست و 40درصد افزایش به 

معنی 40برابر شدن نیست.
ــردش مــالــی صنعت  گـ ــاس آمـــارهـــای جــهــانــی  ــراس ب
گردشگری در جهان تا قبل از شیوع کرونا 1500میلیارد 

دالر و سهم ایران 12میلیارد دالر بوده است.
گر درآمد ایران از صنعت گردشگری در مقایسه  یعنی ا
با ترکیه 0/1 است اما باید بدانیم سهم ما از میزان درآمد 

گردشگری جهان کمتر از یک درصد است.
     تا رسیدن به ایده آل، فاصله بسیار است

دی مــاه 1400 شمسی یعنی در اولین روزهــای شروع 
کــه سایت ســازمــان جهانی  ســال 2020مــیــالدی بــود 
کــرد ایــن صنعت در ســال 2021 با  ــالم  گــردشــگــری، اع
ثبت 415 میلیون نفر نسبت به سال 2020 با 4 درصد 
ــوده. با ایــن حــال، بر اساس بــرآوردهــای  رشــد همراه ب
گردشگران بین المللی هنوز  اولیه  UNWTO، تعداد 
کرونا یعنی  کمتر از سال قبل از همه گیری  ۷2 درصــد 

گــردشــگــری در  201۹ اســـت.  ســرعــت بهبود شــرایــط 
سراسر جهان متفاوت است اما در سال 2021 میالدی 
اروپــا و قاره آمریکا بهترین نتایج را در مقایسه با سال 
کردند و به ترتیب مثبت 1۹درصد و مثبت  2020 ثبت 
گردشگران رشد داشتند  1۷درصد در افزایش ورودی 
ولــی نکته حائز اهمیت این که همچنان آمــار هر دو 
منطقه حدود 60درصد کمتر از سطح قبل از کرونا اعالم 
 ،UNWTO  شده است.طبق آخرین برآورد کارشناسان
کثر متخصصان گردشگری چشم اندازهای بهتری را  ا
گردشگری سال 2022 متصور هستند، در حالی  برای 
می کنند  پیش بینی  صاحب نظران  ایــن  از  نیمی  که 

گردشگری  در سه ماهه سوم 2022 
بازگشت خوبی خواهد داشت و نیم 
دیگر، این بهبود چشمگیر را تنها در 
سال 2023 عملی می دانند. در این 
کارشناسان  میان حدود 65درصــد 
ــه ورودی  ــ ک ــن بــــارونــــد  ــ ــر ایـ ــ نـــیـــز ب
گردشگران تنها در سال  بین المللی 
2024 یا بعد از آن به سطح سال 201۹ 

بازمی گردد. 

     درآمد یک استان ترکیه، 2 برابر نفت ایران

ــر مــبــنــای درصــــد صحبت مــی شــود،  وقــتــی از رشـــد ب

کشور می تواند صددرصد رشــد داشته باشد اما  یک 
هنوز در قعر جدول کشورهای توریست پذیر بماند.

مطابق اعالم مرکز مطالعات خلیج فارس در سال 201۹ 
بیشترین گردشگران خارجی ترکیه به آنتالیا جذب و در 

آن سال 16میلیون گردشگر وارد این شهر شده است.
 این رقم در سال 2021 میالدی و با توجه به شیوع کرونا 

۹ میلیون و 200 هــزار نفر بــود و باعث ایجاد درآمــدی 
کشور شد. درحالی که  بالغ بر ۷ میلیارد دالر برای این 
کل  کــنــون و بــه واســطــه تحریم ها،  هــم ا
درآمــد ارزی ایــران از محل فــروش نفت 
چیزی در حـــدود ســه تــا چهار میلیارد 
دالر به صورت ساالنه است و این به آن 
کــه فقط یــک اســتــان ترکیه،  معناست 
دو بــرابــر درآمــــد نــفــتــی ایــــران از محل 

گردشگری کسب درآمد کرده است!
گرچه آمار فروش نفت، محرمانه است  ا
اما اواسط سال گذشته بود که معاونت 
نفتی  ــد  درآم رئیس جمهور،  اقتصادی 

ایران را  اعالم کرد و در گزارشی اعالم کرد احتماال درآمد 
نفتی ایــران در شش ماهه نخست امــســال)1400( 1/2 
که  میلیارد دالر بوده. این رقم در شرایطی عنوان شد 
این معاونت می خواست از افزایش میزان فروش نفت 
گفته بود رقــم فــوق معادل  ــرا در ادامـــه  خبر بدهد؛ زی

درآمد 12 ماه سال 13۹۹ است.
     هدف ترکیه، 35میلیارد درآمد

اولین روزهــای آغــاز ســال جدید میالدی یعنی 2022 
گفت وگو با  گردشگری ترکیه در  که وزیر فرهنگ و  بود 
کسب درآمــد 24 میلیارد دالری  خبرگزاری آناتولی به 
گــردشــگــری در ســال 2021 اشــاره  کــشــورش از صنعت 
که به هدفمان رسیدیم، به  کرده با عنوان این مطلب 
نکته ای بزرگ تر اشاره کرد وگفت: »این هدف برای سال 

جاری باید به 34/5 میلیارد دالر برسد.«
گرچه ترکیه بر اساس شاخص های رقابتی در صنعت 
کشور برتر  گردشگری در رتبه 43 قرار دارد اما یکی از 10 
توریستی جهان به شمار می آید و بر همین اساس در 
سال 201۸ رتبه ششم برترین کشور های گردشگر پذیر 

را از آن خود کرد.
ترکیه در آن سال با رشد 6 درصدی، پذیرای 46 میلیون 

کسب درآمـــد 25 میلیارد دالری  گردشگر خــارجــی و 
حاصل از توریست های بین المللی بود. این در حالی 
است که این کشور در سال 201۹ نیز با رشد 12 درصدی 
پذیرای بیش از 51 میلیون توریست خارجی بود و به 

درآمد 30 میلیارد دالری دست یافت.
اقتصاد ترکیه طی 10 سال اخیر به درآمد های حاصل از 
بازار گردشگری وابسته بوده و با این اعداد و ارقام به طور 
میانگین حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی این 
گردشگری تعلق دارد. البته براساس آمار  کشور به بازار 
گردشگری، سهم این بازار در اقتصاد  سازمان جهانی 

ترکیه در سال 201۹ به 1۷ درصد رسیده بود.
که در سال 201۸ به رشدی  گردشگری ایــران  اما بــازار 
کسب درآمــد حاصل از این بــازار دست  قابل توجه در 
یافته بود، در ۹ ماه نخست سال 201۹ نیز با توجه به 
گردشگران  نوسانات دالر با رشد 40 درصدی در ورود 

خارجی همراه شد.

 گزارش کامل را با اسکن 

کیو آرکد  بخوانید

فقط یک استان 
ترکیه، دو برابر 

درآمد نفتی ایران 
از محل گردشگری 
کسب درآمد کرده 

است

 آزما صنعت قائم، کسب و کاری از جنس علم، تکنولوژی و مهارت است که تبدیل علم به ثروت را به منصه ظهور رسانده است. این 
امیرعلی حبیبی

نشان ایرانی برتر

شرکت ابتدای کار پنج فرآورده را توسط پنج نیروی خود خدمات دهی می کرد، اما طی سال های گذشته توانسته است تعداد نیرو کار خود را 
به 15نفر رسانده و به بیش از 90 فرآورده خدمات دهی کند. آزما صنعت قائم هر چند با پستی و بلندی های زیادی روبه رو شده است اما 

به خوبی توانسته موانع و چالش ها را مدیریت کند و امروز در جایگاه یکی از بهترین آزمایشگاه های مکانیک و متالوژی در ایران قرار بگیرد. 

کاری خود را بیش از 1700درصد افزایش دهد  که در 16سال گذشته توانسته دامنه  کیفیت محصوالت متفاوت است  آزما صنعت قائم، تکیه گاهی برای 

آزما صنعت قائم، آزمایشگاهی سرشار از علم

کسب و کاری خاص 
کمیت می تواند  خــدمــات دو آزمــایــشــگــاه بــه لــحــاظ 
که این آزمایشگاه ها را  کند، اما چیزی  با هم برابری 
بنابراین  آنهاست.  کیفیت  می کند،  متمایز  هــم  از 
ــا صــنــعــت قائم  ــ ــا آزم ــه ابـــتـــدای مــواجــهــه ب ک ــی  ــوال س
کسب  که وجــه تمایز ایــن  ایجاد می شود ایــن اســت 
کشور چیست؟  کــار با دیگر آزمایشگاه های سطح  و 
امیرحسین رفیعی، مدیرعامل آزمــا صنعت قائم در 
گفت:»دالیل متعددی باعث ایجاد تمایز  بــاره  این 
بین آزمــایــشــگــاه مــا و دیــگــر آزمــایــشــگــاه هــا مــی شــود. 
ابــتــدا، مهارت ما در انجام آزمــایــش و ارائــه خدمات 

آزمایش های مکانیکی و متالوژیکی است. 
کنار  شرکت ما با استفاده از نیروی جوان و علمی در 
ــا تــجــربــه تــوانــســتــه سطح  نــیــروهــای پیشکسوت و ب
افــزایــش دهــد. بنابراین  مــهــارت آزمایشگاه خــود را 
نتایج آزمایش دقت بیشتری داشته است. یکی دیگر 
کــرده، خالقیت اســت. ما  که ما را پیشرو  از عواملی 
بعد از مواجهه با الیه های ضخیمی از تحریم و عدم 
کشور، تصمیم  امکان ورود دستگاه های متفاوت به 
به ساخت آنها گرفتیم. با قرار دادن سرمایه و قسمتی 
آزمایشگاهی  دستگاه های  تولید  روی  خود  وقت  از 
کمتر آزمایشگاهی  که  کنیم  توانستیم خدماتی ارائه 
در اختیار دارد. درنهایت می توانم به ارائــه خدمات 

خاص توسط آزما صنعت قائم اشاره کنم.«

گسترش به شرط حمایت
ــره خدمات شرکت آزمــا صنعت قائم، از  افــزایــش دای
کار نشان دارد. اما مساله  کسب و  پویایی و رشد این 
کــار، صرفا  کسب و  گسترش یک  که  اصلی این است 
محدود به افزایش میزان خدمات نیست. امیرحسین 
کار  کسب و  رفیعی، در ارتباط با برنامه های آتی این 
گفت: »بــا توجه به  گسترش خــود به جام جم  ــرای  ب

گسترش یک  گرفته ایم  که در آن قــرار  شرایط زمانی 
کار چه از لحاظ فیزیکی، چه از لحاظ دامنه  کسب و 
کــاری، اندکی سخت اســت. مسائل متعددی باعث 

کاهش حاشیه سود ما می شود. 
گردش خود را باید  از طرفی، ما بخشی از سرمایه در 
دستگاه های  تعمیر  و  نوسازی  کالیبراسیون،  صرف 
کنیم. هر چند در این سال ها تمام تالش خود  خود 
کرده ایم.  کار خود  کسب و  کــردن  گسترده تر  را بــرای 
کار  کسب و  گسترش بیشتر  امــا در حــال حاضر بــرای 
خود به حمایت نیاز داریــم. با دریافت حمایت های 
گسترش فضای  مادی و معنوی می توانیم نسبت به 
شــرکــت، دامــنــه خــدمــات و مــقــدار خــدمــات اقـــدام 
مــحــدوده  مــی تــوانــیــم  گسترش  بــا  نهایت  در  کنیم. 
کشورهای همسایه را از آن  ــازار ایــران و   بیشتری از ب

خود کنیم.«

مشکالت صنایع، مشکالت ما
عموم کسب و کارهای خدماتی به شکل های متفاوت 
به کسب و کارهای دیگر گره خورده اند، بنابراین رشد 
بــه رشــد حیطه های دیگر می بینند.  را منوط  خــود 

گــفــت:» شرکت مــا مانند  رفیعی در ایــن ارتــبــاط 
غالب شرکت های دانش بنیان دیگری 

ــات آزمــایــشــگــاهــی ارائـــه  ــدم ــه خ ک
صنایع  بــا  ــه وضــوح  ب می کنند، 
ــد و  ــت. مــا رشـ ــ ــره خــــورده اس گـ
توسعه خــود را جــدا از رشــد و 
نمی بینیم.  صنایع  گسترش 

ارائه تسهیالت و خدمات به این 
کسب و کارها به صورت غیرمستقیم 

باعث رونق کسب وکار ما نیز می شود. در 
صورتی که مشکالت صنایع رفع شود، ما و صنایع کنار 
از  همدیگر قد می کشیم و می توانیم سهم بیشتری 

کشور و حتی منطقه را به خود اختصاص دهیم.« 

تعرفه های غیراصولی، معضلی برای خدمات
یکی از دغــدغــه هــای مشترک بین ارائــه کــنــنــدگــان و 
شده  اعــالم  تعرفه های  خــدمــات،  دریافت کنندگان 
که خدمات  برای خدمت موردنظر است. در صورتی 
بیش از حد ارزان ارائه شود، حاشیه سود ارائه کنندگان 
پایین آمــده و باعث ایجاد مشکالت متعددی برای 

آنها می شود. یکی از اولین نتایج این تعرفه گذاری، 
ــان رشـــد و تــوســعــه خــدمــتــگــزار  ــک عـــدم ام
که خدمات، بیش  اســت. در صورتی 
گران شود، دریافت کنندگان  از حد 
ــافــت این  خــدمــات، تــوانــایــی دری
خدمات را نداشته و در نتیجه، هم 
ارائه کننده،  هم  و  دریافت کننده 
ارتباط  در  رفیعی  می شود.  متضرر 
آزمایشگاهی  خدمات  تعرفه گذاری  با 
ــای اصــلــی همه  ــدغــه ه ــفــت:» یــکــی از دغ گ
آزمایشگاه داران، بحث تعرفه است. از نظر ما تعرفه 
خدمات آزمایشگاهی باید شناور باشد. زیــرا بالغ بر 
۸0درصد از مواد اولیه مصرفی ما وارداتی است و عدم 
ثبات در قیمت های جهانی و بــازار باعث می شود با 
گران شدن مواداولیه، حاشیه سود ما به شدت کاهش 
یابد و حتی در برخی موارد به صفر برسد. همچنین 
بــرای افزایش  از آزمایشگاه داران  ــواردی بعضی  در م
حاشیه سود و عدم ایجاد ضرر مالی مجبور می شوند 
از انجام بعضی از آزمایش ها چشم پوشی کنند و صرفا 
برای آن آزمایش سندسازی انجام دهند. این مورد 

ــوال قــرار  باعث مــی شــود صحت نتایج در معرض س
بگیرد. به طور کلی، فکر می کنم ارائه تعرفه ها به صورت 
برای  و  ــوده  ب اشتباه  قیمت های مطلق  با  و  ساالنه 
کارهای آزمایشگاهی  جلوگیری از ضرر و زیان کسب و 
کــرد:»  کید  تا رفیعی  شــود.«  ارائــه  برنامه هایی  باید 
بــرای  ــا صنعت قائم هیچ گاه حاضر نشده اســت  آزم
کاهش  افزایش دامنه سود خود، دقت آزمایش ها را 
 و مـــورد ســـوال قـــرار دهــد و بــرنــامــه مــا بـــرای همیشه

همین است.«

بارش های علمی برای آتش
دانش بنیان  از  نشان  می تواند  خالقیت  و  ــوآوری  نـ  
کار باشد. عوامل متعددی باعث  کسب و  بودن یک 
ــران به  ــ شـــده دســتــرســی آزمــایــشــگــاه هــای داخـــل ای
کند.  کاهش پیدا  مواداولیه و دستگاه های مورد نظر 
ــرای رفــع ایــن مشکل  امــا راهــکــار ایــن آزمایشگاه ها ب
چــیــســت؟ رفــیــعــی پــاســخ داد:» مــا نــیــز مــانــنــد تمام 
و  آزمایشگاه های دیگر، درگیر مسائلی مانند تحریم 
قیمت باالی ابــزارآالت بودیم. اما در سال های اخیر 
توانستیم در مـــواردی با تکیه بر دانــش و خالقیت، 

دایره فعالیت خود را بدون ورود مواد و ابزار از بیرون 
گسترش دهیم. یکی از بزرگ ترین پروژه های ما مربوط 
بــه انــجــام آزمــایــش هــای مــربــوط بــه سیستم اطفای 
کــه توانستیم  آتــش یــا بــارنــده هــای آتش نشانی بــود 
تمام تجهیزات مربوط به آزمایش این سیستم ها را 
خــودمــان بسازیم. ایــن سیستم نیاز به آزمــون هــای 
که ما از پس همه آنها برآمدیم و درنهایت  زیادی دارد 
را  ISO 17025 ــه  ب مــربــوط  ــواهــی هــای  گ  توانستیم 

دریافت کنیم.«

azmasanat.com

info@azmasanat.com

09212246214
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تهران - کیلومتر 1۸ جاده مخصوص 
ج - بعد از داروپخش- خیابان 6۳  کر

ک ۸ - کوچه دوم پال

 راه های ارتباط با این شرکت فناور

سهم ایران،یک درصد از هزاران میلیارد دالر
کمتر از یک درصد   گردشگری جهان، سهم اش به  گرفتن در رتبه ۸9  ایران با قرار 

از کل 1۵هزار میلیارد دالر رسیده است
چند روز پیش خبرگزاری تسنیم با استناد به گزارش »شورای جهانی سفر و گردشگری« مطلبی با عنوان رشد 40 درصدی صنعت گردشگری ایران در سال 2021 منتشر کرد.

سردبیر استان ها

محمدرضا هادیلو

 متنی که باعث شد سخنگوی دولت نیز بر اساس آن توییتی بزند.علی بهادری جهرمی، با اشــاره به آمــاری در خصوص صنعت گردشگری ایــران در صفحه توییتر خود
نوشت: تازه ترین گزارش نهاد های بین المللی نشان می دهد، صنعت  گردشگری ایران که در سال 2020، منفی 45 درصــد رشد داشته، در سال 2021 با رشد 

40 درصــدی، به ارزش 202 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی همچنین اضافه کرده که میزان اشتغال در این صنعت نیز 5/1 درصد افزایش داشته است 
و گردشگران خارجی 2/5 میلیارد دالر در ایران خرج کرده اند.وقتی گردشگری ایران به ارزش 202 هزار میلیارد تومان رسیده است، با احتساب دالر 28هزار 
تومانی به رقمی حدود 7/2میلیارد دالر می رسیم و هنگامی که عنوان شده خارجی ها 2/5میلیارد دالر در ایران خرج کرده اند یعنی 70هزار میلیارد تومان آورده 

داشته ایم اما این رقم در مقایسه با درآمد 24 میلیارد دالری ترکیه که در همان سال، رقم خورده چیزی حدود 0/1 است.

خبر

گــر عالقه مند به  نمایشــگاه آجرهای قالچی افتتاح شــد و ا
بازدید از این آجرهای باستانی هستید، می توانید به موزه 
مفاخر بوکان بروید. در این نمایشگاه که به مدت یک ماه 
دایر است، 51 قطعه آجر 2۸00 ســاله متعلق به تپه قالچی 

بوکان به نمایش گذاشته شده است. 
آجرهای لعاب دار 2۸00 ساله قالچی سال 13۹۹ از سوئیس 
به ایران برگردانده شــد. این آجرها متعلق به عصر آهن در 

ســایت ماناهــا در قالچی بــوکان اســت؛ محوطــه ای که در 
ســده ۷00 تــا ۸00 پیــش از میــالد، محــل پادشــاهی ماناها 
بــوده اســت. آجرها 30ســال پیــش یعنــی در ســال 1۹۹1 از 
ایــران قاچــاق اما در ســوئیس توقیف می شــود تا 15 ســال 
بعــد کــه دادســتان ســوئیس تصمیــم بــه تعییــن تکلیــف 
پرونــده می گیــرد و تعلــق آجرهــا بــه ایــران و منطقــه عصــر 
آهنی قالچی بوکان اثبات می شــود. در ســال 2016 دادگاه 

رای به استرداد اشیا به ایران می دهد اما تحریم، بازگشت 
آجرها را چهارســال به عقــب می اندازد. آجرهای اســترداد 
شــده از ســوئیس درنهایت به ایران بازگشــته و راهی موزه 
ملی می شوند. آجرهای قالچی تنها آثار تاریخی به سرقت 
رفته ایران نیســت که در ســال های اخیر بازگردانده شــده 
کنــون و بــا تالش هــای انجــام شــده، 1۸ مجموعــه آثار  و تا

تاریخی سرقتی به کشور بازگردانده شده است. 

آجرهای 2800 ساله 
 قالچی به زادگاه

خود برگشتند 



دانش
S C I E N C E۱۵

تازه های دانش

���ره ۶۲۴۱ ۱۴۰۱ ۳۰ ��داد  دو�ــ���

����ن، �����، ���ن  �� ���ن ��� دا����ه از ����ی، ��
دا�����ان   �������� �ــ��ــ� �ــ�ی   ������� ــ�ان  ا�ـ و 
��ات �� ���� ���د��ی ����  �� ��ا ��ان را ������� ا�� 

������ ���ن ا��م ��� ادا�ــ� دارد.
��ارش ��م �� از ���د ار�����ت   ��
و �ـــ�و�ـــ� �ــ�ــ�ــ�د �ــ�ــ�ــ�ــ�(ص)، 
در را�ــ�ــ�ی ���� �ــ��ــ�ر�ــ� ����د 

ار���ی  �ــ�ــ�وری �����(ص) در «�ــ� ا�ــ�ا�ــ� و  و   ���
ــ�آوری ���ن ا�ــ�م» و  ����� ����ن ���، ���وری و �
از   ����� � در �ــ�زه ����� ��زی، �ــ�
دا�ــ�ــ�ــ�ــ�ان   �������� �ــ��ــ� �ــ�ی 

��ان ��ا�� ��ه ا��.
�، ����د ��� و ���وری  در ا�ــ� �ــ�
ــ� �ــ�ــ�ان �ـــ�اح و  �ــ�ــ�ــ�ــ�(ص) �

���ی ������ �� �����ت ���� و ���وری ���ن ا��م 
وارد ����� و ����ری ��ه و ������ ��ی د������� ای 
� را �����ه ��ا�� دا�ــ�. �����ت ���� و  ا�ــ� �ــ�
���وری ����� ���ن ا��م ��� در ���� ����� �����ن، 
����� ��ی   ���� و  ������ن   ����� ����ش  و  ارز�ــ��ــ� 

������� آ��� را �����ه ��ا��� دا��.
�� ��ا�� ��ی ���� ��ه، ����� دا��� ����ری ��ی 

ــ�)،  ــ� ــ� ــ�� ــ�(� ــ�� �ـــ�ـــ�ر�ـــ�ی ا� �ــ�ــ�ــ� و �ـــ�ـــ�وری 
����� ��ی ر�� و ����� ۱۰۰ ��و���� در ��ل را از ���ر 
���ن دا����ه ��ی  ���ا �� ���� �����ه ����� ا��. ��
����ن، ���� ���ن، UPM ����ی،  �� ���� ،����� ���
ICCBS �ــ��ــ�  و  ــ�ان  ــ ا� �ـــ��ـــ�ی، ����� �ــ��ــ�   UPSI

 � ا�ــ� �� �ــ�ای ����ری در  ����ن  �� ��ا��  دا����ه 
ا��م آ��د�� ��ده ا��.

ــ�زار ا�ــ� ����  �����ر د�ــ�و�ــ�ی، ���� ����� �
�����ا��  آ�ــ�ــ� �ــ�ی  �ــ�ر�ــ�د  در�ـــ�ره  دا�� ����ن 
��� ����ه �� ���� �� ��د ��ا��س �������� 
�ــ�ــ�وری �ــ�ی ا�ــ� �ـــ�زه در �ــ�ــ�ن �ــ�ا�ــ� ��ه 
 �� ا�ــ�، �� ����: «�ــ�ا�ــ�س ا�ــ�ا�ــ� ������� 
ــ�ای ا�ــ�ــ�ــ�ده از ا������ و ���� �ــ�ــ�اه و�ــ�د  �ـ
دارد، ���ان ���ف ���� �� ا��ا�� ���ا �� ��� 
و �� ��� آن ا��ا��ر��ی ���� ���اه و ارا�� د���ه ��ی 
را  ���� ���اد د�� ��ی �ــ�د   �� ا�������  ����ت 
ا�� �� روی   �� ا�ــ�ا�ــ� د���  در ����� ����� 
���ن د�� ��ی ����، از ���اد آ��� ��ی �����ی 
 ��  ���� ��ای ا��ا�� ������ی ������� ا����ده 
�ــ� از ���ظ ���� ���� ���ی و �ــ� از ��� 
 ������� ����د  د�� ��ی   ������ ���ود�� 

ا��. �����ا�� �� ��� ا����ده از آ��� ���� �� �������� ���اد 
���ن  ���� ����� ��ق ���ا ��ده ا��، ���� ا���ا آ��� ��ی ��� ���� و ا

��� ���� در ���� ���� ���اه �� ��ر �� رود.»

     مزایای استفاده از آنتن بومی
ــ�ره ��ا��ی ا�ــ� ���وری �� ����: «ا�ــ� �����ت  د�ــ�و�ــ�ی در�
����� آ��� د��  ���� �� ا��ا�� ���� و ����� ����، ����د 
�ــ�ر�ــ�ان ����� �ــ� �ــ�د. در �����ی ���ی  و �������� ���اد 
�ــ� �ــ�ــ�ری �ــ� ���ن ��ی ������ و ز��ر��  �ــ�ــ��، ����ژ�� و �ــ�ا
ــ�ارد،  ــ�د �ـ ــ�ی ����� و�ـ ــ� � ــ�ای ��� د� �ــ� �ــ�ــ�ی ����� �ـ
ا����ده از آ��� ��ی ��� ����ه روی د�� ��ی ����د �� ��ا�� 
 �� ���� ��ی را ارا�� د��. ا ����ر ���ون �� ���� �� ��ده و ���� 
ــ�اع ����� آ��� ��ی ����� را �� �ــ�ار د�ر  ������� ���� ا�
در��� ������، ��ای ۳۰ ��ار آ��� ��رد ���ز ���ر��ن، ���ی ��ود 
۳۰ �����ن د�ر ���� �� ۱۰۰ �����رد ����ن ����� �� ��د �� �� ����� 

از ����� دا�� �� ��ان ���ی ��و� ا�� ���ان ارز را ����. 

     کنار زدن محصوالت چینی با توان و کیفیت تولید داخل
«ا��ا��ر��ی ���� ���اه �� ۶ـ ـ ۵ ��ل ��� ���ز���ی ��ی ز������ 
���� ��د از���� آ��� ��ی ����� �������ه را از ���� ���ر��ی 
ارو���� ����� �� ��د�� و �� از آن ���� �� ا�� �����ت را �� ���� 
����ی ����� ��د�� و ا��ان �� �����ات ��رد ���ز ��د را از ا�� ���ر 
�� ����.» ���� ����� ��زار ا�� ���� دا�� ����ن ادا�� �� د��: 

�ــ�د ��  «در ���ن ��� �ــ�ل ��� ���� �� �ــ�ش 
����� و ����� و ����� ��زی ��ی او��� آ��� ��ی 
��� و �� ا��ا��ر��ی  وا���� و �� ����ه را ����� 
دا�ــ�ــ� ���� �ــ�ــ�اه ���و�� ا�ــ� ���� ��� ز�ــ�ا 
د����� ا��ا��ر�� �� �����ت ��ر�� آ�ــ�ن و 
���� ای  �����ا��  �ــ�د.   �� �����  �� �����  ���
�� ���� دا��� ��ا����. ��� از آن، ���� ���� 
ـ ال �� ��   ���اه ����� ��� داد و آ��� ��ی �� دیـ 
ــ� �ــ�ــ�ا�ــ� �ــ�ــ� �ــ�ــ�رم  � ــ�  ــــ� � (TD-LTE) را�
 ���� ز�ـــ�ن  ا�ــ�  در  �ــ�ــ�.   �������� را  ا������ 
ــ�ر�ــ�ی  ــ�ا� ــ� ۳۰۰ آ�ــ�ــ� وارد ���� �ــ�ــ� از ا� �ـــ�   �
ــ��ـــ� دا�ــــ�،  ــ� �ـ ــ ــ�را� ــ � دا�ـــ�ـــ� �ـــ� و �ــــ�ن 
���ز���ی   �� �� �ــ�د.   ��� را  ا�ــ�ا�ــ�ر�ــ�  ا����د 
�ـــ� آ�ــ�ــ� �ــ�ی �ــ��ــ��ــ�ی �ـــ���ـــ� �ــ�ــ� آ�ــ�ــ� ��� 
ــ� �ـــ�ای �ــ��ــ�ــ� آن �ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ��ــ� ���  � ــ�  ــ�س � ــ� ــ�ه ا� ــ�� �
�ــ�ــ�ر ا�ــ�ــ� �ــ�.  ــ� و �ــ�ــ� از ا�ـــ�ا�ـــ�ر�ـــ�ی ���� �ــ�ــ�اه  �ــ��ــ� �
�� ا������ ��� ���� ���� ���اه (5G) در د��� در  در ��ل ���� 
����ش ا�� �� �� در����� آ��� ��ی ����� ��ای ���  ��ل 
��زه ا������ را آ��ده ��زی ����. �� ا�� ��ل ا�� ��� ���ز در ���ر 
�� ���ز �� ����� ز������ دارد و�� در ��� ��ی دوم، ��م و ���رم 

از آ��� ��ی ��� ����ه ���� ا����ده �� ��د.»

     صادرات آنتن های ۸ بانده ایرانی به کشورهای همسایه
ــ�ره ������ ��ی  ــ ــ� �ــ��ــ� دا�ــ� �ــ�ــ�ــ�ن در� �ــ��ــ� ����� �ـــ�زار ا�
��درا�� ا�� ���� �� ����: «���� ا�� ������ت ��زار ����� 
��ا�� را �� ���ر��ی  را ��و� ��ده ا�� و �� �� ا��وز ����� ���� �� و ��ا
ا�������ن و ����� دا��� ا�� �� ������ ��ی ��د�� ��ن �����. �� 
��ه �����. �� زودی ��ار ا�� در �������ه  رو��� �� در ��ل ��ا
���وری ��ی ������� ���ر ��ر�� ��� ������ از �����ت ��ن 
���ر ��رد  ارا�� ����� و ��� ����ل را در ���� ا��ا��ر اول آن 

���ه ��داری ��ار د��� و وارد ��ا�� ��� ��ارداد ����.» 

     تولید داخلی، فقط تولید محصولی خاص نیست
ــ�، ا�ـــ� ����  ــ� ــ� �ـــ�ـــ�وری روز د� �ــ�ــ�ر �ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ�ی ����� � در 
و   ������ �ــ� �ــ�ر  ــ�دی  ز�ـ ا����ل آ�����  ��ا����  دا�ــ� �ــ�ــ�ــ�ن 
��������� ا���د ��� �� ���� ا�� ���� ا�� �� ����� دا��� ��ار 

�� ��آ�����  ���� ��� �� ����� ������ ��ص ���� ��د ���� ا
���ر را �� �� �����  ��ر����  �� در��� ��� رود ���� ��� ��ی 
وادارد. د�ــ�و�ــ�ی در ا�ــ� �ــ�ره �� ����: «���� �� �ــ�ای ۴۳۰ ��� 
���ز��ن  �ــ��   ��  ������ و  دا���  ا������ا��   ������ �� ��رت 
��ر��ه ��ی ز��دی �� �� ��ر ��ازی در ��ل ����ری ��  ���� �� و 
�� ����� �� �� ار���ی ���وری در �� دا���� و �� ا��اد ز��دی در 
آ��� ����ل �� ��ر ��ه ا��. ��ای ���ل ��ای ���� روی آ��� ��ی 
ا����ده  �����وژن  ���وری  از    (radome) ر�ــ�وم  �� ���ن  �����ا�� 
�� ����. �� ��� از ا�� در ا��ان ��� ����� ���د �� ���ا�� ��ر ��ر�� 
�����ز�� ������� �� ���� ��ی ر��و�� در آن ا���د را ا���م د�� 
��د�� ���ز را در  �� �� ا�� ��زه دا����، ���  ا�� �� د��� ���زی 
��ر���� �� �� ���اه �� �� ��  ����. �� ا�� ا�ــ�س،  ���ر ����� 
���. در وا�� �� ���ز���ی  ����� ����ل را در ا�� ا���د راه ا��ازی 
��د�� و آ��� �� �������ن را ��ا��س ���ز �� �� روز  را �� آ��� ����� 
��د��. �����ا�� �� ا�� ��ل ��، ��� ����ری از ���و��ت ��ر �� در 
ا��ان ����� ���ا ��ده ا��. در ���ر ا���� ���� ��ی ���� ��زی و 
������ر��زی �� �� ��� �� آ��ه ا�� و ��ای ا���د �� ����� ��ای 
�����ت ��رد ���ز �� ا��م آ��د�� ��ده ا��. در �� ��ل ا��� ��� 
�� در آن ��ود ۱۰ ��ارداد ��ب �� ا��ا��ر��ی ���� ���اه دا���� 

��ار آ��� ����� ��و��� ا��.»

     ارتقای آنتن دهی در روستاهای کمتربرخوردار
د�ـــ�و�ـــ�ی �ــ��ــ��ــ� �ــ�ی �ــ�ــ� روی �ــ��ــ� را ا�ــ� �ــ�ر ����� 
 ����� �� �� ���: «در ��ل ���� روی ����� �� �� اس ��ی 
 �� ��ر �� ���� �� ا�� ��ف  (Small Cell) ��ای ���� رو����� 
رو������� �� ���ز �� ��� ���رم ا������ ���اه د����� ��ار��، 
���ا��� از ا�� ����ت ���ه ��� ����. ا�� ������ در ���ر رو���ی 
�� ����� ������ ���� ��د  ���ر در ��ل ا��ای آز����� ا�� و ا
�� �� وزارت ار�����ت و ا��ا��ر��ی ���� ���اه ا���م  ��� ��ا��� 

��ه ��ار ا�� ��ار رو��� را �� ��ل آ���ه ���� د�� ����.» 

گزارش روز

ــ�ه �ــ��ــ�ــ�ــ�ل در  ــ� ــ� ــ�ــ�ــ�ــ�ان دا�  دا�

دا�� و ����

��د�� ز������

آز�ــ��ــ� �ــ�ی �ــ�د،  از   ��� �������� در 
��� ����� از ��ل ��ی �� ��ه را روی 
��د�� و ��ا����� ��   ��� ���� ���
۸۷ در�� ���� ورود ا��اج ���� ����. 
��د��   ��� �ــ�وه ��������  ا���ا ا�� 
�ــ�ــ� �ــ�ی �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� �ــ�د �ـــ�ل �ـــ�ی 
ــ�ــ�)، ا�ـــ�ات  ــ� � �ــ��ــ�ک �ــ� (�ــ� �ــ�ه �
�� ���ش �� را ��ب �� ����. ا����  ����ط �� ��� ���� ��وا
�ــ�ش �ــ�ی ��   �� ا�ــ� ��ل �� ��ا���� �� ������ ����ر �ــ�� را 
��در �� ����ن آ��� ���� �� ��د ��ب �� ���. �����ا�� ��ای 
��د ���� آ��� را  ا�� �� ���ان �� ��ر ���� از ا�� ��ل �� ا����ده 
�� ���� ای ����� داد �� ���ا�� ������ ��ی ����� �� را �� ��ب 
�ــ�ــ�. ا���� در آ�ــ�ــ�ه ���� ا�ــ� دا�ــ�ــ�ــ�ــ�ان ���ا���  �ــ�د 
���� و �� ��� آ���  �����ر ��ل ����ای ا�� ���ات را ����� 
در ���ی ���ون ������ن، ���ی ورود ��و��ای ��دد ا��اد و 
ا���� ��درو�� را ������ �� �� �� ��ر���ی آن در ���� ��ا����، 

از وزن ��ا������ ������. 

     استتار آکوستیکی
ا���م ��� ��� ���ی ��اد  ���� ا�� �����ن، ����ک ��   ��
روزی  ا�����  داده  ���ن  آ���  ��ر�� ��ی  ���� ا��.  �ــ�ذب 
 ������� آ ا����ر   ��  �� از ������� ����  ا����ده   �� �� ��ان 
����ک �� ��� �� ���، د��ار��ی ���� �� را �� ����د��اری ��ی 

����ر ��زک ��ذب ��ا ������. 

���ش �� از ۶۵ �����ن ��ل ��� �� ���ن �� ا����ده از ������� 
�� ��ا���� د�� در ��ر��� را �� د�� آورده ا�ــ�.  ��� ���� ��وا
ــ� دار�ــــ�، �ــ�ا�ــ� از  � ــ�وا �ــ�ــ�ا�ــ��ــ� �ــ� �ــ�ا�ــ��ــ� �ــ�ــ� �ــ��ــ� �
�� ا�� ��ا از ا���ی ��د�� آ��� �����  ��د ����� �� ���� 
ک �ــ�ا، از  �� ��د و �� ا�� ����� �� ��ا��� �� ا����ده از �ــ�وا
 ���� �� ��ر �� ��ر�� ا��، �������زی   �� ���� ا��اف ��د 
���ش ��  ا���  ���� ��ی  ����ک ��   .������ را  �ــ�د  ���ر  و 
ــ�ای �ــ�ــ� ���ی  ــ ــ�د � ــ ــ�ــ� �ــ� د�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ر ز� ����� و آ�
�ــ��ــ�، از����  �ــ��ــ� �ـــ�د، ����� ����� و �ــ� ا�ــ�ار�ــ�ی د�ــ��ــ� 

������� ���� ��ه ا��. ا����ر آ

     چالش ساخت صفحه های فوق نازک جاذب صدا
��ل ��ی  روی  ��� ��ی  در������   ��� �ــ�ل  دو  دا�����ان 
����ک �� �ــ�ذب �ــ�ا ����� و �� ���� د��� آ��� را در ��ا�� 
���ر�� ��ی ����� ��د ������ �� ����. ا�� �����ن �����ر 
ــ� �ــ� �ــ�ان �ــ� ا����ده  �ــ�د�ــ� �ــ� ������ آ� ا�ــ� �ــ�ل �ــ� را �ــ�ر�ــ� 

از ا�� �����ر، ��� ��ی ��ذب ��ا ����� ��د. 
آ��� ���� اول �� ������� و��� ا�� ��� �� در ����� ���� 
������� ����ر ا������ ا�� ��ار �����،  ����� د��ار �� از ��� آ
����� ��� �� ���� �� ا�� �� و��� ا�� ��� �� روی ����� 
�����، ������� ��ی ��ب آ��� ����� �� ��� ��  ����� د��ار ��ار 
 ����� ���. �� ���� د��� �����ن �� آز����� ��� ��ی 
 �� آ��������� ��������  را روی �� د���  �ــ�ل ����ک ��  از 

��ا���� ��ب ��ای آن را ارز���� ����.
ا�� ��ل �� (��ل ��ی ����� و ������ ����ک ��) ا���ا ��ون و��د 
��� و ��� �� ���ادی از ��� ��ی ���، ��ر�� ���� و ����� 
���ن داد ��ل ��ی ��� دار �� ��ا��� ۸۷ در�� از ا��ژی ���� 

ورودی را ��ب ����.
�ــ� ا�ــ� �ــ�ل �ــ� ����ر �ــ�ز�ــ�ــ� و  �ــ��ــ�� �ــ��ــ�ــ��ــ�ار�ــ� ا�ــ� ا�ــ� 
در وا�� �� ��� ��� دار �� ������ ����� ��ل آن ��� ���� 

ا�� �� ��ب ��د �� ���.
ــ�ل �ــ��ــ�ک �ــ�، �ــ��ــ� ������  ــ�ــ�ده، از � ا�ــ� �����د �ــ�رق ا�
������� ����� ����� ا�ــ�. ا�ــ� �ــ�� ������،  �ــ�ذب آ
 �� �� ��ی ������� ��دی ا�ــ�  �� دارای و�� �ـــ�ده ای ا�ــ� 

��� ��ان آن را �� ��اد ������ ����� ��د. 
 ��  ���  ��� ��� �� ��ا�� در �ــ�ــ�رزه �ــ� آ�ــ�د�ــ� ����  ا�ــ� 
دو��� آ��د�� ز��� ����� ا�� و �� ����� �����ری ���� 
��ل ��ی ����ک �� در ������ ��ی ����� �� �� ��ر ����، ������ 
���� ��ی ���� د��� ����� ��د. در وا�� ��ا�� ا�� �����ر، 

���� ���ی ا�� �����ن ا��. 
Daily mail :����

آزمایشگاه

ساخت کاغذ دیواری ضد صدا با الهام از بال شاپرک

���� ��ن �� ���� آ��� د�� در ���ر
�����ن �� ���� دا�� ����ن، ���� �� ���� آ��� ��ی ۸ ����ه �����ا�� ��ای ����ش و ����د ����ت ا������ و ���� ���اه ��ه ا��

���اد ��ر��ان ا������� ��ز �� ��ز در ��ل ا��ا�� ا�� و ����� ��ای �������� �� ا�� ���ز ���ر ���� 

دا�� و ����

 ��� ����

��ا����ی �� و �����ی ��ی را�� را ار��� داد. از ��ی د��� آ��� د�� ���� و ���د د����� �� ا������ �� 
����� ���� ���ل در ����� د�را�ــ�ــ�ده و ���� از �و�����ی ���ر ���ر�� ا�� �� �� ���ع �����ی 
�����-۱۹ و ����ی ��ن ��آ��� آ��زش، ��� از ��� ا���س ��. ���� ا������ و ����ت ���� ���اه 
�ــ�ای ��د�� ��ن �� ��� ���� ���ر��ی ����� ����� و ������ در ز���� ��ی ����، �������� و 
����را�� از ا��ا��ت ������� ا���ر ا��. در ا�� را��� ��� از ���� ��ی دا�� ����ن ا��ا��، ا�� ���ز را 
�� در��� ������� ��د و از ���م ا�����ت و ��ا����ی ���و��ی ����� ��د ���ه ���� �� ��ای ر�� ا�� 
���� ���ا�� ��م ����ی ��دارد. ا�� ���� ��ا���� ا�� �� ا����ده از ���� ������ن ا��ا�� در ز���� 
������ �����، �����و���، ��ق، �����ات و ������ �� �����ی ���� و ����� �� ��ز���� آ��� ��ی �����ا�� ��� ����ه 

ز از ���ر در ا�� ��زه ��ص ��ه ا��.  د�� ����. ا�� د����رد ز���� ��ز ر�� ���ز دا�� و ������ی از ��وج ا�

مونتاژ با تولید متفاوت است
���� ����� ��زار ���� دا�� ����ن ��ای ����� دا�� ���وت ��ی ز��دی ���� ا��. او ����� ا�� و��� ������ را در ���ر 
 ��� �� ����� از ���� �����ژ، ������ را در ا�ــ�ان �����  ����� �� ����، �� ��ا��� ��ای آن ������� واردات ������ و�� ا
����� ��� ��د و ��م آن ���� �� در ��از ���� ��ی ���������ه دا��� ��ار �� ���د. در����  �� د��� ��� ��ا��� ����� 
�� ��ا��س ����  �� ���� �� آن ���� ��د و ��ا��س آن ��� �������  �� ��� ���� دا��� ����� ����ر ���� ا�� 
دا�� ��� ����� دا�� ����� و آ����� �� �������ن �����ژ ��ه و ���� ����ا�� دا��� �����، ���وت ���� ��د. د��و��ی 
� ���ر �� ��رت ��ژو�ر وارد و �����ژ �� ���،  �� ���� ���و�� ���� ����� ����� �� �� ۱۰ ��� �����، ����ت را از ��ر �� ����: «ا
��� و �� ا��ا��ر��  ����ه �����  ���������ه ����ب �� ��د و �� ��ا�� �� ���� روش، ۱۰۰۰ د����ه از ������ را در ز��ن 
� ا������ از دا����ه دارد در ����� ����� آن ����ل را  �� ۲۷۰ ��� ���� ��ر ���و��، در ���� �� ����� �� ۴۳۰ ��� ����� 

��� ۱۰۰ ��رد ��وش دا��� ا��.»

نکته

ا���ن �� ا������ 
 ���� ���� ���

���اه (5G) در د��� 
در ��ل ����ش 
ا�� در����� 

آ��� ��ی ����� 
��ای ��� ��زه 

ا������ را 
آ��ده  ����

ر������� از ز��� ��زه ��ی ����� ا���

چرا جزیره کیش 
روی ویبره رفته است؟

�ــ�داد   ۲۵ ���ر����  ــ�اد  ــ�� � از 
�� ����اد ������ ۲۹ �ــ�داد ۱۴۰۱
ــ�ی  ــ�ر� �ــ�ــ�ــ� ۴۳ ز�ـــ�ـــ� �ـــ�زه �ـــ� �
�� دو �� ��زه  � داد  ۳/۵ �� ��� ر
�ــ�ــ�، ���� �ــ� �ــ��ــ� ۲۱ و ۱۵

د���� و ۲۱ و ۳۱ د���� �� ����� 
�ــ� �ــ�ر�ــ�ی ۴/۷ و ۴/۵ ر�ــ�اد�ــ�. 
 ���� آ�ــ��ــ� ز�ــ�ــ� �ــ�زه در ����� 
 � ��� ر �������ی ����ه  از ��� 

����اد  د����   ۳۶ و   ۱۰  ���� ز��� ��زه   �������� داد. 
���ل ����  �������ی   ۲۱ �ــ�ود  �ـــ�داد   ۲۵ ���ر���� 
��� را �� ��ر��ی ۵/۳ ��زا��. ��� ��زه �� ��� ���ر  ����ه 
ز��� ��زه �� ��ر��ی ۴/۶ �� ۴/۷ و ��� ۴/۱ و ۴/۹ ��� 
��. ز���� ��ی �� ��ر��ی ۴ �� ۵، ز���� ���� و ��ر��ی ۵ �� ۶

ز���� ��ی ����� ا��.
��د���ی  از ��� ��ی  ��� در ���� ��رس ���  ����ه 
�ــ� ��� �� و ا�ــ��ــ�ــ�ــ�ه �ــ�ی �ــ�ــ�ــ�دی را در  �ــ�ــ�ر �ــ��ــ� 
 �� ــ�. �ــ�ــ�ــ��ــ� ای از ز�ــ�ــ� �ــ�زه �ــ�  �ـــ�د �ـــ�ی داده ا�ـ
درآورد،  �ـــ�زه  �ــ�  را  ــ�ان  ا�ـ  ����� �ــ�ا�ــ�  ���ر����  روز 
�ـــ� �ـــ� دورد�ــــ�  ــ�د  ــ ــــ�ی � �ــ��ــ� از آ�ــ�ــ� �ـــ� ا�ـــــــ�ازه ای �

در ا��رات ����ه ���� ا���س ��.

     علت زمین لرزه های پی درپی
���� ���� ر��اد ��� ز��� ��زه ای   �� �� ��� �� ر�� 
���� ����� ���� ��رس در ����� ���ر ��رک و ���ل ��ق 
 ������ ���� ��� در ������   ���� �� ،��� ����ه 
ــ� �ــ��ــ��ــ� �ــ� �ــ�ز  �ــــ�س �ــ��ــ�. ا�ـ �ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ�ــ�ن زا
������ در ����� ر���� �� �����ات ������ا�� ���� 
��س  و ������� �����ری در ��ا�� ��ل آن در ���ب زا
ا�ـــ�. ا�ــ� �ــ�ز �ــ��ــ�ــ�ری را در �ــ�ل ۱۳۴۰/ ۱۹۶۱ �ــ�ای 
او��� ��ر �����ن، ز��� ���س ���� ا������ ����� ��د. او 
������ن» �� ��  ا�� ��ز ز��� ر���� را �� ���ان «���� 
ـــ  �ــ�ــ�ب �ــ��ــ� ر�ــ�ــ�ــ�ن �ــ�ی ا�ــ�ــ� ��� آ��  �ــ�ــ�ب ـ 
آ���ری ا��ق ��د �� از ا�� �� �� ��� ���ل ������� ���� 
��ار ����� ا�� �� �� ز�� آن ���د�� ���� ا��� ا��ان وا�� ا��. 
در  ���� ��رس   ���� و  �ــ�رک   ����� در   �������  ����
ا��.  ��د��   ����� ــ�ار  �  �� ����ر   ،��� ����ه  ���ل 
��� ���ری (را�ــ��ــ�) در ز�ــ� ر�ــ��ــ�ت ����  ا�ــ� �ــ�ز �� 
�� در ����� ��ا�� �� ��� ز��� ��� ر��، ������ دارد. 
��� ��زی  رو��اد��ی ��زه ای در ۲۵ ��داد ۱۴۰۱ �� ���� 

������ ���� ������ن ����ط ا��. 
ــ�زه �ــ� و در �����   �ــ�ر�ــ� ������ �ــ�ــ�ش ا�ــ�ــ�، �ــ� �
 ،���� آرام �ـــ�ن �� ��زه �� و ����� ��� در ا�ــ� ����� 
��� ���ی ��ا�� �� و ��� ��ی ز���� را در ا�� ����� ���� 
�� ���. ز��� ��زه ��ی ��� در ��ل ۱۳۸۴ و ��� ���ر���س 
��� دار  ����س  ��� ��ی  روی  ���ش  دو   ��  ۱۳۸۵ در 
ز����  ــ�.  ������� ���� ر���� ���ن داد� در ��� ��ی 
ا��� ۲۵ �ــ�داد ۱۴۰۱ ���ر �ــ�رک ��� ���� �����ت را 
�� در ���� ��ی   ���� ا�� �� ��زه ��ی  ���ن �� د�� 
 � ��زه ای ���� ��� ���� ����� در ژر����ی �����ی ر
داده ا�ــ�. �� ��زه �� در ژر�� در ��� ��ز�� د�����ی ��� 
� �� د��. ا��  ���� ����� از ر����ت �����ی و آواری ر
�� ��زه �� ���� از ا���د ����� ر����ت ��� �� ��ز�� 
���� و ��� ��ی ���ور ����ن ��� ا��، در ���� �� ����� 
��� ا��� در ز�� ����� ��ی ����� ����. �����ا�� ����� 
 ������� �ـــ�س در دا�ــ� ��� ��ی  ز�ــ��ــ� �ــ�ی �ــ�رگ در زا
 ����� �������� در ���� ر���� �ــ�ار دار�ــ� و �� ��� 

��ون ز���� ����� ��� �� ����. 

     ضرورت نصب سامانه هشدار زلزله در کیش
�ــ�ــ� در  �ــ�ــ�ــ�. �ــ��ــ�ه  در ا�ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ�ــ� ای �ــ��ــ� 
د�� ��ی ا��� ��� ا�ــ�اث ������ن ��ی ����ی ��ده 
 �������� �� ��ر��.  ���ن   ������ ز��� ��زه ��ی  در   ��
��� �� ار�ــ�ــ�ع ۹۵ ���، ۲۸ ���� دارد. �� از  ������ن 
 ���� ۲۲ � � ۲۵ ���� �� ار���ع ۹۵ ��� و �� �� آن �� ��
 �� ۱۳ � �� ار���ع ��ی ۸۵ �� ۹۱ ��� ����� �ــ�ه ا�ــ�. ۱۹ �ــ�
۲۱ ���� د��� ��� �� ���ان ������ن ��ی ��� از ۱۰ ���� 
 ���� ������ن   ۲۴ �����ا��  �ــ�ه ا�ــ�.   �����  ��� در 
��� و  ��� ����� ��ه ا��. ����ه  ۱۳ �� ۲۸ ���� در 
��ا�� ���� ��رس ������ ���ار و ���� ������ ز���� را 
��ار�� و ا�����ت ��� روز ����� ��ورت ��� ا�� ������ 
د���  �ــ�ر   ����� در  را   ������  ����  ������  ������ و 

��دآوری ��د.

دیدگاه

فرصت های تحقیقاتی 
توسط ۷ دانشگاه 
برجسته جهان اسالم

رایج ترین زبان های مادری دنیا 

ــ�ا�ــ�س  ــ� � ــ� ــ�دم د� ــ ــ� �ــ�ــ�ن � ــ ــ�ــ�ــ�ری را� �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� ز�ـــ�ن �ـــ�ی �
���� وران ���� ا�� ر��� ���ی را دارد. ���اد 

از  �ـــ�ـــ�   Ethnologue ــ�ی  ــ ــ�ر�ـ ــ آ�ـ �ـــ�ـــ�  ــ�ارد  ــ ــ�� ــ ــ� ــ ا� ــ��ـــ�  ــ�ـ آ�ـ
۷۶ �����ن ���� ور ز��ن اول دارد، در ���� �� ���� ���� او��ت �� 
����� �� ��د.  ز��ن وا�� �� ���ر�� ���� ا�����ارد ��رن در��� 
���� �� ���ان  ���� ��ی ���� را   ���� ��������ن ا��اع ����وت 

.���� �� ����� ���� ز��ن ��ی ��ا
Ethnology :����

��و����ه ز���� �����
و ������ ز����
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S O C I E T Y

جامعه
ــان وزارت سیدحسن   نــام بیماری SMA اولــیــن بــار در زم
که وزیر وقت درباره  ح شد. زمانی  قاضی  زاده هاشمی مطر
اظهارنظری  تلویزیونی  برنامه  یــک  در  ــادر  ن بیماری  ایــن 
چالشی داشت و عنوان کرد که چون داروهای افراد مبتال به 
گران است بنابراین کشور توان خرید و واردات  این بیماری 
آن را نــدارد. با این حال اما همیشه مطالبه افــراد مبتال به 
این بیماری، تهیه دارو بود. اتفاقی که بعد از روی کارآمدن 

دولت سیزدهم و ورود رئیس جمهور به تامین داروی آنها 
گران قیمت فراهم شد.   در  زمینه خرید و واردات داروهای 
تازه ترین خبر درباره تامین داروی افراد مبتال به SMA، دیروز 
بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو از  واردات این دارو 
به کشور خبر داد. او عنوان کرد پس از دستور رئیس جمهور 
که با دو شرکت داروســـاز خارجی داشتند،  و در جلساتی 
زمینه خرید داروها مهیا شد. برخی داروهای این بیماری 

که با شرکت ها برگزار شد،  گران است و با جلساتی  به شدت 
ایران توانست دارو را به قیمت ویالی 70 هزار یورو خریداری 
کــنــد.  به گفته رئیس ســازمــان غــذا و دارو تــوافــق قیمتی و 
سفارش هم انجام شده و دارو برای مصرف دوره یک ساله 
تامین شده است. در صورت اثربخشی دارو واردات ادامه 
پیدا خواهد کرد. دارایی وعده داد که دو تا سه ماه دیگر این 

دارو به دست افراد مبتال خواهد رسید. 

تامین داروی 
 SMA بیماران
به زودی انجام شود

# زباله گرد - سبالن
فقیه از تهران: 

زباله گردهای دوره گــرد با انداختن سطل های زباله در محله 
سبالن باعث شکستگی چرخ های این سطل ها و پخش و پال 

شدن زباله می شوند.

# سرمایه گذاری - بورس
صادقی از اصفهان:

کاهش تورم   تشویق مردم به سرمایه گذاری در بورس باعث 
و نقدینگی در بازار می شود، این موضوع فقط از طریق جلب 

اعتماد توسط دولت می تواند صورت گیرد.

# بلیت - کنسرت
قربانی از تهران:

کنسرت برخی خوانندگان به بیش از 700 هزار   بهای بلیت 
تومان رسیده اســت. چــرا مسؤوالن وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی به این قیمت های گزاف رسیدگی نمی کنند؟

# گرانی - نمایش - خانگی
راد از تهران:

ک شبکه نمایش خانگی بــدون مجوز و نظارت   هزینه اشترا
افزایش یافت، مگر این افزایش قیمت ها نباید با مجوز باشد؟

# قطع - اینترنت - ایرانسل
منوچهرخانی از تهران:

 اینترنت اپراتور ایرانسل از کوچه 20 الی کوچه 35 در 15 متری 
افسریه بسیار ضعیف و گاهی قطع می شود.

# کارت - دوچرخه
یک شهروند:

ک و شماره بدنه بــرای دوچرخه  کــارت خرید، پال  اختصاص 
باعث امنیت و مانع سرقت آن می شود.

ـ ناقص # خودرویـ 
میالنی از کرج: 

عرضه خــودروهــای ناقص در پارکینگ خــودروســازان باعث 
کــردن قیمت خــودرو مــی شــود. چرا  کاهش تقاضا و فروکش 

اقدامی بابت فروش این خودروها صورت نمی گیرد؟

گزارشحق با شماست

گر کرونا درکشورمان با دست فرمان کنونی پیش برود و حتی به مرحله  ا
کالس های درس به صورت حضوری  کامل برسد، قطعا همه  کنترل 
برگزار خواهند شد اما این اتفاق به تعبیر احمدحسین فالحی، عضو 
کمبود معلم  کمیسیون آموزش مجلس، مقدمه ای بر ملموس شدن 
کنون  در کشور خواهد بود. او به تسنیم گفته که نظام آموزشی کشور ا
با کمبود220هزار معلم روبه روست.  کمبود چند هزار معلم حقیقتی 
که به همین دلیل امسال برای  مــورد تایید آمــوزش وپــرورش اســت 
کمبود برنامه های چندوجهی دارد. وزارتخانه به تازگی  جبران این 
بخشنامه ای صادر کرده و در آن هرآنچه را که برای رفع کمبود نیروی 
ح داده اســـت. طبق بــررســی هــای  ــر کـــرد، ش انــســانــی پــیــاده خــواهــد 
جام جم، نگهداشت نیروهایی که شرایط بازنشستگی دارند یکی از این 
که مایل به ادامه تدریس هستند  برنامه هاست به طوری که افرادی 
قید بازنشستگی را به صورت موقت می زنند و دوباره وارد کالس های 
درس می شوند. اهمیت این راهکار وقتی جدی تر می شود که بدانیم 
براساس پیش بینی سازمان برنامه وبودجه، جمعیت بازنشسته های 
که  آمــوزش وپــرورش تا ســال 1406 بیش از 463هـــزار نفر خواهد بــود 
حدود 71درصــد یعنی بیش از 328هــزار نفر از این تعداد قبل از سال 

آمــوزش وپــرورش همچنین  برنامه دیگر  بازنشسته می شوند.   1402
کثری از معلمان بازنشسته است که گرچه ممکن است  استفاده حدا
گر بدانیم ساالنه  از بابت سن وسال این افراد مورد نقد قرار بگیرد ولی ا
به طورمیانگین 18هزار و 600 معلم در کشور بازنشسته می شوند آن گاه 

ظرفیتی که در این بخش وجود دارد به چشم خواهد آمد.

   دانشجومعلمان به خط

برای جبران کسری معلم در سال تحصیلی پیش رو، آموزش وپرورش 
نگاه ویژه ای به دو دانشگاه رجایی و فرهنگیان نیز دارد، همان گونه که 
کرد اما  کید  مدتی قبل شخص وزیر بر به کارگیری دانشجومعلمان تا
این که این افراد چگونه در خدمت چرخه تعلیم وتربیت قرار می گیرند 

به این ترتیب است: به کارگیری دانشجومعلمان سال سوم و چهارم 
این دو دانشگاه در مــدارس شهر محل تحصیل خــود.  البته مطابق 
بخشنامه ابالغی، به کارگیری دانشجومعلمان به صورت غیرموظف و با 
تایید دانشگاه خواهد بود چون قرار نیست حضور آنها در مدارس باعث 
ایجاد اختالل در تحصیل شان شود. به کارگیری این دانشجویان اما 
ممکن است بر کیفیت آموزش های ارائه شده اثر بگذارد زیرا آنها تجربه 
کامل نیست  کتاب های درسی نیز  تدریس ندارند و احاطه شان به 
که ساالنه حــدود 50هــزار دانشجومعلم فقط در دانشگاه  اما از آنجا 
توانمند  دانشجومعلمان  از  استفاده  می کنند،  تحصیل  فرهنگیان 

می تواند راهگشا باشد.

     راهکاری به نام تجمیع

روز گذشته سخنگوی وزارت آموزش وپرورش در گفت وگو با جام جم و با 
اشاره به بخشنامه ابالغی، از چند ممنوعیت و محدودیت که به جبران 
بخشی از کمبود معلم منتهی می شود خبر داد. درواقع در این بخش 
چند برنامه وجود دارد که محدودیت در اعطای ماموریت به معلمان 
برای حضور در سایر دستگاه ها و جلوگیری از تغییر وضعیت معلمان 
و حضور در مشاغلی غیر از معلمی ازجمله آنهاست. همچنین ادغام 
کالس های  کم جمعیت هم پایه در یک مدرسه و تجمیع  کالس های 
تک پایه کم جمعیت نیز در دستورکار است. از سوی دیگر امسال تدریس 
معاونان آموزشی،  پرورشی، فنی، مهارتی و حتی اجرایی به مدت شش 
گرفته اســت؛ ضمن این که معلمان  کید قــرار  ساعت در هفته مــورد تا
دوره متوسطه که کسر ساعت موظف دارند می توانند در دوره ابتدایی 

تدریس کنند.

      ممنوعیت هایی به نفع دولتی ها 

در بخشنامه آموزش وپرورش چند محدودیت برای مدارس شاهد، 
کامال  که  گرفته شده  استعدادهای درخشان و نمونه دولتی ها در نظر 
کــرده اســت. براین اساس  کفه تــرازو را به نفع مــدارس دولتی سنگین 
برای سال تحصیلی جدید، معلمان رسمی و پیمانی اجازه تدریس در 
فوق برنامه های مدارس غیردولتی را نخواهند داشت،  حتی در مدارس 
که همواره نیروهای ویژه برایشان در نظر  استعدادهای درخشان هم 
گرفته می شد از مهرماه قرار است معلمان فوق برنامه ها در آنها به اندازه 
بیشتر. همچنین  نه  باشد،  ــدارس دولتی  م در  فوق برنامه  معلمان 
آموزش وپرورش مقرر کرده تا از مجموع نیروهای آموزش وپرورش فقط 
که به معنی پایان  یک مدیر یا معاون به مدارس غیردولتی داده شود 

موقتی حضور معلمان دولتی در مدارس غیردولتی است.

بــــــرخــــــی  ــی  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــیـ ــ ــ ــش بـ ــ ــ ــیـ ــ ــ  اگــــــــــــــــر پـ

گروه جامعه

مریم خباز 
ــت از آب در  اپــیــدمــیــولــوژیــســت هــا درسـ
کــرونــا در تابستان  نیاید و مــوج جدید 
اتفاق نیفتد،  حدود 15میلیون دانش آموز در حدود 105هزار 
مدرسه کشور از مهرماه با کمترین دغدغه های بهداشتی،  سال 
تحصیلی جــدیــد را آغـــاز خــواهــنــد کـــرد. البته افــت تحصیلی و 
عقب افتادگی آموزشی و تربیتی به قــوت خــود باقی اســت اما 
دغدغه ها بــرای ســال تحصیلی جدید محدود به ایــن موضوع 
نیست چراکه پای کمبود چند هزار معلم در کشور در میان است؛ 
یک چالش کهنه و ریشه دار که امسال وزارت آموزش وپرورش 

با روش هایی کوشیده است آن را به حداقل برساند. 

خالهای تربیتی و تجهیزاتی هم مورد توجه باشد
اگــر 12 راهــکــار آمــوزش وپــرورش به درستی اجــرا شــود بخش مهمی از کسری معلم در مــدارس حل می شود 
درحالی که موضوع افت تحصیلی دانش آموزان در پی دو سال تدریس مجازی و آسیب های روانی و تربیتی 
حاصل از آن همچنان مطرح اســت. کودکان در این دو سال وابستگی بیمارگونه ای به فضای مجازی پیدا 
کرده اند درحالی که مهارت های ارتباطی آنها به حداقل رسیده که این خأل نیازمند کوشش های ویژه تربیتی 
در مدرسه است. همچنین غیبت طوالنی دانش آموزان در مــدارس، این فضاهای آموزشی را نیز با رخوت و 
برخی کمبودهای تجهیزاتی و لجستیکی روبــه رو کرده که الزم است در سه ماه باقیمانده تا سال تحصیلی 

برای جبران این کاستی ها تالش شود.

گ 
درن

در تمنای معلم 
آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید 220هزار معلم کم دارد

کنید هوشمندانه گل و گیاه خود را انتخاب و نگهداری 

زندگی سبز با انتخاب و نگهداری هوشمندانه گل و گیاه
کی( گفت وگو با مدیر شرکت فناوران هوشمند کاشت، شرکت دانش بنیان موفق حوزه گل و گیاه )گیاهان زینتی و خورا

شرکت دانش بنیان فناوران هوشمند 
کــاشــت بــا بــرنــد تــجــاری ثبت شده 

ــار« فعالیت خـــود را از  »گــــاردن یـ
سال 1398 با دو دسته محصول 
کـــرده اســـت، یکی در زمینه  آغـــاز 

تولید انحصاری کودهای تخصصی 
کـــی و  گــیــاهــان زیــنــتــی و خـــورا ــژه  ــ وی

دیگری سامانه آنالین هوشمند تصمیم 
کی.  گیاهان زینتی و خورا یار انتخاب و نگهداری 

کنون  این شرکت دانش بنیان در زمینه تولید کود هم ا
سبد کاالیی مشتمل بر 12 عنوان کود تخصصی برای 
گیاه آپارتمانی پر مصرف را فرموله و تولید  20 عنوان 
کرده است. همچنین در زمینه مشاوره آنالین انتخاب 
و خرید گیاه، نگهداری انواع گیاهان و عرضه مستقیم 
)بدون واسطه( آنها سامانه اینترنتی محصوالت حوزه 
کرده است. به  کی را راه انــدازی  گیاهان زینتی و خورا
همین دالیل پای صحبت های کاظم معصومی مدیر 

شرکت نشسته ایم.

آغاز پرقدرت
شــبــکــه هــا و ســامــانــه هــای 
خرید و فروش  برای  مختلفی 
وسایل خانه و ملزومات یک 
زندگی وجود دارد اما چیزی 
کــه بین خــانــه هــای مــا جای 
می شود  احساس  خالی اش 
ــه ای  ــانـ ــامـ بـــحـــث وجــــــود سـ
کــمــک به  هــوشــمــنــد جــهــت 
انــتــخــاب درســــت گــل و گــیــاه 
ــبــود آن،  کــه بــه رغــم ن اســـت 

گل و گیاه و فضایی  عالقه به داشتن 
ــردم مــوج  ــ ــثــر م ک ــبــا در مــیــان ا زی
کاظم معصومی، مدیر  می زند. 
ــاوران هــوشــمــنــد  ــ ــنـ ــ ــت فـ ــرکـ شـ
کــاشــت در ایـــن بـــاره مــی گــویــد: 
ایــده مــا بــرای پــر کــردن ایــن خأل 
گرفت و پس  در ســال 1398 شکل 
کــامــل و بــه یک  ــال،  ــک س گــذشــت ی از 
شرکت دانش بنیان تبدیل شد. ایشان افزودند 
که یکی از آنها  کار می کنیم  ما در دو زمینه بسیار مهم 
سامانه هوشمند کمک به انتخاب، خرید و نگهداری 
گل و گیاه و دیگری فروش کودهای تخصصی گل و گیاه 

در کشور است.
ایشان اشاره کردند به این که در سال 1398 حدود 12 
گردش مالی برای خرید و فروش  هزار میلیارد تومان 
کشور وجــود داشته است و از این مبلغ  گل و گیاه در 
که  بــزرگ، حداقل نصف آن بیهوده صرف شده چرا 
گل و گیاهان را به درستی  کثر مــردم و عالقه  مندان،  ا

انتخاب و نگهداری نکردند و در نتیجه گیاه آنها از بین 
رفته اســت. در طی دو  ســه سال اخیر به دلیل شیوع 
کرونا آمار دقیقی منتشر نشده اما قیمت در  بیماری 

همین حدود است.
کارهای ما در این سامانه مشاوره و راهنمایی  یکی از 
به مراجعه کنندگان است که کاربران می توانند با ورود 
به سایت www.GardenYar.com به صورت رایگان 
گیاه استفاده و با یک  از خدمات مشاوره ای انتخاب 
گیاه  قیمت حداقل و بسیار پایین مشکل یا بیماری 
کنند . همچنین  خود را جویا بشوند و مشکل را رفع 
کـــودهـــای  ــروش  ــ ــیــد و فـ ــول ــا در ت مـ
تخصصی گل و گیاه  فعالیت می کنیم 
و مشتریان می توانند در این زمینه 
نیز به صورت اینترنتی یا تلفنی به ما 

مراجعه کنند.
که در این روزها با آنها  سایت هایی 
سروکار داریــم و با آنها محصوالت و 
کاالهایی را خریداری می کنیم زیاد 
و انــبــوه هستند. بــه صــورت مشابه 
اپلیکیشن  یــا  سامانه   چنانچه  گــر  ا
ــاوره  ــش ــاط بـــا م ــبـ مــشــخــصــی در ارتـ

گل و گیاه در دسترس مان  انتخاب، خرید و نگهداری 
بــود. جناب معصومی  باشد، بسیار راهگشا خواهد 
گــســتــرش ارتـــبـــاط با  ــرای  ــ ــا ب گــفــتــنــد: م ــاره  ــ در ایـــن ب
گل و گیاه در  تولیدکنندگان، خریداران و عالقه مندان 
که مانند سایت های  حال تهیه سامانه ای هستیم 
فروشگاهی آنالین، نقش یک فروشگاه بزرگ و متنوع 
گیاهی را ایفا می کند و ان شــاءا... ما را تبدیل به یک 
گل و گیاه  فروشگاه منحصر به فرد چند منظوره آنالین 
می کند و تمام فروشندگان ایــن حــوزه با مراجعه به 
کــاالهــای خــود را به  سایت ما می توانند محصول و 
فروش برسانند . ما از این بابت بسیار افتخار می کنیم 
گــل و گــیــاه  ــه مــی تــوانــیــم در خــدمــت عــالقــه مــنــدان  ک

باشیم.

چالش ها و مزیت
کــســب و کــارهــای  ــنــیــان از دل  شــرکــت هــای دانــش ب
خانگی و از اعــمــاق ایــده هــای خــوب و خــالقــانــه ای 
که یکی از وظایف نهاد های دولتی  به دست می آیند 
و مربوط به آن شغل، حمایت همه جانبه از این نوع 
شرکت هاست. در این باره از معصومی، مدیر شرکت 
کردند: ما چالش های بسیاری  که اعالم  جویا شدم 

گذاشته ایم برای مثال برای تهیه پایگاه  را پشت سر 
کشیده ایم و اما در  داده نزدیک به پنج سال زحمت 
مقابل نزدیک به دوسال درگیر اخذ مجوزها بودیم که 
دلیل اصلی آن آشنا نبودن کارمندان با قوانین مربوط 
کار نوین و جدید  به شرکت های دانش بنیان و نوع 
گاهی موانعی جدی در  که به همین دالیــل  ماست 

کارمان ایجاد شده است.
که مشتری، متقاضی و مراجعه کننده را راضی  چیزی 
گــی هــای  و خشنود مــی ســازد، بحث مــزیــت هــا و ویــژ
که بتوانند با خیالی آســوده و  شرکت مورد نظر است 
راحت از آن شرکت محصوالت و کاالهایی را خریداری 
کاشت از  کنند. شرکت فناوران هوشمند  و استفاده 
این زاویه نیز دارای مزیت است که معصومی در ادامه 
به آن اشاره کردند: ما گواهی ثبت اختراع در دو حوزه 
گیاه پزشکی داریم و در حال ثبت  گل و گیاه و  مشاوره 
که داشتن این امتیاز برای  بین المللی آن نیز هستیم 

افتخار  باعث  ایــرانــی  شرکت  به خصوص  شرکتی  هــر 
است و موید آن است که نمونه خارجی این کار وجود 
ندارد و ما با افتخار توانستیم بر پایه یک ایده نو و تمیز 

www.gardenyar.ir

gardenyarclub@yahoo.com

09157776899

09157776899

گیالن، رشت، بلوار حافظ، خیابان 
 ، ملت، رو به روی پارک شهر

پردیس دانشگاه گیالن، مرکز 
رشد واحدهای فناور

راه های ارتباط با شرکت فناوران 
 هوشمند کاشت

ــوای خــاص بــرخــوردار اســت کــه در آن  ــ  کــشــور چــهــار فصل مــا از چــهــار نــوع آب و ه
امیر حسین علینیا فرد

نشان ایرانی برتر

می توان گل و گیاه های خاص زیادی را پرورش داد. این تنوع آب و هوا، خاک و گیاه 
موجب دشــواری انتخاب گیاه مناسب و مورد عالقه ما شده و همچنین نگهداری 
آنها را به یک کار تخصصی تبدیل کرده است که در صورت نداشتن دانش و مهارت 
کافی، در پــرورش آنها به مشکل برخورد می کنیم ولی شرکت »فناوران هوشمند 

کاشت« این کار را برای شما آسان کرده است. 

مرکز رشد واحدهای فناور 
دانشگاه گیالن
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�ــ�رو  �����ن  �ــ�ــ�ان  �ــ�  آ���ن ��   .�� �����ا  �����
ا��  ��د��  ر���ه  ����ل   �� ��م ����� ۱۹۷۴  و   ۱۹۷۲
�� �� د���ل ������ ������� ��ر�� ��د ��د. �� ا�� 
�����ت، ��ال ��� ��� دو ��� �� از ���وی ۲��۲ در 
و�� ��ی ا����، �� ����ت ������ ����ه �� و آ���� 
������ آن، ��ر�� �����ل را �� ��� و ��� از آن ����� ��د. 
آن ���� را آ������ ������، �� ���� ��� وارد دروازه �� 
�� �ــ�ای او��� و آ���� ��ر  �ــ�د �� �����ا ���� ����ار 
�����ن ��رو ��د. ������ �� �� آن ������ ���، ���� 
�� �� ��ل �� ��  ��د، �� ��ری  را ��ای ����� ��ودا�� 
��ز���� ������ ��د را �� ��رت ��� �� زد، �� ����� 
«������ ������» زده! ���ز �� ���� �� ������� ������ 

������� ���� ������ ��ر�� �����ل را زده ا��. 

 ������ ��� ������
را ا���� ������

�� ��� روز ا��� ������� ��� و ��� 

��وه ��زش

����� ����
ــ��ــ�ــ�ه ا�ـــ�ـــ�ـــ�ل،  �����  �ــ�ــ�ا�ــ�ن �
������ ���� و ������ ����د ����ی 
��ه �� ��اد �����م و ر�� ������  ا��. ا�� ����ا از ��ا
��و� �� و �� ������� ����ن ا���ا������ و ا��� 
��د. ادا�� ا�� و���� ������  ��ری ادا�� ���ا 
ر���   ��� روز   ��� ا����ل  �����ه   ��  ����
ا��م ��� �� رو�� ا����ب ������ در ��ل ا��ا�� و 
�� زودی ا��م �� ��د. ���� ���ی �� ا�� ��� روز در 
�� ����ان ا����ل ��  ر���� �� ����� �� ا�� ��د 
��ه ��ه ا��. در ����  �� ���� ������� وارد ��ا
�� ر���ردو  ��د��  ����� ر���� �� ا��م  ��ل، روز 
������� ����� ���� آ�� ���� و �� ��� �� ر�� 
�ــ�ر در  ��ا����� ��� ���� ��ه ا�ــ�. او��� 
 ����� ������ی  ��ر����  ��ر��  ��ا��،  ا�ــ� 
� ��ه �� ��ل ��ی ا��� ا��. آ���  ���
�� در ��رد ������� ��� از �� ��� �� ��� 
����� ��ی  روی  ��ا���  ���ت  �ــ� آ�ــ�، 
ــ� �ــ� آ�����ی  �ــ� از �ـــ�ره ارو�ـ ����� �ـــ�ده 

����� و آ���  ������ی ��ده ا��.

 دوره ��ی ����ه ��ت ���ر او در ��� ���� ا�� �� را ����� 
�� ��� �� ��� ���� ������ �� �� ���ن د�ل �� در ا�� ا����ل �� 

������ ��ده ا��. 

     صاحب نیمکت های لرزان 
او��� ����� ر��� ������ی او در ��� ��ی ��� �� �� ��ل 
۲۰۱۲ �� �� ��دد �� ��ا�� ا���ر���� را �� ���ه ����. �� ���� 
�� او در دوران ��زی ��د در ا�� ��� �� ��  �� ����� در����� 
��ا��� ��د، ��� ����� روز���� ��ش ��ای ا�� ��� و ���� اش 
��د��. ا�� ���� ����� اش ��� ���م ���ر�� ��� و ��� ���ز 
��� ارو�� ��د. ���ر او در ا���ر���� ��� ۱۰ ��ه دوام دا��. 
��� از ��ک ا���ر����، ������دی ا�� ���� �� آ��ز ��. در 
����� ��ل ��ی ۲۰۱۳ �� ۲۰۱۹ او ��� ��� در ���ر��ی ����� 
�ــ� ������� ا����ر �ــ��ــ�ــ�ــ�ی اش �ــ� در ����  ــ�د  � �ــ�ض 
��ل �� ر�� ��رد. او ��ل ۲۰۱۷ روی ����� ا�����ارد ��� ا���� 
���� و ��ود �� ���� �� ��ا�� ا�� ��� را �� ���ه دا�� 
�� ������� در ��م ���� و �� ���� ������� در ��� ا����

 �� د�ــ� آورد. در وا�ــ� ���ر در ا�����ارد ���، ����� ���� 
دوران ������ی �� ����� �� ���ب �� آ��. 

��� از ���ت ����، ا�� ا�� �� او در ا�� ��ل ��ی ر�� و آ��ش 

�� ��ر �� �� آ��� آ�� و ��ا�� ��� ا���� ������ن را �� د�� 
����. ا���� او ��� ۵ ��زی روی ����� ��� �������� ���� 
و ����� �� ����، �� ��د و �� ���وی ��د. آ���� ����� 
�� �� ��دد.  �����ل  ��� ��ر����� در ��� ����   �� او  ������ی 
ا�� ��� در ۲۰ ��زی ������ �� ��ا�� ������� در رده ����د�� 
���� و �� ��� آف ر�ــ�. ��� او ���ا��� در ��� آف ����  �ــ�ار 
��د و در ����� ��ر����� �� ��� ����� �� ���ط ��د. �� ���ط 
ا�� ���، ��ارداد ������� �� ���م ��. �� ا�� ���� ۵۰ ���� �� 
ا��وز ۲۹۹ ��ر روی ����� ۱۳ ��� ����� ����� �� ���� آن 
۱۲۷ ��د، ۷۴ ���وی و ۹۸ ���� ��ده ا��. او در ����� ��ا���� 

در ۳۰ در�� از ��زی ��، ��� ���� را �� ���وزی ������. 

     سابقه اختالف و درگیری
�ــ�ر�ــ��ــ� ������� �ــ� ��� �ــ� �ــ�رد،  �ــ� در  ��� از �ـــ�اردی 
�ــ� او �ــ� �ــ��ــ�ان و ��ز����ن  ا�ــ�ــ��ــ�ت و در�ــ�ــ�ی �ــ��ــ� �ــ�ده 
��ر ������ی را ��و�  ��� ���� دا��� ا�ــ�. او ��� از آن �ــ� 
������ �� ���ان ���� �������  ���، در ��ل ۲۰۱۰ ��ای ��ت 
���ر ر���  ��� ا���ر���� �����ن ا����ب �� ��د. ا�� ���ه 
او از ا�ــ� ��� �� در �ــ�� �ــ�دش ���� �ــ�د. او ��� از ��� از 
��زی ��ی ���، در ر���� �� ��ز��� ��� ��ن در���ی ������ 
���ا ��د و د���� روز ��� از ا�� ا���ق، از ����� ���ره ���ی ��د. 

� ����اد ��� ا�����ت  از �ــ�ا�ــ� �ــ�ــ�ره �ــ� او  ��� �����ری 
����ش �� ا���ی ���ت ����ه �����ه ��د. او ��ای ���� �� 
�� ������� ����� ر�� و روی ����� ��ز��� ���� ا�� در ����ن 
او��� ��� ���رش، �� ا����د ���� از ��ز����ن و ���� ���� 
ا�ــ� ���ن، ������� ����ل  از ���� ا����� داد. در   ���
او �ــ��ــ�ط �ــ� آ�ــ��ــ� ����� ������ی اش ا�ــ�. او در ��� از 
��زی ���� �� روی ����� ��ر����� ���ر دا��، �� ����اران 
��� ���� در��� �� �� ����� اش ۱۵ روز ����� ������ ������� 

و ۲۸۰۰ ��رو ����� ��د. 

گزارش روز

����� ������� ����د ����ی  ا�� ر���ردو �� �����ی �������، �������� 

��  ��د��� در راه ا����ل!

دوران پرافتخار بازیکنی 
���ی  د�ران  در   ������� ������ی،   ���� در  در�ــ�ــ�ن  ���ان   �� ��ر����  ����ف 
�ــ�د ��� از ���ره ��ی ��� �����ل �ــ�د. او ��� ��ــ�دی از د�ران �ــ��ی �ــ�د را در 
ا���ر���� ��را�� و �� د��� ��ع ���ی و ��� ��اوا�� �� ���� و �����، ����اران 
��� ������� �� او ��� « ����رد�ی ��� دل » داده ��د��. ������� در د�ران ���ر 
در ا���ر����، دو ��ر �����ن ��م ����، دو ��ر �����ن ������پ و �� ����� ��� 
�����ن ��� ���� �����ل �� و ��� از ��ا����ر���� �������ن �����ل در آن د�ران �� 

���ر �� �ود. ��� ا�� �� او در ���و ۱۹۹۶ و ���و ۲۰۰۰ ��� ��� ��� �����ل ��د.
ته 

نک

��ا�� د����ر ���� از ��������

حمید مطهری 
روی نیمکت نساجی

در روز���� �� ��م  ������� ����ن ر�� ������ و ������ ����ر��ن �� 
���ان �����ن ��� ��� ����� ��ز��ران در ر���� �� ����ه �� ��، 
�� ���� ����ی ��� از ���� �� ����ان ا��  ����� ا��م ��  روز 

�����ه،  �� ��ا�� ر���ه و ��ار ا�� ��� ��� روی ����� ا�� 
��� ������. ���� �� ��د �� ���� �� �� ��ل د��� از ��ارداد او 
�� ��������، ����ان ����� ���� ر���� ���� او را از ������ 

������ �� در ادا�� ��اردادش رو����� و ر��� ��د. 

����� ��� ������ و ���� ���  ����ن ��د��، ���� ���� روس ��ای �����ه 
���ر ������ در�ــ�ره  ���ر �� ا�ــ� �����ه �� ��ا�� ر���. �����ه ��ا �����ه ��ا

ــ�اده ا�ــ� در ا�����  ����� ��ه  �ــ�ت ����ری �� ��د�� �
ــ�ره ��ا�� �� ��د��، از ������ ای ۳ �� ۵ ���� �� ا�� ����  در�
ــ� ����� �ــ�د�ــ� �ــ� �����  �ـــ�ده ا�ـــ�. �ــ� ا� روس ���� 

�ــ�زان رو���  رو���  و  رو�ــ�ــ�ف  �����ه ��ی  ������ آ��� در 
���ر را  از ۱۵ ��� ز�� ��� ����د. �� ����� �� آ�� �� ������ت ��ا

آ��ز ������ت از ۱۵ ���

بردیف، سرمربی 
تراکتور شد



۱۸

����� ����� ��� ����اری �����ات ��ای ا���اض �� ا��ا�� 
��د��.  ���� ا�����   ������ ���ن،    ���� در  ز����  ����� ��ی 

 ��� وا در  ���ی  د���   �� ا�����  ���� وز��  �����ن،  ��ر�� 
��ار  ا�����  ���و��ان  ا����د  �ــ�رد  ز����،  ����� ��ی  ���ان   ��
����� ا��. ا��� ��رم در ا����� و در ��ا�� ارو�� ا��ا�� ����� ا��؛ 
ز��ا ��� رو��� در او��ا�� ����� ا��ژی و ��اد��ا�� ا��� ����� 
�� در ر���� ��ی  ���� داده ا�ـــ�. �� ا�ــ�س ���� ����  ���م را 
ا������ ����� ��ه ا��، �����ات ������ن ����م ���ر از �����ن 

داو����، ��� ا���� ���� وز��، وی را �� ��د��.

    خشم اتحادیه های کارگری از دولت جانسون 

����ده  ��ر��ی، ��� ���� در راه ا��ازی �����ات  ا���د�� ��ی 
ا��� ���� دو�� �����ن دا��� ا��. �� ����، ��ز��ن ز�������� 

ا���د�� ��ی ��ر��ی �� ا�� ا���اض را ��ز������ ��ده ا��، ا��م 
ــ�ار و  ��ر��ان از ��ل ۲۰۰۸ �� ا�� �� ������ ۲۰�ــ�ار ���� (۲۴� ��د 
ــ�رم ����ا��  ۴۵۰ د�ر) را از د�ــ� داده ا�ـــ�؛ ز�ــ�ا د����د�� �� �
�� ا�ــ�، دو�ــ� �����ن �� ���ر  �ــ�ارش �� ��ا��� ا��. ا�ــ� 
�� �� ا��ا�� ���� ����  ��� �� ا������ ����  ز�ــ�دی ��ای 
ــ�ژی د�ــ� و ���� �ــ�م �� ����، ��ا��  و �ــ�اد�ــ�ا�ــ� و ���ض ا�
ا��. ����� ��ی ����� ������ ا����� در ��� او��ا�� و ا��ار 
���ن �� ا����ار ا�� ���، ���� ���ا در ����� ���ان ا����دی 
���ن �� ��ر  ���ر��ی ارو���� دا��� ا��. �� ���ر و د���  در ا�� 
��ه ���ن رو��� و او��ا�� ���ه ��ه و ����� �� ��ا���  ��� ��ا
��ای �� ����ن دادن �� ��� ��د�� ��ه ا��، �����ت آ������� و 
ا������ �� ا��ار��ی ���ب ��د �� دو�� ز�����، ���� ���� 

آن ��ه ا��. 

    آینده ای که روشن نیست 

���و��ان ا������ ���� �� آ���ه ا����دی ���ر��ن، آن �� �� 
و��د ����� ��ی دو�� �����ن و ������ ��ران ا���ی ��ار��. 
�� ����ار��ی  ��د  ا�ــ�م   ������� رزو����  ا������ه   ��� ا���ا 
�� ا��ا��  ا������ در ��ل ورود �� «���� �����ر» �����؛ ��ا
����� ��ی ا��ژی و ��� ر��� ���� ��رم، درآ����ی آ��� را ����� 
��د د����د��ی وا��� در ��ل ۲۰۲۲ �� ��د. ا�� ����� ا��م 

 �� ��� ر��د ��ا���دا�� و ���� ۰/۱ در�� ا��ا�� ��ا��� ����. ا
��و�� ادا�� ����، ���ان د����د��  رو�� د����د�� در ��� از ���� 
� ��رم  �� �� ��ل ۷۴۰ ���� (۹۹۶ د�ر) در ��ل ���� ��ا����د. ��
��ده و ���� ا�� در ��ل آ���ه  ���ن از ۵ در�� ���ر  ا����� ا
 �� ����� �� ������� ر�� در �� د��  ���دی �� ۶ در�ــ� ���� 
�� در ��ل ����  ���ر �� رود. ا�� ���ان ��رم �� ���ف �������� 
در ��ل ���ر آ��ن �� ر��د ا����دی ���� از ��� ���ی ��و�� �����، 

آ��� ��ا��زد.

    نظرسنجی های معنادار 

�ــ�ود ۱۰ روز ���، �����ن �� ��� ����� ا���ی ��ب 
ــ� �ــ�ن  �ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ�ر، از ا�ــ�ــ�ــ�ــ�ح درون �ــ��

���� �� در ��د و در ���� ��رت ا��� �� ا�� 
���ن  �ــ��ــ�   ������� ــ�  �  �����

ــ� �ـــ�ـــ�و�ـــ�ان  ــ ــ �ــــ� د�ــــ� ۵۱ در�
 ����� رای   ����� �� ا������ 

�ــ�ــ��ــ�ــ� �ــ�ران در �ــ�ــ��ــ� از 
�ـــ��ـــ�ن �ـــ�ر�ـــ� �ــ��ــ�ــ�ن، 

ــ� ا�ــ�ــ�ــ�ــ� در  ــ� وز� ــ� ــ� �
ــ� �ــ�ــ�ان  ــ�د و �ـ ــ �ــ�ــ� �
ــ� ا�ـــ� �ـــ�ب ا�ــ�ــ�ــ�ه  ــ� ر�
�ــــ�ده ا�ــــ�. �ـــ�ـــ��ـــ�اری 
ــ� �ـــ� ا�ــ�ــ�ــ�د  ــ� ــ� ــ�� ــ� ا�
ــ� �ــ�ــ��ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ�  �ـ

آ����س ����: ۳۶در�� 
�ـــ��ـــ� د�ـــ�ـــ��ـــ�ن �ــ�ــ�ــ�ــ� 

����ف ا�� د����ه ������� 
��ای  ������ ��ران   �����  ��

��ده ا��  ا���ی �����ن در�� 
����� ���� دادن �� ا��  و ۱۳ در�� 

��ال ��ای آ��� د��ار ا��.
ــ�ن �ــــ� د�ــــ� ۴۹ در�ــــ�  ــ ــ� ــ ــ� � ــ��ـ ــ�ـ ــ� �ـ ــ ــ ا�

�� و����  ���ا����  �� �����ن  �ــ�ور�ــ�  ا�ــ�   �� ���� د�����ن،  
�ــ�ده ا�ــ� او  ��� و ۳۱ در�ــ� ���ن  �ــ�د �� ���ان ���� وز�� ��� 
��ا���� ا�� ���و��� را �� ���� ا���م د��.در ��� ��ل ۵۰ در�� 
���� ������ن در ا�� ������� ���� ا�� دو�� ����� �����د ��ی 
دارد و ��� ۲۹ در�� ����� ا�� ��� ��د��. ۵۹ در�� ا������ �� 
�� ���� ا�� �����ن در ا������ت ��ا��ی آ���ه  �� ا�� ��ور�� 
���وز ��د. ا�� ������� و ������� ��ی ����� ���ن �� د�� 

���� وز�� ا����� در آ����� ���ط از ��رت ��ار ����� ا��. 
 ����� ���� وز��  دو   ������ زودی  �ــ�  �����ن  ا�ــ�   ����
���رش، ���� ��زا �� و د���� ����ون �� ا���ر از ��� ��د ا����� 
 ����� در�ــ�ا�ــ�   ����� در  ا�����  ���� وز��  ���ن  ��  .���
زود����م  ا������ت  ــ�اری  ــ�� � و  ا�����  �ــ�ــ�ص  در  �ــ�ــ�و�ــ�ان 
���و�� ��ده ا�� ا�� ������ و��د ��ارد �� ا�� ���و�� در آ���ه 
��� �� ���� ���� �����. آ��� ���� ا�� ا�� �� ������ ��ران ا����� 
و����� آ����  دار�� و ا����ل دارد �� از ��ود ۱۰ ��ل ����� 

دا��� در ا�����، ��رت �� ��ب ��ر�� ا����ل ���ا ���. 

خبر

بین الملل
I N T E R N A T I O N A L

���ره ۶۲۴۱ ۱۴۰۱ ۳۰ ��داد  دو�ــ���

 تغییر سیاست های مسکو 
نسبت به رژیم صهیونیستی

�� از ��� ��ه ��� و ��   ���� ���
��وه ��� ا����

���� ����اده

��و� ���ان او��ا�� ���ن رو��� 
و ا��ا��� ا���د ��، ادا�� دارد و �� 
����د  ����ت  د�ــ�ــ�  �ــ�   �� �������� ا�ــ� �ــ�  و�ـــ�د 
دا��� و ��ر�� ��ش دار�� ا�� ��� �� را ����ل ���� ا�� �� 

���� ��ی ����ی از ��ی رو��� رو�� رو �����.
از ز��ن ��و� ���ان او��ا��، �������� �� �� ���� ��ش 
 ����� دا���  ار�ــ�ــ�ط  ا�ــ�  در  �� ������ ای   ���� ��د�� 
ا�ــ� �� او� �ــ�ــ�ی ا�ــ� ���ان و �ــ� آرا�ــ� ا�ــ�ــ�ری ����� �� 
آ�����   ���� در   ����� �ــ�ار   �� را�ــ�   �� �������� آن، 
از رای ����  رژ�ــ� ���������  ������ و ����� رو��� و 
ا��ا��� �� ����� رو��� در ��رای ���ق ��� ��ز��ن ��� 

آ��ز ��.
�� ���ان او��ا�� و  �� ا در ���ن ز�ــ�ن، ��� ���� �� �� 
��� ��� ��ی �����، ������ و د������� ��ب ���� 
ــ�د، �ــ� ��� ��� �� ���ن  رو�ــ�ــ� ��� از ا�ــ� ����� �
�� رژ�� ���������  ا��ا��� و رو��� ��� ا��وده ��د، ��ا
��� از ����ان آ����� در ���د ������ �� رو��� در او��ا�� 
ا�� و �������� �� ��ش دار�� �� ����� ��ن ���ان 
او��ا�� و ��ءا����ده از ا�� و����، ا���ر ����� را ���� 

�� �����ت ��د در ������ ����ف ����.
������ر �� ا����ر �� ر��، رو�� ����ت ��� ا����� ���� 
ا��ا�� ا�����ت ���ن رو��� و رژ�� ��������� ��ه و 
��� ا�����  �ــ�ود�ــ�ه   ��  �� �������� ا���   ���� از   ��
��د��  ــ� ��������� ا�ــ�م  د�ــ�ــ�، ����� ر�ــ��ــ� ای رژ�
���� در��د ارا�� ��� ���� ������� ���� ا�� رژ�� در 

��رای ا���� ا��.
ا�� ���ن �� د�� �� ا�����ت رو��� و رژ�� ��������� 
�ـــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� ای ر�ـــ�ـــ�ه و �ــ�ــ�ــ� در �ـــ�ل ����� 
����� ��ی ��د ���� �� رژ�ــ� ��������� در ��ر�� 
ا�� و ا�� ����� ��� ��ی ��ای ������ ���،  ���� وز�� 
�� ا�ــ� روز�ــ� �� ����ت ز�ــ�دی  رژ�ــ� ��������� ا�ــ� 

رو�� رو��. 

یادداشت

�� �� د��� ������� ��� ���� ��دن ��ا�� ���� ��  ����ر���ا��ن 
����� دو�ــ�ره او �� ���ان ����د ا������ت ر���� ����ری ��د�� دار�� 
ا�� روز�� �� ����� ��ی د���ی ��ای ا������ت ر���� ����ری ۲۰۲۴ ��� 
����� �� ��م ���� ���، ���ون اول دو���� ��ا��  �� ����. در ���ن ا�� 
��� از د���ان در روز��ی ا��� ����ه �� ��د �� و��ه ا�� �� ����ت ا��� 
����ه ا���ت ����ه �� ��ر��  ����� ����� در��ره ���� �� ������ن 
��ا�� و ا���رات ���� ��� در د��ع از ����� ا������ت ر���� ����ری 

�ــ� �� ���ان �ــ�ــ�ون اول  ــ�. ���� ���  ����� ا����ص دا�ــ�ــ� ا�
ر��� ����ر و���� ����� ����� ا������ت را دا�� �� و��د در��ا�� �� 
و ���ر��ی دو���� ��ا�� در آن ����، در ����� ���وزی ����ن را ����� 
���ن  ��د و ���� ����� ��� ��ا�� و ������� را �� ���اه دا�ــ�. ا
�� از ����ت ا��� ����ه، ���� ر���� ��ی آ������� ��ش دار�� �� ��� 
روا�� ��ی ����� از آن ����، ���� ��� را �� ���ان �� �����ن و ���� 
د����ا�� در آ����� ����� ����. ������ �� ا����� �� ا��ام ا������ 

��ای �� ��دن د�� ����ر���ا��ن ��ای ا������ت 
���ی ر���� ����ری ��ا�� ��د. 

����� وال ا����� ژور��ل در ��ار�� در ���� ز���� 
��� ��ده �� ���� ��� ��� از ����� ��ی �����  ��

�ــ��ــ�دی در  �ـــ�ای  �ــ�ب ����ر���اه 
۲۰۲۴ ر����  ����ری  ا������ت 

آ�������.

سرمایه گذاری 
جمهوریخواهان 
روی مایک پنس

 �ــ�ــ�دار ����� ۱۹ از ا�ـــ�ای رو�ــ�اد 
�����ی آ��ز��، ��ا���� و ������ 
�ــ�ای  ��ا��� �����  �ـــ�رک  از �ــ�ی 
���ی ����  ��ا �� ����ر  ���و��ان 

آ��زه ��ی ��ا���� ��� داد.
�� ��ارش روا�� ���ی ���داری ����� ۱۹، ���ی 
��ا�� �� ا��م ا�� ��� ا��ود: ���ک آ�� زش ��ا��� 
����� �� روز �� ���و�� ����� آ��ز�� از ���� ا���� 
���� ���ده، ������ ������ ��درو، ��زآ��زی ��ا��� 
 �����  �� را�����،آ�����  و  را������  ���رات  و 
��� و ��� �����،دو���� ��اری ���ی �����ن 
 ���� دا�� آ��زان، را�����ن و ���و��ان ا��. �� 

��ا�� �� از ����ن دوره ��ی آ��ز�� ��رک ��ا��� 
����� ��ای ��د���ی ���� و �����������ن رو��اد 
��رت   �� را   ������ و  آ��ز��،��ا����  �����ی 

را���ن ��ارک د��ه ا�� �� ����� ��ا���� از ���� 
���ری �� ��� و ��ی ���� و ����� ��زی ����� 

���د��� ��د.
�ــ� ����ر   ������ آ�ــ�ز�ــ�  ــ� داد: دو ���  ادا�ـ او 
��د���ی ���� در ��ر��اه و آزاد راه ا��ا ���� ������ن 
���� ،����� �ــ� ،�ــ�ــ�ط و �ــ�ا�ــ� ������ را �ــ� از 

�����ه ��ا ������.
ــ�رک ��ا��� �� ����ر  �ــ�د: � �ــ�ــ�دار ����� ���ن 
�ــ�و�ــ�  ����� ا�ــ�ــ�ــ�ده از دو�ــ��ــ� �ــ� ا�ــ�ا�ــ� 
�����ی ����ه ��ت را ��� ���� ��ده �� ���و��ان 
�� ا����ده از دو���� ��ای �����ی درون ���ی 
����� و ����� و �� ��� ���� ز��� ��� ��د.

اجرای رویداد سفرهای آموزشی،ترافیکی و تفریحی از سوی پارک ترافیک منطقه ۱۹

�����ن، ������ ��� او��ا��
ا������ �� در ا���اض �� ����� ��ی ا����دی �� �����ن  ر����� 

����� �����ن، ���� ���� ا����� در ��ل ����� ��ن �� ����� ������ ������ در ��ب ������ ��ر ا��. 

��وه ��� ا����

������ ����
�����ی از �������ان ������� �� ���� �� ������ دو�� �����ن در ����ل و ا��ع ا����دی ���ر (����� در 
د�ران ���������) و و��ع ر��ا�� ��ر�� ��� �� ����ط �� ����ا�ی ������ از ��ی د��� ���� ����ی در د�ران 

���ع ��و�� �� ��د، د��� ���� ��ای ادا�� ���ر  او در ���� ���ره ۱۰ داو���� ا����� ���� �����ه ا��. 
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خبر روز

��د�� و از ���ون ��  ا�ــ�ادی، ��� ����� د��� ��زر�� ��رس ����� را ��ره 
����� ���� و �ــ��ــ�ب �ــ�اد آ�ـــ� زا ���� ���� در آ��� �ــ��ــ�.  ����ر 
��ا��اده، ������ د��� ��زر�� ��ز��ن ����� و��ه ا�ــ�ژی ��رس ����� 
������ �� ��رس ���: �����ه ���� ���� و ���� ��داد ا���ل، د��� ��زه 
��زر�� ����� و��ه ا��ژی ��رس د��ر آ�� ��زی ��. ���ن ا��اد و ���ت و 
��� ا���� و آ�� ����� ��ز��ن ����� و��ه ��رس �� ��� ��د�� ا��ام ���� 

و آ�� ��زی  در ز��ن ������ ���ر ��. 

��د���ی ������ز �� د��� ا���ل ������� در  ۱۲۰ ��� از ا���ی �� ��ر 
ر���  ���ی،  ا ��زدا�� ����. ��� ا���م   ��� ���� ��ی ������ن 
ا��  ا���ی   :��� �����ه ������ران �ــ�ان   �� �ــ�ز�ــ�ران  �� داد����ی 
��د���ی ������ز، در ���� «ِ�� َرِ��» ������ن ��� ا��ام �� ���  ��ر 
��� ��ی ����ن ����� و َا���ل ������� ����� ُ��ب َ���، روا�� �����و�، 
� و ����ن ��ده ��د�� ��  ر�� �����، ��� ���ب و د��� ��ارد ��ف ��

از ��ی ���� ا���� ا���� ��زدا�� ����. 

آتش سوزی 
مشکوک
 در   پارس جنوبی

بازداشت 
شیطان پرستان
 در جنگل های نکا

شهادت مامورانتظامی در یزد 
����ر ا������ ��� ��د در در���ی �� ��������ن �� ���دت 
������ه  ���ا�� ��د،  ����ار�������  دوم   ����� ر���. 
ا������ ا���ن ��د در �� ���دت ���ان دوم ��اد زار�� 
��ر���ن ����  ��� : ا�� ����ر ا������ از   ���� ���� ��
���رزه �� ��اد ���ر ا���ن ��د  ��د �� در ����� ��������ن 
��اد ا����� از ��ی ��������ن �� ���دت ر���.  ���ان 
دوم ��اد زار�� ۳۳ ���� ا�� ��ا��ت ��رس ��د و دو ��ز�� ۵

���� و دو ���� دارد.

دفن جسد  رفیق قدیمی در  راه پله 
��دی �� �� از ��� دو���، ��� او را در راه ��� ���� د�� 
��ده ��د در داد��ه ����ی �� د��ع از ��د ��دا��.  �� ��ارش 
������ر ��م ��، ر����� �� ا�� ��و��ه از ارد����� ۹۸، 
�ــ��ــ� �ــ�ــ�ان آ�ــ�ز �ــ�. ا�ــ� زن در  �ــ� ����� ز�ــ� در ���� آ
�� و�� ���� ����  ���: ���ن، ���� ���� ا��  ������ت 
دارد، �� ��دروی ��ل ���ی ��د از ���� ���ون ر�� و ��� از 
آن ������ ��. او ��ار ��د �� د��ن ��� از دو����� �� ��م ���� 
�� ��� �� ���� �� دارم.  �� از ا�� ����� ����ران  ��ود 
�� او در ������ت د��ر ����� ����  ��د��  ���� را د����� 
�� و  ��ا���م �� ��� ا���اف ��د و ���: «ا����د ����ی �� 
��اد ���ر دارم، �� ����ل دو�� ��دم، روز ��د�� �� او ز�� 
�� ����م �� ���� ام �����. او ��  زدم �� ��ای د��ن ������ 
د��ن ���� ����� ���� ��دن ���� ��. ��و� �� �����م 
�� از او ������ ��م و در راه ��� �� ���� آ��� ���� ای ��  ��د 
��ش زدم و ���� ���� ��م. ��� از ا�����ن از ��گ ���ن 
��ده،  ��دم، او را ������  ا��ام �� د�� ��� وی در ز�� راه ��� 
رو�� ���ن ر����.» �� از ا���ا��ت ا�� ��د، ��� ����ل 
��� ��. ���� در ����ن آ���� د��ع از ��د، ا���ا���� را 
����� داد و ���� �� ����ل �� ���� و ��درش ��� دا��� و 
�� ���� د��� او را ���� ا��. در ������ت داد��ا ���� 
�� ��ل �� ��� �����ن ��ه و  ��، ����ل ����� �ــ�ده 
��ده ��د. �� ���� �� ا�� �� ���� و  ���� و ��ز��ش را ��ک 
��ز������� ����ل ��� ��ا����� ��ای او در��ا��� دا��� 
از �ــ�ف ر��� ��ه ������ ��ای  �����، ������ه داد�ــ�ــ�ن 
�ــ�د. ���� در ���� ۱۱ داد�ــ�ه  ���� �� ���  در��ا�� د�� 
��� ��ار ���� و در د��ع  ����ی �� ا���ن ���ان ��ی ��� ���
از ��د ���: ا���م ��� را ���ل دارم ا�� ��ور ���� ��� ���� 
دو��� را ��ا���. ��� ����� ��اد���ر ا�� ��ر را ا���م دادم 
 �� .��� ����� ا��ال او را ����  ��ن ����د ��دم، ����� 

از د�����ت ����، ���ت ��ای ����� ���ی وارد ��ر ����.

قتل بر سر موادمخدر 
 ��د ����د �� در �� ا���ف در ������ ��اد���ر، ��دی را 
�� ��� ر����ه و ���اری ��ه ��د، ��زدا�� ��.  ����� 
���� ا��ا��، ر��� ���� ا��ع ر���� �������� ا������ 
ا���ن ��رس �� ��م �� ��� : روز��ی ������ ��ل �����، 
�ــ�ان ۲۷ �ــ��ــ� ای در ���از �� ���� ���� �� ��� ر��� و 
���� �ــ�ــ�اری �ــ�. �ــ��ــ�ران در ����� او �ــ�د�ــ� �ــ� ا�� �� 
دو روز ��� رد ���� �� ��� �� د�ــ� آ�ــ� و ����م ر�ــ� و 
آ�ــ� در ��� از �����ن ��ی ���از �ــ�زدا�ــ� �ــ�. ���� در 
�� ����د ا�� و ��ای ������  ��د  ����ن ������ت ا���اف 
�� �� �� در��� ���� و در ادا�� ��اد���ر ��د ����ل ر��� 

 او ���� ��. 

 اعتراف به قتل همسر سابق 
�� در �� ا���ف ����اد�� ���� ���� ��د را ��  ��دی 
������ ��د، ��زدا�� ��.  ����� ����د  ��� ر����ه و 
زال ����، ������ه ا������ ���� ��ا��ن ����� �� ���� 
���� ���: و��� در���ی ���� �� ��� در ��� از رو�����ی 
��ارش ��. در ����ن ������ت  ������ن ���� �� ���� 
او��� ����م �� ��دی �� ��� ا�����ت ����اد�� ���� 
 �� ��ده  �� ۵۲ ���� ��ده �� ���� ���� ز���  ���� ��د را 
��� از ا����ل ا�� زن �� ����ر���ن او ��ت ��ه ا��. ���� 

��� ����� �� از ��زدا�� �� ��� ا���اف ��د . 

کشف جسد در گونی 
���ر �����ن در ��آ���ب �ــ�رد ر�� ��ه   �� ��� �ــ�دی 
��� و ������ت ��ای راز����� از ��گ او آ��ز �� .   ��د �� 
���ی �������ی، داد���ن ������ن ��رد ��ب ا���ن 
���ان در ��� و �� �� ا���� ���ن ��د : روز ���� ���� و ���� 
 ��� ��� �ــ�ارش ��د�� ���� ��  �ــ�داد ا���ل ، �� ا�� 
در ����� �����ن، ����ران ا������ �� ��� ��رد ��� در 
��آ���ب ��رد ا��ام ����. ��ر�� ��ی او��� ���ن �� داد 
���� �� �� دو��� و �� ��ز ��������  ��� در دا�� ��� 
���ر �����ن ر�ــ� �ــ�ه ا�ــ�. از �ــ�گ ا�ــ� �ــ�د ز�ــ�ن ز�ــ�دی 

���ی ��ه ��د . 

خبر کوتاه

 �� از د����د �� ���وق ا����ت ���� ���، ��� ���� در��ره 
� �� و ا�� ����� ����  ���و��� ���� در ��ا�� ���������ن ���
��ه �� ا����دى �� ���وق ا����ت ��. آ��  ���ا�� ������ن ���� و 
����ی در ��ا�� ا��ره ������ن ���وق ا����ت  ���� از ��� ��ا�� 

���و���� ��ار��؟
����ی  او�ــ�ــ� �ــ��ــ�� در ا�ــ� �ــ�و�ــ�ه �ــ��ــ�ط �ــ� �ـــ�زه �ــ�ــ�ق 
�� �� �� ��ا��� ���� را ����� �� ���� ��ا���  �� ��د، ا�� 
�ــ�ر �ــ� رود،  ــ�ای ا�ــ� ���وق �� �ــ�  �ــ� � �ــ� ���؟ �ــ� ر�ــ� ا��� 
�� از ��� ��ارداد  ��اردادی ��� ���� و ����ی ����ار �� ��د، 
�� در ��ر��ب ����ن و ���د ��ا�� �����  ا��ره ���وق ا��. ا
�� ا��ال ������ن  ���� ا��  ����، در وا�� ا��  �� ����� ���ه 
��د ���� ا���� ���� ���� ا�� ���وق ���� ا�� �� در د�� 
������ن ا���� ا��. ���� آن ���وق �� ����� �� ���� ا�� 
�� ا��ره ����ی در�� آ��. در وا�� ����ی، ������ آن ���وق 
�� در ��� ���وق  ��ارداد����  ا���� ����ب �� ��د. در 
ا���� ����� �� ��د ��� �� ��ا�� ��� ��ه ���� ���و���� در 
ا�� ا��ال ��ارد و ر�� ا��ال را از ����ی ��� ����. ������ �� 
��  ���ا��� �� ��ا��� �� ��دا��  ��ا�� در ��ارداد�� ذ�� ��ه ا
����� �����، ����ای آن را ���� ����؛ ��ا ����ف آ��� در ���� 
� ��ه، در ا�� ��ارداد��، ���� ا��� ا��ال ����ب  ��� �����
��� ��د.  �ــ�رد ��� ا�� �� در ���� �����، ���� را ���� �� 
��د��. ا�� ا���� ا����ه ا��. او� ���� ا���  ����� در ا���� 
ا��ال ���� و دو�� ��م ����� در ا���� �� ��م ���ی ا�� 
�� ا���� ���  و ر�� روا�� آن ��� و ��� در ر���ر ا��. در ���� 
�� ا�� ا��ال را ��د  �� ��رد ���ل ���ه ���� ا �� ا����ل ���� 
���� ا���� ��ا���، ���� �� ��ر ���ی ���� ��� ��ن ا��ال 
���ه و ����� در ا���� ����� ا�ــ�؛ �ــ�ا ���� را ��� ��ان از 

��� ����ی ���� دا���.
از د����ه ���ق ����� ���ر ؟ ا���� �� ���� ���و���� 

��ارد؟
�� ��� �� آ�� �� ا����د �� ��ا�� ���� �� ���و��� ����، از ��ب 
����� ���ان ���� را ���ول ���رت ��ی وارده ��ا��� و �� ���� 
�� ��� ا���ری ��ی ��رت ����� از ��ی ���� �� �� ����� ���� 
ر���ه ا��، �� ��ان ���� را از ��ب �����، ���ول ���رت 

وارده دا���.
��� �� دزدان د����� ����، و���� �� �� ��رت ا��؟

�� ���� �� د�����ی دزدان و ��� ���� از ا��ال ���� ��ه، 
��ا��س ��ده ۱۴۸ آ��� دادر�� ����ی، در ��ر�� �� در �� ����� 
از ر����� ا��ال ����� ��م ��� ��د، ��ز��س �� ���� داد��ه 
���� ا�� ��ون ���ز �� داد��ا��، �� رد ��ل �� ���� آن 
ا��ام ���. ا���� ا���� �� ���� د���ی رو�� رو ����� �� ���� 
 ��� ��ل ���� ����. �� دارد از ���وی ا������ �� ���� 
��� ا�� �� ا�� ������ت  ���� ا��ال و د�����ی �����ن ���� 
���� ����� در ار���ط �� ا��ال ��� ��ه �� ���� �� ��ده ۱۴۸ آ��� 
����ی، ���� ا��ال در ����� داد��ا �� �����ن ����د  دادر�� 
�ــ� �ــ� از ��ب  ����  ����. ا � د�ـــ�ای ��ا �ــ�د و �ــ�ــ�زی �ــ� �ــ�

���و��� ���� �� ���� ���� ���ان ���رات وارده 
�� �����ن ا��ال �� �� ����� ���ا��� �� ���م  ا��. ا
ا�ــ�ال �ــ�د �����، �� ��ا��� ا�ــ� ����� را از ��ب 

.���� � ���و��� ���� ���� ���� �� ���
�� ���� �� ���� ���دن ا�ــ�ال در ���وق ا���� 

��اى ����� ���ان ا��ال ���� ��ه و رد ��ل �� ���� ��د؟
 ا�� ا���� ���� ���� در��ره ا�� ��و��ه ا��. ��� از 

��� ا��ال ا�� ���� و��د دا�� �� ���� ���ر 
 �� ��� و �ــ��  �� ��ا�� �ــ�ــ�ان �ــ�ــ�رت 

��� �ــ�ه، ���� ���� ا��  ا�ــ�ال 
�� ����ام از ا�� ا��ال �����  ا�� 
از  ا����ده   ��� راه   ���� ����؟   ��

�ــ� در ��ا���  اد�ــ� ا�ــ�ــ�ت اد�ــ��ــ� 
ا���ت ������ ��� ����  �ــ�ای   �� ����

��ه ا��. ا���� �� ��� ���� رو�ــ� رو �����. 

���ر ����  ���ر دا��� ����. ��� �� ���� از ا�� ا��ال ا���ن دارد ��
����� د�ر از ��ا�� و دا��� ر���. در ا���� او��� روش   �� ��
ا����ده از ا���د ���� ������ ا��ال ���� ا��. ا�� د���� و 
���ری  �� ����ری از ا�� ا�ــ�ال ���� ا�� �� ���� ا������ 
��ا��� ����. ��� ��دو���� �� در ��ا�� ��و�� �� ���� ����� ا��. 
در ا���� ��ه ������ ���� ا���ا ا���دی �� ���� اد���� را ��ر�� 
�ــ�ده و ا�ــ�ال را ����� د�ــ�. در ����� ��� ����� ا�ــ�ال ��رد 
����� و آن را ����� د��� و ������ ���ر ا��ال  اد��ی ������ن را 
 �� ������ �� �� ����� ��د ��� �� ��� �� ��د؛ و�� ا �� �� آ��. ا
������ن ارا�� �� ���� ��زاد �� ا��ال ��� ��ه ����، ا���� ���� 

ا���� ��� �� ���د.
�� ���زا�� در ا����ر ��ر��ن ا�� و آ�� ا����ل دارد �� ���زات 

ا��ام رو�� رو ����؟
 �� �� ���� �� ���� �� ا����د �� د��� و �����ا�� 
��د�� ��ر��ن ���رب ����ب  ��� ��� ر��، ا��م 
�� ����. �� در ا���ر ����م ا�� ا��اد از ��ح ا����ده 
��ده �����. ��ط ا���� ���ر�� ا����ده از ��ح و �� 
���ی از آن ا��. ���� د��� ���� �� ا�رض  ��ر 
�� آن �� ���� �� ���  ��د��  را ا�ــ�ق 
�ــ� ا�رض �� �����  ��� ر��. ���� 
 ����� ا�ــ�ــ�ــ�  دارد.  را  ــ�دش  �ــ ــ�ص  �ـ
���زات �� ���ه ���� ا�� ا�� �� ��� 
ــ�ــ�ان ����� ��  �ــ� ر�ــ� ا�ـــ� �ـــ�م را �
����. ا���� ا���ن  ���� ��ی در ��� 
دارد ���� آ��� را �� ���ان ���� �����ی 
���؛ ز��ا ���� ��ی ���ز   ��� ���د ���

�� ���� ۱۴ ��ط دارد.

��ا��ن ا��� ���� ���� از �� ��ل ��� ����� ���� ���� 
��ه و در ��ت ������ د����� ����. ��� در ����� ز��ان ا�� 
� ����. ز��ا���ن  ���� را ��ا�� و ا��ا ��د��. ��� �� ������ ��ر

��� از ����� ����� ا���و� ��� ����؟ 
��اردی �� ��� را �� ��ان ����� ا���و� ��د در ����ن ���� 
�� �� ���ان ���زات ����، ��ا��س ��ده ۲۳ ����ن  ��ه ا��. ا
�� در  ��د. ا ���زات ا���� �� ��ان او را دو ��ل ����� ا���و� 
����ن ر����� �� ��م و در ��آ��� آن ����، ���م ����� �� ��ا�� 
���. ��و�� ا��اد در ز��ن �����  از ��ار ���رت ����� ا����ده 
����� ا���و� ��� ����. ا�� ��ی ا����د و ا��اد دارد، ا��ادی �� 
����� �� ��د، ����   �� �� و���� آزاد �� ����، ��وه �� و���� ای 
����� ��د �� ��د ����� ا���و� ��ه و از  ا�� ا�� ����� در ��� 

� ��ن ��ن از ���ر ������ی ��د. ��ر
��م ������ از ���وق ا����ت ���� ���رت  دزدان ���� ��

دا����، ��اى ا�� ���� �� ���زات �� ����؟
 ����� �� ��م �� �� ����� ای ر���ه ا��. ا ���� د�� ا�� ���� ��
����� ��ه �� �� ����� ��و� ر���ه �����، ���� ��� ���رات 
���د �ــ�م ����� �ــ�ده ۱۳۴ ����ن �ــ�ــ�زات ا�ــ��ــ�، ���زات 
��ا��� ��. ا�� ���� ����� ���زات �� ��ا����. ا���� در 

����� ���زات ا��، �� ���ن ���زات ������ ���� ا��ا��.
���� ا���ى ���� و���� از ��ر ا��ا��� ����� ا����� ���� �� 
����� ��و���وق را دا����. ا���م آ��� �� ���� در ���� ا�� �� 

�����؟
��ا��س ��ده ۱۲۵ ����ن ���زات ا����، ��ای ���� ���ر��، 
���� ���� در ���� �ــ�دی �ــ�م ��ا��� دا��� �����. در ا���� 
�� ا�ــ�ادی و���� ��ز��دن در ���� را دا��� ا�� ���� را ���� ��  ا
دا��� �����  �ــ�ده �ــ�ه  �ــ�ل  از   ���� �ــ�  ا  ��� ���ده �����، 
��� ��ان آ��� را ���� در ���� ���ب ��د. ا�� ا��اد را �� ��ان 
�� ���ان ا����� �����، ورود ������ز و ���و�� در ا�� ��م ���� 
��� ��ای ������ی  ��د. در ����� ����   ��� ��� ���� �����
 ���� ا�ــ� �ــ�  �ــ�ــ�ار ���� و����� ��� ���� �زم ا�ــ�. ���  از 
������� ای �� ��� ���� �� ا��غ ��د �� ����� ���ار ��ز���� 
��د. دوم ا�� �� در ��ل ����� ز��ا���ن، ����� ا���و� ���� 

و ���رت �����ی �� ا�� ا��اد دا��� �����. 

���� ��� در ��ا��  ���رت ������ن ����ل ا��

��د��ن در �ــ�درو دو�ــ�ره  �ــ�اژدی �ــ�گ 
ــ�ک  ــ� ــ�ر �ـــ��ـــ� د� ــ ــ� � ــ ــ� و ا� ــ�ار �ـ ــ�ـ �ـ
���ر���� ای �� ��م ����ا ا�� را����� 
ــ�ر و  �ــ� ������ ���� � ــ�د  �ــ�ز�ــ�ــ�ن �
��درش ��د و ��ن ������ را �� ���� 
��� ��ن در ��درو ز�� آ���ب ��زان 
 �� �ـــ�  ــ� درد�ـــ� ــ��ــ�. �ــ�د� از د�ـــ� �
� داد و ر��� اداره  �ــ�داد�ــ�ه ا���ل ر
����� ������ را����� ��� آن را ا�ــ�م و 

����� ��د.
روز ��د�� �ــ�ار �ــ�د �ــ�ر و �ــ�در ����ای 
�ــ�ــ�ر �ــ��ــ� �ــ�ــ�اه دو ��� از ا�ــ�ام �ــ�ن 
ــ� �ــ�ا�ــ� �ـــ��ـــ�اری �ــ�ــ� از �ــ�د�ــ�ــ�ن  �
�� ر�����،  �ــ�و�ــ�. �� ��ار���ن   �ــ�د 
����ا ��ا�� �ــ�ده �ــ�د. �ــ�ر و �ــ�در �� 

���ل ا�� �� د���ک ��ن ��اب ا�� 
و �� از ���� در ��ا�� �� زودی ��د 
و ����ه ��ی  ���� ��د��، ���م در�ــ�  او 
��م آ���ب  ����� را ��� و آن را ز�� ��� 
��د��. ��ر و �ــ�در و ا��ام  �������� ر�� 
�ــ��ــ�ا �ــ� �ــ�ا�ــ� ر���� و ���ن ����م 
ــ� د���  ــ�د�ــ�ن ر� �ــ� � �ــ�ا�ــ� �ــ��ــ� 
�ــ��ــ��ــ�ی �ــ�ن را در �ـــ�درو و ز�ــ� ��� 
 �� �ــ�ده ا�ــ�. در �ــ�ل ����   آ���ب ر�ــ� 
ــ�د، ���� ����  ����ا در �ــ�درو �
�ــ��ــ��ــ� ��  �ــ� ا�ــ�ــ��ــ� ا�ــ�ــ�د و د�ــ�ــ� 
����. �� از ����ن ��ا��، ��ر  ز�ــ�ی  
��د�� ��  و ��در �� ��� ����� ���� 
�� ���� ����د��، ا�� و��� ر����� ��زه 
�� ��ل ���� ای  ����ا   ����  �����

����� و  ��ر  ��ر از  ا���ده ا��، ا�� د��� 
����ا ��ت ��ده ��د. ������ ���ر��اد 
 �� را�����   ������  ����� اداره  ر��� 
��دک  ��دک  ���: ا��  ����� ��گ ا�� 
��م در ����� ر��  ��� ���� در ��ای 
��ه ��د و در ��ی ����� ��� ��� ��د��. 
����ن،  ا ���د  ���� و  ا�ــ�ــ�س، �ــ�ت 
�ــ�دک ���ر ���� �ــ�د و  ��� �ــ�گ ا�ــ� 
����� او��� ��ر�� ��ی ��� ا�� ��دک 

��� ��ت �� ا�� ����زد�� را ����� �� ���.

   تابستان پر حادثه برای کودکان

�ــ� �ــ��ــ�ای �����ی  ��� ا�ــ�    ����
�����ه  را  ���ا��   ����  ���  ����
����. د��� ��������  �� ��� ����ا در 

��درو ��� �� و ���� را در ا�� ����ی 
��� از �� از د�� داد. ��� روز ۲۹ ��� 
�� ��ر �����، د���ش را در  ��ل ۹۶ ��د 
��درو ��ار داد �� �� از ���� در ��ر���� 
���ون ��و��. ���� ای  �� ��ر و ��در ����� 
��اس ��ن �� �ــ�درو ���د، دو ��رق، 
��ار �ــ�دروی رو�� ��ر ����� ���� و 
��ار��د�� ا�� �� از ���� �� دو ����� 

 .���� ����� ����
ــ� �ـــ�ازم  ــ�� ــ�ن �ـــ� از � ــ�ر�ـ �ــ�ــ� از �ـ
��درو، از دو��� ��ا �� و ��رق د��� 
��د  �� ����� را در ��درو و ز�� آ���ب ر�� 
�� ���� �ــ�گ او �ــ�. ���� رد�ــ� اول 
در ��گ ����� �����ر ��ل ۹۷ در ز��ان 

ر���� ��� ا��ام ��.
��� از ��گ ����ا، ���� ��داد ا���ل 
ــ� زدن ر�ــ�ــ�ت  �ــ� �ــ� �ــ�ــ��ــ�ــ� در ا�ـ
�ـــ�دن ��ش   ��� ــ�ر و  ����� �ــ��ــ� �
 .�� �ــ�ت   ����� ����ه   ����  ���
روز �ــ�د�ــ� او �ــ�ــ�اه �ــ�رش �ــ�ار �ــ�د �� 
ــ� �ـــ�ر �ــ� از �ــ�ــ�ده  � ــ�  ــ�و� �ــ�و�ــ�ــ�ه �
�ــ�ن از �ــ�درو �ــ�د در ���ان وا���� 
�ــ�ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�ــ� �ـــ�ـــ�ان، �ـــ� ��� 
��د، ���� از ا�� �� ���  ��و���ه ���� 
���ون  ����ه  از  را  ���ر ���� اش �ــ�ش 
آورده ا��. ���ن ����، ��ر ر���ت را 
��� ��ا��  زد و ��� ����� �ــ�ای 
 ��� �ــ�ز�ــ�ش �� ��� و ������ در ا�ــ� 
�ــ�د�ــ� ��� ���� و ��ر��ب  �ــ�دن 

��درو ��� ��. 

اتفاقیه

��د ���� و ����ش  از ��س ا�� ��  ��� ، 
�� و ارز�����ن در ���وق ا����ت ���� 
���د ، ا��ا���ن را در ���� و ����ل ����ر 
���� ����ن ��د�� ا�� دزد آ��� آن را ���ا ��د 

و �� ���� ��د.
 ����� ��ارش ������ر ��م ��، ����   ��
�� ����س  � ��ز ���اه ����ش  ��د ��
�ــ��ــ� �ــ�ــ�ان  ا�ـــ� �ــ� �ــ�ــ�ر در �ــ�ــ�ــ� آ

����� ��د�� ���از ��ز��� از ��� ����� ���� د�ر���� �� در ���� و��� و ������ �� در 
����ل ����ر ���ن ���� و ������ت ��ا��� ��د�� �� ���� ر��� ا��. ارزش ا��ال ����� 
۸ �����رد ����ن ��د. آ��� ��� از ا�� ا��ال ��د را در ���وق ا����ت ��ا��� ��د�� �� ��� از 

���� از ���� ��� آن را از ���� ����� ����� و در ���� ���� ��ده ��د��.
���� ��د ا�ــ�ال را از ���وق ا����ت  ������ ����م �� ��د �����ز در�� ��ا�� ������ 
��ده ا��. ���� ���� �� ����ران ا����ل ���� از ��ی  ����� و�� ���� �����   �����
���� ا��م  �� �� ���ر در ���� آ ����. ��ا���م ��� روز ��� زو� ��  � ��دی آ��� را ���
��د�� د���ی �� آ��� ز�� زده و ���� �� �� ��دی از ا��ام آ��� در ار���ط ا�� و ���اه او �� ���� 
 : ��� ا�� زو� د����د زده ا�ــ�.  در ادا�ــ� ��د ��ان ��زدا�� ��. او در ����ن ������ت 
�� در ��ا�� ������ ��� ا��ا�� را از ����  ����� ��ی ���ف ��ادم ز��د ��ه  ��د . و��� ��
�� ���� ����� ��ده  ا�� ، و���� ���� �� ���� ا���د. ����� را �� دو��� در ���ن ��ا��� 
�� ���ل ��د . و��� �� ��د�� آن زو� �� ��� ر��� ا�� ����  را ا��ا ��د��. دو ���ی وارد ���� ��ن 
���� و ��� از ۳ ���� ��� و �� �� د����ه ����ب، در ����  ���� از ���� و  ارز��ی ��ر�� 
 را �� در ���� ��د ������ و آن را ���� ��د��. ��� و ���� در ����ل ����ر ��د �� آ��� را �� ���ا 
��د�� و ��د��. ���� از ا��ال را �� ������ دادم. ��ار ��د د��� ��رد ���� ام �� ���� و ارز�� 
�� ���ل ���دم و او ��� �� ��� ا����م ��ا �� داد.   �� ا���اف او ،  را ���و�� ، ��� ز��دی ��ا�� 

������ �� ��زدا�� و �� ����ری �� وی ا���اف ��د. 

عدلیه

یخچال و متکا 
مخفیگاه خوبی برای طال و ارز نبود

�� �� د��� ������ �����ری ���ا��، �����ان ����ی ���� از ���� ��� در ��� و  ��ر�� ا���د ����� و 

۱۰ ��ز از د�����ی ا���ی ���� ���� ای ���� از ��� ����ق ا����ت ���ر ����� ا�� ����ای ا���داد دو ���ه 

گروه حوادث

���� ����ار
����ی ا�� ��و��ه �� ���ر در ���� ای از ا���م ��ار دارد. ���������ن �� ��ح ����� و ا��م ���ان ا��ال ����  
��ه ��ن، در ا����ر ����� ����� ��ای ��ز��� ا��ال ���� ��ه ��د ����� �� در ����ق ا����ت ���� ��� 
��ار داده ��د��. در ���ر ا���د �����-ا������ ا�� ��و��ه، ��� ���� �� در ����� ا���� ����ق ��ی ا����ت و ���� آ��� در ��ا�� 
������ن، ������ ا�� �� �����ن در ����� ����� در��ره آن ��� �� ��د. در ��� و���� �� د��� ������ ������ی ���ا�� �����ان 

ا���د ����� و ����ی ا�� ����، ���ه ��ز��� ا��ال �� ���������ن و ���زات ��ر��ن را ��ر�� ��ده ا�� �� در ادا�� �� ��ا���.

�� در ��درو ������ه ��د د��� ۴ ���� 
���� ��ن ����  �� ا�� 
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کودکانه های سایدا 



گردشگری شوخی!
��د���ی ا����ه ا��؟  ��ا اد��ی �����ی دو�� در ار���ط �� ر�� 

�� ���� ������ ���� �� ��م «����» ا��. ���ان درآ��زا�� ���ی  ��د���ی ��� د�� ����    
��� و��ار را ���� از ا�� ���� ��ار داده ا��. ا�� و���� ��   �� ���ر�� از ا�� راه ��ده  ����ری از 
���� ای ��ده �� ا����د ���ر��ی ���� ا�� ���� د��ر ����ت ����� ��ه ا��، از ا������ و ��ا��� 
����� ��ا���� ����� از ���ان درآ�� ��وش  �� �� �� د��  ������ �� ���� ����� در ������� ا��ان 
���. در ا�� ���ن �����ه ا��ان �� ���� ���� ��ده ا��  ��� ���ر��ی ���� ا�� ��ده درآ�� ��� 
���ر��ن، ���� ������ ��� و ����� و ا���� دارا�ــ�دن ��ذ�� ��ی  و ا�� �����ه ����ن ����� ��� 
����� و ��ر��� ����ر در ا�� ���ر ا��. ا�� ����� ���� �� در دوره ���� دو�� �� در ا��ان �� ����� 
و ���� ز������ ��ی ا�� ���� ���داز�� �� ا��ان �� در ا�� ��زه ���� درآ�� ���� ���� ����. �� 
���ظ �����ری �� ��ز��ن ���اث و ��د���ی ����� �� وزار����� ��  �� ���ان در ا�� ز���� ����� ��ی 
��ر��دی �� و ا��ا�� ��ی ����. از ��� ا�� ا���� ���ر�� ���� ���  ا��ره ���� �� ����� �����ز �����ی 
��د���ی ا��ان ���� �� ��ل  ��ده ����  ��ارش ���د��ی ��� ا����� اد��  �� در آن �� ا����ر  دو�� 
���ر �� ��ار دادن  ��� ��ی ����ری در �� دا��.  �� وا ����� ۴۰در�ــ� ر�� دا��� ا��. اد���� 
����� و ا���ل ���� ا����اج ���� اد��ی ����� از ��ی  ��د���ی در ��ل  درآ����ی ���� از 
او ��ه در���� �� ��، �� ��� ا�� �� ��� دا�� ���� ��د���ی او��� و ��� ���� ������ در دوران 
��� ���ی ��و�� ��د و ���� د��وز ��زه ���ر���� ����ن ژا�� و ا����� ���ود�� ��ی ��د���ی ��ن 
را ��� ��ده ا��. ا�� ������ ����، در�� ���اق ا�� ا�� �� �� ���ان ���ل ������ درآ�� ر���ران �� 
���� �� ��ل ����� ۵۰در�� ا��ا�� دا��� و ا�� آ��ر را «ر��» ���ا��� در���� �� �� دا��� ۸۰در�� 
������ ر���ران �� در ��ل ����� �� ������ و ���ود�� رو�� رو ��ده ا��. ��� ��د ���� آ��ر��ی 
ارا�� ��ه �� ��ی ����� دارد. در ���� در ا�� داده �� ��ف از ����� ��د ۲/۵�����رد د�ری ��د���ی 
��ر�� در ا��ان ��ف زده ��ه �� ���� ��ا��� �� ��د��� ��ر�� در ا��ان ��ود ��ار د�ر ����� �� ��� و 
�� آ��� ����� از ا����� ��ی ا��ا�� ا����ده ��� ����.  ا�� ���ار ��ا از ����� ��ی ��� �� ا��ان ا��، ��ا
�� ��ا�� ۱/۵ �� دو�����ن  ��د���ی در ا�ــ�ان �� ا�� ����م ا��  ��� ����� ۲/۵�����رد د�ری 
��د���ی ��ر�� در ��ل ����� �� ا��ان آ��ه ا��. �� ���� �� ������ و ور������ ����ری از ��� �� 
�� ا�� دو�����ن  �� �� ا�� ���� �� ��ور دا��� ����� ��ال ا�� ا��  و ������ ��ی ا����� ��� ا

��د��� ��� ����ه ا��؟ 
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��� ا����� ���� ۳۲۸

وا��

��م(ص)  ر��ل ا
و��� ��� �� ا������(ع) و���  ��ا��، دو�� دا��� 
او ���دت ��ا��، ���وى ��دن او وا�� ا��� ا�� و 

دو���ن او دو���ن ��ا و د����ن او د����ن ��ا���. 
و���� ا�����

اذان ���: ۱۳:۰۶

اذان ���ب: ۲۰:۴۴

اذان ��� (��دا): ۰۴:۰۲

��وب آ���ب: ۲۰:۲۳

۰۰:۱۳ :���� �� ����

���� ��ر��� (��دا): ۰۵:۴۹

�ــــــــ�ا �ــــــ� �ــــ�ــــ� �ــــــــــــ�ادی و �ــــــ� �ـــــ�ـــــ�ز �ــــ�آ�ــــ�

ــ� �ـــ��ـــ�ـــ� �ـــ�ـــ�و�ـــ� ــ ــ� �ـ ــ ــ�� ــ ــ� � ــ ــ� از و�ــــــــ�د �ـ ــ �ـ

���ی

�ــ�ــ�ان، �ــ�ــ�ار �ــ�ــ�دا�ــ�د، ��� ���� ا�ــ�ــ��ــ�، �ــ�ــ�ره ۱۲۹
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�ـــــــــــــــــ�پ: �ــــــ��ــــــ�ـــــــــــــ��ــــــ� روز�ــــــــــــــ��ــــــــــــــ� �ـــــــ�م �ـــــــ�

�� ���ه �� ��� ����ت ��ت ��� و ر���ر آن را ��    ا

او را �� ��� و ����� �� ����� ����د آرزو و ���� آن را 

د��� دارد. 

کشف یک حیوان منقرض شده
��� ���� �� ���� ����ری �� ��ن �� از ا��م ا���ا�� دو��ره د��ه ��د! ا�� ا����� ا�� �� ��� در��ره 
ک ��� ��ق ��ل ����»  ک ��� ��ل ���� ا���ده ا��. ا��  ���� ����� �� ��م «� �� ���� ��در از �
��س ا��. آ���� ��� از ا��  ����� ������ �� ��د و ���� ����ه ��������� در ���� ا���ا�� 
���ان در ��ل ۱۹۰۶ ���ا ��ه ��د. �� ا�� �� در ��� روز ���  �����ن دا����ه �������ن 
ک ��� ��ده ��� داد�� �� ا����ل داده �� �� از ���� ز������ ����. از ���ا ��ن �� �

هراس مردان از میانسالی
����ی ���� �� را ���ان �� ��� �� ���� د���  آ��ز �������� و ���ا ��ن ����ی ��

��ان ������. ���� �� ��� �� ر�� ا�� �� ��ای ز��ن ����� ��� ����� ا�� 
��دان ز��دی �� در ��ا�� ���ن ��ای ���ه ��� دا��� ���� ��اغ ���� 

ر�� ��ی ��و���ه �� �� رو��. ��� �� ������ ���� ���ن داده �� 
۳۸ در�� از ��دان ����ی ������� ��د را ر�� �� ����. 

ا��  ��� 
آ��ا������ ����ط 
�� ��ارش �����ی 
��زه ��رد�� از 
ک  و���� �����
����دان ������ در 
  ����  ��� �����
ا�������ن ا��

 ���
روز 

سنگ کاغذ قیچی؛ تو بردی!
ورز���را��  ������ت  از   ���� در   ،����� را  ���ش 
����� �� ��ای ��� ���م ������� �� ر���ن �� �� 
����ن و ���م اول د�� �� �� ��ری �� ز���. دو���� 
�� ����، ر�ــ�ــ� را �ــ� �ــ� د�ــ�ــ� �ــ� ا�ــ� �ــ� ���ا�� 
ــ�ی ���������� و  �� ���� ا�� در ���ن ا�� روش �
�� وا���  ���� او�ــ�ت ������� د��ه �� ��د  ز�� 
�� ا���ا در د���ی  ����� ��ا���� ا��. ا���� ا����� 
� داده ����ر ���� ا�ــ�، دروا�ــ� ����وت  ورزش ر
ــ�. ا��  ����� در ورزش د�ــ�ه ا� �ــ� در  از �ــ� ���ی 
�ــ� در  ــ�ار �ــ��ــ�ط �ــ� �ــ�د  ا�ــ�ــ�ق �ــ� دو دو�ــ��ــ� �
�ــ��ــ�ن ر�ــ��ــ� �ــ�ی دو�ــ��ــ� �ــ�اری �ــ�ر ا���و�� 
��ری زد�� �� ��� ���ت زده ����. ����ا  د�� �� 
�� ا�� دو دو���� ��ار �� ��م ��ی  از ا�� ��ار ا�� 
��ر» و «را���� �����» �� ��ر �����ن ��  «�ــ�دی ����
ا��  در  د���  ا�� ��   ���� �� ر���.   ������  ���  ��
��� �� ��� از ا�� دو �����ن ��ر  ����� �ــ�ار ���� 
��د. �����ه ��� ���� از �� ����ن ���رد. ا�� ا�� دو 
دو���� ��ار ��� ا�ــ�رات �� ��ی ا�� �� در ا�� �� 
��� ������ ����� ر��ب ����� و �� ���ان دو �� ���� �� 
��ر د���ی ا���م   ����� �� ����� ،���� �� ر���� 
�����. ا�ــ� دو ��� ��� را �� ����ی ���ن ���، 
���ن   ��������� ���و��  داد�ـــ�.  �ــ�ار   ���� �ــ��ــ�، 
��ر و ����� �� ا���م ا�� ��زی ����� در  �� د�� ����
����� ���� �� ���� �� �� ��� ���� �� �� ����ن 
��دن  ����. �ــ�دی و را�ــ� از �� ����ن ��، د�� در 
 ���� ،���� ��د�� �� ا�� ����� �� ���،  �� ���ر 
���� ��ده ��د �� ��ام �� ���� ��� ����� ���� 
���. ��� �� ��ا��� ا��� را ���ار�� رودر������، 
���رف �� آ�� ر����. ����� �� ا�� دو ا���م داد�� وا��� 
���� ا�� ����  �� ���� ��د. ا���� �� ���� ���ر 
در د���ی ورزش �� ��د. ��� در ����ل ��م ����� 
 ،��� �� و   ������� ر���  ��ز��� ���ی دروازه  دو 
�� ������� را   ���  �� ����  ���� ���� ،����
� �� د��  �ــ� در ورزش ر �ــ��ــ�. �ــ� �ــ��ــ�ل ا������� 
 � ر �ــ�   �����  �������  ���� ���� ���  �������

�� د��. ����، �� ����� و ا���� ���� و ����.

نکته روزخبر روز

������� ۴۰ د��� دا���� در ��ا���ه دا������ وا���� �� دا����ه �������ن، 
������� ۲۲ دا����ی ��ا���ه د��� در ��زداران ���ان، ������� ۳۸ دا���� در 
��ا���ه ���ره �� دا����ه ا��م ��دق(ع) و ��� ������� ۵۰ دا���� در دا����ه 
ز���ن. ��� ا�� ا�����ت ����� در ����� �� ���� ا���ده  ا�� در ���� ����� ����� ��ی 
 ����� ����ر ����و�� ���ان ��ه ا��. در ا�� ���ن ��� ���� از ا��������ژ��� �� 
 �� �� �� ��و�� ���� ا����  ���ی  �� ا�� ا���ق ���� ا�� ��� از �������ی ��ا زد�� 
��د ا�� ا���ر��� ا����ه ا�� و ا�� ا���ق �� د��� ������� ��ی  زود اورژا�� ا��م 
�� ����ل ������� �� ادا�� ���ا  ��ا�� ��ده ا��!  ����ا ا�� �� ا���� ��� ��� ��ا 

��د و ����� ������� ��ا�� در ���ار �� ���� ا�� ا���ق ��� دور از ذ�� 
��د. ��ا�� ���ر ا�� ا���ق ���� از ��ر�����ن ��زه ���ا�� و ���� 

را �� �� د��� ا��� ����ر ��د؛ او�� ���ن ������� ��ا�� و 
آ��د�� ����و�� ��ای ��� ��و�� دا����ه ��د. ����� 
دوم و��د و��وس ��ار�� و ��رد ��م ������ از دو ����� 
��ق �� ��� ا�� ��ارد �� د�� �����ی ��ا�� �� ا�� در ا�� 

���ن �� ����� ��� و��د دارد �� از ز��ن د��� ����د ������ن، 

ا��������ژ��� ���� ��ه ا��. او �� ��م �� �� ����: ��� دادن �� د��� ��اوم ا�� 
ا���ق �� ا�� ���� ��� ��ا�� ا����د در�� ����� دا��� ���� و ��ای ��� ا�� ����� 
��ر�����ن ا�� ��زه ��ار داد.  ���� داده ��ی در�� و ���ف �� د�� آ��ه را در ا����ر 
او ����� ا��: ���� ��ن ����� �� در ��ا�� ا�� ����� �� ��ا�� آ��� ���� �� 
ا����د ����� ��دم دا��� ���� و ���ا�� ��� از �����ت آن ا��. ����� ��رد 
ا��ره د��� ������ن و��� ��� �� ��د �� ��ا��� وزارت ���ا�� و در��ن ����� در را��� 
�� د��� و ������ت ���ا��ن ا�� ����� ���ان ������ 
��ا��� و ���د ������ در ا�� ����� راه را ��ای �����ت 
��و��  ��ا�� �� ���؛ ا�� �� ����ری از ����ری �� از ���� 
�� ��ا�� ز���� ای ��ای ��وز  ����ری ��ی د��� دا��� ���� 
�� ���� دور از ذ�� ���� ���� �� ���� ����ل ا�� ا�� ا�� 
����� ���� �� ����� ���� ا�� و ا���ت آن �� ���� و ��و�� 
در داده �ــ�ی آ�ــ�ری �� د�� آ�ــ�ه از ��� ا�� ������� �� ���ز 
دارد. ا�� ر���� ای ��ن �� ����� ��� از ا���ت، ��� آورده ای �� 

����� ا����د ����� ��ارد.  

حاشیه خبر

د��� ������� دا������ن در ��ا���ه ��ی ا��ان ����؟ 

���� ��زه ����ل �������

چهره ها

�� ���ه �� دور��� ��ب! �� در �� ���ان ����ی در ����ل ��ی 
���ش و �� ����ن ���� ا����� در ����ل ���� ������ �� 
در �� ���� ����� ����� و در ��ران �� ���د �����. د��ار 
���ر��ی رو���� و ا������  ا������ ���ون �� ���اه ������� از 
� از ���م ������ت �����، �� �����  �� �� او��ا�� ��ر در 
���ی ������ر در ��ر�� دارد و آن �� ���ه ���� ز����� �� 
 ����� �� ا������ ���ون او را در آ��ش  دور��� در ز���� ا�� 
ا��. �� ����� از آ����� و�د���� ز����� �� ��ا�� ����� 
و دور��� و ر����! ا�� ا�� ��ر ا�� ���ه ���� ���ه «�����ش» 
�� از ������  در ����ل �� ��ی ��ره ��ه ا��. ����� ��
از ا����ر ا��  ����� او�ــ�ا�ــ�. ���  �������اران از و���� 
��� ��، ���� �� �� ���ان �� و���� ����� ز����� 
�� ����م �� ���ون در  �����ش �ــ�ره ����وت ���� ��ا   ��
���رش ���رد  ک  او��ا�� �� او ������د داده از ���� از ��
و ��ز��ی ��زه را �� ر���� ������؛ 
�ــ�ــ� �ـــ�ن �ــ�ــ��ــ� در  �ــ� از �ــ�ا
 ���� ز�����    ����� آ�ــ�ش 
���ون، ����� ��� ز��دی 
ا������  ���� ��ی  در 
در  ا�ــ� �ــ�ره ����� �ــ� و 
ا�ــ�ــ�ر  و �ــ��ــ�   ���� در 
ا���د   ����� ا����  ����ط 
 ،��� ��د. در ��زه ���� وا
��ر�� زا�ــ�رووا، �����ی 
وزارت ��ر�� رو��� ���� 
ا��: ��� ������� ��ا 
در   ����� ر��� ����ر 
د��ار �� ���ون، آن  ��� 

را و�� ��ا��!

زلنسکی در برره!

�� ���ط ارزش ��� ���� �� �� ��ه �����، ����ری از ا��اد ������ ��د را از د�� ر��� �� دا���، آن �� 
در ���� �� ��ا��� ���� ا�� ر��ارز از ۶۰ ��ار د�ر ��ل ����� ��� ر���ه �� ۱۸ ��ار د�ر و رو�� ����� آن 
��ر�����ن ا�� ��زه �� ����� �� ۱۲��ار د�ر �� ��ا�� ر���. ا�� در ا��  �����ن ادا�� دارد و ����ری از 
�� ��ل ����� در ���رش  ���ن، ���ت �� ��� از ������ ��اری در ا�� ��زه ����� از ���� ا��، ��� 
��د و �� او��� ���ری ��ل �� �� ��� ���� را وا�� ر��� ��ل ��د  � «آر������ ر��ارزی» رو�����  از ��

��ر ��� ���د �� «���� آر����و �����» ر��� ����ر ��م و ��ان ا�����ادور. او  ا��م ��د و �� ���ع ا�� 
ز���� ��� ����� از ������ ��� ��د را ����� �� ��� ���� ��د �� رو�� ����� ا�� ر��ارز ادا�� دا�� و ������� 

����� ���� ��� ���� ���� او ۴۵��ار د�ر ��د. ���ن ز��ن �� ����� ��ام در ����ا�� �� و ����� ���� ���ان 
�� ��د ز��ن ارز��ی �� ����ا�� �� ����ن ر���ه و ��ار ا�� از ��د ���� از ��� ���� ده �� ��ر�� ���زد. ��� ا�� 

���ن دو��م ������ ���ر ��د را در ا�� ��زار از د�� داده ا��.  �� ���ط ���� ���� ا�� ر��ارز، ��

یک ذهن خام ۳

و���� ��� ��� �����ل ا��ان، آن �� در آ����� �� ��م  ����� ���� �� ��� ��ی د��� ���� در ا�� ر���� �� دارد ��� ��رر���� 
�� ��د �� ���د. از ا�� ���ر�� �� ��� ��� ا��ان ���� ��� ���� در ا�� ر���� ���� �� �� ��ارت ����ر ��ا���� در �� د��ار ��ار���� 
��ار ���. از رو�� آ��ده ��زی ا�� ��� �� �� ����ر ���� ا�� و ����� ا��.  �� ��� دوم ا���ا�� در ��� ��زی ��� و ا���� �� ����� را �� وا
����� ��ی ������ ا������ در ا�� ��� ��ه ����� �� �� ���ده ا�� ا�� ���� ���� �� �� ��ان �� در��� ���اق ��رر���� 
��ارش ���� ورز�� روز���� ��م �� در�� در �� ��ل ���! ���� ۳۰ ��داد ۱۴۰۰.  ����� ���� ����ط �� ��د ��   ������
 ��  ���� ��ارش را ���ا���، �� ��ا��� ���ر  �� ��� ����� و��� ا�� 
ا�� ��ارش ��� ���� ��� ����� ��ه ا��! �� ���� آن د�� ���� 
�ــ�ارش را ������  «دود���� در ��� ��� ��ای ا������» ��  رو���� 
 ����� «ا���ر ����ی ا�ــ�اف ��� ��� و��د دارد؛ از ����� ��ا��� 
�� ������ ورز�ــ� در  ــ� روش» ��� ا�� ا��  � �� ����� ��ز��� 
ا��ان ��� ����� �� آ���ه ��ارد. ��� ����ت ����� ��� ��� ا��ان 
����� ا�� �� ��ل ����� �� ��د و �� ا����� ا�� ���� ���� 
در آ���ه �� ادا�� ��ا�� دا��. ���� ���� ورز�� ا��وز دارد 

�� ��اردی ���ار �� د�� �� ��ل آ���ه �� ���ن  ��ا�� ��د! 

همان همیشگی
۱

«��زی ز���» ���ا�� ا�� �� ��ای �� ��زی �����ل ����� ����ه ا���� ا����ب ��ه ا��؛ ������� �� �� ��ی 
آن �� �������� رو�������� �� ���ن ���� �����ل ��ده و ������ن ��ی د��� ز��� رو���� ��ر��س ��ار دا��� ا��. 
��� رو�� ����ل، �����ل ��ی ا�� ����� ����� ��زی ���ان ا����� ��ارد و ���� ا�� �� ��ا��� در آ�� 
��ده �� �����  ��ر��س ��ده. آ��� ��� ������ن را �� ا�� ��زی ���  ����� ��زی ۱۲ �� ۱۰ �� ��� ��� 
�� ��ای �������و���ن د��  ����� �����ل در آن ��ده ا��. ��ز������  �� ���ر ���ر��ن  ا������ ��زی 
���� ا��ان ��ا�� ����ه ��زی ا�� از ������ ا�������ف ����ر ����� �� روز��ری ���ره ��� ا�� ���ر ��ده 
و ����� ز��� ��� ��ر����� در ا����رش ��د �� زا��را��ی �������، ����ی ��ز��� و ا���� �� ا���ره درواز��ن ��ی 
��������. �� ���� ��� از ۲۰ ��ل از دوره او� ا�� ��ز����ن، ���ز ز��ن ����  ���� آن روز��ر، ��������ی 
 ������ ������ن ��� ���  ���! ���ل ��رز و ��اب ا�� ��ز����ن، وا��را��،  ���ه ا�� ���ه آ��� �����ات ز��دی 

در ��م ����� ۹۰ ا�� �� �� ���ن ا����� ����� 
��د ���ی روی ���ه ـ  ـ ا���� �� ����� ����� 
�� راه �����  در ��زی ���ر دارد؛ ��ز���� 
��� �����ل ��ی آن ز��ن از او �����ش 

در آدا�� ��ی آن روز�� ��د!

فوتبالیستی در آدامس
۲

���� ���ام ��� ا���� �� ��ا�� �� ���  ���� ا�� «در����� �����ن ����� ���وم ا��ا�� ���ا �� ���.» ا��  وز�� ���ا�� و در��ن 
��� آن �� ���� از  ������ و ��ده ���� �� در ���ن ا���ر روزا�� �� ��� �����. ��� �����ت �� ا���ر��� ������ را دارد �� ����� ��ا
آ�� ا�� �� ���ا�� ��� ���ه ��� ا�� ا�� ���� ��� ا��، آن �� و��� ��ا��� �� دو ��ل ����� ��ل ����ری �� �� ا��ا�� ����� 
����ش ر��� ����� در دا����ه �� در ����ن ا��، و��� ��ا��� ��� از ��� ���� ���� �� �� �� ا�� �����، ��� �� �� د����� ����� 
���وم �� ���� ��ده و ا���� �� ��ا��� ���اد������� �� در ����� ���وم ���ر دار�� و ������ �� ���� �� روز ���� �� ��د و در ��� 
� ��ده ا��. ��ز�� ��د��� �����ن ا�� �� ار����� �� ��ا�� �� ���ان در�����  ����د ���� ��� �� از ���اد �����ن ��ز�� ��د��� آ��� ���
�����ن ����� ���وم دا��� ���� �� ���� وز�� ���ا�� را ��� ��� ��ده ا��؟ ا��ا�� در����� �����ن در ����� ���وم را ���� ��و 
���ن ��� ���ق  ����� ��ی ������ وزارت ���ا�� و در��ن ��ای ���ر آ��� در ا�� ����� ��ا��� و ���� ���� ���� ا�� �� ��ا��� ��
در�� و در���� ��ای �����ن ����� ���وم و��د ��ا��� ا��. ���� ���� ���� در ا�� ���ن ا�� ا�� �� ��ا��� ����� �� در ����� 

���وم ����ل ���� ر���� ا��، ���� �����ت �����ی ���� �� ����� ���دازد �� در ���ل ��� ���ان ��� دارد! 

تشویق دیرهنگام مهم ۴

   ا����ر ��� در ��م ا��م ر��(ع) ���� 

��و�� ������� و ���دت ۲۷ زا��/ ۱۳۷۳

 ���دت د��� ����� ���ان / ۱۳۶۰

 ����وز ا��ام ���ا����� ر���، ��ور و 

���ول ��و�� ��ور���� ���ا.../ ۱۳۸۹

 زادروز ����� ز����، ��ز��� ����� و 

�������ن/ ۱۳۶۱

امروز در تاریخ

�ـــ�ای د�ـــ�ن ا�� 
��ـــ��ـــ� �ــ�ــ�آر�ــ� 
�ــ�ــ�ــ� ا�ـــ�ـــ�  را 

�ـــــــ�ای �ـــ�ـــ��ـــ�ی 
ــ� ا�ـــــ�  ــ ــ ــ��ـ ــ ــ �ـ
 ��� ���آر��  �ــ��ی 
�ــ�ــ�ــ� ا�ـــ�ـــ�  را 

 میزان درآمد ساالنه کشورها از گردشگری 

استرالیا

تایلند

آمریکا

چین

ترکیه

فرانسه

اسپانیا

یونان

۶۰�����رد د�ر

۸۱�����رد د�ر

۲۹۹�����رد د�ر

۵۲�����رد د�ر

۳۰�����رد د�ر

۸۶�����رد د�ر

۹۶�����رد د�ر

۶۰�����رد د�ر

«��زی ز���» ���ا�� ا�� �� ��ای �� ��زی �����ل ����� ����ه ا���� ا����ب ��ه ا��؛ ������� �� �� ��ی 
آن �� �������� رو�������� �� ���ن ���� �����ل ��ده و ������ن ��ی د��� ز��� رو���� ��ر��س ��ار دا��� ا��. 
��� رو�� ����ل، �����ل ��ی ا�� ����� ����� ��زی ���ان ا����� ��ارد و ���� ا�� �� ��ا��� در آ�� 

����� ��زی 
�� ��ای �������و���ن د��  ����� �����ل در آن ��ده ا��. ��ز������  �� ���ر ���ر��ن  ا������ ��زی 
���� ا��ان ��ا�� ����ه ��زی ا�� از ������ ا�������ف ����ر ����� �� روز��ری ���ره ��� ا�� ���ر ��ده 
و ����� ز��� ��� ��ر����� در ا����رش ��د �� زا��را��ی �������، ����ی ��ز��� و ا���� �� ا���ره درواز��ن ��ی 

��������. �� ���� ��� از  ���� آن روز��ر، ��������ی 
 ������ ������ن ��� ���  ���! ���ل ��رز و ��اب ا�� ��ز����ن، وا��را��،  ���ه ا�� ���ه آ��� �����ات ز��دی 

در ��م ����� 
��د ���ی روی ���ه ـ  ـ ا���� �� ����� ����� 
�� راه �����  در ��زی ���ر دارد؛ ��ز���� 

��د ا�� ا���ر��� ا����ه ا�� و ا�� ا���ق �� د��� ������� ��ی  زود اورژا�� ا��م 
�� ����ل ������� �� ادا�� ���ا  ��ا�� ��ده ا��!  ����ا ا�� �� ا���� ��� ��� ��ا 

��د و ����� ������� ��ا�� در ���ار �� ���� ا�� ا���ق ��� دور از ذ�� 
��د. ��ا�� ���ر ا�� ا���ق ���� از ��ر�����ن ��زه ���ا�� و ���� 

را �� �� د��� ا��� ����ر ��د؛ او�� ���ن ������� ��ا�� و 

���ن �� ����� ��� و��د دارد �� از ز��ن د��� ����د ������ن، 

�� ���� دور از ذ�� ���� ���� �� ���� ����ل ا�� ا�� ا�� 
����� ���� �� ����� ���� ا�� و ا���ت آن �� ���� و ��و�� 
در داده �ــ�ی آ�ــ�ری �� د�� آ�ــ�ه از ��� ا�� ������� �� ���ز 
دارد. ا�� ر���� ای ��ن �� ����� ��� از ا���ت، ��� آورده ای �� 

����� ا����د ����� ��ارد.  



 ! ، ز���� ���� ��ز�� ���ــ��
خ �� د��  آ��ر�ــ� �� ����ــ�،  ۶۷ در�� ��ق �� در ����اده ��ی ��ون ��ز�� �

  �� �وز در ��زه ����� ز��ای ا���(س)��� و�� ��  �وان ���س، د���ره ��ر���� و درد������

۳۴ ���ی اوراق، ا�� �� درس ��������س ��داد

����� ����اده و ��� ز����     ۳۰ ��داد   ۱۴۰۱       ���ره  ۹۴۴

دو�� دارم 
  �����

ر�����ی 
��� ���� را 

�����

۲

۷



۲ �� ��ا��

�ـــ�ن ر�ـــ� ��و�ـــ���� و �ـــ�ن �ـــ�ق در��ـــ����، ا�ـــ� ��رى از ��ـــ� ���د�ـــ� و �ـــ� ا��ـــ�م ��ـــ� ��د���ـــ� و�ـــ� �ـــ� ا�ـــ� ���ـــ� ���ـــ���، �ـــ� ��ـــ� ����ـــ�، ر�ـــ� و ���ـــ� ��ا��ـــ� و �ـــ� 
�����ـــ� �ـــ�� �ـــ�رى ��ـــ� �ـــ����.

���ـــــ�
���ت ��� (ع)

��� ا�����

� ���ره  ۹۴۴ ۳۰ ��داد   ۱۴۰۱

��ددا�ــــــ�

�� ���� ا��ان ��ان 
 �������ــ� و �ــ����ی، ����ــ� �� ا�ــ�ازه ����� ��ــ� 

ز��ا ����ی

��� ���� ����ن 
����� ���ر

دارد. ��ــ��ی �ــ� از ا��ــ�ن ��ر��ــ�� آ��ز �ــ�ه و �� 
���ز ا���ن ���� �� �����ی ��ی ��ص ادا�� دارد. 
خ �ــ����ی و �� �ــ�ر ��ــ� ��ا��  �ــ����ی و ا��ا�ــ� �ــ�
��ــ�، ���� ��� ���ر��ی ���ــ���� ا�� �� 
��ــ���ی از ا�ــ� ��ــ�ر�� �� ر�ــ� ����� ��د�ــ�ی 
����� در ��زه ��ی ���ا�ــ� و �ــ���، ���� �� ��� �ــ�� ����ــ��� 
�ــ����ی ��ــ�ه ا�� و د���� ��ز�ــ�آ��ی، اذ�ــ�ن �����ــ� ��ن آن ��ــ�ر�� را 

�� ��ت ����ل ��ده ا��.
��ــ�ان ����ــ� �ــ� ��ــ�ر از ��� ���ــ� �ــ��� ��ی آ�ــ��ی ا�ــ� �� در 
������ ���ی �ــ�ی ا���ــ�دی و ا�����ــ� ��ــ�ر ��ــ� ا���ــ� دارد �ــ�ا �ــ� 
����ــ� �ــ� ��ــ�ر ��رگ ���ــ� �ــ�وت و ���ــ� �ــ�رت ����ــ� و ا����دی 
آن ��ــ�ر ا�ــ� و ا��ا�� �ــ� ���� آن ���ــ�ت ���ــ� در ا��ــ�د ا����دی، 
خ �����ی �� در ���  ا������ و ������ �� د���ل دارد. در ��� ��ن ا��� ��
����ــ� �����ــ� ��� ��ه ا�ــ�، ���ــ� از ��� �ــ�دک �ــ� ازای �ــ� �ن �� ۲/۷

��دک ر�ــ��ه ا�ــ�. ��� ���� �� �ــ�د ا�ــ� ��ــ�ان در ��� �ــ�ن آ���ه �� 
۲/۱ ��دک �� ازای �� �ن ���ــ�. در ا��ان ��ــ�ان �����ی �� در �ــ�ل ۱۳۹۵ �� 
۱/۶ ���� ����� ا��. ��ا��س ������ت ����� ����� و د����ه ��ی 
����� ����ــ�ن در �ــ�رت �ــ�اوم �و�ــ� ���ــ� �ــ����ی، ر�ــ� ����ــ� 
ـ ۱۴۱۵ �� ��� ��ا�� ر�ــ�� و ر�� �����  ���ر در ��ود �ــ�ل ��ی۱۴۲۰ـ 
���ــ� �ــ�ه و �ــ����ر ����ــ� در ۲۰ �ــ�ل آ��ــ�ه �ــ� �ــ�� �ــ����رد�� 
��ا�� ر��. �� ��� �ــ�ن ����ــ�، ����ی ��ــ�ل ا����دی ��ــ�ر ���� 
خ �����ی و ر�ــ� ����� در ا�ــ�ان، ��� ���د��  �� ����. �����ا�� ���� ��
و ��ــ�و�ن را �ــ� �ــ�� ا��ــ�ذ ����ــ� ��ی ��ــ���� ا��ا�ــ� ����� 
�ــ�ق داده ا�ــ�. ��� از ���ه ���� ��ــ�� ���� �� �ــ�ای ار��ــ�ی ����� 
ح �� �ــ�د، �ــ�� ز����  خ �ــ����ی ��� ز���ــ�، آ���ه ���ــ�ب و ا��ا�� ��

���� ا��.
خ �����ی ��ای �� �ن ا��ا�� ��� از �ــ�  در ��ــ�ر ���� �� �� اوا�� د�� ۶۰ ��
��ز�� ��د و ا�� آ�ــ�ر ���ن ���ی در ��ــ��ن ����ا��ن و ����ــ�ان دا��� و 
��ر�� ��د �� �� ����� ������ �� و ا��اف ��ی ���� و �و��، در ��ض ���ر 

خ ����  . ��ل (از ��ل ۶۸ �� ۷۲) ���� �� ���� آن �� ��ود دو ��
������ �ــ�ی ������ــ� ا���ــ�ف و �ــ�����ا�� ����ــ� ���ــ�اده �ــ� ���ــ� ای 
�ــ�ده �ــ� ����ــ� �� ��ز�ــ�ی و ��ــ� �� ��ز�ــ�ی ������ــ� ����ــ� ���ــ�ی 

��� ��ز��ی ��ه ا��.
�� ر�� ا�� �� ر��� ���� ا���ب از ��ل �� ��� ��ــ�� �� ���� ����� 
���ــ� �زم را ارا�ــ� و ����ــ� ��ی ��ــ� ����ــ� را در �ــ�ل ۹۳ ا�ــ�غ ���ــ�ده 
��د�ــ�، ������ �ــ��ف و ������ــ� در ا�� را�ــ�� ����� ��ــ� و ����ــ� و ا��غ 
����ن ��ا�ــ� ����ــ� و ����ــ� از ���ــ�اده در ��ــ� و �ــ� ادا�ی �ــ� ����� 

ا���د  .
ا�ــ� در آذر ۱۴۰۰ ��ر�ــ� ا��ــ� �ــ� ا�ــ�غ ���ــ�ن ���ــ�ر ���ــ�ا �ــ� و ار��ن �ــ� و 

��ز��ن ��ی ����� ���� �� ا��ای ������ ��ی ������� ��ص ��د ����.
ذ�ــ� ا�ــ� ���ــ� �ــ���ی ا�ــ� �ــ� ����ــ� ��ز�ــ�آ��ی ���ــ�� ��� ا��ــ��ع 
�������ی ������ ا�ــ� �ــ� ا����دی و ��ــ�ز �� ����ــ� ����ــ� �� ��ز��ی و 

�� ��ز��ی ��� از ��� ����د ا��.
�ــ�ای �ــ�ان ���ــ�ن ا�ــ�ان ���ــ� �� ���ــ� ای �ــ� ����ــ� ���� �ــ� ��ــ�ن �����

۱۵ �� ۶۵ ��ل ����� ����ــ� ������ ���� �� ��وه ��ی ��دک و ������ 
دا�ــ�� ���ــ�، ��� �� ���ــ� �� ���� در ا��ــ�د ����� �����ز�ــ�ی دا���. 

ز��ن آن ��ار���ه ����� ������... ����� ������ �� ا��ان ��ان �����.. . .

در داد��ه �ــ�ی ���ــ�اده �ــ� ��ــ� ا�ــ�؟ 
��ق �ــ� از ��ــ� �� آ��ــ� و ا�ــ� ��ــ� و�ــ� 
را ��ــ�ان �� ���ــ�؟ و �ــ�ا ا�ــ� ��ــ� ��ج �ــ� 
��ز���ی �� ��ــ� �ــ��ع ��ده ا��، ���ــ� �ود و 
�������م �ــ� �� ����ن �� ر�ــ��؟ �ــ� د�ره ای 
��ــ�� �� ��ا��ر ����� و �ــ�ا�� د���ــ� ��ای 
ا�� ا���ق ��� ���ن �� ��د و ا�� ��ز�� ����ا 
د���� ����وت از ��� �ــ�ل ��ی ���ــ�� ��ی 
��ج �ــ� را �ــ� داد��ه ��ز �ــ�ده و ���� �� �ــ�د 
���� ���� را �� ��ز���ی �� ��� �� �� ����� 
��ده ��د��، �� داده و ���� �� را�� ��و��. 

���� ���ــ��، د��� ���� �����ــ�ت ����� 
�� ا�ــ�ره �ــ� ا�� �ــ� ��ا�ــ�س آ��ر��ی ر�ــ�� 
��ــ�ر ��� از ۴۷در�� ��ق �� در ��� ��ل 
���� ز���� ����ک �و��� ا���ق �� ا��� 
و آ��� ا�� آ�ــ�ر را ���� �ــ� �� ���، ا�� ا�ــ� 
�� ۶۷در�ــ� ���ــ� ��ق �ــ� در ����اده ��ی 

خ �� د��!  ���ن ��ز�� �
���وت �ــ�ی �ــ�� ز���� �و���، ��ــ��ت 
�ــ�م  و  ا�����ــ�  آ�ــ�� ��ی  ا���ــ�دی، 
������ی �ــ� ا��ق و ���ــ� ������ــ�ی د��� از 
د��� �ــ�ق �و��� ا�ــ�، ا�ــ� در ا�ــ� ���ن 

و��د �� �ــ�م و��د ��ز�� در ���ــ�اده ���� 
خ ��ق ��ده ا��. ����� ����دا�ی در ��

آن �ــ�ر �ــ� د��ــ� ���ــ� �����ــ�ت ����ــ� 
خ  خ �ــ�ق و �ــ� �� ���ــ�، در آ�ــ�ر ���ــ�د از �ــ�
��ز�ــ�آ��ی را��ــ� ��ــ� ���ــ�دا�ی و�ــ�د 
خ ��ز�ــ�آ��ی ���ــ� ��ده،  دارد؛ �ــ� ز��ن �ــ� ��
خ  خ �ــ�ق ���ــ�� ا�ــ� و �ــ� ز�ــ�ن �ــ� �� �ــ�

خ ��ق ���� ا��.  ��ز��آ��ی ����� ��ده ��
د��� ���ــ� آ�ــ�ر ا�ــ� ا�ــ� �ــ� ۶۷در�ــ� 
��ق �ــ� در ����اده �ــ�ی �ــ��ن ��ز�ــ� ا��ــ�ق 
�� ا��ــ�. ۲۲در�ــ� ��ق �ــ� در ����اده �ــ�ی 
��ق �ــ�  ۹در�ــ�  ��ز�ــ�،  �ــ�  ���ــ� 
در ����اده �ــ�ی دارای دو ��ز�ــ� و ۳در�ــ� 
��ق �ــ� در ����اده �ــ�ی دارای �ــ� ��ز�ــ� و 
���ــ�� ا���ق �� ا��ــ�؛ د�وا�� ��ــ�اد ��ز�� و 
خ �ــ����ی در ����اده �� ���ــ� �ــ�ق را���  ��

������ دارد.
و  ����ــ�  ���ــ�  ��ز�ــ�  �� ���ــ�،  ���ــ�� 
����� ���د ����اده �� �ــ�د و ���� ��ق 
������ و ر�ــ�� را ���� �� د��، ا�� ��ا�� 
ح �� �ــ�د ا�ــ� ا�ــ� ا�� ��ز�ــ�آ��ی  �ــ� ���
���ــ� �ــ�ق ر�ــ�� و �����ــ� �� �ــ�د، آ�ــ� 
�� ��ا�ــ� ���� 

�ــ�ق ����ــ� ��ــ� �ــ�د؟ �ــ� در ا�ــ� �����ــ� 
�ــ�اغ ��ج ���ــ� ر���ــ� �ــ� �ــ� د��ــ� ��ــ��ر 
�ــ�ی و ����ــ� �ــ� داد��ه ر���ــ� و ��ــ� رای 
�ــ�ق ������؛ در ا�ــ� ������ ����� �ــ��� 
���ــ� از ا�ــ� �و��ــ� �� د��ــ� ا�� �ــ� دارای 
��ز�� ��ــ���، �� ������ ��ا�� �� ���� ��� 
رای �ــ�ق را �� ���� ��ز���ــ�ن �� در �ــ��� 
���� ا�ــ� �ــ�ای ��ــ� �ــ�ل �ــ��ی ����� و 

��ق ��ن را �� ����� �� ا��از��.
آن ��ر �� او �� ����، ��� از �ــ� ��ل ���دا 
ا�ــ� ����اده �ــ� �ــ�رد ���ــ� �ــ�ار �����ــ� و 
آ��ر ��ــ��ر �����ــ� �� د�ــ� آ��ه �� ��ــ�ن 
داده ��ــ� از �ــ� �ــ�ل ۸۱در�ــ� آ��ــ� ا�ــ�م 
��د�ــ� ��ــ�� و ����ــ� �ــ� �ــ� ���ــ� آن �� 
داد��ه ��ا��� �ــ�ده ��د�� �� �ــ�ر ���� �� 
�ــ�ه ا�ــ� و د��� ������ �� ��ق ��ار��. 
�����ــ� �ــ�ود ۷در�ــ� ا�ــ�م ��د�ــ� آن 
��ــ�� و ���� �ــ�ن �� و��ــ� ��ــ�ه 
ا�ــ�، ا�ــ� ���ــ� و ���ــ� �ــ�ه و�ــ� د��ــ� 
�� ��� و�ــ� �����ــ� �ــ� �ــ�ق ��ار�ــ� و از 
��ا�� ���ــ�ف �ــ�ه ا��. ۱۲در�� ��ــ� ا��م 
��د�ــ� ��ــ�� و ���� �ــ�ن �ــ� ��ــ�ه 
�ــ� �ــ�ق ����ــ�ن  ا�ــ� و ����� �ــ�ن 
�������ــ�؛ ا�� د��� �ــ�م از ا��ادی ��د�� 
�ــ� از �ــ�م �����ــ�ی �ــ� ا�ــ�ق �� آ�ــ�� ��ی 

ا������ ��� ا����د ر�� �� ��د��.

خ �� د��  آ��ر�� �� �����، ۶۷ در�� ��ق �� در ����اده ��ی ��ون ��ز�� �

 ! ، ز���� ���� ��ز�� �����



��س از ��ا��� �� ��ر���� ���� ��ز��ان از د���� ��ی ��ر�� وا���� ��ه ا��، ا���� ��� 
���� وا����! ��ا؟ ��ن وا��� �� در �� ����اده ����وت ا��

۳ � ���ره  ۹۴۴ �� ��ا��۳۰ ��داد   ۱۴۰۱

��ــ�ات  �ــ�  �� ��ا��ــ�  وا���ــ�  ��ــ�ر       
��ز��ان ��ن ����� ���ار��؟

�ــ� ا��ــ�م ��ــ� ���ــ� �ــ�ده ا�ــ� ��ــ� �� �ــ�ان از 
��ــ��ی �ــ� در ����ــ� ����ــ� ��ر���ــ� �����ــ� 
�� ��ز��ان و �� ���ه وا���� ا�ــ�، �� ����. ���� 
��� ا�� ا�ــ� �ــ� وا���ــ� ��ا��ــ� ��ــ�ات ���� 
�� ���� ای از ز���� ��ز�� ����ــ� �� ��ار�� و ����� 
��ــ� ��ــ��� ا�ــ� ��� ���ــ� ��ــ� ا�ــ� ا�ــ� �� 
وا���ــ� ���ا��� ��ز��ان �ــ�ن را در �� را��� ا�� 

��رگ ���� و �� آ��� ���رت ��ی ز���� �����ز��.
    �ــ� ��ــ�ه ��� ا�ــ� ا�� دا�ــ�� �ــ���� 

 . �� ��� ����
 ����. ا�� ��ز��ان ��ن �ــ���� �ــ���� دا��� 
و ���رت �ــ�ی ز���ــ� را �ــ�د ����ــ� ���ــ��، در 
������ �ــ�ی ����ــ� ا�����ــ� �� ��ا��ــ� �ــ� 
ا��ــ�ح ���ــ� ��د�ــ�ن را از آب ����ن ���ــ��، 
راه ������ را ���ا���� و �� آن ����� و �ــ�ا���م 
و ���ــ���� �ــ� �ــ� �� ��ا��ــ�، ���ــ��. �ــ� 
ا�� ��� ا�ــ� �ــ� �ــ� ��ی �وا�ــ� �ــ� ��ز��ان ��ن 
��ر ���� �ــ� ���ا��ــ� در ���� ��ر�ــ� و �� ���� 
د��� �� ���رت ��ی ز���� د�ــ� ���ا ����. وا�� 
���ــ� در در�ــ� ا�ل ا��ــ�ی ���ــ� ���ــ�، �ــ�� 
�وا�� �ــ�ب و ���ــ�ی دا�ــ�� ���ــ� �� ��ز�ــ�ان �� 
آ��زش ���� �� د��ه ا�� ���ا��ــ� آ��� را در ����� 
����ــ� ����ــ� و �ــ� آن ��ــ�ی �ــ� د���اه �ــ�ن 
ا�� ���ــ��. ���� �� �� ���ــ���� و ������ 
��ز���ــ�ن ��� ��ا��ــ�، �� ���� ا�ــ� ز���� را 
��ا�ــ� ����، �ــ���� �ــ���� �ــ� آ��ــ� �����، 
ار��ــ�ط �ــ��� و ��ــ�رت ز���ــ� را �ــ� آ��ــ� آ��زش 

د��� �� ��د�ــ�ن ���ا��� ������ن را ���ا 
.����

وا���ــ�  ����ــ�      
�� ��ا��� ��ز���ــ�ن را از 

ا��ــ�اب ��ر���ــ� در�ــ� 
���ت د���؟

او��ــ� ��ر ا�ــ� ا�ــ� �ــ� ����� �ــ�ی 
���� ��ز�� را �����ــ� و �� او ��دآ�ر 

�ــ���. ��ــ� در آن ��ر���ــ� ا���ا 
از ��ــ�ات ���� �ــ� ����ــ�، ا��از 

���ــ��ی ���ــ�. دو��ــ� ��ر 
ا�ــ� ا�ــ� در درس ���ــ� 

�ــ� ��ــ�ات ���ــ�ی ����ــ� 
�ــ� �ــ�د ������ــ� ��ــ�ر او 

��ای ���� �ــ�ن در آن درس ��ش ��ده ا�ــ�. 
�ــ�م ا�� �� �� او ���ا�� ���� �� ��ای ����� 
راه �� ���ا ��ــ�. ���ر��ــ� ��ر �� ا�� ا�ــ� �� 
��ــ�ن د��� ��ز����ن ��ای ��ن ��� ا�ــ� و در 
��ــ��� ای �� ��ــ� آ�ــ�ه، ���� ���ــ� و ��� و 

����� وا���� را ���اه ��دش دارد.
    �ــ�د وا���ــ� ��ــ�ر �ــ� ��س �ــ�ن از ����ــ� 

ا����ن و ���ات ���� ����؟
��ز���ــ�ن  در�ــ�  و���ــ�  ��ــ�ان  �ــ�  و��ــ� 
�� �ــ��� ا��ــ�ا ��ــ�ت و ر���ر�ــ�ی ���ــ� را از 
��د�ــ�ن ���ز �� د��ــ�؛ ��� ���� ���ــ�ر دا�ی، 
����ــ� ���، �����ــ� را ���ر ���ار و ا��ــ�ل �ــ�ل 
���� ا�ــ�. ����� ا�� ���� �� �ــ�د ا���س 
و ���ا�ــ� �ــ� �ــ� ��ز���ــ�ن وارد �� ���ــ� و او در 
ذ��� ��� �� ��� ا�� ا��ــ�ل را از د�� ����، 
�� ز���� اش از د�� ر��� ا��. �����ا�� ا���د 
�ــ� �ــ�س و ����ــ� و د�ــ��ر دادن ���ــ�ع! �ــ� 
��ــ� �� ����ــ� ���� �ــ� �� �ــ� در ���ن ��ر�ــ� 
درس �� ��ا�ــ�، �ــ�ا در�ــ� از �ــ� ���ــ� ا�ــ�. 
����ــ� اش ا�� ا�ــ� �ــ� �ــ�ت ��ــ� ��ز����ن 
����ــ� ����ــ� و ا��ــ�س ��ــ�� ��ــ�� �ــ� 
������ ���� ��ا������ ��د. �� ������ 
��دن ���ــ�ع! ���ــ� ���ی ا�� ا�ــ� �� �ــ� ا�� 

���ه درس ��ا��ن ���� ��� ��ی. 
��ز����ن ��� از �ــ���ن آن، ا���س �� ������ 
و �ــ�م ���ا و �ــ� �� ��� �ــ� ا�ــ�ازه ���� ��ب 

���ــ�. �ــ� ����ــ� �ــ�دن ��ز�ــ�ان ���ــ�ع! �� 
��ی ا�� ��ر�� �� ��ر ���� ����؟ درس ��ا��ن و 
����� ���ات ��ب، از آن د��� ��اردی ا�� �� 
��ای ����� ����اده �� ��� ا�ــ�. ا���ر �� ��ر و 
��در�ــ� ���ات در�ــ� ��ز���ــ�ن را ���ــ�ر ��ش 
و ا�ــ���اد و ����ی �ــ�ن �� دا��ــ�. �زم ا�ــ� 
وا���ــ� ��ا��ــ� ��ــ�ات در�ــ� ����� ��ز���ــ�ن 
�ــ� ���ــ� �� �ــ�ش �ــ�دن، �� ا�ــ���اد �ــ�دن 
�ــ� ����ــ� ��ز���ــ�ن ���ــ� و وا��ــ� آ��ــ� �ــ� 
���ان وا���� �� �ــ�ت �� ��� ���ی ����� 
��ز���ــ�ن و ذ���� �ــ�ن ��ــ�� �ــ� درس و 

��ر�� ����� �� ��ارد. 
درس ��ا��ن �� ���ا��ن و ��ــ� ��ــ�ات ����� 
�� ��ا�ــ� د��� ������ دا�ــ�� ���ــ�. ��� ا�� 
ا�ــ� ��� از ا�� �ــ� ��ز��ان �ــ�ن را ���ــ� ���ات 
����ــ� �ــ�ز�� ���ــ� ���ا��ــ� ���ــ� را �����ــ�. 
���ــ� ���ــ� ا�ــ� ا�� ���ــ� �� �ــ� وا�ــ� ��ر 
�وا�ــ� ��ــ�دی را �� ��ز�ــ� �ــ�ای درس ��ا�ــ�ن وارد 
�� ���.��ــ�ن �� ���ــ� ا�ــ� ��ر ���ــ� ����ــ� 
او �� �ــ�د در��ر�ــ� �ــ� ا�ــ� ��ــ�ب دارد. ���� 
ا�ــ� ��ــ��� �����ــ� ���ــ� ����ــ�ش �ــ�ه 
���ــ�، ���ــ� ا�ــ� ��ز���ــ�ن د�ــ�ر ا��ــ�ل 
��د��ــ�ی �� ��� ���� �ــ�ه ���ــ� �ــ� ��� ��ا�� 
درس ���ا��، ���� ا�� وا�� �ــ���� ���� از 
��ز�� ��ا��� ���ــ� و ا����ر ��� از �� از او دارد 

. و د��� د���

��� و�� �� د��� ���� ����، �وان ���س و در����� ��د��ن و ����ا��ن 
د���ره ��ر���� و درد������

����س ��داد
از آ��� �� در ��ه ��داد و ��� ا������ت ����ن �ــ�ل 

����� ��� ��اد

�وز���� ���ر

دا�� آ�ــ�زان �ــ� �ــ� �� ���ــ�، �ــ�س از ��ا��ــ� �ــ� 
��ر�ــ�  د���� �ــ�ی  از  ��ز�ــ�ان  ���ــ�  ��ر���ــ� 
وا���� �ــ�ه ا�ــ�، ا���ــ� ��� ���ــ� وا���ــ�! ��ا؟ 
��ن وا��� �� در �� ����اده ����وت ا�ــ�. ���� 

ا�ــ� ا��ــ�اب را �� ��ز�ــ� ����ــ� �� ���ــ�، ���� �ــ� او ���ــ�د �� ��ــ�� و... �� 
���� ����ــ� ر���� �ــ�اغ د��ــ� ���� ���ــ�، �وان �ــ��س و در����� �ــ�د��ن و 
����ا�ــ�ن �ــ� �����ــ� در ����ــ� ��ر���ــ� ���ــ� ��� �ــ� �ــ� ���ــ� �ــ�د و ر��ــ�ر 
���و��در�ــ� ���� ����� ���ــ�. ��� �� از ��ــ� ا�� �� ��ا��� وا��ــ� ���ه ��� �� 

���ر ا���� دارد. 

د��� �� ��د�ــ�ن ���ا��� ������ن را ���ا 

ا��ق ��ر �� �وا��ــ��س

 ����  ���� ���اه ��ن را 
���ر ���ا���!

�وى  د���ــ�  ���ــ��� 
����ه ����ی

�وا����س

��ــ�ن ����� �ــ� ���� 
��ــ� ���ــ� ��ز���ــ�ن 
�وى آن ���ــ�� �ــ�د. از 
��ــ�ن �ــ�و ��ود �ــ�اى 
ا�ــ�ن  �ــ�  ��� �ــ� 
���� ���اه �ــ�ن، ���� آدم را ��� �� ��د. �� ا�� �� 
�ــ�م �ــ�ده ��د�ــ� ا�ــ� ��ــ�ز �ــ� ���ــ�ن �ــ�ى 
���� ��ی �ــ�ن �ــ�د. ��ا�� را �ــ�ف �ــ�دم و ����: 
«�� ��ا�� از ��� در��ا�ــ� ��� ���� ���ا���ن 
�و، �وى ���ــ� �ــ��ت ����ــ� ���ــ�. از ا�ــ� ���ــ� 

���� ����ره ��ن ر��� آ��ز ��ه».
در ���� ا���ا�� ���� ���ت ����ط �� آ��ز �� ���� 
ر�ــ�� را �ــ�دآ�رى �� �ــ�دم �ــ� �ــ� ���ــ�اده اى ���ــ�ا 
������ــ�ده، ا�ــ��زى و �ــ��� ��ا�� �ــ�دم. ا���اى 
، �ــ� �ــ� �ــ�رت ���ــ� ا�ــ� د�ــ� ��  ���ــ� ا�ــ��ز
���ــ��ض ا�� ��ــ��� در ذ��� ���ــ�� ����� �� 
�� ��� �� ����� ����ر��ى د����� ����ه ��ى اى 
��ــ�� �� وا���� �ــ�ن دار�ــ�. آ��� را ���� ا�ــ� 
�ــ� �ــ� در �ــ� ��ــ� ���ــ� ��ــ��ره د����ــ� ���ــ�، 
آ��ــ� در ��ا��� �ــ�ی �����ــ� �ــ� وا���� �ــ�ن درک 
��ده ا��،��ا�ــ� �ــ��� �����ــ� ر���ر���� ��ــ��� 

�� از آن، ا���س ������ب د����� �� ����.
ا�� ا�����ت ������ب �� ���� از ������� ��ى 
��� از ا�ــ�ازه در ���ى ���زى و �ــ� و ��ــ� زدن ��ى 
�ــ�اوم �ــ� ���� �ــ�ى ��ــ�اه ا�ــ�، از ���ه ���ــ� 
�ــ���� ���� ا�ــ� �ــ� ا�ــ� ��ز�ــ� ��ــ��ران �ــ� آن 
��ا�� �����. ا�� در ���� ا�ــ� �� ا�ج ������� 
خ �� د�� �� در ���� ���������ى  �� ا���ن، ز���� �
از وا����، �����ات �زم را از آ��� د����� ���. و �ــ�ال 
ا������ ��: ا�� �����ات ����� ����  �� ��د!؟ 
آدم �ــ� در ���� �ــ� ���ــ�، ���ــ�اده و ا���ــ� در �� 
ار���ط �ــ���، ���ز��ــ� ���ــ�ارى ار���ط ��ــ��، ���� 
و ����ــ� �ــ� �����ــ� ��ــ���. ���ز��ــ� ا�� �ــ� �ــ�اى 
������ ز��ن ���� را ا����ص ����� �ــ� در آن ز��ن، 
���ــ� ��� و �ــ� ���ــ�. از ا����ــ��� �ــ� در ار��ــ�ط �� 
������ و ا���ــ�ع، ����� �� ���� �� �ــ� ��ف ����� و 
�� ���� از د�و���ت ������ ���� ����. ر��� ا���رم 
را د��ــ�ره �ــ�اى ا�ــ�ن �ــ� ������ــ�ن �ــ�ره �� ��ــ�. 
ا�� د���� ���ن ا����� ا�ــ� �� ��� ��� را ���� و 
���� ���� �� ��ارد. ���ــ� ����� ا��ــ�د �� ��� و 
ا��ــ�س ������ب درک ��ــ�ن ����ــ� از ���� �� 
���ى ��� از ������ را �� آدم ��دآ�ر �� ��د. را��� 
��� دا��ــ�� ��ــ�ر ���ــ� �ــ� آدم ���ــ� �ــ� �ــ�� �ــ�د 
��ــ��ل �����، ���ــ� و درک ������ ��ــ�� �� �� 
��د د��ــ� ��ــ���، ا�� ���ــ� ��ــ� را ��دآ�ر �ــ�م �� 
در د���ی ا�ــ���ل ��دن ��، ��� ا���ق ��زه اى ��� �� 
از درک و ���ــ� ا�ــ�اد �� ����اده ��ــ�� �ــ� ������ 

.����
ادا�� دارد ...



در ����رد ا���ا�� و ���� ��ود از ��� ��وه ��ی ��� �� ���� ا�� آ��� ��� از ��� ��� �� را ��� 
��ده د���ان ۱۵ �� ۱۸ ���� ا�� �� �� ���ن �و��� و ا����ق ��ا�� ����ل ��� و�� �����

� ���ره  ۴۹۴۴ ۳۰ ��داد   ۱۴۰۱

  �� �وز در ��زه ����� ز��ای ا���(س)

 ���ی اوراق، ا�� �� درس ����
 ��� ��ی ��� �ــ�ه �و�� �وی ���ز���� ��ر�ــ� ���وز ����� �� �ــ�، ازد��م د���ا�� 

���� ���ه

�وز���� ���ر

�� داو��� ����� در ���� �� ���� ���ول ��ــ�� دا�� آ���ی را ����� ��ده ��د 
و ��� ا���� �� د��� و��د �� ���� د��� ���� ��د �� ��� �� ���� ��ور�� ��ر�� ��. 
����� �� آرام و ���� ��د. ��در �� دار دوردو�ی �ــ�ه ای �ــ� �� ��د و ا���ای ����� 
����ــ� آ�ــ� ای از �ــ�آن را �ــ�وت �� �ــ�د. �ــ� �وز از �ــ�ت ���ــ��وی ���ــ���� �ــ�� �� 

ر��� ای ��ا����؟ �� ��ا�ــ��� ��ا��� �� ا�� ��� ���� ��ام درس و ���� ا�ــ�. �� ��ای ������ و ����� 
����ــ�� اش ���: «دا�� آ����� ��زه ����� ��ــ��» و ���� �� ���� ���� ��د �� �ــ�ل �� ��ــ� ��وم د���ل 
ا�� �� ��زه ����� �� آدم �� �� ��� �� ����� آن ��� ���� ا��.  ��ل ���� �� ��زه ��ی ����� ��ا��ان در 
����� ����� دا�� آ��ز و ���� �ــ�ب �� ���� ا�� ��� و�� ���ــ�� ������ �� ��ا �� ��� ���� �ــ�زه را �����ان 

���م آ��ز�� ا����ب ��� و �� آ���ه ای ��ای �� ���� �ن در ���ر �� و��د دارد. 

��زه �� دا����ه ��ای ��� ��وه ��ی ���

��ای ر�ــ��ن �� ���ــ� ����ــ� ��د�� ���� �ــ�زه ����� �ــ� ���ل ��ن را ا���ــ�ب �� ��ــ�، در ��ای 
����ی ��داد در ���� �� ���� ��ی �ــ����ر �� ���� �ــ�� ر��� ����رد �� ��� �� ���ــ�� �ــ�ه �� 
����� ز��ا(س) وارد ��زه �� �ــ�م، ��� دا�� ��ار ا�ــ� �� �� ���ی ��ا�� �ــ�م ا�ــ� د���ان و ز��ن 
��ش ����رد و ���ا�ــ� را �� ���� �ــ� ��� �� ���ــ�اده �� �� �ــ���م ��� و�� ��ــ���. ���ر ا�� 

���ه ��ای �� آ�����. 
در ����رد ا���ا�� و ���� ��ود از ��� ��وه ��ی �ــ�� �� ���� ا�� آ��� ��ــ� از ��� ��� �� را ��� 
��ده د���ان ۱۵ �� ۱۸ �ــ��� ا�ــ� �� �ــ� ��ــ�ن �و��� و ا�ــ���ق ��ا�� ��ــ��ل ��� و�� ��ــ���. 
������� �� ��ــ�ده ���� و ����� از ���ه �����ن ��� ��� �ــ�د و �� ���� ��ش ������ی ��ب 
��ــ���. �� ���ه ����ــ�ن �� ���ه �� ��� ��ق ا���، �����، د���� ���ی و ���ت را �� ����. ���ت 
(س)  �� آب و���، ا�ــ�م، ا��م ز��ن(��) و ���� �� �ــ��و��ل ����� �ــ� ��زه ����� ز�ــ�ای ا���

داده ا��.
���ن ��ر�ــ�، ���ل �ــ��� آ��ی ا��ا���ق ��ده �� ��� از و��ت �ــ�ن از ��ف ��د و �����ــ�ن 
و�ــ� آ�ــ�زش ��ــ�رف د��ــ� ��ه ا�ــ�. در �ــ�ل ۱۳۷۰، ا�ــ� �ــ��ن �ــ� �ــ�� �ــ�زه ����ــ� در آ�ــ� 
و ��س �ــ�ی درس و ��ــ� ��ــ� ���ــ��ی ���ــ�. �ــ� ��ــ� از ���ــ�ب �ــ�ن ا�ــ� ا�ــ� �ــ��ن، 
���� ا���ــ�ا(س) ��د و ���ز �� ا���ــ� ���، ا���� را �� �ــ�م ���� ا����ا(س) �� ����ــ�� ا�� ��� 
(س) از ��� ���ــ� ��ار ����� آن ���ــ� ���� ������ �� د��� ��ــ��� ا�ــ�� �� ��م ز�ــ�ای ا���

����� ��م ���ا ��د.

 از ���ط �ــ� ��ــ�ط و ����� ��زه �ــ� �� ��رم �� �ــ������� �ــ��ن و ����ی �� ر�ــ� �ــ� ��ی ��� در 
��ودی ���ب ��ی ������ ��ای ������ ��ب ��ار داده ��ه ا�ــ�. ��� ��در ��زه ����� ���ــ��� 
���� �� �� �� ����ــ� و ��ا��� �� ���� �� �ــ�� �����ــ� �� در ا��ق ���ــ��، ا�ــ��ر �� ����� ��� 
از �� �ــ��� ا�ل �ــ�ی ���� ��ی او ���ــ���. ����ــ�ن �������� ��ــ��� اش �� را �ــ� ��د ��ب 
�� ��� ���� �ــ��ه را��� ��������ــ� (������ی) ���ــ� ��زه ����ــ� �� در او��ــ� ��م ��� از 
���ــ������� �� �� �� ���� �� دا�� ا�� ���ی ��ای ر��ی ��ا ���ــ� ������ ���ــ� �� ��� و ����� 

���� �� ��د در ��� ا�� ��رت د���ل ��� ����� ای �� از در��ه ��او�� ������. 
و��� ���� ��ی ا���ن �� ����� از �� ��ال �� ���� �� ������� ����؟ و��� �� ���� دا����ه 
د��� را �� ��ــ��� ������� �� ��ــ�ر�� و��� �� ���ــ� �� �� ���ی در ��زه ����� ا�ــ� �� در ��ی 
د��� ���� �� ����ی �� ��ق آن در ����ن ��ن ��ج �� ز�� �� �����: ��ای ��ال ��� ��ا�� از ��ل 
��ج آ��ی ������ن دارم، ا��ــ�ن ��� �� ��د�� �� �� دا��ــ��ی �ــ���د ا�ل ����ر در ر�ــ�� ����� را 
��� �� آ�رد�� �� ا�� �ــ�� ����� دارد �� ��زه ����� �� او ���� ���� �� ����ف ��د �� �� 
�� او ���� ��دم و �ــ��ع ��د�� �� �����ــ� ��دن و ��� ��دن ��� ��� �� ������ ����� ���ــ��� 
دا��. در ا���� دا��ــ�� ��� �� ��ــ��� �� ����ی ����� �� د��� �� �� دا���� ��� د���، �� 
����ی �� �� ����� �ــ���ز ا�ــ�م ز��ن(��) و �� ا�ــ� ���ان را �� د��ــ� ��ض ��� ���. ا���ــ�ر �� �� �� 
ا�� ���ان ���س ا��. او ��ا��ا��: ا�� ا��اد در �� ��ی د��� و در �� ر��� ای �� ��ا����� ����� 
ا�� ��زه را ا����ب ��د�� و �� �� �� د���ا�� �� ���� ��� �� ���� ��ق دا��� ���� د�������� ����� 
و ��� ����ی، ����� ���� ا�� از ا�� ��� ا����ق �� ����� �� ���ل۲۰ از را������ �� ��زه �� آ���، 
����دان �����ی �� �� ��ا��� د��� �� ����س ���� ا�� ����� را ا����ب �� ����. ���ی ��� از ��ب 
�� �� ��� ا�ــ� �� �� ��م ا���ــ� درس ���ا��، �ــ� �� ��ا�� دا�� آ��ز ���� ��ای �ــ�� ���ــ� �� 
���ــ� ����، �� ��ا�� ���� و �� ��د ����ی ��ای ����� �ــ� ا�� ا����ه را �� �� د��� ۱۵ �ــ��� 
��ادم ا�� �ــ� ���ت �ــ�� و د�و�� ا�ــ� و �� ����ــ�م �� ���ت ����ــ� ���ــ� را �� ��ــ��د �� �� 
��ودی ��ی ���� �� ������ �� ��� ��ه از ���ز ��� �� ���� و ���� �� ���م �� �� ���ز �� �� 
�� ��ا�� و �� �� از ����اده ��ی ���� و �� ��� ���� ���� دا���. �� ��� ������ ��ای ��ود ��ا�ــ��� 
���� ��ــ� ��� و ر��ی �ــ��� ا�ــ�اد ا�ــ�.  او در ����ن �ــ����� ا�� �ــ�ر �� ���ــ�: �� و��� 
������ ��د و ��� �� ا�� ��د �� ���� ���� د���ا��  ����ش ���� ���� را آ��ز ��دم ا�� �� ا����ب آ
�� ����� ��ن ���ز �ــ�� ������ ا�ــ� و ا�� ��ز�� ���� ����� ا�ــ� و �� ����� ای �� ���� را 
د��م. ����� �� ���� ��د�� ����� ��� �� ��ــ�� و ����ی ��ی ���دی دا���� ا�� �� را�� ���� 
��ن ���ات ��ــ��ر ���دی د�ــ�م و ��ب ����ــ� در ا�� �ــ�ل �� ����� ��د�ــ� �� ���ز ��� از ۱۰ �ــ�ل 
غ ا������� �� �� �� �� ز��� و �� �� در ار���ط ����� و ��زه ز��ای ا���(س) را ���� ��د �� دا���.  ���
�� در ا�� ��ل �� ��ز��ا�� را ����� ��دم �� ���� ��ای ��د ز��ن ����� ���� و ��� �� ��� ���� 

��د ا���ن ���ی ���� ��ای ��ود �� ����� ا��.

��ارش و��ه



�� ��� �� ��� �� ���ز �� �� ���� دا��� �� ��ل و ��ا�� را ����ار ��� و �� د��� ��� ����. �� 
آ��م ��زه �� �� ��م ������� ���م ����� ��ی �� و��� ���م �� ��د �� ا��م ز��ن ��ن ���ر ���

۵ � ���ره  ۹۴۴ ۳۰ ��داد   ۱۴۰۱

�� ا����ب �� ��زه؛ آ��

 ���� ���� 

 از ����� �� ��زه �����

 ��ا�� �وان آد��

 �ــ� از ا�ــ����ل �ــ�م و ����� ��در �ــ�زه �� �ــ�اغ د��ــ�ان ����ا�ــ� ر��� �� �� ا�ــ���ق در �ــ��� 
�����ــ�ت، ��ــ��ل �����ــ� و ر�� ا�ــ��ل ��د��. ا�ــ�م ا�����ــ�ت ��د�ــ� �ــ�د و دا�� آ�ــ�زان اردو، 
������ت �� ��زه ر�� ا���ل در ��ر�� دا�ــ���. �� د���ی ����رد ��دم �� ����ر از ا���ی و ��رت 
���ن و در ���� دو�ــ���� �����ه �ــ�ه �ــ�د و ر�� ا�ــ��ل �� ��د. �����ی۱۷ �ــ��� ��ــ� از ا�� �� 
����� ���ــ���ی �� �� �ــ�د، �ــ�م و ا��ا����ــ� ���ــ� �� ��ــ� و �� ���ــ�: ا�� ��ــ�ر ��� ��دم 
���ی در ��زه ���ــ�. �ــ�� ����ی ام ا�� ���د، ����� و ا���رم ا�� ���د�� و ��� ��� دا��ــ�� ��زه 
���ــ� ا�� در ��ر�ــ� �ــ� �� ُ���ــ� و ���ــ� ���ر�ــ� و��د دا�ــ� �� �ــ� �ــ���� ر��ــ�ر و ����ر او 
�ــ�م. ���ن �����ی در �� ��ا�ــ� �ــ� ����� ����ــ� �� �� �ــ� ��زه ����ــ� ����� و ���� �ــ�م. 
�� ����ه ���م ��ــ�� ز���� �� ����ــ� ��د. ��� از ��زه، �� ��ف ��ــ��� ��ا�ــ��. �ــ�� �� ��ب 
��� �� ��ــ� �ــ��� ����ــ� را ا����ب �� �ــ�دم ا�ــ� وا��� ��ف ��ــ��� ��ا�ــ��، �� ��ــ� ��� �� 
����ر از اراده و ��ف و ا����ه ��ــ��. ��زه �� ���ی ����ی دارد �� در ��� �� و��د ��ارد. ا���� 
�� ��� دو�ــ���� ا�ــ� �� ا��ق را در �� ز��ه �� ���.  از او �� ���ــ� �ــ�� �� �ــ�زه را ا����ب ��ده 
���� �ــ��� اش را در آ���ه ���ر �� ���� و ���ــ� �� د��: در ��زه ��� �� �� �� ����� ��� د�� 
��زه ���� از ���و�� �� ���ــ�ا �� ��ــ���� ا�� در راه ��ا ��م �� �� دا��� و ���� ��ای �� ���� ا��. 
���� �� �� �ــ�ا را �� ����ــ�� و ا�� ���ا��� �ــ� ����� ��ی �ــ�رت ���رک ا��م ز��ن(�ــ�) ������� 
���ــ� ���� �� �ــ� در ا�� د��ــ� ���ــ�ده ز���� ���دم و در ���ــ� �� �ــ�ال �ــ��، �� �� �ــ�دم ��� 

���� �� ���� ���م، در�� ��� ���ن ���� ���ر�� ��ر�� �� ز���� �� را ����� داد.

���� �ــ�ی �ــ�زه �ــ� �ــ� �� ����ــ� �ــ� ����ــ�، 
���ــ� ����ــ� ����ــ� ای �ــ�ده و ��ــ� ��ــ�م 
ا�ــ���� و ����ــ� ای دارد. ��� �ــ� را �ــ�� �ــ� �وم 
و در �������ــ�، ����ــ� را ��ــ�ا �� ��ــ�. ��ــ�ن 
�ــ���م درس ��ا�ــ�ن ا�ــ� �ــ� ا��ــ�ا ����� 
��ــ�ر �ــ� ��� �ــ�د. �ــ� از ���ــ��� ���� 
�ــ�م او، �� ����� �� ���ــ�: از ����� �� ا��ــ��� 

راه د�ــ�ا�ی را �� ��دی. ���ر �ــ� �� �� ا���� ر�ــ��ی؟ �ــ� ���ه �� ���ــ�: �ــ�ب ��ز��ر ���� �� 
�ــ�، ���� �� ����ــ� در ��زه ���م ا��ــ��� �ــ�د و �� ا�� �ــ� ������ت را دو�ــ� دا�ــ�� ا�� ���م 
ا��ــ��� ��ای �� ��� د���ی �ــ�د و ����� ��د را ����� �� در ����ر ���م ا��ــ��� �ــ��� ��� و ��� 
از ���� ��� از دو�ــ����، ��زه �� �� ����� ��. ر��� ر��� د��م ���ر ر�ــ� در ��زه �� �� ����� 
��� ��د. ���� �� ��ا ��د�� �� ��م �� ا�� ر�ــ��م �� �� �� ا�� د��� آ��م �� ��� ��ا ����. �� 
از ��ود �� ��زه، ����وت �� از ��� �ــ�م. ��� �� ا����� دا�ــ�� ا�� �� �� ا�� �����. ���ت ا���� 
و ��������� �� ��زه �� �� ��د آ��ی �� ���، ��ن و ��� �� را �� �� د�� �� در ا���ای ��ود �� ��زه 
�� ��� از �ــ��ا ���ــ� ��دم. �ــ��� ا��ــ�س ��دم �� ا�� راه �� راه ��� و �� ��ــ�و��� ا��. 
�����م �� �� ���� �� ��� ����� ���. �ــ�� د�ــ� �� د�� ��دم و ���� �� را ���� ��م ��� دار و آن 

���� �� ا���ز �� را در راه ��دم ���� ��م و ا���ار ��� دا��� ا��.

 او ادا�ــ� �� د��: �ــ� ��ــ� از ��ود �� �ــ�زه ����� ����� دا�ــ�� �� ر�ــ�� ����ــ� را ا���ــ�ب ��� و 
���� ��دم �� ���ــ��ر �� ���ــ� �ــ�م �� �� د��� ��ا�ــ� ����اده و در آ�� ����ــ�، ���� �� ��� 
ا�� �� ��� �ــ�دن �� آدم �� را دو�ــ� دا�ــ��. �ــ�دم �� �����ی �ــ��� را ��� �ــ� ��ا�ــ�� و از 
درد ��ــ��ن آدم �ــ� درد �� ��ــ��م. ��� از ���ــ� ����� �ــ�م �� آرا�� در ��ــ� ا��ــ�ن ���� 
��� �ــ�د و ��ح ا��ــ�ن ��ــ��ر ���ــ� و ����� از ��ــ� ا��ــ�ن ا�ــ�. ا�ــ� ��ح �ــ� در آزار و اذ�� ���ــ�، 
��� �� را �� در��� �� ��� و ��� �� ����� �ــ�م ا��ــ�ن �� �� ��د ��ا آرا�� ���ا ��� ��� و �� در 
����� �� ��دم آ����ــ� �� ���� را �� ��� ��دم �� ���� د��� ����� ����� �� وارد ��زه ����� 
��م و از ���� �� ��� �� ��دم ��ر�� آ��� �� ���� را �� �� ��� د��. �� وارد ��زه ��م �� ��وه 
�� آرا�� ��دم �� د���ان �� ��� ���. ��� �� ���� �� ���� ��ی ا�� د��� ���م ���� ����. 
�� ��� �� ��� �� ���ز �� �� ���� دا��� �� ��ل و ��ا�� را ����ار ��� و �� د��� ��� ����. �� آ��م 

��زه �� �� ��م ������� ���م ����� ��ی �� و��� ���م �� ��د �� ا��م ز��ن ��ن ���ر ���.

 ������ �� ا����ی ���ــ� ���� ر�ــ��م و �� �� ��� ���� از �� �ــ�� د���ی �� دا�ــ� �� ا�� ����� 
و آرا�ــ� ���� �� از ��� ��ــ�ت �� ��ــ�د. ��� ��ی �������� را �� �ــ�� د��� ا�ــ���� ����ــ� �� �وم �� 
���� ای ��ان و ����� �ــ�د را �� �� �� ر�ــ��� و �� ����، �� ��� �ــ�دم �� ر��� ا��. ��� �� ��ــ��� 
��ا��� �� ��ای ��� ����� ����. د��� ���� �ــ�ن �� ���� ���� ا��. �ــ�� ���ان و ��د�� ��ر�� 
ج �ــ��� و �ــ� ز����  ��ــ� ز���� �ــ� �� ذ��ب را در ��ــ� ������. �ــ�ای ا�� �� �ــ�دم از ���ــ� ���ا�� ���
��دی ����د��، ��ا�� ����دی ���� د�ــ� �� د�ــ� �ــ� د��� �� �ــ�دم را �� ز���� �ــ�دی ����دا���، 
از آوار ��دا�ی ����� �� ا��ادر�ــ��� و ��� �����ی �ــ�����ن ��، ����� دو�� �� �� از ��د�� و ��� 
���ر �وان �����ن ا�� �ــ��� ���ی �� ���� �� آن ���� �� ���� ����� د�� و ��ا ����ی در ���ن ر�� 
از ���� ��د�� ���� ا�ــ�. ��ــ� �� �� ��ل و ���د �� ا���ــ�د ���ــ�، در ا���ح ��ا را ���ر ��ا�ــ�� 
���ــ�، د��� ��� ��ا�ــ� از ا�� ��د�ــ� ��ن �ــ��� �� در ��ــ�د. ����ــ� �� از د�ــ� ����� ذ��� ���ــ� 
���� ����� ���� ا�ــ�. �� ����� وا��� از د�� دارم و �� ا�� ر�ــ��م �� د�� ا��ا�ی ��ا���� ا�ــ� 
��ای ا�� �� ز���� �� �� ���دل ���ــ�.   ���� ��ی در ��ودی ���ه ����� ��د �� ��� ��ی ��� ��ه 
����ر ���دی از ��ب در آن و��د دا�ــ� و ��ی ���� �� ��� ��� ����� ��د و ���� ا��ق ��ر�� 
�� �ــ�ای ����ــ�ن و ����ــ� ز���� �� �ــ�د: ��ــ�ی ا�راق ا�ــ� ��ــ�رس ���� �ــ� ��� ��ــ� در د��� 
�����،��ــ� ���د ��� �� ��� ���� �� ���� ��� در ���� ����ــ�. ا���� ��� ��� �ــ� ��ل و ��ای 
د���ی ����� �� �ــ�د، ا�ــ��ر �� آ��� �� از ز��� �� آ�ــ��ن �� ���ــ��، ��� ���ــ� از ����� را زد�ــ�، ا���ر 

��ا���� �� ��� �����. د���ره �� ��زه ���� ��دم و �� ���� ����� ��� ��م ��زه �� �� ادا�� دارد؟

��ارش و��ه



��ددا��

�� ��ام از �� �� ���� در ����� �� از �� ����ی ������ن ��������.  در ا�� ��� ��� 
��ر�� ای �� ا����ب �� ����، ��و ��ارد ���ت ��� ا��

� ���ره  ۶۹۴۴ ۳۰ ��داد   ۱۴۰۱ ��زار��

��� ������د ��ر�� ای، ��ای ��ر از �وز��ی داغ ������ن����

��� �� ������؟ ��� ا��� و ������ 
ع! ����

در ��ارش ا��ــ� ا�� ���� �� ا�ــ�اع ��ر�� �� 
آ�ــ�� �� �ــ��� ا�� ا�� �� در آ�� ��ام ��� 
را ��ای ا�ــ���ده ا����ب ����، �ــ�ا�� ا�ــ� 
�� در ا�ــ� ��ر ���ــ�ه �ــ�� ��ده ا�� �ــ� �� آن 

���� د���. 
�� �ــ�ر ��� �ــ�ای ر���ــ� از ���ــ�ی ���� ������ 
ا�ــ� ��ــ�، در و��ــ� ا�ل ���ــ� �� �ــ� ���� 
���ــ�� د�ر ��ــ� ���س ���ــ� �ــ� ا��ــ�ف 
��� ا��� �� ���ــ��� دار��. ��ا؟ ��ن ���� 
ا�ــ� ��ر�� �� �� وا�ــ�� ��� �ــ�ادی �� در 
آ��� ا�ــ���ده ��ه، �� ���� ا�ــ� �� د��� 
ا�ــ�زه ��ود و ���ج ��ا را �� ��ــ�س ��� د��. 
ا�ــ� ا��ــ�ق ���ــ� �� �ــ�د �ــ� ���ــ��ن آ��� 
ا��ــ�س ���ــ� ���ــ� و �ــ� ��ــ� ����ــ� از 
آ��� �ــ� �ــ�ا از ��ــ� ا�ــ� ���ــ� ��ــ�ان ���ر 

��� ���، ��� آب ����.
��ــ� از ا�ــ� ����ــ� �� ���ــ� �ــ�اغ ا��ــ�ف 
����ــ� . در ا�� �ــ�وه �� ���ــ� �����ی �ــ�د را 
��ــ�� ���ــ�، ��ــ� ا�ــ� ��ر��ــ� ��ــ��� و 
�ــ�ای ا�ــ���ده ��زا�ــ� د��ــ�ل ��ــ�س ��ــ� و 
را�ــ� ا�ــ� در ��ــ� �ــ�ل ���ــ� دار �� ��د��، 
����� ���ن �� �� ��ا�� ا���ــ�ب ���� ��ا���ن 
���ــ�. ����ر از ���ــ� ���ن ���� ا�ــ� �� 
���ــ� �� �ــ�د ��ــ�س ���� �ــ� �� �ــ� ��ل 
���وف ��ــ�� �� ��ــ� �����، ��ــ� ��� ��ی 
���ــ�. ا�� د�ــ� از ��� �ــ� �ــ� ������� �� 
����� د���ی ��ار��، ا��� ا�� ���دی دار�� 
و �ــ��ن آ�ــ�ر ��ــ���. در ����ــ� آن، ���ن �� 
در ��ــ� ��ــ� �ــ�دن، ����ــ� ���ــ��ی 
دار�ــ� �ــ� ���ــ� �� �ــ�د ��ــ� ر�ــ�� �� �ــ� 
��� �����ــ�. ��ر�� �ــ�ی ��� ���ــ� �� ��ن 
�� د��ــ� �ــ�ای �ــ�� �ــ� ز���ــ� �ــ� ��ار ا�ــ� 
��ت ��ــ�دی ��ــ�ده ��ی ���ــ� و در �ــ�ای ��م 
��ــ�ر دا��� ���ــ��. در ���ر ا���ــ�، ر�� �� 
�ــ�و �ــ�ارد ���ــ� ا�ــ� �ــ� ����ــ� ��ــ�دی در 
د�� و ��ب ���ــ� دارد. �����ــ� ر�� ��ی ���ه 
آ���ب را ���ــ�� �ــ�ب �� ���� و �و�ــ� ���� 
آن را ��ز��ب �� د���. �� ا�� ��ل ��ای ا����ب 
���ــ� ��ر�ــ� در ����ــ��ن، ��اس �ــ�ن ���ــ� 
�ــ�اغ ا����ــ� ����ــ� �ــ� ���� �ــ�ن ���ان 
��ــ�ده ����ــ�؛ ��ا �� ��� ��ــ�ن �� ���� �� 
�ــ� ا�ــ� ��ــ�ده ����ــ� ��ه ���ــ��، ����ــ� 
���� �ــ�ای ا�ــ� ��� ���ــ���. ��ای ��ــ� 
ا�ــ� ���ــ�ا �ــ� ���ــ� ا�ــ� ��ر�ــ� را ��ــ� در 
��ر ������؛ ا�� ����� ���ــ� ��� ��ر و ��د�� 
���� �ــ�ن را ��ــ� �ــ�د ���ــ� ��ر�ــ� ا�ــ��ن 
��دش �ــ�ا را دارد و ���ــ��ن آن ��� ��ن را 
��� ��� آ�رد. در ا�� ��ــ� ��ن را �� ��ا��ش 
�����، ا���� �ــ� �� ��ر�� �ــ��� ��و�� ��� 
���ــ� ا�� ا�� ��رد �� ��و ����� ا�ــ� �� 
در ���ر ���� ��ارد �� ��ا�� �����ی �� ��ا ��ی 
���س ���ارد.  ��� �ــ�� ������، ��ام ��ر�� 

را ا����ب �� ����؟

ا�� �وز�� �� ��ــ� ��� ���ب ��ر�ــ�� ����ه �� �ــ�ه و �ــ� ������� 
����� ���و��

�وز���� ���ر

�� ر����� اش �� �وز��ن را ��م �� از د��وز �� ���، �� ��ام از �� �� 
���� در ����� �� از �� ا�� د�� �������� و ��ل و ا��ال ����ی 
دا��� ���ــ��.  در ا�ــ� ��� ��ــ�س و ��ــ� ��ر�� ای �ــ� ا����ب 
�� ����، ��و ���ت ��� ا�ــ� �� ��ون �ــ� ���ــ� ��ر�� در 
��� �� ����� ����ــ�ن دارد.   ��� ���� ا�ــ� در ��� از ���� 

�وز�� ����� از ��� ��پ، ���� �� ��اردی �� در��ی ������ دار�� ������، �� ����� 
ا���� ا�� ����ا ��ــ���، ��� �� ��ر �� �� ا�� ��� از ��ر�� �� ��زک ���� �� ���� در 
ا�� ����ا ��ارد و �� ���ن �� �� �� ����� ����� از ���� �� ر���. ا�� و��� ��  ��ر ��� 
�� ���� را ا����ن ����، د��� ��� ��ا��� ��� آن ��� ��ر�� �� ��و��.  ا���� �� �� ��، 
��ارد د���ی �� و��د دارد �� �� ��ا�� در ا�� ا��م �� داد��ن ���� و ���� ��د را�� �� در 

ا�� ��ا �� ��ر و ز���� ��ن �����. �� ��اردی؟ در ادا�� آ��� را �� �� ��ور �� ����. 

����� ��ای �����ن «����» ��
��ر�� �ــ�ی ��ــ� �ــ� در وا�ــ� از 
آن  از  �� ���ــ� ����ــ� �� �ــ���، 
��ر�� ���� ���ــ�ب  د�ــ� 
�� �ــ��� �� �� ��� در ����ــ��ن 
�ــ� در ��� ���ل �ــ� ��ر �� آ���. 
ا���ــ� ا�ــ���ده از آن در ����ــ��ن 
��ــ� ��ــ�ه ای دارد �ــ�ا �� �ــ�ا �� 

را��ــ� از ���� �ــ�� و �ــ�زک آن ��ــ�ر ��ــ�. در ����� ا�ــ� ا���ق، ��� �� ��ــ�� 
�����ــ� �ــ� �� ��ا�� ���� �ــ�د �ــ� ا��ــ�س ���ــ� ���ــ�.  ا���� ا�ــ� ��� از 
��ر�� ��� �� ��ــ�س ا�ــ� و �ود�ــ� از ���ن �� ��وک �� �ــ�د، ا�� �ــ��� در 
����� �ــ�� �� ���ص ز��ن ��� و �ــ� ���ــ�� ا��ــ�ق �� ا��ــ�. در ��� ��ل 
و��� �� آن را ������ �ود�� �� ��� �� ��د. ��ا��ش ����� ا�� ��ر�� �� را �� 

آب داغ ������ و ���� �� در ز��ن آ����ی ���ده ��ن �����. 

راه راه ���� �� ا�� ������ی

���، در�ــ� ��ا���� «������ی» 
�ــ�م ��ر�ــ� ای ا�ــ� �ــ� ���ــ� �ــ� آن 
���ــ� �و �ــ�ه ا�� ا�� �ــ��� ا�ــ�� 
����ــ��ی ��  ��� دا��ــ���.  را 
���ن ��ر�� ��ی راه راه �� ��� ��وک 
����� �� ����� و ر�� آ���ی ��ی 
�����ــ� دار�ــ�. �ــ�وک �ــ�دن آن، 

��دش ��و ا������� ا�ــ� �ــ� ��ر را ��ای آ��ــ� �� از ا�� �ــ�دن ��ا�ی  ��ــ���، را�� 
��ده ا�ــ�. ���ــ� ����� در ��ــ�ر ��ا ر�ــ�ن �ــ�دن آن ���� �ــ�ه ا�ــ���ده از ا�� 
��ر�� �ــ� در ����� �ــ��� و ���ــ�ب ����� �ــ�د. ���� ا�ــ� ��ر�� �� �ــ� ������  
ا�ــ� از ا��ــ�ف ����� ��ــ� و ���ــ�.  ���ــ� ا�� د��ــ�ل ��ــ�س ���� ��ــ��� �� �� 

�����ر ��� و �� از ����� �����، ا�� ��ر�� �� �� ��ا�� ����� ���� ����. 

«����ی» ��ای ��� ��ش ��
ا�� ��و ����� ����� 
ــ� �ــ�ا�ــ�ــ�  �ـــ� �ــ�ــ� �ـ
دل �ــــــــــ�ن �ــــ�ــــ� آ�ــــ� از 
���س ��ی ��� د�� 
�ــ�ــ�ــ�ــ� ا�ــــ� �ـــ��ـــ� �� 
ا�ــ�ن �ــ�ن را ����ه ا��، 
راه  �� ��ا��  «����ی» 

���ت ��ن از ا�� ��ا�� ����. ا�� ��ر�� �� �� ����� آ�� ر�� �����، 
�ــ� د��� ���� ��� �������ن ���� �ــ� ���� �ــ� دو�ــ�ــ�اران ا�� 
��� از ��ر�� �� د���.  ���� ����ی �� �� ��ر ��� �� ��� ��ق �� ��� 
و ��ر و ��د آن ���� ��� ���� �� ������ از �� و ا���ف ���ن ا��. ا���� 
از ا�ــ� ��ر�� ����� ا����ر �ــ�م ��� ������ را دا�ــ� ا�ــ� ���� ��� 

����و�� �� ���� و را��� آن �� ا�زد.

����� �� ا��ازه «��ی» و ���� ��� «ا�����»

دو �� از �ــ� و �ــ�ل دار ���� 
���ــ�  ��ــ�  از  ��ر�� �ــ� 
�ــ�  �ــ��ه ا�� �ــ� «�ــ�ی» و 
«ا����ــ�». ��ی �� �����ن 
��ــ�دی از ���ــ�ش �� �ــ�رد، 
��و ��ر�� ��ی ���� ا�� 
�� ��ــ� �ــ� ����� �� �ــ�ان از 

آن در ��� ��ی ����� ا����ده ��د. ا�� ��ر�� ���� ���ن ا�� �� در ���� 
آن از ا����ــ� �� ��ــ� ا�ــ���ده �� �ــ�د. �ــ��� ���د آن �ــ� از ����ــ�� ���� 
����� ���� ا�ــ� �� در ��رد ��ی �� ��ان �� آن ا�ــ�ره ��د. ا����� را �� �� 
د��� �� ������. ��ر�� ای �� ���وف ا�� �� ����� و ��ا��؛ دو ����� �� 

���� ��ه ا�� ��ر�� آ��� ����ی ����� �� دا��� ���� و ���� �� ��د.

���ن ��ی دو�� دا����
 ��ــ� از ��� ���ــ� �ــ� �ــ� �ــ�ش ر�ــ� و ��ــ�ب ��ــ��� و �ــ� ��ــ�، �ــ� ��ــ�ان 
«���ن» �ــ����� �� �ــ�د. ا�ــ� ��ر�� �ــ� �� ���ــ� �ــ� ��ــ�وف  ��ــ��� و در ���� از 
���س ��و�ــ� �� و ���زه ��ی ���� ����ه ��ر��، آن را �� ���� ��ــ�ان �� �����. ا�� 
�ــ�ع ��ر��  �ــ�وه �� ��ــ� �ــ�دن، ��� ����ــ� ��� د��ــ� �ــ� دارد �� ���� �� �ــ�د 
در �ــ�ر ��ر�� �ــ�ی ����ــ� ��ــ� ���ــ� �ــ�ار ���ــ�د. ���وم �ــ�دن در ��ــ� ����� 
����� ��� از ا��� ���� د���� ا�� �� ���� ��ه ���� از ���س �� �� ���� ��ر�� 
����� �ــ���.  ا���ف ����� ���ن �� ����ــ�� ��ده و ��ای ���ــ� ��ی ��ــ��� 
�� آ�ــ��ی، از او��ــ� ا����ب �� ���ــ�ب �� �ــ���. ���� ا�� �ــ�ع ��ر�� �ــ� �� ���� 
دو�� دا���� آن ا�ــ� �� ��ن ������ ���� ای �� ���ده ���ــ�، ���� �� ��د 

��ای ���ــ��ی در آن ����ن ���ا ���. ���� ����� �� �� ����� �ــ�ه �� �� �����ن 
���س ��ی دو��� ��ه از ���ن، �� ���� �������ی دا��� �����؛ ��ا �� ر���� 

و ���� را در ��د ��� ��� ��� و ���س ��� از ���ق ���د �� �� �� ��� ����.



���ی: ��دی �� ا����ب ا�� �� �� ا���ق. ا�� ا����ب ��ای �� �� ����ت ا����دی و 
���� ��ی ���دی را ����� �� ���� �� ���رت ا��
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  ��اح: ���ن ��را��      

����� ��ای ر�� ��ول: 
�� از �� ���� ��ول از ��� ���� ��ار دادن ��وف ���� ���� �� �� ��د ���� ��ه ا�� ر�� ��ول �� د�� �� آ��. 

���اد ��وف ر�� ��ول در �� ���ره �� ��ا�� ����� ����.
��ول 

ر�� ��ول ���ره ���:
�������ن

��م ���ی از ������ان ����� 
ع ���ر���ان ���� زا�

�وز���� ���ر

و ������ــ�ن ا�ــ� �ــ� ا�ــ� 
�ــ�دش  ���ــ�  �ــ�  ��ز�ــ� 
�ــ��ژه  ��ــ�ر  در  �� ز�ــ�ن 
�����ــ� �� ��ــ� و ��ــ��� 
�ــ�ش �ــ��غ ا�ــ�. ��� از 
ا�� ���ژه �� ��ر ��دك ا�� �� ���ی �� ا��از �����ی 
از ��ــ�ر در ا�ــ� �ــ��ژه ����ــ� �� ��ــ� ����ــ� �ــ� در 
���� ��ــ� ������ دارد ���ــ� ��ر ��دك ا��ــ�م د�� �� 
د�� ��د را �� ��ــ� آ��ــ�ه ادا ��ــ�. او �� ا�� ��ــ��� 
���� ��ای ��زش �ــ� در ������ ز���� �ــ�د ��ز ��ده و 
�����ــ�ت  �����ــ�ان،  ��ــ�  ��ــ�  �ــ�  �� �ــ��� �� 
��ــ���ی دارد. �ــ� او ��ــ� از آ�ــ�ز �����ــ�ت ��ــ� �ــ� 
��� و�ــ� ���ــ���.  �ــ��ی در آ�ــ�ز ���� ���ــ� 
د��ــ�ره ���ــ�اده اش �� ���ــ�: « در ���ــ�اده ای �ــ�رگ 
�ــ�م �� ����اده ��رم ا�ــ� ���� و ���ــ�اده ��درم 
���� ��ــ�ی و �����ــ� ��د��. و��ــ� ��ر و ��درم �ــ���ر 
��د�� �ــ� ��� �����ر�ــ� ��دم. �����ر��، �� ا��ــ� 
����ی ��ا�� ��د و �ــ� ������ ����� و �ــ� �� �� ا���ح 
�����ی ر��ــ�ر �� ��د. �����ا�ــ� ���ــ� د�ر از ذ�� ���د 
�� �� �� ������ �ــ�م ا�� �ــ� ����� از ���ــ�اده ��رم 
������ــ� را در ���ــ� ���ــ� ادا�� دادم. �ــ� ا�� �� 
���ــ�اده ام ���ــ�� ��ــ�ی را ���ــ�� درك �� �ــ�د ا�� 
��ــ� ا��ــ��ی �ــ�ای ������ �ــ�ن و�ــ�د ��ا�ــ�. �� 
���� ��� ���� �� در ��ــ� ���ی ����اده ام ������ 
�ــ�م. در ���ــ�اده �� �� د��� ��ــ� �ــ� ����س. 

��ــ� ا�ــ� ا�ــ� �ــ� �ــ�د �ــ�د �ــ� ��ــ�ی را دو�ــ� 
دا�ــ�� ���ــ�.» او د��ــ�ره ا�ــ� �ــ� ����ــ� وارد ���ــ� 
������ــ�ن و �ــ���� �ــ�ه، ا���� �ــ�د: «�� دو�ــ�� 
د����ــ� ای �� �����ــ� ��ــ�ر و ���ان ����ی دا�ــ�� و 
�ــ� ��ز �� �ــ� �����: «���ــ� ��� �ــ��ی ��. را�ــ� ��ای 
�ــ�ار و�ــ�د �ــ�ارد.» و ا�� ��ر �ــ� �ــ� او��ــ� ��رم را �� 

���ان ����ی ���ع ��دم.»

������ی ���� �� ا��
ا�� ������ �ــ���� و �������ن ادا�� �� د��: «��ای �� 
�����ــ�ی ��ــ��ر �ــ�اب ا�ــ� ا�ــ� ��� و�ــ� �� ���ان 
�ــ�� �� آن �ــ��ه ��ــ�ده ام ���ــ� �����ــ�ی را �ــ� ���� 
�� دا��. �����ــ�ی ���� و�� �ــ� درآ�� ���دی �ــ�ارد ا�� 
�� د��� ��ــ� و ���� �ــ� �ــ� آدم �� د�� و ����ــ� �� از 
���� ���ی �� �� ز���� ا��اد وارد �ــ�ه و ���� ا�� 
ز���� �ــ�ن را ����ــ� د�ــ�، �ــ�ل ���ــ� �� �ــ� ����� 
�� ���. ا�� ���ن ر�ــ���� ا�� �� �� ������ �� ���ه 
دارد.»  او در ����ــ� �����ــ�ی از ���ه �ــ�دش �� ����: 
«��� �� ا�����ت ������ را در د��ن ��د��ن دا��� 
��� ��ــ�، ���، ������ــ�، آرا�ــ� و... ������ی ���� 
ا�ــ� �� ���ا�� �� ��ــ� �ــ����� �ــ� �� او �ــ��ده 
�� �ــ�د، ��ــ� را در د��ن �ــ�دش ����ــ� و �ــ� 
د���ی را ����� ���. ��ای �� ������ی ا�� ���� را دارد. 
���� د�ــ� �� ��ا�� ���ــ� �� �ــ��ی �� ��ــ� ����� �� 
������ ������. ��ل و ��ض ��� ��ا�� ��� ���� 

و دو�� دارم �����، ر�����ی ����� را �����.»

�� �وز �� �������ی ��� �� ���
او د��ــ�ره ا�� �� ��ــ�ر �ــ� ���ــ����ی در �����ــ�ی ��� 
�� ��ــ�، ا�ــ�ود: «���ــ� ��ــ� دو�ــ� دار�ــ� ���ــ���ر 
���ــ�� ا�ــ� ا�� �ــ� ��ــ�ر ���ــ� ���ــ��  �ــ� ���ــ� از 
�����ر�ــ� ��ــ��� دارد. �ــ� �ــ� ��ز �ــ� ���ــ� �ــ� 
������ر ���ــ�، �� ا����ــ�م و ��ای آن ��ش �� ���. 
ا���وارم ���ی ا�ــ� ا���ق �����.» �ــ��ی د���ره ا�� �� 
�����ــ�ی �� ��ــ�ی �ــ� او ا���� �ــ�ده و او �ــ� ������ی 
�� ���ی ا��ود، ��ــ�ن �� ���: «د���ره ��دم ��� دا�� 
�ــ� ��ــ�ی �ــ� �����ــ�ی ا���ــ� �ــ�دم. ا�ــ� �ــ�ال را 
���� از ��ــ���ن ��ر �ــ� ������ن ����ــ�� �� آ�� ���ــ� 
از �ــ� �ــ�ده �ــ� در ��د�ــ�ن ���ــ�ه ���ــ� �ــ� �ــ�؟ ا�ــ� 

�����ــ�ی �ــ� �ــ� درس �ــ� و 
���ت ��ــ�دی ا���ــ� ��ده 
آن  ��� ���ــ�  ا�ــ�. 
��ا�� ��دن ����� ��ای 

��ــ�دل ا����ت و ����� 
ا�ــ�. د��ــ�ره ا�ــ� ����ــ� 

������ی ���� �زم 

���ــ� ��ا���ن �� ���� ��ف ����. ��ای �ــ� ������ی 
��ی ����ر ا�� و �� ا�ز�� ا�� و �� را از ����� ��ی 

����د د�ر �� ���.» 

ا����ب ��  ��د ��دن ا��
�ــ��ی در ���� ���ــ� �ــ� ا�ــ� ���ــ�ع ا�ــ�ره 
�� ��ــ� �ــ� �ــ�ای ر�ــ��ن �ــ� ا��ا�ــ� ��ش �ــ�ی 
��ــ���ی دا�ــ�� و �ــ� �ــ�ل ����� �ــ� ��� �ــ�د 
ره �ــ� �ــ��� را �� �ــ�� ر�ــ�.  او از ا����ب ���� 
�ــ� در ز���ــ� �� ���ــ�: «�ــ�� �� ��� �ــ�د ز���� 
��ــ�. �����ا�� �ــ� ��ی �ــ�ش، ا��ــ� ا������ــ� را �� در 
خ �� د��، �� ���ــ�م ��� ا�ــ� ا���ق ��ی  ز���ــ� ام �
���ــ�. �ــ� ا�ــ� �ــ��ه ا���ق �ــ�ی ��ب ���ــ�� �ــ�اغ 

�� �� آ���. 
�ــ�دی �� ا����ب ا�ــ� �� �� ا���ق. ا�ــ� ا����ب 
��ای �� �� ����ت ا����دی و �ــ��� ��ی ���دی را 
، �ــ� ��ا��  ����� �� ���� �� ���رت ا�ــ�. ��ز
�ــ�. �� �ــ� �ــ�د و ���ــ��ل ���ــ� �ــ� ��را�� و 
��را��. �� ا����ب �� ��دی ا�ــ�.» ���ی ا��ره 
�� ��ــ� �ــ� �ــ�ای ر�ــ��ن �ــ� ا�ــ� ا����ب 
����ر ����� ��ده ا��. « ���� ����� 
ا�ــ� ��ــ��ر ����ــ�  ����ــ�، �� دا�ــ� 
��دم �ــ� ا�� ���ــ� �ــ� ز���� �ــ��ه ���. 
������د �� ��� ��� ����� �� ا�� 
���� �ــ� را �� ��ا��� ��ــ� �� ا�� 

����ع ��� ����.»

�� ��م ���ی از ر�� در ����اده ���ی �� ا������ ��ای ��د ��دن

دو�� دارم �����، ر�����ی ��� ���� را �����

���� ���ی �� �� ز���� ا��اد وارد �ــ�ه و ���� ا�� 

دارد.»  او در ����ــ� �����ــ�ی از ���ه �ــ�دش �� ����: 
«��� �� ا�����ت ������ را در د��ن ��د��ن دا��� 
��� ��ــ�، ���، ������ــ�، آرا�ــ� و... ������ی ���� 

د���ی را ����� ���. ��ای �� ������ی ا�� ���� را دارد. 

������ ������. ��ل و ��ض ��� ��ا�� ��� ���� 
و دو�� دارم �����، ر�����ی ����� را �����.»

������ی ���� �زم 

��ای �� �� ����ت ا����دی و �ــ��� ��ی ���دی را 

��را��. �� ا����ب �� ��دی ا�ــ�.» ���ی ا��ره 
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���ــ�ا  ��ــ� 
�����ــ�  ���ــ�ه  ������ ������� ��دی �� آن �� د��.و ����� و ���� ����ا ��� د�ــ�� �� �� �ــ��� دم ا�� ا�� �� �� ��ا�� ���� �� ���ن آب ز���� ���. ��گ ��ی �ــ�����ه ��ــ�� �� ��ــ�� ��� ���وم ا�ــ�؛ �� ���ی �� ��� ���ــ� آن ا�ــ� �ــ� آب را در �ــ�دش ذ��ــ�ه �� ��ــ� و ��� ���ــ� ����� �ــ�ی ���ــ�ی ��ــ� ���ــ�ا، �ــ��� در ���ــ� و ��ــ� ��ر�ــ�ن ا��ــ�د ��ــ�. �� ��ا�ــ� 

۱

��ر 
��ــ� ���ــ�ا �ــ� �ــ�ر ���ــ� 

را در ���ــ� ا�ــ� از آ��ــ� �ــ� ���ــ�ا ����ــ� ���ــ� �ــ�ز��ر ��ــ���� �ــ� �����ــ���� ��ــ�ز دارد،  ا�ــ�، �� ��ا�ــ� ��ــ� �ــ�ل 
���. در ���  �� ��ا�� ����ــ��� �ــ�ل ����ــ� و ز��ــ��ن �ــ�ر �ــ� را �ــ� ���� و ��ــ�ی �ــ�ز ��ــ� �ــ�اس ���ا��ــ�، �� ��ا�ــ� در ���� ا�ــ� در ��ــ�ر و ����ــ��ن آن را در ���ــ� ����ر �� ��ر�� ���را��. 

��ر ��ــ���� را �� ���� 
 .���

۲
ر���� ��ا و آ����ی

ا�ــ� ر���ــ� ���ــ�ا ���ــ� �ــ� ���ــ�، 
��� �ــ� و �ــ�ک �ــ�گ ��ــ�ه ��ــ�ه ای ��ا�ــ� 

�ــ�، در ��ــ� ا�ــ� �ــ�رت ر���ــ� ��ــ� از �ــ� 
��� ���ــ�.��� ����ا در ���� ���� ���، 

������ ر�� را دارد و �زم ا�� ��� �� آ����ی 
ا��زه د��� ��� ���ه ���� ��ــ� ��د. 

�ــ� دو �ــ� �ــ� ���ــ� ���ــ�ر ��ــ�� �ــ� 
�ــ�ا�� ر����� ���ل ��ن �� آن آب 

.�����

۳

 د��ی ��ا

��� ����ا �� د��ی �ــ�ای ������ ���ل 

��ــ�ز دارد. ا�� ��ــ�ه در �ــ�زه د���� ���� �ــ�ه 

��ار ����د، ا����� ر�� ���� ���ا�� دا��. 

��ــ� ���ــ�ا در ����ــ� �����ات د�ــ�ی �ــ�ا ���وم 

ا�ــ� و �� ��ا�ــ� د���ــ�ی ��د�ــ� ��ــ� را �ــ� 

���� ���، ا�� ا�ــ� ا���ق ����� �� �ــ�رت ��اوم 

خ د�ــ�. �ــ�ای �ــ�د ���ــ�ه �ــ�  �ــ� ��ــ�ی �

���ــ� �� ��ا�ــ� ا�ــ� ��ــ�ه را 

����د ���.

���
����ا �� ��� ���ه �� ����ل 

���� ��ــ�ز ��ارد، و�ــ� �� ��ا��ــ� ��ای 

ا�� ��ــ� از �ــ�� ����ــ�س ا�ــ���ده ����. 

��ــ� د�ــ� ���ــ� �ــ�� �ــ�زه و ��ــ� ا�ــ���ده 

��ــ�ه ���ــ�. �ــ�ای ا�� �ــ� ���ه �ــ�ن ��ــ�ه ������ی 

دا�ــ�� ���ــ�، �� ��ا��ــ� آن را در ���ا�ــ� �����ــ� �ــ� ار��ــ�ع 

��ــ�دی دارد �ــ� ��گ �ــ�ی ���ــ�ا ��ی ز��ــ� �����ــ� و �� 

��رت آ��� ������. 

۴

۵

 ��� ��
آ��ر�����

��م ���ب: د��� ا���ر ���ا���
������ه: �و�� د����

���ب «د��ــ� ا��ــ�ر ���ا���» ���ــ�� �و�� 
د���� ا�ــ� �� در ��زار ���ب �� ����� ��ی 
���ــ�وت و�ــ�د دارد. آ���ــ� ا�� ����ــ��ه 
�ــ�ر ���ــ�� او در دو �ــ��� �ــ� از  ����ــ� آ
ا���ــ�رش �� �ــ�رد، در ��ــ�ن ���ــ�وش 
��ده ا�ــ�؛ ��ا �� ���� ��� ���ن در آ��ج 
ا��ــ�ر ���� ����ــ� ا�� درد و ر�� ��ــ��ک 
���ــ� از ���ن ا���ر �ــ�ه و �ــ� ��ــ� راه ���� 

 .�����
����ــ��ه ا�� ��ــ�ب �� را �ــ� �����ــ� ای از 
��ر ���ــ� �و �� ��� و از �ــ� �� ��ا�� ��  ا�� آ
��ک ا���ر �ــ� ����� �ــ� ز���� �ــ��� �� و �� 
��ــ�ط ��ی را ����ــ� ���ــ�. ا�� �ــ� ����� 
�� �ــ�� ا������ ���ــ�، ���� ����� ای 
����� �ــ����� ا�ــ�. د���ــ� �� ���ــ�: 
�ــ�ای ذ�ــ� ����ــ� �ــ�� ا�ــ�،  «ا��ــ�ر 
، ��ــ��ر �ود ��ــ�، و  �ــ�ای �ــ�ن ا�ــ���آ�ر
.» ا���� ����ــ��ه �����  �� ����� ���ن آ�ر
���ــ� در �� ��ــ�ی �ــ� �ــ� ����ــ� ���ــ� 

�� ���� از ا���ر �� ����� ا�� ������.
�و�ـــ� د��ــ�ــ� در ا�� 

ــ� د���  �ــ�ــ�ب �ــ� ذ�
ا�ــــــــ�ــــــــ���ت  و 
�ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ�ــ� 
و �وان �ــــ�ــــ��ــــ� 
�ـــــــ�ا�ـــــــ� در�ـــــ�ـــــ� 
ــ�ر  ــ�ـ ــــ�ــــ�ن �ــــ� ا�ـ �
ح  ــ�ن �ــ� ــ�ـ ــ�ا�ـ را �ـ

�� د��.

از  �� ���ــ�»  �ــ�  «���ــ�  ���ــ���  ��ــ�م  آ
�ــ����  �ــ�  ��ا��ــ�ه  ا���ــ��ی،  �����ــ� 
ا��ا�ــ� ا�ــ� �ــ� �ــ�ل ۱۳۸۷ ����ــ� �ــ�. 
 ، ��ــ�م �ــ� ا�ــ���ی از ���ــ� ا��� �ــ�ر ا�ــ� آ
��ــ�د  ���ــ�ی،  ر�ــ�  ������ــ�،  �ــ���� 
��ا�ــ��� و ���ــ�� ا���ــ�ج و در �ــ�� 

������ ا��. 
«���� �� �� ����» دارای ��� ���� از ا�� 
��ا���ه ������ار و ����� ا�� �� ���� 
��ر�ــ��ر ����ــ�  �ــ��� �����ــ� ��ــ�ی 
�ــ�. از �����ــ� آ��� �ــ�ی آن �� ��ان �� 

����ن، ����ن، ���� درد و ���ز ا��ره ��د.

����اده ������ دو���� �� �� �� ����

ا�� دا���ن: 
د��� ��س 

�� �� ��ا���؟
۵ ��د  ��د���ن:

���� �����: ۳ ��د
��� ۳:���

، ����، ����ق و  �����
�����اش:����ام ۲ ���� 

��ا���ی
رب ا��ر: �� ���� ��ا���ی

آب ا��ر �� آ� ��ره : �� ���ار 
�زم

��ه: �� ���ار �زم
���، ���� ���ه و ����:

ا��ا��ت او���
ا���ز �ــ�ز ���ــ� ��ر�ــ� د��� �ــ�س را �� �ــ�� 
آ��زش ��ا��� داد. ��ر�ــ� د��� �ــ�س ��� از ��ا�� 
و �� �ــ�ان ��� از ��ر�ــ� ��ی ���ــ��ه ����� ا�ــ� 
�ــ� ���ــ� �ــ�ارد و �ــ� ��د��ــ�ن ���ــ� �� �ــ�د و ���اه 
��ــ� و ���ــ���ت ��ــ� ���ــ� دارد. ا�� �ــ�� �ــ� ��ا��ی 
��د����ــ� ���ــ� دا��ــ� ���ــ� ا�ــ� �ــ�ای �ــ��� ا��ا�� 
��ا��ــ� �ــ�.  ���ــ� ا�ــ� �ــ�م �ــ�ای ا�ــ� �ــ�ا ��ــ�� 
���ــ�. ا�ــ� �ــ�ای ��ــ� آن ���ــ�ق و ����ــ�اش ��ا���، 
از �ــ��ی ��ی ���ــ�ی �ــ� در د�ــ��س ��ن ��ــ� �ــ� 

��ــ� و �ــ� �ــ�زه ا�ــ���ده ���ــ�.  در �وش �ــ���، ��ــ� 
�ــ�اد را در �ــ��ن �� ����� �ــ� �� و ����ــ� �ــ�د. ���� و 
��د��ــ�ن را ����ــ� ���ــ�. ا���ــ� �� ��ا��ــ� آ��ــ� را آ��ــ� ���� 
و�� ��ــ� و �ــ�ه ����� �ــ�ای ا�� �ــ�ا �� ���ــ� ا�ــ�. ا�� از 
�ــ� �� �ــ����، �ــ��� ��� �ــ� را ��ی �ــ�ارت �ــ�ار د��� 

و ��د���ن �ــ� را ��ی آن ���ا��ــ�. �ــ�� آ��ــ� را �ــ�ام 
�������ــ� �ــ� ����ــ� �ــ���. ���ــ� را �� �ــ� ���ــ� ����� 
����� ���ــ�. در ادا�� ���ــ� ��د���ن �� و ���ــ� را ��ا و 
�� ��� ���ــ� �� ��رت �ــ����ی ��� ��د ����.  �ــ�� را �� 

��� از ��� ��د ��دن �� ا�� ��اد ����ا���. 

 �� ���ی �����؟
خ ���ــ�، و�� ��� و �ــ�ی آن ���  دا�� ���ــ�، ��ه �� �و�� ������، ��� �ــ�� را �ــ�
��د. �ــ�� ��د���ن و ���� را ا���� ���� و �� �ــ�� ��ب ��� د��� �� ��� و 
��ه �� �� ��رد �� ��و��. در ادا�� ���� ���ی ���� ����� �� ���� �����اش و 
����ق ا�ــ� را ا���� ����. ���ن ��ر �� ����� ا�� ا�� ���ی �� را در د���س 

��ا���، ا�� ���ان ������ ���ی ���� د���اه ������� و ��� ����ع ��� ��� 
ا���� ���� و ��اد را �� �����. در ادا�ــ�، رب ا��ر را ���اه آب ا�ــ�ر ��زه ا���� ����. 
ا�� آب ا��ر ��زه در ا����ر ��ا��� ��� �� ذا��� ��د آ����� �� آ���ره ا��وده و �� ����� 
�� آب ا���� �ــ�اد ����� �ــ�د و در ا���ــ� ��� ��� و ���� �ــ��ه و ���ــ� ����� و 

���اه ��� �� ��ن ��و ����. ��ش ��ن!

: ���� ������� ��د : ���� �������ی    د��� ��د���
ع ���ر���ان ا���ی �������: ����� ���و��    ���� زا�

����� ��� ��اد   آزاده �و���    ����� ��ا���ی
    ���� ���ه     ���� ���و��

ا��ا��ت او���

ا���ر ���ا���!

���� �� �� ����


