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کن توقفروندمالیاتستانیازمنازلبیسا گزارش»جامجم«از 

خوشبختی خانه های خالی!

کراتویندارد؟ مذا سفرجوزپبورلبهایرانچهتاثیریبر

قاطعیت  ایران،  سردرگمی غرب

در جست وجوی 
خدمات شهری

چرامشکالتشهروندان
باوجودتماسبا137 

برطرفنمیشود؟
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ساکنان ایالت تگزاس که قبال نیز بارها خواستار استقالل 
ایــن ایالت و جدایی از آمریکا شــده بــودنــد، بــار دیگر 
 ایــن خواسته را بــه صــورتــی جــدی تــر مــطــرح کــرده انــد. 

از سوی دیگر در برخی ایاالت مانند کالیفرنیا و اوهایو 
ــازه ای را  ــ وه هـــای اســتــقــالل طــلــب فــعــالــیــت هــای تـ  نــیــز گـــر

وج از حاکمیت آمریکا آغاز کرده اند. مطابق قانون  در خصوص خر
ی همه پرسی برای  اساسی آمریکا، اساسا هیچ ایالتی حق برگزار
جدایی از این کشور را نخواهد داشت و فقط جنگ می تواند به 

ی واحد منجر شود. جدایی ایالت ها و تبدیل آنها به کشور

جمهوریخواهانخواستارجداییتگزاسازآمریکاهستند

کید کرد دکتر جبلیدربازدیدازپشت صحنه »آزادیمشروط«تا

دوئلتگزاسیها
باکاخسفید

لزومنمایشافتخارات
2ودستاوردهایکشور

13

جلد دوم

گزارش اصلی صفحه رســـــــانه، روایتی از بازدیـــــــد دکتر پیمان جبلی، رئیس ســـــــازمان صداوســـــــیما از 
پشت صحنه ســـــــریال »آزادی مشروط« ساخته مسعود ده نمکی است. مســـــــابقات تلویزیونی هم دارد 
جایش را میان مخاطبان رسانه ملی باز می کند. گزارش دیگر صفحه رسانه نشسته پای حرف های رضا 
نصیری، تهیه کننده مســـــــابقه تلویزیونی »تهمتن« که با هدف تقویت فرهنگ پهلوانی در حال پخش 
است. مطلب اصلی صفحه سینما، نگاه کارشناسانه محمدحسین الوند، نویسنده و پژوهشگر است به 
اهمیت روند قانونی صادر نکردن پروانه نمایش فیلم »برادران لیال«. گزارش جمع و جور صفحه ادبیات 
هم رفته پی پاسخ این پرسش که آیا رباعی، قالب محبوب شـــــــاعران آینده خواهد بود؟ در صفحه دیگر 
فرهنگ هم، رضا حسینی، نویسنده و منتقد مروری داشـــــــته بر انتظاراتی که از تفاهم نامه های ایران و 
ترکمنستان می رود و باالخره در گزارش صفحه سبک زندگی، چالش های حوزه مد و لباس در گفت وگو با 

دکتر ربابه غزالی، عضو هیات علمی دانشگاه بررسی شده است. 

وزنامه جام جم شامل 8 صفحه، از مجموعه مطالبی در حوزه های رادیو،   جلد دوم ر
تلویزیون، رسانه، فرهنگ، هنر و البته سبک زندگی می شود. 

الکاظمی در ایران؟
مصطفی  اســـــــت  نوشـــــــته  المیادین 
الکاظمی، نخست وزیر عراق به زودی در 
سفرهایی پیاپی به عربستان سعودی 
و ایران خواهد رفـــــــت. هرچند این خبر 

هنوز به طور   رسمی تایید نشده است. 

منبع الهام در مد و لباس

ساعت خبر

سالمت
 

حرف و حدیث درباره شیوع وبا در ایران 
باال گرفته اما حاال وزارت بهداشت اعالم 
کرده وبا در ایران کنترل شده اســـــــت و 
 طی ســـــــال های ۹۹و ۱۴۰۰هر ســـــــال تنها 

یک مورد ابتال به وبا داشته ایم.

ورود پلیس به امنیت ساخت
رئیس پلیس پیشگیری فراجا اعالم کرده 
هر مرجع صدور پروانه باید پیوست های 
حفاظتی و انتظامـــــــی را رعایـــــــت کند. اگر 
رعایت نکنند، مراجع صـــــــدور پروانه حق 

ندارند به آنها پایان کار بدهند.

لغو قانون سقط جنین در آمریکا
دیوان عالی آمریکا در تصمیم تازه خود 
حق زنان برای ســـــــقط جنیـــــــن را ممنوع 
کرد. حاال هرکـــــــدام از ایالت های آمریکا 
می توانند به طور جداگانه سقط جنین 

را ممنوع کنند.

تریاک در صدر مصرف موادمخدر
یک پژوهشگر حوزه اعتیاد گفته است در حال حاضر 
تریاک، رایج ترین مـــــــاده مصرفـــــــی و گل، دومین 
ماده پرمصرف در ایران اســـــــت. تا چند سال پیش 
 مصرف ماده مخدر شیشـــــــه در رتبه دوم مصرف 

قرار داشت. 

قول 2 بازی تدارکاتی 
بازی های  ســـــــریالی  لغوهای  از  پس 

تدارکاتی، حاال دبیرکل فدراســـــــیون فوتبال گفته 
اســـــــت برای فیفادی بعـــــــدی دو بـــــــازی تدارکاتی 
خواهیم داشت که یکی از این تیم ها در جام جهانی 

حضور دارد.

سالمت
 

متخصصان فیزیوتراپـــــــی می گویند به علت 
افزایش میزان استفاده از گوشی تلفن همراه 
در کرونـــــــا، دردهـــــــای گردن و شـــــــانه، ۳۰تا 
۳۵درصد نسبت به گذشته 

افزایش یافته است.

حوادث
 

دادســـــــتان تهـــــــران اعـــــــالم کـــــــرده در 
ســـــــال ۱۴۰۰، تعداد دعاوی مربوط به 
رسانه های مشـــــــمول قانون مطبوعات 
۳۱۹ فقره بوده است که ۹۱ فقره مفتوح 

است و در جریان رسیدگی قرار دارد. 
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اخبار

سیاسی
�ــ��ره ۶۲۴۶ ۱۴۰۱ ��� ۵ ���ــ���

ایران و روسیه در خط مقدم 
مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا

ا�ـــ��ت ����ه �ــ�ــ�اره از �ــ�رت 

عضو کمیسیون
 امنیت ملی مجلس

�����ر ����ی

ــ�  ا�ـــــ�ـــــ�ـــــ�دی �ــــــــ�د �ــــــــــ�ای �
�ــ�ــ�ر�ــ�ی  د�ــ�ــ�  ���� ����ن 
��ده و ������  ����� ا����ده 
آ�ــ��ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ�ذی �ــ� در 
���د�� و ����� ��� ا����� دارد، 
��ش �� ��� از آ��� ا����ده ا��اری 
�ـــ��ـــ�ـــ� ا�ـــ�  �ــــــ�ده و �ـــ�ـــ� از 
 �� را  ��� ا�����  �ــ�ــ�ــ��ــ� �ــ�ی 
����� ��ری ���� ����ری ا���� ا��ان و د��� ���ر���� 
�� ����� ������� ��ا�� ا�ــ��ت ����ه ����� وا دارد. در 
ــ� ا�ــ�  ــ�ا�ـ ــ�ــ� در �ـ �ــ�ــ�ــ� �ـــ�ا�ـــ�ـــ� �ــ�ــ�ــ��ــ� �ـــ�ـــ�ه �ــ�ــ��
در  ا����ار  و  ��ر����  ���ر��ی  ���� ���� ��، ����ری 
����ت ����� در ا���د �� ا���ع ��� ا����� در ���� 
����� ا��. ����ری ا���� ا��ان، رو��� و ��� و د��� 
 ����� و  ��ا����ی  ا�ــ�  از  ا����دی  �����ر  ���ر��ی 
����ردار�� �� �� ا��ا�� ��� ��اودات و �����ت ا����دی از 
���� ز���� ����� ���ز��ی ������ را ��ا�� آور�� و از ��ی 
�ــ�م �ــ�ی ����ی را در �ــ�و�ــ��ــ� �ــ� �ــ� ����� ���م  د�ــ�ــ� 
������� ��ا�� آ����� ��دار��. ��� د��� از آ��ر و ����ت ا�� 
ــ�دن و �ــ�ــ�ــ� �ــ�زی �ــ�ــ��ــ� �ــ�ی  ــ � �ـــ�رآ�ـــ�  �ــ�ــ�ــ�ا�ــ� �ـــ�
������� ای ا�� �� از ��ی آ����� ���� ا��ان، رو��� و ��� 
���ر�� ا�ــ�ــ�ل �ــ� �ــ�د. �ـــ�ون �ــ�د�ــ� �ــ� �ــ��ــ� ��  و د�ــ�ــ� 
������ ��ی ��اوا�� �� در ��زه ��ی ����� ����� دا���، 
���ورزی و... دار�� ا��  �����، ا�ــ�ژی، ���ری، ��زر����، 
ار�ــ�ــ�ی �ــ� �ــ� ����� �����ه  ���ا�� �� �ــ� �ــ�ا�ــ� ���� 
���ر �� ��د ا�� ���� ��� د��� ا�� �� �� ��  ا����دی ا�� 
ــ��ت ����ه از ��ا���� ���� در ���� �����  ا� �ــ�رت 
����ردار ا�� و�� �� ا�� ��ل ���ان ������ ��ی ا�� ���ر 
���ر در  �ــ� �ــ�د را �� ���ان �ــ�رگ �ــ��ــ�  در �ــ�ی ���� 
��زه ��ی ا����دی، ����� و ����� ����� ���. ����ری 
 ������ �� �� ا���� ا�ــ�ان و رو��� �� ��ا��� �� ������� 
����ار �� ���� ��� ا�� �� ���ی ���� ���� ��ی آ����� را 
������ از ����� �� ��رت ����س و ���� ا���ت ����ه آ����� 
���ه �����. در��ل ���� ���م ����� ��� از آن �� �� ��� 
������� ��ا�� ���� ��� ���ا�� �� ���م �������� ��ا�� را 
���ر��ی د��� �� دا��� ��ف آ����� از  د���ل �� ��� ��ن 
���اه ��دن ���� ���ر�� �� ����� ��ی ��د، ا���ل ���ر 
ــ� ���� ���� ��  �ــ� � ــ� و �ــ�ــ� �ــ��ــ� ا�ـــ�  ــ� � ���� دو�
������� و �� ��ا��� در ���� دا��� و ��� ا����� ����� 
����� ��د را ��� �����. �����ا�� �� ��ان ����ری ��ی 
����� ای و ���  ���ی ا���ف دو���� �� ������� را ��� ���� 
را���ر ��ای ������ �� ا���ل ���ر ��ی ������� از ��ی ا���ت 

����ه آ����� دا���.

 وزیر اطالعات: تروریست های 
روسیاه آلبانی در امان نیستند 

وز�� ا����ت �� ��ور ����� �� ������ ��ر��ا�� ���ای 
����م  ���� ��� و ���� ��ه ������ �� ���ن ا�� �� ����زان 
�� ���ان  و ���د  �ــ�ــ�رزه  ا�ــ�م ز�ــ�ن(�ــ�) در ���� ���� 
���� و ���ا�� ��د را در ا���م  ������ ����� ���م 
ر���� ���� ��� ا���� ا�� ��ز و ��م و ا���ق ���ق ا�� 
��د: ��ور��� ��ی   ��� �� ،���� ������ور �� ��ر ��ا��� 
ــ�ار ����  ا����م ۱۲� آ�ــ�  از  آ����� ���� ��� ��ه  رو���ه 

�����ت آ��� در ا��ن ���ا��� ��د. 
در ���م او آ�ــ�ه ا�ــ�: �ــ�م و �ــ�د �ــ�ــ�ای وا��ــ�ــ�م ����� 
�������را�� ���� ��� ۱۳۶۰ �� �� د���ن ��ن ���ن ������� 
 ��  ��� ���ق   ���� ا�����ر��ان   �����  �� و  ��ور��� 
و��� �����، �� ����� ��ر�� ������ر ��ا�� ��د. ��� 
��ا���ا�� �����د ���دت �������� ���� ����م آ�� ا... 
د��� ����� و ۷۲ �� از ��ران ���� ���ت ا��م �����(ره)، 
��ار���ن ���� ��ه ������ را ���� ر��� ����م آن ��ه 
ا����د و  �ــ�  �ــ�  ��ر���ن ����  ���� ���ت ��ل ���� و  و 
ا����ه ای را�� �� ���� از ا���ا������� ���ت ���(ع) در 
را���ی ا���ق ���ق ��� ��� ��ا�� ��اه ا��ان ا���� 

��ش �� ���� ����� �� �����. 
��� ��ده  ��� ا���م ���ا������ ���� در ا�� ���م ��
آ�� ا��م ز��ن(��) در ����  ����م  ا�ــ�: ������ ����زان 
���� ���رزه و ���د �� ���ان ������ ����� ���م ���� 
و ���ا�� ��د را در ا���م ر���� ���� ��� ا���� ا�� ��ز 
 .���� و ��م و ا���ق ���ق ا�� ������ور �� ��ر ��ا��� 
��ور��� ��ی رو���ه آ����� ���� ��� ��� ��ه از آ�� ا����م 
۱۲�ــ�ار ���� �����ت آ��� در ا�ــ�ن ���ده و ���ا��� ��د؛ 
���� �� روز ��� از ��� ��د را در ا����ر �ــ�ان ��ور��� 
ر��� و دو�ــ�ــ� از ���� �ــ�ا�ــ� و ����  ��� و ����� �ــ�ار 
د���. در���� �� ���� �����ن، ��د �� روز ��� از ����� 
در �ــ�اس ����� از �����ا��ن �ــ�دار �ــ�رگ ا�ــ�م، ���� 
 �� ����� ���� ������� �����. ا�ــ� ��� ا��� ا�ــ� 
��ر���������ن، از ��اب  �������را�� ����ن ������� و 

ا��� در ا��ن ���ا��� ��د.

یادداشت

خبر

 ��دار ر���ن ����، �����ی ���ه ا��م ��د: ��دار ����� دوم ����ار ��� ���و�� �� 
�ــ� ���ه  ــ�دار ������ �ــ��ــ�ار ���� �ــ��ــ�، �ــ��ــ��ــ�ه  �ــ� ��� �ـ

����اران ا���ب ا���� �� ��� �������� ���ه ����� و�� ا�� 
(��) ����ب ��. وی ا��ود: ������ه �� ���ه ������ �� ا��ای 

ــ�ه و �����ا�� �ــ�دار �����  ��� ���س از ����ت ارز�
����ار  ا��ا��� ���ری �� دوران ���ی �������� 

���ه ����� و�� ا�� (��)��ردا�� ��د.

ر��� ����ر �� ا��ره �� ��� ��و�� ���� ا��� و ���رات ���� ���� از 
��و��، ���: ا�� �� ���ان ا��� �� ��و�� ���� ����� و در ���� روز�� �� 
��� ��ا ��� �� ��رد ���� �� ��ا����، ����� ��� ��دی ا���ری 

���� �� ر���� ا��ل ���ا��� ��د. ��� ا��ا��� ر���� در ���� 
د��وز ���د ��� ������ �� ��و�� از ��ش �� و ز���ت ��در در��ن در 

��ل دو ��ل ا��� ��ردا�� ��د و ا��ا��ت  آ��� را در ����� 
از ��ن ��دم  ا���آ���� ��ا��.

رئیس جمهور: 
روند نزولی کرونا  منجر  
به عادی انگاری نشود

گزارش

�ــ�رل در وزارت  از  ا������ا�����ن  از ا�����ل   ���
در��ی   ��� �� ���� و���  از   ��� آ���  ��ر�� 
��د�� و ��� در ����  ��� و��   ������ �� ����
��� و����ی ا���م ��ه  ���ی ����ک �� ����� 
��دا����. ��رل �� ���ان ���ول ����� ��ر�� 
ــ� ارو�ــــ� در �ــ�ــ�ــ� د�ـــــ�وزش �ــ�ف �ــ�ی  ــ�ــ�د� ا�
�ــ�ات را  �ــ�ده �ــ�ار ا�ــ� �ــ�ا �ــ��ــ�ی زده و ا�ــ�م 
ــ�ی آ�ــ� از �ــ� ������ و ا��  ــ�ره �ــ��ــ�م در روز�ـ در�ـ
��ات  �� ��� را ������.  ��رل �� ����� و��� ��ا
���ن ا��ره ��ده و ���� ��ار ���د ا��  از ۲۰ ا���� ��

و��� �� ��ه ��د ا�� ��� ���� ����� ��د. 

    آیا فوریه متفاوتی در راه است؟ 

او ���� ���� ������� ���� ا�� ����� �� در ���ان و 
��ه  وا����� ����� ��ه و ��ار ا�� ��� از ��� �� ��ا
ادا�ــ� ���� و ��� �� �� ���ان ����� �� ��ا�� ��د.  
��رل د���ی ��� از ��ا�� را �� ا�� ���� ����� ��ده �� 
�� از ��ه ��ر�� در د���ی ����و�� ز���� �� ����. ��ا�� 
�� �� ����� ���� ا���� آن ��� از ���  ��ر��� �� ا
��ا�� ��د. د��� �� د���ل ��ا�� و ���ت ا�� و ���� �� 

ا�ــ�ان ����� ا����دی را ���� و ���ا�� ��ی ����� 
 .��� ــ�ره ا���� و ���ت ����� ای ر��  ����� را در�
ا�� در ا�� ��ف ����ا روا�� ا������ا�����ن �� ��ی 
��� ���ی در��ره ��ا��،  ا��م آ��د�� ��ده ا��.  او در 
 ��� ���� ���ی ����ک د��وز ���� ا�� �� ��رل ��
��ات را از ��  ��د�� آ��د�� دار�� در روز��ی آ���ه ��ا
������ ا�� آ��� ��ای ا��ان ��� ا�� ��� ا����دی 
�� ��ل ۲۰۱۵ ���� ��ه و ��  ا��ان از ��ا��� ا�� 
������ �� ���ا�� ��� ا����دی �� را ��� ����� ��ار 

د��،  ���� ���ل ���ا�� ��د.

   واقع بین نبودن آمریکا 

ــــ�دن د�������  � ــ�ر  �ـ ــ�  ــ� �ــ�ــ� � ــ� ر� ــ� �ــ�ــ� � �
ا���وار��. ��ف ��ی �����، از ��د دو�� آ����� 
��ه ����ه ا���د�� ارو�ــ� ����  �� ������ه ار�ــ� ��ا
�ــ�رل و ���و�� �ــ�را �� �ــ�ش �ــ�ای ��ز��� ��� 
��ات در  ��ات ادا�� ��  د��� �� ��ا ��ف �� �� ��ا

ر�� ���� �����. 
در ا�� ��ف �� ا��ان ��ای ر���ن �� ��ا�� ��ب، 
��ی و ����ار از ����� ��ی �� ا��.  ا�� ����� ��� 
��� �� ��� ا��؛  وا�� ��� ���دن آ������� ��. 
�� و��� ۲۸ ��داد   ا�� و���� آن ��ر ��� ا�� 
��د، ��ز��  ��� و��  ا������ا�����ن �� ��رل ����� 
�� او ���� داده �ــ�د ��ا�� �ــ�ب �ــ�وری ا�ــ� ا�� 
�ــ� �ــ�ف ����� از ر�ــ�ــ�ر�ــ�ی دو�ــ��ــ� و  �ــ� ���� 
������ ��د د�� ����.  ا���� ���ار��ی وز�� 
���ر��ن ��� از ��ور ������� در ��رای  ��ر�� 

���م آژا�� �� �� ارو�� ����� ��ه و 
���� ��د ������ ا��ام �����  ا��ان 
���ر ارو���� در  از ��ی آ����� و �� 
��� ���� و ��ری  �� وا آژا�ــ� ���� 
�� در  ا�ــ�ان ��ا�� �ــ� �ــ�د؛ ا����� 
ــ� ا�ــ� �ــ�  � داد و ا�ــــ�ان � ــ� ر �ــ�ــ� �
����ری �ــ�ز�ــ�ه و �ــ��ــ�ی �ــ� آژا�ــ� 
ــ�ور �������  ــ� �ــ�ــ� از �ــ دا�ــــ� ا�ـ
ــــ� در  �ــ�ا�ــ�س ������ �ــ�ــ��ــ� آژا�
دور��� ��ی    ������ ــ�داد،  �ـ اوا�ـــ� 
��ا ��د���� آژا�� را ��� ��د؛  ��ور ا�� 
��ا�� ���ن �� د�� دو�� از ����� 
��ه  ����ه ��� آ�� و �� د���ل ��ا  ���

��ه ����.  ��ای ��ا
��ر�����ن ���� �� ��� �ــ�رل �� ���ان و از   ����
��ا��� ر�� وآ���� �� ���ان ������� ����ا ���ز 
��ات  ��� از ��� ���� ������ت ا����� در ��ا
ــ�ــ�م �ــ�ل �ــ�ی  ــ� �ــ�ــ� د�ــ�ــ��ــ� ا�ــــ�ان �ــ� � و�ـ
 �� ����� ��ه ����� �� ����� ��ی ���� ای ا�� 
��ات و��  در ��رت ��ز��ن ا�� ��ه ��ز��� �� ��ا

����� ��ا�� ��. 

 ��  ا���� د�ــ�وز �����اری رو���ز �� ��� از دو ���م 
��� از آ��� ارو�ــ��ــ� و د���ی ا��ا�� ا�ــ�، ���� 
�� «دو ����� از���� ����� ����� �� �����ن 
�� ��رت �� ���ه ���� ����ه ا��»؛ ����� �� 
ا���� وزارت ��ر�� ���ر��ن آن را رد �� ����� ���د. 
� ��ه  ����� ا�� اد��ی ���� رو���ز در ���� ���
�� ��� از ��ف ��ی ����م ا��  �� ��ا��� �� - 
��ات و�� ا��م  - ��ای ��ز��� و ����� ��دن ��ا
��ده و ��� ��ای ��� ����� ��ی �������  آ��د�� 
از ا�ــ�ان ��ا��� �� از ��� ��رل ��ای ا���ی ��ا�� 

���� ای ا����ده ���. 

   عبور از ایستایی مذاکرات 

��ات،  ��� ���� �� ���ی  ���� ��� ا������ ��ا
����ک دو ��ف ����؛ در ا�� ����� د���� ���� 
ا��� �������� ا��ای ����ات از ��ی آ�������. 
��ات را  ���ن ��ا �� از ��ه �ــ�رس �� ���ری   ����
�ــ�ــ�ن �ــ� ��� ��ا��  ــ�د، ا �����ه � �ــ� ������ 
��� و و��� �� ���� ������دی  ����ا�� را ا�ــ�ا 
ا�ــ�ان �ــ�ای �ــ�و� از �� ��� �� ��ا�� �� ��د 
�� آن ����� ��ا������ �� ز��؛ ����� آن ���� 
وزارت  �����ی  ��ا��،   ��  ���  ���� ا���ر��� 
�ــ� ���� �ــ�ه �ــ�د ������د  �ــ�ر�ــ� آ������� 
 �� ا��ان ���� در��ا�� ��ی ��ا������ ��ده و ا
���ارد  ���ر  را  ��ا������  در�ــ�ا�ــ� �ــ�ی  ا�ـــ�ان 
در  را  د���ی  ����� ��ی  وا����� 
ا����ر �ــ�ا�ــ� دا�ـــ�!  ����� 
ا�������  آن  از  �ــ�  ��ا������ 
�ــ� �ــ��ــ�ا آ������� �� از آن  ا�ــ� 
���� �ــ�ش �ــ�ن �ــ� آ�ــ� و از ��� 
آ��� ����� ���اث ��ا�� ��ا������ 

��ده �� ���زی �� ����� ��ارد.
  �� ����ل ا��ان ���م ا����ل ��ی 
ــ�دن ����  ــ� � ــ�� � ــــ�ای  �ـــ�د را �
ا����ع ا����دی ��دم ا�ــ�ان از روز 
 ��� ���� و �� اول �� �ــ�ف ����� 
�ــ� �ــ�ــ� در �ــ�ر�ــ�ب  ــ�ده  ــ � �ــ� 
و  ��ه  و ������� ۲۲۳۱ ��ا ����م 
��د و ��� در��ا�� ��ا������ ��  ا��ام ��ا�� 
�� آ����� ��� از ��� �ــ�رل،  ����  �ــ�ارد. �����ا�� ا
�� از ���  ���� ������دی ا��ان را ���� و �����د 
 ،����  ������ �ــ�د   ������  ���� در  ���� ای 
�� ا��ان �� �� ����� دا��� آ�����  ����� ا�� 
��ری ��ارد و ���� ��دا �� ��ا�� ��ا�� را �� ����� 
�� در ز����ن ����� ��ه ��د  ��ا��  ������ و ��ا

در ������ن از �� ����� ��د. 

������ ا��ان، ��در��� ��ب
��ات و�� دارد؟ ��� ��زپ ��رل، ���ول ����� ��ر�� ا���د�� ارو�� �� ا��ان �� �����ی �� ��ا

��ات از ��ی آ����� د��وز ��زپ ��رل، ���ول ����� ��ر�� ا���د�� ارو��   ��� از ��ور ������� ���� ا��ان و ���� ������� ��ا

گروه سیاسی

����� ����

�� ��رل در ز��ن دو��  ��د. ����� ا�� او��� ��ر ا��  ���ر��ن د��ار  �� ���ان آ�� و �� ���� ا������ا�����ن و ���� �����ت 
�� ��ار ����  ��ات �� ا�� ��� را���� �� �� ���� ����. ���� ا ���د�� �� ا��ان آ��ه ا�� در و���� ���� �� ��� �� ر�� ���� ��ا
��ه را ���ار ���. ��ن ��� از  �����ی در ��ا�� وا����� ���� �� ���ان ا���ق �����، ���ار ���� ������� �� ��� ��ا�� ���� ��ا
�� ��زی ��و����ی ارو�� �� ��زی  ��� و���� و ���ون او �� ���ان آ��ه ��د�� ا�� در ����� د����  ��رل �� ا����� ��را، ������ ����ه 
��ری ��زپ ��رل و را�ــ�ت ����، ������ه و��ه  ��د. ا���� ��م  ��ر د������� را �����ه و ��� ��  ����� �� آو�� و �ــ�رای ���م،  
آ����� در ا��ر ا��ان ��� از ا�� ��� �� ����� د���ی ا�� �� ����� ا�� ����� ��ا�� ا���د�� ارو�� و ا���ت ����ه را در��ره و���� 

��ات ����� �� ���. ��ا

��ا���� ����� در��ره ��� ��زف ��رل ������ه 
ــ�ار �ــ� �����ت  ــ�ان و د�ـ ــ� �ــ� ا�ـ �ــ��ــ� ا�ــ�ــ�د�ــ� ارو�ـ
�ــ�ات  ــ�ــ�ر�ــ�ن و �ــ��ــ�ــ� آن در از �ــ��ــ�ــ�ی �ــ�ا �
 :��� ا���ی ����م در و�� �� ������ر ��م �� 
�� �ــ�رای ���م ��ا��س ������د  �ــ�ری  ��� از 
آ��ی ��و�� ر��� آژا�� ��� ا����� ا��ژی ا��� 
��د و ������� ای ���� ����ری ا���� ��در ��  
از �ــ�ی ���ی د��� ��رت  ز�ــ�دی  ��� ��ی  وا
���� ���� �ــ� ا�ــ� �ــ� ر�ــ�ــ�ر آژا�ـــ� �ــ� ��� و�� 

������ ��� ��� ا��ان ���د. 
��و�� ���  ���� ���� �ــ�د  �ــ�د:  وی ����� 
 ����� ��� ���� �� �� ا��ا��� دا�ــ�  از ���ی 
��� ��ی �������� و ����� �� ا��ا�� ��ب 
���� و از ا�ــ� رو ر���ر آژا�ــ� را ���� ا��ا��  �ــ�ار 

����� و �� دور از ���و��� ��� و ���� ای اش 
 ���� ��� دا���. ������ه زا��ان �� ا��ره �� وا
ا��ا��  �ــ�   ������� �ــ�ا�ــ�  در  ا�ــ��ــ�  ����ری 
��رای ���م �������ن ��د: ا��ام ����� ا��ان 
ــ�ار�ــ�ی ���ر�� �ــ�ای �ــ�زر�ــ�ن آژا�ــ�  و ���� ا�
����� ������ �� ������� �ــ�رای ���م �ــ�د و 
���� �� �� ��� و�� ��� ���� ���� ر���ر ����� 
ا�ــ�ان ��ا���� و ��� دا����� ��ور  از �ــ�ی  را 

������� در ����� �� ��ر آ��� ���م ��ا�� ��.
��ر��   ����� و   ��� ا����  ������ن   ���
ــ�ره �� �������اری ���ان او�ــ�ا�ــ� �� �����  �� ا�
��د: �����ن  ����� ای و ��� ا����� �������ن 
�� ��ور ������� و ا����ار ��� او��ا��، ���ان 
���� و ���  ����ن ���� �����ت ��ق و ��ب ��ار 

آ��ی �وروف وز�� ��ر�� رو��� �� ا��ان �� از ا�� 
���� ���� ���� ا��.

��� ��د: ��� آ��ی ��رل �� ار���ط �� �����  وی ��
� داد ���� و  �� در ���� ��� ا����� ر  ������
�� ��� �� ر�� ��� او از ���� ��ای ��ره ا����� 
ــ�ره از �����ی ����ات و��  �� �����ت ا��ا�� در�
���� و از ���� د��� ���� ��ای ��� ا��ع در��ره 
����ای ��� و��ی �����ت ا��ا�� و رو�� ��ا�� 
��ات ��ف ��ی  ��د. ���� ��� از ���ر��ی ��ا
ا��ان و رو��� ��� در�ــ�ره ���ان او��ا�� ا�� و 
���� �� ���� �� ا�� �� در ��ل ���� ا���د�� ارو�� 
�� �����ت ��� ا��وزی در او��ا�� را ��ا�� آورده 
����د  وا���   ��  ��  ��������� وا���   �� ا�ن 
���ن در �� آن  �ــ�ده ا ا�ــ�ژی و �ــ�اد ��ا�� ���ا 

� ��د.  ����� ا��ود:  ا�� �� از ��ا�� ���ا�� ��ر
����� د���ی �� ا���د�� ارو�� ����� آن ا�� ا��م 
���م ر��� ا�� ارو�����ن �� ���ان از ز��ن ������ه 
ــ�ر ا����� ا�ــ�ــ�د�ــ�  �ــ��ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ�ر�ــ� و ا�ـ
���� ������� ای  ا ا�� ��   ��  ���� ارو���� ا�� 
���� ����ری ا���� ا��ان ��در ��ه ا�� �� ا�� 
 ���� و��، ���� �� �����ن �� ��ا��� وا���د 
��ات ���ا��ن ������ت ���� ای  �� از ادا�� ��ا
ا�����ل �� ����. ������ه زا�ــ�ان در ��� ��ل 

ــ� �ــ��ــ� �ــ� ا�ــ� �ــ�  ــ�د: ���� � �ـ �ــ��ــ��ــ�ــ�ن 
ــ�ور �������  ــ�رل ��� از � ــ�ی � ��� آ�
ــ��ــ� �ـــ�ـــ�ان از  ــ�رت � ــ ــ�ا�ـــ� � �ـــ� ا�ـ
 ����� �ــ�ی ����ری ا�ــ��ــ� �ــ�ی 

��� ��د ��ن ا��ام ��رای ���م 
در را���ی ادا�ــ� �����ی 

���� �� ��د و ���� ���� 
ــ�  ــ�ــ�د� ــ�ــ�ه ا� ــ�ــ�� ــ� � �ـ

��ا��  ���ا��  ارو�ـــ� 

آ����� را در ز���� ������� ا��ان از ���ق ���� 
���. ����� ا�ــ� در �ــ�رت  ــ�ره �ــ�ــ�ار  �ــ�د دو�ـ
ا���ذ ا�� ��ا��، ����ری ا���� �� ��� و�� 
���� و ا������ ���ن ���ا�� داد ��ن ��� از 
 �� �ــ�ور ������� �� �ــ�ودی ��ا�� ���� �ــ�د 
ا�ــ�ان ��� ��� ا��ل و ��ا�� ��د �����ن 
��� ا�� ��ا�� ����ی  ��ات �����  از ادا�� ��ا
�ــ�ده ا�� و  � داده ���� ا�ــ�ان را ��� ��  �� ر
د�ــ�ــ� �ــ�ــ� �ــ�ان �ــ� ز�ـــ�ن و�ـــ�ه و و�ــ�ــ� ����ری 
��ات و�� ��د.   ا���� ا��ان را ���� ����� ��ا
���: ��ف از ��� آ��ی ��رل �� ��   �����
���� �����ی در �ــ�م ����ری ا���� در 
ادا�� ������ ��ی ��� آ��� ���� ای ��د 
و ������ ا�ــ�ــ�ذ �ــ�ا�ــ�ــ�ی �ـــ�ای ر���ن 
ــ� ا�ــــ�اف �ــ�ــ��ــ� و ا�ــ�ــ�ــ�دی  �
و �ـــــ�ش �ــــــ�ای �ـــ�ـــ�ـــ�  �ـــ�زی 
����� ��ی ������� آ����� ا���د 

���ا��  ��د.

��� ������ن ا���� ��� و ����� ��ر�� در ��� و �� �� «��م ��»:

بورل هم می داند موضع ایران سخت تر شده است

ــ�ای ر����� �ــ� ��  ���� �ـــ��ی، ���� ا�ــ�ا�ــ� در آ�ـــ�ن  ۹۸ �
ا�����ت ����اد�� د�����ا��ه اش �� ���� ��� و در ��و 
��ود �� ��ود��ه ا������ ���� ���� ا�� ���ر ��زدا�� 
�� و از آن ز��ن �����ن در ز��ان ا���ادی �� �� �� ��د. ا���م 
���� ���ی ��ا��س اد����ی وا�� ���ادی از ا���ی ��و�� 
�������� ������� ا�� ا�� �� در ����� از ز�ــ�ن ز��ا���ن 
آ��� ��ده ا��. او در د�ران ��زدا�� از ا���ا�� ���� ���ق 
��د از���� د��ار و ���س �� ����اده ، �� دا��� و���، �� 

ا�ــ�ــ�ــ�ده از ���� و �ــ� ا�ــ�ــ�ــ�ده از ا�����ت 
���ا��� �ــ�ــ�وم �ــ�د و ��ز�ـــ� ی ����دی 

را در ز�ــــــ�ان ا�ــــ�ــــ�ادی �ـــ� �ـــ� �ـــ� �ـــ�د. 
در��� ��ل �� و��د ا�� �� در ۹۰ ���� 

�� ��و��ه ا����� او ر����� �� ا�� 
���ن ا�� �� را�� ���� �� ������� 

 ���� ا������  ا�ــ�ــ��ــ�ت  ا�ــ�ــ�ت  و 
ــ�ه �ــ��ــ� �ــ�در  او از �ــ�ی داد�ــ

��د �����ن از ا�����ت او��� 
���وم ا��. 

��ر���س ����� ���ق ��� در   ا���م ا��� زاده، ا���د دا����ه و 
��� و�� �� ��م �� �� ا��ره �� ا����ر ���� ���� از ���� ��ری، ���� 
ا��ا�� ����س در ز��ان ��ی ���� و �����  و ���� ��ا�� او از 
ا��ا��ت �����ق ���ی �� ���� او در ا��م ��زدا�� ��رت ���� 
�ــ�د: ا�� ���� ا��ا�� �� �����ی درو��� و �� وا���  �������ن 
اد������   �� و   ������� و  ا��ز����ن  ����ن ��ی  ز���� ��زی 
���ن در ��زدا�� �� �� �� ��د. وی ��  وا�ــ� د����� �� و ��
ا��ره �� ر���ر �������� �� �� ا�� ���� ا��ا�� در ز��ان ���� 
���� آ��ی �ــ�ری، وی از  ���: ��ا��س  ��رت �� ���د 
����ری از ���ق ا����� �ــ�د در ز�ــ�ن ��زدا�� 
���وم ��ده ا�� و �� ���� �� ا�� �� او ��� از 
ا�ــ�ــ�ع ا�ــ�ا�ــ� �� ���ر �ــ� آ�ــ� ��� ����ط 
���ر ����� در  � از  �ــ� ا�ــ�ــ�ع ا�ــ�ا�ــ� �ــ�ر
وزارت ��ر�� �� ���ان ����� ��ن، ��ل 

و ����س ������ن ا��ا�� در ��ا�� د����� ���� �� ���� ���� در 
���.  ا�� ا���د ���ق دا����ه �� ���ن ا�� �� ���ز  ا�ــ�ان را���� 
ــ�ره ������� آ�ــ�ی �ــ�ری ��در  ــ�ه ���� در� ���� از ��ی داد�
�ــ� ا�ــ� ���� ا�ــ�ا�ــ� �ــ� ��  ���: �����ن ����م ����  ���ه 
���� ����� ا�ــ� ��� درد و ���� و ��� �ــ�ه ا�ــ� و از ا�� 
 ��� رو ���� دو�� ���� در ا�� ز���� ������ ����. ا��� زاده ��
�� ا���ع ا��ا�� در �� ���� از د��� ��رد ��� وا�� ���� او���  ��د: ا
��� د����ه د������� ا��. ������  �� ���� ورود ���ا  ���دی 
����اده آ��ی ��ری �� ��ا��� �� ��ا��� �� ���د��ی ارو���� ��� 
د��ان ارو��ی ���ق ��� ��� در��ا�� و ����� ����.  ا�� ا���د 
���ق ��� ا���� ���: ��ا��س ���ا����ن ����� د�������� از 
ا���ع �� ���ری �� ���� و ����ری ا���� ا��ان ��� آن �����، 
�����ت ���ر��ن �� ��ا��� ا��ام ����� �زم را ��ای د��ع از ا���ع 

ا��ا�� ا���م د���. 

���ر  وی �� ا��ره �� ��ش ��ی ���� ���د��ی ���ق ���ی در 
 �� �ــ�د: ���د ���ق ��� ��ه ������ ���دی ا��  �������ن 
����� ���ق ���ی دا��� و ��� ا����� را ر��، �����ی و ا��ام 
ا�ــ� ���د �� ���اه ��ش ��ی  ا�ــ�ام ����ک  �����ا��   .��� ��
د�������� وزارت ��ر�� �� ��ا�� در ا�����ی ���ق آ��ی ��ری 

 .���� ����
ا������ن  در   �� ا����   ��� ���ق  ��ز��ن  ا����   ������
����� ا�� �� ��ا�� را�� درا�� ��ره ��ش ��ی ����ی را ��رت 
����ا�� ا����  د��. از ��ی د��� �� ��ان از ����� ��ز��ن 
�� ��ای �����ی ����� ��� و ���� �� ���� �� آ��ی ��ری در 

ز��ان ��ی ���� ا���ل �� ��د ا����ده ��د. 
��� �� ا�� �� در ��زه د������� ����� ��  ا���م ا��� زاده �� ��
� از ���ر ��رت  ���� ��ر��ی ��ی ��ای ����� از ا���ع ا��ا�� ��ر
���د ����� ��د: �����ی وزارت ��ر��، ر��� ��� د������� 
����� ا�� و او �� ��ا�� از ���� ا�� ��� �� ار���ط �� ���د��ی 
ــ� ا�ــ� ز���� را �ــ�ا�ــ� آورد ��  �ــ�ــ�ق �ــ�ــ�ی و �ــ��ــ� ا�ــ�ــ�د�ــ� ارو�ـ
ارو�����ن �� �� ��� ������ن �� ا��ا��ت ���ا����� و �������� 

ا���ل ��ه ���� ���� ��ری در ز��ان ��ی ���� ��������. 

دیپلماسی

ا���م ا��� زاده،  ا���د ���ق ��� ا���� در ��� و�� �� «��م ��»:

دولت سوئد مسؤول رفتار ضد حقوق بشری علیه «نوری» است

ا������ا�����ن:
آ��د�� دا���

 در ��ز��ی آ���ه 
��ا��ات را از 

�� ������ ا�� 
آ��� ��ای ا��ان 
��� ا�� ��� 
ا����دی ا��ان 

از ��ا��  ا��

�ــ� ���ه  ــ�دار ������ �ــ��ــ�ار ���� �ــ��ــ�، �ــ��ــ��ــ�ه  �ــ� ��� �ـ
����اران ا���ب ا���� �� ��� �������� ���ه ����� و�� ا�� 

(��) ����ب ��. وی ا��ود: ������ه �� ���ه ������ �� ا��ای 
ــ�ه و �����ا�� �ــ�دار �����  ��� ���س از ����ت ارز�

����ار  ا��ا��� ���ری �� دوران ���ی �������� 

 سردار مشروعی فر 
فرمانده سپاه حفاظت 
ولی امر (عج) شد
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خبر

    دبیــر انجمــن شــرکت های هواپیمایــی دلیــل تعییــن 
خ ارزی بلیــت هواپیما بــرای مســافران خارجی را تســهیل  نــر
دسترســی ایرانی هــا به پروازهــای داخلــی اعالم کــرد و گفت: 
اساســا دلیلــی نــدارد کــه بــه مســافران خارجــی سوبســید و 
یارانه ای که به مسافران ایرانی داده می شود را پرداخت کنیم.
    وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از توافــق ایــن وزارتخانــه 
بــا بانــک صــادرات بــرای پرداخــت 3000 میلیــارد تومــان وام 
قرض الحسنه و وام مرابحه به بازنشستگان صندوق کشوری 

خبر داد.
    مقایســه آمــار چک هــای مبادله شــده در فروردیــن و 
اردیبهشت سال جاری، نشان می دهد که در این بازه زمانی 
یک ماهــه، میزان اســتفاده از چــک در مبادالت بیــن مردم و 

کسبه با رشد 21/1 درصدی همراه بوده است.
    محمدمهــدی بــرادران معــاون وزیــر صمــت گفــت: در 
یکــی از انبارهای بزرگ در تهران، دســتگاه های لــوازم خانگی 
دســت دوم را تجهیــز و نــو می کردند کــه تبدیل به شــبکه هم 

شده بودند؛ در نهایت با این شبکه برخورد شد.
    دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: مصوبه هیات وزیران 
برای ممنوعیــت واردت خودرو بــه مناطق آزاد بــه قوت خود 

باقی است.
    مدیرکل بازرســی و مبارزه با قاچاق کاالهای ســرمایه ای 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل 
پرونــده قاچــاق بــرای بیــش از 400 واحــد صنفــی متخلف در 

اردیبهشت امسال خبر داد.
    معاونــت برنامه ریــزی وزارت نفــت اعــالم کــرد: ظرفیــت 
تولید گاز خــام کشــور در ســال 1400 برای نخســتین بــار از مرز 

1000 میلیون مترمکعب در روز عبور کرد.
    خریــد تضمینی گنــدم در 31 اســتان کشــور بــا 31 درصد 
رشد نسبت به بهار ســال گذشته، از ســه میلیون و 663 هزار 

تن فراتر رفت.
    رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران از افزایــش 
40 درصدی صادرات غیرنفتی در بهار امسال خبر داد و گفت: 

تراز تجاری 600 میلیون دالر مثبت شد.
    منوچهــر منطقــی معــاون وزیر صمت با اشــاره بــه این که 
ادبیات خودروسازی ایران برای 25 سال پیش است، گفت: 
امســال دو محصول جدیــد بــا ارزش و قیمت مناســب عرضه 

خواهند شد.

اتابک جعفری، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
ــا افــزایــش تــعــرفــه مشترکان  کــشــور: در بــحــث تــعــرفــه هــا ب
کنترل الــگــوی مــصــرف شــده اســت  پــرمــصــرف ، سعی در 
ــداول طــراحــی شــده از  ــ گـــر رعــایــت نکنند، مــطــابــق ج و ا
نیم ساعت تا 5 ساعت با قطع آب مواجه خواهند شد. 
ــردم و  امــیــدواریــم بــه ایــن مرحله نرسیم و بــا همکاری م
تالش بی وقفه همکاران شرکت های آب و فاضالب قطعی 

برنامه ریزی شده آب نداشته باشیم.
کشور  در  بلندمدت  میانگین  به  نسبت  بارندگی  میزان 
و ذخیره درحال  حاضر سدهای  کاهش یافته  22درصــد 
کــه ایــن میزان  کــشــور 26/5مــیــلــیــارد مترمکعب اســت 

53 درصد ظرفیت کل مخازن سدهاست.
رعایت الگوی مدیریت مصرف با وجود افزایش جمعیت 
به ویژه در بخش خانگی ارتقا یافته است و در سایر مصارف 

هستیم.   مصرف  رفتار  بهبود  نیازمند  هم  خانگی(  )غیر 
کم مصرف و در حد  عموم مردم یعنی 65 درصد جمعیت 
الگو هستند، 25 درصــد پرمصرف و بیش از الگو مصرف 
که در شهر تهران  می کنند و 5 درصــد بد مصرف هستند 
این 5درصد جمعیت، حدود 15 درصد مصرف را به خود 
که در وهله اول، درخــواســت توجه  اختصاص داده انـــد 

بیشتر و رعایت الگوی مصرف از سوی آنها را داریم.

آب مشترکان 
 پرمصرف  

قطع می شود

 بدون تیتر

29 خــرداد ســال گذشــته ســیدابراهیم 

گروه  اقتصاد

محمدحسین 
علی اکبری

رئیســی به عنوان رئیس دولت سیزدهم 
انتخاب شــد. در آن زمان نــرخ دالر بر پایه 
24 هــزار تومــان قــرار داشــت و اکنــون در 
ی گفته می شــود در یک سال  فضای مجاز
ز افزایــش یافته و از کانــال 30 هزار  نرخ ار
تومان عبور کرده اســت. درست است که 
ز اتفــاق افتــاده امــا بایــد  افزایــش نــرخ ار
دالیل آن و شرایط اقتصادی که به دولت سیزدهم تحویل شد هم 
مدنظر  قرار گیرد. از کسری بودجه بی سابقه تا فروش نفت به میزان 
اندک و درآمد ارزی بسیار پایین، بخشی از مشکالت دولت سیزدهم 
بود. در یک ســال گذشــته ایــران با کشــورهای غربــی بارها ســر میز 
مذاکره نشســته اند اما هنــوز به نتیجــه نرســیده اند. البته دولت 
سیزدهم تجارت با کشورهای همسایه و شرکای استراتژیک خود را 
در اولویت قــرار داده و همیــن موضوع باعــث افزایــش درآمدهای 
ارزی ایران در دوران تحریم شده است. حاال باید دید اقتصاد ایران 

در آینده چه مسیری را طی می کند. 

خ ارز در بازارهای جهانی کاهش درآمدهای  یکی از عوامل افزایش نر
ارزی اســت. برخــی بر ایــن باورند بــه نتیجه نرســیدن برجــام باعث 
خ ارز در بــازار شــده امــا عضویــت ایــران در ســازمان  افزایــش نــر
همکاری هــای شــانگهای و همــکاری با کشــورهای عضــو بریکس، 
می  تواند تاحد زیادی مشکل تجارت ایران را حل کند. از سوی دیگر 
برخی کارشناســان پیشــنهاد داده اند به منظــور مدیریت موضوع، 
باید از حاال تا زمانی که همچنان شیطنت های طرف های خارجی 
وجــود دارد، راهبردهــای کوتاه مدت توســط تیم اقتصــادی دولت 
اندیشــیده و بــا ابزارهــای الزم، ارتبــاط روانی موجــود میان بــازار ارز 
گــر امروز یــک درخــت را بکاریــد، همان  کــرات ضعیف شــود.  ا و مذا
روز میــوه نمی دهد و حداقل باید یک ســال از عمــر آن بگذرد، حتی 

کیفیت آن هم معلوم نیست. باید توجه داشت اقداماتی که در چند 
کنون نتایج آن مشخص می شود. تورم  سال گذشته انجام شــده، ا
انباشته و رشد انتظارات تورمی که در طول سال های گذشته وجود 
کنون مضرات آن نمایان شــده که دولت سیزدهم باید به  داشــته، ا

حل و فصل آن بپردازد. 

     نقدینگی؛ موتور رشد تورم
هرچند که از شــتاب افزایش نقدینگــی طی ماه های ابتدایی ســال 
کاسته شده است، با این حال همچنان نمی توان نظر قطعی در مورد 
تداوم این وضعیت در ماه های آینده داشت. به ویژه آن که با تورم باال 
در اقتصاد، تقاضای بنگاه ها برای نقدینگی به منظور تامین سرمایه 
در گردش، افزایش خواهد یافت و بر افزایش نقدینگی، خواهد افزود. 
در صورتی که مســیر افزایــش نقدینگی همچنان ضابطه مشــخص 

نداشــته باشــد، با ورود به بازارهای مختلف - از جمله ارز - تخریب 
جدی در اقتصاد را به همراه خواهد داشت.

روند افزایش نقدینگی طی ماه های ابتدایی ســال نســبت به ســال 
گذشــته کاســته شــده اســت. این احتمال مــی رود طــی مــاه آینده 
کنون اعالم کرده با رشد نقدینگی  نقدینگی افزایش یابد اما دولت تا
بــدون پشــتوانه مقابلــه خواهــد کــرد و همان طور کــه در یک ســال 
گذشته کشــور را بدون اســتقراض اداره کرده، انتظار می رود همین 

رویه ادامه پیدا کند. 
خ ارز، ذی نفعــان قدرتمنــدی دارد کــه ســعی و تــالش  افزایــش نــر
خود را به انحای مختلف بــرای این افزایش انجــام خواهند داد. در 
همیــن راســتا، رفتارهــای بانک ها و به ویــژه بانک هــای خصوصی، 
صادرکننــدگان بــزرگ در پتروشــیمی و فــوالد و برخــی افــراد در اتــاق 
بازرگانی ازجمله سرشناس ترین عناصری هســتند که می توانند به 

خ ارز دامن زنند. ایــن موضوع به ویــژه از آنجایی  تشــدید افزایش نــر
حائز اهمیت اســت که این قبیل عناصر، بزرگ ترین عرضه کنندگان 
ارزهای غیرنفتی هستند. دولت سیزدهم به منظور ساماندهی این 
بخش اقداماتی انجام داده که نتیجه آن در چند ماه آینده مشخص 
خواهد شــد. یکــی از ایــن مــوارد، افزایش فــروش نفــت در بازارهای 
جهانی است. همچنین انگیزه های سفته بازانه برای کسب سود از 
محل خرید و فروش ارز و به ویژه انگیزه های ناشی از محافظت ارزش 
دارایی ها در برابر تورم، نزد مــردم و بازیگران اقتصادی فعال خواهد 
خ ارز دامن خواهد زد. دولت اجرای  شد و به سهم خود بر افزایش نر
بســته را آغاز کرده، در ابتدا انتظارات تورمی کاهــش خواهد یافت و 
بعد باید به ســراغ مهار تورم رفــت. حتی اخیرا وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی با اقتصاددانان کشور جلســه ای در این ارتباط داشته و قرار 

کره شود.  است با هرکدام از آنها به صورت خصوصی مذا

گزارش

خ ارز  گزارش »جام جم« از دالیل نوسانات نر

پیشنهادهایی برای کنترل نرخ ارزبالی نقدینگی و انتظارات تورمی
   مــحــدود کـــردن و بــرچــیــدن مــعــامــالت ســفــتــه بــازی و 

غیرواقعی ارز در فضای واقعی و مجازی
  رصد تحلیل های منتشره در فضای مجازی و محدود 

ساختن گزاره هایی که انتظارات افزایشی را دامن می زند
  برخورد جدی با معامالت فردایی

  رصــد کــانــال هــای بــورســی و جلوگیری از پمپاژ ایــده 

افزایش نرخ ارز توسط آنها 
  پیگیری مالیات بر سود ناشی از  سوداگری ارز 

  تعریف شناسه اقتصادی گسترده برای افراد متناسب 
با حیطه فعالیت های اقتصادی آنها، به نحوی که تقاضای 
ارز توسط افــرادی که فعالیت اقتصادی مرتبط با واردات 

ندارند، مسدود شود
  تعریف لیست سفید واردات، به صورتی که تنها اقالم 

آن، مجاز به واردات باشند
  مدیریت خلق نقدینگی توسط بانک ها

  ایجاد توازن در رشد بازارهای موازی
  الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادرات غیرنفتی 

با استفاده از ابزارهای پیمان سپاری در نرخی مشخص

نگاه



۴
S P O R T

خبر

ورزش
�ــ��ره ۶۲۴۶ ۱۴۰۱ ��� ۵ ���ــ���

��� ���� ���ر از �����ل

هیچ حسرتی در دل ندارم
��� ��ل �����؛ �ــ��ــ�ل «ا�ــ�ــ�ن» �ــ��ــ�ر «�ـــ�ش» �� 
ا�ــ��ــ� «ز�ــ��ــ� �ــ��ــ�». �ــ��ــ� ا�ــ� ������ ����� از او 
����. آن ���� �� ��دش ��� ��ل ��� ���، �� �����ل 
�� ����ه و �� �����ل ��� �ــ�ه. ��� ��� �ــ�ای ����اران 
ا����ل �� ��ا����� ����� ��� ا�� ا�� ��� ��ای 
آد�ــ� ��� �����ل �� ا�ــ� ���ان �����ر و �ــ�ش �� راه 
��ا�ی از �����ل ���� ����؛ در�� ��� ��� �� ��ودا��� 
در آن و�ــ�د �ــ�ارد. �� ����� ��ا����� «���ر» ����ب از 

�����ل، ���ر �� ���� ��� ���� ������ اش را. 

�� �ــ�د ۶ ���ن ����؟ ا�ــ� ����� �ــ�ای �ــ��ــ�اران 
ا�� �� �� �����ل �����.

�� و ���ار  ���� از ����ان و ���و�ن ���� را�ــ� 
�� ����� و ��ی �� ��ا���! ا�� ��ا���ن ��� �� ���� 
�� ��� ��دم ا���ف �� ا��� و د��ا و در���ی �� ��د. از 

ا�� ��ر�� �����.
ا�ــ� د�ــ�ــ�ل آ�ــ�ر و ر�ـــ�رد �����. ��� �ــ� و���� در 

�����ل دارم؛ ��ب ����� ���.
��� ��� ���. آ���   ��� ����� ��� �� �� ز�� زد�� و 
��� ��� ������ ا��  �� روش  ��ر��ر آ�������ن، د����ر 
���� ��� ��دم در�ــ�ره ��دم �����   .��� ��ا����� 

�� ���م و ��� ��� ��ا�� ��ا�� ����� ����� ���. 
�� روش را ��ل ��� ���؟ د���ل ا�� ��ف �� �����. 
��ر��س �� ���� ز�����، ����ش و ���� ��ب ��د. 

���� �� ��ای �����ل �� ز��� ����.
�� �� �� ����� ��ن �� ا�����ه در ��� �������ن �� 

زدم، �� روش د��� �� ��� ��� د���� ���د. 
 ������  ����� ����ه.   ���� ���ا����  ����   ���

رو����و، ��داش او در ز���� اش ��د. 
ادا��  ��� ا�� ��� ��ا��� ا�ن در �����ل �� ������ 
�� د��� �� ��� د���. �� ���� ا���ن دارد ا����� ��� 
 ،����� �� ��ا��� ����. ���� �� و���  ���ر  ����� و ��� 

��ش ����. ا�� درس �����ل �� �� ��د. 
�� وا���� را ���� ������. ���� و�� �� �� ��������� �� 

در��ره ز��ن ��ا����� ��ن ����� �����ه ������. 
ــ� را �ــــ� �ــــ�ا�ــــ� و ا�ـــ�ـــ�ـــ��ـــ�  ــ ــ� �ـ ــ ــ�و�ـ ــ ــ� �ـ ــ�ـ �ـ
��� ���� ����� را ��د�� �� ����� ��������. او ��� 
�� ��ا���.  را   ��� اون  ���ا���،  را   ����� ا�ــ�  �ــ� 

����رش �� ��دم! ���ن ���� ا�� �� ����� ���� ��دم. 
���� ���دم. �� �� ��ا���� ��ش  ��ای �����ل ��� و�� 

��دم و �� �� �� ��� ���� ���دم، ��ن ���� را ��ده ��دم.
 �� ��� ����� �� دل ��ارم، ��ن �� ��� ������� 
ــ�م. ا�ـــ� �ـــ� �ــ� د�ــ�ــ�  ــ�ـ �ـــ� در ز�ـــ��ـــ� �ــ� �ــ�ا�ــ�ــ� ر�ـ

��ش ���� ��د �� ��دم. 
 ����� ــ�دم.  �ـ  ��� �ــ�ب   ���� را   ��� �� �����ل  در 
ک ورز�� ام ���� �� �� ��د�� �� از ����م ��د! ���س �� و ��

ــ� �ــ� �ـــ�ر �ـــ�ن ا�ـــ�، �ــ�ن  ــ�� ������ �ــ��ــ�ه ز�
ز���� �� �ــ�را �� د��� آ�ــ�، �� �� ���� ���� و ���� 

دا��� و ��� از ������ روز��ی ز���� ام ��د. 
��� و�� در ��� ������ ای در ز���� ام �� ��ری ���دم.

�� ���م ��ش ��د را  �� در ذ�� دارم ا�� ا��  ���ی 
���� �� در ز���� و ورزش �� �����ه آ��و���ا�� ای د�� ���ا 
���ر در�ــ�ــ� و �ــ�ا�ــ�، �� ��ا�� �����  ���. �ــ�ش در 
���� ��ای �� آ���ه در���ن ���� و �� �� �� دا��� 

���� آ���ه ای در ز���� ا���وارم.
�����ل �� ��ر���� ����� �� �� ا�ــ� و �� ���� 

�����ل ��� �� ��م! 

مرور خاطرات

��د.  ��ا��   ��������  ���� ��زی ��ز  ��د��،   ����
�� ��� ��د و ��ا���  ����� ��و ��ب ��ی   ��� �� او 
�ــ�دی ���ن د�ــ�، �� �ــ�و� ��� و ا�����ت �ــ�رد ���� 
��ار  �����ن  و  ا����ل   ����  ������ �ــ�رگ  �����ه  دو 
��ات ��ی دا���� و �� او  ����. آ�� �� �� ا�� ��ز��� ��ا
�� ��ا�� ر�����. ����� روی ر�� ۱۵ �����رد ��ای �� 
�ــ�ده  ��د��. در ا�ــ� ��� ا�ــ� ��������� ��  ��� ��ا�� 

�ـــ�ه از ����ت  ــ�  ــ�ا� ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ�ر او �ــ� � �
��ا���� و �� ا��   ��� �� ����� ،��� �� ��زی ��ن �� 
��ز��� ������د �ــ�زه ای داد�ــ�. ا����� ����� ��دن ا�� 
��ز��� ���� ������ در روز��ی ا��� ������ ��. ���� 
���� ��د ������   �� ����� ��� ���ت ����ه �������� 
�� ��د�� ��ل ���ر در ��� ��� را داده ا��، د��وز �� در 
������ ای ���: «او �� ��ز��� ������ ا��.» د��ای 

������ �� �� ا�� ��ز��� ���� �� ����ل ��ی د���ی �� 
���اه ��د. ��د�� �� ������ ��ارداد دو ���� ��� و ����� 
��د�� ���ان در����� اش ۳۶ �����رد ����ن  ���ی ��ش 
��ا�� �ــ�د؛ ���� او �� ازای �� ��� ۱۸ �����رد ����ن از 
������ در���� �� ���. ا�� ��ز��� ��� ����� از �����ه 
��  ��� ر��� در ��ود �� �����رد ����ن در���� �� ��د ا�� 

��ن ا��� �� ز��ن �� ا���د، د����دش را �����ا�� ��د. 

قرارداد 
۱۸ میلیاردی 
سعید صادقی!

اولین و آخرین گل ملی
�����، ز��ن ��ا��� �� ��� ��� د��ت �� ا�� ���� ��زی ���ا 
���د و �ــ� �ــ�رد �ــ� �ــ� ����� آن ز�ــ�ن �ــ�ا�ــ�ــ�، ���� ���ر در 
��م ����� ۲۰۰۶ را از د�� ����. ا���� ۱۲ ��ل ��� و��� ��ا��� 
�ــ�وات ��  و �����ل �� دو در �������� �� �� ر�����، ���� 
��د. �����ل ��  ��ا��� ا�� ��ا�� ا���اف  ���ر  ا������ در 
از ��م ����� ۲۰۰۶، ���� ا��� ���� ���� �� ��� ���  �ــ�ل ��� 
د��ت �� و در او��� ��زی ر��� ��د �� ���ا�� ا��ان، در ������ 
��� را وارد دروازه  �ــ�زی ��� در �ــ�م ��� ��ی ۲۰۰۷، ������ 
از�����ن ��د. �����ل �� ۱۱۵ ��زی ��� در �� د��، در �� دوره 
از ��م ��� ��ی آ��� (۲۰۰۷، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵) و �� دوره ��م ����� 
�� ��� �� �� ��� ر����. ���� آن ��   ��� �� ��د  (۲۰۱۴) ��زی 
آ���� �� ��� �����ل ��� ����� ��� ��� از�����ن �� ��� ر���. 
او ا�� �� را ۱۵ ��� ۱۳۹۵ در ������� ��م ����� ۲۰۱۸ و در ������ 
 ��� ��د �� ��� ��� �� �� ��� ����ه �ــ�د؛  وارد دروازه از�����ن 

�� ��� دوران ������� �����ل  �� ���� �� آن را ��� ���� 
�� دا���. دا���ن �����ل ����� و از�����ن، �� ا���ود 
��م ��اب �� دا��. آ���� ��زی ��� ر��� �����ل �� 
��� ���د ��� ��� ا�ــ�ان �� ��م ����� ۲۰۱۸ ���اه ��؛ 
���� �� ا����� ا��ان ��ز �� �� از�����ن د��ار دا��. آن ��زی 
در روز ۲۲ ��داد ۱۳۹۶، �� دو �� ��دار آز��ن و ���ی ��ر�� 
��دان �� روش دو ���� ����ه  �� ��د ا��ان �� ����ن ر��� �� ��

�� ����ن ������ت، ���د ����را�� ��د را ��� ������.

سیدجالل، کنار دست آقاکریم 
����� ا��؛  ــ�ای ��� ���� و دوم  � را  �����ل �����، ����� ����� �ــ�د 
�� ��� از ��م ����� ۲۰۱۸ ��ای ����� از  ����ن د�ران ���ی و ��م �� ������ی. او 
��� ��� �����ل ��ا����� ��د، ��� در آ����� �� ��م ����� د���، ����� ��رگ 
�����؛ ��ا����� از �����ل در ۴۱����� و �� ��ل ���وف آ����� ��� ��.  د���ی 
�����ل ����� از ��� ���� و دوم �� ��ر ر��� �� ���ان ��� از د����ران 
���ن ���� ����ی و ا���� ���وا�� را ���  ���� �� ����ی �� ����� �����ره ا�� ��� �� ا

�� ���ان ������ن ��ی ا��� ��� ��� و �������� در ا����ر دارد، ا���� ��ا�� ��. 
���� ا�� �� ��ا�� ���� از ������ن 

ا��؛ ���ی ��ا����� �� ���ا�� 
 ���� دو   .�������� و  �ــ�ــ�ان 
 ����� �ــ�ــ��ــ�ل  ــ�  �  ���� و 

ا�ـــ� دو، د�ر و �ــ�ا  از  را  �ـــ�د 
�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�. �ـــ��ـــ� ا�ــ� 

ــ�ــ� �ود و  ــ�ــــ�ق �ــ� ــ ا�
در �ــ�ــ� �ــ�ــ� ر�ــ� 
�����ل  و  �ــ�ــ�رد 
�ــ� �ــ��ــ�ــ�ن ���ا�� 
�ـــ� دو �ــ�ــ�، �ـــ� �ــ�ر 
ر��� از د���ی ���ی 
��� و  �ــ�ا�ــ��ــ�ــ� 
�ــ�ر �ــ��ــ�ــ�ــ�ی اش را 

.��� ����

 نظر برانکو در مورد مربیگری حسینی
 ������ �� �� ��ا��� ا��ا������، ������ ���� �������� ��� ��ز ��� در ������  ای 
 ��� ��د. او ��ز ����� ��� در وا �����ل ���� دا��، ����� ��اوا�� از �����ل ����� 
�� ����ن د�ران ������� ������ن �������� ���: �����ل �� ا���ره ا��، ������� �� 
������� ��م در �����ل ������� ا��ان. ��ای او ا���ام ���ه ای ����� و ����ر ا����ر �� ��� 

�� ز���� ������ �� ��ده ا��. 
��� �� ا�� ���� �� آ�� �����ل ���� ����� ��ا�� ��د �� ���، ���:  او ������ در وا
��� ��� ��ا�� ��� ���� ��� در آ���ه �� ا����� ��ا�� ا���د. �����ل ����� �زم ��ای 

��� �� ��� �� ��� ��� �� ��د او ����� دارد.   ������ی را دارد،  ا���� ��

 دوران ������ی ��� ��ل ����� از ��� ���� و دوم آ��ز �� ��د

 ��ا���� آ��ی ��م 
و��� ���� از ��ا����ر���� ������ ��� ��ی دا��� �����ل ا��ان ����، ��� ���ره �� ���� ����� ��ز ���� �� ��� ��ل ����� �� ��� آن ��ز��ی ����ه ا����ی �� �� ���ا�� ��ی 

د��� ��وه ��زش

ر�� ��ر����
��ا��� ا�� ���� ا����ر، د���ز ��ای ����� از د���ی �����ل  ���. ��� ��ل ����� �� ��� ��  ���ان، �����، �����ن، ��� و �������� ��ای ��ن �����، از ���ن آن ���ر 
��ا����� ��د و ��� ر��رد��ی ������� اش را در ���� ������ر، �� د��ار ���ر ا����رات �����ل ا��ان ��� ��د. ز���� �����ل ���� ��ز��ی ��� و ������ دا��� ا�� ���ی از ��از 
و ��ود��ی ����ل �����ل در آن ���ده ا��. او ����� در ا�� ��ده و ���� ا���� ���ر ���ی ���� را ���ان ���ا ��د �� ����� ����� ���� ���� در ����� ���� ��ا���. ���� ������� ��� در 
�� ۲۶ ���ی �����ل �� ���ا�� ا����  ����� ���ی �����ل، ���� ��ه �� او �� ��� ۱۴ ��م ������� ����� در �����ل ا��ان، ��� از آن ر��رد��ی ��ودا�� را �� ��م ��دش �� ��� ������. ا
��� را ���ر ���ا���، او �� ��� از ۶۰۰ ���ی ������� در �����ل ا��ان (���ا��� ۶۱۷ ���ی)، از ا�� ��� �� ر��رددار ا��. در ا�� ��� ��� ��اداران �������� از ����ا�� �� �� ا�� ������ن �� ا��ق 
دا����، ����� از ���� �����ه ����. او �� �� د�� ا��� ��� ��� �� ���ا�� �������� در �� د���� ا�� ��� ����� �� ���� ������� ا���ر در ������� ��ی ���ا�� �������� در ��� ���� 
و ا���� دو ���د ������ �� ����ل ��� �������ن آ��� دا��� ����. ا���� را ���� ��ا�� ���ر ���ی ��ی ���را�� او ��ای ���ان در ��ل ��ی ��ا�� و ���� ��ر ��دی ��د از ������� ������ ����� و 
آن �� ������� ���ا�� �����ن �� �����ل در ��� ���� �����ل ا��ان و ا���� آن ۱۱۵ ���ی ��� و ر��رد ���� دو ��رت �رد در ���ی ��ی ���. ����� �����ل ا��ان ���� از ��د ���ا�� ��د آ��ر���� را 

�� �����ل ����� در ا�� دو د�� از ��د �� ��د��ر ��ا��.

۱۴ �
���

���

���� ��� �����: (۱۳۸۶)   �����ن:  (۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱)    �������� : (۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰)

���� ��م (۱۳۹۹ ،۱۳۹۸ ،۱۳۹۷ ،۱۳۹۶) : ��������

۶۴۳ ���ی �������   �� ۳۰ ۱۱۵ ���ی ���  �� ۸

۴۸۴ ���ی در ��� ���� ���ان: (۲ ���)، ۵۴ ���ی (۲ ��)، ����� (۴ ���)، ۱۱۷ ���ی (۸ ��)، �����ن (۳ ���)، ۹۴ ���ی (۴ ��)، ��� (�� ���)، ۲۴ ���ی (۲ ��)، �������� (۸ ���)، ۱۹۵ ���ی (۸ ��)

��م ���� (۱۳۹۸) :��������
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ویژه فرهنگ - هنر
 رسانه - جامعه

یادداشت

دکتر جبلی در بازدید از پشت صحنه 
کید کرد سریال »آزادی مشروط« تا

بررسی چالش های حوزه مد و لباس در 
گفت و گو با یک عضو هیات علمی دانشگاه 

 نگاهی به اهمیت روند قانونی 
 صادر نکردن پروانه نمایش 

برای فیلم »برادران لیال«

قالب محبوب شاعران آینده؛ 

 رضا نصیری
تهیه کننده برنامه تهمتن:

 گفت وگو با محمود محمودی
تهیه کننده برنامه »هفت ترانه«

 لزوم نمایش افتخارات 

و دستاوردهای کشور

 منبع الهام در 
مد و لباس کم نداریم

مقابله با سالخی فرهنگ 
به دست قانون شکنان

خواندن رباعی هم 
حوصله  می خواهد

 جای ورزش مهیج 

در تلویزیون خالی بود

محفلی برای اهالی 
موسیقی نواحی

هنوز هم انرژی 
روزهای اول را دارم

هــر بــازیــگــری تفکرات 
ــات خـــاص  ــ ــی ــ ــن ــ و ذه
دارد.  را  خـــــــــودش 
ــگـــری کـــه تــجــربــه  ــازیـ بـ
در  ــد،  ــ ــاشـ ــ ــه بـ ــ ــتـ ــ  داشـ

هر کاری بازی نمی کند 
و بـــــرای دیـــده شـــدن 
ــر کــیــفــیــتــی تــن  ــ ــه ه ــ ب

گر یک بار خطا کند،  نمی دهد. چون می داند ا
کار  گر چند  کند؛ ولی ا شاید بشود رفع و رجــوع 
بدانید  یقین  بــپــذیــرد،  را  بی کیفیت  و  اشتباه 

شکستش حتمی است   . 
را  نقش  و  مـــی رود  جلو  پله  پله  باتجربه  بازیگر 
کلیت  بــر  از تحلیل نقش،  و بعد  آنالیز می کند 
فیلمنامه سپس عوامل دخیل در تولید تمرکز 
کــرده و پیش خــود محاسبه می کند آیــا ایفای 
کند و یک پله  کمک  ایــن نقش می  تواند به او 
. البته هر که  هم که شــده، باالتر ببردش یا خیر
کند  از راه رسید نمی تواند همین را هم تحلیل 
کار را حدس بزند.  خود من از دهه50  و نتیجه 
بــا حــضــور در دانــشــکــده هنرهای درامــاتــیــک و 
و  سمندریان  حمید  نظیر  بزرگانی  از  یادگیری 
بــازی بــرای کــارگــردان هــای صاحب سبکی مثل 
کــارم به توفیق  کیارستمی توانستم در  عباس 
برسم و بعدتر هــم بــرایــم رســانــه فــرق نداشت، 
فیلمنامه  کیفیت  داشــت،  اهمیت  آنچه  بلکه 
بــود.  من با همان انــرژی و رغبتی که بــرای بازی 
کردم،  کیارستمی بــازی  گــزارش عباس  در فیلم 
برای بازی در سریال مختارنامه داوود میرباقری 
ــرژی گذاشتم و هــمــان قــدر بـــرای سریال  هــم انـ
از  معصومیت  یــا  احمدجو  ــرا...  امــ تفنگ سرپر 
دست رفته میرباقری، انرژی گذاشتم چون برای 
مخاطبم ارزش قائل هستم.  دنبال ژست های 
شبه روشنفکرانه نبودم و بــرای همین بهترین 
نقش هایم را در سریال های تلویزیونی بازی کردم 
و همین حاال بسیاری از مردم مرا بابت بازی در 
سریال هایی می شناسند که برای تلویزیون بازی 
کــردم ولی باید تهیه کننده تلویزیون هم بداند 

برای چه رسانه مهمی مشغول کار است. 
گر تهیه کننده ای که می خواهد برای تلویزیون  ا
کار کند، این رسانه را جدی نگیرد و درک نکند که 
گیری گذاشته است احتمال  پا به چه عرصه فرا
زیاد شکست می خورد چون در تلویزیون، شاید 
ساخت کار راحت تر باشد ولی موفق شدن یعنی 
ساختن کار ماندگار خیلی خیلی سخت تر است. 
اســتــفــاده از بــازیــگــران کــاربــلــد در ســریــال هــای 
گاهی  البته  گــرفــت.  جــدی  بــایــد  را  تلویزیونی 
کاربلد  بازیگران  که  مـــی آورد  بهانه  تهیه کننده 
سختگیرهستند اما من می گویم شما سهل گیر 
شده اید . تهیه کننده سختگیر حتما متن خوبی 
را آماده می کند و با جدیت و حرفه ای گری، پیش 
کار  کرده اند  مــی رود. چه معنی دارد برخی باب 
تلویزیون را نباید جدی گرفت مخاطب بیچاره 
را چــه فــرض کـــرده انـــد.  االن اغلب ســریــال هــا از 
داستان خوب و جذابی بهره نمی برند و اغلب 
شاهد داستان های مونوتن و بدون اوج و فرود 
دراماتیک هستیم. باید از نویسندگان حرفه ای و 
امتحان پس داده با هدایت یک کارگردان متفکر 
در تولیدات تلویزیونی بهره برد و آن گاه بازیگران 
کاربلد نیز به راحتی قبول نقش می کنند و نتیجه 

تولید سریال خوب در دسترس خواهدبود.

12

بهار  مهم  فرهنگی  پدیده  می توان  را  فرمانده  ســام 
دامنه  و  گسترش  کــه  ــدادی  ــ رخ کـــرد.  توصیف   1401
زهــای جغرافیایی ایــران هم فراتر رفت  از مــر آن  تاثیر 
و در هند، بحرین، عراق و لبنان هم در حال بازتولید 
است. این رخداد مایه شگفتی اهالی علوم اجتماعی را 
فراهم آورده است. به همین دلیل مجموعه فرهنگی 
ی نشستی با حضور سجاد  کتابشهر بهارستان با برگزار
وهشگاه فرهنگ و هنر اسامی  صفار هرندی، مدیر پژ
وزنــامــه نــگــار  ی و مــحــمــدصــادق عــلــیــزاده، ر حـــوزه هــنــر

رسی این رخداد فرهنگی پرداخت. فرهنگی به بر

در ابتدای این نشست، محمدصادق علیزاده با بیان 
این که بررسی ایــن قبیل رویــدادهــا از منظر ارتباطات 
آیینی به شدت جذاب جلوه می کند، گفت: این مکتب، 
و  هندسه  بــه  کــه  اســت  ارتباطاتی  مکتب  جدیدترین 
شبکه  یک  به عنوان  جامعه  ارتباطاتی  شبکه  چینش 
ع از جامعه نگاه نمی کند و سالم فرمانده از منظر  منتز

ارتباطات آیینی به شدت قابل تحلیل است. 

 آدرس غلط دادن با پروپاگاندا

کید بر  در ادامه این جلسه سجاد صفار هرندی هم با تا
این که در رخدادهایی مثل سالم فرمانده، فراتر از خود 
گرفته و ایجاد شده  که حــول آن شکل  ســرود و چیزی 
کنیم دربــاره  اســت را باید یک پدیده بدانیم و اعتراف 
گفت: »مشکل اول من با  کم می دانیم،  این پدیده ها 
که اتفاق افتاده است این که می خواهند  تبیین هایی 
عجیب و شگفتی بودن این پدیده را نفی کنند. این انکار 
و داعیه علم داشتن چیزی است که ما را از نزدیک شدن 

به خود این پدیده و رخداد و تجربه آن باز می دارد.«
گاندای  وی با نقد دیدگاه کسانی که این رویداد را پروپا
گــر بــه واقــع یک  کمیت توصیف می کنند، افـــزود: »ا حا
باید  علی القاعده  بــود،  توانایی  چنین  دارای  سیستم 
جمهوری اسالمی مثال سالی یک سالم فرمانده تولید 
می کرد. این نوع تبیین ها نمی تواند به عمق موضوع و 

به واقع مطالب پی ببرد و تبیین کند.« 
وی افزود: »بخشی از این سوء برداشت ها و ارزیابی های 
که پدیده را از  نادرست چه مثبت چه منفی این است 
حد و اندازه خودش یا از جایگاه و مقام خودش خارج 
کار دربــاره آن قضاوت می کنند.  می کند و بر اساس این 
مثال برای من خیلی عجیب است که چرا باید کسی سالم 

که بخواهد با مالصدرا  فرمانده را در تــرازویــی بــگــذارد 
مقایسه کند.«

این دانش آموخته جامعه شناسی دانشگاه تهران با بیان 
این که از نظر من سالم فرمانده متعلق به اشعار کودکانه 
عامه پسند است، ادامه داد: من در فرهنگ عامه بودنش 
طبقه بندی  مساله،  نمی بینم.  هم  تحقیری  و  تخفیف 
گر به موقعیتی رسیدیم  کید بر این که ا امور است.  وی با تا
که  کــار می تواند بجوشد  که از دل بدنه مذهبی ما یک 

خصوصیات عامه پسند را پیدا کند باید 
کــرد نه  به مثابه دســتــاورد با آن برخورد 
به مثابه نشانه زوال و انحطاط، افزود: 
کل این دعواها  مهم ترین نکته من در 
این است. ما باید داشته های جمعی، 
جــبــهــه ای، ملی و تمدنی خــودمــان را 
به جایی بیاوریم و به رسمیت بشناسیم 
ــار را نــمــی کــنــیــم.   ــ ک ــن  ــ و مــتــاســفــانــه ای
با  ایــن نشست  صفارهرندی در ادامـــه 
کادمی ما عار دارد از این که  بیان این که آ
مطالعه  مـــورد  را  خــودمــان  تجربه های 
قـــرار دهـــد، گــفــت: بخشی هــم نــاشــی از 
سوءگیری ایدئولوژیک است یعنی آنقدر 
از این پدیده دلخور و ناراحت است که 

دلش نمی خواهد حتی به عنوان یک موضوع آن را بررسی 
کند.  علیزاده در ادامه صحبت های صفار هرندی ضمن 
گاندا دانستن سالم فرمانده به تشریح مفهوم  نقد پروپا
گاندا مفهومی است که  گاندا پرداخت و گفت: پروپا پروپا
از فضای علوم اجتماعی و ارتباطاتی سال های قبل و بعد 
از جنگ جهانی دوم بیرون آمــده اســت. بستر آن زمان 

ــدازه امــروز  که رسانه به ان بستری اســت 
در دسترس بشر نیست، فضای جامعه 
صنعتی غرب اروپاست که فرهنگ های 
مختلف دورهــم جمع شده اند و عقبه 
را تشکیل می دهند  یک نظام صنعتی 
و مخاطب حق انتخاب چندانی ندارد. 
آن بستر و مختصات و مخاطب آن روز 
را با بستر و مختصات و مخاطب امروز 
مقایسه کنید. خب مخاطب امروز اصال 
قابل مقایسه با مخاطب ۷0 سال پیش 
نیست. مخاطب امــروز قــدرت انتخاب 
و رسانه ها متعدد در  پیام ها  و  داشــتــه 
اختیار دارد. مواجهه اش با پیام و رسانه، 
منفعل نیست، بلکه کامال فعاالنه است. 
چطور می شود از بطن چنین بستری رای به تاثیرگذاری 
کادمیسین و تحلیلگر ما وقتی  آ گاندا داد؟  مطلق پروپا
اینها را نادیده می گیرد همان نسخه ای را برای مخاطب 
امروز می بندد که برای مخاطب ۷0 سال پیش بسته  بود. 
از حضور در مراسم  با تشریح تجربه خــود  صفارهرندی 
گفت:  ــوم آزادی  ــادی ــت ــرود در اس  جــمــع خــوانــی ایـــن ســ

آزادی،  »در همین اجــرای ســالم فرمانده در استادیوم 
حــال و هــوا کامال خانوادگی بــود. پــدر و مــادرهــای عمدتا 
کــه دســت بچه های دهه  دهــه پنجاهی و دهــه شصتی 
گرفته بودند و به استادیوم آمــاده  هشتادی و نــودی را 
بــودنــد. حــال و هــوا خیلی شبیه حــال و هــوای شرکت در 
مجالس مذهبی بود. با مشقت هم همراه بود اما کسی غر 
نمی زد و ناراحت نبود. حالی شبیه حال قصد قربت بود. 
تنوع تیپ و تنوع سبک زندگی به نحو خوبی قابل لمس 
بود و مثال این شکلی نبود که حجاب و ظواهر همه ایده آل 
و مذهبی و حزب اللهی باشد، هرچند فضای غالب این 
بود. حسین بشیریه، انقالب اسالمی را با جامعه توده وار 
توضیح می دهد. سؤال اینجاست که این چه نوع انقالبی 
است که شبکه جدی نداشته و همه چیزش همین شبکه 
روابــط درون جامعه مثل مسجد و هیأت و دوســتــان و 
بچه محله ای ها و خانواده ها بوده؟! اینها که درست نقطه 
مقابل توده هستند! مشکل این است که جامعه شناس 
مقلد ما نمی تواند با تجربه زنده جامعه خودش مواجه 
شود و در موردش تأمل کرده و به آن فکر کند، به همین 
دلیل هم سریع آن را به جامعه توده ای تشبیه می کند که 

هیچ ربطی به زمینه بحث ما ندارد.«
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نگاه

دکتر پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما روز 
گذشته با حضور در باغ موزه قصر از پشت صحنه 
کــارگــردانــی مسعود  ســریــال »آزادی مــشــروط« بــه 
ده نمکی بازدید کرد و شاهد ضبط سکانسی از این 
سریال شد. در این دیدار محسن برمهانی معاون 
سیما، جواد رمضان نژاد رئیس مرکز سیمافیلم و...

ما در حــوزه مد و لباس در کشورمان روی یک 
دور باطل افتاده ایم و گرفتار نوعی بی برنامگی 
و دستپاچگی شده ایم. نتیجه این که بسیاری 
از مشتریان با دست خالی یا دل های چرکین از 

خرید لباس بازمی گردند،...

فیلم »بـــــرادران لــیــال« حلقه مــحــاصــره ای است 
برای القای یک وضعیت بغرنج، طوالنی و جعلی 
از شــرایــط ایـــران. آنــچــه در درام بــه ظــاهــر ســاده 
کترسازی  کارا فیلم روستایی به چشم می خورد 
بر اساس موقعیتی استعاری از ایران کنونی است.

کــه بــه پــای تــمــام بی کفایتی های پــدر و  لیالیی 
برادرانش می سوزد و الجرم درگیر تصمیمات ...

آنچه سازندگان »هفت ترانه« را ــ برنامه ای در حوزه 
ــــ به  کــه از شبکه شما روی آنتن مـــی رود  موسیقی 
نبود  انداخت،  »نوترانه«  جشنواره  راه انـــدازی  فکر 
ــرای اســتــعــدایــابــی در میان  رویــــدادی تخصصی بـ
عالقه مندان به موسیقی نواحی بود و این طور شد...

مسابقه بزرگ تهمتن به تهیه کنندگی رضا نصیری با 
هدف تقویت فرهنگ پهلوانی، ترویج زندگی سالم، 
تهیه و روانه آنتن شده است. این مسابقه با حضور 

۲5۶ورزشکار ...
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5

گزارش

بازیگر تلویزیون و سینما

ی مصطفی طار

6

 مروری بر انتظاراتی که از تفاهم نامه های 
ایران و ترکمنستان می رود

 ظرفیت های 

 مشترک فرهنگی 

برای تولیدات بزرگ 
9

در یک نشست کارشناسی عنوان شد

 «سالم فرمانده» 

فراتر از نظریه های جامعه شناختی 

 مشکل این است که 

جامعه شناس مقلد ما 
نمی تواند با تجربه زنده 
جامعه خودش مواجه 

شود و در موردش تأمل 
 کرده و به آن فکر کند 

به همین دلیل هم سریع 
آن را به جامعه توده ای 

تشبیه می کند

ته 
نک

سام فرمانده در ذیل ارتباطات آیینی
ریقی، رفتار توده ای آلمان زمان هیلتر را توجیه می کردند، بعدها و به خصوص در جوامع  وپاگاندا و نظریه تز علیزاده: علمای ارتباطات که با پر
و شده بودند که دیتای  وبه ر و شدند که به هیچ وجه با این نظریه ها قابل فهم نبود. اینها با پدیده هایی ر وبه ر غیرغربی با پدیده هایی ر

خاصی بین فرستنده و گیرنده منتقل نمی شد اما آدم ها را دورهم جمع می کرد. 
ی مانند همین مکتب ارتباطات آیینی را استخراج کردند. در چنین پدیده های  ی  های دیگر به همین علت از واقعیتی که در جریان بود تئور
ویداد، خودش را به یک مفهوم و هویت گره می زند. آیین های عاشورایی هم همین کار را می کنند. به نظر  جمعی فرد با شرکت ارادی در این ر
من وقتی یک اثر عامه پسند مذهبی و انقابی موفق به خلق یک کنش کان معرفتی و اجتماعی در فضاهای متفاوت جغرافیایی می شود و 
زشمند است و باید به آن دمید، به خصوص  باعث شده تا افرادی را که هزاران کیلومتر با هم فاصله دارند، به هم متصل کند به شدت ار
ی زندگی می کنیم که همه ابزارهای تبلیغاتی ، رسانه ای و فرهنگی در خدمت غفلت ابنای بشر  وقتی این را مد نظر قرار دهیم که ما در عصر

قرار گرفته اند.
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M E D I A

رسانه  ۶
ببینید و بشنوید

�ــ�م و��ه ������ ���� �� ���� ��  «�ــ��ــ�ای  �����» 
د���  آ�ـــ� ا...  ���دت  �����د  ��� و�����   ������
����� و ۷۲ ��� از ��ران ا���ن در �����ت ��ور ۷ ���۱۳۶۰
ا�� �� �� ���� ��� �� روز ���� ۱۶ و ۳۰ د���� ����ن 

���ه �������ن ا�� ���� ��ا�� ��د. 
��� و��  ا�� و��ه ������ ���� �������،  از   ���� ��
 �����  ���� از   ������ �ــ�ــ�ــ� �ــ�ی  و  �ــ�ــ�ــ�ن  ــ�  �

�� �� ����� �� ���� از ���ن ���� �� آر���  ا�� 
ا��.  �ــ�ه  ا����ب  ا���ن  �������ه  ��� و����ی 
���� ����� و ����� ��ز��ن �������، ���� ����� 
و ����� و��� ����، ���� ����� و ����� ��� ��ر، 
���� ����� و ����� �����ت و ���� ����� و ����� 
ا����د ا���� �������� ا�� �� در ����ای ����� �� 

���ر ����ن ���� ��رد ��ر�� ��ار ��ا�� ����.

روز���� ���ر،  و  ��ر��  ��و����  ا����؛  �������ی 
���ب   ��� ��رای ����ی ��ب ������ ا���� و ���� 
ا����� ������ر و ��� ����� ����ک ���ب ��و��ه ����ت 
و �ــ�اد ����ری؛ ������ ������ه ���ه �ــ��ــ�اران �� 
��� ���� ����� و از ا�ــ�ــ�ی �ـــ�رای �ــ��ــ�ی ��ب 
�ــ� در ا��  ����ری ا�ــ��ــ� از ���� ا�ـــ�ادی ����� 

و��ه ������ �� آ��� ��� و�� ��ه ا��. 

 عملیات ترور 
دکتر بهشتی 
در تلویزیون 
روایت می شود

�ــ��ره ۶۲۴۶ ۱۴۰۱ ��� ۵ ���ــ���

«بی نظمی» در شبکه۳
ا��وز در ���� ����اره ���� ��ی �������� 
���� ��ی ����� ����، ���� «�� ����» 
�� ��ر��دا�� ���� ����� را�� آ��� �� ��د. 
در ا�� ���� �� ����۱۵ از ���� �� ���� 
��� ��ا�� ��، ��ز���ا�� ��ن ����ن 
ا������م، را�ــ�ن ����� و و��� ا������ 
��زی �� ����. ������د ��م �� ا�� ا�� 
��� و �����  �� از ���� ���ان �����ی ا ا

�����، �� ���� را ����� ����.
آ�ــ��ــ�ــ��ــ�، �������  ــ�ل ۲۰۰۶  ــ� �ــ�ــ�ــ�ل �ـ � �ــ�ــ�ــ� �������  ا�ـــ�  �ــ�ــ� 
 �� ��وه ��رق ����  از ����� آ��ب ا��. در ���� ����ای آن آ�ــ�ه: �� 
�� �� د���ل  �� ���� �� ���� و از ���ب ��دی ���� �� ����. ���� ���� 
�� ��ز�� ��  ــ�اد �����، ���ر���از �� ����ر ا��� �ــ�ه و د����رش  ا� ا�ــ� 
���� ا���ره ای ا��. ����ر ����� �� ��د ��ر��ن �� ��ر ر��ی از ����� 
آ��ب ��ف �� ز��� و �� د�� �����ی ���م ��ارک را ��ر�� �� ��� �� �� ����� 
�� ر�� ���� �� د���ل �� ا��اد ����� داری ��ود و ��ف آ��� ���� �� �����رد 

د�ر ��ده ا�� �� از ���� و��وس �� دزدی �� ��د و...

گفت وگو با بومیان در مستند دختر بهمنشیر
��ذ�� ��ی  روا����   «������� «د�ــ�ــ�   �����
ــ� ای  ــ��ـ �ــ�د�ــ�ــ�ی، ����� و �ـــ��ـــ�ری رود�ـ
ــ�د آن ز�ــ��ــ� و  �ــ� و�ــ ــ�ه   در �ــ�ــ�ب ا�ــــ�ان �ـ
����� ��دم را ����� �� ��� �� ا��وز ���� ۱۰

از ���� ����� ��� �� ��د. ���� ���ا��، 
��ر��دان د��� ������� در ا�� ��ره  ���� ����ه و 
���: «ا�� ����� روا��� از ��ذ�� ��ی ��د���ی، 
����� و �ــ��ــ�ری رود�ــ��ــ�  �����، �ــ�ــ�دی، 
������� ا��. راوی ا�� ����، د���ی ۱۸����

�� �����ات ��د از رود���� ������� را در ��ا�� دور���  �� ��م ��را ����� ا�� 
��د���ی و �����  روا�� �� ���. او ���� ا�� ����� ا�� ا�� ���� ����ری �� 
���ر ا�� رود����  دارد و ���� ����� ���� ��ه ا�� در ��زه ��ی ز���� �����، 
ر��� و �� آن ���ی را �� ��و ��ذ�� ��ی آن ا��، ��ای �������ن ����� ���.» ا�� 
از ��ذ�� ��ی  ا�ــ�ود: «ا�ــ� رود���� ���  �� ����� رود���� �������  �������ز 
�� ����� ���ی دارد. ����ری از ��دم ����� از ا��  ��ص ����� آ�ــ�دان ا�� 
رود���� ار��اق �� ����. ���� ا��ره ��� �������� از ��گ ��� و ���ل ��ی، از ���� 

����� د��� ا�� ����� ا�� �� آ��� را ����� داده ا��.»

سینما در تلویزیونروی آنتن ویژه

 مستند با فینالیست 
«عصر جدید»

در ادا�� ��� ��������� در��ره 
�������� ��ی «��� ����» 
ا��� �����ی در��ره ا���ن 
����� ��� از ��� ���� ۲۲، ��ی 
آ��� ���� �� ���� �� �ود. 
ا���ن �����، ��ا���ه ��ا�� 
ا�� �� ����ت ��ا��ه ��ه اش 
��ی ���� ������، ����� �����ت 
�� ����د ��ده. در ����� 
ا���ن �����، ������� ای ��ای 
��در��رگ، آ����� �� ����اده و 
ا��ام، �� و��� �� ��� ��� ��ی 
او در ا����اده ��� و ���� �� 
ر����� ��ای �������� ��ن او 
���� ��د�� و ا���د���� �� در آن 
����ل ����� ��ای ا��ای ����� 
ا��، ��� �� ��د. 

شبکه دو
در ا����ی ا����۸

ک دو۱۲:۱۵ ��
ا���ر ��ا�� ��۱۶

۱۹:۴۰

�� �� ����� ����اده  �ــ�ار راه �����: ا�� ������ 
ازدواج،  ��� دارد، ا���� ����� �ــ��ــ�اده و  ��
روا�ــ� ��� ا���ی ����اده، ر�� ��ء ������ت 
در ز�ــ��ــ� ����ک و �ــ� ا�ــ�ــ��ــ�ت �ــ��ــ�اد�ــ� 
ــ�د �ـــ�ار داده و  را �ــ� �ــ�ــ�ان �ــ��ــ��ــ�ت ا�ــ�ــ� �
�ــ� ������ ����ن روا�ـــ� وا�ــ��ــ� �ــ� �ــ�ز�ــ�ان 
ــ� در آ�ــ�ــ�ه  ــ �ــ� �ــ�ــ�ان �ــ�ــ�ــ�ن ا�ــ�ــ� �ــ�ــ� روا�
�ــ�ز�ــ�ان، راه �ـــ�ی ��ا��� �� ��� �� در ز���� 
������، ��ا�ت ��ا��ن در ��ف ازدواج، ا����ب 

������ زو��� ��� از ازدواج �� ��دازد. آ
��دم ���ر۲۱

����ل ا��ا��۲۱:۳۰
شبكه چهار

۹
 ��� ��� ��� ������� ����) ����� ����

(���� ����
��ا�� �����۱۳:۳۰

��������ن (���� دو����)۱۶
����ل ��ر�� «���ی»۱۸
��اره ���۱۹
���ر��ی ��� (��وش در ��� ا�����س)۲۲

شبكه پنج

۱۵:۳۵

����ه ا���: ��ر�� رو�� ������ ���� ��ی 
دا�� ����ن ا��ا�� �� �� ���� �� ��ان دا��� �� 
د���ورد��ی ������ی د�� ����� ا��؛ در 
��رآ�����ن ��� از ا��  �� ����، �� ����ان و 

���� �� ��� و�� �� ��د.
�� ���� ���� ��د��۱۶:۲۵
���ان ۲۰:۰۵۲۰
۲۱:۱۰������

����اد۲۲:۲۰
����ل «دا���ن �� ���»۲۳

شبکه پویا  
�� و ����۹:۳۰

����ک ��۱۰
����م و ����م۱۱:۴۵
۱۲:۲۰�����
�� �� ��زی۱۳:۴۰

شبکه  نهال
ز��ن ����۱۸:۳۰
��ه ����۱۸:۵۰
����ا��ی آ�� و ���� �����ار۱۹:۵۴

���م اژد��۲۱
��وه �����۲۱:۵۰

شبکه امید 
۱۰:۴۵�������
������ ����� «راز ����ه»۱۶:۳۰

��زی و����ن۱۹
����اده ا���۲۰

۲۳:۱۵

ــ�اد ر�ــ��ــ� ای  ر�ـــ��ـــ�: �ــ� �ـــ�ف ار�ـــ�ـــ�ی �ــ
�ــ�ــ��ــ�ــ�ن �ـــ��ـــ�ان در �ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ� �� 
ــ�اری،  ــ�زش �ـــ�اردی �ــ�ن روز�ــ��ــ� د� ���� آ�
 ����� ������ری،  ���� ��ا��،  ��د���، 
ــ�ـــ�ی، �ــ�ــ�ــ� �ـــ��ـــ�ه، �ـــ�و�ـــ�، �ــ�ز�ــ�ــ�ی،  �ـ

��������، ��ر�����ر ����� �� ��د.
شبكه های رادیویی

راد�� ���م/ ��� ������� ۶
راد�� آوا/ ��� ������� ۱۴

راد�� ��آن/ وا���� ۱۴:۲۰
راد�� ���ان/ ا����ر�� ۱۶

راد�� ����/ ������ ��م ���� ۱۶:۰۵
راد�� ا����د/ ��ر���� ۱۷:۴۵
راد�� ورزش/ ����� �� ورزش ۱۸:۳۰

خبر روز

گزارش روز

�ــ�ــ�ــ�ن �ــ�ــ�ــ�، ر�ــ�ــ� 

��وه ر����

����
�����ر ���ا��

ــ�ن �ــ�او�ــ�ــ�ــ�  ــ�ز�ـ �ـ
��ز ����� �� ���ر در 
�ــ�غ �ــ�زه ��� از ��� 
�ــــــ�ــــــ�ــــــ� �ـــــــ��ـــــــ�ل 
 �� ــ�وط»  ــ�ـ �ـ «آزادی 
ــ� �ــ�ــ�ــ�د  ــ ــ�دا� ــ ــ�ر� ــ �
ــ� �ـــ�د و  ــ�زد� ده �ــ�ــ�ــ� �
�ــ��ــ� ��� ������ از ا�ــ� �ــ��ــ�ل �ــ�. در 
ا�� د��ار ���� ������� ����ن ����، ��اد 
 ���� و   ��������  ���� ر���  ر�ــ�ــ�ن �ــ�اد 
�ــ�ا�ــ� �ــ��ــ��ــ� �وا�ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ�او�ــ�ــ�ــ�، 
���ر دا����. در ا�� ��ا�� ���� از ������ان 
ــ�د ده �ـــ�ـــ�ـــ� و  ــ�ـ ــ�ـ �ــــ��ــــ�ل �ــــ� �ــــ�ــــ�اه �ـ
��������ن ����ل �� ��د�� و ��� ���� از 
ا�� ����ل �ــ�ای ر��� ر���� ��� �� ����� 
درآ��. ��� ������ از ����ل �� در ���ر 

آ��� ��� ��.

ا���ا   ���� و  �ــ�ا  �ــ�ز�ــ�ن  ر���   ،���� د��� 
��د  ��در در��ن  ��� ��دی از ���ای ���� و 
��م و  �� ��� در ا�� �ــ�ای  ���: «�� ز�����  و 
 ��� �� �ــ�ر�ــ�ا�ــ�   ،���� ��  ��� �ــ�ا�ــ� 
��ر ��� ��م. ا�� و���� ��دم   ���� ���� ��
دا���� �� ���� ��� ���� و �� ��� ��ا ��ت 
�����. ��دم در ��ل ۴۲ ��ل ����ات ز��دی از 
������ ��ی ر���� ��� دار��. �� ���ان ��� ا�� 
����اده و ������ار ��� ����ان، و���� ��دم 
�� دا�� �� ��� ����� ر���� ��� �� ��� ��� 

ا����ر �� ���.»

    نشان دادن 
افتخارات و دستاوردهای کشور 

وی ادا�ــــ� داد: «�ــ�ــ�ه �ــ� �ــ�ــ�ان �ــ�ــ�ــ�ر، �� 
������ار و ا�� �� ��ل �� در ر���� ��� ���� 
��ده ام، ا����ر �� ��� �� ��د ��� ����ان ����� 
و �ــ� ��� ر�ــ��ــ� ��� ���� �ــ�دم ��� ��ر���س 
ز�ــ�ــ�ت �ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ�. �ــ� �ــ�ــ�ص در �ــ�ا�ــ� 
�� �ــ�دم در ز����  ��� ز���� و ���� ���� 
روز��ه ��ن �� آن رو�� رو �����. ���ر��ی ���� 
�� �� ��دم �� ��� از ���� ������ و ا����دی، از 
���� ��ی ����� ����� ��ه و ���ر��ی ���� 
از ����ا�� ��ی د����ن در ��زه ��ی ����� 
�� و��ه در ��زه ������ �� ��ا��ن �� و ��� ���� 
�� ��� ��� ��ی ����� �� �� را از ا�� آ��� �� 
���ن ���ا��� ا��. ������ �� از ا�� �� ����� 
��دم ������ن در ��ا�� ا�� ��� ���م ������ �� �� 
آن رو�� رو �����، �� ��ت ا���س ��� �� ����. 
��� �� ��د را ��ای آ���ه ��ز��ان ��ن، ����ان ��ن 
در   .���� �� ا���س  ���ول  ����اده �����ن  و 
��ر��ی ارز����ی ���  ا�� ��ا�� ��� وا��� 
�� ان �ــ�ء ا... �� دل ��دم �� ��ا��  ا�� ����ل 
����، ��ی ���� و ��ردا�� دارد و ا���وار�� 
��ر در ����� ��ر��� ��دم ا��ان �����. ���  ا�� 
��و�� ���� ا��  از ���� و ���� دو ��ل و ا��ی 
�� در ذ�� ��دم  ��ر ������ ��ا�� ��د  ����ل 
ا�ـــ�ود:   ������ ����.»د�������  �ــ�ا�ــ� 
«و���� ���� �� ا�� ����ل دارد و ��ا����ی ای �� 
��وه ��ن دار�� وا��� ���� �����  آ��ی ده ���� و 
��د  �������� از ������ �� در ا�� ����ل  ا��. 
و   ������ از ��� ������ان  آ����. ����ام   ��
��ا���� و ا����رآ����� ����� �� �� �� ��� ا����ر 

��د  �� ����. آ��ی ده ���� ا�� ��� ����� را 
 �� �� �� ��� �� ����� و ���ا�� ا��  �� آورد 
ر���� ��� در دوره ����� ��دش د���ل آن ا��. 
���� ���ان دادن �� ��� ��ا����ی �� و ���ر�� 
����� ��� ����� �� د���ز ����� و �� ��ا��� 
 ���� ا�ــ�   .���� د�ــ�ــ�زی  �ـــ�ای ����� ��ن 
�ــ� ���� در ��او���� ا���م  ــ�ری ا�ــ�  � �ــ�ن 
�����. ���� ������ �� ��دم و ��ز���� �� ����� 
�� د���ز ����� ا��   ��� و ���ان دادن �� �� 
�� د�� �� ��ا�� ��ای  و ��زی دادن �� �� ��� 
�� ��د��ر ده ��  ا�� ��دم و ��ای ا�� ���م، ����� 
��ار ���� ا�� و ��ن �� ��ی آن ر��� و ا�� ا���ب 
��ر ���. ا�� ��ری ا�� �� �� ���� از آن ا��� ������. 

از ا�� ��� �� ��ر ���� ����� ا��.» 
ر���� ��ز��ن در ��� د���ی از ���� ���� 
��ر��ی ��ر��  ��د: «���ن دادن ����ت و   ��� ��
���ر ا���م �� ��د، �� ���   ����  ���� �� در 
����� روز  د���ز  ���و�ن  ا����    ���� ���و�ن 
ز��� �� ���� و �� ����� ز���ت آ��� را ��ا��ش 
�ــ� �ــ�دم  ����. ������ د�ــ�ــ�ورد�ــ�ی �ــ�ر�ــ� 
��د�� ��  �� در �� ���ان و در �� ����ا�� ��� 
 �� �� ����ه �ــ�د. در ���م ���� ����   �����
��ا����، �� ��� و ��  ��� از ا���ب ��� �� 
 ���� ا����دی،  �ــ�ادث ����� و �� ����ت 
�ـــ�ردان ��� �ــ�دم �����. ��� از ���د��� 
���� ��وه ��ی ���دی ��د��. �� ��ا�� ����� 
��� از ���� ��وه ��ی ���دی و ��دم ا���ر�� ��� 
�ــ�ا�ــ�،   ���� ��� در  �ــ�   ����� ������ان 
���اه ��دم ����� و �� ��دم ا��� �� د���. آ�� 
در �������ت ��ن دا�� ���ار �� ���� �� ��دم ا��� 
د���. �� ��دم ���ن د��� ��د��ن ���ر ��ر��ی 
���ر �� د���ورد����  �ــ� ا�ــ�  �ــ�ده ا�ــ�. ا ��ر�� 
 �� �ــ�د  ��� ��ی  ������ ��ی   ����� ر�ــ�ــ�ه، 
 �� �� �ــ�ده و ����� ز���ت �ــ�دم �� �ــ�ده ا�ــ�. ا
در �ــ�زه �ــ�ی �����، در ���، دا�ــ� و ا����د 
�ــ�ده ا�ــ�، ����� ��ش  از ���ان �� ����  و ���ر 
���� ��� ���� و ���� ��ر آ��� را ��ا���. ���� 
��د و د�� ��ن را �����. �����ا��  �� آ��� ا����ر 
��ر  ���ر  د���ورد��ی  و  ا����رات  دادن  ���ن 

ارز����ی ا��.»
وی در ����ن �� ���: «ا�� ��ر ارز���� �� ���� 

��� و ��ش آ�ــ�ی ده ����، ��ا�� ��ن و ��� 
����ا�� ا�� �� در ا�� ��وژه ��ر �� ����، ��� از ���� 
 �� ���د�� ���د ����� ا��. ��ر��ا�� �� ��� ا
�� ���� ���� ���� �� ��د �� �� در ��او���� 
��ر  ���� او�ــ�ت ���� ا��  �� آن در��� �����، 
�� د�� ا��از ���رد. ا���� ����م آ��ی ده ���� 
�� ���� ای ��� �� ��� �� ��� ��ارد ��� ا���س 
��� ��ر �� د�� ا��از ��رده ا��. از ��� ��� ���� 
�� ���، �ــ�ردان ز���ت ��� ���� و ا���وار�� 
���� زود�� ���� ����� ��دم از د��ن ا�� ����ل 

«.�����
�ــ�ز�ــ�ــ�ان،  ����� از ���ر  از �ــ�ا�ــ�،  در ���� 
����� آ��� و ������ ����� ���� از ����ل و 
��� ���� آن در ���ر د��� ���� �� ����� 
ــ�. ������ ���� آ�ــ�ــ�ن �ــ�ا�ــ�ــ�ه رپ در  ــ درآ�
����� د��� ���� و ���ا���� ���� ای را ا��ا ��د. 
��� ر���� ��ز��ن �� ���اه ����د ده ���� 
از ������ ����ل در ���� �ــ��ی �ــ�غ �ــ�زه ��� و 
�ــ�د و در ����� �ــ� ��� �ــ�ا�ــ� و  ــ�ن  ز�ــ�ان �ــ� د�

��ز���ان ��� ��د��ری ����. 

    نگاه ظریف انتقادی به برخی تصمیم ها 
ــ�دان �ـــ��ـــ�ل ���  ــ ــ�ر�ـ ــ �ـ ــ�ـــ�،  ــ�ـ ــ�د ده �ـ ــ� ــ� �
���������� �� د��� ���� و ���ا���� و ���� 
��ر  ���: «����ل ��زی  از ر��� ���� �������� 
����ر ���� ا��. �� ��ی ��ز��� ����� در �� 
�� در ا�� ����ل  ��ر �� ���� ا�� ���ی  آ��ر���ن 
ا���ق ا���ده، ����ر ����وت ا��. ا�� ������ 
 �� ��� از ۱۰۰ ������ و ۲۰۰ ��ز��� دارد. ��ز���ا�� 
���ر��ن ���ورا�� ��  ــ� و در  �ــ�زی و د����گ دار�

����� �� ���اد��ن �� ����.»
�� �����ی  وی ������ ا�ــ�ود: «�� ���م ��� 
ا��ان آ�� ��ه و ��و�� رو �� ����دی ا��، ������ 
ز��ن ��ای ا�� ��ر ا��. �� ���� د��� �� �� ���� 
��ر �� ���� و از ا�� ��� روی ��ز���ان و ��ا�� 
���ر ����ری ا��. ا���وار�� ���ا��� �� ���� �� 
�� ����، ز���ت ��وه ��ی ���دی و ��در در��ن 
��ر��  را �� ز��ن ��� �� ����� �����. �� در ا�� 
���ه ���� ا����دی �� ���� ����� ��ی دو�� 
دار��. ������ �� ��ی د����گ ��ی ا����دی 

در ا�� ��ر ا��.»

��د  ���  د��� ���� در ��زد�� از ��� ���� ����ل «آزادی ���وط» ��

��وم ����� ا����رات و د����رد��ی ���ر
��وه ��ی ���دی ����� ������ان از ���� 
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اختصاصی

امیدواری برای ساخت 
سریال  پوریای ولی

ــ� �ــ�م �ــ� در�ــ�ــ�ص  �ــ�ــ� و �ــ� � د�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ن ���� در 
���� ����ل ��ی ا�� و��ه در��ره ����� ��ی ��ر��� 
���: «�ــ��ــ�ل �ــ�ی ����ن �ــ�ر�ــ� و ���ت �ــ��ــ�(ع) 
����� �����ن  در ��ل ���� ا�� و �� دا��� �� د�� 
�� در �ــ�ل ا���م ا�ــ�، ��  دو ����ل ا�ــ� و�ــ�ه ��ر��� 
��ر��ی ارز����  ��ر �� ����� در ��ر�� ��او������. 
��  ای �ــ�ش ���ا��� ������ را ����� و  د���ی �� ��� 
 ��� ������� �� ���� را���د �����ش را ���� زود�� آ��ده 
����. ����ل ��ر��ی  ��ر آن را آ��ز  از ا�� دو ����ل، ���ا��� 
و��، ��ر ����ر ارز����ی �� آ��ی ����ی ��زا�� ��ل �� 
ــ�ره ��ر��ی و��  ��ده ا�� و در� ��� �������� اش را آ�ــ�ده 
�� �� ��ا��� ���ز��  ��ر��ی ز��دی ���  ا��. ا���� 
���� ای ����  �� ��ا�� ��ن ��  و ��ف ��ن �� ا�� ا�� 
ــ�ه را ���ا���  �� �� ���� �� ��� از �� ����ل ا�ــ� و�
�� �� ���ا��� �����  ����� �����. ���� اش ا�� ا�� 
����. ا���� ���� ا�� ����� از  �� ����ل ا�� و��ه ����� 
 ���� � و�� ��او���� �� ��د�� و ا�����ت ���� اش ��ر
و  �������ار  د����ه ��ی  و  ا�����ت  از   ���� �� �ــ�ش  ا�ــ� 
����� ��� ��� ���� ����� �����، ���� ��رای 
�ــ� ���ا���   ���� ــ� و ��� ���د�� ا����ده  ا�ــ��ــ�، دو�
��د�� ����� ��ه ای را �ــ�ای ����� ����ل ا�� و�ــ�ه در 
�� ��ای  ��ل ��ل دا��� �����، ���� ��وه �� ��د�� ای 
��ر��ی روز��ه و رو��� در ا����ر ��او���� ���.   �����
��ن ��وژه ��ی ا�� و��ه، ��ص و ����وت ا�� و ��� ��ان 
�� ���ه ��ی ��ری آ��� را ������ ��د. ا���� ا�� دو ��ری �� 
در د�� دار�� را ��� �� ���� و ان ��ءا... ��ون ���� �� 
��� ��ا��� ر�ــ�.»وی در ���� �� ��ال د���ی در��ره 
�����ات در ��ز��ن ��او���� در دوران ����� ادا�� داد: 
«آن ���ی �� ���م ا�� ����� و ����ت ���� ���� �� آن ��د، 
����ا��. آن ���ی �� ����� از �� �� ��ا��، ����ای 
�� �� �� �����، در  ���� روی آ��� ا��. ���م �������� 
 �� ����� ���� ������ ����� ����ای ���� و ��اب ��د 
���ا�� آ��ز���� دا��� ���� و ����� ��زی ��� و در ��� 
���م   .���� �ــ�ل ��ا��� �� دا��� 
�� در ������ ��ز��ن  ��ر���� 
ــ�د، �ــ��ــ� ���� ��  ــ� � ا�ــ�ــ�م �
ــ� در �ــ��ــ� �ــ�ی  ــ�� �ــ�ــ�ــ�ای �
����� ا�� از ������ و 
������ ��ی  و   �����

��������� ��د.»

���م   .���� �ــ�ل ��ا��� �� دا��� 
�� در ������ ��ز��ن  ��ر���� 

����� ا�� از ������ و 
������ ��ی  و   �����

��������� ��د.»

ا��� ��� زاده
��� ���ی در ����ل «���ا�� ��» ����� ��د ����ه ای از ا

�� ���ا�� ����� ��� ����ل ���� �� �� ����اده �� ����� ���������ان ر���

��و�� 
������� ����ری �� ����د ده ���� را �� ا�� ����ل ����� �� ������� ��ر



۷ M E D I A

رسانه

خبر  روز 

�ــ��ره ۶۲۴۶ ۱۴۰۱ ��� ۵ ���ــ���

زاویه دید

«������» در ��� و�� �� ���ام د������ر، ��وری دا�� �� ����اژ 
������ �ــ�ی ����ه ا���� د�� �ــ��� �� از «���ــ� ��در��ر��» 

�� «��ر���ر». 
���ی ������ در��ره راز ������ری و د������ آ�����زی د������ر 
در ������ �ــ�ی ����ه ا���ــ� �ــ�ای د�� �ــ��� �� ��ــ� ���� 
��در��ر��، ��� ��ی ���� �� و �����ش �� ����� و د������ر ���: 
�� ��� �� �ــ���� �ــ��� ��ز��ــ�� و ر��ــ� ا��ا�� ���� ��ی 

���ــ��� �ــ� در �ــ� ���ــ�، �ــ�� ���ــ�ات ��ر��ــ� ��ــ�ر��ن را 
�� ����� ا�� ������ �� را ������ر ��ده ا��. و���� آ�����ز 
ا�� ا�ــ� �� ز������� و ��م ���ــ� ���� ��ی ���ــ��� را از ��� 
���ــ��� ��� ا�ــ�ان ا�ــ���اج و در ����� �ــ�ی ��د �� �ــ���� 

ا����ده ���.
�ــ� روی �����ــ� �ــ� آ��ــ� و ���ــ���ری آن  ��ا�ــ� د��ــ�ی 
������ــ�ار ا�ــ� ارا�ــ� ���� ��ــ�ی ����ــ� ���ــ� �ــ�ز ��ی 

����ــ� و �ــ�وه ��ا���ه �ــ� و ������ ����ــ� �ــ�ای ارا�ــ� ��ر و 
در ����ــ� �ــ����، ا��ــ�س و ������ �ــ��� آ����ــ�ز روی 
�����ــ� �ــ� ا�ــ� ��ــ�ی ������ــ�ار ا�ــ�. ��ا�ــ� ����ــ� روی 
����ه ا���� �ــ�ن ���ــ��� ��ی ا�� �ــ���ل �� �������ار ا�ــ� 
و�� �� ��ــ� �ــ� ����� در�ــ� ا��ه �ــ�ی ��ر�ــ�دان و آ����ــ�ز و 
������ ��ب �ــ���ه و د��ه �ــ�ن �����ــ� روی ������ری و 

����ه ا���� ��ن آن ���� ا��.

راز ماندگاری 
تیتراژ مجموعه های 
تلویزیونی 

عاشقانه ای در بستر 
صدای موج دریا 

���ه �� ������ ای �� ����ر�� ر���� 
«در ���ه ��» ����

ا��ــ� ا�ــ�اج در�ــ� و �ــ�ای ����ن 
در���ــ�؛ �ــ�م �ــ��� ��ر����ــ�، 
�ــ�ی  ���ــ��،  ���ــ�  راد،   � ا�ــ�
ا�����ــ�ه، آز��ــ� ����ــ�، ���ــ� 
د���ن ��ــ�، ���ــ� ذ��ــ�ب و 
���ــ�� ��ــ� در �����ــ� «در 
���ه �ــ�» �� ����ــ�ی از �ــ���� آرام 
و ����� از ���� ز���� در ��� ���� 

ا��ــ�ر �� ��ــ� �ــ� ����ــ� ا��ــ��ده ا�ــ�، د��ه �� �ــ�د. 
�ــ����� �ــ� ��ــ� از ر�� �ــ�ن ا�ــ� �ــ�م ��ر��دا�ــ�؛ ز��ه ��د 
���ــ� زاده،  �����ــ�  ����ــ��ه اش؛  ����ــ�ه،  ���ــ� 
ز�ــ�ن  آن  ��ز��ــ�ان  و  ر���ــ�  ����ر�ــ�  آ����ــ�زش؛ 
��ــ��ر ��ا�ــ�؛ ���ــ� ز���ــ�، ز��ه �ــ�د ��ــ� �����ــ�، 
��ر�ــ� ���وز�ــ�، را��ــ� ����ــ� و... را ز�ــ�ه ��ــ� دا�ــ�� 
����ــ�ه  �ــ���  ���ــ�  �ــ�  ا����ــ�  ����ــ�  ا�ــ�. 
(۲۵ ��ــ� ۱۳۳۰ - ۱۸ دی ۱۴۰۰) در ��ــ�ی ��ــ�زی، آن ز�ــ�ن 

�ــ� در ��ــ� ��ــ�ت �ــ�د �ــ� �ــ� ا�ــ�، ����ــ� ��� �ــ�د و ��� 
از د���ــ��� �ــ�ز������، ���ــ�ن د���ــ��� �����ــ�ن 
�� ا�� ا�ــ� �ــ� داد. در ���ه �� �ــ� در ���� دا�ــ���� ���� 
آ�ــ�ه �ــ�د: «���ــ� ا��ــ�ر، دا��ــ��ی ر�ــ�� ��ــ�، د��ــ�ی 
���ــ�اده دار ا�ــ� و �ــ�ر و �ــ�در ���ــ� دارد. ��� ��ــ� 
در ���ــ�اده ���ــ� آن �ــ�ر �ــ�ب و �� ���ــ� �ــ� ���ــ� �زم 
��� ���ــ� ��� �ــ�ام از ���ز���ــ� را در ��ــ�ون از ���ــ� ����ــ� 
��ــ� ا�ــ� ��� ��ــ� د�ــ� �ــ� د�ــ� �ــ� �� د��ــ� �ــ�...» 

او��� �ــ�ر �ــ�ل ۱۳۷۴ از �ــ��� دو ��ــ� �ــ� و در ز�ــ�ه 
������ ���ــ� �ــ�ار ���ــ� �ــ� ��ــ��م ��ــ�، �����ن �ــ� را 
���ــ� از ����ــ� �� �ــ�د. دا�ــ��ن ���ــ�وت �ــ���ل در آن 
���� ز���ــ� و ��دا��� �� �����ــ� ���ــ����، در ���ر ���ه 
����ــ� از ��ز���ان �ــ�ان و ������ــ� �� �� �ــ��� ��� ��دم 
����ب ����، ���� �ــ� �� �ــ���ل ز��ه ��د ���� �����ه، 
���� ���� ��ای �������ن د�� ۷۰ ���� ��د و در ��د�� �����. 
����ــ� او ����ــ� �ــ���ل ��ی د��ــ�ی �ــ� از ���ــ� «در 
���ــ�ن» و... را �ــ��� ا��  ��� �ــ�»، «�� �ــ� ��ــ�ن»، «��رآ
وا���� ا�� ا�ــ� �� ��� �ــ�ام از آ��� ���ا��ــ��� ������� 
را �ــ� «در ���ه �ــ�» در ��� ����ــ���ن �������ن �� د�ــ� آورد 
�� ������ــ� ������ ���� �� �ــ�د ��ر��د ����اژ  ���ار ����.ا
��ای ���ــ� ���ی �ــ��� �ــ� ��� �ــ�ای ��ــ�ب ا�ــ� و ��اح 
��ش �� ��� �� آن �� ا����ب ����ــ�، ��م �� و ���� �� �� 
��� ��ا��� و ���ــ���، ������ن ا�� را در ����ن ����� 
��ار د��؛ ا��ی ���ی �� ��ه ����ر ���� ���، ا�������ا�� 
��ه  و ��ــ�ب �ــ�ه ��ــ� روی �����ــ�ن �ــ�ار �� ��ــ�د و 
��د����� و از روی ادای �� ����� ا���ری ����� �� ��د 
�� �����ه را از ا�ــ�س از ا�� دور �� ���، ������ ��� و ����اژ 
����ل «در ���ه ��» �� آ�����زی ����ر�� ر���� در د��� 
اول �ــ�ار �� ��ــ�د؛ ا��ی �ــ� ���ز �� �ــ� �ــ����� ����ات 

����ر ��ا������ �� ��د. 

��دی د�����، ��ز��� �ــ���� و ������ــ�ن در��ره 
ا�� �� آ�� ������ �ــ� ����ی ��ــ� ��ا�� ا���� 
دارد، ��ــ�: ������ �� ����ی �ــ� ��� ���ان 
��ای �� ��� ����، ��ن ���� ��ا�� �� ��� 
����ه ��در ا�� �������اری و��ه ای دا��� ����.

وی ادا�� داد: در ���ــ�� و��� ��ار ا�ــ� ��ری را ا����ب ��� او��� ���ــ� ای �� �� را 
������ �� ���، �������� ا�ــ� و و��� �� �� ��زی در ا�� �ــ���ل ���ــ���د ��، ��� 
از �� ��� ��ب دا���ن و �������� آن ��م. دا�ــ��ن ا�� ������ �� ��ف ����ی 
��ای ���� دارد و ��ف و ����ای ����� ��د را �� ��� در��� ���ن �� ���. ا���ا �� 
در ��� از ���� ��ی ����ل «��زه وارد» ��زی ��دم. ����� �� در ا�� ����ل �� ����� از 

�� �� ��ا�� �� آ��� ���ات ���اری ���. آدم ��ی وا��� ����� ����� و �����
��ز��� ����ل «۱۲۵» ادا�� داد: �ــ���ل ��زه وارد �� ��ــ��� ��� ��ز�� آوری �� ���ان ��� 
از �ــ��� ���� ����� ا������ ا�ــ�ره �� ���. �� ���م ا��� ���� ���� ای �� ���� 
�� ��د �� ������ ��رد ���� ��دم ��ار ���د، ��� آن ا��. ������ ای �� ���ا�� 

��ب دا����� را ����� ��� ��رد ���� ��دم ��ا�� ��د. 

��ــ�ی  ــــ  ��ر�ــ��س  ���ــ� زاده،  ز�ــ�ا 
«���ــ�   �����ــ�  ��ــ�ور  و  راد���ــ��� 
از  ��ــ�  ��ــ�:  ��م �ــ�  �ــ�  �ــ�����ی» 
��� ���ــ� ��ــ���� �� �ــ�ای �ــ��� در ��� 
� ا�ــ� ���ــ��  �ــ�����ی ����ــ� ��ــ�
ا��ح ��� ز���� و ار���ی ���� ������ان ا��. از���� ������ �� ��رد 

���� ��ار �� د��� ا����ت ��اب در ������ان ا��. 
وی ادا�ــ� داد: ��ــ� از ��ورت ���� �ــ� در ���ــ� ������ ���� �ــ�����ی ���ظ 
�� ا�� ا�� �� ۱۰در�� ����� �� ������ ا�ــ� و ۱۰�����ن ������ دار�� و 
� دادن ا�ــ�. �� ا�� ا��س ���ز  ������� ر�� �������ــ�ن ����� در ��ل ر
دار�� ������ان ����ت روز ��د را در ر�ــ��� �� ������ و ����ت ��زه ��� 
��� �ــ�د: رو���د �� در  و �ــ��� روان آ��ن ��رد ارز���� ��ار ��ــ�د.  ���� زاده ��
���� ������ی ا��ع ر���� ا�� و در ���ر ا�� ا�� و ���  ز����، ����ت روز 
را ��� ���ن �� ����. ��� در�ــ�ره ���� ��و��-۱۹ در �ــ�����ان ���� و ا��وای 

ا������ ������ی در دوره ��و�� را ��ر�� �� ����. 

سبک زندگی سالمندان 
را تغییر می دهیم

کارهایم باید حرفی 
برای گفتن داشته باشد

زادروزموج صداچهره

تیپ های متفاوت 
یک کمدین 
ر�� ��� �����ی، ������ 
�������ن و ����� ۷۱���� 
��. ا�� ������ را ����� 
�� ��ر��ی ���ی �� ���� 
�� آ����. ��� ��ی ���ی او 
�� ����� در ���ن 
و ����� ��ر�� �� ���� 
ا��ا �� ��د، در ����ل ��ی 
��د��ار ���ه، 
��د دو ��ار ���ه، �����س، 
�������� را ������ و... 
��ی آ��� ر��� ا��. 

��وه ر����

����� ����

 �� ������ ای ���� ��و�� دارد، ���ر �� ����� �� ���� 
������ ای ����ن ����� ������. آ�� ا����� از ������ت ��ر�� �� 

����� ا��؟
��ل �� ��د در �ــ�ول ��� �������ن ��ی �� ������ ورز�� 
�� �� ��ا��ن �ــ�ــ�دازد، ���� �ــ�د. ����� ��ی ��ب را در   ����
��� ���ن د��م �� ����� ��ه ��د و از �� ������ ������ار 
�� ����ل ��ل ۲۰۱۹ ��د ا������ ������ �� ورز���ران ����� 
���� و ����  ����� ا��ام �� ��ا����� در ا�� ������ ���� 
�� ورزش ��ص ���د. ���� �� ����� ���� ��� ��دان آ���� را 
�� ��دم �� ��د دار�� و ��� �� �� ر��� ورز�� ��ص  دا���� 
�� ��دا�� ا�� ا�� ������ ���� ��� ر��� �� �� ��د. آ��� ��م 
������ را «�����ن» ��ا��� ��د�� ا�� �� ���� ����� ����ا�� �� 

در ���ر��ن دار��، ��م ����� را ا����ب ��د��.
ــ� �ــــ�اغ ا�ــ�  ــ�� ــ�� ــ�م � ــ ــ�ب � ــ� ــ�  �ـــ� �ــــ�ای ا�

������� ای ر����.
�ــ� ������� را �ــ� �ــ�ا�ــ�ــ�، ����ی  ��� ز�ــ��ــ� 
وا�ــ�ــ� �ــ�ا�ــ�ــ�دی و �ــ�ام ����ا�� را �� �����. 
�� در ا��ان ز���� �� ��د��.  ����� ���� ��د�� 
 ���� ��د�� ������ را ���� ��زی  �����ا�� ��� 
���ن دادن ��ا��� ��ی   �� �ــ�وه  ���رش  در  و 
ورز�ــ�، ������ی ����� را �� ���ظ ا������ 

��ر ��د��.
��ای   �����  �����  ������  �������  ����  
�����ه ��ی  در  ��� ��ا�����  �ــ�  �ــ�ده  �ــ�ا�ــ��ــ� 

ــ�ره ا�ــ�اف ا�ــ� ������ �����  ���وف ���ر دا��� �����. در�
����ر����  �ــ�  ������ن   ���� ا����ب  �ــ�ای  ا�ــ� �ــ�  و  �� د��� 

دا����؟
 �� از ا�ــ�اف ������، ���� دادن �� ��ا���� ا�ــ�  ا����� ��� 
 ��  ����� دا�ــ�ــ�  ���ر  �ــ�ــ�وف  �����ه ��ی  در  ��� ��ا����� 
����. �� ���� د��� �� ��ا�� را �����   ��� در�ــ�ت �ــ�� را 
��د�� �ــ�ای ��ان ����. از ا�� رو در ۱۰۰ ����، ۲۵۶ ورز���ر را 
������ن  ��د��. ��ای ا����ب ����  از ��� �ــ�اران ��� ا����ب 
 �� �� ��د��  ����� را ا����ب  �� را��� آز���� ���� دا���� و 
���ظ ورز�� و ���� در ��ا�� ��ب و ���� �����. از ��ی د��� 
ک ���� در ا�� ������ ���ر در ��� ��� و �����ه ��ی ��رگ  ��
���ورزی  ���ورز ��ده و از �� ز���   �� ���د. ورز���ری دا���� 
��ر  ��د، ��� در �������ه ������  ���ر ���ا 
��ده ا��. �� ���ظ ا���� ��� ����� ��ای �� 
ا���� دا�� و ��ای ��� ��ا���دی، ا��ادی 
�� �����ن ��د �� از ���ظ ا���� ا���ی ���� 
در ����، ��� و رو���ی ��د��ن ����� و ا�� 

��ای ارز���� �� ���� ا���� ��د.
ــ� �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ� از  ــ ــ�� ــ ــ� �ــــــــ�ای � ــ ــ�ه ا� ــ ــ� ــ ــ�  �ــ
���� ������ن، را�� �����ی ����� ����. در 

ا�� ��ره ������ �����.
ــ�ای �ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ� از ورز�ــــ�ــــ�ران، را�ـــ�  ــ �
ــ�اده آ���  ــ�� ۹۸�ــ�ــ��ــ�ــ�ن و رو�ــ�ــ� �ــ��ــ� و �
ــ� ۱۰روز �ــ�ــ�ــ�ن �ــ� �����.  �ــ�د�ــ� � را �ــ�ــ�ــ�ن 

�ــ� ������ ��� �ــ�ه،  ــ�د در ا�ــ� ��� �����  �ــ�ا�ــ� ���� �
ــ�ای ����ل ��  ــ�ه ���� و ��� ��� از ����ران � ورز�ــ�ــ�ران د�
�ـــ� �ــ�ــ� در�ــ�ــ�  ــ�ری دا�ــ�ــ�ــ�  ــ�ــ �ـــ�د�ـــ� �ـــ� ورز�ــ ــ�ت  ــ ــ�ــ� د� از آ�
�ــ�ده و ورز�ــ�ــ�ر �ــ�ه و �ــ�دش ا�ــ� روز�ــ�  ا����د �ــ�ده ا�ــ� �ــ�ک 

��س ��ی ��ک ا����د دارد.
 ����� ��و ������ ��ی �ــ�رگ ورز�ــ� �������ن ا�ــ�. در�ــ�ره 

������ ������ �������� ارا�� �����.
۷۵۰۰ ��� ���� در ار���ع ۲۰ ��� دار�� و �� ورز���ه ������. در 
���ر آن ��زه ���� ��ای ��زی �� و��د دارد و ����� آن ��� در آن 
���ری ��د �� ������ را از آن ا����س ��د�� و ا�� ا����ه ��ای �� 
��د �� در ���ر ��د��ن ������ �� �� ��ا��� ����� ��زه ���� 
����. ��ا��ن ��د��ن ا��  را ���ز�� و ���� ������ ای را ����� 
������ ����� ����� ا��. ��ای ����� ��ر�� ۱۰۰ ��ا��  ��زه را �� 
��د�� ز��د�� ��ده و ��ای ۱۲ ���� ��ف ��ه ا�� در ��ر�� 

�� �� ۱۰۰ ���� را �� �� در�� ���ن ��د��  ا����ده ��د��.
 �� ��ز�� ��ا�� ای ��ای ������ ��� آ��ه و از ��ار ��ای د��ر ا�� 
������ �� ������ رو�� رو ��ه ا��. در ا�� ��ره ����� د��� ودر��ره 

������ و ��ا�� �� و��د آ��ه �� �������� ��������.
��ای ادا�ــ� ������ �����، �������ن ���� ���اه ا�� �� و��ه 
���� ���� ���� آ��ی د��� ����و. ���ون ���� ���� �� �� ���� 
�� ا�� �� ��د��ن ������ز و ����� ��ز ����� و در ���� ��ی 
��ر ��ده ا��، ����� و �������ن را �� ������ و ا�� ��ی   �����
������� دارد �� ���اه ����� و�� �� از �� ��ف �� �� ���داری 
�� ا��ار ���� ز��دی دار�� �� ���� ��� آ���ب را �����  ��رد�� 
���� و �� ����� ������ ���ی �� ا���ق ا���د، آن ����ات و ��ا���ت 
����� �ــ�د، ����� ��ه ا�� و ا�ن ��  �� ��� �ــ�رت   �����
�����ن را ����� ��� د��� �� �� ���ا��� ������ را در ���ل ���ی 

دا��� �����.

گپ

��ای �����ی 
���ر ا�� ������
���آر��  �و�� �و را 
ا��� ����

��� ا���م ����� وا��، ر��� ����د ��� ا����� ����� ���د�� 
در د��ار �ــ� ���� �ــ��� ����� ��م �ــ� از ��ش ��ی ا�� �ــ��� در 
را�ــ��ی ���ن ���رف ����� �ــ��د�� در ���� �����ــ� «���� ای در 

���� ��دوس» ����� ��د.
در ا�� د�ــ�ار ��ــ� ����، ���ــ� �ــ��� ��م �� �ــ� ���ن ���ــ� وا�� 
� از ��ــ�ر �� ����ــ� و ����ــ�� ��ی ����� از ����  ا��ا���ن ��ر
��ه ر���ن، ���م و ���، ار���� و ���� ������ ��ی ����� ���: 
������ن ا�� �ــ��� ���� ����ــ� ������ ���� �� ���ر�� ����ــ� 
����� ����. �� ���� د��� ����ر�� �ــ���  ����� ��م �� ����� 
�� ��� و ����ای ارز��ه ���ی و ������ در ���� ��ی ����� ا�ــ�. 
�����ا�� ������ ���� ای در ���� ��دوس �� �� ا�� ���ر�� روا�� آ��� 

�� و �� ا�����ل ����ر ز��دی از ��ی ������ن رو�� رو ��ه ا��.

وی ادا�� داد: ��� از د���� ��ی ���� ��م ��، ����� ���� د��� 
� ���ر و ����� از ��ور��ی د��� آ�����. ������ن  ا��ا���ن ��ر
� ��ــ�ر �� ر�� دوری از ا��ان ا�ــ���، ���� و ارادت ��د  �� در ��ر

را �� ا�� ���(ع) و ��� ���ــ� �� ا��ــ� و ���ه ���ی از اد��ــ� و راز و ���ز 
�� ���ــ�د ����ــ�ن ��ــ� ��ده ا�ــ�. ار���ط �ــ�ی ����ی �ــ� ���� 
�� ���س  � ��ــ�ر از ��ب �ــ��� ����� ��م �� �� ا�� ا��ا���ن ��ر
از ���ــ� ��م ��ــ�ت ا��م ر�ــ� (ع)، �ــ�م ���ت �����ــ� (س) و 
�� ����ک �� ����� و راز و ���ز���� �� از آ��� در دور��� ��ی  ���� ا��
�ــ��� ����� ��م �� ��� و ��� ��ه، ��ــ�ن از و���� ������ 
ا�ــ� �� �� دوش �ــ��� ����ــ� ��م �ــ� �ــ�ای ����� ا�ــ� رو��� 

����ی ��ار دارد.
���� ���� ��م �� در ادا�� از ����� و ���� ا�� ���� �� ����ری 
�� ���د��ی د��� و ������ ��ای ���� ����ای ��ب �� ���� ������ 
� در اد��ــ� و ز��رات ��ــ� و ���ر �ــ� ����ری �ــ� ����د  د��� ��ــ�ر

��� ا����� ����� ���د�� در ����� ������ �� ادا�� ����.

�� ��ی  �����ــ� ��� ا��ــ�م  وا��، �� ا�ــ�ره �ــ� ا���ــ�زات و و��
������ ���ــ� ای در ���� ��دوس ���ن ��د: ا�� ���ــ�د �� ���ه ���ی از 
����� ��ی ��د �� ��ا�� در ���� و ����� ا�� ���� ������ �� �� ���� 

��م �� ����ری دا��� ����.
���ــ� �� ���ــ�د ��� ا����� ����ــ� �ــ��د�� ���ه ��ــ�ی از ������ 
����� ���د�� را ��� ��ا�� و ا��ود: ا�� �� ���� ����� ��م �� 
در ����ــ� ���ــ�وت ���ــ� �����ــ� ������ �����ــ�ت د��ــ� را ����� 
و ��ــ� �� ��� ��ــ��ر ���ــ��ل ���ــ�ه ا�ــ� و از ا�� �ــ� ����� 
���د�� را �� ���ان ����� ������ ���� ای در ���� ��دوس ��ار 
داده، ��ــ��ر ��ردان ��ــ���.  وی ��� ا�ــ�ره �� ���� ا���ــ�رات 
����د و ����� ��ی آن �� و��ه در ��زه ���ی و ر���� ای ��ای ادا�� 

����ری �� ���� ����� ��م �� ا��م آ��د�� ��د.

دیدار

معارف صحیفه سجادیه به بهترین شکل به مخاطبان ارائه شد

ر�� ����ی، ���� ����ه ������ �����:

��ی ��زش ���� 
در �������ن ���� ��د

������ ��رگ ����� �� ���� ������ ر�� ����ی �� ��ف ����� ����� ����ا��، ����� ز���� ����، 

��وه ر����

ا���م ���دی

���� و �وا�� آ��� ��ه ا��. ا�� ������ �� ���ر ۲۵۶��ز���ر در ���ر ��وه در ��ل ����� ا�� �� �� 
��ا����� ���� و ���ا����� از ��ا�� ���ر �� ��رت ����اد�� �� ا�� ������ آ���� �� �� ��ا����ی ��ی 
����، ��ر�� و ��ان ��ا�ی �� ������ �� ر���� ���داز��. آ��� �� و ���� ��ی «�����» �� را وارد ز����  
 �� ا�ــ�   ����  ����  ����  .����� ����� ��ز  و   ���� �ــ�  ز���� ����  �� ���؛  �ــ�  ���� ������ن 
������ ��ز ��� �� ���ر ���� ������ن ���ان ����ه ���ده و د�ر���، ������ را �� �����ی د�ر و ��د�� 
ــ�ان در آن ���ر دا��� �����. ���� ا��� �����، ۷۵۰۰ ��� د�ــ�ر دارد. ���� ��ای  �ــ�ده �� ��� ا�
���ی ���� ا�� �� �� ار���ع ��� �� ۱۱��� ����ار و �� ��ن ��ی ���ی ۱۰�� ����� ��ه ا��. ������ ��رگ 
�ــ� ���� �ــ��ــ� ۲۱ و ۳۰ د���� از ���� ���� ��� �ــ� �ــ�د.  �ــ�ــ�اد ����� ���ر����  آ�ــ��ــ� ����� و  ــ�ای  �ــ� ا�ـ  �����

�� ر������ی، ���� ����ه ������ �� ��� و�� ����� ا�� �� در ادا�� �� ��ا���.
 مجریانی که به پهلوانی، زبانزد هستند

ر�� ����ی، ���� ����ه ������ ����� در ��رد ا�� �� ������ ������، �����ن آن �����  و ��� ��اغ 
���اد ����� و آ���� ����� ر����، ���ر �� ا����ب آ��� ر�����، �� ����: ��ای �� ���� ا���� دا�� 
���ی �� ����ع ������ ����� و ا���ی ������ در ا�� ز���� ����. ���اد ����� �� �����ن ا����� و 
���ن و �� ���ظ ����ا�� ز����د ����� و آ���� ����� �� ا�� ��د��ن ���� در ������ «�ــ�دان آ����» 
در ز���� ر��� �ــ��رش ا�ــ�ام ��و �� ا��ق ���� �� در ا�� ������ت ��د و ����� ��پ ا�ــ�ق را در ا�� 
ز���� �� ����. ا���ز �� ����� ا�����ارد��ی ا��ا را �� ���� ا��ا �� ���� و �� دل ��دم ����� ا��. 

���ا���� از �� ������� ا����ده ����. �� ��ا���� ������ن ���اه ������ �����.

کث
م

در ا�� ��� ����� 
 ��� ������ ��

��ه، ��ز���ران 
د��ه ���� و ��� 
��� از ����ران ��ای 

����ل �� از آ��� 
د��ت ��د��

��ای �����ی 
���ر ا�� ����ل

���آر��  �و�� �و را 
ا��� ����
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یادداشت

برنامه »نیم قــرن حفاظت« بــا شعار »هــر ایــرانــی، یک 
این  مــی شــود.  پخش  سیما  دو  شبکه  از  محیط بان« 
برنامه که با محوریت پاسداشت 50 سال حفاظت رسمی 
از محیط زیست در ایـــران روی آنتن مـــی رود هــر هفته 

میزبان چهره های هنری خواهد بود.
 شقایق فراهانی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون امروز در 
برنامه حاضر می شود و به عنوان سفیر محیط زیست 

گفت وگو با یزدان  حامی پلنگ ایرانی صحبت می کند. 
شنیدن  و  مازندرانی  بازنشسته  محیط بان  سینکایی، 
ــت.  خـــاطـــرات او از دیــگــر بــخــش هــای ایـــن بــرنــامــه اس
گزارش هایی از تصاویر بکر حیات وحش و طبیعت ایران 
گفت وگو پــیــرامــون این  کــه توسط دیــبــاج تهیه شــده و 
تصاویر از دیگر  بخش های این برنامه است. در »نیم قرن 
حفاظت« عالوه بر گفت وگو با چهره های هنری همچون 

بــا محیط بانان و  کـــاوه خــداشــنــاس و...  دارا حــیــایــی، 
پیشکسوتان حوزه حفاظت از محیط زیست نیز گفت وگو 
می شود. برنامه »نیم قرن حفاظت« کاری از گروه دانش 
کارگردانی و اجرای  و اقتصاد شبکه دو به تهیه کنندگی، 
پرهام دیباج است که در 15 قسمت شنبه ها و یکشنبه ها 
ساعت 23 و 30 دقیقه روانه آنتن می شود.بازپخش این 

برنامه نیز دوشنبه و سه شنبه ساعت 15 خواهد بود.

دغدغه های 
 محیط زیست
 با روایت فراهانی 

رسانه، پرچمدار زبان فارسی
رادیوایران  پیشکسوت  نشیبا، گوینده  مریم 
درباره نقش رسانه در پاسداشت زبان فارسی 
زبان فارسی  حفظ  در  درست خواندن  گفت: 
بسیار بااهمیت اســت و من پس از 45 سال 
استودیو  بــه  ورود  از  قبل  همیشه  خــدمــت 
مطالب و متون برنامه را بارها مــرور می کنم. 
گاهی اوقات در رسانه از اصطالحات غیرایرانی 
اســتــفــاده مــی شــود کــه بــه هــیــچ وجــه صحیح 
ــرای  ــژه ای ب ــ ــه بــرنــامــه  ویـ نــیــســت، مــگــر ایــن ک

یاددادن زبان های خارجی باشد. گوینده برنامه »گلبانگ« و »شب بخیر کوچولو« 
کید کرد: این وظیفه رسانه است که به طرق مختلف در حفظ و پاسداشت زبان  تا
شیرین فارسی تالش کند. زبان فارسی، زبان شیرین و فاخری است و وظیفه تک تک 
ما به ویژه اهالی رسانه حفظ و ترویج این زبان دلنشین است. وی در پایان بیان 
که ما یاد بگیریم درست سخن  کمک می کند  کرد: جشنواره »آیین سخن« بسیار 
بگوییم و درست بنویسیم و زبان فارسی را پاس  بداریم. درواقع ما از طریق رسانه، 
پرچم زبان فارسی را در دست داریم و باید برای حفظ آن کوشا باشیم و این پرچم را 

همواره برافراشته نگه داریم. 

«سرتاپا» با فضایی طنز
تهیه کنندگی عرفان قاسمی  به  برنامه »سرتاپا«   
ــاره ایــن برنامه به  ــ پخش مــی شــود.  قاسمی درب
جام جم می گوید: ما در ایــن برنامه قصد داریــم 
پزشکی   و  علمی  مفاهیم  متفاوت  ــکــردی  روی بــا 
در مورد آناتومی بدن  انسان را با زبانی ساده و در 
فضایی صمیمی به مخاطبان خود ارائــه دهیم، 
موضوعات برنامه با درنظر گرفتن عموم مخاطبان 
گون نگارش شده است. هدف  و با گروه سنی گونا
اصلی از تولید برنامه  سرتاپا، ارتقای سطح دانش و 

گاهی افراد جامعه در مورد آناتومی بدن انسان است، همچنین ساخت برنامه های  آ
این چنینی عالوه بر ترویج علم و احیای تفکر علمی، می تواند بر جنبه های دیگر زندگی 

گاهی و... نیز اثر گذارد.  مخاطبان از قبیل تفکر خالقانه، توانایی حل مساله، خودآ
کی و دکــور مجازی تولید می شود  کروما که در فضای  سرتاپا برنامه ای ترکیبی است 
متفاوت،  گرافیک های  استاپموشن،   ،3D تصاویر  از  استفاده  با  برنامه  خــالل  در  و 
که  موشن گرافیک مربوط به موضوع هر برنامه و حضور شخصیت انیمیشنی دنده 
در بخش نمایشی برنامه حضور دارد، به تصویر کشیده می شود. پخش این مجموعه 
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 1۷ و 35 دقیقه و پازپخش آن یکشنبه، سه شنبه و 

پنجشنبه از شبکه سالمت است.  

نقلقاب نوستالژی

کمیسر و سگ 
باهوشش

ــر از مــخــاطــبــان دهـــه هـــای  ــ گ ا
گذشته تلویزیون باشید،  سریال 
کمیسر رکس را به خاطر داریــد. 
ــی- ایــتــالــیــایــی  ــش ــری ــالــی ات ســری
آنتن  روی  پلیسی  گــونــه  در  کــه 
می رفت. در این سریال کمیسر و 
سگش، رکس در یافتن مجرمان 
و گشودن راز جنایت ها همکاری 
این مجموعه  موفقی داشتند. 
عنوان  بــا  بیشتر  کــه  تلویزیونی 
رکس در خاطره ها مانده است، 
خاطره انگیز  ســریــال هــای  جــزو 
کــه در چــنــد فصل  ســیــمــاســت 

ساخته شده است.  

شکل  گیری  چگونگی  مـــورد  در  محمودی  محمود 
طرح اولیه جشنواره نوترانه به »جام جم« می گوید: 
»هنگامی که پیشنهاد ساخت برنامه هفت ترانه برای 
 ، شبکه شما به ما داده شد، با توجه به این که بستر کار
موسیقی نواحی، سازهای موسیقی اقوام و خوانندگی 
به زبان محلی بود این ایده و طرح اولیه را مطرح کردیم 
کنون کمتر شاهد استعدادیابی در این حوزه  که ما تا
بوده ایم و از خود پرسیدیم آیا می توان در این زمینه 
کاری کرد؟ می دانیم استعدادیابی در حوزه موسیقی 
پیش از این در برنامه هایی چون عصر جدید، شب 
کــوک و... رقــم خـــورده اســت امــا هــیــچ کــدام مشخصا 
ما  آنچه  و  نبوده  متمرکز  نواحی  موسیقی  بر  فقط  و 

می خواستیم انجام دهیم، همین بود.«

 جشنواره آوای ایرانی

او ادامه می دهد: پس کار را این گونه پیش بردیم که 
هر کس ادعایی دارد که می تواند بخواند، فقط به این 
شرط که از زبان مادری و محلی استفاده کند، پیشقدم 
که محمدباقر اعلمی،   شــود. خــدا را شکر می کنیم 

ــر شــبــکــه تــلــویــزیــونــی »شـــمـــا« طـــرح اولـــیـــه را  مــدی
پذیرفتند و از ما بسیار حمایت کردند و این گونه شد 
که نخستین جشنواره آوای ایرانی نوترانه به دبیری 
حمیدرضا حسینی، رئیس دفتر موسیقی استان ها 
گرفت. محمودی  در قالب برنامه هفت ترانه شکل 
کمک حمیدرضا حسینی  مــی افــزایــد:در ادامـــه بــا 
نواحی(،  موسیقی  )پژوهشگر  جاوید  هوشنگ  از 
کننده(، حمید  شهرام منظمی )آهنگساز و تنظیم 

، نوازنده و مدرس موسیقی(،  کبرزاده )رهبر ارکستر ا
آواز و مربی در عصر  حمیدرضا ترکاشوند )مــدرس 
و  خواننده   ، )آهنگساز ابراهیمی  میالد  و  جــدیــد( 
کــردیــم تــا بــه عــنــوان هیأت  کننده( دعـــوت  تنظیم 

انتخاب و هیأت داوری در کنار ما باشند.

 از راستی آزمایی مجازی تا راستی آزمایی 

حضوری
ــاره بــه تــعــداد ویــدئــوهــایــی کــه پــس از اعــالم  او بــا اشـ
فراخوان به دست شان رسید ،می افزاید: »با اعالم 
فراخوان، بیش از 1000 ویدئو برای شرکت در مرحله 
 راستی آزمایی مجازی دریافت کردیم و در این میان 
اتــفــاقــات عجیب و غریب و جــذابــی شدیم.  شاهد 
ــرای مــا ویــدئــو فــرســتــاده انــد  در مــیــان کــســانــی کــه بـ
کــارگــرهــایــی بــودنــد که  چــوپــان هــا، نــجــارهــا، بناها و 
گرفته بودند و خودشان  آنها  فیلم  از  اطرافیانشان 
کار را انجام  اساسا نه می دانستند چگونه باید این 
دهند و نه قصد انجام آن را داشتند. هرچند در این 
کرده، کالس رفته و دوره  کار  که  میان بودند کسانی 

دیده بودند اما تعداد کسانی که خودآموخته بودند 
بسیار بیشتر بود. تهیه کننده برنامه هفت ترانه ادامه 
می دهد: باتوجه به محدودیت زمانی موجود و این 
که می خواستیم جشنواره مان را تا پیش از فرارسیدن 
محرم و صفر به پایان برسانیم، ناچار شدیم از میان 
شرکت   100 از  فقط  دریافتی  ویــدئــوی   1000 از  بیش 
کننده برای حضور در مرحله راستی آزمایی حضوری 
که در شهرک سینمایی در لوکیشن گراند هتل ضبط 
شد، دعوت کنیم تا در نهایت بتوانیم به گروهی40،  50 
نفره برسیم. اولین قسمت از روند انتخاب نیمی از 100 
فرد شرکت کننده، 20خرداد ، همزمان با شب میالد 
امام رضا )ع( از شبکه شما پخش شد و این برنامه تا 
، هر شب در قالب آیتمی ۷تا 8  روز پنجشنبه، دوم تیر
، اسامی  دقیقه ای ادامه داشت و روز جمعه، سوم تیر
نفرات راه یافته به جشنواره که حدود 40 نفر بودند، 
اعالم شد. این نفرات برگزیده در ادامه به استودیوی 
برنامه هفت ترانه دعوت خواهند شد و یک قطعه را 
به صورت کامل می خوانند تا در نهایت به جمعیتی 
حدود 10 تا 15 نفر برسیم و آنجاست که از آرای مردمی 

بهره می گیریم. این اتفاق میان اعیاد قربان تا غدیر 
رخ مــی دهــد و مــردم می توانند در ایــن بــازه زمانی 
10روزه، چهار خواننده برتر نخستین جشنواره آوای 

ایرانی نوترانه را انتخاب کنند.

 قصدمان فقط پر کردن آنتن نیست

که  که مهم ترین نکته آن اســت  کید بر ایــن  او با تا
ــردن آنتن و بــرگــزاری شوی  ــرای پــر ک مــا ایــن کــار را ب
همین  بر  می افزاید:  نمی دهیم،  انجام  تلویزیونی 
اساس، آن جمعیت 10تا 15 نفره را رها نخواهیم کرد 
و از اســتــادان ایــن حــوزه دعــوت می کنیم بــرای آنها 
کارگاه های آموزشی برگزار کنند. همچنین هشت نفر 
برتر به تهیه کنندگی شبکه شما، یک قطعه برای امام 
رضا)ع( و چهار نفر برتر برای دهه فجر پیش رو، یک 
قطعه برای ایران خواهند خواند و نفر اول هم تیتراژ 
فصل بعدی برنامه هفت ترانه را می خواند و گمان 
می کنم همه اینها را می توان سندی بر ایــن نکته 
که ما قصدمان صرفا برنامه سازی و همان  دانست 

طور که گفتم، پر کردن آنتن نیست.

ــده تــوســط  ــراشــ ــورد قــطــعــات اجــ ــ ــودی در مـ ــم ــح م
توضیح  آزمــایــی،  راستی  مرحله  در  شرکت کنندگان 
می دهد: یکی، دو نفر از نوجوانانی که خودشان هم 
کــرده بودند اما  آمــاده  نوازندگی می کردند، قطعاتی 
که ریسک خواندن قطعه  در مجموع تعداد کسانی 
جدید را پذیرفته بودند دو،سه نفر بیشتر  نبود و بقیه 
شرکت کنندگان کارهای مطرح موسیقی نواحی اقلیم 
خودشان را اجرا کردند. این نکته ای بود که توجه ما را 
نیز به خود جلب کرد و موجب شد از خود بپرسیم چرا 
تعداد ترانه های تازه سروده شده در حوزه موسیقی 
گر قرار بر ادامه  نواحی به این میزان اندک است؟ و ا
این جشنواره باشد، بخشی باعنوان ترانه سرایی به 
زبان محلی و مادری را نیز در نظر خواهیم گرفت. او 
در جواب این که گمان می کند برگزاری این جشنواره 
ــود یــا خیر مــی گــویــد: فکر  ــه دار خــواهــد ب امـــری ادامـ
گر ادامه نیابد، فرقی نمی کند  می کنم این جشنواره ا
کج  ، نشان  چــه توسط مــا و چــه توسط تیمی دیــگــر
سلیقگی است، چون همین حاال باالی 2000 نفر دیگر 
برای شرکت در مرحله راستی آزمایی مجازی ثبت نام 
نمی توانیم  زمانی  محدودیت  به علت  ما  و  کرده اند 
سراغ شان برویم. در حالی که همین عزیزان می توانند 

زمینه ساز ساخت فصل های بعدی باشند.

آنچه سازندگان »هفت ترانه« راـ ـ برنامه ای در حوزه موسیقی که از شبکه شما روی آنتن می رودـ ـ به فکر 

گروه رسانه

نرگس کیانی
ــدادی تخصصی بـــرای استعدایابی در میان  ــ ــدازی جــشــنــواره »نــوتــرانــه« انــداخــت، نــبــود روی ــ راه انـ
عالقه مندان موسیقی نواحی بود و این طور شد که نخستین جشنواره نوترانه به دبیری حمیدرضا 
حسینی، رئیس دفتر موسیقی استان ها در قالب برنامه هفت ترانه شکل گرفت. جشنواره ای که محمود محمودی، تهیه کننده 
هفت ترانه برای برگزاری اش از هوشنگ جاوید، شهرام منظمی، حمید اکبرزاده، حمیدرضا ترکاشوند و میالد ابراهیمی دعوت 
کرد تا به عنوان هیأت داوران، قبول مسؤولیت کنند و آن طور که می گوید با اعالم فراخوان اولیه، بیش از 1000ویدئو برای 
شرکت در مرحله راستی آزمایی مجازی به دستشان رسید که 100نفرشان توسط این هیأت انتخاب پنج نفره برای شرکت در 
مرحله راستی آزمایی حضوری به تهران دعوت شدند تا از میان آنها 40 یا 50 نفر به مرحله بعد راه یابند و سپس انتخاب نفرات 

برتر که روز عید غدیر معرفی خواهند شد به رأی مردمی متکی شود.

دانش آموزانی که وسط امتحانات شان، آواز خواندند
رنگ ترین خاطره اش از نخستین جشنواره نوترانه، ویژه موسیقی نواحی  محمود محمودی، تهیه کننده برنامه هفت ترانه با اشاره به پر
وز مانده به میالد امام رضا )ع( ضبط و شب تولد ایشان از شبکه شما پخش شد. ما  ی دو ر چنین می گوید: مرحله راستی آزمایی حضور
در این جشنواره شاهد حضور شرکت کنندگانی از هشت تا 70 سال بودیم و در این میان هشت نوجوان از استان هایی چون کهگیلویه 
ی که توانستیم  و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، خوزستان و... بودند که در اوج امتحانات مدرسه شان به سر می بردند و ما تنها کار
برایشان انجام دهیم، این بود که در اولویت بگذاریم شان تا بتوانند هرچه سریع تر به شهرشان برگردند و به امتحانات شان برسند.

کث
م

گفت وگو با محمود محمودی، تهیه کننده برنامه »هفت ترانه« 

محفلی برای اهالی 
موسیقی نواحی

گفت و شنود

ــدن  ــیـ ــنـ بــــــــــرای شـ
مصاحبه  از  بخشی 
را  کــــــــیــــــــوآرکــــــــد 
ــد ــیـ ــنـ اســـــــکـــــــن کـ

کارشناس  و  گوینده  تهیه کننده،  پیرایرانی،  غالمعلی 
جشنواره  دربـــاره  ورزش  رادیــویــی  شبکه  پیشکسوت 
گفت: ما میزبان این جشنواره هستیم  صدای ورزش 
و میزبان همیشه سعی می کند سفره ای برای مهمان 
که خالی از اشکال باشد. ما هم برای برنامه ها  بچیند 
باید حق میزبانی را ادا کنیم یعنی بهترین برنامه را برای 
شنونده در نظر بگیریم. وی ادامه داد: باید سعی کنیم 
همه برنامه های ما جشنواره ای باشد. برای شرکت در 
جشنواره باید نام تهیه کنندگان را بپرسیم و وقتی قرار 
کنند یکی از برنامه های آنان  شد در جشنواره شرکت 
کنیم تا در جشنواره  را در طــول ســال از آرشیو خــارج 
برنامه های  بگوییم  می توانیم  وقــت  آن  بگنجانیم. 

جامعی برای شنوندگان تدارك دیده ایم .

که  کــرد: در زمانی  ایــن پیشکسوت رادیــو ورزش بیان 
کدام اثرم در جشنواره  تهیه کننده بودم نمی دانستم 
حضور دارد چون در جشنواره شرکت نکرده بودم اما 

دیدم برنده تندیس طالیی جشنواره شدم.
کرد: معتقدم در دوره بعدی جشنواره  پیرایرانی بیان 
باید از هر تهیه کننده یکی از برنامه های آرشیوی او را 
بدون این که خودش خبر داشته باشد، برداریم و بررسی 
کنیم و هر کسی برنده شد به او جایزه دهیم. وی بیان 
کرد: در گزارشگری صرف نام بردن از چند ورزشکار کافی 

نیست تا خود را گزارشگر تلقی کنیم و اطالعاتی را با داد و 
فریاد برای شبکه بفرستیم، بلکه باید یکسری مهارت ها 
را در گزارشگران ببینیم مثل صدای خوب، فهم درست 
از رشته ورزشی و آنچه باید در مهارت ها به کار گیرند و بر 

زبان آورند، مهم است.
کــرد: جشنواره  ــو ورزش تصریح  ایــن پیشکسوت رادی
صدای ورزش با جذب استعدادها باید نقش بسزایی 
گزارشگران خوب ایفا کند. پیرایرانی اضافه  در پرورش 
کشور  کنار  و  گوشه  در  استعدادها  شناسایی  بــا  ــرد:  ک

ــالس حــداقــل دو ماهه   بــایــد آنــهــا را در یــك ک

و 24 جلسه ای شرکت دهیم تا فوت 
گــزارش را به آنها بیاموزیم.  و فن  
مسابقه  زمین  به  را  آنها  سپس 
ببریم تا ببینیم چقدر با آن رشته 

ــا هــســتــنــد. بعد  ــن ــی آش ــ ورزشـ
عملکرد آنها را جمع بندی و 

در صــورت امــکــان در رادیــو 
ورزش جذب کنیم.

ح کرد یک کارشناس پیشكسوت رادیو ورزش مطر

ضرورت پرورش گزارشگران تازه نفس 

گزارش

 نگاهی به مجموعه »بزنگاه« 

در شبكه   آی فیلم انگلیسی

جدال بر سر ارث پدری
 سال 8۷ سریالی با نام »بزنگاه« 

وه رسانه گر

زینب 
ــر خــالصــه علیپور طهرانی ــ گ پــخــش مــی شــد کـــه ا

با  خوانده باشید،  را  آن  داســتــان 
خودتان می گویید مگر می توان درگیری ها و مشاجره های 
خواهر و برادری بر سر ارث پدری را به زبان کمدی بیان کرد؟! 
کسپاری و تدفین را هم با نگاه  حتی مگر می توان مراسم خا
طنز دید؟! اما رضا عطاران به اتفاق سروش صحت و ایمان 
کارگردان و نویسنده های این مجموعه،  صفایی به عنوان 

»بزنگاه« را با همین مضمون برای شبکه سه ساختند. 
داستان جوان معتادی به نام نادر پرور با بازی رضا عطاران 
که درگیر اعتیاد بود و به همین دلیل همسرش مریم با بازی 
فریده فرامرزی از او جدا شده و او همراه دخترش درسا با 
بازی نیکی نصیریان و برادر بزرگ ترش صابر با بازی حمید 
ــرادرزاده اش فریده با بــازی سوسن پــرور و فرزانه  لوالیی و بـ
پــرور بــا بــازی هنگامه حــمــیــدزاده در خانه پــدری زندگی 
 مــی کــردنــد. از طرفی خــواهــری هــم بــه نــام بهجت بــا بــازی 

مرجانه گلچین داشتند.
گی های این مجموعه حضور بازیگران توانمند   یکی از ویژ
گرد هم آمده بودند و راوی قصه های  که  و با تجربه ای بود 
کدام در تاریخ طنز  که هر  این مجموعه شدند. بازیگرانی 
سینما و تلویزیون اسم و رسمی دارند. ضمن این که هر کدام 
از شخصیت های اصلی این مجموعه می توانست نماینده 

بخشی از جامعه باشد. 

، مردی که درگیر اعتیاد شده و دنبال ارث و میراث پدری  نادر
است تا در یک لحظه آن را نابود و دود در هوا کند یا بهجت که 
تنها دختر خانواده است که نگران و غمخوار برادرهاست اما 
همسرش توفیق اجباری با بازی غالمرضا نیکخواه مدام زیر 
گوشش می خواند که مبادا برادرانش، سرش را کاله بگذارند 
و او از ارث پدر بی نصیب بماند. حتی درسا که حاصل یک 
زندگی از هم پاشیده است و گاهی استعمال مواد پدرش را 

می بیند. 
یا حضور عطیه معصومی در نقش نسیم که با بازی در فیلم 
»پرنده کوچک خوشبختی« به شهرت رسید و بعد از سال ها 
در یک اثر نمایشی بازی کرده بود. او نیز می توانست به دلیل 
مشکل ناشنوایی که داشت، نماینده بخشی از جامعه ای 
بــاشــد کــه بـــرای افـــرادی کــه بــه هــر دلیلی دچـــار معلولیت 

هستند، مشکالتی به وجود می آید. 
در این میان مشکالت ازدواج هم مطرح بود. صابر دو دختر 
که دختر بزرگ ترش بدون خواستگار بود اما دختر  داشت 
کــامــران با بــازی علی  کوچک تر خواستگار سمجی به نــام 
صادقی داشــت و به خاطر فرهنگ و رســوم خــانــواده باید 

منتظر می ماند تا اول خواهر بزرگ تر ازدواج کند. 
در کنار حضور بازیگران صاحب نام و بازی های رئال و خوبی 
که توانستند  کرده بودند، چند نابازیگر هم بودند  که ارائــه 
نیکی  از جمله  کنند.  کسب  کــار  ایــن  از  تجربیات خــوبــی 
نصیریان که در آن دوران کودک بود و پس از آن در فیلم ها 
و سریال های بسیاری ایفای نقش کرد که جدی ترین آنها 
سریال »بانوی عمارت« بود. گرچه در آن دوران عده ای به 
سکانس هایی از سریال ایراداتی وارد دانستند و از آن انتقاد 
که از  کردند امــا بزنگاه، مخاطبان و همراهانی نیز داشــت 

تماشای آن لذت می بردند.



سینما
C I N E M A۹

 �� �ـــ� رود   ����� را   ������  ���  ،����� ��را  ��� �ــ�  رو����� 
ــ�داری �� ���، ����  ���� �� �� ��� دا�ــ�ــ�ن �ــ��ــ�ام را �ــ�ده �
از درا�ــ�  �ــ�ده �� ����� از و���� ��ی ���درا��  و �� �������� 
�� از آن ����اری  ���ب ��ه �ــ��ــ�ردار ا�ــ�. ا���� و ��ا��� 
�� ���، ��ر �����  در ��� ��رگ ����اده، ����داه ای ��و�����ه 
��و���� ���� و ا���� �� ��د، ����زاده و ����� از ����   ��
��ری �� در ��ا�� ��ق ر��ا��، �� ��رژوازی  �� د���ار�� و ��و���ه 
ــ� رو �� ��د، ���دی و �� رذ���� �������  و �������ا���� رو�
در ر�ــ�ــ�ن �ــ� آ�ــ�ل �ــ�رژوا�ــ� ���� و در�ــ�ــ�ی �ــ� �ــ�ده ا�ــ�ه �ــ�ی 
�����داری، ����ی و ا������ ورز�ــ� از ��� ���� ��ا���� �� در 
وا��  در  �����زی ��  ��را ���م  و �ــ�اب ������، ������  �ــ�ف 

��زآ����� ������� ���� ���ری �� ����ن ا��.

 این خاتون برای ما پسر زا نیست!
��ر�����  دود زده و ����ت در آرزوی ��ر����� ���ه دار ��د، 
�ــ�وت ����اد�� ��ن را �� ��د �� د�� و در ���� ���، ا���� 
�����ن �ــ�ز�ــ�دار �� ��د و  از �ــ�دم در ازای ���ی ���� ��ل 
��ر��دان روا����  �� از ����  �� ���د و ��ن دزدی �� ���، ������� 
ا����  و   ���� ��آ���ی  در  ����ه ����  و  ������واز   ����� ��
ــ� روز �� ��ای �ــ�وزان ��ن  ک ا�� و ��ه ����� اش روز � د�����
��� ��� ��� �� آورد و ا���ح «ا�� ����ن ��ای �� ���زا ����» را 
�� د��� در ��� ��دم  �� ��د ����� �� ا��ازد. ��ا�� داری 
آ��� ���ه ��� �� ���، ��  از  ــ�ای ��������اری  � ا�ــ� و ��� 
���ر ا��،   ��� ���� ������� از �� ���ه ��ی ��� ���� �� ��
������ه ���� ��ود�� از ��� �� را��ه ��ه.  ��و���ر��ی ا��ا�� �� 

�������� ����زاده و ����و��� در ����، آ��� ��������ن �����ه 
���� در ��ل ��و���� ����� و ���ط ��ده ای ����� �� ���ان 
و�� ����� ���� از �� �������� �� ���� ������ ��� ��� و 
ک ���ه �� �����. ���دی ������ه ا����ت در ��زی  آ�� �� �� ��
�����داری ��ی  �� ���م ���دش در   ��� ���ر ا��،   �����
���� �� از ��ن دزدی ��ی ا���� ���� �� ��د، ��� �� ��� ��� 
����ه �� ��د و �� او �ــ�ای ���ت و��  از �� ����ری �� ���� 
����اده ���� �� ��ارد، ����ی ا�� �����ی ���� �� و ��� �� 
دور از ���وت ����� ��ای ��� ������� ��ده ��� ا��، ��� �� 

� از ����ای ���� ��� ا���  آ��ل و آرزو��ی ���� ��ه اش ��ر
درام ��ی �� ���د و ا���� �������� ������ �ــ�ای ���ه ����ی 

����� ���ری در ز��ن ا��. ��� �� ����ه ا

 فیلم هایی که بوی نا می دهد!
در �� ���ر ���� ��، ��� ����� ���ی و د��ر ���زل و ر�� د��ار �� 
����� و �ــ� �ــ� د�ــ� و �����ی در آ�����  �ــ� �ــ�ی ����د�� و 
�� ا��� �� ���. در ���� ��  از ����� ��� را�ــ�ه �ــ�ه را �� �����
�����ی ر������،  ���� �����ی وا�� ��ا���� و ���ف از ������ 

ز���� ����� ����. ����� ���� ا���� �����ی ���ا �� ��� 
���� ��ز����� ��ه ر������ در ����� و ��� ����� از ا�� رو�� در   ��
��� �������� ��� ��ی ���ی و ��� ا�� ���ه �� ��د و ���� ��� 
�� ��� �� و  ����� �� ����� ���� زر�� درآ�ــ�ه  �� ر������ ���ه 
���ب ا�� را �� ������ و آن را در ������� ��اوا��� ���� �� ����� 
درو�� ��د ��ار �� د��، ��ادران ��� ��� از ا�� ا�� ������ ����. 
���� در رو��ی ���� ��� ���� از د�� ���� ای و �� ���ی ���� ���ن 
��� �� رود و ا��ی ���� در �� ����� را ��ز��ب �� د��. ����ا�� 
��و���� ���� �� ����ی ���� ����ای  �� از ����� ��� ��، �� �� ا
�� را �� �� ����ه ����ی  ��و��� در ازای ����ه �� د�� و �����
��ای ��و��� ����� ����� و ��ده ����� �� در ���� ر���� 
��� و ز��آ��د ���ل �� د��. �� ���� �� و��� ��� ���� داده ��ن 
���� در �� �� ��ش �� ر��، ���ی ����� ���ری ا�� را �� ����� 
�� ��و�� و د��� ���� در ����� ا�� ����ر �� ��د �� ���� ز�� 

دارد ����د و ����� و ����� ����. 

 عملکرد دیرهنگام اما مقبول سازمان سینمایی
ا��ی �� �� وا��� �����د د������م و�� ����ل ����ان ������� 
ار�ــ�د �� ��در ���دن ��وا�� ����� ���� ���� �� ��د. �� دارد 
�� در ا�� ��ارد ����� ����  ����� �� �� ����ان �����ی ���ر زد �� ا
��ر را از ��� و رو�� ������� ��ی ار��د  و ���وران در��� ��ار��، 
��� ����. ����� ای �� ا���� �����ان دارد �� ���ه ������ و �� 
� از ��ف و ������� ��ا�� ���� ا�� ���� ���� ز����  ر���ر��ی ��ر
��ءا����ده از ��ل زر�� ر������ ���وا���، ���دا�� و ���ه ا���را�� 

�����ه ��د و ��ی آن را ر������ �����ا�� وا�� ��ا ����د. 

گزارش

خبر

�ــ��ــ�ی �ــ�ــ�، �ــ�ــ�ون ����� وزارت �ــ�ر�ــ� و ر�ــ�ــ� ���   ���
«���س»   �������  ���� �����ی  از  �ــ�  ا�ـــ�ان  ��ه ����ه  ��ا
�� روا��� ������ از ز���� دار�ــ�ش ر���� ��اد از ���ای ��ور 
���� ای، ���� و ��ز��ش را �� ����� �� ���، در��ره ا�� ���� 

������� ���ا�� را ���ن ��د.
�ــ��ــ� �ــ�ی در ����  ــ�ره �ــ� ا�ــ� �ــ� �ــ�ــ�س �ــ� �ــ�ا�ــ�  وی �ــ� ا�ـ
��د: از د����ه �� ���س ���ن داد  ��ز����� وا���� ����، ���ن 

 ����� �� ���� ��رت �� �� ��ر  ــ�ار ������  ا�ــ�  �� �ــ�ور �� ا�
��ه ا�� و ��ف آن ������ از ������ ��� ����. ������ 
ــ�ار ����ا��  ــ ــ�ور �ــ�  �ــ�ــ�ان �ــ�ــ� از ا� �ــ� �ـ ����� �ــ� ا�ـــ� ا�ـــ� 

ا�����ر و ا����رت �� �� و��ه آ�������.
����ی ��� ا��ود: �� ����ه �� ���س �� �������� ������ا�� 
ــ�ان �ــ�ای د������  �� در ���ن دادن ������ و ������� ا�
 ���� �� ���ق و ����� ����� ��د و �� در ���ن د�� رذا�ــ� و 

د����ن ���� �� ��� ا��ان ا��. ���س دو روی ا�� وا���� 
�� ��� از آ��� ���دت ا�� و ���د�� �� ���� ���� ر���� ��اد 
�ــ� ����  �ــ� �ــ�ــ�وت ا�ــ� و ������ ا�ــ�  �ــ� و روی د�ــ�ــ� 
د����ن ا��ان ��ا�� و ������� ��، را �� ��� ���� ��ز����� 
�� ���. ����� ��ور �� ر�� ا�� �� در ��ل ���ر د�� ����� ��� 
از ������ت ��� ����� �� ��ده ا�� ا�� ��دا�� ���ی �� ��ا�� 

�� آن ���ه ا��.

�ــ��ره ۶۲۴۶ ۱۴۰۱ ��� ۵ ���ــ���

آنها به هیچ وجه تعارف ندارند!
۲۰۱۱ �ــــ�ل  �ـــ�  �ــــ�ه  ــ�ـــ� در ۱۸  و�ـ

����ب  ������ز  �ــ�ن �ــ��ــ�،  �رس 
����ا�� ���ی ��  ��ا���ی �� در 
در  (�ــ��ــ�ــ��ــ�ــ�)   ����� �ــ�ــ��ــ�  از 
����اره ���� ��، ���� ����� �� 
��د، ���و�ن ا�� ����اره  ا��ا��� 
�ــ� �ـــ�ور �ــ�ــ��ــ�ــ� ای ا�ـــ�ام �ــ� ا�ــ�اج 
�ــ�د�ــ� و �ــ�ون  �ــ�  وی از �ــ�ــ�ــ�اره 

����، در ������ ��د ������:  آن �� �� ��ر��ا�� وی ���� 
�ــ�ــ�ت �ــ��ــ�ه �ــ�ــ�ــ�اره ����� از ا�ــ� �ــ� �رس �ــ�ن �ــ��ــ� از 
���� ��� و ���دل ��� ��ای ���ن ������ ������� ���ل، 
��د،  ���� ������ و ����� �� ا�ــ�ه آل �ــ�ی ����اره ا����ده 
����� ا��. ���ت ����ه ����اره �� در ������ ��د ��� 
����م ��دن ������� ����ن ��ن ����، وی را ���� ������ب 
 ��� �� �ــ�د! ا�� در ���� ��د  (persona non grata)  ا�ــ�م 
از آن �رس ��ن ����، ۱۴�ــ�ر ����د در���� ��ا�� ����� ا�� 
����اره ��ه و �� ����ه از ���� ��� ��، ����ه ��رگ 
و ������ ����ه و��ه ���ت داوران را �� ��ل ��ی ����� 

در���� ��ده ��د.
��ل ۲۰۱۸ �� ���� ��رت (����� ����ر آ�������) در ���� 
�� ��ای ا��ا و ������� ��ا�� ا���ر ا����ب ��ه ��د، �� د��� 
ا���ر��� ����� در�ــ�ره �������ا�� در ��ل ۲۰۰۹(���� 
ا����ب ��د)  �� ���ان ���ی ا���ر  ا�� ��  از  ۹�ــ�ل ��� 
��ون ��� ���� ������، ��ف و ا�� ��ا�� ��ون ���ی 
�� رو���� (���� ��ی ���� و  ����ار ��.  در ��ل ۲۰۲۱، �� 
������ ��� ��ی آن) از ���� در ��ا�� ������� �����د 
��ان او��� ���� ��ی ����، �� د��� ا����د �� �������ا��  ا
���وم ���� و او را �� ��ا�� راه ��اد��. ���� ا���ق ��� ��ل 
��� در ����اره ���� �� ��ای آ�� د��ن (��ز��� ���وف ��ر�� 
�����ی ��ا���) ا���د و ��ا���� ����� ����اره از وی �� 
�ــ�ای  �������ا��  ��ا���   ����� ــ�ره  در�ـ آ���  د��� 

����� ��� �� ���� ��د، ��� ��د. 
����� و ������ ژا���  ��ر��دان، ��ز���،   ،�������� ����رو 
�� ������ ���ی ��ا�� ا������� ا����� ����� را �� ���ه 
دا�� ��� �� د��� �� ���� ��ده در ��ود ۲۳��ل ��� 
�� �������� در �� ����� ������، در آ����� آ��ز ��زی �� از 
ا�� ا����� و ���و��� ��ر��دا�� ���ی ��ا�� ا������� آن، 
ا��اج ��.  و��� ��ا��ن دی �����(��� از ��� ��ل �����ود ���� 
� ����س) ����  ���اه ا������گ و ����� و ا���ر���ی و ��ر
Redacted را در ا����د �� ��� از �����ت آ����� در ��اق ����، 

�ــ�ای ����� از �ــ��ــ�ــ�ود �ــ�ف �ــ�، �����ن �� ����ش 
�� دو ���� ������  ��ر��(��ر��دان) و ��ل ز���(���� ����ه) 
��واز �� ��از آ����� ����� (��� از �� ����� �� در ��ر�� ا���ر 
�� ��� ����ه ا��� را ��ده) و آ��د��س(����ه ۹����ه ا���ر) 
 ���� ��ده ��د��، ��� از ���� ���� ا����دی ا���ح  را ����� 
در ��ل ۲۰۰۶ -�� ��ر�� ���ق ��� ��ب را ز�� ���� ��ال 
������ و  �� ��د- ��ای ����� از �����ود را�ــ�ه ���� و در 
��د��.  ا�� �����ر ���� در �����ی �����ود  ���� ��ت 
را ��ی ������ن(������ز ا���ری و ��ز��ه آ��ر ���� ����� 
���� ای  ر�� ��) در ���� �� ��د ������ آ��� ا���ق ا���د، �� 
�� در  ���� ا�� او ��� �� ر�� ��� �������  ���آ��� �� ����� 
�����ود دا��، ������ ����� ا��� �����، ������ 
��د را در ا�� ��ر���� �� ا���ح رو����زی از د�� داد.   ا�� 
ا������ژ��  �����ی  در  �� د��،  ���ن   �� ا��  وا����� 
��� ���� و ���رف ��ار��  ��ب �� ���ص در �����ود، �� 
و�� ا�� �� ��� ���� و ا��� ���� ������زان و ����� ��ی 
�ـــ�ر�ـــ��ـــ� ای در�ـــ�ـــ�ن دا�ــ�ــ�  ــــ�ده و  �ــ�ــ�ی و ������� �
�����. آ��� �� �� ا��ل و ا������ژی ����� - ������ ��د 
�� ��� و�� ����ه ��� آ��� و ��� ژ�� ��ی �� ا���ح ���ی 

و د�������� ��د را ز��  ��   �� �� ����.

�������ز
و ��ر���س �����

������� ����

تلنگر

���� ��ی ��اد��  ا���

هالیوود سرشار از حسادت هاست
��ا�� و ������ ����ن  آ�� ��ار ا�� �����ود �� �� ��� ��زه ا���

��وه ����� و ���

�����وس ����ی

ــ�ـــ� «�ـــــــ� �ـــــــ�» رو�ـــــــــــ� رو �ــــــــ�د؟ ا�ـــــــ�ـــــــ�رات ا�ـــ�ـــ�  ــ�ـ �ـ
����، ��ز��� �����س ����� در را��� �� و�ــ�د ���دت و �� و ��� ز�ــ�د در  ��اد�� 
��ده و از ��ی د��� ا�� ����� را ��� روی  �����ود، از ��  ��  �����ت را �� ��د ��� 
�����ان و �������ان ������� ��ار داده �� ����ا ��ار ا�� ��� ����ی از ا���اض �� و 
���� در ا��ا�� ��������ه و ��ک آور و ��ون  ��ی �� در �����ی آ����� �� راه �����.  ا���
��م ��دن از ��د ����، ��ده از ���دت ��اوان و ����ن ����د در �����ود ��دا�� و ���، 

����ری از �����ود�����ن و ����را�� در ���� �����، ��� د��ن ������ 
د��� ����ران ��ن را ��ار��. ا�� ��ز��� در ������ �� �� ������ راد���� 
���� ���: «�� روز ��� از ������زان �����س ����� �� ���� �� �� ��� 

��� �ــ�ن �� ��ا���� ���  �ــ�ر ����د   �� �� در �� د����� ز���� �� ���� 
� داد �� «���ره ای  در���� ����ه ا���ر ��د! ا�� ا���ق دو ��ل ��� و ز���� ر

����� �� ��د» را ��ر��دا�� ��ده ��دم. اول ���� را ��ور ���دم و ���� ���� دارد 
���� �� ��� ا�� ��� ����ر ��ی او و ��را��� اش از ������ ��، ����� 

از ��� د���ی دا��. ا���� ا�� ������ز ����ر ��ای ����� ���� �� ا�� 
�� ���ا���� ا�� ��  � د���ی �����  �� ������زان ��� ��د  ���� ا��ره 

������� ���� ������ �� د�� ���ا ���� و ����رش ا�� ا�� �� در 
و��� ���� ���� از آ��� ����� ��د و ��� ���� �� ����. ��� و�� ا�� 
��ا��.  ��ف �� را ��ا��ش ���دم و ���� ����� ����� ����ر ��ی �� �� 

آ��� ��ای او��� ��ر ���� وا�� و رو�� ����� ا�� ����� ��م �� ��� ������� 
و ����� ���� �� ���� �� ��د، �������� �� رگ ����ر ��ی ���دت و ��� ���ی 
در ��� ����را�� و��د دارد.»  ���� در ا�� ������ در ا�� را��� ���� ���د �� 
��ا ا�� ����� ��� را ��� از دو ��ل و �� ����� در ا����ر ر���� �� ��ا��� ا��. 
�� ��ف ��ی او ��ز��ب و���� در ��� �����ان و ا�� ��  ا�� در ���� ا�� 
ــ�رد �ــ�ــ�دت در ���  �ــ��ــ� ���� �ـ ــ�رد  دا�ــ�ــ� و آ�ــ�ــ� �ــ� �ــ��ــ�ــ� �ـ
������زان و ��ز���ان آ������� ���� و ���� ز��ن آن ر���ه �� 
���� �� ����� ��ی ��� ��د را در ا�� را��� ��  ���� ����ران 
 ���� ــ�. در ���� �ـــ�ل،  ــ�ــ�ار� ک � ــ� ا�ــ�ــ�ا �ـــ�دم �ـــ�دی �
�� ا�� ا����د �� رو�� رو ��ه �� ��ا در ������ اش ��م آن 
������ز ����ر را ذ�� ���ده و ����� داده ���� او را 

�����ن ���� ��� دارد./ ان ام ای

سینمای جهان

��� ���ون  وزارت ��ر�� 
در��ره «���س» 

ترور ،  یک ابزار 
شیطانی است

رقابت برای چرک کردن واقعیت
��ی ���� ��ارد �� ��ز��ن ������� �� رد د��ه ��ن ���� ����� ���� ���� �� ����ای آن ا���ر �� ا���� �� ��� ��ا 
�� ��ادران ��� در وا�� �وا��� �� ��ده از ���� �� ����ن در د���ن �� ����� د��ا���ن ر���ه از ��� ا�� �� ا������� 
��� در ���ن ا��� ���� ��را��� ���ا����� و �������ال درام ا�� �� ��ن ���ی ���د�� اش را ��ی ����گ ��ی د���ی 
�� ����� �� وام �����ه ���د ���ر آن ا��. در ����� ��� ��م ���� ا������� ا�� و ��ادران ��� ����ام ���� از ���� 
ا������� �����.  ����� �� ��ا��س ����ی و ����ات �����ان ��� ����� و �����ی ���وا��� و ا���ا�� از ا��ان را ��ز��ب 

�� د�� و ��ای ���� آن از ��� ����ن ���� ای د��� ��ارد، ��� د�ر زدن ���ز��ی ���ر در ����اره ��ی ��ر��!
در���� �� �����ی ا���ز ��ار ��د �����ی ����� �� ����� ��� �����ی ا��ان �� از ا���ب ����. �����ی ��ای ���� از 
��ک ��ی ���� ���� ��� ���� ��ر�� �� �����ن ��ی �رد و ��را��� ��ی ������. �����ی �� �� ر������ ا������ ����� 
دارد. �������� ���د ������ ���� �� ر���� ��ا���ی ������زان ����ن ��ص ��ای ���� ��ک ���دن ����� وا��� از 
دا�� ا��ان ���� ��. از ا�� ���� �� ��� ��ل در دو�� ��� �و���� ��� ��راک ر���� ����� را �� ��د�� �زارت ار��د 

و ��ز��ن ������� ����� ��د��.

نگاه

���� «��ادران ���» ���� �����ه ای ا�� ��ای ا���ی �� و���� �����، ����� و ���� از ��ا�� 

������ه و ��و����

���� ���� ا����

ا�ــ�ان. آ��� �� در درام �� ���� ��ده ���� �و����� �� ��� �� ��رد، ��را������ی �� ا��س 
������� ا�����ی از ا�ــ�ان ����� ا��. ����� �� �� ��ی ���م �� ������ ��ی ��ر و ��ادرا�� 
ــ� �ــ�ــ�ــ�ن ����� �ـــ�ای �����  ــ� ������ت آ�ــ�ــ� �ــ� �ــ�د؛ ز�ـــ� ا�ـــ� � �ــ� �ــ�زد و ��ـــ�م در�ــ�
��ا�� ����  در ���ن ر�� از ���ان.  ����د ا���� �� ���ی ��� �� ��� �����ن ���� «��  ��» 
������ در ا�� ���� ��� ������ ���� ��رده و ����� را ���ی �� ���. او ����ا�ی و ����� 
��ا�� ����� را در ����ژ ����� �� ���ه دارد �� ��� در آن ��ر��� ادا�ی ا��. او از ا���� �ز�� 
ــ�ده اش ���ن از ا������ ������ در �ــ�دا�ــ� از  ���� ر�ــ� �ــ� �ــ�د و ���ه ��ا��و��� و �ــ�د �ـ
�و����ی �� ���� ا��، ��دی �� �� از���� ��ای ����� ���ه ��ا�� ����اده اش از ���� ���ی ��ا 

�� دزدد و �� ا��� ���دار ��ن �� ��ل ��� دار �� ��د و ز�� د��� ��زه ای ��ا�� �� زا��.

����� �� ا���� �و�� ������ ��در ���دن ��وا�� ����� ��ای ���� «��ادران ���»

 ����� ���� �� ������
�� د�� ����ن ����ن



خبر

�ــ��ره ۶۲۴۶ ۱۴۰۱ ��� ۵ ���ــ���

C U L T U R E

فرهنگ ۱۰
اکران

����ه «���ان» ����� �ــ�ادران ارک، ��دا در ����ق ����   ����
����د ������  ا���ب و د�ــ�ع ���س  ����ه ا���� �����ی 
��ارش  ��ان و ��رد ��� و ��ر�� ��ار �� ���د.��  روا�� ���، ا
����ق  ا�� ���� در  روا�ــ� ���،  ����د ������  روا�� ����� 
������ ��ی ����ه ا���� �����ی ا���ب و د��ع ���س ����د 
��ان و �� ���ر ���� ارک ������ز، ���  ������ روا�� ��� ا
��ر���س و ����� ����� در  وار��� و د��� ��� ���ی ����� 

�ــ�ان و ��رد ��� و ��ر�� ��ار  ����� ������ و ���ی ا��ه ا
�� ���د. ا�� ������ �� ���رد���� ������ ����ق ������ ��ی 
����ه ا�ــ� �� ���� روز�ـــ�ی ������ ���� ۱۷ و ۳۰ د����

 �� ��� ا���� �����ی ا���ب و د��ع ���س ����د ������ 
روا�ــ� ��� در ����� ������ و ���ی ا�ــ�ه ����ار �� ��د.

از در����  ارک ��  �ـــ�ادران  ��ر��دا��   �� ����ه ���ان   ����
��ر��   ����  ���  ���� ����اره  در   ����  ������  � ����

������زی �����ی ا��ان �� ����اره �� ار��ل و ��و ۱۶ ���� 
�ــ�ان ��.  �ــ�ان ��ه در ��� ���� ����ا���ن ������� و ا ا
ا�� ���� �� ��ت ۱۵ د���� �����  ��ه و دا���ن ��دی ا�� 
��ر��دان ا�� ���� ��� در ���ص  �� �� ��ا�� از ��ز رد ��د. 
�� ���� ای  دا�ــ�ــ�ن  ���ی  ــ�:  ا�  ����� آن   �����  ������
�� �ــ�ون ���ن و ز�ــ�ن ���� ���� و �ــ�ای ا��  ��ا��  ��ه 
���� ����ه ۱۵ د���� ای ��� د������ در ��� ����� ���ه ا��.

���� ��ادران ارک، ��� و 
��ر�� �� ��د
«حیوان» در  پاتوق 
یکشنبه های کوتاه

چرا «شیشلیک» اکران نمی شود؟
�� ���� و �����  اداره ���رت  رو� ا... ���ا��، ������ 
 ���� و����  آ�ــ��ــ�  ــ�ره  ــ در�  ،������� �ــ�ز�ــ�ن   ����
�ـــ�ر�ـــ�دا�ـــ� ��������  �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� «�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�» �ـــ� 
 �� �����، ���ز ����  ��وا��  �� ر�� �ــ�ور   �� ���و��ن 
���: در ��ش ����� �� ����  �ــ�ان ����� ���ه ا��،  ا
�� ����� دو �ــ��ــ�، ����ت ��� آ�ــ�ه را ����� و ��ا�� 
��ان ����� ا�� ���� را ����ف ���� ا�� �� �� ��ل �����  ا
�� �� ���� ����� ��ا�� ا������، ����� و ������  ا�� 
�� ا�ــ�، �� ������� ��  �� در �� ����� �� ����� ��
��ا�� ����. در ا�� ��ا�� �� ��� ��� ��� ���ه از 
 �� ــ�ره �����  ��ی ر��� ��ز��ن ����� �� ���� �� در�
ذا�ــ� ������ زا و ����� دار ��� و ��� ���� دارد �� 
در ��� دا��� ���ی رو�ــ� ����� و ����� ا������، 
�ــ�ان در  ���� �� ������ آ�� ا�� ���� ����� ا ����� ���ی 
�� ���� ��ص ��� �� �ــ�؟وی ادا�ــ� داد: در آ��� ���� 
���رت �� ����� ����، ���ی و��د دارد �� ��ا��� �� ���� 
��� �� �ــ�ورت �ــ�ی �����  «���و�� ������� �� ��ا�� 
�� دارای ��وا�� ����� ا��  و ������ از ����� ����� 
������ی ��ده و �� از ر�� ��ا�� (در��رت ا���ن) ���دا 
���.» �� ا�� ا��س ��ز��ن �������  ا��زه ����� ��در 
��ان �� ���� دارای ��وا�� �����  �� ��ا�� �� ��ر ���� از ا
�� ������ی ��� �� ز���� �� ��ا�� ��ای آن ��ا�� و ��ا�� 
ر�� ��د. ���� ا�� ا�� �� ��ا�� ���� �� �� ���� �� ���� 
���رات ����د، ���� ����م و اداری ��ر�� را �����ی ����. 
�� و��د ���� ���رات، ��ش �� �� ا�� ا�� �� ���ا��� �� 
�� در   ���� ���� ���� �� ���� �� ���� ��ا�� را ����ف 

ا�� و���� �����ر ��ه ا�� �� �� ��د./ ���

گزارش

 ������ آ����  از  رو�����   ���� در 

��وه ����� و ���

���� ���و��

ــ� ��  �ـ ــ�ر  ــ�ن �ـ ــ��ـ �ــــ�وده �ــــ�ی �ـــ�ـــ�د �ـ
�ــ�م«�ــ�ــ�ــ�ا�ــ� �ــ�» ����� �ــ�ه ا�ــ�؛ 
ک، ���� ������ت  ������ �������
�ــ�ــ��ــ� �ــ�ــ�ر�ــ�ن در�ــــ�ره �ــ��ــ� ر�ــ��ــ� 
وی  دا��� ا��.   ����� ���� ا���رات 
���� ا�� �� د��� ا���  در ا�� ��ا�� 
��دن ���� ���ی ر���� در اد���ت ا��ان، 
ــ� اد�ــ�ــ�ت �ــ�د�ــ�ن �ــ��ــ�ه ا�ــ�. او  ا�ـــ� �ــ��ــ� ���� ���� �
�� ���ن ���ی ����� ��ای ادا�� دا��� ����،  ��ده ا  ���� ���
ــ�ا د��� ا���ن  ــ�ر آ�ــ�ــ�ه ر�ــ��ــ� �ــ�ا�ــ��ــ�د ز� ���� ا�ــ�ــ�ر در روز�ـ
ا��وزی ���ل ���اع ����� ��ارد. ر�����ت ��ای ����� ��ذ�� دار 
و  ���� ���ی ���ن ����ان  �� زودی ������ار����  و  ��ه ا�� 
ک در��ره ر���� ��  ������ن �� ��د. ا���� ���� ��ی ������
ا���� ��� ��� ��د و ��وه �� ���دن ر�����ت ����ن ��ر در ���ب 

����ا�� ��، در ��� ��ل ����� ا�� ر���� در روز��ر �� از ���� 
� ��ه و ����� و ����� ��ه ا��.  ر���� ��ر

ا��ا��� ا������� ارا�ــ� در ا�� �ــ�ره ا�� ����� ا�� ��� ��ا�� 
��ای آ���ه ر����، ����� �������  ����د. او در ��� و�� �� ��م �� 
�� ����: «در ا�� �� ر���� ���� ������ دارد، ��� ��� در آن 
�� در روز�ــ�ر �� ��� ��� �� ��� �����������  ����. از آ��� 
 ����� از ����ه ��ی  �ــ�ن در�ــ�ل ���� ا�ــ�، ر���� ��� 

���� �� ���� ������ دارد. 
�� �� ��د آن را �� دو����  ������ ����� د��� ���� ر���� 
آن   ��������� ا�����ت  داد،   ����� د���   ����� ���� ��ی  و 
 ،���� �ــ� ���ا��� �ــ�ری ��� �ــ� �ــ��ــ�� ���ه  �ــ� ا ا�ــ�؛ �ــ�ا 
����� �ــ�د ���� �� ��د ر���� ��  �ــ�ر  �� در ر���� ��  ز������ 
ــ�ه �ــ�د�ــ� �ــ�ــ�د. از ا�ــ� رو ��  ــ�ن روز�ـ �ــ� ز�ـــ�دی �ــ� ������ ز�
�ــ��ــ� �ــ� �ــ�ــ�ن ����� ���������� �ــ�د�ــ�، و�ــ�ــ� ا�ــ� دو 
���ر ������ �ــ�ار ������، �� ارزش ا�ــ�وده ���� �����   �� و��

ارا�ــ� در  ر����.» ا�������  �ــ�ای ����ه دو�� دا����  ا�� 
ــ�ره ا�� �� ��ا ا�ــ�وز ��� ��ان �� �ــ�رت ���� و ����  ادا�ــ� در�
���، ����� �� ���: «در ���� ��ل ��ی ا��� ��  در�ــ�ره آ���ه 
���� �� ا�� �� ���ی ���زی ���� ���� ���� در ����� ��� 
ر����  �ــ�  ا�ــ�ــ�ل �����  �ــ�  �ــ�  ا��� �� ���،  و ���� ���ان ��� 

��ا�� ������. 
�ــ�ا�ــ� �����  �ــ�ــ� در ���� ا�ــ�ــ�ری �ــ� و �ــ�ــ� �ــ�ی ا�ــ�ــ�ــ�ــ�
���� ����� را �ــ� �ــ� ��� �� ����� �ــ� ر�ــ��ــ�. ������ در 
���ی ��ل �����ی را ���ن ����ان ������،  ��ل ��ی ا��� ��ا
���ف ����ه ��� از ا�� ���� ���� آ�� و ��ا�� ر�� و ���� 
ا�� ���� ����� دو��ره ����ن ��ل ���ی ��. در ��ل ���ی ��� 
ا���� ا����ر ���ف ����ه ��� از �� ��� ����� �� ��د و ��ای 
���� ���ن ������ن ����ب �� ا��. در ����ل ��ون ��د�� 
 ���� �� ���ا��� ����� ����  ر����، ���� ������ دارد ا�� ا
��� ����� ���� �� ر����  ���ن در وا و ��������ی؛ آ��� ا
�� �����، ���� ا��� را ا���ت ��� ��� �� ر���� ��ار ا�� �� ���� 

ا��� ��� آ���ه ����� ��د.»

   جایگاه همیشگی قالب محبوِب رباعی
ــ� �ــ��ــ� و ����� اد�ـــ� در �ــ��ــ� �ــ� �ــ�م �ــ� �ــ�ــ�ان �� ���:  ا�
����ا   �� �ــ� �ــ�دد  ���ر  ���ت  �� ��ی  د���ل   ��  �����»
ا�����  ــ�  ا�  ����� ا��������   ���� �ــ�   ����� �ــ�ــ�ت  ــ�  ا�
�ــ�ــ� �ــ�ام �ــ�ن �ــ�ی ������ و از �ــ� دو �ــ� ��� �ــ�ــ�ر ����� 
�ــ� ����وت ا�ــ�، آ���� �ــ�ه ا�ــ�.  و ���� �ــ� ������ و ز�ــ��ــ� 
��ه ��ی ���ز دارد؛ �� ���� ����  ر���� �� ����� ������� �� و آ
 �� ���� ���ف ����ه ��� ����� د�ــ� �ــ�اغ ���ن �� ��� �� 
������� �� �� ���ان ��� ���� �� ��ردش داده �� ��د، ��ود. 
���� ���ا  ��� ا���� �����م ا�� ا�� ����� ���� �� ر���� آ
��� و ������ن ����� ����� ���� �� ������ن آ�ــ�زش د��� 
 ���  �� ��ا��  ا���ق در  ا�ــ�  �����د.  �� ���ان ���  را  �� �����ی 

در��ل و��� ا��. ����� ا��وز آ�� ���� �� د��� �� �� ����� 
���. در  ����� �� �� ��ان ار���ط ����د �� آن را از ��  �� ای ��ی 
ا���� ��� ���� �� ��� ����� ��ا�� ار���ط ����ار �� ��� و ��� �� 

��� آن را از �� ا��.
�� ا�ــ� ���� �� ���� از ��� ����ه ��� ا�ــ� و ��   در�ــ��ــ� 
���� ��ب ��� آن را ��ا���ه ا�� �� ����ل ����� �� و��� 
���� �� و��د  �ــ�ه ���� �� ���� ���ی  ــ�ارد و �� آن �ــ�ر آ را �
�����. ��� �� ��� ر���� ��ی ����� از ����� ����� ا��. 
����� در��ره ����� ر���� �� در ��� دوره  �� ��ده ��� ��د��ی 
���� و ر���� در �� دوره ای �� ���ت ��دش ادا�� داده ا��. 
�� ����ن ����  ����، �� ����� ر���� ��و  �� ���ا��� ��ر��  ا
���� �� ���� �� ����ه �� ����ی ا�� و ا�� در ���ر ��ل، ����� 
�ــ� ر�ــ��ــ� �ــ�ا�ــ�ن ��  �ــ�ده ا�ــ�. ������ ا ������� را ��� 
���� آ��� ����، ����� ��ی ا�� ����  �� و�ــ�ه ر���� �� ��ر 
����� ��ا����د. �����ا��ن ��رگ �� ����� ���� و ���ی ��� در 
ا�� ���� ���ی ��وده ا�� و ا�� ���ن �� د�� ����� ����� 

ر���� ��ده ا��.»

 ���� ����ب ����ان آ���ه؛

��ا��ن ����� �� �����  �� ��ا��

نگاه

غزل امروز یا مجموعه تک بیت ها؟
ا������� ارا�� در��ره ���� ����� ا��وز �� ���ت ���ری �� ا��ا��: «���ی �� �� ��م ��ل ا��وز ���وف ��ه، ��ل ���� ���� 
������ ای از ا���ت �� وزن و �� ����� ا��؛ ��ا �� �� �� �� ����ه وا��ی ��ا�� ������. در روز��ر �� از ����، ����� ���� ��ل ���� 
��� ������ ��ارد، ��� ا�� �� ������ ��� ����ی ا�����  �� وزن و �� ����� ����� �� در ��ل آن ��� را��� د��ه ��� ��د و ��ا��س 
ا������� �� ������ ��� �� او داده، ������ ��ای ��ا���ن ���ا ��ده ا��. ���وت ��� ا��� ����� �� ا���ر ����� ��� در ���� 
ا�� �� �� در آ��ر ��ر��ن �� ����ن ��دازی ��ا�� ����� و ����ن از ��د ��� ��� ا��، �� ���� د��� �� �� ����ر��� رو �� رو 
����� ا�� در ��� ����� ا���� ����ن را �� ��ا�� و ���ه �� ��� ����� �� ���ی ا�� و ����ن را ��ا��س آ��� �� ��ا��. و��ه 
���� ��� ���ی ��� ���� از ���� ر���ر ا��. در دوران ا��� ��� �� ���� �� ا����ر ����� �� ����� از ��م ��زون دارد، ��ه ای �� 
ا�� ��� و �� ��� ���ا ��د�� و �� ا�� ا�� ���� �� �� �� �� �� ��ی ��وده ��ا�� ���� �� در ���� ��ل ����� ا�� �� د��� ��ا��� 

����ر��� و و��ت ���� و �����ری، در ������ ���� �� ��ا��� ������ ا�� ا���ت ������ از �� ��� �����. 
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خبر

 گفت وگو با آرمین ابراهیم پور 
به انگیزه برگزاری نمایشگاه اخیرش 

 دعوت به فرا  رفتن 
از هیاهوی جهان معاصر

هنر همواره برای بیان آنچه می خواهد از آن سخن بگوید، به 
زبــان دور و اشــاره و معنا متصل اســت. اساسا آنچه هنر را هنر 
گفتن به زبانی غیر از  می کند، دســت برداشتن از صراحت و 
زبان عمومی است. نمایشگاه »شادگاهی« آرمین ابراهیم پور 
گالری شیدایی نیز از این قاعده مستثنا نیست. او  مثل  در 
کارهای پیشین خود به سراغ فیگور و چهره انسان در زمانه ای 
رفته است که گویا از آنچه لودویک ویتگنشتاین، جان جسم ها 
می خواند، خالی شده اند. چهره های سرشار از شادگاهی که در 
حصار بریده روزنامه ها و بریده اتفاقات جهان امروز بی گفت وگو  
و تا حــدودی غمگین، بی هیچ سخنی توسط ابراهیم پور به 
نمایش درآمده است. ابراهیم پور متولد 1353 تهران و دارای 
کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنر یــزد اســت و چند  مــدرک 
کرده است.او در  گروهی برگزار  نمایشگاه انفرادی و نمایشگاه 
گفت و گو با جام جم، درباره به کارگیری مواد و ابزارهای مختلف 
در آثار نمایشگاه اخیرش، گفت: نخستین چیزی که برای من 
مهم است، بیان و مفهوم است و استفاده از مواد و ابزار برای 

بیان، اهمیت دارد.

کاغذ، در  وی با اشاره به این که روزنامه و حروف نقش بسته بر 
که ما زیست  کــرد: در دنیایی  کارهایش پر رنــگ اســت، اضافه 
می کنیم، حجم اخبار و اطالعاتی که در لحظه مخابره می شود 
به واسطه فناوری بسیار زیاد است، گفت: در پاره ای موارد خود 
این مطالب در ذهن ما به شکل بافت درمی آید که در برخی از آثار 

کید شده اند.  نمایشگاه »شادگاهی« روی بعضی از واژه ها تا

     تأثیرپذیری از ادبیات و فرهنگ بومی
وی در توضیح دلیل گرایش به پرتره و فیگور در کارهایش، چنین 
گرایش داده، لذت این است  گفت: آنچه مرا به فیگور و پرتره 
که شما می توانید چیزی را به نمایش بگذارید که نامیراست. 
چه بسیار آثار یافت شده در طول تاریخ از غارها تا شهرهایی 
آثــار خلق شده  که نشان دهنده جاودانگی  مثل پمپئی و... 
است. حتی حرکت اخیر که روی تابلوی مونالیزا انجام شد که 
بارها در گذشته تکرار شده، نشان دهنده این است که من و 
کوتاهی داشته باشیم، ولــی آثــار باقی خواهند  گــر عمر  شما ا
ماند و در نتیجه آن تصویر و پرتره ابدی می شود.ابراهیم پور 
درخصوص تأثیر شرایط ایام کرونا و وضعیت فردگرایی جامعه 
گفت: تنهایی یکی از مشخصات انسان  بر آثار نمایشگاهش 
مدرن است و انسان امروز بیشتر ارتباط خود را با فضای مجازی 
و فناوری های مدرن به تعادل می رساند. به زعم من در آثاری 
که در این نمایشگاه به نمایش آمده به ویژه آثاری که پرتره با 
چشمان باز به شما نگاه می کند، با صریح ترین زبان ممکن شما 
را دعوت می کند تا برای لحظاتی از هیاهوی دنیای پیرامون، 
غ شوید.وی این آثار را بی زمان توصیف کرد و گفت: انسان  فار
امروز بیشتر از هر زمانی با مضامینی روبه روست که در ادبیات و 
که در اشعار شاعرانی مانند  فرهنگ ما به آن پرداخته شده، چرا
خیام، حافظ، سعدی و... توصیه به عدم اعتماد به دنیا و مهم 
بودن لحظه می شود. به همین دلیل در آثارم با برخی از عناصر 
نمادین و سمبولیک مواجه هستید. مثال سیب که در برخی 
فرهنگ ها از آن به عنوان میوه ممنوعه یاد کرده اند، ولی من 
گر چنین بــوده، االن در کارهای من به  براین بــاورم که حتی ا

شکل امید خود را نشان می دهد.

به مناسبت دومین سالروز درگذشت علیرضا 
ــی که  ــرا  و منتقد ادبـ ــه س ــران ، ت راهــــب، شــاعــر
به دلیل ابتال به کرونا درگذشت، امروز مراسمی 
با حضور هرمز علیپور و جمعی از شــاعــران و 

اهالی قلم برگزار خواهد شد.
کانون ادبی بهمن  کاشانی، شاعر و دبیر  الهه 
کــرد: مراسم یادبود  با اعــالم ایــن خبر عنوان 
علیرضا راهب به پاس خدمات 30ساله وی در 
حوزه ادبیات و فرهنگ کشورمان 5 تیر ماه در 
دومین سالروز درگذشت وی از ساعت 17 در 

فرهنگسرای گلستان برگزار می شود.
 علیرضا راهب، شاعر و ترانه سرا متولد سال 1346 در تهران و دانش آموخته رشته 
حقوق از دانشگاه تبریز بود. راهب شعر را از سال های دهه 60 آغاز کرد و یک دوره 
10ساله در شهر تبریز سکونت داشت و این فرصت مناسبی بود تا زبان و ادبیات ترکی 
پــاره وقــت« مجموعه شعرهای  بیاموزد.»دو استکان عرق چهل گیاه« و »عشق  را 
به جامانده از علیرضا راهب است که حضور پررنگی در انجمن های ادبی و جلسه های 

شعر داشت و انجمن ادبی ونداد را مدیریت می کرد./ ایبنا

کتابخوانی  مجازی  مسابقات  دوره  سومین 
»ریشه ها«،  ــان  رم محور  بــا  بهشت«  »هشت 

ویژه دانشجویان سراسر کشور برگزار می شود.
این مسابقه به همت معاونت فرهنگی جهاد 
دانشگاهی تهران برگزار می شود و دانشجویان 
از پزشکی و  اعــم  کشور  دانشگاه های سراسر 
سایت  بــه  مــراجــعــه  بــا  می توانند  غیرپزشکی 
باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران به نشانی 
BookRc.ir بــرای شرکت در سومین مسابقه 
کتابخوانی هشت بهشت در سومین  مجازی 

سال از برگزاری آن ثبت نام کنند.
در معرفی این رمان آمده است: رمان »ریشه ها« اثر الکس هیلی از تأثیرگذارترین 
کتاب های معاصر اســت. الکس هیلی از طریق داستان یک خــانــواده، )خانواده 
خودش( به حکایت فراموش نشدنی شخصیتی به نام »کونتا کینته« و شش نسل 
پس از او، زندگی بخشیده است. شخصیت های زیادی از جمله برده ها و مردمان 
آزاد شده، کشاورزان و آهنگران، کارگران چوب و راه آهن، وکال و معماران و البته یک 

نویسنده در این رمان دخیل هستند./ جام جم

در  مجموعه ای  انتشار  از  فــوالدونــد  مــرجــان 
ــوروز خبر داد و افـــزود:  ارتــبــاط بــا پــیــدایــش نـ
کلی این  « عــنــوان  »داســتــان پیدایش نـــوروز
مجموعه سه جلدی است که من شش سال 
از عمر خود را به نوشتن آن اختصاص داده ام. 
پژوهش  سرگرم  کنون  تا  1394 ســال  از  یعنی 
ــاره نـــوروز و ساختن و پــرداخــتــن فضای  ــ  درب

رمان بوده ام.
  فــوالدونــد بــه ایــن کــه در مجموعه داســتــان 
ــردم و هــم بــرای  ــرای مـ ــوروز هــم بـ ــ پــیــدایــش ن
کرد: برای جمشید هفت خوان  گرفته، اشــاره و بیان  جمشید، هفت خوان در نظر 
، اژدهــای آهن، آتش تاریک، هیوالی زخم، چاه فراموشان  »کوه روان، سه هزار سر
کنان دوزخ، زمان  و مرد ماردوش« و برای مردم هم، خوان های »آواز دروازه ها، سا
، دریای خون، بذرهای مرگ و مرد ماردوش« طراحی  کستر مرده، راه مارها، باران خا
شده است. جالب این که مردم و جمشید در خوان آخر یعنی »مرد مــاردوش« به 
هم می رسند. ضمن این که هر کدام از اجزای هفت سین امروزی، یادگار یکی از این 

خوان ها هستند. / ایبنا

کاخانی، کارگردان و مدرس تئاتر درباره  رؤیا کا
دارم  قصد  گــفــت:  فعالیت هایش  تــازه تــریــن 
ــان با ترجمه  نمایش »تــب« نوشته واالس شـ
بهرنگ رجبی را از نیمه تیرماه در تاالر قشقایی 
اثر  ایــن  ببرم.  صحنه  به  شهر  تئاتر  مجموعه 
نمایشی یک نمایش تک پرسوناژ است که این 

روزها مشغول تمرین آن هستیم.
کــار سنگینی  وی ادامـــه داد: ایــن مــونــولــوگ، 
مــحــســوب مــی شــود و نـــادر فـــالح تــک بازیگر 
آن اســت. داســتــان دربـــاره مــردی اســت که در 
یک شرایط اقتصادی و فرهنگی خوب رشد کرده و بزرگ شده اما اتفاقی رویش اثر 
می گذارد و باعث می شود شــروع به بررسی دیدگاهش نسبت به زندگی و نقش و 
که اصال  کند و به این بیندیشد  جایگاهش در وضعیت و شرایط اقتصادی جهان 
؟ در واقع این فرد در نمایشنامه  می تواند بر شرایطی مانند فقر اثر داشته باشد یا خیر
تب به نوعی مواجهه با خودش می رسد. این متن برایم خیلی جذاب بود و آقای 
رجبی هم ترجمه خوبی از کار داشت و این اثر را برای اجرا انتخاب کردم. از سوی دیگر 

این نمایشنامه، جامعه سرمایه داری را به نقد می کشد./ مهر

نمای نزدیک

نادر فالح در «تب»انتشار «داستان پیدایش نوروز»کتاب هیلی، محور مسابقه کتابخوانیبزرگداشت علیرضا راهب

)عــج( بــه یــک نماد  ــاره مــیــدان ولــیــعــصــر دیـــوارنـــگـ
که به  فرهنگی و رسانه شهری تبدیل شــده اســت 
را برای  مناسبت های مختلف، پیام های تصویری 
گاهی مردم در یکی از میدان های اصلی شهر منتقل  آ
کــه در ایــن میدان   می کند. در تــازه تــریــن تصویری 

شهادت  سالگرد  آستانه  در  و  درآمـــده  نمایش  بــه 
آیــت ا... سید محمد بهشتی و هفته قــوه قضاییه، 

دیوارنگاره میدان ولیعصر )عج( رونمایی شد.
روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای اوج خبر داده 
است بامداد دیــروز 4 تیر از جدیدترین دیوارنگاره 
میدان ولیعصر )عج( با موضوع واقعه هفتم تیر 1360 
و شهادت آیت ا... سید محمد بهشتی رونمایی شد.
کــه توسط خانه  دیــوارنــگــاره مــیــدان ولیعصر )عــج( 
در  و نصب می شود  تهیه  اسالمی  انقالب  طراحان 

جمهوری  حزب  ساختمان  انفجار  سالگرد  آستانه 
اسالمی و شهادت آیت ا... بهشتی و 72 نفر از یارانش 

با جمله ای منتسب به ایشان رونمایی شد.
توسط  »عاشق_شوید«  هشتگ  با  دیوارنگاره  این 
محمد شکیبا طــراحــی و بــه مرحله چــاپ و نصب 
رســانــده شــد. مجتبی حسن زاده، طراحی نوشتار 

این دیوارنگاره را به عهده داشت.

 دیوارنگاره 
 «عاشق شوید»  

در میدان ولیعصر)عج(

گزارش

سینمای ترکمنستان از آغــاز تا امــروز فــراز و فــرودهــای فــراوانــی را 
تجربه کرده است اما این پستی وبلندی ها به رشد آن منجر نشده 
و عاملی به نام بی ثباتی سبب گردیده تا این سینما از حرکت رو به 

بازبماند. سینمای  جلو و رسیدن به تکامل پویا 
زیــر سلطه اتحاد  بــدو شکل گیری  ترکمنستان در 
ــار  ــرار داشــــت و نخستین آث ــ جــمــاهــیــر شــــوروی ق
خبری  و  تبلیغاتی  فیلم های  آن  در  تولیدشده 
توانستند  ترکمن  گران  با  این  حال سینما بودند. 
به تدریج  اصول فیلمسازی را فرابگیرند و در طول دو 
دهه )از دهه 20 تا 40 میالدی( پیشرفت  محسوسی 
را تجربه کنند. در همین بازه زمانی بود که نخستین 
فیلم بلند داستانی ترکمنستان )زمین تشنه است، 
محصول سال 1930 میالدی( و نخستین فیلم بلند 
بازخواهم گشت،  ــاره  )دوبـ کشور  ایــن  ناطق  کامال 
گرچه کارگردان  محصول سال 1935( ساخته شد. ا
ــن دو فــیــلــم یــعــنــی یــولــی رایـــزمـــن و الــکــســانــدر  ایـ
لداشچف اصالت روس داشتند اما این آثار در شهر 
عشق آباد تولید شد و بسیاری از عوامل تولید آنها 

مردم ترکمن بودند. آغاز جنگ جهانی دوم در دهه 40 میالدی 
 وقفه  نسبتا بلندی را در تولیدات سینمایی ترکمنستان ایجاد کرد.

 

بااین حال پس از پایان جنگ، هنرمندان ترکمن کار خود را ادامه 
کردند هویتی مستقل از آنچه  دادنــد و در طول چند دهه سعی 
اتحاد جماهیر شوروی برای آنها تعیین کرده بود، بیابند. تا جایی 
که فیلم »مانکورت« به کارگردانی حاجی قلی نارلیف 
کمونیست ترکمنستان یعنی  خشم دبیرکل حزب 
صفرمراد نیازف را در سال 1990 برانگیخت و این 
فیلم به دستور او توقیف شد. نارلیف که به فلینی 
ترکمن مشهور است در سال 1972 با فیلم »عروس« 
موفق شده بود تحسین بسیاری از منتقدان جهان 
را  لوکارنو  هــیــات داوران جشنواره  اعضای  ازجمله 

برانگیزد.

     سینمایی تشنه در انتظار آب

با این که در دهه 90 میالدی اتحاد جماهیر شوروی 
فروپاشید اما صفرمراد نیازف که خود از سران حزب 
کمونیست ترکمنستان بود به ریاست جمهوری این 
کید بر سنت گرایی به مانعی  کشور رسید. نیازف با تا
 بر سر راه پیشرفت سینمای ترکمنستان تبدیل شد

کشور  ایــن  فیلمسازی  استودیوی  مهم ترین  تعطیلی  شرایط  و 
گران خالق ترکمن  یعنی ترکمن فیلم را که خانه بسیاری از سینما

گرچه فضای ترکمنستان بازتر شد  بود، فراهم آورد. پس از مرگ او ا
گران مجال بیشتری برای فعالیت یافتند اما سینمای این  و سینما
کشور به دلیل دچار شدن به سکته های پی درپی در طول چندین 
دهه فرصت سرپا ایستادن کامل را از دست داده بود. درحال حاضر 
سینمای ترکمنستان حرف چندانی برای گفتن ندارد و با مشکالت 
فراوانی که بخش عمده آن مشکالت مالی است دست وپنجه نرم 
می کند. از همین رو تعداد تولیدات سینمایی این کشور در طول 
سال و در همه سبک ها به زحمت به تعداد انگشتان یک دست 
می رسد. از همین رو شاید برخی از کشورهای همسایه نظیر ایران 
کات فرهنگی متعددی دارند( بتوانند به  )که با ترکمنستان اشترا
که هم سینمای این  کنند  کاری  کمک تعریف سازوکارهای مفید 
کشور دوباره پابگیرد و هم همکاری مشترک سبب ایجاد منافع و 

سود دوجانبه شود.

     احیا کردن انواع آثار مستند
ازجمله اقداماتی که می توان برای تقویت سینمای ترکمنستان 
انجام داد همکاری با هنرمندان ترکمن برای احیای سینمای 

که می تواند با تولید آثــار مستند  کشور اســت. امــری  مستند این 
مشترک صورت گیرد و مسلما هزینه کمتری نسبت به سرمایه گذاری 

سینمای  دارد.  تــجــاری  و  ــحــور  ــان م داســت ســیــنــمــای  در 

ترکمنستان کار خود را با تولید آثار مستند کوتاه و بلند آغاز کرد و از 
این نظر پیشینه و تجربه قابل قبولی در کارنامه هنرمندان ترکمن 
مشاهده می شود. به عنوان مثال می توان از فیلم »طالی سفید« 
محصول سال 1929 به کارگردانی الکساندر والدیچوک یاد کرد که 
نخستین فیلم بلند مستند سینمای ترکمنستان به شمار می رود. 
کاشت آن نه تنها در  که  عبارت طالی سفید به پنبه اشــاره دارد 
ترکمنستان که از دیرباز در استان گلستان ایران نیز رواج داشته 
کن در  کات در سبک زندگی، میان مردم سا است. این قبیل اشترا
دو سوی خط مرزی ایران و ترکمنستان فراوان مشاهده می شود 
ــار مستند اســت.  ــرای تولید آث و هــرکــدام از آنها ســوژه مناسبی ب
عالوه برآن اهالی ایران و ترکمنستان مشاهیر و مفاخر فرهنگی و 
که ابعاد زندگی بسیاری از آنها برای عموم  هنری مشترکی دارند 
مردم دو کشور نامکشوف باقی مانده است. با همکاری هنرمندان 
و اهالی فرهنگ این دو کشور و به کمک تولید آثار مستند پژوهشی 
تصویری یا مکتوب می توان این ابعاد نامکشوف را کشف کرد و در 

معرض دید عالقه مندان قرار داد.

     ثبت میراث فرهنگی مشترک در یونسکو
طی روزهای اخیر و پس از امضای اسناد همکاری مشترک ایران 
صداوسیمای  سازمان  رئیس  حضور  با  نشستی  ترکمنستان،  و 
کمیته دولتی رادیووتلویزیون ترکمنستان یعنی   ایران و مسؤول 

کــه در آن هــر دو  ــالن عــاشــیــروف بــرگــزار شــد  پیمان جبلی و ارسـ
طرف نسبت به ساخت یک سریال تلویزیونی مشترک در مورد 
مختومقلی فراغی ابراز عالقه کردند؛ امری که احتماال به موجب 
امضای پیمان های همکاری مشترک فرهنگی و هنری میان دو 
کشور تسهیل خواهد شد. در صورت تحقق این موضوع می توان 
در زمینه های فرهنگی دیگری نیز به همکاری  مشترک در جهت 
که  نیل به اهــداف مثبت اقــدام نمود. تقریبا سه ســال قبل بــود 
گفت و گو با  گلدی شــاه مــرادف، وزیــر فرهنگ ترکمنستان در  آتــا 
رسانه های ایران به این نکته اشاره کرد که میان ایران و ترکمنستان 
کات قابل توجهی در حوزه موسیقی و صنایع دستی وجود  اشترا
دارد که در صورت همکاری و فعالیت مشترک دو کشور می توان 
آنها را در یونسکو ثبت کرد. به گفته او، انجام این کار به وجود تعامل 
کنون فعالیت خاصی  که تا کشور نیاز دارد  و هماهنگی میان دو 
کنون با گذشت سه سال از این  در این زمینه انجام نشده است. ا
اظهارات هنوز هم اقدام درخوری را درخصوص شکل گیری این 
تعامل و هماهنگی شاهد نیستیم. انتظار می رود پس از امضای 
متن تفاهم نامه های همکاری جدید میان ایــران و ترکمنستان 
ــوارد در دســتــورکــار قـــرار گــیــرد و اقــدامــات عملی  تــوجــه بــه ایــن مـ
که دو استان  مفیدی برای تحقق این اهــداف انجام شود. حال 
کات فرهنگی فراوانی  گلستان به موجب اشترا خراسان رضوی و 
کنان آنها با مردم ترکمنستان دارند، در راس این همکاری  که سا
مشترک فرهنگی قرار گرفته اند، امید می رود دستاوردهای مثبتی 
در زمینه موسیقی و صنایع دستی حاصل شود. حتی شاید بتوان 
در صورت به خرج دادن همت و تالش کافی و انجام سرمایه گذاری 
الزم و کارشناسی شده، صنایع دستی مشترک با ترکمنستان را در 
آینده از قالب یک هنر بومی مهجور خارج ساخت و آن را به یک 

صنعت واقعی با ابعاد جهانی یا دست کم منطقه ای تبدیل کرد.

ی که به ایران داشت با همتای خود حسین امیرعبداللهیان مالقات کرد. در این دیدار اگرچه  وز ۲۵ خردادماه امسال رشید مــردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان طی سفر ر

نویسنده و منتقد

رضا حسینی

وز  عالوه بر مسائل سیاسی و اقتصادی سخن از مسائل فرهنگی نیز به میان آمد اما بحث بر سر این موضوع چندان مفصل نبود و به اشاراتی گذرا محدود ماند. بااین حال سه ر
ی، اقتصادی و  ی بین سران دو کشور به امضا رسید که عالوه بر موضوعات تجار بعد در جریان سفر رئیس جمهور ترکمنستان، سردار بردی محمداف به ایــران، ۹ سند همکار

سیاسی، امور فرهنگی را نیز دربرمی گرفت. 
و و بالکان ترکمنستان هموار شد و یک یادداشت   براساس مفاد موجود در این اسناد، امکان تعامل فرهنگی میان دو استان خراسان رضوی و گلستان ایران با دو استان مر
ی  ود امضای اسناد مذکور امکان همکار ی اسالمی ایران با کمیته دولتی رادیو وتلویزیون ترکمنستان به امضا رسید. انتظار می ر ی نیز میان صداوسیمای جمهور تفاهم همکار
ی مشترک را در حوزه رادیو، تلویزیون، ادبیات، موسیقی، صنایع دستی و سینما برای دو کشور فراهم کند. با این اوصاف بد  دوجانبه و استفاده از ظرفیت های فرهنگی و هنر

نیست نگاهی به گوشه ای از این ظرفیت ها داشته باشیم.

مشاهیر مشترک 
ی هستند که هم مردم ایران و هم مردم ترکمنستان به آنها احترام می گذارند.  ی تنها سه تن از مشاهیر  مختومقلی فراغی، ابوسعید ابوالخیر و نجم الدین کبر

ی نسبت به او نشان  زهای ایران قرار دارد، مردم ترکمنستان در طول تاریخ معاصر توجه بیشتر با وجود این که محل تولد و درگذشت مختومقلی اکنون داخل مر
وژه های فرهنگی و  ی را به کمک تعریف پر داده اند و در مورد این شخصیت تاریخی فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی نیز ساخته اند. می توان این کم کار

وژه ها  ومی ندارد که این پر ( با هنرمندان و فرهنگیان ترکمنستان جبران کرد. لز ی مشترک )در مورد ابعاد مختلف زندگی مختومقلی یا سایر مشاهیر هنر
حتما ساخت فیلم سینمایی یا سریال تلویزیونی را دربربگیرد و می توان آنها را در قالب خلق نمایشنامه، رمان یا کتاب های مصور نیز تعریف کرد. 

وژه ای هدفمند را طراحی نمود که در آن نویسندگان و طراحان خالق و جوان ایران و ترکمنستان با کمک و همراهی یکدیگر  به عنوان مثال می توان پر
( یک کتاب مصور جذاب براساس زندگی این مشاهیر برای کودکان و نوجوانان تالیف کنند. ی و از راه دور )حتی به صورت مجاز
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 انتظار می رود 
پس از امضای متن 
تفاهم نامه های 

همکاری جدید میان 
ایران و ترکمنستان 
توجه به این موارد 

در دستورکار قرار 
گیرد و اقدامات 

عملی مفیدی برای 
تحقق این اهداف 
فرهنگی انجام شود

مروری بر انتظاراتی که از تفاهم نامه های ایران و ترکمنستان می رود

ظرفیت های مشترک فرهنگی برای تولیدات بزرگ 
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کارگاه زندگی

۱۲L I F E  S T Y L E

سبک زندگی

��ول ��دی
�ـــ��ـــ�ی- �ـــ�ـــ�ی در  ــ�ل  ــ ــ�: ۱) � ــ�ـ ا�ـ
���ه-   �� (۲ ������ ��ز��ران- ��ای 
��ر��   ���������  ������ �ــ�ر�ــ�دان 
��ش �� ۳) از ��ا��ی ���� و ��ده ��� 
ــ�ازه  ا� ــ�ای  � ا�����- �����ر- وا�ــ�ی 
ــ�ره- ����ای  ���ی ز�ــ�ن ۴) ���� ا�ـ
د��� زر����- ���ن د��� ۵) �����ی 
����ر و �ــ� �ــ��ــ�- �ــ��ــ� �ـــ�زی �ــ�ای 
ــ�ــ�ی- ���  � ���� �ــ�ــ�رت �ـــ�ف 
�ـــ�ف �����-  زده-  آ�ـــ�ر  ــ��ــ�ن ۶)  �
��ب  ا�����-  در  ا�����   (۷  ���� ــ�ای  �
روز- د�ــ� �ــ�ب ۸) در�ــ��ــ� از ����ن �� 
�����- �� ��ارم ���- ��� �� ۹) ر�� آ��- 
��� ����رد دو �����ن- ������ی ۱۰) 
��� د��ن- ��ده آرا��� ��ه ��- ���� 
۱۱) ��ا����- ر����ر- ����ن ����وب 
�ــ�ق ۱۲) ار�ــ�ــ�ش- �ــ��ــ�ب- �ــ�ل ژا�� 
 (۱۴ �ــ�ا�ــ�ــ�ــ�  آرزو-  آذری-  ــ�در  �ـ  (۱۳
���� ر��� ا��ان از دوران ��� �� ����ن 
����� �������ن- ���� ��ر�� ���� 
ــ�ر�ــ�- ����  ۱۵) �ـــ�ده او�ــ�ــ� ����� �

�����ه- ا��ا�� در �����ن �� ��.

�ـــ�ـــ�دی:  ۱) از د�ـــ� �ــ�ــ�ــ� ��� 
���- ��ف ��ی ��ری- ��ار دادن ۲) 
از در��ت �����- ��� �����ل ������� 
 -����  �����  (۳  ���� آ�ــ�ــ�ــ�دام- 
 ����� از  ����ن ۴)  و  ���ه- ���   ���
��در در����- ���� ��وش- �� ������ 
۵) د�ــ�ــ�ری- �ــ�ر �ــ�را- ادب ۶) در�� 
��د��ه- دارای ���م و  ��دان-  ������ه 
����� ۷) ��� ���- ��م- ��� ۸) ���ی 
در ���ب �ــ�ــ�ان- ���� آ�ــ� در ���ب 
ــ�ن ۹) ���  ــ ���� ا�ـــ�ان- ���ره دروازه �
��آ��- درد�ــ�ــ�ی- ��� �����ت ۱۰) 
��ك از ����- �ــ�اداری- ��دا�� ���� 

۱۱) ���وم و ������- ��از��ه زور����-  
���� ای از �ــ�اد ���� ۱۲) �ــ�ــ�ه- �� 
ــ�و- د����ه  ــ�ا� ــ� �ــ�ــ� از �ــ�ــ��ــ�ــ� �
رد���ی در ��ا���� ۱۳) ��د����- ���� 
��ر ���- ��ه ���� ۱۴) ���رت- ا��اد 
 ��� ــ�اده-  �ــ�� ر���   �������  ���
�ــ��ــ�-  داد�ــ�ــ�ــ�ی   (۱۵  ����� ــ�ن  �ـ

�����- رود آرام.

 ��ول و��ه
 ��� ����ن  ���ار-   ������  (۱ ا���: 
آ�ــ�ی رود�ــ��ــ�- �ــ�ه ���� ۲) ���- 
����� از ��� �� ����ری از ا���ل ����� 

 ���  (۳ ��� ����ل ��  �ــ�ن را ����� و 
 ���������  -����  ���� آ�ــ�ر�ــ�ــ��ــ�- 
�ـــ��ـــ�- �ــ�ــ�-  ــ� ا�ــ��ــ�ــ�ی ۴)  ــ�� �
���ن-  ���ی-   �����  (۵  �������
ا�����ت، ر���ر و ��ا�� د���ان را درک 
������ن- ا��  ��دن ۶) �� ����ر- زن 
�� آ��ن ۷) از ��ا�� �����- �� ���- 
��ف ���ا�� ��ب ۸) د��ار- ��ر��دان 
ــ�ــ�ــ�- �ــ�ــ��ــ�  ــ� � ــ �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ــ��ــ� زا�ـ
ا����ل  �ــ�  ا�ــ�ــ�ــ�د  ����� ۹) �ــ�ــ�د- 
رو� از ���� �� ��� د���- ����ق ۱۰) 
����ده- ���ر ����- ر��� ۱۱) �����ر- 
درآ�� �����و� �� ا�����ت دو���- ���ز 

ــ�- �ــ�ــ�ل  ــ�ـ ــ� ۱۲) �ــ�ــ�ــ�ن در�ـ ــ� و�
�ــ�ا�ــ�ــ�ی ۱۳) ������  �ــ�ــ�  �ــ�ــ�ــ�- 
ــ�ز داو�ــ�ــ�  ــ�� ا�ـــ�ـــ�م- �ــ�ــ� رأی- �
�ــ�ن دا����،  ار�ــ�  ���ب ����ر   (۱۴
 (۱۵  !���� ���ه   -������ ������ه 
�� و��- ا����� �����- ��زار ����� 

���ان ��� ���ن.
���دی:   ۱) ر�� ��ی ��ری- در����ه- 
از �ــــ�ازم �ــ�ــ�ا�ــ� د�ـــ�ن و د�ــــ�ان ۲) 
�ـــ�د�ـــ�ن  �ــ�ــ�ــ�ــ� و �ـــ� ر�ـــــ�- �ــ�ــ� 
�����- زر��� ۳) ���� ����- ����ر 
�����ه- �����اری ����ری ا���� 
ــ�ان �ـــ�ی �ــ�ــ�- آ�ــ��ــ�  ــ ــ�ان ۴) د� ــ ا�
�����ری   ���� ������(ص)-  ــ�وه  �
۵) �ــ�ــ� �ــــ�ه- ز�ـــ�ـــ�ان- ا�ـــ� ���� 
ــ��ـــ�- �ـــ��ـــ� ا�ــ�ــ�ــ�ــ�ــ�-  ــ�ــ� �ـ � (۶
�ــ� آ�ــ�ــ� را  ــ�وا  ــ ــ�اده � ــ��ـ �ــ�ــ�ــ� ۷) �ـ
���- ��� ��- ا��ا���� ۸) ���� 
����م   ����� ای   ��������� �ـــ�م- 
��� رادی- �ــ�ف �ــ�ا  ۹) دو��� ��ف  ا
��م ��رده- ����� ۱۰) ��م ��ر   -������
ا��ا��� ���(ع)- ��وه ����- ��د ز�� ۱۱) 
��ر�� ا������ د����ف- درد ��- ��و 
۱۲) �� د��� آوردن- ���ن و �ــ�زش- ا��� 
��ر- دا�� ا����د-  ��ه و ���� ۱۳) ��زه 
آ�����ز و ������� آ����� ۱۴) �����- 
�ــ�ــ�ب ���  �ــ� �ــ�ــ�وا�ــ�- ������ه 
������ن-  ������ار  ��رد��   (۱۵ ��ن 

زود��ر و ������ار- ���ار ����.

 �� ���ل ��دی      ۶۲۲۹ �� ���ل  ���ه        ۶۲۲۹

���ل    ۶۲۳۰
��اح: ���ن ��را��

 لزوم توجه به لباس ملی ایرانی
 او��� �ــ�ر و در �ــ�ل �ــ�ی ���� 

��وه �����

 ���� ���ا��
����� ر����ن، ����� در ���س 
ــ�ل �ـــــــ�. در  ــ ــ ــ� ــ ــ ــ�ن ا� ــ ــ ــ� ــ ــ ــ�ا� ــ ــ ا�
��د ���  ۲۹���� ��ه ۱۳۰۱ ���� ��رای ا���� ����� 
در   ���� ��������ن  و   ������ ا�ــ�ــ�ی  �ــ�ــ�ی،  ��ر���ن 
 ���� �� و ���ار آ�� و  �ــ�ری ���� ����� ����  ����ت 
��� دار �� ��م ��ه ����ی �� �� ���ار��. �� ��ل ��� ���� 
ا���ع ����   ��� �� ا�ــ� ����ن ���ب ��  از  ����� ��ی 
��ه ����ی ��  ��وه ���� از���� رو�����ن ����  ا��ا�� �� 

�� ���� و �� و���ار ������. 
�� از ا�� ����ن ������  ��� �� ا�ــ�ادی  در �ــ�ده ��م ��
�� ���� �� �� �� ��� ����ن ��ای ���ی �� ��� روز ��� 
ا��ا��  ���س  ا�ــ�ــ�ی  �ــ��ــ�ن،   ���� �ــ�   .���� �� ����م 
�� �� ��رد و ا�����ت ز�ــ�دی ��� ا�ــ�ام ����� از���� 
رو����� �� و ����ت ا������ �� و��دآ�� و ���ن ز��ن 
��د �� ���س ���� و ��� ��رد ����� ��ار ����. در دی ��ه 
۱۳۱۴ �� ����� �� ���� ����ان، ���� و ���� ���� 
��ی �� ���� �� او��� ��م �� ��ای از��� ر��� ���� ���ـ ـ 

ا���� ا��ا���ن ��دا��� ��د. 
����� ����� از ���� ��� و د��� ادا�ــ� دا�ــ� �� ا�� �� 
او��� ��ر ر��� ا���ب ا���� در روز ���� و��� ���� ��ه 
��د��: «�� ��اح دار��،  ۱۳۷۰ در�ــ�ره ���س ا��ا�� ���� 
���ط دار�ــ�، ������ دار�ــ�؛ ������� ��ای زن �ــ�ن، ��ای 
ــ�ار د���؛  ���� و آن را ا��� � �ــ�د�ــ�ن، �ــ� ���س در�ــ� 
��د.» ��� ا�� ۱۹ �����ه ۱۳۸۳ در د��ار  ��ر�� را �� ��د  ا�� 
����ان، �����ن و �ــ�دم ���ان در�ــ�ره ����ا�� ا��ا�� 
��د�� و ������د  ����� و ����� از ��ل ��ی ���� ا����د 
داد�� �� ارا�� ا�����ی ���� ا��ا��، «���س ��� ا��ا���ن» 
 ���» ����� �� ��ا�� ��د. ���� �� ���� د��� ا�� 
��و��  ��ل  در  ا��ا���ن»   ����  ��� ار���ی  را���دی 
ا�� و ��ار ا�� ����� ��� ��ای ���� ا��ا���ن در ��� 
�� در ���ذ ���ی ���زی و ��و��  ����� �ــ�د؛ ����� ای 

������ ��� از ��� ا���س �� ��د.

یادداشت

� ������ ���� و ��ا���� ����ار ��دن ��ازن ���ن د�� و ��
 ��� ������ ����ط �� ��ر����� ���� ���� از ��� �� 
�� ا�ــ�اد ������ ���� را ��د  �� ����� �� ��� ا�� 
 �������  �� ��د��  از   ����  ��  ��� �����ا��   .����� ��
��دن و روز ���دا  ����ن ���� ����، در�� ���ف 
��د��ن ���  آ��� ����. و���� آ�ــ�زش ا�� ������ �� 

�����ه ��� �� �� ��ر و ��در و ا���ی ����اده ����. 

�ـــ�دک �ــ��ــ� ارزش �ـــ�ل، ���� �ــ� د�ــ� آوردن آن و 
��� ا�� ��  ��دن ��ل ���� را درک   � ا���� در�� ��
�� ���ر و ����� ��رگ ����. ���� �� ���� �� ��د��ن ���� 
 �� ��دن ����� �� ��د��ن �� ا�� ����� �����   �����
�������ن �� �� د��  ــ� زودی  � ����  � �� �� رو�� �� ا
 �� ��د���� ا�ــ�  �ــ� �ــ�رد. ا�ــ� ����� ���ی ���� 
  ،����  ���� ���ن   �� �� و   ����� ��  ������ �ــ�ل 

��� ��ن ��ام ��رژ ��� ��د. 
��دن  ��د��ن، ������  ��ای آ�ــ�زش ������ ���� �� 
�� ا��از��ی ��� �� ��� ا���� ز��دی دارد. ��� �� ��ی 
�� ��ا�� ��ل �����ن   ���� ����د  ا�� �� ��ام �� آ��� 
�����، �� ���ب ����� ��ا���ن ا����ح ���� و ��ل �� را 
�� ا�� ���� ��ا���ن ��� ����. ��� �� ��ا��� �� ���� 

�� در ��� ��� ���� ��ا���ن �����ی ��ارزش �����.  

کودکان را 
 با مفاهیم صرفه جویی 
آشنا کنیم

گفت وگو

���ر��ن �� ����� �� ��� �� ا��ا��  ���ن در  �� ا  ����� ����
ا��،  �� ا���� و �� ����. ��� ��م ا�� ���� را �� �� ��ار��؟

و  از �ــ�در  �ــ� ���� ��ی ������ و�ــ�د دارد،   ا���� در ����� 
����� �� ���س ��ی ����� و ا���ت و  �������ی ���� و ا���� 
���� ��ی ����ط �� �����. و�� �������� ����� �� ����� ز��دی 
�� ���� �� ��ارد �������ی ����د در ��زار ا�� �� ��� ��ان ��م 

�����ن ��ا��، ��ن ��� ���� �����ش ��ون ا���ل  ����� را �� ا
( د��� و...) �����. ��� ��ان ��� ا�� �����ت ���� ا�� ��ن 
ــ�اع ���س �� ��ای  ــ� و ا� �ــ�ر�ــ�د ���� دار� ���� در �ــ�ب �ــ� �ــ�ام 
���ن �� و ��ا�� ����� ا����ده �� ��د ا�� �������� در ���ر �� از 
���� از ا�� �����ت ا�����داری و در ���� ����� وارد ��زار �� ��د. 
��� در ا����ب ��� ��ر�� �� �� د�� ��� ��د و ��ر�� ای ��ای 

�� ����� آن ����، ��� �������ی  ��ر �� رود  دو�� ����� �� 
���ر��ن �� ��ه ��د. در ���� از  �� ز���� در  ���� ای ��ن ��� 
ا�� �����ت ��� ��ر���� ر�� �� ر���� ��� ��د و ��ا�� �� 

و ��ش �� ا��اد دارد. 
�� �� ����� �� �� ���� �� ���� در �����  �� ���ل دار�ــ� 

رو �� رو �����.
��� �������� در ����ری از ��ارد ا�� ���� ا��.

�� ��� �� ر�� ا�� و����، ����� ��ا�� ����� از دا����ه ا��.
���،  ��ا�� ���� و دا����ه �� ���� ��ی ا��. دا������ن 
� ��ی ���� ���� دار�� و در �������ه �� ���ر  ��ا�� ���س، ��
����� دار�� و ��� در ����اره ��� ���م �� آور��. و�� �� ا�� ��ل در 
 �� � �� روی ا�� �� ا�� ���� و��، ������ و��د دارد. در ���� �� ا
��ر ��د و ��� ����� ����ه ��� در آن د��� ��د ��زه ��ا�� ���س، 

��ر�� و ���� ����ل و ����� ��دم ����� �� ��د. 
ا�� �� ����� و ���� �� �� ار���ط ��ار�� از ��� ���� �� ��د؟ آ�� 

���������ه ��د��ا�� ��� �� ��� �� دا����ه آر�����ا ��� �� ���؟
��� ����� ���ان را�� �� دا����ه ا����د ��� ��� در ���� �� 
�� از ��� ���� ��� ��� �� ��ار��. ا���� از و��� �� ر���� �� �� 
����� ���س و ���� ورود ��ده ا��، او��ع ���� از ��� ��ه و�� 
���ز ا�� �����ت �� ا�� و ا��� ���������ه �� ����� �� د��� 

��� ��ری ���� و ����� ای ��ای ��ا�� ���داز��. ��� ���� از آ��� 
از ���ر��ی ��ر�� ���س آ��ده را �� ���� و ا���� آن را ��ز �� ���� 
و د���� ���ن ا��� را �� ��ر �� ���� �� ��� ����� ا�����زی ��ا��� 
را  ��ا��   ����� ا�ــ�ا�ــ�،   � ��� ������ی  ��ر�� ��  در   .�����
ــ�دآوری  �  ���� ����ی  ر����    ،����� در   ��  ���� ��  ����

آ��� �� ��د. 
�� در�� ا�� ا�� �����  �� ����� �� ��� ���� ��ار�� 
����د �ــ�ارد. �� �ــ�ا و�� ��ن  ا��ا�� در �ــ�زه ���� ���� ��� 

ا�� ���� ا��؟
�� ا���  ��� ���� ���� در ����� �� ����ر ز��د ا�� و آن ��ر 
��ه، ��� از ۱۵۰ ��� ���� ا��ام در ����� ا��� ا��ا�� و��د 
�� ��ار��. ��ل  دارد. �� �� در ��ا�� ���س ز���،  ���� ا���م 
��ه ����� ��� دو ��� ���س ز���� و ��دا��  ���ری ���  آن �� 
���� دارد و�� در �����ات ر���� ای ��د آ���ر ��ب روی ا�� 
���س �� و ر�� �� ����ر �� د�� �� آ��� را �� د��� �������ه ا��. 
�� ���� روی ��ا�� ��ی  ������ ا�ــ�  ــ� ��  �� �� دار� آ��� 
ا�ــ�وزی �� ا�� ���ارد ا�� �� ��� ��� در واردات و ����� ��ر�� 
����� و ����ب در ���ر از �� �� و ���� ����د���� �� ����� 
�� ������ �� ����� ����� ا��ا�� ����،   ��دم، ������  ا��ره 

���� ���ه ا��.

��ر�� ���� ��ی ��زه �� و ���س در ��� و �� �� �� ��� ���ت ���� دا����ه 

���� ا���م در �� و ���س
�� ��ا��� 

�� در ��زه �� و ���س در ���ر��ن ��ی �� د�ر ���� ا���ده ا�� و �����ر ���� �� ������� و د������� 

��وه �����

��ه ا��. ����� ا�� �� �����ی از ������ن �� د�� ���� �� دل ��ی ����� از ���� ���س ��ز�� ��د��، در ���� ���ز
���� �� ���� از ���� �� ���� �� ���� �� ��� �� ر��، �� ���ب در ��ل ����� ������ �� و ��� ���� 
��دم ا��. در ��رد ا�� د���� �� ���� �� ���� �� د��� ر���� ��ا��، ��� ���ت ���� ر��� ��ا�� ��ر�� و ���س دا����ه 
��� دا����ه ا����ا ��� و �� ��ده ا��، ���� �� در��ره ��� ��ر�� ��ی ����د در ��زار، ��ع ا�����، ��ش �� و ر�� ���ی �� 

د���� و ا����د دارد؛ ��ر�� �� �� ���� ا�� ����� ا��� ا��ا�� وارد ��زه �� و ���س ��د، ��� ����ت از ��� ��ا�� ر��. 

����� را�ی ����� ��د �����؟
�� ا����د �� ر���� �� در ��زه ��������ی �� ��ا��� ����ر ا����ار �����. ا���ل 
����اره �� و ���س ��� ��ار ا�� �����ن �� ���� ���ف و ���ب در �����ه ����ار ��د 
ا�� ���� ���� �� ��� در ا�� ��زه ز���� ���� ا�����ت ��رد ���� ��ار ����د و در 
��رد �� و ���س ��ف زد. د��� دارد �� �� ر���� ای ��دن ����� و ��� ز���� اش �� 
��� ���� ��� از ������� ��ی آن ا��، ��ش ���دی �� ��� و ا����� ��دا�� ��ی 
���� ���� ����� ��� از ا�� ر���ر دارد. �� ���ز �� �����ن ���ی و دا���ن ��دا�ی در ��زه 
���� و �� و ���س دا���، ���� ���ن ���ی �� در د��� در ��ل ا���م ا��.  ا���� 
در ����ن ���� ��ی دا������ ���ر��ن از ا�� ���� ��ر�� ���د و��د دارد، 
��� دا������ از ا���ر ��دو�� ا���م ����� و ��� را �� ���س ����� ��ده 
ا��. �� ����� �� ������ ��ی ���دی دارد و ��ی ��ر �� ��اوان ا��،  

��� ر���� �� ���� �� ��ت ��ی ��ر �������. 

�� ���� �� ��ارد �������ی ����د در ��زار ا�� �� ��� ��ان ��م 

����� را�ی ����� ��د �����؟

����اره �� و ���س ��� ��ار ا�� �����ن �� ���� ���ف و ���ب در �����ه ����ار ��د 
ا�� ���� ���� �� ��� در ا�� ��زه ز���� ���� ا�����ت ��رد ���� ��ار ����د و در 
��رد �� و ���س ��ف زد. د��� دارد �� �� ر���� ای ��دن ����� و ��� ز���� اش �� 
��� ���� ��� از ������� ��ی آن ا��، ��ش ���دی �� ��� و ا����� ��دا�� ��ی 
���� ���� ����� ��� از ا�� ر���ر دارد. �� ���ز �� �����ن ���ی و دا���ن ��دا�ی در ��زه 
���� و �� و ���س دا���، ���� ���ن ���ی �� در د��� در ��ل ا���م ا��.  ا���� 
در ����ن ���� ��ی دا������ ���ر��ن از ا�� ���� ��ر�� ���د و��د دارد، 
��� دا������ از ا���ر ��دو�� ا���م ����� و ��� را �� ���س ����� ��ده 
ا��. �� ����� �� ������ ��ی ���دی دارد و ��ی ��ر �� ��اوان ا��،  
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E C O N O M I C۱۳

از  �����ت  ����ن د��ــ��ــ� 

�وح ا... ������

��وه  ا����د

ــ�ی �ــــــ��ــــــ� و  ــ ــ ــ� �ـ ــ ــ ــ��ـ ــ ــ �ـ
������� وا����ی ���� 
�ــ� ���ی ��� �ـــ� �ود و 
��� �� آ��ر��ی ا��م ��ه 
ــ�ر  ــ از �ـــــ�ی �ــــ�ز�ــــ�ن ا�
ــ�ه ا�ــ�ــ�  �ــ��ــ�ــ��ــ� در دو �ـ
��� دو �����ن و ۳۰۰ ��ار ����ن �����ت از ا�� 
ــــ� ر�ــــ� در �ــ�ــ��ــ�  ــ� �ــــ�ه ا�ــــ�. ا� �ــ�ــ� ا�ــ
��آ�رد��ی ��رت ����� ����  �� ۴۰۰۰ �����رد 

����ن درآ�� از  ا�� ��� ������ ��� ا��.

����ن در���� �����ت از ���� ��ی ���� در ��ل 
۹۹ ����� �� ا�� در ��م ���� ا���ف ��� ���� 

ــ� را  در �ــ�ــ�ص آ��� ���� ا�ــ�ا�ــ�، �ــ�ا�ــ� �ــ�اوا�
��د  در ���� ا�� �����ت از ���� ��ی ���� ا���د 
ا�ــ� �� از �� ��ل �� ا����� ر��� �ــ�ز�ــ�ن ا��ر 
������� در دو�� ���د�� ا�� ���� ��دا��� ��، 
����� ��ه   ��� در ۱۵   �� آ��� ����  ا�ــ�   �����
�� در ���ر ��ه ا���ای ��ل و ���ر ��ه   ���� ����
�����ت در����  ����ل   �����  ���� ��ل  ����ن 

 ��ا��� ��.
�ــ� �ــ��ــ�ن و����  ــ�ر �ــ�ــ�د از آ�ــ�ــ�  � ــ� �ــ��ــ�ن  ــ� ا� ا�
را   ���� از   ����  ������ وا�ــ��ــ�ی   �������
�����ه وزارت راه و �����زی ��ار داده ��د و ا�� 
ک و ا���ن، ا��  وزار����� ���� از ���� ������ ا��
������� ����� �� ��د  ا�ــ�ر  �� ��ز��ن  را   �� ����
��  ��� وزارت راه و �����زی و  و �� ا���ف ���� 
 ،�� � ا�ــ� ز���� ��� ا�ــ�ر ������� در  �ــ�ز�ــ�ن 

ک  و���� ������� وا����ی ���� �� ������ ا��
و ا���ن ���ل ��.

راه و  ــ��ــ�ــ�، وزارت  � �ـــ�ورد�ـــ� �ـــ�ل  ــ�  ــ اوا�ـ از 
�� �������ن ����ار ����  ��د  �����زی ا��م 
ک ��د را در ������  ���� �� ا����ت ����ط �� ا��
ک و ا���ن ��� ���� �� و���� ����� آ��� از  ا��
��� ���� �� دارای ���� ��دن ��ای ا���ل �����ت 

���� ��د.

       تشدید اختالف 

وزارت راه و سازمان مالیاتی
ا�ــ� دو �ــ�ز�ــ�ن در ���ص ���ه  دا��� ا���ف 
ــ� از �ــ�ــ�ــ� و  ــ�� �ــ�ــ��ــ� وا�ـــ��ـــ�ی �ــ�ــ�ــ��ــ� �
����ی  ا�ــ��ــ�ت ����ط �� آ���، �ــ�در�ــ� �ــ�دن 
�ــ�ــ�ــ�، �ــ�ــ�ــ� �ـــ�ـــ�دن �ــ��ــ� و ز�ــــ�ن �ــ��ــ� 

�ــ� ���� وزارت راه و �����زی  �ــ�دن وا�ــ��ــ� 
ا����اج ��ه، ����� �� �� ��ری �� وزارت راه 
و �����زی از ����� �� �����ن و ۱۷۰ ��ار وا�� 
��ز��ن  ا�ــ�  داد   ���  ������� ا�ــ�ر  اداره  �ــ�   ����
�����ت ���� در���� ا����ت ۱۲ ��ار وا�� ���� را

 ����� ��د.
ار�ــ�ل  ــ� ������� ���� ��ی ���� و  رو� ���ی   
ر���  ا���اض   ،������� ��ز��ن   �� آ���  ا����ت 
 �������� �� ���� را �� د���ل دا��� �� ��ری 
������ف در ����ی �� وزارت راه و �����زی در��ره 
�ــ�ــ�: «در ا����   ــ�ای �ــ��ــ�ن �ــ��ــ�ــ�ت ����  ا�ــ
�� �� و��د  ����ی �� وزارت راه و �����زی دارم 
راه ا�ـــ�ازی ������ ����ط �� ������ و ا����ده از 
ک ����، ��� �ــ�ا�ــ�س �ــ�دا�ــ�ــ�ری ���� از  ا�ــ�
��� �� ���� ���� �� ��ی ��� �� �ــ�ار ���� 
�� �� ��� �� ر��  ���� �����ت در���� ��ه ا�� 

وزارت راه ���� در ا�� ز���� ��ی �� ��� ���.»
 ���� وا����ی   ������� ��ر�����ن،   ����  ��
���ز��� ����ری ���داری ا�� و ا�� وزار����� 

��ر ���� را ��ای ������� وا����ی ���� دارد.

   زیرساخت فراهم نیست

��ر���س ��زه ���� در ��� و�� ��  ا��� ����ی، 
��م �� �� ���ن ا�� �� ���ز ز������ ��ی ا��ای 
 ����  ���� ���� ��ی  از  �����ت  در�ــ��ــ�  �ــ��ــ�ن 
����، �ــ� �ــ��ــ�:« �ــ�ف و�ــ� �ــ� �ــ��ــ�ن ��ب 
د���� ��ای ������ آن ���� و ���� ز������ ��ی 
ا��ا�� آن ��ا�� ��د، �� ��� �� ����ن ��ب در 
��رت ���د ��ا�� ��ای ا��ا ���� �� ���د اداری و 
���� را����ن د����ه ا��ا�� ���� ��ا�� ��.»

ــ�ای ��  ــ ــ�رم را � ــ ــ��ــ� � � وی �ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ� و 
�ــ�د و �����  ���� �ـــ�زار ���� �ـــ�وری �ــ�ــ�ان 
ــ�زار  ــ�ر �ــ��ــ��ــ� ای از �ـ ــ� �ـ ــ�رت ر�ـ �ــ� در �ــ ا�ـــ� 
 ����  ���� ���د  و  ا����ر   ���� د���   ،����

���ا��� ��د.
���� وی، �ــ� ���� �ــ� ��� �ــ�ــ�دی ا��ره ���  �ــ� 
وزارت راه و �����زی �� ����ری ���� ��ز��ن �� 

���� د ر���ص در���� �����ت از ���� ��ی ���� 
ا��ام ���.

ــ�ی �������، د�ـــ�اری  ــ�ار� ����ی ا�ــ�ا�ــ� آ�ـــ�ر �
������� �����ن وا���، ا��ا�� ��ر����� ��ی 
ــ�زار ���� را از����  �ـــ�دم و در ����� ���� �ــ� �ـ
�ــ� ا�ـــ�ای ���� ا�ــ� ����ن  ���� ���� دا�ــ�ــ� 
�ــ�ر�ــ�ــ�س �ـــ�زه ���� ادا�ـــ�  �ـــ�د. ا�ـــ�  �ــ�ــ�ان 
داد:«ا�ــ�ــ�ــ�د�ــ� �� �����د �ــ�ز�ــ�ن �����ت در ا��  
���ص در ������� ���� ��ی ���� و ا�� �����ت 
از آ���، ���� ��ه �� ا�� و��ه داده �� ��� از �����ه 
ا����ت ���� از و��ل ���� ��ی ������� ا��م ���.»

�ــ��ره ۶۲۴۶ ۱۴۰۱ ��� ۵ ���ــ���

با دست خودمان قیمت ها را 
به ارز وابسته کردیم

��د��ن  د�ــ�  �ــ�   :��� وز�ــ�  ����� ا���،  ���ر�� 
��ر ا��ا�� دارد.  ��د��. ا��  � ارز وا����  ���� �� را �� ��
ــ�اد او�ــ�ــ�، ا�ــ� دوم، ا�ــ� ا����ری  ا�ــ� ����، ا�ــ� واردات �
����� ��� ���و���� ��  �ــ�رم ا�� و ا�� ��م ��� ���� از 
� ارز وا���� �����. �� ���ان  ��� ��ا��� ��د��ن �� ��
 ����� � ����� ��� او�ــ�ا�ــ� و رو��� ��� �ــ� �ــ�د، �ــ�
ــ�ان ��� �ــ� �ــ�ــ�ن �����  ــ� رود و در ا�ـ ــ�� �ـ ���و���� �

ا��ا�� ���� را �� �����. 
ا��ح �����ر ��� ا��؛ ز��ا در ��ا�� ������ار ����� و 
�� ��ا��� ا��ح �����ر را ا���م د���. ��� ��ل ���ا�� 
ــ�؛ از ��ی د��� �ــ�ای ������ن  �ــ�رم �ــ��ی ۳۰ در�ــ� دار�
��زو��ر ���� ���ز �� ز��ن و ا��ژی ا�� و ������ ����� 
��زو��ر�� ����� �ــ�ه ای را �� ��� �ــ� ا�ــ�ازد و ا�ــ� ا�ــ�اد 

��� ا��ازی �� ����. 
۴۰۰۰ �����رد ����ن در ��� ����� ���� ز����ه ای ����� 
�� و ۲۰ در�� ����� ���� ا���ل از ا�� ���� ا���م ��ا�� 
��. ��ر��ل ۵۰۰ �����ن �� از ���دن ��دا�� دا���� ا�� 
۴/۵ �����ن �� ا�� ��ده ��م ��در �� �� د���ورد ���� 
����ف �� �� وژه ������� ذ���� ��و�  ا��. در ��زه ا
��م ���� ��ا��ن ����� ����� ����ر ����  �� در   ��

��� ��. �� �� ��ه آ�� �����ت د��� �� ا��م �� ��د. 
و���� ���� ��درو ���� ���ل ���� ا�� رو�� ���� ���ل
�� ��ر���� ��د   ا��؛ ��ر��ل ۱۴۳ ��ار ��دروی ����، 
 �� ا�� در �� ��ه ا���ل �� ۴۲ �ــ�ار د����ه ر���ه ا�� 

���� ۷۰ در��ی  ���ن از 
�ـــ�ت ا�ــــــ�  در  دارد. 
ــ�ه  ــ�ـ ــ�ـ د�ـ �ـــــــــ�ار   ۲۴۶
����� �� و ��ت ����� 

�ــ�ر�ــ�ل �ــ�د�ــ� �� 
۱۸۰ ��ار د����ه 

�ـــــــ�ـــــــ��ـــــــ� 
��ه ��د. 

نگاه

تورم خوراکی ها 
آشامیدنی ها 

و   دخانیات

 در��
۲۵/۴  

��داد ۱۴۰۱

احتکار مسکن 
 ������� ا�ـــ�ر  �ــ�ر�ــ�ــ�س  �ــ�ــ��ــ�،   ����
ــ��ـــ�ـــ�ت از  ــ� �ـ ــ ــ�� ــ ــ�ح د�� ــ ــــ� �ـ ــ�ره � ــ ــ ــ� ا�ـ ــ �
 �����»:���� �� �ــ��ــ�  �ــ��ــ� �ــ�ی �ــ�ی 
�����ت ����� در ���ر ��� ����� ���� �� 
درآ����ی ����، ��� ���� ����� دارد، 
���� ��ی ������� در ���ر از ���ع ���ا�� 
�ـــ��ـــ�ردار ���� و ا�ــ� �ــ��ــ�ع ز���� را 
�ــ�ای ��وت ا����ی ��ی �ــ�ذب ا���د ��ده 

ا��.» 
�ی �� ���ن ا�� �� د����� �����ت �� ���ان 
د��  �ــ� �ــ�رت  ����� ��ی   ����� �ــ� 
ــ�زار را �ــ�ا�ــ�  ــ �ــ��ــ��ــ� �ــ� �ــ�ا�ــ� �ــ��ــ�ن �
ــ�ــ�اد �ــ��ــ� �ــ�ی �ــ��ــ� را  �ــ�ــ�، ا�ـــ�ا�ـــ� �
در ���ص   ����  ����� ���د  از   ����
ا�ــ� �����ت ���ان �ــ�د. �����، �ــ�وه �� 
����� د����� �����ت از وا����ی ����، 
از �ــ�ح �ــ�ی ������ و ������  ا�ــ�ــ�ــ�ده 
������� �ــ�ای ���� ���� ���� را ����ی 
دا��� و���:« ��ای ���دل در ��زار ���� 

����� ���� �� �وش ��ی ���ی ا���� ��د.»

نکته

����: ���� آ��ر ا��ان

 در��
۳/۲

��داد ۱۴۰۰

 در��
۲/۴

��داد ۱۳۹۹

 در��
۰/۲

��داد ۱۳۹۸

 در��
۴/۲

��داد ۱۳۹۷

 در��
-۰/۲

��داد ۱۳۹۶

 در��
۱/۶

��داد ��داد ۱۳۹۵

�ـــــــ�ـــــــ��ـــــــ� 

�� ��ارش «��م ��» از ���� رو�� �����ت �����  از ���زل �� ��

������� ���� ��ی ����!

گزارش روز



�ــ��ره ۶۲۴۶ ۱۴۰۱ ��� ۵ ���ــ���

۱۴
H E A L T H

سالمت 

بیشتر بدانیم

آ��� �� ���ان ���د ا����د روی ���� ��ی 
 �� ا�����ن  �ــ� �ــ�ا�ــ�   ����� دارو�ــــ�ی 
ــ�ــ�د �ــ�ــ� �ــ��ــ�  � � �ــ�ــ� در را �ــ�ــ� 
�� ���� ��رد ����  ��ز��ن ��اودارو ا�� 

��ار ����د. 

سیب سالمت، نماد اعتماد
ــ�ــ�د، �ــ�ــ�ن د�ــ�ــ�ه آن ا�ــ�  � ا�ـــ� � در
�� ����� داروی �ــ�رد ���، رو�ــ� ������ را 
�ــ�ده و دارای ���ز ا�ــ�. ������   ��
����� ���� �� ��ر  روی ���� �� �ــ�آورده 
���ف ا�ــ�ا و ������ت �ــ�رد ا�ــ�ــ�ــ�ده در 
 �� � ��د ���ن ��ر  ��������ن دارو در

������ت �� ��رر��� در دارو��ی ������� روی ���� ���ی آ��� 
����� ��ه ا��. دارو��ی ����� �� ��م و���ن، ���� ������ت 
����� و ��ون ��ر�� ����� و ا���� و ���ن ��� ���� وزارت 
���ا��، ���� ��رد ا����د ���ده و ����� �� آ��� �� ���ان �� 

��آورده دارو�� �� ��ا�� ا�����ن ��د. 

خطر  بسته های دارویی
ا�� روز�� در ���ی ���زی، ���� ��ی ����� دارو��ی ����� 

���ی، ���� و ... در ��ل ����� ا�� و �������� 
����اران ز��دی را �� ��د ��� ��ده و ��وش ����� 
زار���ن �� ����: «���� ��ی دارو��  دار�ــ�. د��� 
ــ�، آ�ــ�ا�ــ�ــ�ی، د�����،  ــ�ق، �� ــ�ای ����ران � �ــ� �
������ن �� �����ری ��ن و ���� ��� و ... �� ��رت 
����ده ����� و ���� �� ��د، �� ��� ���ان ��ای 
��� ��د.   ����� و  ���ده   ����� ����ران   ���
���وت ��ی ��دی و ��ا��، ����ری ��ی ز���� ای 
ــ� و �ــ�ــ��ــ� �ــ�ی  ــ�� و �ـــ�ـــ�اه و �ـــ�ت و �ــ�ــ� �
����ری در ا�ــ�اد �����، ����وت ا�� و ��� از 
����� ا�� از ��ص، ����  ���ف ������ داروی 
و ���� ��ی دارو�ــ�،  ����ر ���� از ��ی ����� 
و���� ��ه و �� ���رت ���� از ���� ������� 

ا����ده ���.»

بعضی از این داروها ، کورتونی هستند
ا�� ����� �� ����  �� ا��ا��: «در �����، دارو�ــ�ی د���ی 
�� ��� ا��ا�� وزن و ���� �� ��د.  ــ�زار ����د ا�ــ�  �� در �
��ده ا�� ا�� �����  ����� �� ������� ز��دی ���ا  ا�� ���� ��ی 
�� ��� از ������ت ��  ��ر ر��� در ا�� دارو��  ������ت ���ن داده 
�� ��ا�� ��اد ��ر���� ����. ��ر��ن �� ��د ا����س آب و ��� در 

 ����� ��ن ��� ا��ا�� وزن و ���� �� ��د. ���� ���� ��ی 
�� ��وی ��ا��دول ��ده و ��ارض  �� در ��زار ���� �����ه  ا�� 
���������ه دار�ــ�. دارو�ــ�ی ��ک ا����د �� ��م و����� �� و��د 
�� ا��� ��وی ���دون و ������ت ����� �����. در �����  دارد 
ا����د �� �� دارو�� �� ���ص در ���ی ���زی ��ر ا������ ا�� 
و ����ت آن �� ��ا�� ���� ���ف ����ه را �� �����ه ا��ازد.» د��� 
زار���ن ��دآوری �� ���: «���ری ��ی ��زه ����� و ��ون ���ز �� 
� ���� در ��ل ر�� ����� و ������  ا�� روز�� در ��� ����� ��ر
�����، ا���  ــ�دی از ����ت ���زی �ــ�وش دارو�ـــ�ی  ���اد ز�
��د. ا���� آن د��� از ���ری ��ی  ������ز�� و ����� �� آ��� ا����د 
��ری ��� و ��������ی  ���� و ����� دارای ���ز �� د��� ����� 
و ������ی ا���� �ــ�رد ����� ا�ــ�. ا�� ���� ���ری �� ����� 
ارا�ــ� د�ــ�ــ�ه دارو�ـــ�ی ������ ������ و در �ــ�رت �ــ�وم در ����� 
����ی ��� ��� ����� دارو�� را ����ط �� �� ��ر ���ا �� ����ی 

ارا�� ��ده و ����� ���ف و ��ر��د در���� آن را �� �����.

داروهایی با اثرات شگفت انگیز!
ــ�ی  دارو�   ���� ���ف ����ه  ����ران   ����  �� ا������   ����
ــ� را �ــ�ــ�رش داده و  �ــ� ا��� �ــ� �ــ�رت ا������� ا�ــ� دارو�ـ  �����
ــ� را�ــ� ا�ــ� و ا��� �� ا�ــ�اد  �ــ�ده ا�ــ� از �����د ا�ــ� دارو� �ــ��ــ�اری 
د��� �� ����� �� ����. د��� زار�ــ�ــ�ن در ا�ــ� ���ص �� ����: 
�� ��� از �� ا����ر ا��ات ���� و����   ����� «دارو��ی ������ 
ــ� �ــ��ــ� ��� �ــ��ــ� و �ــ�ــ�ز �ــ��ــ��ــ� ����� �ـــ�ون ��  � ــ� ا دار�ـ
�� ��ا��� دارای �� �� ��� ����� ������ز و ������ �����. ��� 
���ی ��� ���� داروی ���ی �� ا��ات ���� د����� ���� وزن 
�� ������� ر���. از ا�� دارو ���اد ز��دی از ا��اد ا�����ل ��د�� و 
�� ���� وزن ������ی �� ر�����، ���� از ا�� �� ا�� دارو ��وی 
�� ���ر و ���ک  ��ده ا����دآور �� ��م ���� �� �� آ������� ��د 
ک و ���ان ������ی  ����ر �ــ�ی ا�ــ� و ���ف آن �ــ�ارض �����
ــ�ی �������� و  �ــ��ــ� ��ـ از �ــ�ــ�ف ����  �ــ��ــ�  ــ�ی  دارد. ��ـ
�� ��� از ���� ���� ������� و از د�ــ�  دادن  ����ر����  ا�ــ� 

���ت  ��د  �� ��د.»

���

��ای ��ا��ن 
��ارش ������ ���آر��  را 

ا��� ����

����� ���� ��ه در ���ی ���زی را ��ی ������ ����ت ���� ا������� ���� دارو��ی 

��� ���ف دا�و��ی ����ی
��� از ���ا�� ��ی ا���� در ��زه ���� �� ���ص در ��رد دا�و��ی �����، ������ت ���وا��� و ��در��� ا�� �� از ���� 

��وه دا�� و ����

����ه �������

���� ��ی ����ی و ����اره ای ��� �� ��د �� ����� در ��� ��ده ��وش ا��� ا�� ��ص �� و ���� �� و ���� دا�و��ی ����� 
����� ا����دی و ��د���� ��ی ��ن ����� ا��.   ���� ��ای ��� �� ��� آ��ه ���� �� �� د��� ����� ���ی �� د��ی راه 
و ���د د����� �� ������ن ���ب ��ای ر�� ��� از ������ �� ��ا���ن ��� آ��ه، د�� �� دا�� ���ی  ����ی و و���ه  �� 
و ����ت �������� �ــ�وش ا������� دا�و�ــ�ی ����� ��ه و �ــ�ای ر�� ��ــ�ی، ����، ����� �����، آ��ا���، ������ی ��ن، 
د���� و ... �� ���رش و ���� ا������� ���� ����  ��ی دا�و��ی ����� ا��ام ��ده ����� ا�� ����� �� ا��� ����اده �� ���ح 
�� ���� ا�� ا�� �� آ�� ����  دا�و��ی ����� �� �� ��رت ا������� ����ا�ی �� ��د از ��� ������، ���ز��ی دا���� و ���ا��� 
ــ�ای ر�ــ�ــ�ن �ــ� �ــ��ــ� ���� �ــ��ــ� �ــ��ــ� �ــ� د�ــ�ــ� ������� زار�ـــ�ـــ�ن، �ــ��ــ� ����� �ــ� ����  �زم را دارد �ــ� �ــ�ــ�؟ �ـ

��� و�� ��ده ا�� �� ���� آن را در ادا�� �� ��ا���.

���� �� د��� دا��� ������� 
 ������ آ�ــ�،   ،A  �������  ،B۱
 ����  ���� ����ا��   ���� و 
آ�ــ�ن ���   ����� و  ���ر��ن 

ا���س ��د. 

 ���� ���ی ������ ا�� �� ����ی 
���� ��ای ���� ���ر��ن و ����ن 
�ــ�ــ� ا�ــــ� و �ــ�ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ� 
ــ�ن ���، �ــ�ن ��ا��  �ــ��ــ�د در ز�

آرام��ی دا��� ����. 

ــ�ه �ـــ�ش  ــ ــ� ــ �ـــــ��ـــــ� �ـــــ�وت، �
و �����های ا�� �� �� د��� 
������� C ��اوا�� در ���� 
ا���د�� و ا���س ���� ا��

در�� ��� ���� �����ت. 

���ت ��� �ــ��ی ��و��ل ا��
��و��ل  آ��� ا����ا��  ا�� �� 
�� ����د ��ن ر���� �� ��� ��� 
����� ��د را �� ��������ی �� 

��� و�� د��. 

ا���زا���������  از   ���� �����ن   ����
ا��� و د��زا���ا����� ا��� ا�� �� 
��و ا�����ی ��ب ����اده ا��� ۳ ��ده 
و از ا�ــ�ــ�ل �ــ�ــ�ل�ــ�ی �ــ�ــ�ی �ــ�  ��� 

ا���اب �����، ������ی �����.  

به وقت استرس 
چه بخوریم؟

بی حسی و گزگز دست ها 
و مچ را نادیده نگیرید

�� �� �� ��ل �� ��� د�� �� و  ا

��وه دا�� و ����

������ ���ف

ا�����ن ��ن را ����م ��اب ����� 
��ده ا��، آن را ��د��ه ������. ا�� 
���� ���� ا�ــ� ����� او��� 
ا��� �� ���رم ���� ��ر��ل ���� �� 
ــ�ر �� ــ� ــ�ــ� �ــــ�ود � �ــ�ــ� در آ�ــ��
�ــ�ار   ����� ��� را   ��� �����ن   ۱۰
����� ��د،  �� ��د��ه  �� د�� و ا
���. �ــ�ــ�رم ����  ���� ا�ــ� آ��� �ــ���ــ� �ــ�ت ا�ــ�ــ�د 
�� از دا��  �ــ�ر�ــ�ل(CTS) ���د�� ��� ����� د�� ا�� 
������ در �� د�� ���ر �� ��� و او��� ���� آن �� ��� و ���� 
د�ــ� و �ــ� ����م �ــ� ا�ـــ�. �ــ� ������ �ــ�ــ�ــ�ری، ���� 
���� ا�� �� روز ���� ��د. ����ت ���اری ����� ���� ��دن 
�� ������ ���� �� د�� �� ��ر�� ���ار �� ��د از ��ا�� ا���د 
���رم ���� ��ر��ل ا��. ������ ���� ��ا�� ���� ����� 
�� ��ری ���و���، ����، آر���� رو�������، د���� و �ــ�رداری 
��ر��ل ���  �� ��ا�� ���� ��وز ا�� ���� ��د. ���رم ���� 
ز��ن ���� �� از ��دان ا�� و ا��اد ������ل را ����� ��� ����� 
��ار �� د��. ��ارد ز�� ��ر���� ا�� �� �� ��ا��� ��ای ����د �� 

������ی از ا�� ���� ا���م د���:

استراحت های مکرر داشته باشید
ــ� ��� ��ن  � ــ�ادی  ــ �ـــ�ر�ـــ�ل �ـــ� و�ـــ�ه �ــ�ــ�ن ا�ـ �ــ��ــ� �ــ��ــ� 
ــ�دی در د�ــ� و �� ا�ــ�، د��ه  ���ز��� ����ت �ــ�ــ�اری ز�
����ت   ���  ���� ا���ا��   ��  ��� د�� ��ی  �� ��د. 
�ــ�ری ���ز دارد، �� ���� �� دو �� �� ���� ����ر �� آ��� 

ا���ا�� ����� و ��� ورزش ����.

هنگام کار، مچ دست را صاف نگه دارید
����� ������ت ���ن �� د�� ار���ط ����� ��� و���� �� د�� 
و ���رم ���� ��ر��ل و��د دارد. ����� ��د را ��ری ����� ���� 
 ����  ��� .���� را�ــ��ــ� �� ���   ����  ���� ��  ��� ���� ��

�� د�� ��ن را ��ون �� ��دن در و���� ���� ��� دار��.

استفاده از مچ بند آتل دار را در نظر داشته باشید
�� ��� آ�ـــ� دار د�ــ� ��� را در ���� ���� ��� �ــ� دارد. 
�ــ� �ــ��ــ� ز�ـــ�دی ا���م  ــ� �� ��� در �ــ�ر�ــ�  ا�ــ�ــ�ــ�ده از ا�
�� د��� �� ����م ��اب �����، ����ر ��� ا�� و �� ��ا�� 

���وت ������ی ا���د ���.

از تمرین های مچ دست غافل نشوید
���ت   ������ �ــ��ــ�  �ــ�   ����  �����  ���� ����� روی 
ا��اف �� د�� �� ��د. ا���م ا�� ����� �� ���� �� ��د 
��ر��ل �� ��رد ���� ����� ��د را  �� از ����  ����ون ���� 
��� ���. در ا���م ا�� ����� ��، ����ت ����، �� ��دن و 

���� دادن �� د�� ��د را در ��� ������.

وضعیت بدنی مناسبی داشته باشید
دا��� و���� ���� ����� در ��� ��ر، ��� ��ای ��� و 
�� در ����� او��ت و���� ���� ��������  ��� �زم ����. ا
دا��� �����، ���� ا�� ا���ب ���� ��� ���ده ��د و 
در ����� د�� �� و �� ��� را ��� ����� ��ار د��. ����� 
�� ��� ��ن را ��ف ��� �� دار�� و ����ی ��ن را روی   ����

ز��� ��ار �� د���. 

برای کاهش درد از یخ استفاده کنید
 .��� �� ��� ا����ده از �� �� ����� درد د�� �� و �� 
�� ��ا���  �� د�ــ� �ــ�ن را �� �ــ�ت ��� �� ۱۰ د���� در �� 
��ر��ل ������ی  ��ر از ���رم ����  ���م �� ��ار د���. ا�� 

��� ��� ا�� درد ���� از آن را ���� �� د��.
ba-bamail.com :����

روند پیشرفت سرطان سینه
در شب، سریع تر است

����� �� ������ ���� ا���� در ����� ���ن �� د�� 
و��� ����ران ���� �� ����ن ���� �� ��ا���، ���ل ��ی 
ــ�ــ�ار �ـــ�ه و از �ــ��ــ� �ــ��ــ�ن �ــ�ن  ــ��ــ�ر ���� ا�ـــ� � �
ــ�ارش ��� و �ــ� ��� از �ــ�ــ� دی ���ز،  �ـ ��� �ــ��ــ�. �ــ� 
در   ������ ���ل ��ی  ــ�زل،  � دا����ه  �����ن   ����  ��
����ش (������ز) �� �����، �� ��ر ��اوم  �� ���ا  ��دش 
 ،������ ا�ــ�   ������ آ�ــ�ــ�،   �����  .���� ��� ا�ــ�ــ�د 
�� ����: «و��� �ــ�د ���� �� ����ن �ــ�اب ا�ــ�، ����ر 
ــ�ود: «����� �ــ� �ــ�ــ�ن �� د��  ــ �ــ�ــ�ار �ــ� �ــ�د.» وی ا�
�ــ�دش از ����ر ا���، ����  �ــ�ار ���ل ��ی ������ در 
�� ر��� روز و  ����ل �� ��د  ��ر��ن ���� ����� ������� 
�� �� را ����� �� ���.» �� ��ل ��ود ۲/۳�����ن ��� 
در ��ا�� ���ن �� ����ن ���� ���� �� ����. �����ن 
�������ن ��د�� و��� ����ن آ��� �� ���� ����� داده 
�� ��د، ����ران ����� �� ���� �� در��ن ���� �� د���. 

آزمایشگاه

تابستانه

  ا��ل آ������ �� ��ن را
��م ���� روز��ی ��ل ��د ������ در 

۷ راهکار عبور از 
گرمازدگی در تابستان

لطفا در گرما 
چای ننوشید!

میوه های سبز 
 و آب دار مهم است

کلیدهای کاهش 
آب بدن را 

بشناسید

گاهی بیشتر 
آب بنوشید

نخی و
 طبیعی بپوشید

از ���� ���� ��داد��ه، ���� ���ی اداره �ــ�ی دو��� ���� ���� �� از ��ر ���ف ا���ی 

��وه دا�� و ����

����ب 
���و����

����� ��د ا�� در ��ز ۲۳ ��داد، ���� ۱۴ و ۲۶ د���� ���، ���ان ���ف ��ق ���ر از ��ز 
۵۹��ار و ۸۹۲ ���وات ��ا�� ر�� و ر��رد �� ����� ای را ��� ��د. �� ���� �������� ���� 
�����، ا����ل و ����� ����ی ��ق ا��ان، ��� ���� �� ��د در ��� ������ن �� ر�� ۶۷��ار 
���وات ��� �و�� �و ����. ا�� ���ن �� د�� ��ا، �� ����ا���دا�� ��م ا�� و ������ی 
آ�� و ���ی و ... �� ��ت در ��ل ������ ا�� ا�� �� ��� ��ا��� ���� �� ��د��ن ��� ���� و 
از ���ل ��رج ����! �����ا�� ��ن در ���ض دو ا���ق ��ار دارد؛ ���� ����د آب ��ن و 
دوم، ����زد��. �� ��ر ���� �� ��وه �� ����� آب ��ن، ���� ����زد�� در ��ز��ی ��م و 

�����ه ��ل ����؟

به نوشیدنی های 
دیگر هم 
نیاز دارید

��ای ��ا��ن 
��ارش ������ 

���آر�� ��� را 
ا��� ����

�ــ�ن �� ������� ��ی 
���� د���ی ��� ���ز دارد. �� ا�� ��� 

�� در ��� ���ق، ���� از ا��ح ��ن ��� از د�� 
از ������� �� ����� ���، ��ت ز��ن  �ــ� رود. ���� 

����� ��ی �ــ�ن را ���اب ��� �ــ� دار�ــ�. �� از ورزش، 
���� ���� ا��ح و و������ ��ی ازد�� ر��� ����� ����؛ 

�ــ� ������� ��ی ���� د�ــ�ــ�ی �ــ�وه �ــ� آب  �����ا�� 
���ز دار��. ���، �����ز، ��� ��ت �����، آ����ه 

����� ����� آب ���وا��، �����ل و د��� 
�����ت ����� ا��.

ــ�، در ��  ــ��ـ �ـــ�ـــ�ک �ـ
ــ�ل، �ــ�ــ�ان در�ــ��ــ� آب را  ���� از �ـ

�ــ��ــ�، ��� ��  ــ�ا�ــ� �ــ� د�ــ� و ا�ــ� در ���  ا�
�� ورزش  ا��. از ��� ������ن ���������� آ�����، ا

�� ����، ��وه  ��  ���ز ���� ، ۱/۵ �� ۲/۵ ���ان آب �����ی 
�� ������ ���� ��� ��� از �� ���� ��ل  ���ز دار��. ا

دا�ــ�.  ��ا���  ���ز  �����ی  آب  �ــ�ــ�ار  �ــ�   ،����
���ز روزا�ـــ� �� آب  ����، ���ان  �ــ� ��� ���ی  ا

�� ���ان ���ق ����، ��� و ��ت ز��ن 
ورزش ����� دارد.

ز�ــ�ن �ــ�ردار و ���� ��ر ز��ن 
�ـــ� �ـــ�ـــ�ان آب  در دوره �ــ�ــ�د�ــ� 

�����ی ���ز دار�� ا�� ��ای آن �� ��ن در ��ل 
��ده ����، �� ��� ����  ���� آب در����  روز ���ان 

���� در ا�� ��ا�� ز����، �� ���ان �� ���ان آب ������
�ــ� از ������� از �ـــ�اب، ��� از ر��� �ــ� ر����اب
����ن �� و�ــ�ه ��ا�� و دو �ــ�ر در �ــ�ل روز �ــ�ای ���ل 

��م  ���اه �� ���ن و��ه ��� و ��� ا�� در روز��ی 
�ــ�ل، ���� �ــ�وه �ــ� ا�ــ� �ــ�ــ�ار، دو ����ن 

د��� ���  ������. 

ــ� ��  �ـ ا�ن  �ــ�ــ�ــ� 
����؛ ��ا��� د��  ��چ ���وا�� ��� 

�ـــ�دن �ــ� آن �ــ� ����� ��� ����ف  �ــ� ��� 
ــ� روزا�ـــ�  ــ�ا� ــ� �ـــ�. �ــ�ــ��ــ�ا�ــ� در �ــ��ــ��ــ� � ــ�ا� �

(�ــ�م  ا����ج   ����� آب داری  ���ه ��ی  و  ���ی �� 
���، ������ش، ���، ��� ���� و  ا�ـــ�اع  و �ــ�ــ�ر�ــ�)، 
���س و آ�����، ا���ر��، آ����س، آ�� و زردآ�ــ�  ا�ــ�اع 

ــ� و  ــ ــ�ش �ـ ــ ــ�ـ ــ را �ـــ�ـــ�ـــ�ـــ��ـــ�ـــ�.  ا�ــــــــــ�اع د�ـ
�ــ��ــ�ــ� �ــ�ی ����ر  ــ� �ــ�ــ�  ــ�ش � ــ�د� �

 .����� ����

ــ�  ــ�ـ �ــــــ��ــــــ�ــــــ�ن �ـ
������� �� در او� ���� ��ب ����. 

 ������ �ـــ�وی  ������� ��ی  آ�ــ�ــ�  از�ــ�ــ�ــ� 
ا��. ���ف ������� ���� ����� ��ی (�� و��ه 

��ر��) و ���ه و ا��اع ������� ��ی ���� ��ه از آن، 
������ و  ���� ����� ����� �� ��د. د��� آن ��� 

ــ�. در��ر�� ��  ���� �ــ��ــ�د در ���ه و �ــ�ی ا�
�ــ�دت �� �����ن ��ی و ���ه دار�ــ�، ���ار 

���� د��� �� آب ��ن  آن را ����ر 
���� ���ا ����. 

ــ� �ـــ� �ـــ��ـــ�ـــ� ــ ــ ــ� ــ ــ آ�
�� ا�ــ�ازه آ��� �� ����� ��� ا��. در 

��م ��ل از ���س ��ی ���� ��ه از ا���ف  روز��ی 
�� ��دت �� ا����ده از  ����. ا ����� و ��� ا����ده 

��راب دار��، ا��اع ��� �� ��ق ����ه را ا����ب ����. �����
���د �� �� �������   ��� ���ز، ���ار و ���ا�� ���� ا�� 

�� ���دل ��ا�� ����ی ا���م �ــ�د. ��ل ��ی ��� را 
دارای  ���س ��ی  از  �� ��ا���   ��  .���� ا����ب 

روز  �ــ�   .������  ����� ا�ــ�ــ�ف ������ 
دوش آب ��د ������. 

�ــ��ــ�  ادرار:  ــ�  ــ ر�ـ
ادرار �� ��� زرد ��ر�� ���  ر�ــ� 

 .���� ���� رود، ���� ا�� �� ���ان آب ��ن 
�ــ� آ�ــ�  ــ�ن، �ــ��ــ� و �ــ�ــ� �ــ� در ا�ـــ�  �ــ�ــ�ــ�: د�ــ

 �� ��� و  �ــ�ه  ��و���ه  و   ����� ���س،   ،���
��و� �� ��رش �� ����. ا���� ����� �� آ�� ��ن ا��. 

���� ��: ������، ���� ����، ��� زدن، ������ 
�� آ��  �ــ�وز  ���� �� و �ــ� �ــ�دن، ����� ��ی 

���� در ��ن ا�� و ���� �� ���� �� 
��ن ر����� ����. 

به میزان کافی 
آب بنوشید

 :�����
frederickhealth.org

extension.usu.edu

د��� زار���ن: 
دا�و��ی ����� 

�� ��م و���ن، ���� 
������ت ����� و ���ن 

����� ����� و ا���� 
و ��� ���� �زارت 
���ا��، ���� ��رد 

ا����د ������ 
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دانش
S C I E N C E۱۵

تازه های دانش

�ــ��ره ۶۲۴۶ ۱۴۰۱ ��� ۵ ���ــ���

طراحی آنتن های 
کوچک و کم حجم 
تلفن همراه در کشور

�� ���، �������ه و ��ز��� ���� ���� ���اه ��ای  ���� و  ���ر ���� �� ��ا�� آ���  �����ن 
���� ����� ������ی ������� �����ات ��ون ��� ��� ���رم ����. در ا�� ��وژه، دو آ��� ���� 
ا����ده در ���� ���اه ��ا�� ��ه �� او��� آ��� ����� �� آ��� �� ���� ا�� �� ۱۰ ���� ������� 
��� ���رم ���� ۷۰۰، ۸۵۰، ۹۰۰، ۱۷۰۰، ۱۸۰۰، ۱۹۰۰، ۲۱۰۰، ۲۳۰۰، ۲۵۰۰ و ۲۶۰۰ ������� را ���� 
�� د��. ا�� آ��� �� ������ ����� در ����س ��� را دار�� �� ا���� ���� ز����� و د��د��ی و ر���ر آ��� 
����� ����. �� ����� ا�� آ��� ��، ��اه ����اه ����� ����� �� 
��ا�� ���� ����� و ا���ن ���ری ��زی آن و��د دارد./ ���

�����ن �� ������� ز���� و ����� ��ا �����  دا�����ان را�� ��ای دورزدن ���ز 
�ــ�ده ا�ــ�. در ا�ــ� �ــ�ــ�وری از  از �ــ�ر ��ر��� �ــ� ا����ده از ������� ������ ا�ــ�ــ�د 
 ،�������� دی ا  ����� �ــ�ای  ����� ای  دو  ا����و���������  ��آ���   ��
ا��������� و آب �� َاِ���ت ا����ده �� ��د. ��� ار������ ��ی 
���������ه ��ا ��ای ر�� در ��ر��� �� ��ا��� َاِ���ت �� د�� 
آ��ه را ���ف ����. ��وه �� آن، ا�� ����� ������ آ��- �����

 �� ��ا�� ��زد�� ��ر ��ر��� را ا��ا�� د��./ ا����

ــ�ی �ــ���ــ�  ــ �ــ�ــ�ــ�ــ�ات �ــ�ــ��ــ�ــ�ــ� د�

��وه دا�� و ����

 ��� ����

��� ا�����س �� از ��ل ۱۹۸۰ �� �� 
 ������� �����ات  از   ����� ــ�وز،  ــ ا�
�ـــــ�۱۹۹۹  ۱۹۰۰ ــ�ی  ــ ــ�ل � ــ � د�ـــ��ـــ� 
��ارش  ���دی ��ده ا��. �� ا��س 
آ�����  �ــ�ی  و  ا�������   ��� اداره 
(NOAA) ��ل ۲۰۲۱ ���دی، د��ی 
ــ�ی �ـــ�ـــ�ن  ــ ــ�س �ـ ــ ــ��ـ ــ ــ�ـ ــ ــ�ــــ� ا�ـ �ــ
�� ۰/۶۵ در�� ����� ��اد ����� از ������� ��ن ر���ه ا��. �� 
��م�� و ���� ��د�� ����� و �����ات  �� ���� ��ل ��  ا�� 
ــ�ز �ــ� رو�ــ�  د�ــ��ــ� ز�ـــ�دی را در �ــ�ل آ��� ���� �����، �
�ــ�ــ�دی ا�ــ�ا�ــ� د�ــ� در داده�ـــ�ی ����� �ــ�ل �ــ�ی ا��� 
�ــ� و�ــ�� د�ــ�ه �ــ��ــ�د؛ �ــ�ای ���ل �ــ�ل ۲۰۱۶ در ��� ا�� 
داده��، ������� ����ن د���� را دا��� و د��ی ا��ازه ���ی 
��ه ا�����س �� از ������� د���� ا��م ��ه ۰/۸ �������اد 

ــ� و ا�ــ��ــ�ت ����� �ــ�ه در  �ــ���ــ� ا�ــ�. �ــ� ������ داده�ـ
��ل��ی ا��� �� ���ن د���ه ا��ا�� ������� ����� د��ی 
��� د�ــ�ی ز��� ا�ــ�، ا����ر  ��� ا�����س�� و �� �ــ�ر 
�ــ� رود ا�ــ� رو�ــ� ���دی �����ن ادا�ــ� دا��� ����. �� 
������ ز��� �� �����ا�� در  ا��س �������ی ����، ��اوم 
��ت رو��اد��ی ��ی، ��اوا�� و ����ه ���ا����� آن ���� 
��ا���� ���ن �� در ��ل��ی ا��� ����ر ������ ��رش 
����ی  ��ران��ی ���آ�� و آ����زی��ی ���� ���� از 
�ــ�ا را د�ــ�ه ا�ــ�. ا�ــ�ا�ــ� د�ــ�ی آب�ــ�ی ���� ا������� 
��� و  ���ن ��ا�� ا���د  ����ا�� ���ات �ــ�ی �ــ�ای ��
���� ذوب ����ی ���� �� ���د. ا����ت ��د�� آ��ه 
���� �� و ���ور��  در��ره د��ی ��� ا�����س�� �� و���� 
����او��ت �� ����اره��ی ا�������  ا��ازه ���ی ����د. 

ا�� ا��ازه���ی�� را ا���م ��د���.
(NOAA) �����اداره ��� ا������� و ��ی آ :����

 ��ا �� ���ان �� ���  ���س، ���� ��داری از ��� ا���ن در 
ا���د ������� ��ای ��� ��� ا��؟

�� ��� ا���ن ����� ر��  ���ر �� ا�� ا�� �ــ�اب ا�� �ــ�ال 
�ــ�دک ا������ �� ��د و   �� �� �� ��� و �� ا����� �� ا��� 
د���ی ����ی، ا����� ���� در ����  ا���ل ��ی ��رون ��ی آ��� 
����. دروا�� ���وت ��� ا�����ی ������ ��ی ��رون ���� �� 
ا���ن �� را از ������ و از د��� ����اران ������ �� ���. ��� �� 
ا���ن ���� دا�� ��ی ��ف �� ����ام ��ن ��� ������� ��دی 
دار�� ���� �� ��� د���ی ����وت ا��. ا�� ���وت �� �� د��� 
��ا��� ا��  ��ن ��� ��  ���� �� ا�ــ�اد  ������ت ������ ا�� 
�� �� ���ل دا�� ��ی ��ف ����دم ���� ����� در ���ن ����  ا�� ا
�� ����ا �� �� ����و���، �� �����  �����ری  دا�� ��ی ���� 
ا���� و��د دارد و آن ا�� ا�� �� ���  آ��� از �� ��زوی ا��� 
����� ��ه ا�� و �����ر��ی ����وت ���ی روی آن �� ��زو 
��� �� ���د. در ��رد ��� �� ���� ��ر ا��؛ �� �� ��ا��� 
��ت ��  �� ������  �����ی ����� در ا���د ������� �� ا�� ا���ا

���وت ��ی ا��� �� �����.
ــ��ـــ�داری از �ــ�ــ� در آز�ـــ��ـــ�ـــ�ـــ�ه �ــ�ــ� �ـــ� �ـــ� رو�ـــ�   �ـــ�ـــ��ـ

ا���م �� ��د؟

�� ��� ��ش �� روش ����و���� ���و��ی �� د��  �� ا���ا از 
از  �����ن   ��  ��  ���� ����  ���  ،���� ��  ���� ����و��� 
�ــ�ده و دو�ــ�ره از ���ن  ��� ار����� ��� �� ����� را ���� 
���� ��  ����� ���ی �� ����و���پ ا����و�� و در ا���د ������� 
�������داری �� ����؛ ���� از �� ���� وا�� �� دو روش ����� 

و �� دو ��ر������ ����وت �����داری �� ����.
در روش ����و����، ا��� ا���  ��ا��ژی �� ��� ���� ���ذ 
�� ���. �� ���� د��� در ا�ــ� روش ���ز �� �ــ�ش زدن ����� و 
�� ��� ��ون ا���د ��ش  ����� آن ����؛ �� �� �� ��ا��� از 
������ ��� ������ و در �ــ�م ���ی ��  در �ــ�ت ز�ــ�ن ����ر 
��ش زدن ���ن ��� آن را ��ای ������ �� ����و���پ ا����و�� 

آ��ده ����. 
 �� ا�� �� ��ا���� ا�� �� روش ����و���� �ــ�ای او��� ��ر از ��� 
��ش �������داری ���� �� ��ا��� ���� ��ه ا�� �������داری 

از �� ��� ا���ن �� ا�� روش �� �� ا��وز ا���م ���ه ����؟ 
در �ــ�رد ��� ا���ن ��� ���� ��� �� �� راه �� و�ــ�د دارد. اول 
ا�ــ� �ــ� �ــ� �ــ� �ــ� ��� د�ــ� �ــ�ــ�رده و �ـــ�زه �ـــ�ای �����داری 
ــ� و�ــ� �� ا��� ���� ��� ���� �� از �ــ�گ �ــ�د ��ای  ���ز دار�
 ���� ����� ����� را  �� ا�� و���  در���� ��� ����� ������ 

�ــ� ���  �ــ� �ــ� �ــ�ای �ــ�ــ� �ــ�اری  �ــ� د�ــ�. ��� د��� ا�ــ� ا�ــ� 
ا���ن �� ��� ��ر�� دارد �� �� روش ���� ���ز دار��. دروا�� 
از  ��رگ ��  ا�� ��� ��اری ����� ای  از آن ��� ������  �� ��ا��� 
۳ ����� ��� ���� �� ���ات ����� �ــ�ون ����� و �ــ�ش زدن 
ــ� آن  �ــ� � ــ�ر�ــ� ا�ـــ�  �ـــ�ر آ�ــ��ــ� ���� و ا�ـــ� �ــ��ــ� � ــ��ــ�،  �

رو�� رو �����.
 �������داری �� ����و���پ ا����و�� ����� ا���م �� ��د؟

�� ���ا��� ����� د���� از ������  ���ل ��ی ����   ��ای ا�� 
�����داری  ��ر������   ������ ــ�ای  � ����س  آور�ـــ�  �ــ� د�ــ� 
��ود ۱۰ ������� ا�� و ����و���پ ا����و�� ���و��ی �� ا�� 
��� ��ای ���ذ در ���� دارد  د�� را ���� �� ��� و�� ��ن ��ان 
��� ���� ا���س ��ش ���� �� �����  ���� از ����� ���ی �� 
����. �����  ��� از ��ش ��ردن ������ روی   ���� ������� ���

�� ������ ����ک �� ����� و �� ���� ��د��ر ������ ����� ��ی 
��ش ��رده ��� ��� �� ����� وارد ����و���پ ا����و�� �� ���� 
و از آ��� �����داری �ــ� �ــ�دد. ا�ــ� ���و�� �� را���� �� �� ا���ق 
را ��� �� د���.  از ���  ������ �� ����� �� ���ی  و   ���� ��
 ��  ���� ������ �� ���و��ی �� و��� ����ر ��� در ا���د ������� 

�� ��رون �� ��زد را �� ��ان در آن ������� ��د.
 �� ��ض د������ �� ������م ���� ��� ا���ن در آ���ه ا�� ���� 

�� ��دی ��  ��ا�� دا��� ����؟
��ش ������ ����ر ������ ��ده و �� روز ������� را �� ����� 
�� ��� ��ش ������ �����ن ����� را ���� داده  ا�� ا�� 
وا���� ا�� ا�� �� ��ش ������ در ����ری از ز���� �� ���ز 
از ��ا���� ��ی ��� ا���ن ����ر ��� ا��. ا���وارم �� �����ن 
ا�� �� ��� ا���ن ����� ��� ��� ��ه ا�� ���ا��� از ���� 
��ا���� ��ی ��� ا���ن ��� �����، ���ردی، ��� ���� و ... 
 .����  ��� ر������� و ���د ������ آ��� را در ��� ��رون �� 
�� �� را ��  �� ا�� ��� �� ��ا��� �� ������ ����س ا�� و��

ا���ر��� ��ی را���� ای ����� ���� و از آ��� ���ه ��� ����. 
 ��م ���ی در آز������ه ��� �� ��ا�� ��د؟

��وژه ��رگ ���ی �� ��ر�� ا�� ����� ا�� �� ��� ����� ����� 
���ا �� ���؟ ����� �� روی ��� ��� ��ا�� �ــ�د. �� ��� دار�� 
  (piramite)ی را در ����اران ����� از���� ������ن��� ���
�� ا�� ����� در ��ل  ���ا���ن و ��ش را �� �� ������ ���� ��ا
��� ����� ا��ا�� ������ی در ���ن ���� ��ی ����� از���� 

��ش �� ا���ن دا��� ا��.

گفت و گو

در ����ن ��� ����� دا�� ����ن �� ����� ��ق ����� و ����� ��ق 
��ر �����  ��� ��ه ا�� �� �� ا��  ک از ا��ژی ��ی ��������� �� ��

دا�� ����ن ����� �� ا�� ���   ا��ژی �� ����� �����. 
ــ�ی �ــ��ــ�ــ� �����  ــ�ـ در �ــ�ــ� ا�ـــ� �ـــ��ـــ�ن آ�ــــ�ه ا�ــــ�: «در را�ـ
��ای  �ــ�زار   ����� و   ��������� ا�ــ�ژی �ــ�ی   ��  ����� دا�� ����ن 
ک در ��� �ــ�ــ�ف؛ ����� �ــ� �ــ�رت  ــ� ــ�ق � ــ� ����� و ����� � ا�
�ــ�ــ�ف ����� از �ــ� �ــ�ــ�وات ������ �ــ�ــ�دل �ــ� در�ــ� از ��ق 
�ــ�رد ���ز ����� �ــ�د را از ���� ا�ــ�اث ���و��ه ��ی ��������� 
ــ�ل �ــ�ــ�ــ� �ــ�ا�ــ�  ــــ� �ـــ�ـــ�ان �ــ��ــ� در �ـــ��ـــ�ن �ــ ــ�ــ�ــ�. ا� � ــ��ــ�ــ�  �

�� ۵در�� ����.»

     جریمه ها صرف حمایت از زیست بوم نوآوری می شود
��� ��ه ا��:  ������ در ��� ����ن ��� ����� دا�� ����ن ��
«در��ر�� �� ���� ���� ���� ���د، وزارت ���و ���� ا�� 
در�� ذ����ه از ��ق ����� ا�� ����� را �� ����� ��ق ��������� 
���. ����� ��ق ��� ����� از ���ض  ������ و از ����� ا�� 
ــ� �� ر���� ا�� ����ه و��م ����ن ا����  �ــ�ق، �� ���ان ۵۰در�
������� ��ف ���� ������ ��ق ��������� و �� ���ان ۲۵در�� 
���ر �ــ� ���ب ���و��  �ــ�  ــ� داری  ــ�ا� �ــ� از وار�ـــ� �ــ� ���ب �
ــ�ف ����� از  ــ� �ــ� �ــ�د �ــ� � ���� و �ــ�ــ�وری ر��� ����ر وار�ـ
و  ���ب د���ه ��  �ــ�ق،  و  دا�� ����ن  ���� ��ی  آز������ه ��، 
 �� ���� ��ارد ����� �� ����� ��ق ��د و ���� از ���� ��ا�� داری 
���ر و ���� ����ی ����ری ا���� ا��ان ��ف ��دا�� �����ت 
���و��ه ��ی ���������  ا�ــ�اث  �ــ�ای   ����� ��� �� �� ���ه 

���� ����س �� ��د.»

�ــ� ���م �ــ� ���� ��ق  در ا�ــ� �ــ��ــ�ن ا�ــ�م �ــ�ه ا�ــ�: «������ 
ــ�ژی �ــ�ــ�ــ�ــ�، �ــ� �ــ�ا�ــ�ــ� در�ـــ� �ـــ�ق را از �ــ�ق  ــ ــ�زار �ـــ�رس ا� ــ در �
����. آ��� ����  ا�ــ�ژی ����اری  �ــ�رس  ��������� ���� ��ه در 
��� �ــ�ف �ــ� �ــ�ه �ــ� از ا�ــ�غ ا�ــ� ����ن،  ا�ــ�ا�ــ� ا�ــ� �ــ�ده ��ا
ــ�وری ر�ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ر �ـــ� �ــ�ــ�ــ�ری  ــ�ـ از �ـــ�ی �ــ�ــ�و�ــ� �ــ�ــ�ــ� و �ـ
ــ� �ــ�ی �ــ�ــ�و و ����، �ــ�ــ�ن و �ــ�ــ�رت ���� �ــ� �ــ�د و  ــ�ــ�� وزار�

�� ����� ���ت وز��ان �� ر��.»

در را���ی ا��ای ����ن، ��� ����� دا�� ����ن ������� �� ��د

الزام صنایع به تامین نیاز خود با انرژی های تجدیدپذیر
روند رو به افزایش گرمای آب اقیانوسها

نمایه

��ای ��ا��ن ���� 
���� ا�� ������ 
���آر�� �و�� �و را 
ا��� ���� 

�� در ��� و��ی ا������ �� «��م ��» از ا���� ���� ��داری از ��� ا���ن در ��� ������� �� ���� ��وه ��� ����� دا����ه ���� ا���د��ر 

ر������� از ذ�� �� ������ ��� در ��� ����
«������م» �� ���� ���� ای ���� از ا���ل ��ی ���ل ��ی ���� ��� ����د ز��ه ا��. ا�� ا���ح 

��وه دا�� و ����

����ا ���ن ��ر 

�زه ��� از ��زه ��ی �ــ�رد ���� در ���م ا���ب ا��.  �� او��� ��ر در ��ل ۲۰۰۵ ���ح �� ا�ــ�
را ���  ار�����ت ���ل ��ی ��� ��� ����� �� ����� ���  �زه �� �����  ا�ــ� ��� �����ن، 
و�� در �� ��� ������� ��د ا�� و در آن ����ات ��د، ��س ��،  �� د���. ا�� ���� ا���ل ��ی ���
ــ�ره ا�ـــ� �ــ��ــ�ع ��  ــ ــــ� او �ــ�ــ� �ـــ�ه �ــ��ــ�. در� وا� ی �ــ�ی � ــ� و �ــ�ــ� �ــ��ــ� �ــ�ــ�ــ�� ــ و� � ا�ــ�ــ��ــ�، آ�
ی  وه ��� ����� دا����ه ������ �� �� ����� ی (Boby kasthuri) ا���د��ر �� د��� ���� ����
ی از ��� �� ��دازد ��� و�� ��ده ا��. او ����� ا��  آز������ه ��� آر��ن �� ���� ������ �� ����
ی از ��ا�� ژ�ــ�م ا���ن را  ی از آن در ��� ������� و ���� ��دا� ا�� ��� دی ان ای و ���� ��دا�
ی  ن ���� ���� ���� ��دا� ن ����� در ��� ������، ��� ���� ���� در ��زه ���م ����� در �� ��� ���� ���� ��ی ��

ی از ��� ا���ن در ��� ����� و �������. از و�� آ������� و ������ ا���ر آد�� ��ا�� ��د؛ ���� ���� ��دا�
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 ��
د�

����ی �����م ��� �� ���� د������ �� ���� ای از ��� ���  از د��� 
 ��� �ــ�رو�ــ� ��� ا�ــ�ــ�ن در آ�ــ�ــ�ه �ــ�ــ�ا�ــ� در �ـــ�زه �ــ��ــ� روان �ــ� 

روا������ن �����؟
ــ�رد ����ری از  ــ�! در � �ــ� ���� ا� ���: «�ــ�ــ�، ا����  وی در ���� 
د����  ����ری ��  ا�ــ�   ���� و  د���  ��� دا���   �� رو�ــ�  ����ری ��ی 
����. ا�� در ���� ا�� �� ا��وزه ��س �� ز ��� ���� از ����ری �� 
�ــ�رون �ــ�ی ���ی  ا�ــ� ��� ��� ���  �� ا����و���� در  او����   ���
ا���د �� ��د ا�� ��� در ا�� ��ارد �� ��� دا��� د���� ا�� ا���ق در 
�� �� �� ���� �� د�� ������� از �� ���  � �� د��. �� ا ���ی ��� ر
��ون ا����و���� دا��� ����� و آن را �� ��� �� ��د دارای ا����و���� 
������ ���� �� ��ا��� ������ ا�� ����ری در ��� ����� �� �� ��� 
ا���د �� ��د و در ����� �� ��ا��� روش ��ی ��رآ����ی را ��ای در��ن 

���� ����ری ���� ارا�� ����.»

امکان درمان مبتالیان به اسکیزوفرنی با نقشه پرجزئیات مغز انسان

را���� �� ��اردادن 
������ ����و����� 

���ر �� از ��ش ���� 
 ������� ����� ��

������ �� ���ی 
ا���د �� ���. 

د����� �� ����ن 
�� ر�� ��ر��� �� 
آ���ن ���و�� 

د��� �� �� ر�� آ�� 
���� ��ه 
 ������ ��

����ار ��ده ا��

کشاورزی بدون 
نیاز به نور خورشید 
ممکن شد

روایت فتوحات جهاد
علم و فناوری در ایران مقتدر

ــ�د،  ــ ــ� آ�ـــــ� � ــ �ـــ��ـــ�ـــ�ن �ـــ�ـــ� �
��� ���� ��ری ا�� �� �� ��د 
��د. ����� ���ز ��  ��ای ����� 
��وه  �� در ��� و  ��ور���� دارد 
و �� �� ��دن، ���� �� ����. ��ای 
ــ��ــ�ــ�ه ا�ـــــ�ان، �����  �ــ��ــ�ــ� �
���ی ا��ان ����، ������ ����� 
ا��. ��ای ����� ا�� ���، ���ز��� 
دا�� ����ن  ا�ــ�ــ�ــ�د  ز�ــ�ــ� �ــ�م 

ــ� ز�ــ�ــ� �ــ�م �ــ� �����ن، �ــ�ــ�وران،  ــ�ق �����. ا� و �
��و����ان، ��آوران ا���وار و ���� ا����ه ���ز��� ا��. 
�� ���ان آ��ن ا�� آدم �� �� �����م ��ل و ��ا�� ا�� 
�� در آن ���وی ��ا��� و ��ا���� و �� �� ��ا��� ��ری 
��� ���ز دار��؛ رو� ���ا�� و  ا�� ا�� ��� ا����، �� رو� 

������ و ا��� �� آ���ه. 
�ــ�ــ�وری ر��� ����ر، در  و  �ــ�ــ�ون ����  ���ی ���، 
ــ�ای رو��  �ــ�د � �ــ��ــ� ای از ر��� �ــ�زا�ــ� ا���ب در�ــ�ا�ــ� 
����� ������ و ا����د ��ق، ار��دات و ����� ��ی �زم 
را ���ول ������� و در ������ ��ای �� ���� و د����ه ��ی 
�����، ا��م ��� ����. ���� �� ��� در ���� ا�� ����،  ��
 ��� «�� ���و�ن ذی ر�� در�ــ�ره ���� �� ����� ��ق ��
��ره   �� �� ����د��.» ا�� ����، ����ن ا��� آ��� ��د 
����� و رو�� ز��� ��م دا�� ����ن و ��ق زده ��. ا��� 
د���، ��ل �� �� آ�� ��د �����ن، ������ ���ا�� دا��. 
�� ���ه ���ی از �ــ�ارت ���و و �ــ�ان د����ه ��ی ����� 
��ر را �� ���� و ا����ف  ��ای �� ����، �� ��د ���� ��ی 
�ــ�د و �� آ��� ا�ــ� ز��� ��م �ــ�ق ���ز دارد را در   �����

������ ز��ن ����، ��� ���� ��د. 

     اهمیت جهاد تبیین
��ر����   ���� ��� از   ��� �ــ�ا�ــ�  ا�ــ�  در  ���د�����، 
�� ���� در ���� ������، ر���� ای و ����� ا���م  ا�� 
�ــ�ر �ــ� ����� ا�ــ�ــ�ــ�دی و ا�ــ�ــ�ــ��ــ�، �����  د�ــ�ــ�. ا�ــ� 
�ــ�ا�ــ�. ����� ����ا، ��� از  ــ�اوان و ����ی �ــ�ا�ــ�  �ـ
���� ��ی  از   ���  ��� از  و  ا�ــ�  ���د�����  ���د�� 
��� ����� ������ و ا����د ��ق. �� ���� ���ی ���ذ 
� �ــ�ــ�وری �ــ�ی  �ــ�ــ�ــ� �ــ�ی ا�ــ�ــ�ــ��ــ� و �ــ�ــ�ــ�ه �ــ��ــ�ــ�ز
ا�ــ��ــ�ت و ار�����ت در ���ن ا�ـــ�وز، ����� ����ا ��� 
را دارد و�ــ�ــ� �������  ــ�ه  ــ ز� �ــ��ــ�د  ــ�ن در رگ �ــــ�ی  �ـ

و ������ا�� ����. 
�ــ��ــ� �ــ� دارد، از  �ــ��ــ� �ــ� ا�ــ�ــ�ل  ا�ــ�ــ�ــ� �ــ��ــ�ــ� �ــ�ــ�ــ�ا 
����� ��ی دور و��د دا��� و ��� از ار��ن ��� ���رداری 
�ـــ� �ــ�ــ�ا�ــ�ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ��ــ�ه  ــ�ده ا�ـــ�. ا و �ــ�ــ�ن �ــ�زی �ـ
��ا��،  ���ش  �ــ��   ����� �� ����از��،  ��ر��  ��ا��   ��
����ش ���ن ��ن ���� ��ده  ���ر در ��� و �ــ�رت و 
ــ�خ �ــ� و �ــ�ــ��ــ�، �� ��ا���  � ــ� ������ ا�ــــ�ام،  � ا�ـــ�. 
ــ� ا�ـــ� �ــ��ــ�� �ــ�ــ� �ــ� �ــ�ــ��ــ� �ــ� �ــ��ــ�ــ� و �ــ�ــ�وری و  �
دا�ــ�، ���� در آ��� ر�� ز���� و ا���� �� ��د �� ���د 
ــ�د. ����ری  ــ�دم در آن �ــ�ــ�ظ �ـ ــ�ــ�ن �ـ �ــ� �ــ��ــ�ــ� و ا�
ا���ن  ا�ــ�.  ���� ��ی ��� ���د�����  از   ��� ا����، 
���� دا���  �ــ� ���  را ���� و ����� ��� و �ــ�ــ�ــ�ه ای 

آن ��زه ��ده ا��، �� ���. 

     کارکرد اقتصاد فرهنگی و صنایع خالق
ا�ـــ�وز �ــ�، ا����د ������ و ����� �ــ�ق �ــ�ای ����� 
�� ��ا��  را   ����  ���� ــ�آوری،  ــ � و   ����� ز�ــ�ــ� �ــ�م 
����� �� ����� ����ا در ���ی ���زی،  ���. از ����ری   ��
�����ن دارو�� �� ���اث ������،  از ��زی �� �� ا������، از 
ک �� �����ی �����، ���� و �����، ورزش و  از �� و ����
���ر��� �� ��آوری ��ی ا������، ���� ز���� ��ی ����ر 
���ر �� ��ا��  ����� ��ای ����� و ��زا�� ����� را ��ای 
�� ����. ���� ��ی ��ق �� ��� ������ ���� ��ی ��ق 
���ر، ز��� �������ی را در ����  ــ�آوری در ��ا��  و �
��ا��ن و ا����ه ���ان ا�� ��ز و ��م ��ار �� د�� �� �� آ��� 
 ���� از ذ�ــ� ���� و �ــ�ق �ــ�ن �� �ــ� ز�ــ�، ���ا��� ���� 
���� و  و �ــ��ــ� �ــ�ی ���ن ا�ــ��ــ� - ا�ــ�ا�ــ� را ������ �� 
���ی آن را �����ه ��. ا��ان ����ر ا�� و ا��ان ����ر ���� 
ــ�ای �ــ�ل و آ���ه  ���ا�� �����ت ���د ��� و �ــ�ــ�وری را �
���. �ــ�� �ــ� ���� ���� و �ــ�ر�ــ�ــ�، ��� روی   ���
����. ر��� ��زا�� ا���ب، ���� ������ را ��� روی �� 
��ار داده ا�ــ� و از �� ا����ر ��� و ا���م دار��. دو�� ��د�� 
�� در ���ر و ���، ���� ��ده ا�� ��  �� ��ا�� �� ���� �� 
��دم، و�� را آ��د�� ���. ���اد ���� ���� ��ی دا�� ����ن 

 ������ ا�ــ�ــ�ــ�ــ�ل  و  �ــــ�ق  و 
ــ�ای �ــ��ــ�ــ� �ــ��ــ� �ــ�ی �ـــ�ق و  �ـ
��ر���� ��ی  ���ر  �ـــ�آوری �� در 

ــ�آوری از ��ی د���،  �
ــ�  ــ��ـ ــ� �ـ ــ��ـ ــ�ـ ــ�ـ ــ�ـ ا�ـ
�ـــــ�ای  را  ــ�  ــ� �ـ ــ�ـ ــ�ـ �ـ

�� ��ا���   �� ���ر   ����
�� و��د آورده ا��. ا�� راه، 

����ر و ����� ��ا�� ��د. 

یادداشت

ر��� ���� و د��� ���د
�����ی ��ی ��م

و ����� ����� ��ق

���� �����
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S O C I E T Y

جامعه
 �� ��و� ��ل، او��� ز���� �� در��ره ا��ا�� ����� ��ارس 
� ��. ��� ا�� ��� از ��� ��� ��م ����ری از  ���دو��� ���
دا�� آ��زان، ا��� ����دزاده، ر��� ��ز��ن ��ارس و 
�� ���دو��� وزارت آ��زش و ��ورش، ��� و �� �����  ��ا
در����� ���ب در �� دوره ا���ا��، ����� اول و ����� 
دوم ��ارس ���دو��� را ا��م ��د. او ����� داد �� ا���ل 
۹ در�ــ� ا��ا�� ����� �ــ�ارس ���� �����د �ــ�ارس در 

����� ����� د��� ا��. �� ا�� ��� �� آ��� ��ی ������ 
�� ��ای ����� ����� ��� ���ده ��؛ آ��� ���� ��ن 
ا�����ت، �����ات و ���ی آ��ز�� ا����ز���ی ���� و 
��ود ۳۵ ا����ز از ۱۰۰ ا����ز را �� ��د ا����ص داد��. �� 
�� �����د ��ر�� ای در ا���د ز���� ��ی  ا�� ا����ز���ی ا
��� ا��اری، ا�����ت، �����ات و ���وی ا����� ����� 
����، ����ل ا��ا�� ����� �����ی �� �� ��د.  در ا�� 

������ ����� ���ب ���� ���ر �����ن ����ن و  ��رت 
������� ����� ۳۵ �����ن ����ن ��ا�� ��د �� در ������ 
ــ�ای �� ��ر�� ���� �ــ�ه ا�ــ�. ���  ���ر�� �� �
����� ���ب ��ای دوره ������ دوم ۳۴ �����ن ����ن، 
ــ�ای دوره  � ــ�ای دوره ������ اول ۳۳ �����ن ����ن و  �
ا���ا�� ۲۶ �����ن و ۸۰۰ ��ار ����ن ا�� و ����� ای ����� 

از ر�� ا��م ��ه و��د ���ا�� دا��. 

شهریه مدارس 
و  مراکز غیردولتی 
اعالم شد

حق با شماست

���و��ان ���ا�� ا�� روز�� �� ����ت ���ی ����ری 
�� �� ���� ������ ���د  رو�� رو �����، ������ �� ا
���� زود ���� �� ����� ��ا�� ��.��ای ����� ��� 
�ــ� در ����� ۷ ز�ــ��ــ� �� ���  از �ــ�ــ�و�ــ�ان ���ا�� 
از �� ���ن ����  آ�ــ��ــ�  �ــ� �ــ�م �ــ�  ��� و��  در 
او   .��� �� ����  ۱۳۷ ������ �� ���� ��ن در ���س 
 ���� ����� �� د��: ���� ا�� ���� از آ����� 
در ����� ۷ د��ر ��و���� ��ه ا�� و��� ا�� ���� 
��ا���� آ��� دو روز ��� ��ای ��زد��  را �� ۱۳۷ در���ن 
آ���� و ���� رو��� ��� �� ا���� ��اد��.ا�� در���� 
�� ا�� ���و�� �� آن ا��ره  �� ���� از ����ی  ا�� 
�� ��د��  �� ���  د��ر ��و���� ��ه و ا���ن ا�� 
� ���� دور از ا����ر ����. ���� ��ای ���و��ان ر
�� ��ای ا��� ��زی  ��ری  ا�� ���و�� �� ا��ا��: ���� 
���� را روی ���  �ــ� �ــ� در  ا�ــ�ــ�م �ــ�ه ا�ــ� ا�ــ� 
��و���� ��ار داده ا�� و ��� از ��� روز �� ����� و���� 
ر����� �� ا�� ���� �� ���ه ���� آب و ����ب 

ا��. ���� آب و ����ب ��� اد�� �� ��� ���داری 
 �� ���.���و�� د���ی  ا�ــ� ����� ر�����   ��  ����

ــ�وده �ـــ�ـــ�ان راه آ�ــــ�  ــ�ـ �ــ� �ـ �ــ�
��� و�� �� ��م �� آ����  ا�ــ� در 
�� ا��ا��: در ���وده ���ان راه آ�� 
�ـــ�ر�ـــ� �ـــ�اب �ـــ�ی ز�ــــــ�دی د�ـــ�ه 
���د د�����  �� د���  و   ���� ��
�� ��و�� ���ا��� در ���� و ���ر 
�����ن ���ی ���� �� ����.ا�� 
����� ����ت ا����� و ���ا��� 
��ده  ز�ــ�دی �ــ�ای ���و��ان ا���د 
ــ�: �ــ�ر�ــ� ا�ــ� ���� را از ����  ا�
ــ�ع  ــ�ـــ�داری ا� ــ� �ـ �ــ��ــ��ــ� ۱۳۷ �

داده ا��، ا�� ��ای ر�� ا�� ���� ا��ا�� ��ی ا���م 
دوره �ــ�د  وا�� ��ر��ی  از  د���ی  ا��.���و��  ���ه 
ــ�د�ــ� ���� ��ن  �ــ� �ــ� آ� �ــ��ــ� دارد؛ وا�ــ� �ــ�ر�ــ��ــ� 
آ���� آ��� را �� �� �� ز���. ا�� ���و�� �� در ����� 

وا�� ��ر��ی   :���� ��  ��  ��  ��� �� ز����  ���دا��د 
ــ�د ز�ـــ�دی �ــ� �ــ�ای ������ی آ��� آ�ــ��ــ� را از  ــ دوره �
ا��  �ــ�ر�ــ�  ا�ــ�.   ����� ���ن �����  ��
���� را �� ������ ۱۳۷ ا��ع داده ا�� ا�� 

���� ���ز ����ف ���ه ا��.

    ۱۳۷ فقط پل ارتباطی است

�ــ��ــ� �ــ��ــ�ف �ــ�ــ�ن �ــ�ــ�ــ�ت ���ی 
�� د���ل ���� �� ا�� �����  ���و��ان را ا
�� ر��� �� ���� ����ان ���ی ��ای ر�� 
�� ��� از  ا�� ����ت اراده ای ��ار��، ز��ا ا
ا�ــ� �ــ�د �� از ���� ��ن از ����ت، 
��ای ر�� آ��� وارد ��� �� ����. �� ا�� 
��ا����.آن  �ــ�ال را �� ������ ا�ــ� ���� در ���ن 
�� او �� ���� ������ ۱۳۷ ��س ���� �� ار�����  ��ر 
���و��ان �� �ــ��ــ�ان �ــ�ــ�داری ا�ــ�.ر�ــ� ����ی، 
������ ���� ������ ������ ���ی و ���رت ������ 

���داری ���ان در ا�� ��ره �� ��م �� آ���� �� ����: 
�� ������ ��ی ۱۳۷ و ۱۸۸۸  ���� ��� �� ���� ��
���داری دا���� �� ا�� ��� ���ی ر����� �� ��ای 
ر�� ����ت، ا�� ������ �� ���� �� ������ اد��م ����.
���ن ������ ۱۳۷ ��س در ����  او �� ���ن ا�� �� ا
���و��ان ا�ــ�، ���ان �� ���: از ���� ۱۳۷ ��س 
د���ل  ار�����  راه �ـــ�ی   ����� و  ���� ��زی   ���
�� ��د.����ی �� ���ن ا�� �� ۱۳۷ ��س در��ه ار����� 
���ن ���و��ان و �ــ�ــ�داری ا�ــ�، ادا�ـــ� �� د��: 
�� �� ���ان ۱۳۷ ��س و���� ار���ط ���ی �� �ــ�دم را 
�� ���ه دار�ــ� و د���� ��ی ���و��ان را �� ����ان 
���ی ����� �� ����. او در��ره �� ��ری ���� ����ان 
�� ���ری ا���ق  ��� �� ���: ا ��ای ر�� ����ت ��� ��
����� �� �� ���ان د����ه ���ر�� �ــ�ای ر�ــ� ���� 
�� ��ای  �� ��ری وارد ��� �� ����، �� ا�� �����  و 
����د �����د و ر�ــ� ����ت ���و��ان در ������ 
ــ�ز�ــ�رد �� ����� و در�ـــ�ره ���ان  ۱۳۷ �ــ�س از آ�ــ�ــ� �

ر���� ��ن از ����ت ارا�� ��ه ��ال �� �����.

    تذکری برای مدیران شهری

������ن  ����ت ���ی �ــ�ــ�و�ــ�ان را �ــ� ا�ــ�ــ�ی 
�ـــ�رای ��� �ــ�ــ�ان ��� در �ــ�ــ�ن �ــ� �ــ�ار�ــ� و از آ��� 

در  �����ات  �ــ�  ا�ــ�ــ��ــ�ت  ����د  آ�ــ�  �ــ�   ����� ��
������ ۱۳۷ ز���� را ��ای ����ف ���ن ����ت 

�ــ�ده ا��؟���ی  ��ا��  ���ی ���و��ان 
������ن �ــ��ــ�،  �ــ��ــ��ــ�، �ــ�ــ� 
�ــ�ــ�ــ� ز�ــ�ــ� و �ـــ��ـــ�ت �ــ�ــ�ی 

ــ� �ــ�ــ�،  ــ��ـ ــ�رای ا�ـ ــ ــ �
�ـــ� �ـــ�ری در 

�ـــ��ـــ��ـــ� 

آ����  �� ��م ��  ��� و��  او در  �ـــ�ارد.  را ���ل   ۱۳۷
�� ا��ا��: ��درو��ی ��ر�� ۱۳۷ در ۱۲۳ ����� ���ان 
ــ�ای ارا�ـــ� ����ت  �ــ�ــ�ل ����� و ���� �ــ��ــ� �ـ
��ار��.او در��ره ������ �� ���و��ان در ��� و�� �� �� 
�� آن ا��ره �� ����، �� ا��ا��: در ���ص ��و���� 
ز��� ���� ��� و���� ���داری و ���� ادارات ����� 
���� ����. ��ای ����� ��و���� ��ی ����� ز��� 
در ���ان �� د��� ��� ����� ����ب و آب ر���� 
ا�� �� ���� آب و ����ب ���� �� آن ر����� ���. 
����دان  و  �ــ�ر�ــ� �ــ�اب �ــ�   �������� ا���   �����
�� ���داری ��  ������ ��� ��ز��ن ������� ا�� 
در ا�ــ� ���ص وارد ��� �ــ�ه ا��.������ در�ــ�ره 
����رد �� وا�� ��ر��ی دوره ��د �� �� ا���د آ��د�� ���� 
��ای ���و��ان ���� ��ز �� ���� ��� �� ����: ��ای 
����رد �� وا�� ��ر��ی دوره �ـــ�د �� �� ������ رو�ــ� رو 
����� ز��ا ���داری ��� ���ز �� ر�� �� ���� ا��.

��ا ����ت ���و��ان �� و��د ���س �� ������ ۱۳۷ ����ف ��� ��د؟

در ��� و��ی ����ت ���ی
 ���و��ان در ������ ���ان ����ت ���ی �� ��ار��؛ از ��� و ��� ����� ������� ����� �� آب و ��ای آ��ده؛ ������ �� ا�� 

������ر ��م �� آ����

���ی آ����
�� در��� ����ف ���د ز���� را در ا�� ������ د��ار�� �� ���. ��ای ر�� ا�� ����ت �����ن ��ش ��ی ���دی ا���م ��ه ا�� �� 
��� �� ر�� ا�� ��ش �� �����ن راه �� ���� ���ده ا��.��ای ����� در ��� ���ان �� ���� ��� ������ ��ی ����� ۱۳۷ و ۱۸۸۸ ��ای 
����ن ����ت ���و��ان در ��� ����� ��ه ��د. ا�� ��� ���� �� ا�� ������ �� دا���� ��� �� ����ان ���ی ����� �� اد��م ا�� دو ������ 
������. �� ���� د��� ا�� ��ز�� در ���ان ���� از ������ ۱۳۷ ��س �� ��د، ������ ای �� ��ار ا�� از ���� ���� و ���ی ����ی ����ت ���و��ان را 

��� ��� �� ����ان ���ی ��ای ر�� آ��� ا��ام ����؛ ا����� �� �� ��� �� ر�� ���ز ���� ���ه ا��.

:������
��د�و��ی ����� 
۱۳۷ در ۱۲۳ ����� 

���ان ���ل 
����� و ���� 
���� ��ای ارا�� 

����ت ��ار��

�� ����ی ��ز ��دش را �� ز��
���� ��ر������� �� ������� ����ت ������ ���ان �� د��� �����د ������� ���� 
��ر�����ن  ��ر���س ����� ���ی ��� از ا�ــ�  �ــ��ــ�ان ا�ــ� و �ــ�ــ�داد ��ل ����ی، 
��� �� ���: ر��� ����ت ���ی �� �� ا��  ��� و�� �� ��م �� آ���� �� ا�ــ�. او در 
�� �� ����ر �� آ��، �� ��ا�� ��ز ��دش را ����.او ادا��  �� �� ����ی  ����� �� �� ��دد 
�� ����ان ���ی  �� د��:��������ی ����� د��� �� ا�� د��� ��ا�� ������ دار�� 
����� ��ه، ������ ر��ی �� ����.  �� ��ای ��� در ���  آ��� �� ا��س ��� ���ب ����� 

ا�� در ���� ا�� �� �������� ��� ����ی در ���ان ��� ��ا�� اد�� ��� 
� ������ ���ب را ��� �� ��د. �� �����ت، ا���د و ��� ا��از ��
��ل ����ی در��ره �������� ������� ������ ۱۳۷ �� ���و��ان ��� 

���ان �� ���: ��ز��ن ������ ���ی ���ان ���� ���� �� از ���اد 
� ���� ���ان ��ای ����� ��� �����ن ���   ���ه ��داران ������ ا��. ��

����� ��ه ا�� ا�� روز�� در ���ان ���� ��دد ۱۲ �����ن ��� �����، ��  در ��� 
���� د��� ����ت ������ ��� �� ا�� ا��اد ارا�� ��� ��د.

کث
م

����� �� �� ���ان د����ه ���ر�� �ــ�ای ر�ــ� ���� 
�� ��ای  �� ��ری وارد ��� �� ����، �� ا�� �����  و 
����د �����د و ر�ــ� ����ت ���و��ان در ������ 
ــ�ز�ــ�رد �� ����� و در�ـــ�ره ���ان  ۱۳۷ �ــ�س از آ�ــ�ــ� �

ر���� ��ن از ����ت ارا�� ��ه ��ال �� �����.

    تذکری برای مدیران شهری

������ن  ����ت ���ی �ــ�ــ�و�ــ�ان را �ــ� ا�ــ�ــ�ی 
�ـــ�رای ��� �ــ�ــ�ان ��� در �ــ�ــ�ن �ــ� �ــ�ار�ــ� و از آ��� 

در  �����ات  �ــ�  ا�ــ�ــ��ــ�ت  ����د  آ�ــ�  �ــ�   ����� ��
۱۳۷������ ۱۳۷������ ۱۳۷ ز���� را ��ای ����ف ���ن ����ت 

�ــ�ده ا��؟���ی  ��ا��  ���ی ���و��ان 

ــ� �ــ�ــ�،  ــ��ـ ــ�رای ا�ـ ــ ــ �
�ـــ� �ـــ�ری در 

�ـــ��ـــ��ـــ� 

��ای ���و��ان ���� ��ز �� ���� ��� �� ����: ��ای 
����رد �� وا�� ��ر��ی دوره �ـــ�د �� �� ������ رو�ــ� رو 
����� ز��ا ���داری ��� ���ز �� ر�� �� ���� ا��.

ا�� در ���� ا�� �� �������� ��� ����ی در ���ان ��� ��ا�� اد�� ��� 
� ������ ���ب را ��� �� ��د. �� �����ت، ا���د و ��� ا��از ��
 �� ���و��ان ��� 

���ان �� ���: ��ز��ن ������ ���ی ���ان ���� ���� �� از ���اد 
� ���� ���ان ��ای ����� ��� �����ن ���   ���ه ��داران ������ ا��. ��

 �����ن ��� �����، �� 

#کمبود- پرند
��دی از  ����: 

�� ���� �� ا��ا�� ����� ��� ���� ����، ��� از ����ت 
�����ی و  ����د  ����د ���� دو��� و �����،  ا�� ��� 

���وی ا������ ��ای ����� ا���� در ا�� ����� ا��.

#ترافیک-الغدیر
���ی از ���ان: 

���� ��درو�� در ����� ���ان ا�����، ���ار ����م ���� 
��ا��� در ��� �����ن ��ی ���ور �� ��د.��ا ���� راه در 

ا�� ��ره ��ری ��� ���.

# آبیاری -قطرهای
���� از ���ان:

 ��ا آ���ری در���ن ����� ��� ���ان �� ��رت آ���ری ���ه ای 
��� ��د �� از ا�ـــ�اف آب �� ��� ���� ������ی ��د؟ 
�زم �� ذ�� ا�� �� ���داری در ز���� از روز ا��ام �� آ���ری 

�� ��� �� ��ا �� ��ت ��م ا�� و آ���ب، آب را ���ر �� ���.

#بازنشسته- تامین -  اجتماعی
��ا���� از ���ان: 

���ان ���ق ��ز������ن ����� ا������ �� ��رم ����ا�� 
��ارد و ����ری از ا�� ا��اد از ��دا�� ����� ��ی در���� ��د 
����  ����ه ا��. ���� از ������ان �� ����ر �� ��دا�� 

ا��ره ��� �����. دو�� ��ا در ا�� ��ره ا��ا�� ��� ���.

#نظافت- سطل -زباله 
����� از ���ان: 

ا�����   ���� در  ز�ــ��ــ�  �ــ�ــ� �ــ�ی   ����� �ــ�   ����� ��
���� ا����ر �ــ�ی ���� �ــ�ه ا�ــ�.�ــ��ــ�ی ���� �ــ�ا �� 
�� آ��د��  ���� ا���د ��ی �� ��ه ا�ــ�.�زم �� ذ�� ا�� 
��� ��ی ز���� ���� ���� ��ش �� �� ��د. از ���داری 

�����ی ر����� دار��.
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، رئیس  ــر ــی گــذشــتــه اخــتــافــات علیرضا دب طــی چــنــد روز 
فدراسیون کشتی با مسووالن وزارت ورزش باال گرفته و حتی 
به جــدال لفظی هم رسیده بــود. اختاف طرفین از اینجا 
شروع شد که وزارت ورزش می گوید به دلیل تخصیص بودجه 
اختیار فدراسیون  در  بــودجــه ای  از ســوی مجلس، دیگر 
کشتی نمی گذارد. حاال بعد از درگیری چند روز قبل دبیر با 
پوالدگر، جلسه روز گذشته در مجمع فدراسیون ورزش هم 

باز به جنجال کشیده شد. درگیری روز گذشته به این دلیل 
بود که شکرشکن، مشاور حسابرسی وزارت ورزش به تعداد 
ایــراد  کشتی  فــدراســیــون  هیات رئیسه  اعــضــای  امضاهای 
کنش شدیدی داشت  گرفت. دبیر در پاسخ به این حرف، وا
گفت: آقــای شکر شکن! ما صحبت از بودجه میلیاردی  و 
می کنیم اما شما بر سر دو امضا بحث می کنی. بگو دنبال چه 
هستی. من نمی دانم از کجا به اینجا آمده ای. نکته عجیب 

کنشی به  این بود که پوالدگر به عنوان رئیس مجمع هیچ وا
جدال دبیر و حسابرس وزارت ورزش نداشت. دبیر خواستار 
رای مجمع شد و وقتی به کیکاووس سعیدی گفت شما رای 
نمی دهی، وی گفت رئیس مجمع آقای پوالدگر است. دبیر 
به پوالدگر گفت، شما رای نمی دهی؟ پوالدگر در پاسخ گفت: 
شما توهین کردی و هر وقت دلت می خواهد حرف می زنی. 

من واقعا متاسفم. 

دعوای دوباره 
دبیر با مسؤوالن 
وزارت ورزش 

برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچك تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
سودوکو   4138همچنین هیچ عددی در یك سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

حل سودوکو   4137

روزشمار

شگفتی سازی دانمارک در یورو 
گر  تعداد زیادی از آن 37 هزار نفری که 30 سال پیش تماشا
ــورو 92 بین دانــمــارک و آلــمــان بــودنــد، هنوز  ــازی فینال ی ب
باورشان نمی شد تیمی همچون دانمارک به بازی نهایی 
رسیده باشد. تعجب شان هم اصا بی مورد نبود. درست 
10 روز قبل از آغاز این بازی ها، یوگساوی به دلیل فروپاشی 
گذاشته شد و بنا به تصمیم یوفا، دانمارک به  کنار  از یورو 
گروهی از پس  این بازی ها دعــوت شد. این تیم در مرحله 
انگلیس، فرانسه و سوئد میزبان بر آمد و با شکست دادن 
هلند به بازی فینال رسید. شگفتی بزرگ زمانی رقم خورد که 
این تیم توانست آلمان باتجربه را با نتیجه 2 بر صفر شکست 

داده و برای اولین بار در تاریخ به قهرمانی در یورو برسد. 

 1 9 9 2 26 ژوئن

محرومیت عجیب سوارز 
که بازیکنان فوتبال به دلیل رفتارهای  بارها اتفاق افتاده 
نادرست خود از چند بازی محروم شده اند اما بدون شک 
عجیب ترین محرومیت را باید به نام لوئیس سوارز نوشت. 
کــرد تا  که او در جــام جهانی 2014 برزیل ثبت  صحنه ای 
مدت ها در ذهن هواداران باقی می ماند. در بازی تیم ملی 
کیه لینی مدافع آتزوری  گهان جورجیو  اروگوئه با ایتالیا، نا
روی زمین افتاد. تصاویر آهسته نشان می داد که سوارز در 
گرفته است! فیفا  گاز  کتف این مدافع را  اقدامی عجیب، 
چند روز بعد حکمش را در این زمینه صادر و اعام کرد که 
سوارز تا چهار ماه اجازه انجام هیچ بازی ملی و باشگاهی را 
ندارد. این محرومیت بیشتر مربوط به بازی های باشگاهی 
شد زیــرا او تــازه از لیورپول به بارسا رفته بــود و چهار ماه 

ابتدایی فصل را برای آبی اناری ها بازی نکرد. 

2 0 1 4

تیم ملی والیبال ایران در ادامه هفته دوم لیگ ملت های 2022 والیبال 
که به میزبانی صوفیه بلغارستان برگزار می شود در سه ست پیاپی تیم 
ملی کانادا را شکست داد. تیم تحت هدایت بهروز عطایی در این دیدار 
 ، با ترکیب ابتدایی مهدی جلوه، امیررضا سرلک، امیرحسین اسفندیار
میاد عبادی پور، محمدطاهر وادی، امین اسماعیل نژاد و محمدرضا 
حضرت پور به میدان رفت. نکته قابل توجه این که هر سه ست این دیدار 
کثر دقایق برتری ملی پوشان ایران  نزدیک و پایاپای پیش رفت اما در ا
مقابل حریف محسوس بــود. محمدطاهر وادی در این دیــدار بهترین 
عملکرد را خود به نمایش گذاشت و 63 درصد پاس موفقیت آمیز داشت. 

نکته قابل توجه این که بهروز عطایی در این دیدار امیررضا سرلک 21 ساله 
را به میدان فرستاد. تیم ملی والیبال ایران در این دیدار نه تنها حمات 
بیشتری داشت، بلکه در دریافت ها نیز خوب عمل کرد؛ چیزی که در دو 
دیدار قبلی یعنی دیدار با آمریکا و برزیل هم واضح بود. والیبالیست های 
ایران هر چقدر در هفته نخست لیگ ملت ها پراسترس و مضطرب ظاهر 
شدند اما در هفته دوم، بازی به بازی بهتر شدند. در دیدار روز گذشته 
کمترین میزان استرس در میان بازیکنان را در هفته های  کانادا نیز  با 
اخیر دیدیم. به ایــن ترتیب تیم بــدون استرس ایــران یک پیروزی 3 بر 

صفر دیگر به دست آورد. محمدرضا داورزنــی رئیس فدراسیون 
والیبال نیز این مسابقه را در سالن آرنا آرمت صوفیه نظاره گر 
بــود.ایــن پنجمین بــرد تاریخ تیم ملی والیبال ایــران مقابل 
کانادا با احتساب بازی روز  کانادا محسوب می شود. ایــران و 

گذشته تا به حال 10بار مقابل هم به میدان رفته اند که سهم هر 
تیم پنج پیروزی بوده است.آخرین مسابقه دو تیم در مرحله مقدماتی 

بازی های المپیک توکیو بود که تیم ایران 3 بر صفر مغلوب کانادا شد 
و ملی پوشان با این برد، شکست توکیو را جبران کردند. در واقع انتقام 
المپیک توکیو در صوفیه گرفته شد. تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم 

لیگ ملت های والیبال در شهر گدانسک لهستان به میدان می رود. در 
این هفته، سخت ترین دیدارها برای ملی پوشان ایران برگزار می شود و 

گردان عطایی باید به مصاف قدرت هایی همچون لهستان، ایتالیا  شا
و صربستان بروند. البته اسلوونی هم دیگر حریف ایران خواهد بود. 

ــی بـــاال و نـــزدیـــک به  ــم ــو بـــا رق ک ــا ــوک ســـال گــذشــتــه کـــه رومـــلـــو ل
90 مــیــلــیــون یــورو از اینتر بــه چلسی بــازگــشــت، دو ســـوال بین 
فوتبالی ها رد و بدل  شد. اول این که چطور اینتر راضی به فروش 
بازیکنی شده که سهم بسزایی در قهرمانی اش در سری A داشت 
و دیگر این که بیشتر هواداران چلسی می پرسیدند که این مهاجم 
بلژیکی آیا می تواند نحسی شماره 9 تیم شان را بعد از سال ها از 
بین ببرد. در واقع طی دو دهه اخیر بازیکنان بزرگی بودند که بعد 
از پیوستن به آبی های لندن شماره 9 این تیم را پوشیدند اما به 
هیچ وجه نتوانستند موفقیت های گذشته خود را ادامه دهند. 
کو بعد از گذشت  حاال که این روزها در خبرها شنیده می شود لوکا
یک سال به اینتر برمی گردد، باید بیش از پیش به این مساله باور 
پیدا کرد که نحسی شماره 9 چلسی فعا برقرار است. در ادامه 
نگاهی به بازیکنانی انداخته ایم که با این شماره روزهای خوشی 

را در این باشگاه لندنی پشت سر نگذاشتند. 

  هرنان کرسپو 
کرسپوی آرژانتینی سال 2003 با 16 میلیون یورو از 
اینتر به چلسی پیوست. او در فصل اول چندان 
بد نبود و توانست 13 گل به ثمر برساند اما سال 

بعد و پس از جذب دیدیه دروگبا دیگر جایی در برنامه های ژوزه 
مورینیو نداشت و به صورت قرضی به میان پیوست. او بعد از دو 
سال بار دیگر به چلسی برگشت اما تا پایان حضورش در این تیم، 

تعداد گل هایش از  25 گل بیشتر نشد. 

  متیو کژمان 
ــورو از  ــا رقـــم پــنــج میلیون یـ ــرب، ســـال 2004 ب  ایـــن بــازیــکــن صـ

پی اس وی آیندهوون جــذب شد تا یکی از اولین خریدهای 
مورینیو در این تیم باشد. بد شانسی کژمان این بود که درخشش 
 دروگبا و گود جانسن، حضور او را در خط حمله زیر سایه برد. او فقط 

یک فصل در جمع آبی های لندنی بود و در 40 بازی فقط هفت 
گل به ثمر رساند.

  فرناندو تورس 
وقتی تــورس ســال 2011 با رقــم 50 میلیون یــورو از لیورپول به 
چلسی رفــت، خیلی ها منتظر ادامــه درخشش او در ایــن تیم 
که برای  بودند. مهاجم اسپانیایی توانسته بود در 142 بــازی 
لیورپول انجام داده 81 گل به ثمر برساند. با این حال او در چلسی 
و با پیراهن شماره 9 دیگر نتوانست چنین آماری از خودش به جا 
بگذارد و در 172 بازی برای آبی های لندنی موفق به زدن 
46 گل شد و به هیچ وجه نتوانست جانشین خوبی برای 

دروگبا بود، باشد. 

  رادامل فالکائو 
ــورش در چــلــســی، فــالــکــائــو را  ــض ــن ح ــی مــوریــنــیــو در دوم
کــو بــه خــدمــت گــرفــت تــا در کنار  بــا قــــراردادی قــرضــی از مــونــا
اما  بــســازد.  تیمش  ــرای  بـ آتشینی  حمله  خــط  دیگو کاستا 
ــاع بــه هیچ وجــه بـــرای ایــن مهاجم اروگـــوئـــه ای خوب  اوضـ
پیش نرفت. او فقط توانست در 12 بــازی بــرای چلسی به 
ــرود و در کمال تعجب فقط یــک گــل بــزنــد. بــا این  مــیــدان ب
 اوصاف جای تعجبی نداشت که او بعد از یک فصل به تیم 

سابقش برگشت. 

صحنه گاز گرفتن 
کتف کیه لینی 
ز  را توسط  سوار
از اینجا ببینید

 خالصه  فینال 
و 1992 را   یور
از اینجا ببینید

کو هم در لباس شماره 9 چلسی موفق نبود لوکا

نحسی یک شماره 
برتری ایران مقابل کانادا در بازی آخر هفته دوم لیگ ملت ها

برد بدون استرس

ایران - لهستان

سه شنبه 14 تیر )ساعت 22 و 30 دقیقه(

ایران - ایتالیا

پنجشنبه 16 تیر )ساعت 16 و 30 دقیقه(

ایران - اسلوونی

جمعه 17 تیر )ساعت 19 و 30 دقیقه(

ایران - صربستان

شنبه 18 تیر )ساعت 19 و 30 دقیقه(

برنامه دیدارهای هفته سوم لیگ ملت ها
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رفــــــت وآمــــــدهــــــای  ادامـــــــــــه  در 
گروهبینالملل

محمدعلیزاده

ــــن روزهـــــا در  دیــپــلــمــاتــیــکــی کـــه ای
منطقه جریان دارد، دیــروز شاهد 
ــدار و رایزنی او با عبدالفتاح  حضور امیر قطر در قاهره و دی
که پس از یک  السیسی، رئیس جمهور مصر بودیم. دیــداری 
که چهار  دوره اختالف پنج ساله انجام شــد.ســال 201۷ بــود 
ــارات، دوحــه را به  ، بحرین و امـ کشور عربی عربستان، مصر
حمایت از تروریسم متهم و قطر را به مدت بیش از سه سال 
کــامــی عــربــســتــان و  ــد امـــا پــس از نــا ــردن مــحــاصــره و تــحــریــم ک
، در اجالسی  متحدانش در تحمیل خواسته های خود به قطر
کشورهای تحریم کننده به  که در 5ژانــویــه 2021 بــرگــزار شــد، 
کنون با  سمت مصالحه با قطر و کاهش تنش ها پیش رفتند و ا
، روابط دوحه و قاهره به حالت عادی  سفر امیر قطر به مصر

برگشته است.
ایــن نخستین سفر امیر قطر به مصر از ســال 2015 پس از 
مشارکتش در نشست سران کشورهای عربی در شرم الشیخ 
به شمار می آید و در حالی صورت می گیرد که چند روز قبل نیز 

محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی به مصر رفته بود.
انجام این سفر در کنار سفرهای منطقه ای بن سلمان که در 
آستانه حضور رئیس جمهور آمریکا در ریاض صورت می گیرد، 
این موضوع را به ذهن متبادر می کند که نوعی هماهنگی و 
کاهش تنش در دستور کار کشورهای منطقه است تا بتوانند 
در نشست هایی که با حضور رئیس جمهور آمریکا در ریاض 
بگیرند.  مشخص تری  تصمیم گیری های  مــی شــود،  بــرگــزار 
به ویژه این که یکی از برنامه های اعالم شده برای سفر بایدن 
به ریاض، اجالسی است که قرار است با حضور سران آمریکا، 
کشورهای  کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس و 
، اردن و عراق برگزار شود.با توجه به این که بایدن قرار  مصر
است پس از سفر به سرزمین های اشغالی به عربستان برود 
و انتشار اخباری مبنی بر این که یکی از دستور کارهای این 
اجالس، بحث عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است 
از  کشورهای منطقه  کنش هایی در برخی  از همین االن وا
جمله عراق نسبت به حضور در این نشست آغاز شده است.

ذرهبین

ــه پـــس از کــنــوانــســیــون حــزب  ــاس ســـنـــدی کـ ــ ــر اسـ بـ
رسیده  تصویب  به  هیوستون  شهر  در  جمهوریخواه 
است، جمهوریخواهان ایالت تگزاس بر برگزاری همه 
پرسی در سال 202۳ برای تعیین این که آیا این ایالت 
، پافشاری  ــود یــا خــیــر ــدا ش بــایــد از ایـــاالت متحده ج
می کنند. عــالوه بر این در بخش دیگری از این سند، 
کثریت قاطع کنوانسیون حزب جمهوریخواه در ایالت  ا
کرده نتایج انتخابات ریاست جمهوری  تگزاس اعالم 
2020 را قبول ندارد و اختیارات جو بایدن را به عنوان 
از  به رسمیت نمی شناسد. پس  رئیس جمهور فعلی 
، جنجال بسیاری در فضای رسانه ای  اعالم این خبر
آمریکا به پا شده و هشتگ جدایی تگزاس در توییتر 

ترند شده است.

     الگوبرداریازبرگزیت
جنبش استقالل تگزاس، شش ســال اســت به تالش 
خود برای جدایی از ایاالت متحده ادامه می دهد. این 
جنبش بالفاصله پس از همه پرسی سال 2016 برگزیت 
کرد و  کار  )جدایی انگلیس از اتحادیه اروپــا( شروع به 
کنان  توانست در مدتی کوتاه حامیان زیادی در میان سا
این ایالت به دست آورد. بر اساس گزارش نیویورک دیلی 
ــال 2016 جــنــبــش مــلــی گــرای تــگــزاس از  ، در سـ نــیــوز
ــت کــردنــد یــک همه پرسی  ــواس مــقــامــات ایــالــتــی درخ
ــال جــدایــی  ــم ــت ــوص اح ــصـ بـــه ســبــک بــریــتــانــیــا درخـ
، کنند. دنیل میلر  تگزاس از دیگر ایــاالت آمریکا برگزار 

کنون مهم  رئیس این جنبش در بیانیه ای گفت:»هم ا
که تگزاس نیز به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا  است 
به عنوان یک الهام و سرچشمه و همچنین الگو نگاهی 
بیندازد تا مردم تگزاس بتوانند کنترل سرنوشت خود را 

در دست بگیرند.«

     زمزمههایجدیددرمجلسایالتیتگزاس
برخی اعضای مجلس ایالتی تگزاس از ایده همه پرسی 
اســتــقــالل حمایت می کنند. در ســــال 2020 و پــس از 
پیروزی بایدن بر ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، 
تقویت شده  تگزاسی ها  تقاضا در میان  و  ایــده  ایــن 
)از طریق  رســمــی  ــزاری همه پرسی  ــرگ ب ابتکار  اســـت. 
کایل بیدرمن، نماینده حزب  پارلمان ایالتی( توسط 
جمهوریخواه انجام شده است. وی آن زمان در توییتر 
پیامی معنادار نوشت:» من متعهد می شوم الیحه ای 
ارائــه کنم که به تگزاسی ها اجــازه می دهد برای ایجاد 
کــشــور مستقل هــمــه پرسی  ــک  ــزاس بــه عــنــوان ی ــگ  ت

 ، کــروز ــان 1400( تد  ــ انجام دهــنــد.« در نوامبر 2021 )آب
کنگره نیز بــرای نخستین بار  سناتور ایالت تگزاس در 
در سخنانش مقامات آمریکایی را در خصوص جدایی 

این ایالت تهدید کرد.

     وحشتسرانجمهوریخواهازجداییتگزاس
کــابــوس را بــرای  جــدایــی تــگــزاس از آمریکا، حکم یــک 
مقامات و ســران حزب جمهوریخواه خواهد داشت. 

ریشه این ترس به ساختار انتخاباتی آمریکا برمی گردد. 
ساختار  در  آمریکا  مهم  ایالت  دومین  تگزاس،  ایالت 
کالیفرنیا با 55رأی  الکترال محسوب می شود. پس از 
انتخابات  در  الکترال  دارای ۳8رأی  تگزاس  الکترال، 
ریــاســت جــمــهــوری آمــریــکــاســت. رأی ایــالــت تــگــزاس 
به صورت سنتی به سود جمهوریخواهان و رأی ایالت 
کالیفرنیا به صورت سنتی به سود دموکرات ها به گردش 
درمی آید. در چنین شرایطی جدایی تگزاس از آمریکا 
زمانی به سود جمهوریخواهان خواهد بود که کالیفرنیا 
گر بدون جدایی کالیفرنیا  نیز از این کشور جدا شود.اما ا
ایــن اتفاق رخ دهــد، پــیــروزی دموکرات ها و شکست 
جــمــهــوریــخــواهــان در تــمــام انــتــخــابــات هــای ریاست 

جمهوری آمریکا تضمین خواهد شد.

     کالیاگزیت؛پدیدهایکهشکلمیگیرد
که اشــاره شــد، تگزاس تنها ایالتی نیست  همان گونه 
که سودای استقالل از آمریکا دارد. مطابق سرشماری 

حــدود  کالیفرنیا  پرجمعیت  ایــالــت   ،  2015 ســـال 
ــن ترتیب،  ای بــه  و  40مــیــلــیــون نفر جمعیت دارد 
محسوب  آمریکا  ایالت  پرجمعیت ترین  کالیفرنیا 
می شود. کالیفرنیا پس از آالسکا و تگزاس، سومین 

ایــالــت بــزرگ آمریکا بــه لحاظ وسعت محسوب 
 ، معتقدند  تحلیلگران  از  بسیاری  مــی شــود. 

کالیفرنیا نسبت به دیگر ایاالت آمریکا استعداد 
تبدیل  و  آمریکا  از  خـــروج  بـــرای  بیشتری 

کشوری مستقل دارد. منابع  شــدن به 
اقتصادی موجود در کالیفرنیا چنین 

رونــدی را تسهیل می کنند. به نظر 
ــنــان کــالــیــفــرنــیــا،  ک مـــی رســـد ســا

تــحــمــل حــضــور تـــرامـــپ را در 
کــاخ سفید نــدارنــد و همین 
گزیت را از یک  مسأله، کالی ا
تصور غیر قابل عملیاتی به 

برای  ک  خطرنا احتمال  یک 
مقامات آمریکا تبدیل کرده است.

کــالــیــفــرنــیــا  کـــنـــان  بـــســـیـــاری از ســـا
ــن ایــالــت از آمــریــکــا  از اســتــقــالل ایـ

استقبال می کنند. در هر حال کالیفرنیا، 
ــت و تولید ناخالص  اقــتــصــاد جــهــان اس نهمین 
کشور ایتالیا  داخلی آن با تولید ناخالص داخلی 

، کالیفرنیا صنعت فناوری  برابری می کند. از سوی دیگر
اطالعات و رایانه ای بسیار پیشرفته ای دارد به طوری 
اینتل،   ، سیستمز سیسکو  کـــل،  اورا شرکت های  کــه 
گوگل، یاهو، شرکت ای ام دی، سان مایکروسیستمز 
و نیز شرکت رایانه ای اپل و شوران نیز در این ایالت 
گرچه بــه واســطــه حضور بایدن  ــد.  مرکزیت دارنـ
و دمــوکــرات هــا در رأس هــرم قــدرت در آمریکا، 
کمی از شور و  کالیفرنیا  طــرفــداران استقالل 
شوق اولیه خود برای جدایی از این کشور 
کاسته اند اما این سکون نسبی در آینده، 
به خصوص زمانی که جمهوریخواهان 
دوباره بر سر کار بیایند، قابل دوام 

نخواهد بود.

ساکنانایالتتگزاسکهقبالنیزبارهاخواستاراستقاللاینایالتوجداییازآمریکاشدهبودند،باردیگراینخواستهرابهصورتی
گروهبینالملل
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I N C I D E N T

 خبر روز

پیکر  تشییع  مــراســم  در  فــراجــا  پیشگیری  پلیس  رئیس 
کــرد، مجموعه انتظامی در صحنه  شهید یاسمی اعــام 

حضور دارد تا امنیت مردم حفظ شود.
که  ــزارش جــام جــم، سرگرد محمد یاسمی 38 ساله  گ به 
متاهل و دارای دو فرزند دختر است، روز پنجشنبه هنگام 
اجرای حکم جلب مردی، هدف شلیک گلوله قرار گرفت 
-شنبه- بــردوش همرزمانش  و شهید شد. پیکراو دیروز

در محل ستاد پیشگیری پلیس تهران بزرگ تشییع شد. 
 در حاشیه این مراسم، سردار مهدی معصوم بیگی، رئیس 
گفت: »سرهنگ یاسمی هنگام  پلیس پیشگیری فراجا 
به  انتظامی  مجموعه  رسید.  شهادت  به  وظیفه  انجام 
لحاظ اهمیت وظیفه ای که بر دوش دارد، از مرز تا مرکز در 

کوی و برزن شبانه روز در حال خدمتگزاری است.«
وی افزود:»حتی در برخی مواقع افسران برای حفظ نظم 

و امنیت، جــان خــود را فــدا می کنند. شهید یاسمی از 
که در طول خدمت خود بسیار تاشگر و  افسرانی بود 
ایثارگربود. همه همکارانم چه در کانتری ها و چه سایر 
کاری و گذشتن از جان خود  پلیس های فراجا، روحیه فدا
برای حفظ امنیت مردم را دارند. یکی از وظایف و رسالت 
اصلی انتظامی جمهوری اسامی تأمین نظم و امنیت و 

حفاظت از جان و مال و ناموس مردم است.«

بدرقه پیکر
  شهید یاسمی
 بر دوش همرزمانش

قتل مشتری مقابل سوپرمارکت
متصدی سوپرمارکت در جــاده مــارد در درگــیــری جزئی با 

هل دادن مشتری باعث مرگ او شد.
گاهی استان البرز  سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آ
گفت: شامگاه 28خــرداد امسال وقوع درگیری  به جام جم 
منجر به قتل در جــاده مــارد شهرستان فردیس به پلیس 
110 گزارش شد. با حضور ماموران در محل معلوم شد در پی 
مشاجره و درگیری متصدی یک سوپر مارکت با مشتری اش، 
صاحب سوپرمارکت اقدام به هل دادن مشتری کرده که وی 
به دلیل برخورد سرش به زمین دچار ضربه مغزی شده و بعد 
از انتقال به بیمارستان فوت شد. در همان ساعات اولیه 

متهم بازداشت شد و تحقیقات از او ادامه دارد.

بازداشت باند قاچاقچیان 
سلطان کویر

اعضای باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در جنوب و جنوب شرق 
، بازداشت شدند. کشور معروف به باندسلطان کویر

سرهنگ مهرداد مشوق، جانشین فرمانده انتظامی استان 
کویر  سلطان  شبکه  باند  گفت:  پلیس  سایت  به  هرمزگان 
مخدر  مــواد  قــاچــاق  زمینه  در  سازمان یافته  شبکه ای  کــه 
روانگردان صنعتی شیشه در جنوب و جنوب شرق کشور بود، 
شناسایی و متاشی شد. از این باند 60کیلو شیشه در زمان 
کشف شــده اســت. اعضای ایــن باند چهار نفره  دستگیری 
پس از هشت ماه کار اطاعاتی دستگیر شده اند.  سرکرده این 
باند بالغ بر 800 میلیارد تومان گردش مالی داشته که بیش 
از 300 میلیارد تومان از اموال او از جمله 18خودروی سواری 
لوکس و چند خودروی اسکورت و 35باب آپارتمان و زمین 
کار قاچاق توقیف شده است. فعالیت این شبکه،  ناشی از 
از مهر  با استفاده  ترانزیت بین المللی مــواد مخدر صنعتی 

شرکت های جعلی و دستگاه های دولتی بوده است.

کوتاه از حوادث

که  دیــروز فیلمی در فضای مجازی منتشر شد 
نشان مــی داد یک دختر جوان دامغانی پس از 
گمشده  کــردن خانواده  23 ســال موفق به پیدا 
ــراســاس  ــرار مــعــلــوم و ب ــ ــت. از ق ــ ــده اس ــود شـ خـ
اطاعات ارائه شده در شرح فیلم، این دختر که 
نامش فاطمه است، 23 سال پیش توسط یک 
تیم فروش  کودک در بیمارستان و با جعل پرونده 
فوت به یک خانواده دامغانی فروخته شد. پس 
از 23 سال و در زمان ازدواج، خانواده دوم دختر 
جــوان، از یک حقیقت عجیب پــرده برداشته و 
به او گفتند تو را 23 سال پیش خریدیم و دختر 
واقعی ما نیستی. دختر جوان که با شنیدن این 
حرف شوکه شده بود، شروع به جست وجو  برای 
کرد و سرانجام  کردن خانواده اصلی خود  پیدا 
پس از مدت ها جست وجو و از طریق ثبت احوال 

خانواده اصلی خود را پیدا کرد. 
در این فیلم، دختر جوان که به شدت ملتهب و 
مضطرب است، همراه همسر خود در مکانی که 
اولین  به نظر می آید ثبت احوال باشد، منتظر 

دیـــدار بــا خــانــواده اصلی 
خود است. دقایقی بعد و 
درحالی که مسؤوالن اداره 
و همسر او سعی می کنند 
کنند،  دختر جــوان را آرام 
یکی از افراد حاضر در اتاق 
بــه دختر جــوان می گوید 
ــال  اتـــفـــاق خـــوبـــی در ح
رخ دادن اســت و آرامــش 
کــنــد. زن  ــود را حــفــظ  خــ
میانسال دیگری از گوشه 

اتاق با لحن مهربانی به او پیداشدن پدر و مادر 
اصلی اش را تبریک می گوید. ثانیه ها برای دختر 
جوان به سختی می گذرد. پس از مدت کوتاهی، 
که به نظر می رسد پدر او باشد،  مرد میانسالی 
ــت وارد اتـــاق مــی شــود. پــس از  شیرینی بــه دس
گذاشتن جعبه شیرینی روی میز به سمت دختر 
جوان می رود و او را در آغوش می گیرد و دقایقی در 

آغوش هم گریه می کنند.
کمی جلوتر از آن دو، یک زن میانسال و دختر 
گویا مادر و خواهرش هستند  که  جوان دیگری 
هم از دیدن عضو جدید خانواده اشک می ریزند. 
ــوان درحــالــی کــه به شدت  ــدر، دختر ج پــس از پ
اشــک می ریزد و هق هق می کند، زن میانسال 
ــادرش اســـت، در آغـــوش می گیرد.  گــویــا مـ کــه  را 
بقیه اطرافیان او هم کمی دورتر از آنها در حال 

اشک ریختن هستند. 
برای دانستن چند و چون این ماجرا با مسؤوالن 
چند ثبت احوال صحبت کردیم که برخی از آنها از 
این ماجرا اظهار بی اطاعی کردند اما مسؤول یکی 
از ادارات در شهر تهران که 
از این ماجرا مطلع بود به 
گفت:  جــام جــم  خبرنگار 
خــــانــــواده دخـــتـــر جـــوان 
چندان تمایلی به صحبت 
درباره این موضوع ندارند 
و مــســؤوالن اداره نــیــز به 
امــانــتــداری  حفظ  جهت 
حاضر به افشای اطاعات 
ایــن  خــصــوص  در  بیشتر 

ماجرا نیستند. 

اتفاقیه

فرجام

عدلیه

پلیس جنایی پایتخت، تحقیقات برای رازگشایی از قتل مرد ناشناس 
گــزارش خبرنگار جام جم، ساعت  کرد. به  را در پاتوق معتادان آغاز 
5صبح بامداد جمعه سوم تیر امسال مردی با پلیس 110 تهران تماس 
گرفت و ازکشف جسد مردی 30 ساله و ناشناس در مخروبه ای نزدیک 
که پاتوق معتادان بود خبر داد. ماموران با حضور در آن  خانه اش 
کنجی از چهاردیواری مخروبه افتاده و با  که در  محل، با جسدی 

دو ضربه چاقو به قتل رسیده بود، روبــه رو شدند. به نظر می رسید 
که ماجرا را به پلیس  ساعاتی از مرگش می گذرد. ماموران از مردی 
اطاع داده بود تحقیق کردند که وی گفت: در خانه خوابیده بودم 
که صدای دادو فریاد و کمک خواهی شنیدم و بعد صدا قطع شد. 

که  ــاره خوابیدم اما ساعاتی بعد صــدای همسایه ها را شنیدم  دوب
می گفتند مردی را کشته اند. سریع با پلیس تماس گرفتیم و موضوع 
را خبر دادم. ماموران جیب های مقتول را بررسی کردند اما مدارک و 
گوشی تلفن همراهی در آن نبود تا هویتش معلوم شود. همسایه ها 

نیز او را نمی شناختند. با توجه به این که جسد در پاتوق معتادان 
کشف شده بود، ماموران احتمال می دادند مقتول قربانی اختاف 

یا تسویه حساب بر سر معامله موادمخدر شده باشد.
ــرای جنایی تهران در   ساسان غامی، بــازپــرس شعبه ســوم دادسـ
تهران  گاهی  آ پلیس  دهم  اداره  ماموران  تحقیقات  گفت:  این باره 

برای شناسایی هویت مقتول و بازداشت قاتل یا قاتان ادامه دارد.

قتل مرد جوان در  پاتوق معتادان

ک، پدر خانواده را کشته و جسدش  مادر و پسر در سناریویی هولنا
را در بیابان های جنوب تهران رها کردند.

ــرداد امسال زنــی همراه  ــل خ ــزارش خبرنگار جــام جــم، اوای گ به 
گاهی تهران آمد و با طرح شکایتی عنوان کرد،  پسرش به پلیس آ
کاری از خانه شان در اسامشهر  شوهر 52ساله اش برای انجام 
بیرون رفته اما دیگر برنگشته و جست وجوهایشان برای یافتن او 
بی نتیجه مانده است. حتی به کانتری محله شان رفته و ناپدید 

شدن او را اطاع دادند.
گذشت دو هفته از این شکایت، این خانواده به اداره پلیس  با 
آمده و گفتند جسد پدر خانواده در بیابان های حسن آباد پیدا 
شده است. شواهد نشان مــی داد او براثر خفگی به قتل رسیده 

اســت. در جریان تحقیقات معلوم شــد، همسر 48ساله و پسر 22ساله مقتول با او 
اختاف هایی داشته اند. با هماهنگی قضایی چند روز پیش آن دو بازداشت شدند. 
همچنین در ادامه تحقیقات مشخص شد قبل از قتل مرد میانسال پسرش 10میلیون 

تومان از حساب او برداشت کرده بود که سر این موضوع با هم اختاف داشتند.
از پسر جوان دوباره تحقیق کردند که این بار به قتل اعتراف کرد و گفت: پدرم به من 
زیاد پول تو جیبی نمی داد و همین باعث اختاف ما شده بود. یک روز کارت بانکی اش 
را برداشته و 10میلیون تومان از آن برداشتم که متوجه موضوع شد و با من دعوا کرد. 

ازطرفی مادرم هم با او اختاف داشت، نقشه قتل او را طراحی و اجرا 
کردیم. بعد جسد را در بیابان های حسن آباد انداختیم و وانمود 
کردیم او گم  شده است. پدربزرگم دلنگران بود و گریه می کرد. با دیدن 
او عذاب وجدان گرفتم. به محل رها کردن جسد رفتم و دیدم هنوز 
آنجاست. بعد به پدربزرگم گفتم ما همه جا را جست وجو کردیم حاال 
بیا برویم بیابان ها را بگردیم شاید پدرم تصادف کرده و آنجا افتاده 
باشد. آن روز به بهانه یافتن پــدرم، راهــی بیابان های حسن آباد 
شدیم. بعد از چند ساعت جست وجو جسد را در حالی یافتیم که 

حیوانات بخشی از بدن او را خورده بودند.
با اعتراف های پسر جوان، ماموران از همسر مقتول تحقیق کردند که 
او توضیح داد: من و پسرم هر دو از شوهرم کینه به دل گرفته بودیم 
که همین باعث شد نقشه قتل او را طراحی کنیم اما فکر نمی کردم راز قتل فاش و هردو 
بازداشت شویم. آن شب شوهرم خوابیده بود که من و پسرم باالی سرش رفتیم. او 
پاهایش را گرفت و من با گذاشتن بالشت روی دهانش او را خفه کردم. در ادامه جسد 
را در صندوق عقب خودرو انداخته و به بیابان های حسن آباد برده و انداختیم. بعدهم 
وانمود کردیم که او گم  شده است.  بااعتراف مادر و پسر جوان و با توجه به این که قتل در 
اسامشهر رخ داده بود با دستور بازپرس جنایی، پرونده با نبود صاحیت رسیدگی به 

دادسرای اسامشهر ارسال شد تا متهمان درآنجا مورد تحقیق قرار بگیرند.

همدستی مادر و پسر برای کشتن پدر

مرد جوان که همسرش را با پارچه ای خفه کرده بود، با تایید حکم قصاصش، در یک 
قدمی چوبه دار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار جام جم، رسیدگی به این پرونده از آذر ماه سال98 و با گزارش مرگ 
مشکوک زن جوانی در خانه اش در خیابان شریعتی تهران آغاز شد. شوهر این زن در 
تحقیقات مدعی شد؛ » امروز صبح وقتی از خواب بیدار شدم، همسرم را صدا زدم اما 

پاسخی نداد. سراغش رفتم و فهمیدم در خواب مرده است.«
با انتقال جسد به پزشکی قانونی، مشخص شد این زن بر اثر فشار بر عناصر حیاتی گردن 
فوت کرده است. با اعام این نظریه، همسر مهتاب در تحقیقات به قتل اعتراف کرد 
و گفت: » من و مهتاب پنج  سال قبل با هم ازدواج کردیم و صاحب یک فرزند شدیم. 
ابتدا زندگی خوبی داشتیم اما مدتی گذشت که اختاف پیدا کردیم و چند بار با هم 
درگیر شدیم. شب حادثه بعد از خوردن شام، همسرم دوباره سر موضوعی بحث کرد و 

کار به درگیری کشید. از شدت عصبانیت پارچه ای را برداشتم و دور گلوی او پیچیدم 
و خفه اش کردم.«

کمه به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد  با تکمیل تحقیقات، پرونده برای محا
کمه قرار گرفت. در این جلسه اولیای دم برای  و مرد جوان در شعبه دوم، پای میز محا

او درخواست قصاص کردند. 
سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و با طرح ادعایی عجیب گفت: » من و همسرم اختاف 
که بخواهم او را بکشم. شب حادثه در حال  داشتیم اما این اختاف در حدی نبود 
شوخی بودیم که شالی را دور گردن او انداخته و کشیدم. همسرم در حال خنده بود که 
گهان حالش بد شد و نفسش بند آمد. پس از دستگیری، تحت فشار بازجویی به قتل  نا
اعتراف کردم.« قضات دادگاه با بررسی پرونده، حکم به قصاص مرد همسرکش دادند 

که این حکم در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد.

 دیدار با پدر و مادر
 پس از 23 سال

کنان کیش شد    زمین لرزه صبح دیروز باعث وحشت سا

جزیره روی ویبره

زلزله 5/6 ریشتری در کیش،31 کشته و مصدوم برجای گذاشت. این زمین لرزه 
که تاش آنها برای خروج از ساختمان باعث  کنان جزیره شد  باعث وحشت سا

مصدومیت 30 نفر شد.
کیش ساعت 8 و 7 دقیقه روز شنبه شاهد  گــزارش خبرنگار جام جم، جزیره  به 
وقوع زمین لرزه ای شدید بود که بر اساس اعام مرکز ژئوفیزیک تهران این زلزله به 
بزرگای 5/6  در حوالی بندر چارک )هرمزگان( و در عمق 22 کیلومتری زمین به وقوع 
پیوست. این زلزله هرچند حدود 25کیلومتر با کیش فاصله داشت اما شدت آن در 
این جزیره به خوبی احساس و باعث رعب و وحشت مردم شده و برخی از آنان را به 

علت ترس به خیابان ها کشاند.
کنان جزیره به خبرنگار جام جم گفت: چند روزی است که زمین لرزه هایی  یکی از سا
جزیره را می لرزاند و باعث وحشت اهالی و مسافران می شد اما زلزله صبح شنبه 
هم قوی تر از قبلی ها و هم زمانش طوالنی تر بود. همین باعث وحشت اهالی شد. 
بیشتر مصدومان افرادی بودند که در زمان زلزله در خواب بودند. آنها  وحشت زده 
از خواب پریده و سعی کرده بودند از هر راهی خود را به بیرون از ساختمان برسانند.

گفته اند آنجا را بــرای ایمنی بیشتر تخلیه  کنان دو ساختمان  وی افــزود: به سا
گودبرداری شده و احتمال خطر در زمان زلزله  کنار این دو ساختمان  کنند. در 
کنانش وجود دارد. حوالی ظهر اهالی به خانه های خود برگشتند اما سعی  برای سا

می کنند در محل های ایمن خانه مثل کنار ستون ها بنشینند.

وی ادامه داد: 10روز است کیش می لرزد و کسی توجهی نمی کند اما زلزله شنبه که 
مصدوم و کشته داشت، باعث شد به وضعیت اینجا توجه شود. فاطمه نوروزیان، 
سخنگوی دانشگاه علوم  پزشکی هرمزگان ظهر دیروز از مصدومیت 37 نفر در زلزله 
کیش خبر داد و گفت: هم اینک چهار مصدوم بستری و دیگر مجروحان که همگی 
به دلیل ترس از زلزله آسیب دیده اند، دارای جراحات متخصر هستند. مجروحان 
بین 15 تا 54 ساله هستند و متاسفانه یک جوان 34 ساله به دلیل سقوط از بلندی 
جان باخته است. زلزله اخیر همچنین با تخریب برخی آثار تاریخی این منطقه 

همراه بود.
گردشگری و  ــوروزی، معاون میراث  فرهنگی، اداره  کــل میراث فرهنگی،   عباس ن
صنایع دستی هرمزگان به ایرنا گفت: »30 درصد قلعه تاریخی آل علی بر اثر زلزله 
که مربوط به دوره  5/6 ریــشــتــری دچــار خسارت و تخریب شــد.« قلعه آل علی 

قاجاریه بوده و در نزدیکی کانون زمین لرزه امروز واقع شده است. 
رییس ستاد بحران جزیره کیش گفت: تیم های امدادی و عملیاتی این جزیره در 
کنون در آماده  ، هم ا پی وقوع زمین لرزه 5.6 ریشتری صبح روز شنبه چهارم تیر

باش 100 درصدی قرار دارند. 
مدیرعامل جمعیت هال احمر هرمزگان گفت: شنبه بر اساس بررسی های انجام 
شده این زمین لرزه  موجب ترک منازل در بافت قدیمی بندر چارک و همچنین 

تعدادی از روستاهای اطراف مانند َحسینه شد.

مرد همسرکش در یک قدمی چوبه دار
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  فخر و سرفرازى خود را بگذار و کبر 
 و بزرگی ات را سر به زیر نما و با همه کس 

 فروتن باش و گورت را یاد کن تا 

از ناشایسته باز ایستی. 

گرسنگی در راه است؟
  جنگ در اوکــرایــن، مشکات و مسائل متفاوت سال های پیش را پیچیده  و تشدید 

کرده است. با تشدید نگرانی ها از کمبود مواد غذایی و باال رفتن بیشتر بهای کاالهای 
اساسی در سطح جهان، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، بار دیگر هشدار داد 
جهان با خطر واقعی و جدی گرسنگی و قحطی های مکرر رو به روست و شرایط ممکن 

است سال آینده حتی بدتر شود. 

هزاران مزاحم تلفنی برای اورژانس 
کند. یکی از آنها همین آمار ارائه شده از سوی رئیس مرکز اورژانس  برخی از آمارها ترسنا

تهران که از ثبت 4۸40  مزاحمت تلفنی برای این مرکز در یک هفته خبرداده است. 
گفته است، این میزان مزاحمت تلفنی در یک هفته از میان  یحیی صالح طبری 

55 هزار و 124 تماسی بوده که با مرکز دیسپچ اورژانس تهران گرفته شده است. به نظر 
می رسد این آمارها نشانه کافی برای پژوهشی درباره چرایی این اتفاق به دست می دهد. 

نوزدهمین سال 
پیاده روی کاروان 
 زیارتی امام رضا )ع( 

با نام بهشت تا 
بهشت از شهر 
مقدس قم تا 
 مشهد الرضا)ع( 

آغاز شده است.

    علی ابک
ایرنا

 عكس 
روز 

 نکته روز

فقط 5درصد تهرانی ها در مصرف آب در دسته بدمصرف ها قرار گرفته اند، 10درصد آنها 
به اندازه مصرف کرده اند و آن طور که مسؤوالن سازمان آب اعام کرده اند ۸5درصد 
بقیه پایتخت نشین ها در دسته خوش مصرف ها هستند. به این معنا که در مصرف آب 
صرفه جویی کرده اند اما سوال مهم این است که چرا آب نداریم؟ هر چند این سوال 
شاید به نوعی به موضوع مدیریت آب شمایلی سطحی نگری ببخشد اما می توانیم 
کلیاتی از پاسخ این پرسش  کنیم و به  با سنجه آمارهای رسمی به این موضوع نگاه 
برسیم. البته پاسخ ابتدایی به این پرسش هم می تواند این باشد که آب مصرفی) که 
آمار مصرف خانگی سازمان آب معطوف به آن است( تنها 70درصد از میزان آب مصرفی 
در ایران است. به این معنا که هر قدر هم صرفه جویی در مصرف آن صورت بگیرد به 
این معنا خواهد بود که در مصرف 7درصد آب ایران صرفه جویی شکل گرفته است اما 
می دانیم حاال ذخیره آبی سدها کاهش یافته است، تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین 
هم باعث شده خشکسالی در ایران تداوم یابد و البته که منابع زیرزمینی هم دیگر جانی 

برای تامین آب مورد نیاز را ندارند. 
همه این موارد به معنای این است که آب کمی داریم اما ماجرا از همین جا آغاز می شود، 
سوال ثانویه مهم همین جا شکل می گیرد که با وجود کمبود آب و البته صرفه جویی 
قابل تقدیر شهروندان چرا میزان هدررفت آب در ایران به این اندازه شگفت انگیز زیاد 
است؟ میزان هدررفت آب در ایران نزدیک به پنج برابر کشور توسعه یافته آلمان است، 

در حالی که باید بدانیم متوسط بارش ساالنه در کشور آلمان سه برابر متوسط بارش در 
ایران برآورد می شود یا در یک دسته آمار تلخ ملموس تر باید بدانیم 13درصد آب فقط 
در شبکه توزیع هدر رفته است. این یعنی نزدیک به دو برابر آب مصرفی خانگی )که 
مدام توصیه به صرفه جویی در آن می شود( در بخش توزیع از بین رفته است! سال ها 
گفته اند 90 درصد آب در ایران در بخش کشاورزی صرف می شود، هر چند بعدها آن را 
انحراف افکار عمومی خواندند و معتقد بودند این میزان در خوش باورانه ترین حالت 
گر قائل به مصرف 70 درصــدی آب در بخش کشاورزی  به 70 درصد می رسد. حتی ا
کشاورزی  ــد  همین 70درصــد آب در بخش  باشیم، باید بگوییم نزدیک به 65درص
کشاورزی در مجلس است.  کمیسیون  گفته چند روز پیش عضو   هدر مــی رود. این 

کشاورزی ما هدر  گفته است »همین حاال حــدود 65 درصــد آب  جال محمودزاده 
کی و  مـــی رود و تبخیر مــی شــود. ایــن آب هــا در اراضـــی کــشــاورزی، در کــانــال هــای خا
کمبود شدید آب در  که باعث می شود ما با  استخرهای غیراستاندارد از بین می رود 
پشت سدها، دشت ها و اراضی مان مواجه شویم.« آمارهای تلخ دیگری هم در این 
میان وجود دارد. به عنوان مثال در حالی در کشور ایران سهم مصرف آب در بخش 
کشاورزی در حدود 90 درصــد، شرب 7 درصد و صنعت و معدن 3 درصد است که در 
کشورهای توسعه یافته، سهم بخش کشاورزی 30درصد، شرب و بهداشت 11 درصد و 

سهم بخش صنعت و معدن 59 درصد است. 

حاشیه خبر

اولین کابوس ما چیست؟
خــواب همیشه مساله ای پیچیده بــوده اســت، چه 
ــادی. بــســیــاری به  بـــرای پــژوهــشــگــران و چــه مـــردم عـ
تعبیر خواب روی می آورند و بسیاری اصا آنها را به یاد 
کند. خیلی ها  پیدا  اهمیتی  برایشان  که  نمی سپرند 
هم با تکیه بر خواب ها و رویاهایشان مدعی پیش بینی 
ــنــده انــد امـــا نــتــایــج تحقیقات علمی شــایــد بــرای  آی
همه ما مهم تر باشد. به باور بسیاری از بنیانگذاران 
روان شــنــاســی مـــدرن، خــواب دیــدن روشــی اســت که 
مغز از آن بــرای بــروز احساسات و افکار سرکوب شده 
استفاده می کند ولی امــروزه پژوهشگران دربــاره علل 
خواب دیدن با هم اختاف نظر دارند؛ برخی معتقدند 
خواب ها معنی و مفهوم خاصی ندارند اما بعضی دیگر 
گاه مغز  بر این باورند که خواب دیدن، فرآیند ناخودآ
برای بیان احساسات و آسیب های روانی است. این 
گونه  رویا می توانند  دارنــد.  مختلفی  انــواع  خواب ها 
از احساسات خوشایند باشند و در برخی  و سرشار 
کی که ما با نام  ک؛ خواب های ترسنا موارد فقط ترسنا
کابوس می شناسیم. می توان گفت بیشتر کابوس ها در 
مرحله خواب با جنبش سریع چشم ها اتفاق می افتند 
آنها از نظر علمی به اثبات نرسیده  امــا چرایی بــروز 
حذف  فهمیده اند،  دانشمندان  کــه  آنجا  تــا  اســت. 
کابوس از خواب ها ممکن نیست. با این حال به گفته 
پژوهشگران دانشگاه هاروارد، برای کم کردن مقدار و 
شدت آشفتگی این نوع خواب های بد، چند راه وجود 
دارد. نکته جالب این که انسان بیش از 33درصد کل 
عمرش را می خوابد و کابوس هم بخشی از آن است. 
براساس یک پژوهش که در آن 2000 نفر بررسی شدند 
ک، زمین خوردن  از جمله رایج ترین خواب های ترسنا
است. دومین کابوس متداول هم این است که کسی 
ما را تعقیب می کند، سومین کابوس، مرگ و چهارمی 
هــم احــســاس گــم شــدن اســت. پنجمین و ششمین 
گرفتار شدن و هدف  کابوس های رایــج در تله و دام 

حمله قرار گرفتن اعام شده اند.

خبر روز

 انتصاب سرلشكر رزم آرا به مقام 
نخست وزیری / 1329

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

وفات آیت ا... میرزا  احمد آشتیانی /1354

عملیات ایذایی ظفر 2 /1364

زادروز پائولو مالدینی،اسطوره و بازیكن 
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گرفته اســت. قرارگیری ایــران در خط ترانزیت  ایــران همیشه در خط مقدم مبارزه با موادمخدر قــرار 
بزرگ ترین تولیدکننده موادمخدر جهان باعث شده در همه این دهه ها، مبارزه با موادمخدر از جمله 

مهم ترین سیاست های جمهوری اسامی ایران باشد. 
در این راه، ایران همواره رکورددار کشف موادمخدر جهان هم بوده است. برای فهم بهتر این موضوع 
ک، 70درصد مورفین و 30درصد هروئین دنیا در ایران کشف  همین بس که بدانیم بیش از 90درصد تریا
شده است. یا این آمار شگفت که بدانیم در حالی ایران در یک سال توانسته  21تن هروئین را کشف کند که 
میزان کشف هروئین توسط 50 کشور اروپایی در همان سال حدود چهار تن بوده است. تعداد شهدای 
این حوزه هم قابل توجه است. بر اساس آمارهای رسمی موجود از سال 1357 تا 1397 یعنی در مدت 

30سال 3۸15نفر در این راه به شهادت رسیده اند. 
در ایــن مــیــان، ســــال1370 بیشترین تــعــداد شــهــدا در ایــن حـــوزه بــا 267شــهــیــد بــه ثبت رســیــده و 
ــت. شــهــدای  کمترین مــیــزان شــهــادت در ایـــن راه ثــبــت شـــده اسـ ــا سه شهید  الــبــتــه ســـال 1394 ب
کــه در داده نــمــای زیر  ــای جالب توجهی دارد  ــ  مــبــارزه بــا مــوادمــخــدر بــه تفکیک اســتــان هــم آورده ه

به ثبت رسیده است. 

جدال با افیون 
  ایران رکورددار مبارزه با موادمخدر در جهان است  

آب نیست؛ هدررفت هست!

قانونی برای جاسوسی 
پس از سال ها کش وقوس به نظر می رسد استرداد جولیان آسانژ به آمریکا 
بیش از همیشه نزدیک است. این را می توان از مصاحبه تند و تیز همسر 

و وکیل این روزنامه نگار که دیروز برگزار شد هم فهمید. 
موافقتش  گذشته  جمعه  همین  انگلیس  کشور  وزیــر  پاتل،  پریتی 
، جولیان آسانژ را  گفته استا آسانژ کرد تا به  را با حکم بریتانیا اعام 
گذشت  که دسیسه تــرور او را ریخته اســت. با  کشوری بفرستند  به 
بیش از سه سال، جولیان آسانژ همچنان به دستور دادستان های 
ایاالت متحده در بلمارش زندانی است. او به علت انتشار مطالبی 
ل می توان نشان داد مشهورترین های صنعت نشر در  که با استدال
تاریخ روزنــامــه نــگــاری انــد، با حکم تا 175ســال حبس روبــه روســت. 
، موجی از غافلگیری  تصمیم انگلیس به منظور استرداد جولیان آسانژ
کــرد. وزیر  را به سوی جامعه روزنامه نگاری روانــه 
اروپا،  کشور درخواست های نمایندگان شــورای 
ــا، قــریــب  به  ــ ســازمــان امــنــیــت و هــمــکــاری اروپ
2000 روزنامه نگار و 300پزشک برای توقف 
گــرفــت. در آمریکا از  اســتــرداد را نــادیــده 
زمانی که دولت نیکسون بیش از نیم قرن 
پیش تاش کرد روزنامه نیویورک تایمز 
گون«  »اسناد پنتا انتشار  به علت  را 
ــی قــــرار دهـــد،  ــون ــان تــحــت پــیــگــرد ق
ــی هـــشـــدار  ــاســ ــون اســ ــ ــان ــ وکــــــای ق
ــت روزی  داده  بـــودنـــد مــمــکــن اسـ
ــال 1917  ــی« سـ ــوس ــاس ــون ج ــان از »ق
ــاران  ــگ ــه ن ــام بـــرای پــیــگــرد قــانــونــی روزن
سوءاستفاده شود. همین اتفاق افتاد 
که به سوء استفاده  و این دولت اوباما بود 
خــزنــده از »قــانــون جــاســوســی« جان بخشید و 
که در آن دولت براساس  تعداد منابع رسانه ای 
از مجموع تمام  قانون متهم شدند، بیش   ایــن 

دولت های پیشین بود.

مدعیان طلبکار
گــرنــد اســلــم ســـال، فـــردا آغـــاز مــی شــود. همین حــاال بسیاری   سومین 
منتظرند حضور دوباره جوکوویچ و نادال را روی چمن سبز ویمبلدون 
گذشته خود  ببینند اما آنچه باعث شده این تورنمنت مهم از اعتبار 
سقوط کند تصمیم عجیب و سیاسی مسؤوالن برگزاری این مسابقات 
در منع ورود بازیکنان روس به مسابقات است؛ تصمیمی که البته تناقض 
آشکاری با گفته های خود بریتانیایی ها مبنی بر غیرسیاسی بودن ورزش 
دارد. فکر کنید فردا در حالی مسابقات ویمبلدون آغاز می شود که نفر 
اول تنیس مردان جهان حق حضور در این مسابقات را ندارد یا در بخش 

زنــان آریانا سابالنکا، نفر ششم تنیس زنــان جهان به 
دلیل ملیت باروسی اش، اجــازه انجام مسابقات را 
ندارد. هرچند فدراسیون جهانی تنیس در اعتراض 

ــزاری  ــرگ ــه ایـــن تصمیم ســیــاســی مــســؤوالن ب ب
ویمبلدون گفته است امتیازات کسب شده در 

این تورنمنت را در رده بندی جهانی لحاظ 
نمی کند اما این موضوع دربرابر تصمیم 

مسابقات  ایــن  در  انگلیسی ها  عجیب 
خللی وارد نمی کند. این موضوع حتی 
نبود.  قابل هضم  هم  بازیکنان  بــرای 
حاال نــادال و جوکوویچ و متیو برتینی 
می گذارند  مسابقات  بــه  پــا  حالی  در 

که می دانند در رقابتی عادالنه 
ــــســــب مــــقــــام در  بــــــــرای ک

ــدون حـــضـــور  ــ ــل ــ ــب ــ ــم ــ وی
ندارند. قصه تلخ این 

که  ماجرا ایــن اســت 
ــهــا مـــدام  ــیــم آن بــدان
از جــدایــی سیاست 

گــفــتــه اتــد و حــاال  و ورزش 
ــان بــه نــمــادی از ایـــن تلفیق  ــودش خ

عجیب تبدیل شده اند. 

چهره ها
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هواداران دوآتشه تیم پایتخت می گویند  50میلیون هوادار 
دارند. تیم دیگر پایتخت اما برای کم نیاوردن کری خوانی 
دست باال گرفته و می گوید 60میلیون هوادار دارد. مبارزه 
کری خوانی های فوتبالی  بر سر تعداد هــوادار پای ثابت 
است.  میزان اخبار منتشرشده از فوتبال هم ناباورانه به 
نظر می رسد. خداحافظی جال حسینی از فوتبال، مربی 
جدید تیم استقال و خریدهای جابه جا شده در تیم های 
لیگ برتر همه به نظر می رسد جزو دغدغه های روزانــه 
هواداران باشد. همه اینها را هم نادیده بگیریم، نمی توان 
ایــران  فوتبال  در  جابه جا شده  میلیاردی  رقــم هــای  از 
گذشت؛ 100میلیارد تومان برای یک بازیکن؟ 40میلیارد 
که به نظر می رسد حتما  تومان برای یک مربی؟ ارقامی 
فوتبال بخشی مهم از زندگی شهروندان است که نمایش 
آن هزینه های چنین گزافی دارد، اما چنین نیست. حاال 
اما ایسپا، سازمان نظرسنجی دانشجویان یک نظرسنجی 
انجام داده که نشان می دهد شمار زیادی از مردم ایران 
اصا به فوتبال عاقه ندارند، چه برسد به این که بخواهند 

هوادار یک تیم خاص باشند. این نظرسنجی حکایت از 
عاقه مندی حدود 37درصــدی مردم ایــران به فوتبال 
دارد، یعنی فقط یک سوم جمعیت ایران فوتبال را دوست 
دارند و دنبال می کنند که بالغ بر  31میلیون نفر می شوند. 
به جز این طیف 31میلیون نفری، گروهی هم فقط هنگام 
بــازی هــای تیم ملی در جام جهانی به علت عــرق ملی و 

کم بر جامعه، بازی ها را دنبال می کنند. به گواه  هیجان حا
این آمارها، از میان جمعیت 31میلیون نفری هواداران 
فوتبال، 74درصد شامل مردان و 24درصد شامل زنان 
فوتبال  عاقه مندان  از  نفر  23میلیون  درواقـــع  اســت. 
در ایــران را مــردان و هشت میلیون نفر را زنــان تشکیل 

می دهند.

پایان هواداری

افول اخاق اجتماعی با شنیدن یک خبر یا اتفاق حاصل 
نمی شود. نمی توان با فرض افزایش احتمالی جرایم حکم 
به کاهش اخاق بدهیم اما شاید در میان اخبار روزانه هم 
بتوان توالی مکرر برخی توصیه ها را نشانی از این اتفاق تلخ 
بدانیم.  برخی باور دارند طرز رانندگی شهروندان به نوعی 
شابلون مناسبی برای فهم وضعیت اخاقی آن جامعه 
است. هرچند این مثال شاید بیش از انــدازه فانتزی به 
نظر برسد اما با بررسی برخی مصداق ها می توان به صحت 
احتمالی این موضوع پی برد. به عنوان مثال آنها باور دارند 

آن  که در رانندگی اش اعتقادی به گذشت ندارد احتماال 
در زندگی شخصی خــود هم همین گونه اســت، یا آن  که 
تخلف رانندگی اش را مساوی با زرنگی می داند احتماال 
در شیوه زندگی روزمره خود هم چنین است. حاال پلیس 
ک های  با پا رانندگی دوبــاره هشدار داده  و  راهنمایی 
مخدوش وسایل نقلیه برخورد می کند.  پلیس گفته یکی 
که درحال حاضر داریم  از معضات ترافیکی و مشکاتی 

ک است. این تخلف  انواع تخلف پوشش و مخدوشی پا
 اشاعه بی نظمی و بی انضباطی است و خط قرمز پلیس 

محسوب می شود.  از این موضوع که بگذریم باید به این 
پرسش برسیم که آیا تداوم این امر با توجه به بدیهی بودن 
تضییع حقوق مردم نشانه بی اخاقی در جامعه است؟ 
ک تنها به چشم شهروندان  که دود مخدوش شدن پا چرا
غ از افــزایــش گــره هــای ترافیکی مورد  ــی رود و بــس.  فــار م
اشاره پلیس با این اقدام ممکن است تخلف های مربوط 
ک بــه ارســـال جریمه بـــرای افــراد  بــه مــخــدوش بــودن پــا
کار زرنگی است؟ نافهمی است  دیگری منجر شود! این 
یا بی اخاقی؟ هر چه هست آیا واقعا این کار افتخار دارد؟

تفاخر به بی اخالقی3
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بنابراین برای بررسی جوانب مختلف، این قانون هر سه سال مورد بررسی قرار 
می گیرد تا عواقب، تبعات و مشکالت آن بررسی شود. این اصالحیه پس از آن 
انجام شد که هانا کیمورا، ستاره 22 ساله یکی از برنامه های تلویزیونی، در سال 
2020 خودکشی کرد. این کشتی گیر حرفه ای بعد از این که در فضای مجازی مورد 
حمله قرار گرفت، خودکشی کرد و مرگ او منجر به درخواست های مختلفی برای 
اینترنتی شد. دو مرد سال گذشته به دلیل  آزار و اذیت  مجازات های شدیدتر 
انتشار توهین های آنالین در مورد کیمورا قبل از مرگ او، هرکدام ۹000 ین )حدود 
( جریمه شدند. مادر کیمورا، گفته بود که مجازات ها بسیار کم بوده و  67 دالر

البته نظرسنجی ها نشان می داد که اک�ر مردم با او موافق بوده اند. 

 م�ارزه با آزار و اذیت ای��ر��� در ه�� 
بخش 67 قانون فناوری اطالعات هند از مقرراتی است که با موضوع آزار و اذیت 
اینترنتی سروکار دارد. در ماده 67 این قانون، مجازات انتشار یا انتقال مطالب 
الکترونیکی، پنج سال حبس و همچنین جریمه نقدی  به صــورت  مستهجن 
آزار و  تعیین شده است. غیر از بخش 67 قانون فناوری اطالعات، مفاد قوانین 

ح زیر است: اذیت سایبری در هند به شر
ارتباط ناشناس  از طریق  اگــر کسی  آمــده اســت که  507 قانون مجازات  در بند 
E شخصی را تهدید کند به حداک�ر دو سال حبس محکوم می شود. بخش 66

قانون فناوری اطالعات این کشور هم مجازات نقض حریم خصوصی را تعیین 
انتشار تصاویر  یا  گرفتن  با  آمــده اســت: هرکس عمدا  ایــن بخش  می کند. در 
خصوصی دیگران، حریم خصوصی را نقض کند به مجازات حبس تا سه سال یا 

جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 ی� سال ز��ان در ا���ار ت�هی� ک����ان 
ژاپن به تازگی تصمیم گرفته  قانون مجازات افرادی را 
که از طریق آنالین به دیگران توهین می کنند، تغییر 
از تابستان امسال اجرایی  دهد. این اصالح قانون 
می شود و مدت زندانی که فرد در صورت توهین با 
آن مواجه می شود به یک سال افزایش پیدا می کند. 
در کنار این مجازات، جریمه نقدی نیز از 75 دالر به 
حدود 2200 دالر افزایش پیدا می کند که بسیار زیاد 
است. مدت زمان تعقیب کیفری افراد توهین کننده 
هم که پیش از این یک سال بوده، طبق اصالحیه 

قانون جدید به سه سال افزایش پیدا می کند. 
کــه سخنگوی وزارت دادگــســتــری این  هــمــان طــور 
بــا جرم  کــرده ، توهین در ایــن قــانــون  کشور اعــالم 
افترا متفاوت است و در صورت تهمت به دیگران 
ــرم هــم بــه صــورت  ــن ج از طــریــق فــضــای مــجــازی، ای
جداگانه مورد مجازات قرار می گیرد. درواقع توهین 
ــراد، بــدون به  طبق ایــن قــانــون بــه معنی تحقیر افـ

اشاره به مساله خاصی در مورد آنهاست. 
البته این اصالح قانونی، هنوز شفاف نکرده است 
چه عباراتی توهین تلقی می شوند. به همین دلیل 
ژاپنی گفته اند ممکن است این  برخی کارشناسان 
قانون مورد سوء استفاده سیاستمداران قرار گیرد. 
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ع  ا���ار ا���ات �ادرست مم��
فضای  طریق  از  تهدید  و  توهین  هــم  استرالیا  در 
مجازی می تواند انسان را حسابی به دردسر بیندازد. 
یا  از تلفن  474/17 قانون کیفری، استفاده  بخش 
اینترنت برای تهدید، آزار و اذیت یا توهین شخصی را 

جرم انگاری می کند. 
ــا انــزجــار شــود،  اگـــر پــیــامــی بــاعــث خــشــم، تحقیر ی
مجازات  حداک�ر  شــود.  تلقی  توهین آمیز  می تواند 
بــرای چنین تخلفی سه ســال حبس اســت. بخش 
474/15 قانون مجازات استفاده از تلفن، پیام های 
متنی، ایمیل برای تهدید عمدی به قتل شخصی را 

جرم انگاری می کند. 
مجازات چنین جرمی حداک�ر 10 سال حبس است. 
همچنین استفاده از تلفن، پیام های متنی و ایمیل 
برای تهدید ایجاد آسیب جدی در این بخش، جرم 
کیفری اســت. مجازات چنین جرمی حداک�ر هفت 

سال حبس است. 
که  بیان می کند  1۹00 هم  52۹ قانون جرایم  بخش 
انتشار اطالعات نادرست در مورد شخصی با علم به 
نادرست بودن اطالعات و قصد ایجاد آسیب به آن 
شخص، جرم کیفری است. چنین جرمی حداک�ر تا 

سه سال حبس دارد.

 کره �����، س�ت و س�ت تر از همی�ه
بسیاری  قوانین  بــا  کره جنوبی  در  تهمت  قوانین 
اگر  کــشــورهــا مــتــفــاوت اســـت. هــر سخنی، حتی  از 
حقیقت داشــتــه بــاشــد و مــوجــب آســیــب رســانــدن 
به دیگری شــود، می تواند غیرقانونی تلقی شــود و 
ممکن است با جریمه نقدی یا حتی حبس روبه رو 
کــشــورهــای غــربــی، فقط مسوولیت  اک�ر  شــود. در 
مدنی برای افترا وجود دارد، در حالی که در کره جنوبی 
عالوه بر مسوولیت مدنی، می تواند مجازات کیفری 

داشته باشد.
»قــانــون ارتــقــای بــهــره بــرداری و حفا�ت از اطالعات 
یا به طور  ارتباطات و غیره«  و  شبکه های اطالعات 
ح و مــجــازات افــتــرا در  خالصه »قــانــون شبکه«، شــر
رایج ترین  از  یکی  می کند.  تعیین  را  آنالین  فضای 
انواع افترا از طریق رسانه های اجتماعی و شبکه های 
آنالین است. این مساله شامل نوشتن نظرات بد 
گذاشتن نظرات  یا  در مــورد محصوالت و خدمات 

مخرب برای شخص دیگری است.
کاربری  که هیچ  بیان می کند  ایــن قانون   44 مــاده 
از جمله  نمی تواند اطالعات ناقض حقوق دیگران، 
تجاوز به حریم خصوصی و افترا را از طریق یک شبکه 
کــنــد. هــرارائــه دهــنــده  اطــالعــاتــی و ارتــبــاطــی منتشر 
خــدمــات اطــالعــاتــی و ارتــبــاطــی بــایــد تـــالش کــنــد تا 
قبلی،  بند  در  ج  مــنــدر اطــالعــات  هرگونه  انتشار  از 
کــه توسط  ارتــبــاطــاتــی  ــات و  ــالع از طــریــق شبکه اط
ارائه دهنده اداره و مدیریت می شود، جلوگیری کند.

براساس این قانون، کمیسیون ارتباطات کره جنوبی 
ــوزش،  آم فــنــاوری،  ــورد توسعه  باید سیاستی در م
ــط عــمــومــی و ســایــر فعالیت ها  ــ فــعــالــیــت هــای رواب
ــراد دیگر منتشر  اف از نقض حقوق  بــرای جلوگیری 
کند که با تجاوز به حریم خصوصی و افترا مقابله و 
ارائه دهندگان شبکه  بــرای  سیاست های مختلفی 

تنظیم نماید. 

قوانین ت�مت در �ره جنوبی با قوانین بســـیاری از �شـــورها متفاوت اســـت. هر ســـخنی، حتی اگر حقیقت داشـــته باشد و موجب آســـیب رساندن به ذره بین
دی�ری شـــود، می تواند غیرقانونی تلقی شـــود

از  اس��اده  با  دی�ران  �ــرای  م�احمت  ای�اد  یا  ا���ات  ا��ای  ت��ی�،   ، تح�یر ت�هی�،  هــ�ف  با  ای��ر���  اذیــت  و  آزار   
�� ارسال ایمی� و ارسال �یام  کرده است. �ه از �ر ا��ارهای ارت�ا�� م�رن، ا�� روزها �ی� از هر زمان دی�ری رواج �ی�ا 
آپ��د �ی�� یا ت�او�ر م���� در ش�که ها یا سایت های ا��ما�� و هرک�� ممک�  �� ش�که های ا��ما��، �ه  از �ر
که ب�یاری از روی�ادها در ز����  آزار �رار ب�یرد. رسا�ه های ا��ما�� امــرو�ی به �ا�� رسی�ه ا��  است ا�� ���ه تحت 
روزمره م� ت�ا��� در م�ت زمان ب�یار ک�تاه� به دست م�ا��ان ب�یار �یادی �رس��، و�� ت��یحات ا�راد در م�رد ا�� 
آ��ا زده ش�ه به سر�ت ت�مت او�یه در ش�که های ا��ما�� م���ر �م� ش�د و ممک� است ����� ه�ار ��ر ���  که به  روی�ادها یا ت�مت ها�� 
ع  آزار و اذیت ای��ر���، ��ا�ی� م����� ت�ارک دی�ه ش�ه تا اح�مال و�� �یام او�یه را ������. به همی� ��ت در ک��رهای م���� �رای ����یری از 

ا�� �رم کاه� یاب�. 

کشورهای م�تل� برای آزار و اذیت اینترنتی �ه �وانینی دارند؟

�اره �� ن���  در فضای مجازی
۷/۵

سجاد حسینی
روزنامه نگار فناوری
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همچنین می توانید برای کارهای روزانه خود ساعت خاصی را 
به عنوان یادآوری قرار دهید. همچنین این نرم افزار 
به شما امکان می دهد برای هرکدام از کارهای 
خود یادداشت جداگانه ای بنویسید. 
گــرچــه �ــاهــر ایـــن نـــرم افـــزار نسبت 
بــه سایر نــرم افــزارهــا ســاده تــر است 
امــا بسیار سریع و راحــت می توانید 

کارهای جدید را در آن وارد کنید. 

 د�ی� �ی�یری ک�ی� 
مدیریت زمان مؤثر با مشخص شدن 
ــرای پــروژه هــا و  دقــیــق مــیــزان زمــانــی کــه بـ
ــد، شـــروع  ــی ــن ــی ک و�ـــایـــف خــــود صــــرف م
بــرنــامــه هــای مدیریت  مــی شــود. بهترین 
زمــان یــک گــام از ایــن هــم فــراتــر خواهند رفــت. آنها 
تجزیه و تحلیل ارائــه می کنند و به شما نشان می دهند 
چگونه می توانید با استفاده از این تجزیه و تحلیل زمان را مدیریت کنید. 
نرم افزار Toggl به شما امکان می دهد با یک طراحی ساده به همه این موارد دست 
یابید. رابط بصری این نرم افزار برای پیگیری زمان کارهای مختلف یکپارچه شده است. 
ح های مختلف صرف می کنید، ردیابی کنید، این  اگر بخواهید میزان زمانی را که برای طر

نرم افزار را نباید از دست بدهید. 

 م��ریت زمان با ���ه �رداری ذه��
نقشه برداری ذهنی، یکی دیگر از تکنیک های بهره وری و ابزارهای مدیریت زمان است. 
هنگامی که یک برنامه به شما اجــازه انجام این کار را می دهد به شما کمک می کند 

 ه�شم��ا�ه از زمان تان اس��اده ک�ی�
اگــر شک داریــد از زمــان خــود به طور معقول 

ــن بــرنــامــه  ــه، ایـ اســتــفــاده مــی کــنــیــد یــا نـ
مدیریت زمــان گــزارش هــای هفتگی 

بــــرای شــمــا ارســـــال مــی کــنــد تا 
نشان دهد چه چیزهایی وقت 
شما را هدر می دهد. عــالوه بر 

قابلیت ردیــابــی خــودکــار زمــان، 
دارای  همچنین  برنامه  ایــن 
قابلیت مسدود کردن عوامل 

حواس پرتی و ابزارهای کارآمدی 
برای گزارش است. RescueTime به 

شما کمک می کند تا غرق در و�ایف 
همچنین  برنامه  ایــن  نشوید.  بی شمار 

دارای نرم افزار تیمی است که به مدیریت زمان 
در بین اعضای تیم اختصاص دارد. با استفاده از این 

برنامه، ممکن است از این که بفهمید واقعا چقدر زمان 
تلف می کنید، شوکه شوید.

 ی� ا�را�� ساده اما کار�ردی 
سحر تودو، یکی از برنامه های ساده ایرانی برای مدیریت 
کارهای روزانه است که به دلیل همین سادگی کار با آن 
نیز راحــت اســت. با استفاده از این نرم افزار می توانید 
کارهای پیش روی خود را دسته بندی کنید و با تنظیم 
آنها ساماند هی شان کنید.  موعد مقرر برای هرکدام از 

هفت نرم افزار کاربردی برای مدیریت زمان 

ید ف�مان زمان �ود را به دس� ب�ی�
تا بفهمید چه کاری می خواهید انجام دهید و قرار است با انجام مجموعه ای از کارها 
از بهترین اپلیکیشن های رایگان  Mindnode یکی  به چه نتیجه ای برسید. نرم افزار 
نقشه برداری ذهن است که می تواند این کار را انجام دهد. این نرم افزار به شما کمک 
می کند با متمرکز کردن افکار خود سازماندهی بیشتری پیدا کنید و در نتیجه شفافیت 
آورید. این نرم افزار به شما امکان  بیشتری در مورد کارهای پیش روی خود به دست 
می دهد برچسب ها و قالب های بصری مختلف را مطابق نیازهای خود سفارشی کنید. 

همچنین می توانید به راحتی اسناد خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

 ت��ی� و �ر�امه ر��ی در ی� �رم ا��ار 
آمــده و تقویم های  خیلی وقــت اســت که دوره ساعت مچی و تقویم دیــواری به سر 
آنالین  یا موبایل توانسته جای این ابزارها را بگیرند. تسکوک یک تقویم حرفه ای همراه 
ایده های مختلف برای برنامه ریزی است که می تواند زمان شما را به خوبی مدیریت 
کند. این تقویم یک ویجت برای تاریخ و یک ویجت برای کارها دارد که در کنار بخش 
یادداشت ها مدیریت زمان را ساده تر می کند. تسکوک قابلیت همگام سازی با تقویم 
گوگل را هم دارد و می تواند به شما نمایی حرفه ای از فعالیت های ماهانه هم بدهد. با 
این تقویم نگران از دست رفتن کارها هم نباشید، چراکه به راحتی می توانید از اطالعات 
خود پشتیبان تهیه کنید. گرافیک زیبای تسکوک برای یادآورها، کار با آن را خوشایندتر 

می کند. 

 ی� ا�را�� کار راه �ی��از 
، یکی دیگر از نرم افزارهای ایرانی مدیریت زمان است. در این نرم افزار  وان ریمایندر
می توانید برنامه ریزی های خود را در سه بازه زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه ثبت کنید. 
هر برنامه از مجموعه ای فعالیت  تشکیل می شو د که شما قرار است در دوره زمانی 
آنها را انجام دهید. شما می توانید برای هر برنامه ای که ثبت کرده اید،  تعیین شده 
فعالیت هایی را که الزم است در آن بازه انجام شود ایجادکنید. در هر برنامه می توانید 
اهداف و کارهای انجام شده روز جاری ، تصمیمات و اهداف آینده را تعیین کنید. در 
صــورت نیاز می توانید برنامه ریزی ها را چاپ کنید. درصــد پیشرفت فعالیت های هر 

هدف هم در این نرم افزار نمایش داده می شود. 

 ��ران حری� ����� تان ��اشی�
آیا به یک برنامه مدیریت زمان نیاز دارید که نگرانی های مربوط به حف� حریم خصوصی 
شما را در مورد ارسال داده هــای ابری برطرف کند؟ ManicTime نرم افزار قابل دانلودی 
است که به صورت محلی اجرا می شود و به سرورهای ابری متصل نمی شود. مانیک تایم 
درست مانند برخی دیگر از نرم افزار های مدیریت زمان، می تواند به طور خودکار زمان صرف 
شده را ردیابی کند، چه در یک فایل محلی و چه از طریق یک وب سایت. این نرم افزار 
همچنین با سیستم های مبتنی بر و�یفه مانند Github یا Jira ادغام می شود. نرم افزار 

ManicTime تبدیل ساعت های پیگیری شده به گزارش های سفارشی را آسان می کند.

ـــا اســـتفاده  ـــا آن نیـــز راحـــت اســـت. ب ســـحر تـــودو، یکـــی از برنامه هـــای ســـاده ایرانـــی بـــرای مدیریـــت کارهـــای روزانـــه اســـت کـــه بـــه دلیـــل همیـــن ســـادگی کار ب
از ایـــن نرم افـــزار می توانیـــد کارهـــای پیـــش روی خـــود را دســـته بندی کنیـــد

ب�ون ش�، ��اوری به ما امکان داده است به راح�� به یک�ی�ر م��� ش�ی�، �م�کردهای مان را ����د دهی� و از 
م�ا�� ا��ا�� ��د �راتر از آ��ه ��� ت��ر م� ش�، اس��اده ک�ی�. یک� از ��رگ تر�� م�اردی که در ا�� راه به ما کم� 
آن �ی�است، �ر�امه های م���� م��ریت زمان به شما  که از �ام  کرده، �ر�امه های م��ریت زمان است.همان ��ر 
ک��رل �ی��ری �ر زمان ��د داش�ه باشی�. اس��اده م�ام از �رم ا��ار م��ریت زمان به شما امکان  کم� م� ک�� تا 
م� ده� تا تمرک� ا��� تان را روی �ی�ها�� که در ز���� شما اهمیت دار��، �رار دهی�. ا�ر از ��ها ا��ار م��ریت زمان 

م���د اس��اده �م� ک�ی�، ���ا ی� راهکار ��ب �رای هم�ارتر کردن ز���� را از دست داده ای�.

مهدی خان�لی
خبرنگار

همچنین می توانید برای کارهای روزانه خود ساعت خاصی را 
به عنوان یادآوری قرار دهید. همچنین این نرم افزار 
به شما امکان می دهد برای هرکدام از کارهای 

کارهای جدید را در آن وارد کنید. 

اگــر شک داریــد از زمــان خــود به طور معقول 

نشان دهد چه چیزهایی وقت 

قابلیت مسدود کردن عوامل 
حواس پرتی و ابزارهای کارآمدی 
RescueTime

دارای نرم افزار تیمی است که به مدیریت زمان 
در بین اعضای تیم اختصاص دارد. با استفاده از این 

دک�ر کلیک
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شرکت ها احتماال به مالکیت معنوی موجود و روند فعلی متوسل می شوند و به 
فیلم ها و بازی ها که قبال توسط دولت تایید شده است استناد خواهند کرد.  دستور 
ممنوعیت چین در مورد ارزهای دیجیتال نشان دهنده مخالفت این کشور با ارزهای 
NFT غیرمتمرکز است. این امر مشتریان را وادار می کند تا در ارزهایی برای تجارت 
سرمایه گذاری کنند که به دولت اجازه می دهد همچنان بر معامالت نظارت کند. در 
از سالمت روان خردساالن و سنت های خود محافظت می کند. این  نهایت، چین 
با �هور  تأثیر گذاشته است.  به قوانینی منجر شده که بر صنعت بازی های چینی 
را برای  تجربیات جدید در پلتفرم های متاورس، نهادهای تنظیم مقررات اقداماتی 

جلوگیری از خطراتی که جوانان و جامعه را تهدید می کند انجام خواهند داد.

��� ر�� �ا�� های ��ارت�، سرمایه ��اری ها ا��ای� ��اه� یا�ت
درحالی که تنظیم کننده های چینی اهمیت متاورس را تشخیص می دهند، در مورد 
در  هستند.  محتاط  داخلی  فناوری  غول های  تسلط  و  موضوع  منفی  پیامدهای 
ماه می  2022، انجمن صنعت رایانه چین با حمایت دولت، کمیته ای به نام کمیته 
را  کمیته استانداردهای صنعت  ایــن  کــرد.  را تأسیس  حرفه ای صنعت متاورس 
پیشنهاد می دهد و به مقامات کمک می کند تا برای صنعت نقشه  راه ایجاد کرده 
از استارت آپ ها ایجاد کند. همچنین با استفاده از  و بودجه هایی را برای حمایت 
این قوانین موارد استفاده در تولید، تجارت، گردشگری، مراقبت های بهداشتی و 
آموزش را مورد بررسی قرار می دهند. این کار حرکتی م��ت است، به ویژه با توجه 
به این که متاورس در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و همه شرکت های فناوری باید 
استانداردها را رعایت کنند. در کنار این مقررات گذاری ها مدیران شرکت های داخلی 
نیز عالئم تجاری مرتبط با متاورس براساس پلتفرم های موجود را تشکیل خواهند 

داد و تجاری سازی برخی از آنها را آغاز خواهند کرد. 

شرکت های چینی در درجه اول براساس سابقه رقابت 
خواهند کرد. به عنوان م�ال، انتظار می رود که تنسنت 
با متاورس مخصوص بــازی یعنی نت ایز رقابت کند و 
درعین حال تجارت الکترونیک علی بابا را نیز به چالش 
بکشد. در ایــن مــیــان بــایــت دنــس نیز بــه عــنــوان یک 
بازیگر بــزرگ تنسنت و علی بابا را در موضوعاتی مانند 
رسانه های اجتماعی، همکاری سازمانی و بازی به چالش 
می کشد. در نهایت، موفقیت هر بخشی از متاورس در 
چین به عوامل متعددی بستگی دارد، ازجمله این که 
چگونه یک شرکت با سنت های محلی همسو می شود 
ــود جلب کند یــا ایــن کــه چــطــور از  تــا مشتریان را بــه خ
قوانین نظارتی پیروی می کند. این شرکت ها باید بدانند 
با تجربیات  را در مقایسه  ارزش مــتــاورس  که چگونه 
بــازار همسو کنند یا  اجتماعی یا بــازی هــای موجود در 
ایــن کــه چــطــور بــه مسائل مــربــوط بــه حــریــم خصوصی 

داده ها و مسائل مربوط به ایمنی می پردازند.

دس��را��م� های س���یرا�ه دو��� 
م� ت�ا�� دست وپای شرکت ها را ����د

محتوای  مـــورد  در  سختگیرانه  دســتــورالــعــمــل هــای 
، پیشرفت برخی از پلتفرم ها را  تولیدشده توسط کاربر
در گذشته محدود کرده است، مانند روبلکس که به 
کاربران امکان ایجاد تجربیات منحصربه فرد را می دهد. 

۴

 چیـــن از ســـالمت روان خردســـاالن و ســـنت های خـــود محافظـــت می کنـــد. ایـــن بـــه قوانینـــی منجـــر شـــده کـــه بـــر صنعـــت بازی هـــای چینـــی تأثیـــر گذاشـــته اســـت. بـــا �هـــور 
تجربیـــات جدیـــد در پلتفرم هـــای متـــاورس، نهادهـــای تنظیـــم مقـــررات اقداماتـــی را بـــرای جلوگیـــری از خطراتـــی کـــه جوانـــان و جامعـــه را تهدیـــد می کنـــد انجـــام خواهنـــد داد

نگاهی به تکامل متاورس در �ین

م�اورس، ��ور در �ی� ر�د 
�وا�د ک�د؟ 

 ���� د�� ��� 
�� ���ان �� ������ 

��رگ ����� 
و ��� ���� را در 

 ����� ��������
ر���� ��ی ا������، 

�����ی ��ز���� 
و ���ی �� ���� 

��� ��

 موف�ی� �� ب��� 
از م�اورس در �ی� 
به �وام� م��ددی 

بس��� دارد، از���ه 
ا�� که ��ونه ی� 

��ک� با سن� �ای 
م��� ��سو م� �ود 

یان را به �ود  �ا م���
��� کند یا ا�� که 

��ور از �وانی� ن�ار�� 
پی�وی م� کند

      

�ی� به ��� پای�اه کار�ران ���رده و رو به رش� مر�ه ��د، بازاری با���ه و �رس�د �رای م�اورس است. ��اوری �ی�ر��ه �ی�� 
و اس�ارت آپ های �ر���ه دارای ��اوری های رو به ���، پای�اه های ��رگ و م�ارکت  ��ا�� �ا�� ت���� �رای ای�اد پ���رم ها و 
ت�ر�یات م�اورس ای�اد کرده ا��. �رای م�ال ت���ت، ما�� ۴۰ در�� از ا�ی� �یم� که ت�س�ه ده��ه ��رت�ایت است یک� از 
شرکت های �ی�رو در ت�س�ه م�اورس است. با�ی ها، رسا�ه های ا��ما�� و ت�ارت ا�ک�رو�ی� اح�ما� ب��� از �ر�امه های 
آن،  آورد. پ� از  �� م�ارکت را از س�ی شرکت ها و م�رف ک����ان �ی�� به دست ��اه��  که �ی��ر م�اورس� ه���� 

روی�ادهای ز��ه و همکاری سازما�� �ی� با ت�س�ه م�اورس و ب��غ ��اوری های ��رب�ا�� م�رد ت��ه �رار ��اه�� �ر�ت.

مهدی آریایی نژاد
پژوهشگر 

حوزه فناوری اطالعات

شرکت های �رتر �ی� 
در سرزمی� م�اورس

موسسه تحقیقاتی هورون روز سه شنبه فهرستی 
از شرکت های متاورس را منتشر کرد که معتقد 
است بیشترین امید به پیشرفت در سال 2022
را نوید می دهند. این فهرست از 200 شرکت برتر 
زمینه  در  توسعه  پتانسیل  بیشترین  بــا  چینی 
ــت. 20 شــرکــت برتر  ــاورس تشکیل شـــده اسـ ــت م
شــامــل شــرکــت هــای قــدرتــمــنــدی مانند موبایل 
چین، چین تلکام، تنسنت، علی بابا، بایدو، نت ایز، 
هــواوی، شیائومی و بایت دنس اســت.  در میان 
، دسته فناوری میزبان بیشترین  200 شرکت برتر
ــد  تــعــداد شــرکــت هــای فــهــرســت شــده بــا 38درصـ
سهم اســت. پلتفرم های کاربردی با 23درصــد در 
رتبه دوم قــرار گرفتند درحالی که فــنــاوری پلتفرم 
20درصـــد را به خــود اختصاص داده اســت. پایانه 
ــد  هــوشــمــنــد 10درصـــــد و فـــنـــاوری شــبــکــه 8درصـ
سهم را به خود اختصاص داده انـــد. شرکت های 
از  پــکــن، شــانــگــهــای و شــنــژن نیمی  مستقر در 
از  16درصـــد  را تشکیل می دهند و  کل شرکت ها 
شرکت های فهرست شده، شرکت های هلدینگ 
دولتی و 84درصد خصوصی هستند. تعداد کمی 
بر صنعت  با بیشترین تمرکز  برتر  100 شرکت  از 
واقــعــیــت مــجــازی هستند. شــرکــت هــایــی مانند 
گورتک 70درصــد از هدست های واقعیت مجازی 
را در اختیار دارند، درحالی که شرکت های نرم افزاری 
Thunder، Sunny Optical مــانــنــد  مختلفی 
Technology و Rockchip Electronics نیز روی 
واقعیت مجازی متمرکز هستند. پلتفرم ها شروع 
به ادغــام این فناوری ها در تجارت خود کرده اند. 
عالوه براین، گــروه مسافرتی تریپ و گــروه امالک 
اورینتال  کی هلدینگ و شانگهای  و مستغالت 
فناوری واقعیت افــزوده یا واقعیت مجازی را در 
زمینه های تجاری مربوطه خود معرفی کرده اند تا به 
کاربران کمک کنند فضای مجازی را به گونه ای بهتر 
و متفاوت از قبل تجربه کنند.  روبــرت هوگورف، 
ــورون کــه گــزارش  رئــیــس و محقق ارشـــد گـــروه هـ
کــرده می گوید: »امــســال اولین  مذکور را منتشر 
سال متاورس است. از سال گذشته جریان اصلی 
فناوری شروع به تمرکز روی متاورس کرده است، 
تا حــدی که در اکتبر گذشته زمانی که فیسبوک 
ــاز شــد. فهرست  آغ نــام خــود را بــه متا تغییر داد 
منتشرشده از طرف ما بــرای کمک به شناسایی 
شرکت هایی است که در چین بیشترین پتانسیل 
را در متاورس دارنــد و می توانند جای پای خود را 
محکم کنند.« وی افزود: »درحال حاضر، تعریفی که 
ما با آن موافق هستیم، این است: دنیای مجازی 
به وسیله علم و فــنــاوری بــه هــم پیوند خـــورده و 
ایجاد شده و نقشه برداری شده و با دنیای واقعی 
تعامل دارد. این جهان یک فضای زندگی دیجیتال 
ــک سیستم اجــتــمــاعــی جــدیــد اســـت. البته  ــا ی ب
فرارسیدن عصر متاورس مدتی طول می کشد و از 

نسل سوم وب هم جدایی ناپذیر است.«

متاورس
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اگرچـــه ایـــن مســـاله اوایـــل ســـال2017 اجـــرا شـــد امـــا خبـــر ویژگی هـــای مدیریـــت انـــرژی تـــا اواخـــر ســـال2017 بـــه طـــور گســـترده منتشـــر نشـــد و باعـــث شـــد 
بســـیاری از مشـــتریان احســـاس کننـــد توســـط اپـــل فریـــب خورده انـــد  

کلیک  که  گزینه هایی  این مساله شامل  ردیابی می کند.  نیز  را  وب سایت هایشان 
از ایــن دســت اســت.  در  می کنند، اطالعاتی که در فرم ها قــرار می دهند و مـــواردی 
وب سایت بیمارستان های مختلف، این اطالعات می تواند شامل اطالعات حساس 
سالمت مرتبط با آدرس IP بیمار باشد. در وب سایت یکی از بیمارستان ها، با کلیک 
آلزایمر بیمار به فیس بوک ارسال  روی دکمه زمان بندی، نام یک پزشک و وضعیت 
شد که قرار مالقات برای آن تعیین شده بود. متاپیکسل در هفت سیستم سالمت 

از  33بــیــمــارســتــان  نــشــان داده  ایـــن تحقیق  نــتــایــج 
صدبیمارستان برتر ایاالت متحده از یک ردیاب به نام 
متاپیکسل در وب سایت های خود استفاده می کنند. 
امکان  گروه های مختلف،  به  کارگیری متاپیکسل  به 
فیس بوک  تبلیغات  تحلیل  و  یه  تجز بــه  دســتــرســی 
ــراد از  افـ و اینستاگرام را مــی دهــد امــا نــحــوه اســتــفــاده 

رسوایی بیمارستان های برتر در آمریکا 

دزدی ا���ات �ی�اران 
�وس� فی� �وک 

در وب ���� ��� 
از ����ر���ن ��، �� 

���� �وی د��� 
ز��ن ���ی، ��م �� 
���� و و���� 

آ��ا��� ����ر �� 
��� ��ک ار��ل �� 

�� ��ار ����ت ��ای 
آن ����� ��ه ��د

      

در پورتال های بیماران نصب شد و برای دسترسی به 
نیاز دارنــد و پس  ایــن پورتال ها به ورود به سیستم 
آن سوابق بهداشتی دقیق بیماران دیده می شود.  از 
مــارک آپ نشان داد فیس بوک اطالعاتی در مــورد نام 
آلرژیک  پزشک و زمان مالقات با بیمار و واکنش های 

دیگری به داروهای خاص دریافت می کند.
ــه ســالمــت  ــم ــی ــون پــاســخــگــویــی ب ــ ــان ــ ــر اســــــاس ق ــ ب
بیمارستان ها مجاز به اشتراک گذاری اطالعات سالمت 
آنها  از  گرفتن  رضایت  بــدون  او  مشخصات  با  بیمار 
نیستند. آنها می توانند از داده های ناشناس استفاده 
کرده و به اشتراک بگذارند و اغلب این کار را می کنند. 
IP می تواند داده هــا  آدرس  اما اطالعات مرتبط با یک 
قــابــل شناسایی طبقه بندی  اطــالعــات  عــنــوان  بــه  را 
قــانــون شــامــل حــفــا�ــت هــای جداگانه  کــه طبق  کند 
می شود. گلن کوهن، مدیر دانشکده مرکز پتری فلوم 
ــر چیزی  ــاروارد مــی گــویــد حتی اگ ــ دانــشــکــده حــقــوق ه
را  در ساختار حقوقی وجود داشته باشد که این امر 
از انتظارات و توقعات بیماران  ج  مجاز کند، کامال خار
قــوانــیــن حف� حریم  ــود فکر می کنند  بــا خ کــه  ــت  اس
آنها پیاده می شود. یکی  خصوصی سالمت در مــورد 
از سخنگویان متا به مارک آپ گفته است فیس بوک 
کــه داده هــــــای بهداشتی  ــت  فــیــلــتــرهــایــی اسـ دارای 
ــده از مــشــاغــل را شــنــاســایــی و  حــســاس ارســــال شـ
آیا داده هــای ارسال  حذف می کند. مشخص نیست 
ــده تــوســط وب ســـایـــت هـــای بــیــمــارســتــانــی توسط  شـ
ــا فیلترها  ام  . یــا خــیــر ــت  اس ــده  گرفته ش آن فیلترها 
همیشه همان طور که توضیح داده شده به درستی 
کار نمی کنند. تحقیقات دیگری از مارک آپ نشان داد 
در  اطالعاتی  به دنبال  که  افـــرادی  به  جزئیات مربوط 
مــورد سقط جنین یا داروهـــای ضــدبــارداری اضطراری 
هستند )که قرار نیست به فیس بوک ارسال شوند( 
بیمارستان  هفت  اســـت.  یافته  راه  پلتفرم  ایــن  بــه 
از  را  یــافــتــه هــای مــــارک آپ، مگاپیکسل  بــه  پــاســخ  در 
وب سایت های خود حذف کردند اما همچنان حداقل 
پنج بیمارستان با این ردیاب را در مورد بیماران خود 

به کار می گیرند. 

که ا���ات  �راساس تح�ی�ات مــارک آپ ب�یاری از وب سایت های �یمارس�ان ها حاوی ا��ارهای ردیا�� ه���� 
یت و م��ات با ��ش� را م��� م� ک�� به �ی� ��ک م� �رس��.  که �رد �رار و�� را در زما��  ح�اس ��شک� 
کارش�اسان م� ��ی�� �یمارس�ان ها�� که از ا�� ا��ار اس��اده م� ک���، �ا��ن ح�� حری� ����� ��شک�، �ا��ن 

ا���ال ا���ات و پاس����� �یمه س�مت یا HIPAA را ��� کرده ا��.
ر�ا حسین زاده

روزنامه نگار

استارت آپ

یــک مــصــرف کــنــنــده در بــریــتــانــیــا، شــکــایــت حقوقی 
اپل  را علیه   ) 750میلیون پوندی )۹07میلیون دالر
ح کرده است که پیش از این نیز جنجال برانگیز  مطر
ح شد اپل  شــده بــود و همان طور که ســـال2017 مطر
به این متهم شده است که با به روزرسانی نرم افزاری 
ــه طــور مــؤثــری ســرعــت دســتــگــاه هــای قــدیــمــی تــر را  ب
ــن ادعـــا را به  کــاهــش مــی دهــد. جاستین گاتمن، ای
ــاه تجدیدنظر رقابت بریتانیا تسلیم کــرده و به  دادگ
دنبال خسارت برای حداک�ر 25میلیون مالک گوشی 
آیفون در بریتانیاست که طیف وسیعی از مدل های 
آیفون را که تحت تأثیر این به روزرسانی قرار  قدیمی 
گرفته اند، شامل می شوند.  این ادعا مربوط به معرفی 
ویژگی های مدیریت انرژی توسط اپل برای آیفون های 
قدیمی تر برای جلوگیری از خاموش شدن غیرمنتظره 
با باتری  بــرق در دستگاه های  در زمــان اوج مصرف 
خراب است. این ویژگی های مدیریت انرژی، پردازنده 
از حد  باتری های کمتر  با  آیفون های قدیمی تر  را در 
مطلوب کاهش می دهند و در نتیجه باعث می شوند 

کندتری  عملکرد  گوشی ها  ایــن 
گاتمن می گوید  کنند.   پیدا 
اپــل ایــن ویژگی ها را معرفی 

کــرد تــا ایــن واقــعــیــت را پنهان 
کند که باتری های آیفون قادر به مقابله 

بــا نــیــازهــای پـــردازش جدید iOS نیستند و به 
جای فراخوانی محصوالت یا جایگزینی باتری ها، اپل 
در عوض کاربران را مجبور به دانلود به روزرسانی های 
نــرم افــزاری کـــرده، پــس از آن هــم گوشی شان را کند 
می کند. در واقــع اپــل به جــای انجام کــارهــای قانونی 
ارائـــه خــدمــات تعویض، تعمیر  بــه مشتریان خــود و 
ــوض بــا پنهان کـــردن ابـــزاری  ــان، در ع ــگ یــا جــبــران رای
را  آنها  نــرم افــزاری، دستگاه های  در به روزرسانی های 
ــردم را نسبت بــه عملکرد  ــد کند کـــرده، م تــا 58درصـ

گوشی شان گمراه می کند. گاتمن می گوید من این 
پــرونــده را راه انــــدازی می کنم تــا میلیون ها 
آیــفــون در ســراســر بریتانیا  ــر  کــارب
جــبــران آســیــب هــای نــاشــی از 
اقدامات اپل را دریافت کنند 
و در صورت موفقیت آمیز بودن 
این پرونده، امیدوار است شرکت های 
مسلط مدل های تجاری خود را مجدد ارزیابی و از این 
نــوع رفتار خـــودداری کنند. گرچه ایــن مساله، اوایــل 
سال2017 اجرا شد اما خبر ویژگی های مدیریت انرژی 
تــا اواخـــر ســـال2017 بــه طــور گسترده منتشر نشد و 
باعث شد بسیاری از مشتریان احساس کنند توسط 
اپل فریب خورده اند. اپل در همان سال عذرخواهی 
کرد، زیرا توضیح نداد چگونه سالمت باتری می تواند 

بر عملکرد تأثیر بگذارد. از آن زمان، سیاستی را برای 
ارائه جایگزینی باتری بدون سوال برای دستگاه های 
ــرده اســـت. در ســـــال2020، این  ــرا کـ بـــدون گــارانــتــی اجـ
شرکت همچنین موافقت کرد تا سقف 500میلیون 
دالر برای حل وفصل یک دعوی حقوقی دسته جمعی 
طوالنی مدت در ایاالت متحده که این شرکت را متهم 
به دستکاری مخفیانه مدل های قدیمی تر آیفون کرده 
بود، بپردازد. اپل در بلژیک، شیلی، اسپانیا، ایتالیا و 
پرتغال با دعاوی مشابهی روبه رو شده است. ادعای 
گاتمن مربوط به مدل های آیفون 6، 6 پالس، 6 اس، 
X 7، 7 پالس، 8، 8 پالس و آیفون ،SE ،6 اس پالس
است. روند این پرونده به گونه ای است که مشتریان 
نیازی به پیوستن به پرونده بــرای دریافت خسارت 
ندارند و در صورت پیروزی در دادگاه به صورت خودکار 
از پرداخت غرامت بهره مند می شوند. اگر چه اپل، این 
مساله که گوشی ها را کندتر کرده است رد می کند اما 
گزارش های متعدد و مختلف درمورد این مساله جای 

شکی باقی نگذاشته است. 

آی�ون س��� ���� �ای ���اه  �دی�� را  
کا�ش م� د�د
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بزرگ تریـــن تأثیر قانـــون یکسان ســـازی روی آیفون خواهـــد بـــود. در حالی که بقیه صنعت گوشـــی های هوشـــمند به تدریـــج حـــول USB-C به عنوان یک 
پورت شارژ ســـیمی اســـتاندارد شـــده همگرا شده اند
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گزارش

 حرکت اتحادیه اروپا و آمریکا 

به سمت تغییر شارژرها

 پیش  به سوی 
یکسان سازی 

ــذاران اتــحــادیــه  ــون گـ ــانـ قـ

مسعود شایگان
خبرنگار فناوری 

ــا بـــا پــیــشــنــهــادهــای  ــ اروپـ
کردند  موافقت  جدیدی 
آن  بـــــــه مــــــوجــــــب  کـــــــه 
مــحــصــوالت مــخــتــلــف، از 
گوشی های هوشمند و هدفن گرفته تا دوربین های 
یک  از  استفاده  به  مجبور  را  تبلت ها  و  دیجیتال 
پـــورت شـــارژ جــهــانــی تــایــپ ســی یــکــســان می کند. 
ایــن اســت که قوانین  اولیه  در حــال حــاضــر برنامه 
آن  از  پــایــیــز 2024 اجـــرایـــی شـــود و پــس  ــا  ت جــدیــد 
کابل سیمی شــارژ می شوند،  با  که  دستگاه هایی 

باید این کار را از طریق درگاه USB-C انجام دهند.
آیــفــون خواهد  ــن قــانــون روی  ای بــزرگ تــریــن تأثیر 
بود. در حالی که بقیه صنعت گوشی های هوشمند 
USB-C به عنوان یــک پــورت شــارژ  به تدریج حــول 
ــد، اپــل  ــده انـ ــده هــمــگــرا شـ ســیــمــی اســـتـــانـــدارد شـ
به شدت به الیتنینگ، تبدیل اختصاصی که سال 
کــرد، پیوند خــورده اســت.  5 معرفی  آیفون  با   2012
را  اروپـــا در نهایت مــی تــوانــد اپــل  اتــحــادیــه  قوانین 

مجبور کند از این سیاست دست بکشد. 
ایــن قــانــون اتحادیه اروپـــا در حــال حــاضــر فقط یک 
از رســمــی شــدن باید  ــت و قبل  تــوافــق مــوقــت اس
توسط شــورای اروپــا و پارلمان اروپــا تصویب شود. 
انتظار می رود این اتفاق پس از تعطیالت تابستانی 
خ دهد. قانون  که اول سپتامبر به پایان می رسد، ر
بیشتر  و  مـــی شـــود  ــرا  ــ ــ الزم االجـ آن  از  پـــس  روز   20
آن  از  سازندگان 24 ماه فرصت خواهند داشت تا 
پیروی کنند. مورد استثنا در این قانون لپ تاپ ها 
هستند، زیرا نوع شارژرهای USB-C با وات باال که 
این دستگاه ها نیاز دارند، کمتر از شارژرهای تلفن 

آنها به همین دلــیــل40 مــاه فرصت  رایــج هستند. 
خواهند داشت بنابراین تغییرات در لپ تاپ ها تا 

سال 2026 طول خواهد کشید. 
جدیدترین پیش نویس  عمومی قانون پیشنهادی 
بــرای شارژ  که  تایپ سی  که مبدل  تصریح می کند 
باید همیشه »در دســتــرس و  استفاده مــی شــود، 
ایــن دلیل است  به  ایــن مساله  عملیاتی« بماند. 
زباله های  بــرای کاهش  اروپـــا  اتــحــادیــه  کــه قوانین 
الکترونیکی طراحی شده و به این معنی است که 
شارژرهای بیشتری را می توان چند بار و برای چند 
وسیله استفاده کرد تا این که بخواهد به محل های 
اروپــا تخمین  اتحادیه  زباله فرستاده شوند.  دفن 
می زند این قوانین می تواند ساالنه 12000 ت ن زباله 
یــورو  میلیون   250 و  دهــد  کاهش  را  الکترونیکی 
بابت  بــرای مشتریان   ) 268 میلیون دالر )حـــدود 
نخریدن شــارژر غیرضروری صرفه جویی به همراه 

آورد.
پــرچــمــدار جــدیــد معموال در سپتامبر  آیــفــون هــای 
هـــر ســـال مــعــرفــی مــی شــونــد، بـــه ایـــن مــعــنــی که 
ــون 16  ــف آی ــای 2024 اپـــل )احــتــمــاال  ــون ه ــف آی طــیــف 
ــا اجـــرایـــی شـــدن ایــن  نــامــیــده مـــی شـــود( درســــت ب
قــانــون عــرضــه مــی شــونــد. دســیــســلــوا دیــمــیــتــروا، 
ــا مــی گــویــد، قوانین حکم  اروپـ پــارلــمــان  سخنگوی 
ــازار وجــود داشته  ب می کنند »نباید محصوالتی در 
نــدارنــد«.  ایــن دستورالعمل مطابقت  با  که  باشد 
کــه اپـــل شــایــد تــغــیــیــرات را  آن معناست  ایـــن بــه 
را  ــر انجام دهــد زیــرا باید مــدل هــای قدیمی تر  زودت
ج کند. اپل معموال چند  بــازار خــار از  یا  تغییر داده 
ــا قیمت  ــه فــــروش مـــدل هـــای قــدیــمــی تــر ب ــال ب  سـ

پایین تر ادامه می دهد.

گزارش هایی وجــود دارد که سازنده  در حال حاضر 
انجام  آینده  را در سال  این تغییر  آیفون می تواند 
ــ چی کو، تحلیلگر معتبر  دهد. ماه گذشته، مینگ 
اپل گزارش داد که اپل می تواند در اوایل سال 2023 
آماده تغییر باشد. چند روز بعد، مارک گورمن، مدیر 
کــرد و گفت اپــل در  را تایید  ــزارش  گ بلومبرگ ایــن 
آیفون های مجهز به این رابط است.  آزمایش  حال 
اگــر درســت باشد، ایــن گــزارش هــا نشان می دهند 
ممکن است یک سال قبل از اجرایی شدن قوانین 
جدید اتحادیه اروپا، آیفون مجهز به پورت تایپ سی 

را ببینیم.
البته اتحادیه اروپا نمی تواند اپل را مجبور به ایجاد 
در  که  آیفونی  امــا هر  کند  تغییر در سراسر جهان 
از  باید  اروپــا فروخته می شود  اتحادیه  بــازار واحــد 
 ،2021 کند. در طول سال مالی  این قوانین پیروی 
تقریبا یک چهارم از فروش خالص اپل در اروپا بود و 
آیفون پرفروش ترین محصولش در سراسر جهان. 
این بازار برای اپل بسیار سودآور است و نمی تواند 
اپل می تواند  نادیده بگیرد.  را  این  قوانینی مانند 
را منحصرا به  آنها  و  بــســازد  آیــفــون هــای تایپ سی 
اتحادیه اروپــا ارســال کند اما با توجه به تاکید اپل 
بر کارایی زنجیره تامین که باعث می شود مجموعه 
محدودی از دستگاه های بسیار مشابه در سراسر 
بــه فـــروش بــرســد )بــه استثنای چند مدل  جــهــان 

خ دهد.  خاص(، بعید است این اتفاق ر

یکی از سخنگویان اپل از پاسخ به سؤاالت در مورد 
تــی چه  آ بــا قوانین  ایــن شرکت قصد دارد  ایــن کــه 
کند، خــودداری کرد. حداقل یک راه وجود دارد که 
اپل می تواند از قــراردادن پورت های تایپ سی روی 
آن شــارژ بی سیم  کند و  گوشی های خــود اجتناب 
اســـت. قــانــون فعلی اتــحــادیــه اروپـــا فقط بــه شــارژ 
سیمی مربوط می شود بنابراین اگر گوشی  همراهی 
ــود، مــی تــوانــد از  ــارژ شـ ــورت بــی ســیــم شـ ــه ص فــقــط ب
قوانین هماهنگ سازی شارژ اتحادیه اروپا تبعیت 

نکند.
را با خط  از زمانی که اپل استاندارد شــارژ بی سیم 
ــرد، ایـــن شــایــعــات بــه گــوش  ــ آیــفــون 12 مــعــرفــی ک
از این شایعات  با این حال، اخیرا خبری  می رسید 
سیمی  ــارژر  شــ از  اســتــفــاده  بــه  تصمیم  و  نیست 
مــی تــوانــد تــوضــیــح دهـــد کــه چـــرا اپـــل عــالقــه ای به 

ساخت اکوسیستمی از لوازم بدون شارژ ندارد.
ــرای  ــا بـ ــ ــ ــر تـــالش هـــای اتـــحـــادیـــه اروپ ــرابـ ــل در بـ ــ اپ
اســـتـــانـــداردســـازی پــیــرامــون تــایــپ ســی مــقــاومــت 
کــرده اســت. در بــازخــورد ارائــه شــده به کمیسیون 
اروپــا در ســال گذشته، ایــن شرکت استدالل کرد، 
ایــن مــقــررات مــی تــوانــد معرفی نــوآوری هــای مفید 
از جمله مــوارد مربوط به   ، در استانداردهای شــارژ
را کاهش دهد. همچنین  انــرژی  ایمنی و بهره وری 
کوتاه مدت  گفته است قوانین جدید می تواند در 

زباله های الکترونیکی را افزایش دهد.



یکشنبه 5 تیر 1401 • شماره 851

ســـال به ســـال شـــارژرهای قدیمی ما را در محل های دفن زباله جمـــع می کنند، در حالی کـــه ما پول بیشـــتری را به شـــرکت های فناوری برای شـــارژرهای 
جدید می دهیـــم. این زباله ها مصرف کنندگان را به ســـمت و ســـوی بدی کشـــانده اســـت
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ــــدازه کــه با  نــگــرانــی هــای اپــل مــی تــوانــد بــه هــمــان ان
با  ــبــاط دارد  ارت ــوآوری  ــ ن یــا  الکترونیکی  زبــالــه هــای 
که  آنــجــا  از  بــاشــد.  اپــل مرتبط  مــحــصــوالت نهایی 
الیتنینگ یک مبدل اختصاصی است، هر سازنده 
لوازم جانبی که بخواهد از آن پشتیبانی کند باید از 
برنامه اپل استفاده کند که به اپل اجــازه می دهد 

تا از بازار پرسود لوازم جانبی آیفون بهره مند شود.
با  اپــل  بــه رغــم مخالفت  کــه  اینجاست  طنز مــاجــرا 
ــاه تایپ سی روی گوشی های خود،  قــرار دادن درگ
در بخش لپ تاپ، این شرکت در سال 2015 زمانی 
را با تنها یک پورت تایپ سی در کنار  که مک بوکی 
از این  کــرد، شــروع به استفاده  جک هدفن عرضه 
را به تعداد  اپــل همچنین تایپ سی  کــرد.  فــنــاوری 
iPad Pro و اخیرا  آیپدهای خــود، مانند  از  زیــادی 

iPad Air، اضافه کرده است.

گرچه دستگاه های تحت پوشش قوانین اتحادیه 
از طریق تایپ سی شــارژ شوند،  اروپــا باید بتوانند 
آن به عنوان تنها نوع شارژ  از  آنها مجبور نیستند 

خود استفاده کنند. 
اگر این قانون به شکل فعلی خود به اجــرا درآیــد، 
نــوع مبدل شارژ  باید  که  بــود  آیفون نخواهد  تنها 
خود را عوض کند. هدفن، ماوس بی سیم و صفحه 
کلید بی سیم همگی برای استفاده از تایپ سی برای 

شارژ سیمی باید مجهز شوند. 
ــا عـــالوه بــر درخــواســت از سازندگان  اتــحــادیــه اروپـ

ــاده از پــورت  ــف ــت ــرای اس ــ ــای هــوشــمــنــد ب ــی ه ــوش گ
در  را  سریع  ــارژ  ش دارد  نظر  در  تایپ سی،  فیزیکی 
ســراســر گوشی ها اســتــانــدارد کــنــد، جــایــی کــه اپل 
از رقبای مبتنی بر اندروید  شروع به عقب افتادن 
آیفون 13 پرومکس کمتر  خــود کــرده اســت. شــارژ 
30 وات است، درحالی که دستگاه های گلکسی  از 
تــا 45 وات شــارژ  اس 22 ســامــســونــگ مــی تــوانــنــد 
آیــنــده نیز  شــونــد. اتحادیه اروپـــا امــیــدوار اســت در 

شارژ بی سیم را استاندارد کند.
ــا هــنــوز تــا تبدیل شدن  ح جــدیــد اتــحــادیــه اروپـ ــر ط
ح بــایــد  بـــه قـــانـــون نــهــایــی فــاصــلــه دارد. ایـــن طـــر
و  اروپـــا  پــارلــمــان  ــود و در  در سطح فنی نهایی ش
ــا بین این  ــود ام شـــورای اروپـــا بــه رای گــذاشــتــه ش
آن  بـــازارهـــای دیجیتال کــه مــفــاد  قــانــون و قــانــون 
ــا دیگر  ــزام پــیــام رســان اپـــل بــه تــعــامــل ب ــ شــامــل ال
الزام  کوچک تر و همچنین  پلتفرم های پیام رسانی 
ــازه دادن بــه فــروشــگــاه هــای برنامه  ــرای اجــ بـ اپـــل 
آیـــفـــون اســــت، ایــــن ســازمــان  شــخــص ثــالــث در 
اگر  کــرد و  اپــل اعمال خواهد  را در  بزرگی  تغییرات 
سازنده آیفون بخواهد از یکی از بزرگ ترین بازارهای 
ــرای مقابله  ب گزینه چندانی  ــود،  بهره مند ش  خــود 

نخواهد داشت. 
از سوی دیگر اما گروهی از دموکرات های مجلس 
ایــاالت متحده خواسته اند  بازرگانی  از وزارت  سنا 
کــه اتحادیه  اروپـــا پــیــروی کند و هــمــان طــور  از  کــه 

را  گوشی های هوشمند  اروپــا همه تولیدکنندگان 
مجبور کرد دستگاه هایی بسازند که استانداردهای 
ح  آمریکا نیز به این طر را رعایت کند،  شارژ جهانی 

بپیوندد. 
الیزابت وارن  سناتور اد مارکی به همراه سناتورها 
بازرگانی  به وزیــر  نامه ای خطاب  برنی سندرز در  و 
وزارتخانه خواستند استراتژی ای  از  ریموندو  جینا 
را ایـــجـــاد کــنــد کـــه یـــک پــــورت شــــارژ مــشــتــرک در 
تــمــام دســتــگــاه هــای تلفن هــمــراه وجـــود داشــتــه 
بــاشــد. ایــن ســنــاتــورهــا نــوشــتــه انــد: اتــحــادیــه اروپــا 
بــا پذیرفتن  ــای مــنــافــع عــمــومــی  ــت عــاقــالنــه در راس
ایــن موضوع  بر سر  شرکت های فناوری قدرتمند 
مرتبط با مصرف کننده و محیط زیست عمل کرده 
کــنــد. در  کـــار را  ــاالت مــتــحــده نــیــز بــایــد همین  ــ ای و 
نامه، سناتورها استدالل می کنند شارژرهای  این 
اخــتــصــاصــی، مــانــنــد پـــورت هـــای الیــتــنــیــنــگ اپـــل، 
ایجاد  الکترونیکی  زبــالــه هــای  غــیــرضــروری  مقادیر 
ــار مــالــی را بــر مــصــرف کــنــنــدگــانــی که  مــی کــنــنــد و بـ
که  افـــرادی  یا  ارتقا می دهند  را  دستگاه های خــود 
دارنـــد، مختلف  تولیدکنندگان  از  دســتــگــاه   چند 

 تحمیل می کنند.
می گوید:  نامه  ایــن  کنندگان  امضا  از  یکی  مــارکــی 
»سال به سال شارژرهای قدیمی ما را در محل های 
دفن زباله جمع می کنند، درحالی که ما پول بیشتری 
را بــه شــرکــت هــای فــنــاوری بـــرای شــارژرهــای جدید 

می دهیم. این زباله ها مصرف کنندگان را به سمت 
را عمیق تر به  بــدی کشانده و ســیــاره مــا  و ســوی 
سمت بــحــران آب وهــوایــی ســوق مــی دهــد. مــن از 
اروپــا پیروی  اتحادیه  از  بازرگانی می خواهم  وزارت 
تا بتوانیم پول،  کند و به دنبال راه حل هایی باشد 

سالمت عقل و سیاره مان را ذخیره کنیم.«
از وزارت  اروپـــا، سناتورها  اتحادیه  برخالف قانون 
ــه تــایــپ ســی را  ــد ک ــرده ان ــک ــی درخـــواســـت ن ــان ــازرگ ب
به عنوان اســتــانــدارد شــارژ رسمی کند. در عوض، 
آنها بــرای ایــجــاد یــک اســتــراتــژی جامع  درخــواســت 
ــانـــداردهـــای  ــتـ ــه بـــتـــوانـــد اسـ ــت کـ ــ گــســتــرده تــر اس
دســتــگــاه هــای شـــارژ را ارتــقــا دهـــد. پــس از دستور 
که  کردند  ــا، برخی منتقدان استدالل  اروپ اتحادیه 
این قانون نوآوری را از بین می برد و تولیدکنندگان 
از پیشبرد استانداردهای  را  گوشی های هوشمند 

شارژ سریعتر در آینده باز می دارد.
از سخنگویان مارکی در پاسخ به این سوال  یکی 
که آیا سناتورها انتظار عقب نشینی از طرف صنعت 
فناوری را داشتند یا نه گفت: »شرکت های فناوری 
بزرگ به مقررات حساسیت دارند و ما در حال حاضر 
ــدام  شــاهــد عــقــب نــشــیــنــی شــرکــت هــا در بـــرابـــر اقـ
اتحادیه اروپا هستیم. ما باید به ایستادگی در برابر 
این صنعت ادامه دهیم تا مطمئن شویم که منافع 
رفـــاه مصرف کننده  و  بــه ضــرر محیط زیست   آنــهــا 

تمام نمی شود.«

گزارش
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ما را در فضای مجازی 
کنید دنبال 

زندگی همراه

بومرنگ

دوست دارید حتی وقتی خرید می کنید هم بخشی از پول تان را دوبــاره به دست بیاورید؟ از پول واقعی و 
نقد حرف می زنیم، نه تخفیف و بن خرید و امتیاز حساب مشتریان. این کاری است که »بومرنگ« انجام 
 می دهد. این نرم افزار از همه خریدهای ریز و درشت شما، بخشی از پول را از فروشنده می گیرد و به حساب

شما برمی گرداند.
ــزار از مــعــدود نــرم افــزارهــای ایــرانــی اســت کــه خــدمــات بازگشت پــول از روی خرید را در فضای  ایــن نــرم افـ
آنها برمی گردد، می توانند  از پولی که در هر خرید به  کاربران با استفاده  ارائه می کند.  کسب و کارهای ایرانی 
با  را  پــول  کنید و حتی  را پرداخت  انــواع قبض های خدماتی  انجام دهند. شــارژ بخرید،  را  کارهای مختلفی 
»کیف به کیف« کردن به حساب کاربر دیگری انتقال دهید. اگر  دنبال پس انداز پول های تان هستید، بومرنگ 
می تواند گزینه  جذابی باشد، چراکه با فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای مختلفی نیز قرارداد دارد و می توانید با 
آنها از این خدمات استفاده کنید. محصوالتی که می توانید با استفاده از این نرم افزار  مراجعه به هر یک از 

خریداری و بخشی از پول آن را برگردانید هم متنوع است و از این جهت نیز نگرانی نداشته باشید. 

حوزه مجازی  

بازار آیفون بازها 

تجربه موتور اشتراکی  

شماره خارجی با یک کلیک

اندرویدخرید

۲۷ مگابایت رایاپردازش نوتریکا

در این نرم افزار که کامال رایگان است، می توانید به صدها 
آموزش های تصویری و صوتی حوزوی و معارف  ساعت 
اسالمی دسترسی داشته باشید. مخاطب این نرم افزار 
عالوه بر طالب،  دانشجویان و تمام اقشار جامعه اند  که 
مایل به یادگیری معارف ناب اسالمی هستند. ادبیات 
زندگی،  سبک  نهج البالغه،  فقه،  اصـــول،  منطق،  عــرب، 
نیز روخوانی  قــرآن و  متن خوانی عربی، تجزیه و ترکیب 
امکانات و قسمت های مختلف  از  کریم، بخشی  قــرآن 
از بخش ها توسط استادان  این نرم افزار است. هرکدام 
نرم افزار  این  از  با استفاده  و  مختلفی تدریس شده اند 
آنها را گوش دهید. این نرم افزار  می توانید دروس صوتی 
همچنین پایه بندی های مختلف نیز دارد و می توانید بر 

حسب نیاز یا عالقه هرکدام از پایه هایی را که دوست دارید، انتخاب کنید. 

کم یاب  برنامه های  که می توانید  پــرو، محلی اســت  نصاب 
آن پیدا کرده و دانلود کنید. نسخه  ios را در  و حتی نایاب 
، نسخه هــک شــده  ــدار ــرف ــرط ــده بــرنــامــه هــای پ ــش ش ــرای وی
بازی ها و اپلیکیشن ها، برنامه های توسعه یافته اختصاصی 
که  هستند  عناوینی  از  همگی   ، اپ اســـتـــور بــرنــامــه هــای  و 
دریافت  می توانید  محدودیتی  هیچ  بــدون  پــرو  نصاب  از 
کــنــیــد. بـــه روزرســـانـــی خــودکــار و سیستمی  کـــرده و نــصــب 
، نمایش برترین برنامه های رایگان  برنامه های داخل استور
ــده طــی 24ســاعــت اخــیــر و شناسایی  ــت ش ــاف و پــولــی دری
آنها در  آپدیت  هوشمند برنامه های نصب شده و نمایش 
بخش به روزرسانی ها از جمله امکانات این نرم افزار است. 
به عناوین پرطرفدار  نــرم افــزار می توانید  ایــن  با  همچنین 

اپ استور دسترسی داشته باشید و برنامه های انحصاری و منتشر نشده را نیز ببینید. 

آنالین موتور برقی و دوچرخه  اجــاره  اپلیکیشن  زی رو، 
آن تجربه جدید و متفاوتی  با  برقی  است که می توانید 
از مسافرت درون شهری در مسافت های کوتاه کسب 
کنید. در زی  رو به عنوان  اولین اپلیکیشن اشتراک گذاری 
موتور برقی و دوچرخه برقی در ایران تالش می شود تا 
برقی و دوچرخه های  به موتورهای  دسترسی همگانی 
برقی در سطح شهر فراهم شود. با این نرم فزار امکان 
از فــنــاوری هــای مـــدرن مانند مــوتــور برقی  بـــردن  بــهــره 
اشتراکی، دوچرخه برقی و اسکوتر برقی اشتراکی با هزینه 
مناسب در دسترس قرار می گیرد و از سوی دیگر نیاز 
از  ایــن وسایل نیست و  بــرای خرید  به هزینه سنگین 
دیگر سو، دردسرهای ترافیک برای مسیرهای کوتاه نیز 

کمتر می شود و با کم شدن مصرف سوخت، شهر نیز پاک تر خواهد ماند. 

امروزه برای ثبت نام در بسیاری از وبسایت ها یا فعالسازی 
»ورود دو مرحله ای« نیاز به شماره موبایل خارجی است. 
اپلیکیشنی دوسیم به روشی مبتکرانه یک شماره موبایل 
را به  آنــهــا  قـــرار داده و پیامک های  اخــتــیــارتــان  خــارجــی در 
دست تان می رساند. به این ترتیب می توانید از این شماره 
برای کارهای تان استفاده کنید. عضویت در سرویس های 
آنها نیاز به شماره خارجی دارد و   خارجی ای که ثبت نام در 
اکانت سرویس های  بــرای  فعال کردن ورود دو مرحله ای 
گوگل و توییتر از جمله امکانات نرم افزار است. شماره هایی 
ــدارد و  ــه مــی شــود، تاریخ انقضا ن ارائ که توسط ایــن برنامه 
آنها برای  از  از این رو بدون نگرانی می توانید  دائمی است. 
مختلف تان  اکانت های  در  مرحله ای  دو  ورود  فعال کردن 
استفاده کنید. امکان به کار بردن شماره های این اپلیکیشن برای استفاده از خدمات اپل وجود ندارد.
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