
یادداشت
محمود عباس زاده مشکینی؛  عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

جمهوری اســامی ایران، به عنوان کشــوری بزرگ 
و تأثیرگــذار در جغرافیای ژئوپلیتیــک خاورمیانه و 
خلیج فارس، نقــش محوری در تحــوالت منطقه ای 
و حتی بین المللــی دارد. این تأثیرگذاری از این جهت در بســیاری از موارد جنبه 
بین المللی به خــود می گیرد کــه منطقه ای که مــا در آن قرار داریــم و درحال 
نقش آفرینی هستیم، نقش راهبردی قابل توجهی در تحوالت جهانی دارد؛ چراکه 
به قولی »هارتلند« اســت و در چهارراه تحوالت بین المللی قرار گرفته است. وجود 
حدود 80درصــد از ذخایر انرژی جهــان در این منطقه، دولت هــای خاورمیانه و 
خلیج فارس را به بازیگرانی تأثیرگذار در ساختار نظام بین المللی تبدیل کرده است.

در این میان جمهوری اسامی ایران با برخورداری از موقعیتی ویژه و ذخایر انرژی 
قابل توجه و همچنین بهره مندی از یک نظام سیاسی دمکراتیک بر مبنای تعالیم 
اســامی، همواره در قامت یک قدرت منطقه ای مطرح بوده که نقش آفرینی اش 
می تواند مسیر تحوالت را رقم بزند. نکته ای که در این میان باید بیش از پیش مورد 
توجه قرار گیرد، آن اســت که حفظ و تقویت چنین جایگاهی، آ ن هم با وجود رقبا 
و دیگر بازیگران توانمند منطقه ای، مســتلزم طراحی و اجرای راهبردهای دقیق و 
حساب شده از سوی تصمیم سازان حوزه سیاست خارجی است؛ آنها هستند که باید 
ضمن درنظر داشتن ظرفیت ها و قابلیت های موجود، به تدوین راهکارهای مناسب 

به منظور تقویت جایگاه منطقه ای جمهوری اسامی بپردازند.
در سالی که گذشــت، دولت سیزدهم مســیر نوینی را در راستای تحقق بخشی به 
سیاست های ترسیم شــده در حوزه »دیپلماسی همســایگی« طی کرد که جای 
قدردانی دارد. در گذشته توجه بیش  از اندازه به رایزنی با دولت های غربی، دستگاه 
دیپلماسی کشور را از ظرفیت های تقویت مناسبات همســایگی غافل کرده بود؛ 
چالشی که با آغاز به  کار دولت سیزدهم، گره گشایی از آن شروع شد و در ماه های 

اخیر شاهد نمودهای مهمی از ثمربخشی اتخاذ چنین راهبردی بوده ایم.
باید درنظر داشت که ایران در همســایگی خود، با دولت هایی مواجه است که در 
مجموع چیزی حدود نیم  میلیارد نفر جمعیت دارند و بخش قابل توجهی از حجم 
تجارت بین المللی را به خود اختصاص داده اند. بهره مندی از چنین مزایایی، ضرورت 
تقویت همکاری های دوجانبه و چندجانبه در این حوزه را بیش  از گذشــته نمایان 

می کند.
درچنین شرایطی، برقراری یک ارتباط پویا و مستمر با دولت های همسایه، ایران 
را از بازار بزرگ و تجارت خارجی قابل توجه کشــورهای همسایه بهره مند می کند. 
باید درنظر داشته باشــیم تقویت همکاری های منطقه ای، به ویــژه در حوزه های 
اقتصادی و تجاری، عاوه بر اینکه سود سرشــاری برای کشورمان به همراه خواهد 
داشت، قدرت راهبردی جمهوری اسامی در برابر زورگویی های برخی دولت های 
 غربی، ازجمله آمریکا را افزایش خواهد داد و دســت مــا را در مواجهه با آنها بازتر

 از گذشته خواهد کرد.
با نگاهی به رویکردهای اتخاذ شــده از سوی تصمیم ســازان حوزه سیاست خارجی 
کشور به این درک روشن می رسیم که تقویت همکاری ها و به ویژه مراودات تجاری و 
اقتصادی با اتحادها و ائتاف های منطقه ای، سهم مؤثری در افزایش قدرت تأثیرگذاری 
جمهوری اسامی داشته  است. پیوســتن به سازمان همکاری شــانگهای و افزایش 
همکاری ها با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فضای نوینی از مشارکت اقتصادی را پیش روی 
جمهوری اسامی گشوده که در ماه های اخیر شاهد ثمرات آن برای اقتصاد کشور نیز 
بوده ایم. استمرار چنین روندی، در کنار همه نتایج مثبتی که برای کشور به دنبال خواهد 

داشت، زمینه ســاز تحقق حداکثری راهبرد »خنثی سازی« 
تحریم ها نیز می شود. بررسی کارنامه دولت سیزدهم در حوزه 

دیپلماسی و سیاست خارجی طی یک سال گذشته، نمودار گام برداشتن در مسیر 
درستی است که کشور را به سوی ارتقای قدرت منطقه ای خود رهنمون می کند. 

دستاوردهای سیاست همسایگی 
در سالی که گذشت
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 آجیل در میادین
 30درصد ارزان تر از بازار

 خروج فرسوده ها
از جاده ها استارت خورد

در های بهشت زهرا س 
شبانه روزی باز است

 بهترین راه های رسیدن به بزرگ ترین آرامستان تهران 
در آخرین پنجشنبه و جمعه سال کدامند؟
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بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما

سال سخت  برای 
فراریان از مالیات

يك راهنماى  جمع و جور براى  خوشگذرانی در تهران  

ویژه نامه روزهفتم همشهری برای نوروز

اقداماتی که برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی انجام شد

صهبا شرافتی بازیگرنقش روناک :  از بازی در »نون خ« خسته نمی شوم

حامد همایون، خواننده شناخته شده پاپ : خوشا شیراز  و وضع بی مثالش

محمود پاک نیت، بازیگر: بهترین عیدی، کنار خانواده بودن اســت

رحمان عموزاد، ستاره کشتی: حاال من به مادربزرگ عیدی می دهم

اصغر نقی زاده، بازیگر ســینما: نوروز در جبهه ها دوست داشتنی بود

دیپلماسی همسایگی جواب داد؛ ورق برگشت

 آجیل عاوه بر واحدهای صنفی در  میادین میوه و تره بار عرضه می شود

آجیل گران ترین خوراکی سفره شب عید است و این قیمت باال، بسیاری از 
مصرف کنندگان را برای تهیه آن با مشکل مواجه کرده است. براساس گزارش 
مرکز آمار، پسته به عنوان مهم ترین قلم موجود در آجیل شب عید از بهمن 
سال گذشته تا بهمن امسال 60درصد افزایش قیمت داشته و دیگر اقالم نیز 

دست کم 25درصد گران تر شده اند...متن کامل را در صفحه4 بخوانید.

هشتمین نشست کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد در سال1401 درخواست مشترک 
وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را درخصوص طرح جایگزینی 
و نوسازی 85هزار دستگاه ناوگان دیزلی برون شهری مطرح و بررسی کرد. هرچند 
جزئیات این بسته پیشنهادی منتشر نشده اما از ابتدای سال1396 تاکنون اقدامی برای 

جایگزینی خودروهای یادشده، انجام نشده است. متن کامل را در صفحه4 بخوانید.

جایگزینی 85هزار خودروی دیزلی در انتظار تصمیم شورای اقتصاد

  دستاوردهای سفر های 
شمخانی برای مردم ایران چه بود؟

  دیپلماسی همسایگی
 چه نقشه هایی را نقش برآب کرد؟

داده نما
گرافیک: مهدی سامی

 جذب کمک هــای مردمی توســط مراکز نیکوکاری در ۱۱ ماه نخســت امســال 
به هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان رسیده است.

 کمک های مردم به مراکز
 نیکوکاری درسال 1401

1145 میلیارد تومان
 کمک های مردمی 

در 11 ماه نخست سال 1401

1۷ درصد
 به مددجویان 
کمیته امداد

 جهیزیه 
و ازدواج

 بهداشت 
و درمان

 اشتغال 
و کارآفرینی

معیشت

 مسکن 
و ساختمان

 فرهنگی 
و آموزش

1130 میلیارد تومان
 کمک ها 

به صورت کاال

62 درصد
 رشد نسبت 
به سال 1400

83 درصد
 به سایر نیازمندان 

اختصاص یافته است.

115 میلیارد تومان
 کمک ها 

به صورت نقدی

ارائه خدمات مراکز نیکوکاری به محرومان

انواع خدمات ارائه شده از سوی مراکز نیکوکاری

صفحه3

صفحه21

صفحه های 9 تا 16

صفحه2

پیشنهادسیمنـایی

پیشنهاد
تهرانگردی

معرفی 100 فیلم برتر و دیدنی 
تاریخ سینمای دنیا

معرفی 100 نقطه گردشگری 
تهران در 20 مسیر

 از کتابفروشی ها و
  روزنامه فروشی های

معتبر  بخواهید

250 پرونده
 فرار مالیاتی 
شناسایی شد.

1/5 میلیون
مؤدی جدید

 شناسایی شدند.

5 صنف
 در صدر 

فرارمالیاتی هستند.

ادامه در 
صفحه6



پنجشنبه 25 اسفند 21401
 شماره  8737

توافق اخیر ایران و عربســتان برای از سرگیری 
روابط دیپلماتیک، عالوه بر اینکه بیش  از گذشته 

شکست پروژه »منزوی سازی ایران« را عیان کرد، 
ورق تحوالت منطقه ای و حتی بین المللی را به نفع 
جمهوری  اسالمی برگردانده  است؛ موضوعی که 
از دســتاوردهای »دیپلماسی همسایگی« پس از 
سفرهای علی  شمخانی و تالش های دولت سیزدهم 

به حساب می آید.به گزارش همشهری، نمودهای 
ثمربخشی دیپلماسی منطقه ای ایران در روزهای اخیر 
بیش  از گذشته نمایان شده  است و پس  از توافق ایران 
و عربستان، خبرها از تحوالت دیپلماتیک در سطح 
منطقه، از آمادگی تعداد بیشتری از کشورهای عربی 

برای ارتقای سطح همکاری ها با تهران حکایت دارد. از 
سوی دیگر گشایش های تازه  در عرصه های اقتصادی، 
تجاری، گردشــگری و... از ثمرات تحوالت اخیر 
 به شمار می رود که در ادامه به بررسی بخشی از آنها 

می پردازیم.

نقشه جدید
 بررسی ثمرات و دستاوردهای اولویت بخشی »دیپلماسی همسایگی« در سیاست  خارجی ایران

علیرضا احمدیگزارش
روزنامه نگار

آغاز رزمایش مشترک 
دریایی ایران، روسیه و چین

برگزاری رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 
2023دیروز آغاز شد و ناوهای چین و روسیه وارد 

آب های سرزمینی ایران شدند.
به گزارش همشــهری، این رزمایش که با حضور 
مشترک ایران، روسیه و چین در شمال اقیانوس 
هند برگزار می شود، تا 28 اسفندماه ادامه دارد و 
درآن یگان های شناور و پروازی نیروهای دریایی 
ارتش ایران و ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 
و همچنیــن ناوهای نیروی دریایی کشــورهای 
چین و روسیه حضور دارند.این رزمایش مشترک 
که »تعمیق همکاری عملــی بین نیروی دریایی 
کشورهای شرکت کننده« به عنوان یکی از اهداف 
راهبردی آن اعالم شده، چهارمین رزمایش دریایی 
مشترک ایران، روســیه و چین به حساب می آید؛ 
3 کشوری که در سال های اخیر گام های مؤثری 
درمسیر ارتقای همکاری های راهبردی دوجانبه و 
سه جانبه برداشته اند.پیش از این در نخستین روز 
بهمن ماه 1400نیز ایران، روسیه و چین رزمایش 
مشترکی طی 3 روز در منطقه ای به وسعت 1۷هزار 
کیلومترمربع در اقیانوس هند برگزار کرده بودند.
این رزمایش مشــترک که طی ســال های اخیر 
به صورت مستمر ادامه داشته، با پیام صلح و دوستی 
برای منطقه همراه بوده و اهدافی مانند »ارتقای 
امنیت تجارت بین المللی«، »جست وجو و نجات 
در دریا«، »مقابله بــا دزدی دریایی« و » مقابله با 

تروریسم دریایی« را پیگیری کرده است.

نقل قول خبر

خبر

نظامی

130دستاورد سازمان انرژی اتمی 
ســازمان  رئیــس  اســامی،  محمــد 
انرژی اتمی: در سازمان انرژی اتمی ایران 
۱۳۰دستاورد تحقیقاتی، فناوری و صنعتی 
داشــتیم که در طول عمر این سازمان به 
ایــن میــزان نتیجه گرایی را تجربــه نکرده 
بودیــم. هــر آنچــه را کــه در ســال۱۴۰۱ در 
ســازمان انــرژی اتمــی برنامه ریــزی کرده 

بودیم را انجام دادیم. / ایرنا

تصمیم مهم درباره تغییر ساعت 
علــی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت:  
هیأت وزیران به پیشنهاد ســازمان اداری 
و استخدامی کشور و به استناد اصل۱۳۸ 
قانون اساســی و ماده واحده قانون نســخ 
قانون تغییرساعت رسمی کشور، کلیات 
تغییر ساعات آغازبه کار و پایان اداره ها و 
مشاغل گوناگون را تصویب کرد. جزئیات 
آن پــس از نهایی شــدن، اعام می شــود. 

/ ایسنا

مشی مجلس برخورد سلبی نیست 
احمد نادری، عضو هیأت رئیسه مجلس: 
طرح مسدودسازی خط تلفن و اینترنت 
زنــان بدون حجــاب  کــه اخیــرا مطــرح 
شده است، در دستورکار مجلس نیست 
و صرفا فضاسازی رسانه ای علیه مجلس 
اســت. مشــی مجلــس محدودســازی یا 
برخــورد ســلبی بــا پدیده هــای اجتماعی 
نیست بلکه اصاح ســاختارها براساس 

قانون مدنظر است./ خانه ملت

دیپلماسی روی دور تند؛ سیاست همسایگی 
در اوج

 
اخبار خوب آخر هفته :

 وزیر دارایی عربستان: سرمایه  گذاری در 
ایران را پس از روابــط دیپلماتیک خیلی 

سریع آغاز می کنیم!
 لغو ویزای عمان برای ایرانی ها

 رزمایش مشــترک چین ایران روسیه در 
آب های جنوب ایران

 سفر شمخانی به امارات
رئیسی اومد و یادم داد دنیا فقط آمریکا 

و اروپا نیست .

@fatemeh_sadat91
خانم فردوس

 
مســئولین وزارت امورخارجــه بــه ایــن 
کشــورهایی که می خوان دوبــاره با ایران 
روابط برقرار کنن، به صورت روزانه نوبت 
بــدن کــه بــرای هــر روزمــون یــه هیجانی 
داشــته باشــیم!چیه تــو یــه روز اینهمــه 

خبر؟!#دیپلماسی_فعال

@Abolbanin
محسن عموئی

 
ظاهرا خیلــی چیزها عــوض شــده: مصر 
زمان احمدی نژاد کــه به ایرانی هــا ویزای 
توریســتی داد شــرط گذاشــت از مراکــز 
مذهبی دیدن نکنند. حاال دیپلمات اسبق 
مصری عبدهللا األشعل گفته شروع روابط 
سیاسی مصر و ایران به رونق گردشگری 
مصر کمک می کند و ایرانی ها می توانند 

از مرقدهای اهل بیت هم بازدید کنند.

@fresh_sadegh
فرشته صادقی

 
بعضــی عزیــزان اگــر خــود نتانیاهــو بیاد 
براشــون شــرح بــده کــه چــه بایــی ســر 
اســرائیل و عــادی ســازی روابط)صلــح 
ابراهیم( و شکست اتحاد امنیتی نظامی 
اقتصادی علیه ایــران اومد بهش میگن 

ماله کش جمهوری اسامی !!!
پدیده ای هستن برای خودشون

@Gheis_Ghoreishi
Gheis Ghoreishi

 بررسی پروژه های شکست خورده در پرتو دیپلماسی فعال همسایگی در گفت وگو با ظهره وند، کارشناس ارشد مسائل بین الملل

پروژه هایی که شکست خورد 
توافق جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودی 

گپ
به منظور ازسرگیری روابط دیپلماتیک، از جنبه های 
مختلف سیاسی - اقتصادی قابل بررسی است، اما 

دراین میان باید به پروژه هایی اشاره کرد که ازپس این توافق راهبردی، 
با شکست مواجه شده  است؛ پروژه های ضدایرانی که راهبرد هایی 
ازجمله »ایران هراسی« و »منزوی سازی« ایران را پیگیری می کردند. 

در ادامــه در گفت وگو با ابوالفضل ظهره وند، دیپلمات پیشــین و 
کارشناس ارشد مسائل بین الملل، به تحلیل پروژه های شکست خورده 

ضدایرانی در پرتو توافق تهران - ریاض می پردازیم.

 ایرادهای شورای نگهبان
 به بودجه1402

سخنگوی شــورای نگهبان با وجود تأکید بر اینکه این شورا 
ایرادی به شاکله بودجه1402 نداشته  است، اما از ایرادهایی 

خبرداد که باید ازسوی مجلس رفع شود.
به گزارش همشــهری، هــادی طحان نظیــف در آخرین 
نشست خبری خود در سال1401 با اشاره به پایان بررسی 
الیحه بودجه1402 در شــورای نگهبان پس از 1۶جلســه 
فشــرده و پیاپی، گفت: مصوبه را به صورت رســمی شنبه 
دریافت کردیم. البته به صورت غیررســمی بررسی بودجه 
را هفته قبل آغاز کرده بودیم، چراکه باید قبل از سال جدید 

بررسی بودجه به پایان می رسید.
وی با اشــاره به برخــی از ایرادهای الیحــه بودجه1402 
اظهارکــرد: در تبصره یک بودجه موضوع مربوط به منشــأ 
سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش آن نسبت به قانون 
بودجه سال پیش متفاوت بود و مغایر قانون اساسی شناخته 
شد. همچنین بندی برای حمایت از ســهامداران خرد در 
بودجه آمده بود که تعابیری که درایــن بند آمده بود، ابهام 
داشت و باید رفع می شــد. همچنین یک بند الحاقی دیگر 
تبصره یک بودجه درباره انتشار 20هزارمیلیارد تومان اوراق 
برای طرح های آب عشایری بود، اما منابعی برای آن درنظر 

گرفته نشده بود که جهت اصالح به مجلس ارجاع شد.
طحان نظیف ادامه داد: لغو معافیت مالیاتی همه مؤسسه های 
آموزشی و کمک آموزشی یکی دیگر از موارد مورد ایراد و ابهام 
بود و مدارس و دانشــگاه ها را هم دربرمی گرفت و برای رفع 
ابهام به مجلس ارجاع شد. همچنین مجلس مصوبه ای داشت 
مبنی بر اینکه خانه های باالی 20میلیاردتومان باید مالیات 
دهند که این موضوع در شــورای نگهبان بررسی و خالف 

موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

   ارتقای ثبات و امنیت منطقه ای
یکی از مهم ترین دســتاوردهای سیاست همسایگی جمهوری 
 اسالمی که در دولت  ســیزدهم در اولویت دســتگاه سیاست  
خارجی کشور قرار گرفته ، ارتقای ثبات و امنیت منطقه ای است؛ 
راهبردی که پس از توافق اخیر تهــران- ریاض نیز ثمرات خود 
را عیان کرده و زمینه ساز گره گشــایی از بسیاری از چالش های 
منطقه ای شــده  است. ترســیم چشــم انداز جدید پیش روی 
جنگ یمن و دیگــر چالش های منطقــه ای، از نمودهای فصل 
تازه همگرایی در منطقه اســت. در این میــان عالوه بر منطقه  
خلیج فارس، راهبردهای همکاری محور ایران در آسیای مرکزی 
نیز با دستاوردهای مهمی همراه بوده  است که تأثیر بسزایی بر 

ارتقای ثبات و امنیت منطقه خواهد داشت.

   کاهش قیمت دالر
التهاب آفرینــی ارزی و وارد آوردن هیجــان  و نیــاز کاذب به 
بازار، یکــی از مهم ترین راهبردهــای جنگ ترکیبی اخیر علیه 
جمهوری اســالمی بوده که به ویــژه  در ماه های اخیر از ســوی 
جریان های معانــد و برخی دولت های غربــی به صورت ویژه ای 
پیگیری شده  است. در این میان اما سیاست همسایگی در پیش 
گرفته شده از سوی تهران، یکی از محوری ترین تأثیرهای خود 
را بر بازار ارز و دالر کشور برجا گذاشت. اعالم خبر توافق ایران و 
عربستان، رایزنی های انجام شده با هدف آزادسازی منابع ارزی 
جمهوری  اسالمی در برخی کشورها، ازجمله کره جنوبی، ژاپن 
و عراق و همچنین ترسیم افق های جدید پیش روی از سرگیری 
مذاکرات برجامی، روند صعودی قیمت دالر را در روزهای اخیر 
معکوس کرد. به آرامش رسیدن بازار دالر در روزهای پایانی سال 
یکی از مهم ترین دستاوردهای دیپلماسی فعال در ماه های اخیر 

به شمار می رود.

   رونق بخشی به حوزه تجارت خارجی
رونق بخشی به فعالیت های حوزه تجارت خارجی، دستاورد مهم 
فعالیت های انجام شده در حوزه دیپلماســی کشور است که در 
ماه های اخیر شــاهد اخبار امیدبخشــی از آن بوده ایم. تحرک 
دیپلماتیک دستگاه سیاست  خارجی کشور طی یک سال اخیر در 
حوزه های مختلف از یک سو و افزایش رایزنی ها و گفت وگوها با 
کشورهای همسایه و منطقه از سوی دیگر، امیدها برای افزایش 
قابل  توجه تجارت خارجی کشور را افزایش داده  است. آمارهای 
گمرکی کشور از رشــد تجارت  خارجی و رکوردشکنی صادرات 
غیرنفتی در 10ماهه ســال جاری حکایت دارد. ازســوی دیگر  
تعمیق روابــط راهبردی با چین و روســیه و عضویت در پیمان 
شانگهای و تقویت همکاری ها با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ازجمله 
دالیل رشد تجارت  خارجی کشور در سال جاری به حساب می آید.

   بازگشت رونق به حوزه گردشگری
گردشگری از اصلی ترین حوزه های متاثر از تحرک دیپلماتیک 
کشور طی ماه های اخیر به شمار می رود. سیاست همسایگی در 
پیش گرفته شده از سوی تهران، تأثیر محوری بر افزایش ورود 
گردشگران، به ویژه از کشورهای همسایه به ایران داشته  است. 
گره گشــایی های اخیر از روابط ایران و برخی دولت های عربی، 
امیدهای تازه ای برای رونق گردشــگری کشور به همراه داشته  
است. در شرایطی که پیشبرد پروژه »ایران هراسی« از سوی برخی 
دولت های غربی، شرایط سختی را پیش روی گردشگری کشور 
قرار داده بود، توافق ها و رایزنی های اخیــر در حال عیان کردن 
ثمرات خود است که بازگشت گردشگران عربستانی به ایران و 
لغو ویزای عمان برای ایرانی ها ازجمله نمودهای اخیر آن به شمار 

می رود.

   سفر مهم شمخانی به امارات
مردادماه گذشته بود که دولت امارات با اعزام سفیر جدید خود به 
تهران، به حدود ۶سال سردی در روابط پایان داد. اکنون هم به نظر 
می رسد به دنبال توافق تهران- ریاض، امارات در حال نقش آفرینی 
فعاالنه تری به منظور گسترش همکاری های تهران و دولت های 
عربی است. بر همین اســاس هم بود که امروز)پنجشنبه( علی 
شمخانی، دبیر شورای  عالی امنیت  ملی ایران با همراهی مسئوالن 
 عالی اقتصادی، بانکی و امنیتی، بــه امارات می رود تا در دیدار با 
مقام های بلندپایه این کشور، درباره موضوع های مهم دوجانبه، 

منطقه ای و بین المللی گفت وگو کند.

   گشایش تازه در سفرهای زیارتی
توافق اخیر ایران و عربســتان، عالوه بر همه تأثیرهای سیاسی- 
اقتصادی قابل توجهی کــه بر تحوالت منطقه برجا گذاشــته ، 
چشم انداز نوینی پیش روی گردشگری زیارتی در کشور ترسیم 
کرده  است. بازگشت زائران عربستانی به کشور و تسهیل سفر حج 
ایرانیان به سرزمین وحی از مهم ترین گشایش های انجام شده در 
پرتو ثمربخشی سیاست  همسایگی در کشور است. این دستاورد 
زمانی بیشتر به چشم می آید که درنظر داشته باشیم به دنبال قطع 
روابط ایران و عربســتان در ســال1394، رفت وآمدهای زائران 
2کشور به اماکن زیارتی ایران و عربستان با چالش اساسی مواجه 

شده بود که اکنون باید منتظر رفع آنها بود.

ظهره وند با اشــاره بــه اینکه یکــی از مهم ترین 
دســتاوردهای توافق ایران و عربســتان، شکست 
رویکــرد ایران هراســانه در ســطح منطقه ای و 

بین المللی اســت، گفت: واشــنگتن با کارنامه ای 
غیرقابل دفاع به عنوان یک بازیگر بحران ساز، تالش 
و ســرمایه گذاری گســترده ای برای معرفی ایران 

به عنوان »عامل بحران« انجام داده بود؛ رویکردی که 
با شکست سنگینی مواجه شد. وی با بیان اینکه یکی 
از ثمرات توافق تهران - ریاض شکست این پروژه بود، 

افزود: این توافق بار دیگر نشــان داد که ایران عامل 
ثبات ساز در مسیر حفظ ژئوپلتیک منطقه  است و در 

راستای ارتقای همگرایی منطقه ای گام برمی دارد.

   خنثی سازی تحریم ها
در یک سال گذشته تمرکززدایی از رایزنی بی نتیجه با دولت های غربی در دستورکار قرار گرفت و جایگزین 
کردن آن با راهبرد محوری »سیاست همسایگی«، ثمرات قابل توجهی برای کشور به همراه داشته  است. 
گسترش مناســبات راهبردی با روســیه و چین که تدارک راهکارهای جدید برای کاهش وابستگی به 

دالر را به دنبال داشته  است، نمود مهمی از دستاوردهای خنثی سازی تحریم ها به شمار می رود. از سوی 
دیگر اذعان مؤسسه ها و نهادهای معتبر بین المللی به افزایش صادرات نفتی ایران، نشان می دهد دولت  
سیزدهم در پرتو اولویت بخشی به سیاست  همسایگی توانسته راهبرد بی اثرسازی تحریم ها را به صورت 

موفقیت آمیزی پیگیری کند.

 ربع پهلوی: چهارشنبه سوری فرصتی است 
تا نشان دهیم انقالب بزرگ ملت زنده است!

#بد_شد_که

 
هیچ وقت قبل از انقاب شــون، ســایت 
هواشناسی رو چک نمیکنن. یه نم بارون 

زد ترقه هاشون نم کشید رفتن! 

@HS_Soleimani
 H.Soleimani

 
خبــر موثــق دارم مســئولین بــا هواپیمــا 
از ونزوئــا اومــدن ابــرا رو از تــرس 
چارشنبه  سوری بارور کردن بعد که بارون 
گرفته دور زدن دوباره فرار کردن ونزوئا

@EbneHava
آدم

 
بارونم “کار خودشونه” 

#چهارشنبه_سوری

@sarahoushmandi
سارا هوشمندی

 
ددالیــن بعــدی جمهــوری اســامی شــد 

سیزده بدر :((

@Armaiss
آرمــا

 
کافی بود اینهمه کشــته و زخمی به جای 
مراســم چهارشــنبه ســوزی ، در محــرم و 

اربعین اتفاق می افتاد.
چه زبان های هوشمندی دارند...می دانند 

چه زمانی دراز شوند و چه زمانی کوتاه

@morteza_adna
مرتضــآ الف میم

 
#بی_مایه

اینکه مردم ایران در چهارشــنبه ســوری 
۱۴۰۱ هم بــه فراخــوان ضدانقاب وقعی 
نــداده و کار خودشــان را کردنــد امــر 
عجیب و جدیــدی نیســت. مــردم آنها را 
بی مایه می داننــد . اما نبایــد از تبلیغات 
گســترده، فراخــوان پرحجــم، خــرج پول 
هنگفــت ضدانقــاب در خــارج و داخــل 
برای کشاندن مردم به خیابان غافل بود.

@alireza_zadbar
علیرضا زادبر

آب سردی بر پروژه اغتشاش سازی
ظهره وند با اشــاره به شکست پروژه اغتشاشــات در ایران 
به همشــهری گفت: یکی از مهم تریــن موضوع هایی که 
زمینه ســاز بازســازی روابط تهران - ریاض شد، شکست 
پروژه اغتشاش ســازی در کشــور بود که در ماه های اخیر 
به صورت پیگیرانه ای ازسوی جریان های معاند و دولت های 
غربی پیگیری شــد. وی افزود: این شکست سنگین یکی 
از مولفه هایی بود که گفت وگوهای رفــع اختالف ایران و 

عربستان را تسریع کرد، چراکه سعودی ها به این درک 
روشن و شفاف رسیدند که مســیر گذشته به صالح 
مصالح و منافع ملی آنان نیســت و دیگــر قادر به گام 
برداشتن در این مسیر نیستند. این کارشناس مسائل 

بین الملل اضافه  کرد: در واقع شکست پروژه 
اغتشاش سبب شد ریاض از فاز مخاصمه، 

وارد رویکرد تعامل و همگرایی شود.

بن بست راهبرد »تضعیف محور مقاومت«
ظهره وند با اشــاره به طراحی های گذشــته برای به بن بســت 
کشــاندن نقش آفرینی محور مقاومت، عنوان کرد: در هفته های 
اخیر و در اثنای رایزنی های ایران و عربستان برای توافق، شاهد 
بودیم روابط ســوریه و دولت هــای عربی نیز در مســیر تازه ای 
درحال حرکت  است و دولت هایی مانند مصر، که تا پیش از این 
درمســیر مخاصمه با دولت های محور مقاومت، ازجمله سوریه 
گام برمی داشــتند، اکنون درپی افزایش ســطح مناسبات 
و همکاری ها هســتند. وی ادامه داد: نکتــه جالب توجه 
در پس تحــوالت جاری این اســت که کشــورهایی که 
به دنبال سرنگونی دولت اسد و تضعیف جمهوری اسالمی 
بودند، اکنون به درک شفافی از مناسبات 
منطقه ای و جهانی رسیده اند و درصدد 

اصالح مسیر روابط خود هستند. 

 ناامیدی از منزوی سازی ایران
ظهره وند با بیان اینکه شکســت پروژه »منزوی سازی ایران« 
یکی از مهم ترین دســتاوردهای توافق ایران و عربستان بوده 
 اســت، گفت: محور عبری - غربی گمان می کردند با طراحی 
یک پــروژه چندوجهــی علیه ایــران که »طــرح آبراهام« و 
عادی ســازی روابط با دولت هــای عربی، بخشــی از آن بود، 
می توانند جمهوری اســالمی را منزوی کننــد؛ راهبردی که 
اکنون شکست آن، بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است. 
وی ادامه داد: امروز تحوالت جاری در ســرزمین های اشغالی، 
بیش از هر زمان دیگری نشان می دهد که درحال حاضر کدام 
دولت منزوی شده است. این کارشناس مسائل بین الملل عنوان 
کرد: جمهوری اسالمی اکنون در قامت یک بازیگر مهم و فعال 
در تعریف نظم نوینی برای منطقه ظاهر شده  است؛ موضوعی 
که شکست پروژه »منزوی سازی ایران« را بیش از پیش نمایان 

می کند.

شکست »ایران هراسی«
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نگاهی به کارنامه شهرداری تهران، حکایت از آن 
دارد که پس از آغاز به کار مدیریت شهری فعلی، 
ابتدا طی 6ماه دوم سال1400 ریل گذاری برای انجام 
کارها در سال های بعد صورت گرفت. به گزارش 
همشهری، شهرداری برای آنکه دیگر نهادها را 
هم پای کار بیاورد، قرارگاه های مختلفی ازجمله 
اجتماعی، توســعه حمل ونقل همگانی و پاک، 
مسکن و ایمنی را تشکیل داد؛ البته نیم نگاهی 
هم به پروژه های نیمه تمام و تکمیل آنها داشت. 
پس از آن، نوبت به انجام طرح هایی رســید که 
پیش بینی شده بودند؛ بر همین اساس، از نیمه های 
مرداد ماه امسال، شهرداری تهران با پویش »امید 
و افتخار« افتتاح پروژه هایــی که پایان یافته و 
به ثمر رسیده بودند یا آغاز عملیات پروژه های 
جدید را در دستور کار قرار داد؛ این در حالی بود 
که مشکالت اقتصادی کار را سخت کرده بود. با 
وجود این، شــهرداری توانست با تحقق درآمد 
120درصدی، رکوردی تازه را در زمینه بودجه به 
ثبت برساند؛ یعنی کسب منابع مالی بیشتر از 
پیش بینی ها بدون فروش تراکم مازاد. حاال نزدیک 
به 50پویش امید و افتخار برگزار شده و علیرضا 
زاکانی، سکاندار پایتخت به مناسبت روز شهردار 
)25اسفند( به مرور کارنامه شهرداری و مهم ترین 
دستاوردهای مدیریت شــهری در سال جاری 

پرداخته است.
البته او گذری هم به اصلی ترین برنامه هایی که طی 

روزهای باقیمانده تا پایان سال و برای سال آینده 
پیش بینی شده داشت و گفت: »توسعه حمل ونقل 
عمومی، گسترش فضای سبز و برنامه های قرارگاه 
جهادی مسکن و پویش »شنبه های امید و افتخار« 
با قوت بیشتر در سال1402 ادامه خواهد داشت.« 
خالصه بخشی از آنچه شهردار تهران اعالم کرده 

را در ادامه می خوانید:

بهره برداری از 11کیلومتر مترو به ارزش 
15همت1

روز شنبه حدود ۱۱کیلومتر خط جدید مترو شامل 
۵ ایستگاه در خطوط ۶ و ۷ به ارزش ۱۵همت افتتاح 
خواهد شد. خط ۶ تا پیش از این 2تکه بود؛ اتصال این 

دو بخش موجب رونق حمل ونقل عمومی می شود.

بسیج مراکز بزرگ تفریحی برای نوروز 
۱۵۰۰هکتار کمربند ســبز تهران، افتتاح 2

پایانه اکباتان به ارزش ۴همت و پروژه های دیگری 
از این دست، تحفه ای ناقابل برای مردم عزیز تهران 
بود. پر کردن بهینه اوقات فراغت مردم برای ما اهمیت 
دارد. مجموعه های بزرگ تفریحی در اختیار شهرداری 
تهران است؛ از برج میالد تا اراضی عباس آباد که برای 

خدمت رسانی در ایام نوروز بسیج شده اند.

12هزار پاکبان بقایــای دود و آتش را از 
چهره شهر زدودند3

از سال گذشته ظرفیت آتش نشانی برای »چهارشنبه 
سوری« دوبرابر شد. هزار نفر از همکاران حریم بان نیز 
آماده خدمت رسانی در مواقع اضطراری شدند. ۱۰هزار 
نفر از همکاران فضای سبز من نیز برای جلوگیری از 

تعرض به درختان آماده باش بودند. ۱2هزار پاکبان 
شریف نیز از بامداد چهارشنبه مشغول نظافت بقایای 

دود و آتش در شهر شدند.

مشــارکت شــهروندان در اداره شهر 
ضروری است4

 مشــارکت مردم در اداره پایتخت  از ارکان مدیریت 
شهر در دوره اخیر است. بر این اساس، 2۰۸۰ پروژه 
را با اعتباری حدود ۴همت در طرح »من شهردارم« 
به رأی مستقیم مردم گذاشتیم. بیش از ۳۵۰هزار نفر 
از شهروندان در این طرح شرکت کردند؛ نخستین 
تجربه بود، اما اولویــت  پروژه های کوچک مقیاس و 
محلی با نظر آنها در بودجه ســال آینده تنظیم شد. 
مشارکت شهروندان در اداره شهر ضروری است. مدل 
به روزرسانی وسایل حمل ونقل عمومی را نیز به رأی 

مردم و رانندگان محترم خواهیم گذاشت.

به دنبال »ارزان کردن« تهران هستیم
به دنبال »ارزان کردن« تهران هستیم؛ اینکه 5

مردم بیش از ۶۰سال باید منتظر خریدن خانه بمانند، 
ظلم به آنهاســت. قرارگاه جهادی مسکن با همین 
هدف تأسیس شد که مســیر خانه دار شدن مردم را 
هموار کند. ایــن کار را به چند طریق پی گرفته  ایم؛ 
هم با تسهیل در روند »صدور پروانه« و هم شناسایی 
موقعیت های نوسازی در بافت فرسوده، تالش کردیم 
به رونق صنعت ساختمان بپردازیم. برای ساخت بیش 

از ۴۰۰هزار واحد تفاهمنامه امضا شده است.

ساخت 38تقاطع در سال1401
با عدم ساخت ۹۸ »تقاطع « در بزرگراه های 6

پایتخت، بیش از ۷۳۰کیلومتــر راه اضافی به مردم 
تحمیل شده بود؛ بنابراین احداث ۱۵تقاطع در نیمه 
اول امسال و 2۳تقاطع در نیمه دوم آغاز شد. عملیات 
عمرانی تعداد زیادی از این تقاطعات نیز در سال آینده 

شروع خواهد شد.

افزایش فضای سبز به اندازه کل دوران 
پیش از انقالب7

فضای سبز ریه های شهر دوداندود ماست. در سال 
۵۷ همه فضای سبز پیرامون تهران کمی بیش از 
2۷۰۰هکتار بود. فقط در 2ســال گذشته 2۷۵۰ 
هکتار فضای ســبز جدید پیرامــون تهران اضافه 
کردیم. توسعه فضای ســبز پیرامونی تهران سال 
آتی نیز با اولویت »درختــان مثمر« ادامه خواهد 
داشت. سیســتم ۳دانشــگاه بزرگ علوم پزشکی 
تهران را با شرایط پارک های محالت تهران منطبق 

خواهیم کرد.

احداث 200 هکتار شــهرک فناوری در 
بوستان والیت8

کار بزرگی در زمان شــهرداری آقای قالیباف برای 
تبدیل فرودگاه قلعه مرغی به بوستان والیت انجام شد. 
2۰۰هکتار شهرک فناوری نیز به زودی در این پارک 
احداث خواهد شد. هدف تبدیل امکانات شهرداری به 
قطب های گردشگری است؛ مانند »روددره فرحزاد« 
که در آینده نزدیک به عنوان پارک تقدیم مردم خواهد 
شد. با مساعدت نیروهای نظامی، احداث آزادراه شهید 
شوشتری و امتداد بزرگراه یادگار امام)ره( آغاز شده 
و پادگان دوشان تپه و ۰۶ و مجموعه جنگ افزارسازی 

نیز به فضای سبز تبدیل می شوند.

1402؛ سال ارزان اداره کردن شهر
زاکانی برخی از مهم ترین دستاورد های شهرداری تهران در سال۱۴۰۱ را به مناسبت روز شهردار تشریح کرد

بهترین راه های رسیدن به بزرگ ترین آرامستان تهران در آخرین پنجشنبه و جمعه سال کدام است؟
در های بهشت زهرا شبانه روزی باز است

بنا بر رسم هر ساله، شهروندان در آخرین پنجشنبه و جمعه سال برای 
زیارت اهل قبور به آرامستان های بزرگ می روند و این سنت دیرینه 
و حسنه را به جا مي آورند. در شهر هایی مانند تهران این آیین از امروز 
تا جمعه برگزار می شود. با وجود ساخت بزرگراه های وسیع در اطراف 
بهشت زهرا)س( که دسترســی به آن را فراهم می کند، پنجشنبه و 
جمعه آخر سال ترافیک شــدیدی در این محدوده رخ می دهد که 
به دلیل استفاده از خودرو های شــخصی و مراجعه خانوادگی است. 

امسال بنا بر اعالم سازمان بهشت زهرا، به مدت ۳ روز پیاپی در های 
بهشت زهرا شب و روز باز است. 

از طرف دیگر با توجه به حضور چشــمگیر زائران در این آرامستان و 
گلزار شهدا، سازمان هیچ خدمتی را برای برگزاری مراسم  عزاداری به 
مراجعه کنندگان ارائه نمی دهد و فقط خاکسپاری متوفیان به صورت 
معمول و عادی انجام می گیرد. همچنین برگزاری هرگونه مراســم 
یادبود ختم، هفتم و چهلم و ســال ممنوع اســت و میز و صندلی و 
سایبان از طرف سازمان بهشت زهرا)س( در اختیار مراجعه کنندگان 

قرار نمی گیرد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به باز بودن 2۴ساعته درهای 
بهشــت زهرا)س( گفت: توصیه من به شهروندان این است که شب 

هنگام نیز مي توانند به بهشت زهرا مراجعه کنند؛ زیرا از نظر امنیتی 
و ترافیکی تمام تمهیدات الزم پیش بینی شده است و هیچ مشکلی 

برای ورود شهروندان به بهشت زهرا نخواهیم داشت.
سردار محمدحســین حمیدی افزود: صبح تا بعد ازظهر جمعه اوج 
حضور شهروندان در بهشت زهراست و از شهروندان می خواهیم صبر 
کافی داشته باشــند و اگر می توانند در روز پنجشنبه به بهشت زهرا 

مراجعه کنند.
او تأکید کرد: برای کنترل ترافیک تمام امکانات بهشت زهرا تجهیز و 
شبکه معابر تکمیل شده است. تمامی اقدامات برای جمعیتی که در 
این دو روز به بهشت زهرا می آیند، کفایت نمی کند و شهروندان باید 

همکاری الزم را با این سازمان داشته باشند.

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

محمد سرابیگزارش 2
روزنامه نگار

نوسازی شهر در سال آینده
سازمان نوســازی شــهر تهران در دوره 
فعلی مدیریت شهری از ابتدا کار خود را با 
احیای شهر و ارتقا در ساخت وساز مسکن 
شروع کرد و تالش شد تا در کنار این امور 
به مسائلی همچون افزایش تسهیالت ساخت مسکن، سهولت 
در دریافت پروانه ساخت و مسکن ارزان به شهروندان پرداخته 
شود. در این چند ماه )۱۸ ماه اخیر( طرح های بسیار زیادی که 
به نفع شــهروندان تهرانی بود به تصویب رسید که می توان به 
طرح بازنگری تعریض ۴۰متری محور شــوش در محله طیب، 
طرح موضعی تدقیق و اصالح زیرپهنه R۱۱2 محله باغ آذری، 
بازنگری طرح تفصیلی شهرک شــهیدرجایی، طرح موضعی 
مجموعه پیکانشهر، طرح موضعی چیذر )بازنگری طرح تفصیلی 
و طرح جامع ۳بعدی تپه چیذر( و طرح موضعی محدوده ده ونک 

اشاره کرد.
 خبر خوش به مردم پایتخت اینکه پروژه های دژباغ کن در منطقه 
۵ به مساحت ۶۱۰۰مترمربع، اجرای پروژه بهسازی عموعباس در 
منطقه 2۰ به مساحت ۱۱۷۹مترمربع، طراحی محالت الگو، آغاز 
نوسازی کامل محله تاریخی نفرآباد، طرح و پیگیری انتشار اوراق 
مشارکت برای نوسازی کامل محله اسالم آباد، برگزاری مسابقه 
طراحی محله الگو در منطقه ۱۹، تدوین شــاخص های جدید 
شناسایی بافت فرسوده و پیگیری تصویب آن در کمیسیون ماده 
۵، نوسازی محالت فرسوده و ناکارآمد از طریق 22دفتر توسعه 
محله ای و صدور ۱۱۷2پروانه ســاخت و تولیــد ۸۴۷۳ واحد 

مسکونی در پایتخت در حال اجرا هستند.
درباره بافت فرسوده هم باید گفت که متأسفانه ۷درصد پایتخت 
را بافت فرسوده تشــکیل می دهد. خوشبختانه در جلساتی که 
برگزار شد مقرر شد در سال ۱۴۰2شاهد ساخت پروژه های خوب 
و مهمی باشیم که شامل احداث باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س(، 
بازآفرینی فاز های بعدی کارخانه سیمان ری، احداث زائرسرای 
حضرت عبدالعظیم حسنی)ع(، احداث زورخانه محله نفرآباد، 
احداث زیرساخت شهرک نمونه، احداث پارکینگ بازار میوه و تره بار 
محله نفرآباد، احداث پارکینگ مهدکودک محله نفرآباد، احداث 
پارکینگ فضای سبز و ورزشی محله نفرآباد، طراحی محدوده 
پادگان کوهک، احداث پاتوق منصــوری، احداث پاتوق محله 
جوادیه، اجرای فاز دوم بهسازی محیطی محور آقایاری، احداث 
زیرگذر سواره مسیر خط راه آهن تهرانـ  اهواز )زیرگذر سوم(، 
طراحی و اجرای پروژه های نوسازی و بهسازی محیطی در بافت 
فرسوده است. همچنین صدور پروانه پروژه های قرارگاه جهادی 
مسکن برای تولید ۵هزار واحد مسکونی هم در سال ۱۴۰2 مورد 

پیگیری قرار خواهد گرفت.
گفتنی اســت طرح های بازآفرینی کوره های آجرپزی، خیابان 
فدائیان اسالم، پادگان ۰۶، جنگ افزارسازی، پروژه باغ راه حضرت 
فاطمه زهرا)س(، اراضی مزروعی و عرصه های ناکارآمد منطقه 
۱۸)در دست تکمیل به منظور ارسال به اداره کل شهرسازی و 
طرح های شهری(، بوســتان والیت و همچنین طراحی پارک 
فناوری )در مرحله ارســال به کارگروه فنی کمیســیون ماده 
۵(، طرح تغییر کاربری اراضی دوشــان تپه )در حال ارسال به 
کمیسیون ماده ۵( و طرح پروژه شن چاله ها تهیه و تدوین شده 

است که در سال ۱۴۰2به نتیجه می رسند.
*مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران

 باید مانع خرد شدن غیرقانونی 
باغ ها شویم

حمیدرضــا صارمــی، معــاون شهرســازی 
بایــد  تهــران:  شــهرداری  معمــاری  و 
به گونــه ای  قانونــی  ضوابــط  مطابــق 
برنامه ریــزی و عمل شــود که جلــوی افراد 
سوءاستفاده کننده که به دنبال خردکردن 
اراضــی کشــاورزی و باغ های حریم شــهر 
تهران هســتند گرفته شــود. بایــد مانع از 

بین رفتن ریه شهر تهران شویم.

 افزایش تراز صوتی تهران 
در چهارشنبه سوری

میرزایی قمــی،  محمدمهــدی  ســید 
مدیرعامل شــرکت کنتــرل کیفیت هوای 
تهران: اســتفاده از مــواد محترقه حداکثر 
تأثیــر را روی تــراز صــوت بیشــینه برجــای 
می گــذارد. در چهارشــنبه ســوری، میزان 
افزایش تراز صوت، حداکثر ۳.۷ دسی بل 
بوده و بیشینه تراز صدا در محدوده زمانی 

مذکور به ۹.۱۱۰ دسی بل رسیده است.

 استیفای 330میلیارد ریالی 
حقوق شهرداری 

رضــا ناصــری ســرای، رئیــس ســامانه 
۱۳۷پــاس: در نتیجه تماس شــهروندان 
دربــاره تغییــر کاربــری 2 طبقه ســاختمان 
مســکونی بــه رســتوران بــه مســاحت 
۳8۰مترمربع، موضوع در دســتور کار قرار 
گرفــت. بــا پیگیــری ســامانه ۱۳۷ پــاس، 
مالک به رفع خاف ملزم شد و ۳۳۰میلیارد 

ریال به شهرداری پرداخت کرد.

جــال بهرامــی، معــاون حمل ونقــل و 
ترافیــک شــهرداری تهــران گفــت: ۹.۵ 
کیلومتر از خط ۶ مترو حد فاصل ایستگاه 
میــدان امــام حســین)ع( تــا ایســتگاه 
دانشــگاه تربیــت مــدرس بــه همــراه 
ایســتگاه شــهید دادمــان و ۱.۵ کیلومتــر 
مسیر تونلی در خط ۷ طی مراسمی صبح 
روز شــنبه 2۷ اســفند، مــورد بهره برداری 
قرار می گیرد. به این ترتیب قطعه میانی 

خط ۶ تکمیل می شود.

5
ایستگاه

عمار ســعیدیان فر، معاون بهره برداری 
سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
تهران با اشــاره به مصوبه شــورای شهر 
تهــران بــرای تخفیــف عــوارض طــرح 
ترافیــک گفت:  شــهروندانی کــه بدهی 
عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک 
و کنترل آلودگی هوای خودرو را تا پایان 
فروردین ۱۴۰2 تســویه کنند، مشــمول 

۳۰ درصد تخفیف خواهند شد.

30
درصد

محمدعلــی الفــت  پــور، رئیــس مرکــز 
نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران 
درخصوص یکسان ســازی و نصــب 
فراینــد ۷ خدمــت اصلــی شــهرداری 
تهران در مناطق 22 گانه، گفت: باتوجه 
 بــه اینکــه در شــهرداری ۷۰ خدمــت به 
شهروندان ارائه می شود، برای اولین بار 
فراینــد انجــام ۷ خدمــت اصلــی جهت 
تکریــم ارباب رجــوع و تســهیل انجــام 
امــور مــردم، توســط تابلــو در ورودی 
ساختمان های مناطق نصب می شود. 

7
خدمت

ایجاد 5500شغل با راه اندازی 
20مرکز پویش

مدیرعامل ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شهرداری تهران در مراسم افتتاح ۳ سرای 
محله، زیرگذر سولیران و 2۰ مرکز پویش )کارآفرینی 
توسعه و تسهیل کسب وکار( که روز گذشته در چهل 
و هشــتمین رویداد امید و افتخار برگزار شد، گفت: 
با اهتمام ویژه به مســائل مردم در حوزه فرهنگی و 
اجتماعی در این دوره از مدیریت شــهری، در کنار 
توجه به زیرساخت های شهری، با وجود اینکه برنامه 
ما افتتاح 2 مرکز کارآفرینی در سال ۱۴۰۱ بود اما با 
همراهی مردم امروز شاهد افتتاح 2۰ مرکز کارآفرینی 
پویش در شهر تهران هســتیم. احمد احمدی صدر 
افزود: این 2۰ مرکز حدود ۵ هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد و 
از آسیب پیشگیری می کنند و امیدواریم جوانان ما در 
مسیر پیشرفت و اشتغال روزبه روز زندگی شان رونق 
بیشتری داشته باشد. این مراکز در مناطق 2، ۴، ۵، 
۱۱ و ۱۸ افتتاح می شوند. در ادامه این مراسم مهدی 
صالحی، شهردار منطقه 2 در ویدئوکنفرانسی درباره 
افتتاح مرکز پویش این منطقــه گفت: یکی از نقاط 
آسیب شهر تهران رود دره فرحزاد بود که با تمهیدات 
شهردار تهران این تهدید به یک فرصت تبدیل شده و 
برنامه ریزی هایی برای سکونتگاه های روددره فرحزاد 
نیز انجام شده است که در ذیل این برنامه ها افتتاح 
مرکز پویش محله فرحزاد را داریم. صالحی ادامه داد: 
پیش بینی می شود ساالنه از استعداد ۱۵۰ جوان و 
نوجوان در این مراکز برای رسیدن به اهداف تعیین 

شده استفاده شود.

نقل قول خبر

عدد خبر

 تصاویر درختان باغ فیض
 برای سال94 است

چنــدی پیــش عکــس 
خبری با عنــوان »قلع و 
قمع درختان در باغ فیض 
تهران برای انبوه سازی« 
در شــبکه های اجتماعی 
منتشر شد که معلوم نبود 
برای چه زمانی است. این 
تصویــر، واکنــش منفی 
عده ای از شهروندان برای 
از بین رفتن تعداد انبوهی 
از درختان را به همراه داشت. به همین خاطر روزنامه همشهری 
از شهرداری منطقه 2که این محدوده در آن واقع شده، پیگیر 
ماجرا شد و سرانجام روابط عمومی این منطقه درخصوص قطع 
درختان در بزرگراه اشرفی اصفهانی جنب مسجد الرضا)ع( اعالم 
کرد: »براساس مســتندات موجود در سامانه های شهرداری 
تهران، خشــک یا قطع کردن درختان در ملک مذکور قبل از 
سال۱۳۹۴ به دالیل نامشخص همچون تنش کم آبی و... اتفاق 

افتاده که تعداد ۱۱۳اصله درخت گزارش شده است.«  
شهرداری این منطقه عنوان کرد که تصاویر کنونی و همچنین 
تنه درختان دال بر این موضوع است که این درختان سال ها 
در وضعیت خشک بوده و حتی برخی از آنها دچار پوسیدگی 
شده اند. گزارش ثبت شده در سال۱۳۹۷ مربوط به عدم احیای 
باغ هم گواهی بر این مســئله دارد. اینطور که اســناد نشان 
می دهد در سال۱۴۰۰ پس از درخواست مالک ملک مذکور 
برای اخذ پروانه ساختمانی، پرونده پالک به کمیسیون ماده۷ 
ارسال شــده و این موضوع در فروردین۱۴۰۱ در کمیسیون 
مطرح می شود. نکته اینجاست ملک همجوار با مسجدالرضا)ع( 
در سال۱۳۸۵ با ثبت اکثر درختان سبز، به عنوان باغ شناخته 
شده بود و در ادامه با اســتناد به گزارش سال۱۳۹۴ ملک باغ 
شناخته و مالک به پرداخت ۱۴۷میلیارد تومان جریمه نقدی، 
کاشت ۴۳۳اصله درخت بن ۱۵سانت در محل ملک و غرس 
۱۳۰۰اصله درخت در فضاهای عمومی محکوم شده است. این 
حکم پس از تأیید در شورای اســالمی شهر تهران در مهرماه 
امسال به شهرداری منطقه2 ابالغ شده و فرایند پیگیری قانونی 
آن نیــز از طریق ابالغ موضوع به مالک و پیش آگهی توســط 

منطقه انجام شده است.
روابط عمومی منطقه2 درباره بحث مطرح شــده تحت عنوان 
قطع درختان برای انبوه سازی  مسکن نیز توضیح داد: »ملک 
مذکور با اســتناد به آیین نامــه ماده۱۴ قانون شــهری، باغ 
تشخیص داده شده است و امکان ساخت انبوه در ملک مذکور 
به هیچ عنوان وجود ندارد. براساس ضوابط قانونی احیای باغ 
و ساخت خانه باغ با ۱۵درصد سطح اشغال تنها راه پیش  روی 
مالک است و برهمین اساس مباحث مطرح شده درخصوص 

انبوه سازی  با ضوابط قانونی هیچ گونه مطابقتی ندارد.«

درشهر

 خبر

مهدی هدایت*یادداشت

روز های آخر سال
 2هــزار نیــروی پلیــس راهــور 
در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه 
آخــر ســال بــرای تســهیل تــردد 
بهشــت  بــه  مراجعه کننــدگان 
زهرا)س( خدمت رسانی می کنند.

 پلیس راهور از ساعت ۴صبح در 
اطــراف بهشــت زهرا)س( مســتقر 
می شود و به پوشش ترافیکی این 

محدوده می پردازد.
 پنجشنبه 25 و جمعه 26اسفند 
همه در هــا به صورت شــبانه روزی 
بــرای مراجعه کننــدگان بازخواهــد 

بود.
2در جدیــد باب الحســن)ع(   
بــه  اخیــرا  باب الحســین)ع(  و 
ورودی هــای بهشــت زهــرا اضافــه 

شده اند.

سرویس ویژه شبکه حمل و نقل عمومی
مترو

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از تمهیدات 
و برنامه های ویژه شــرکت بهره برداری مترو برای ســرویس دهی 
به شــهروندان و مســافران در روزهای پنجشــنبه و جمعه آخر ســال خبر داد. 
مســعود درســتی با بیــان اینکه مــردم شــریف پایتخت براســاس یک ســنت 
حسنه و قدیمی در روزهای پنجشنبه و جمعه آخر سال برای زیارت اهل قبور 
به بهشت زهرا می روند، گفت: همه ســاله در این روز ترافیک بسیار سنگینی 
در جاده های اطراف بهشت زهرا حاکم می شــود؛ ازاین رو شرکت بهره برداری 
متروی تهــران و حومه بــرای رفاه حــال شــهروندان گرامی و کاهــش ترافیک، 
تمهیداتی به عمل آورده و به صورت ویژه در خط یک مترو سرویس دهی دارد.

اتوبوس 
شــرکت واحــد اتوبوســرانی تهران اعــام کرد کــه در پنجشــنبه و 
جمعه آخر سال از ساعت ۵:۳۰ صبح روزهای 2۵ و 2۶ اسفند از 
بعضی نقاط شهر خطوط ویژه اتوبوس  به ســمت بهشت زهرا برقرار می شود 
که عبارتند از: میدان خراسان، شهرک شهید محاتی، شهرک ولیعصر)عج(، 

پایانه خاوران، میدان راه آهن، پایانه آزادی و میدان شهرری.

مناطق شرقی شهر:
بهتریــن مســیر اســتفاده از 
بزرگــراه امام علی)ع( اســت و 
بعد از بزرگراه شهیدهاشــمی 
و بزرگــراه شــهیدرجایی ورود 
از در غربــی و گلدســته بــه 

محدوده بهشت زهرا)س( 

مناطق غربی شهر:
بهتریــن مســیر اســتفاده از 
آزادراه خلیج فــارس اســت. 
ســپس بلوار عامه عسگری 
و بعــد ورود از درهایــی مانند 
۱۳آبان بــه محدوده بهشــت 

زهرا)س( 

مناطق مرکزی شهر:
بهتریــن مســیر اســتفاده از بزرگراه شهیدهاشــمی اســت و ســپس ورود 
مستقیم از محدوده بزرگراه شهید تندگویان به محدوده بهشت زهرا)س( 

مسیر های پیشنهادی برای دسترسی به بهشت زهرا
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پنجشنبه 25 اسفند 41401
 شماره  8737

رضا کربالئیگزارش
روزنامهنگار

هشتمیننشســتکمیســیونتخصصیشورای
اقتصــاددرســال۱۴۰۱درخواســتمشــترک
وزارتخانههایصنعــت،معدنوتجــارتوراهو
شهرسازیرادرخصوصطرحجایگزینیونوسازی
85هزاردستگاهناوگاندیزلیبرونشهریمطرحو
بررسیکرد.هرچندجزئیاتاینبستهپیشنهادی
منتشرنشــدهاماازابتدایســال۱396تاکنون
اقدامیبرایجایگزینیخودروهاییادشده،انجام

است. نشده
باالبودنعمرناوگانحملونقلبرونشهریبهویژه
ترددکامیونهاواتوبوسهاومینیبوسهایفرسوده
درجادههاباعثشدهتاکیفیتخدماتحملونقل
درکشورکاهشیابدوازسویدیگرانرژیمصرفی
زیادیبههدربرودوحاالباگذشت5سالازمصوبه
شورایاقتصاددرآخرینروزکاری۱396،دوباره
قراراستطرحجدیدیرونماییشودکهدستکم
انتظارمــیرود85هزاردســتگاهنــاوگاندیزلی

برونشهریجایگزینشود.

کامیون ها و اتوبوس های بازنشسته
براساسآمارهایرسمیمتوسطعمرکامیونهای
عمومیجادهایکشور)پالکایران(درسال۱39۱
عدد۱5.9ســالرانشــانمیدهد.ایــنرقمدر
ســال۱۴۰۰به۱9.3رســید.تعدادکامیونهای
عمومیموجوددرکشــوردرسال۱39۱،بهمیزان
378هزاردستگاهبودکهاینرقمدرسال۱۴۰۰به
عدد365هزاردستگاهکاهشیافتهاست.همچنین
سالمتوســطعمراتوبوسهایعمومیجادهای
کشوردرسال۱۱.۴،۱39۱سالبودکهاینعدددر

سال۱۴۰۰بهرقم۱2.۴رسید.

سابقه یک طرح مهم
بهگزارشهمشــهری،پیشازاینشورایاقتصاد
طــرحجایگزینیونوســازینــاوگانحملونقل
درونشهریوبرونشــهریرادر27اسفند۱396
مصوبکردهبــودامادرعملایــنمصوبهنتیجه
محسوسوملموسنداشت.علتوشایدگرهاصلی
درجایگزینیخودروهایفرســودهدیزلیالگوی
حاکمبرشیوهتامینمالیاینپروژهاست.براساس
قانونهرگونهطرحهایبهینهسازیمصرفسوخت
درقالبماده۱2قانونرفعموانعتولیدرقابتپذیر

وارتقاینظاممالیممکناســت.قانونیادشــده
تأکیدداردبههمهوزارتخانههــابهویژهنفتونیرو
وشرکتهایوابســتهبهآنوهمچنینسازمانها
ومؤسساتدولتیمشمولبودجهکلکشور،اجازه
دادهمیشودتاهرســالتاسقف۱۰۰میلیارددالر
بهصورتارزیو5۰۰هــزارمیلیاردریالبهصورت
ریالــیدرعرصهبهینهســازیمصرفســوخت

سرمایهگذاریکنند.
بهاینترتیبطرحهایبهینهسازیمصرفانرژی
دربخشهــایمختلفازجملهصنعــتبااولویت
صنایعانرژیبروحملونقلعمومیوریلیدرونو
برونشهریبااولویتشهرهایبزرگومسیرراههای
اصلیبینشهری،تولیدیاجایگزینکردنخودروهای
کممصرفیابرقیباخودروهایپرمصرفوفرسوده
مشمولتسهیالتقانونیمیشــود.البتهمشروط
بهاینکهتوجیهفنیواقتصادیوزیســتمحیطی،
زمانبندیاجراوبازپرداختوسقفتعهددولتبا
پیشــنهادوزارتخانههایمربوطبهتصویبشورای
اقتصادبرســدواینشورامکلفاســتحداکثرتا
مدتیکماهپسازوصولهرطرحبهدبیرخانهآن،
رســیدگیوتعیینتکلیفکند.همچنینصندوق
توسعهملیوبانکهایعاملموظفندبهطرحهای

دارایتوجیهفنیواقتصــادیاینحکمبااولویت،
تســهیالتارزیوریالیپرداختکنند.براساس
الگویتعیینشــدهومصوبســال۱396پساز
تحویلکامیونیاخودروبهخریدار،شرکتملینفت
ایرانمکلفاستدرمقاطع6ماههپسازآن،بسته
بهنوعخودرو،درسررسیدهایبازپرداخت،مبالغ
تعیینشــدهرامعادلصرفهجوییسوختحاصله
پسازتخصیصســازمانبرنامهوبودجهکشور،از
محلســرجمعدرآمدحاصلازصادراتمجموع
فرآوردههاینفتــی)نفتگاز(یــاکاهشواردات
فرآوردههاینفتی،ازطریقبانکمرکزیبهحساب

اعالمیازسویخزانهداریکلکشورواریزکند.

برآورد تعداد و انواع خودروها برای جایگزینی
تعداد دستگاهنام خودرو

19/000اتوبوس درون شهری پایه گازسوز
9/000اتوبوس دیزلی برون شهری

11/000کامیون 10 تا 18 تن
62/500کامیون 19 تا 26 تن

28/500کشنده
6/000کامیونت

40/550مینی بوس
176/550جمع

درشــرایطیکــهبهواســطه

حملونقل
زمینگیرشدنهواپیماهاوجوالن
دالالن،بلیتهواپیمابرایسفرهای
نوروزیکمیابشــده،معاونتحملونقلوزارت
راهوشهرســازیهمچنانبرطبــلقیمتگذاری
دســتوریمیکوبدواعالمکردهاســتکهبلیت
هواپیمادرنوروزامسالنبایدنسبتبهآذرماهافزایش

پیداکند.
بهگزارشهمشــهری،بازاربلیتهواپیمابرایایام
نوروزمانندســایردورههایپیکسفربامشکالتی
نظیرکمبودبلیتوافزایشقیمتفروشدردفاتر
آفالینمواجهشــدهاســت.متولیانامردرتالش
هستندبهوسیلهبرخوردبامتخلفاناحتمالی،این
وضعیترااصالحکنند.شــرکتهایهواپیمایی،
زمینگیرینــاوگانبهواســطهناتوانــیمالیدر
تأمینهزینههایتعمیرواورهــالرادلیلکاهش
سفرهاعنوانمیکنندومقصررامخالفتپیدرپی
بــرایافزایشقیمتبلیــتمیدانندامــاوزارت

راهوشهرسازیهمچنانوعدهافزایشتعدادپروازها
برایجبرانتقاضاهایبیپاسخماندهرامیدهد.

قیمت گذاری برای یک درصدی ها
ازســال۱399کهشــیوعکرونامنجربهکاهش
ظرفیتمسافرپذیریهواپیماهابه6۰درصدشد،
شرکتهایهواپیمایی،خواســتارافزایشقیمت
بلیتبهمنظــورجبرانهزینههایجاریشــدند؛
اماهرباربهبهانهاییاباوعدهایباایندرخواســت
مخالفتشــد.درادامهبابروزتنشارزی،انجمن
شــرکتهایهواپیماییاعالمکردبهواسطهارزی
بودنحدود6۰درصدهزینهها،تداومخدماتدهی
بهمسافرانبهزیانشــرکتهاتماممیشودوآنها
مجبورهســتندبرایجبرانهزینههــایجاری،
خدماتخودنظیرکترینــگوپذیراییراکاهش
دهند.دراینشــرایط،بارهاســازمانهواپیمایی
کشوریووزارتراهوشهرســازیباقطعیتاعالم
کردهاندکهاجازهافزایشقیمــتبلیتهواپیمارا

نخواهندداددرحالیکهبراســاسمطالعاتطرح
جامعحملونقلکشوردرسال۱39۴سهمصنعت
هواییازحملونقلمسافردرکشورفقط۱.۱درصد
بودهاســت.بهعبارتدیگر،درحالیقیمتگذاری
دستوریدرصنعتهواییبهشدتدرجریاناست
ومنجربهوقوعبحرانمالیدراینشــرکتهاشده
اســتکهدرصدناچیزیازمــردمازخدماتاین
صنعتاستفادهمیکنندوالبتهبیشترآنهادررده

اقشارپردرآمددستهبندیمیشوند.

استمرار قیمت گذاری دستوری
گزارشهایرســانهایحاکــیازایناســتکه
متقاضیانبلیتهواپیمابرایایامنوروزبامشکالتی
نظیرکمبودبلیت،قیمتهایکذایییافروشبلیت
بههمراهبستههایسفرمواجههستند.کارشناسان
دلیلاینوضعیترافروشتجمیعیبلیتمسیرهای
پرتقاضابهچارترکنندگانوواگذاریبخشعمده
اینبلیتهابهدفاترگردشگریآفالینمیدانندکه

خروجفرسودههااستارتمیخورد
جایگزینی85هزارخودرویدیزلیدرانتظارتصمیمشورایاقتصاد

نرخرشدتولیددرصنعتخودروسازیدربهمن۱۴۰۱درمقایسهبابهمنپارسال3۴.8درصدافزایشداشت
رشد 8/3 درصدی تولیدات صنعتی در بهمن ماه

پژوهشکدهپولیوبانکیدرتازهترینگزارشخود

تولید
اعالمکرد:میزانتولیداتصنعتــیدربهمنماه
امسالدرمقایسهبامدتمشابهسالقبل8.3درصد
افزایشیافتهوهمچونروالچندماهگذشتهبیشترینرشدتولید

مربوطبهصنعتخودروسازیبودهاست.
بهگزارشهمشهری،برخالفپارسالکهمیزانتولیداتصنعتی
بانزولمواجهبودامسالمیزانتولیداتصنعتیروندیروبهرشد
راطیکردهواینروندروبهرشــدطبقآمارهایموجودهمچنان
ادامهدارد.آمارهایپژوهشکدهپولیوبانکینشانمیدهدپارسال
وازابتدایامسالروندتولیداتصنعتییکبارهباافتمواجهشدو
اینروندنزولیتاپایانسالادامهداشــتاماازابتدایسالجاری
رفتهرفتهمیزانتولیدافزایشیافتومنحنیشــاخصتولیدات
صنعتیبایکروندباثباتمسیرصعودیراطیکردهاست.میزان
شاخصتولیداتصنعتیدربهارسالقبلبانزولسنگینمواجه
شدهو3فصلتابستان،پاییزوزمســتانپارسالبدوننوسانودر

محدودهصفربود.

رشد 8.3درصدی
تازهترینگزارشپژوهشــکدهپولیوبانکینشانمیدهدسطح
تولیداتصنعتیدربهمنماهامسالدرمقایسهبامدتمشابهسال
قبل8.3درصدافزایشیافتهاســت.دراینمیانبیشــترینرشد
تولیدمربوطبهصنعتخودروبودهاســت،بهطوریکهطبقآمار
موجودسطحتولیددراینصنعتدربهمنماهنسبتبهسالقبل

3۴.8درصدافزایشنشانمیدهد.
رشدشاخصتولیدصنعتخودروســازیوقطعاتدرچندماهه

اخیربهطورقابلتوجهیافزایشداشتهاست.درآذرودیشاخص
تولیدخودروسازینسبتبهسالقبلبهترتیب28٫6و28٫8درصد
رشدداشتهاست.بعدازخودروسازیگروهماشینآالتوتجهیزات
با۱7.9درصدومنســوجاتبا۱۴.8درصددررتبههایبعدازنظر
میزانرشدقرارگرفتهاند.ازدیگرصنایعیکهدربهمنماهامسالبا
رشدتولیدقابلتوجهیمواجهشدهاندمیتواندبهمحصوالتفلزیو
گروهفلزاتاساسیاشارهکرد.دربهمنماهامسالسطحتولیددراین
دوگروهبهترتیب۱۰.3و8.3درصدافزایشیافتهاست.اماباوجود
رشداغلبصنایعدربهمنماهمیزانتولیددرگروهصنایعغذایی
باافتمواجهشدهاست.مقایسهمیزانتولیدمحصوالتغذاییدر
بهمنماهامسالنسبتبهماهقبلنشانمیدهداینصنعتباافت
3.5درصدیتولیدمواجهشدهاست.درماههایاخیرصنایعغذایی
بیشترینکاهشدرتولیدرادرمیانهمهصنایعثبتکردهاست.
همچنینسطحتولیددرگروهصنایعشیمیاییکهشاملشرکتهای
تولیدکنندهمحصوالتپتروشیمیهستنددربهمنماهامسالبه
صفردرصدرسیدهاست.شــاخصتولیدمحصوالتشیمیاییدر
تابستانرشدمثبتداشتامادر3ماهپاییزرشداینصنعتمنفی
شــد.دردیماهمیزانتولیددرآنصنعتاندکیبهبودیافتامادر

بهمنماهباردیگرسطحتولیدکاهشیافتهاست.

رشد سود اسمی
اطالعاتبازویپژوهشــیبانکمرکزیهمچنیننشانمیدهد
جمعکلسوداسمیشــرکتهایتولیدیبورسدر9ماهامسال
۱3.8درصدافزایشیافتهودراینمیانگروهفراوردههاینفتیبا
۱۰5درصدرشدسوداسمیدرصدرهمهصنایعقرارگرفتهاست.

بعدازآنصنعتمحصوالتغذاییبا66درصدوخودروســازیبا
58.3درصدافزایشسوددررتبههایبعدیقرارگرفتهاندالبتهاین
رشدبهمعنایبهبودعملکردمالیهمهاینشرکتهانیستودادهها
نشانمیدهدبهطورمثالصنعتخودروسازیهمچنانباافزایش
درآمدهایشــانعملکردمالیمطلوبیندارنــدوصرفادرآمدهای
اسمیاشافزایشیافتهاســت.ازدیگرصنایعکهدر9ماهامسالبا
افزایشدرآمدمواجهشــدهاندمیتواندبهصنعتداروسازیاشاره
کردکهسوداسمیاینصنعتجمعا۴5درصدافزایشیافتهاست.

نرخ رشد تولید صنایع در بهمن امسال نسبت به بهمن پارسال
ارقام  به درصد

مقدار تغییرنام صنعت
34.8خودرو سازي

17.9ماشین آالت و تجهیزات
14.8منسوجات

10.3محصوالت فلزي
7.7فلزات اساسي

7.4فرآوده هاي نفتي
5.2دستگاه هاي برقي
4.8محصوالت کاغذي

4.4داروسازي
1.6کاني هاي غیرفلزي

1.2الستیك و پالستیك
0صنایع شیمیایي
0.4-صنانع غذایي

بورس بین الملل فقط روی کاغذ؟
بیشازیکدههاســتکــهطرحهای
اولیهتاســیسبورسبینالمللدرایران
نوشتهشدهامادراینمدتهرگززمینه
تاسیسچنینبورسیفراهمنشدهزیرا
زیرســاختهایاجراییتاسیسچنینبورســیباتوجهبه
ساختاربستهومحدودیتهاییپیشرویاقتصادایرانوجود
نداردوبورسبینالمللصرفابهیککلمهجذابتبدیلشده
کههرازچندگاهییکیازمدیرانباوعدهتاسیسآنبرای

خودجذابیتایجادمیکند.
درتازهتریــنرویدادقرعهبــهنامحجــتاهللعبدالملکی،
دبیرشــورایعالیمناطقآزادتجــاریافتــادهواینباراو
وعدهدادهبهزودیبورسبینالمللتاســیسخواهدشد.با
وجودچنینوعدهایبایدبهچندنکتهتوجهکرد.اولاینکه
حتیدرصورتتاسیسچنینبورســی،اینبازارنمیتواند
ویژگیهایاصلییکبورسبینالمللیوحتیمنطقهایرا

داشتهباشد.
بهطورکلیبرایاینکهیکبورسبینالمللیباشــداوالباید
برخیشرکتهایخارجیدراینبورسفهرستیااصطالحا
لیستشوندودوماینکهشرکتهایداخلیکهسهامشاندر
اینبورسعرضهمیشودبایداســتانداردهایبینالمللیرا
رعایتکنند.بهطورمثالصورتهایمالیاینشرکتهاباید
مطابقبااستانداردهایبینالمللیمنتشرشودواینشرکتها

بایداصولحاکمیتیشرکترانیزرعایتکنند.
صرفنظــرازایــنموضــوعتاســیسچنیــنبورســی
نیازمندارتباطاتپولــیومالیبینالمللیاســتکهفعال
محدودیتهاییدراینبارهوجوددارد.ضمناینکهبایدتوجه
کردکهاصلاولبینالمللیشدنیکبورسدرجهبازبودن
اقتصاداستواقتصادایرانطبقتعاریفاصلیاقتصادبهاندازه

کافیچنینویژگیایراندارد.

پالس ارزی کاالهای اساسی
  خبر:مدیرکلتجــارتخارجیبانکمرکزی
گفت:تامینارزاقالماساسیوزارتجهادکشاورزی
)شــاملگندم،ذرت،جو،کنجالهســویا،روغنو
دانههایروغنی(ازابتدایسالتاکنون،نسبتبه
زمانمشابهسالگذشته28درصدافزایشداشته
اســت.ویخاطرنشــانکرد:همچنینازابتدای
دیماهســالجاریتاکنون۴.2میلیارددالربرای
ثبتسفارشهایوزارتجهادکشاورزیتخصیص
ارزصورتگرفته،که3.7میلیارددالرازاینمبلغ

تامینشدهاست.

  نقد: آرامسازیبازارکاالهایاساسیباتزریق
ارزبانرخنیمایییــکگامبرایکنترلقیمتهاو
البتهتورمباوارداتاینکاالهاازخارجکشوراست.
اما2چالشوجوددارد؛نخستنحوههزینهکردن
اینارزهایترجیحیواینکهآیــابازارراواقعاآرام
میســازدودومهماینکهآیااینپالــسارزیو
وارداتکاالهایاساسیتاچهمیزانباعثصیانت
ازتولیدداخلیمیشود؟باالخرهمهمایناستکه
تصمیمسازانبدانندتزریقارزبرایمهارقیمتها
یکراهحلکوتاهمدتاســتونبایــدمجریانبه
ایندالرهاینفتیاعتیادپیداکنند.بهتراســت
درسالآیندهازتجربهســالهایگذشتهبیشتر
استفادهکنیموبدانیمکهوارداتکاالهایاساسی
نمیتواندبدونسقفباشدواینمسئولیتوزارت
جهادکشــاورزیراسنگینترمیســازدکهباعث

ایجادرانتنشود.

چهرهروز

نقدخبر

 آجیل در میادین
 30درصد ارزان تر از بازار

آجیلشبعیدعالوهبرواحدهایصنفیدرنمایشگاههای
بهارهومیادینمیوهوترهبارنیزدرحالعرضهاست

آجیل،گرانترینخوراکیســفرهشبعیداستواینقیمت
باال،بسیاریازمصرفکنندگانرابرایتهیهآنبامشکلمواجه

کردهاست.
براســاسگزارشمرکزآمار،پســتهبهعنوانمهمترینقلم
موجوددرآجیلشبعیدازبهمنسالگذشتهتابهمنامسال
6۰درصدافزایشقیمتداشــتهودیگراقالمنیزدســتکم
25درصدگرانترشــدهاند.امارئیساتحادیهصنفآجیلو
خشکبارایرانازکاهش2۰درصدیقیمتآجیلوخشکباردر

آستانهعیدخبردادهاست.
علیرضاممقانیدراوایلهفتهجاریبااشارهبهارتباطمستقیم
قیمتآجیلوخشــکباربانرخارزاعالمکــرد:قیمتآجیل
نسبتبهسالگذشتهافزایشیبودهاماباتوجهبهکاهشنرخ
ارزدرروزهایاخیرقیمتایناقالمنســبتبههفتهگذشته
2۰درصدکاهشداشتهاست.اینمقامصنفیکاهشقیمت
آجیلدرروزهایاخیررااتفاقیاستثناییدانستوافزود:در
سالهایگذشتهقیمتدراوجمصرفافزایشیبوداماامسال
نخستینسالیاســتکهشــبعیدقیمتآجیلوخشکبار

کاهشیشدهاست.

قیمت امسال آجیل شب عید 
بهگفتهاتحادیهآجیلوخشکبارتهران،امسالنیزبهروالهر
ساله،درآســتانهعیدنوروزقیمتجدیدآجیلوخشکباررا
اعالمکرد.بهگفتهرئیساتحادیهآجیلوخشکبارتهران،آجیل
مخلوطامســالاز3۰۰تا65۰هزارتومانقیمتگذاریشده
کهباالترینقیمتمربوطبهآجیلچهارمغزاســت.غالمرضا
خدامی،قیمتهــرکیلوآجیل۴مغزاعالوممتازراباپســته
اکبری65۰هزارتومانوآجیل۴مغزباپستههایدیگرمانند

احمدآقاییراکیلویی6۰۰هزارتوماناعالمکرد.
برایناساس،قیمتآجیلبستهبهنوعترکیباتمخلوطشده
درآنمتفاوتاســتوآجیلهاییکهتخمهدارندبانرخهای
پایینتریعرضهمیشوندکهایننرخبراساساعالماتحادیه
از32۰تا۴8۰هزارتوماناست.نرخهایاعالمشدهازاتحادیه
آجیلوخشــکبارتهرانبرایواحدهایصنفیتحتپوشش
ایناتحادیهاستامامردممیتوانند،عالوهبرواحدهایصنفی
سطحشهرآجیلوخشکباررانمایشگاههایبهارهنیزخریداری
کنند.بهگفتهخدامی،قیمتآجیلدرنمایشگاههانیزحداکثر
65۰هزارتومانبرایآجیل۴مغزاعالستوباواحدهایصنفی
سطحشهرتفاوتیندارداماخشکبارفروشانبستهبهدرجهیک
یادرجه2بودنوتعدادونوعخشکبارموجوددرآنمیتوانند

قیمتراباسودحداکثر۱۰درصدیتغییردهند.
قیمتپستهنیزدرنمایشــگاههایبهارهاز57۰تا85۰هزار
تومانتعیینشــدهومردمتاشنبه27اســفندمیتواننداز

نمایشگاههابازدیدکردهوخریدعیدخودراانجامدهند.

خرید به صرفه از میادین
نگاهیبهقیمتآجیلدرمیادینمیوهوترهبارنشانمیدهد
کهخریدازاینمراکزمیتواندبهصرفهترباشد.براساساعالم
سازمانمیادینمیوهوترهبار،قیمتآجیلمخلوطشبعید
درمیادینسطحشهرتهرانبرایآجیلشورکیلویی299هزار
تومانوبرایآجیلشیرین265هزارتومانتعیینشدهاست.
آجیلشورشامل۱5درصدپستهاحمدآقاییشور،۱5درصد
مغزبادامشــور،2۰درصدنخودچیدوآتشهشور،2۰درصد
تخمهکدویدوآتشــهشــور،۱5درصدتخمهجابانیشورو

۱5درصدفندقباپوستشوراست.
ترکیبآجیلشیریننیز۱۰درصدپســتهاحمدآقاییخام،
۱5درصدمغزبادامخام،۱5درصدنخودچیدوآتیشهبینمک،
۱5درصدکشمشسبز،۱۰درصدبرگهقیصی،۱5درصدفندق
باپوستخامو۱5درصدانجیرخشکاعالمشدهاست.فروش
آجیلباقیمتهایگفتهشدهتا۱۱فروردیندرمیادینادامه

خواهدداشت.

قیمت آجیل در خشکبار فروشی های سطح شهر
بانزدیکشــدنعید،نهتنهابرخیازواحدهــایصنفیبه
آجیلفروشیتغییرکاربریمیدهند،بلکهشاهدفروشآجیل
درپیادهروهاوحاشیهمیادینشهرنیزهســتیم.هرسالهبه
مصرفکنندگانتوصیهمیشــودکهبرایخریدباکیفیتاز
واحدهایصنفیمجازخریدکنندامابهنظرمیرســدبخشی
ازمصرفکنندههاباتوجهبهقیمتباالیآجیلدرواحدهای
صنفیمجازنمیتوانندبهاینتوصیههــاعملکنند.بااینکه
باالترینقیمتاعالمشدهاتحادیهتهرانبرایآجیل65۰هزار
توماناستامادربیشترفروشگاههایسطحشهرقیمتهابین

3۰تا5۰درصدباالترازارقامرسمیومصوباتحادیهاست.
قیمتهرکیلوآجیل۴مغزدرخشکبارفروشــیهایغیربرند
سطحشــهرتهراناز85۰تا96۰هزارتومانوقیمتهرکیلو
آجیلشیریناز۴8۰تا68۰هزارتوماناست.کمترینقیمت
آجیلمخلوطنیزدرخشکبارفروشــیهایتهران65۰هزار

توماناستواینرقمتا85۰هزارتومانهمباالمیرود.
دریکیازشیرینیفروشیهایغربتهرانکههمزمانآجیل
نیزمیفروشــند،هرکیلوپستهاکبریشــوریکمیلیونو
2۰۰هزارتومان،هرکیلوپستهاحمدآقایی95۰هزارتومان،
هرکیلوبادامهندیشــور7۰۰هزارتومان،مغزبادامدرختی
8۰۰هزارتومان،فندق6۰۰هزارتومان،هرکیلوتخمهجابانی
25۰هزارتومان،تخمهکدومشهدی2۰۰هزارتومانوهرکیلو

است. تخمهآفتابگردان۱5۰هزارتومانقیمتگذاریشده

بازار

 آخرین قیمت خرما 
در آستانه  ماه رمضان

یکهفتهماندهبهماهمبارکرمضاندرکناراقالمســفرهعید
نوروز،قیمتخرمانیزدرمرکزتوجهمردمقرارگرفتهاســت.
براســاسنرخنامهجدیدســازمانمیادین،قیمتانواعخرما
نسبتبهشروعماهرمضانقبلافزایشــیبودهوبرخیاقالم
بیشاز۱۰۰درصدگرانشــدهاند.خرمایمضافتیبهعنوان
پرمصرفترینرقمخرمادرماهرمضــانافزایش88درصدی
داشتهوبهکیلویی85هزارتومانرسیدهاست.قیمتاینخرما
درمغازههابهکیلویی۱5۰هزارتومانهمميرسدوبستههای

6۰۰گرمیآنباقیمت9۰هزارتومانبهفروشمیرسند.

قیمت در اسفندقیمت در فروردین

آلویی

41.000
55.000

خاصویی

36.000
67.000

پیارم

70.000
105.000

دشتستان

25.000
45.000

زرد طالیی

35.000
56.000

کبکاب

33.500
45.000

مضافتی

45.000
85.000

زاهدی

30.000
65.000

قیمت به تومان

بازار

باعثمیشودرابطهعرضهوتقاضادربخشفروشبلیت هواپیما، ارزان اما کمیاب
بلیتبهقیمتمصوبنامتعادلشودوبهناچاربخش
قابلتوجهیازتقاضابهبازارســیاههدایتشود.در
اینشرایط،بهواسطهاینکهدولتیارانههاییبرای
سوختواستفادهازامکاناتفرودگاهیبهایرالینها
اختصاصمیدهد،اصرارداردکــههمچناناهرم

قیمتگذاریدستوریرابرایخودحفظکند.
همچنانکهدیروز،شــهریارافنــدیزاده،معاون
حملونقلوزیرراهوشهرســازیدرنشستخبری
ستادمرکزیهماهنگیخدماتسفرنوروز۱۴۰2
بااشارهبهافزایشقیمتبلیتهواپیمادرروزهای
منتهیبهنــوروز،اعالمکرد:ســازمانهواپیمایی
کشــوری،تعزیراتحکومتیودادســتانیدراین
خصوصورودکردهاندوقیمتبلیتهواپیمانبایداز
قیمتآذر۱۴۰۱افزایشداشتهباشدواینموضوع
ازطریقسازمانهواپیماییوقوهقضاییهپیگیری
میشــود.اوبابیاناینکهمســافرانبلیتهارااز
سایتهایمجازتهیهکنند،گفت:هرگونهتخلف
دراینحوزهبایداطالعرسانیشودونمایندهایدر
فرودگاههایکشوربرایرسیدگیبهاینتخلفات

انتخابشدهاست.

متوسطعمراتوبوس،کامیونومینیبوسهایپالکایراندردهه90
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امسال برای تئاتر سال سختی بود، حتی سخت تر از 2سال کرونا. 
تئاتر به نََفس تماشاگر زنده است و امسال تماشاگران مخصوصا در 
نیمه دوم سال، کمتر به سالن های تئاتر رفته اند. بسیاری از بازیگران 
تئاتر، بارها گفته اند: وقتی روی صحنه می روند و چشمان مشتاق 
تماشــاگران را می بینند که در انتظار نقش آفرینی آنها هســتند، 
مشکالت و گرفتاری های شخصی شــان را در طول اجرا فراموش 
می کنند. می توان تصور کرد صندلی هــای خالی برای بازیگران و 

عوامل هر نمایشی چقدر دردناک و ناامیدکننده است. 
صندلی خالی تئاتر، هم ســرخوردگی معنوی به همراه دارد و هم 
تشویش نیش زننده ای  بابت هزینه های زندگی برای عوامل هر اجرا. 
گروه هایی هم که در نیمه دوم سال با ریسک زیادی تئاتر به روی 
صحنه بردند، مطمئن نبودند که بتوانند از پس هزینه های سالن، 
دکور و دستمزد بازیگران بربیایند و در آخر کار با کوهی از بدهی و 
ضرر تنها نمانند. در روزهایی که سالن های تئاتر به واسطه مسائل 
اجتماعی و اقتصادی رونق ســابق را ندارند، چشم انداز تئاتر ایران 
مبهم و پر از گردوغبار به نظر می رسد و فعاالن این رشته هنری که 
تنها ممر درآمدشان تئاتر است، با نگرانی به روزهایی می نگرند که 
در پیش دارند. تئاتر ایران اکنون در چه وضعیتی است و سال آینده 

چه وضع و حالی خواهد داشت؟

بودجه ای که هست، بودجه ای که نیست
وضعیت بغرنج امروز تئاتر را باید از چند زاویه بررســی کرد. بهروز 
غریب پور، کارگــردان تئاتر دربــاره وضعیت اقتصــادی تئاتر به 

همشهری می گوید: »آنچه امســال رخ داده، پیامد سال های 
گذشــته بود. ما از زمان پاندمی  دچار تزلزل موقعیت 

تئاتر شــدیم. زمان کرونا قابل قبول بــود که برای 
ســالمت   هم جامعه مخاطبان و هم جامعه هنری، 
محدودیت هایی وضع شود. طبیعی است وقتی منبع 
درآمد جامعه تئاتری که روی صحنه است با چنین 
محدودیتی روبه رو می شود، عمال منابع مالی آنها به 

صفر می رسد که رســید. بعد از آن سلسله اقداماتی 
برای تحدید  ســوژه های تئاتری اعمال شــده 

که در  واقع انســداد منابع مالی جامعه  
تئاتری بود.« 

وی در ادامــه می افزایــد: »فقط 
می خواهم بگویم شــرایط اجرا 
به طور کلی دچار محدودیت شده 
است. خانواده تئاتر 4، 5 سال است 
که دچار فقر منابع شــده است و 
روزبه روز هم این وضعیت تشدید 
می شود. مدیریت جدید از خانواده 
تئاتر و   خانواده هنــر، این توقع را 

دارد که بیشــتر روی ســوژه های 
تبلیغاتی کار کنند. جشــنواره هایی 
  که بودجه های فراوانــی می گیرند، 
ولی چون از همین دست سوژه ها کار 

می کنند، شرایط مالی خوبی دارند. ولی خانواده تئاتر که طی چند 
سال گذشته به سوژه های اجتماعی و نقد اجتماعی فکر کرده بود، 
در این بودجه ها جایگاهی ندارد. به این ترتیب دولت به سردمدار 
بنگاه های درآمدزای اقتصادی تبدیل شده است. به هرکسی مراجعه 

می کردیم، می گفتند بودجه نداریم و باید از گیشه تأمین شود.«

تئاتر برای شادی نیست
غریب پور با اشاره به اینکه هنر، مرغ عروسی و عزاست و درهرحالتی 
قربانی می شــود، می گوید: »مردم وقتی غمگین هســتند، تئاتر 
نمی بیننــد؛ خود اهالــی تئاتر هم به دلیل همین شــرایط 
روحی کار نمی کنند. ولی مگر تئاتر و هنر برای شــادی 
سطحی اســت؟ هنرها اگر درست ارائه شــوند، برای 
بیان اندیشه و مطرح کردن کاســتی ها هستند. حتی 
در تئاتر شادی بخش هم می توان صحبت های نقادانه 
مطرح کرد. یکی از بهترین ســمبل های شادی بخش 
و بی نظیر در نقد را »دلقک ها« می دانیم. یعنی کســانی 
که بیان کننده نیات مردم بودند و می توانســتند با همان 

ماسک بخندانند و صریح ترین نقدها را داشته باشند . ما در تعریف 
فرهنگ، ضعف اساسی داریم. این مرغ عروسی و عزا یک بار به دلیل 
تعریف غلط جامعه هنــری از هنر ذبح می شــود، یک بار به دلیل 
 تعریف غلط مدیران و این بار به دلیل مجموعــه این دو، این اتفاق 

افتاده است.« 
وی در ادامه می افزاید: »به هرحال معتقدم کاســتی ها ریشــه در 
گذشــته دارد و به یکباره شــکل نگرفته. ولی همه اینها به امروز 
رسیده و جامعه تئاتر را فلج کرده اســت. ما نه بیمه بیکاری داریم 
و نه کســی به فکر خانواده تئاتــر و بقیه هنرهاســت. وقتی این 
خانواده دچار بحران شــده، چطور می توانیم انتظار داشته باشیم 
که فرزندانش دچار مشکالت اجتماعی نشوند؟ بی سرپرست ترین 
بخش جامعه ما جامعه هنری اســت که در شــرایط بحران هیچ 
حمایتــی از آن نمی شــود. جامعه شــرافتمندی کــه از طریق 
نویســندگی، کارگردانی، بازیگری و... زندگی را می گذراند، االن 
بی پشتوانه شــده اســت. فکر می کنند همه اهالی هنر مثل چند 
 سلبریتی هستند که ماشین مدل باال دارند؛ درصورتی که همه این 

وضعیت را ندارند.«

پالین کیل؛ حرفه: منتقد
تارانتینو »منتقد فیلم« را جلوی دوربین می برد 

پالین کیل ســوژه تازه ترین فیلم تارانتینو؛ این مهم ترین و 
جذاب ترین خبر ســینمایی روزهای اخیر است؛ به مراتب 
جذاب تر و هیجان انگیز تر از مراســم اســکار که مالل آور و 
قابل پیش بینی بود.  فیلمنامــه »منتقد فیلم« آخرین فیلم 
به کارگردانی کوئنتین تارانتینو در حال آماده سازی است و 
قرار است پاییز امسال مقابل دوربین برود. به گزارش هالیوود 
ریپورتــر، تارانتینو که در 3دهه گذشــته فیلم های مهمی 
ازجمله »پالپ فیکشن« و »روزی روزگاری در هالیوود« را 
ساخته براساس اعالم منابع خبری در حال نگارش فیلمنامه 
آخرین فیلمش با عنوان »منتقد فیلم« است که برای ساخت 

در پاییز سال جاری درنظر گرفته شده است.

با احترام به پالین کیل 
هنوز جزئیاتی از داستان این فیلمنامه منتشر نشده اما گفته 
می شــود داســتان آن در حال و هوای اواخر دهه۱۹۷۰ در 
لس آنجلس با یک زن نقش اصلی در مرکز آن روایت می شود. 
این امکان وجود دارد که داستان فیلم درباره پالین کیل، یکی 
از تأثیرگذارترین منتقدان سینما در تمام دوران متمرکز شود. 
کیل که در سال2۰۰۱ درگذشت، نه تنها یک منتقد، بلکه یک 
مقاله نویس و رمان نویس بود و به خاطر دعواهای خصمانه اش 
با تدوینگران و همچنین فیلمسازان شهرت داشت. در اواخر 
دهه۱۹۷۰، مدت کوتاهی را به عنوان مشــاور برای کمپانی 
پارامونت کار می کرد؛ ســمتی که او به پیشنهاد وارن بیتی 
پذیرفت. به نظر می رسد زمان فعالیت او درکمپانی پارامونت با 
اتفاقات فیلمنامه منطبق است. تارانتینو احترام عمیقی برای 
پالین کیل قائل است و همین، احتمال اینکه او سوژه  فیلمش 
باشد را بیشتر می کند.  کیل به نوشتِن نقدهای کنایه آمیز، 
نیش دار، بسیار مطلق گرا و صریح مشهور بود و اغلب نظراتی 
متفاوت بــا همکارانش داشــت. او را تأثیرگذارترین منتقد 
آمریکایی فیلم در دوره خــودش می دانند که تأثیرگذاری 
بزرگی روی منتقدانی چون آرموند وایت، راجر ایبرت و اُِون 
گلیبرمن داشــت. این پروژه هنوز هیچ اســتودیویی ندارد 
و به گفته منابع، ممکن اســت در اوایل این هفته در اختیار 

استودیوها یا خریداران قرار گیرد.
یکی از پیشتازان می تواند سونی باشــد که تارانتینو رابطه 
تنگاتنگی با رئیس آن تام راثمن دارد. سونی »روزی روزگاری 
در هالیوود« را توزیع کرد و همچنین قراردادی منحصر به فرد 
به او داد که در آن کپی رایت فیلم به مرور زمان به تارانتینو 
بازمی گردد. »روزی روزگاری در هالیوود« نیز پس از نامزدی 
در ۱۰رشــته، 2جایزه اســکار را از آن خود کرد و بیش از 

3۷۷میلیون دالر در سراسر  جهان فروخت. 

بن بست مدیری

مهران مدیری فیلم ســینمایی »بن بســت« را 
می سازد. به گزارش ایسنا، مهران مدیری ۷سال 
پس از آخرین فیلمش در مقام کارگردان، قصد 
دارد فیلــم جدیدی را با نام »بن بســت« جلوی 
دوربین ببرد. او بــرای این فیلم به تهیه کنندگی 
علی اوجی بــه تازگی متقاضــی دریافت پروانه 
ساخت شده است. وی در ســال های گذشته در 
فیلم های ســینمایی »رحمان ۱4۰۰« منوچهر 
هادی، »ما همه با هم هســتیم« کمال تبریزی، 
»درخــت گــردو« محمدحســین مهدویان و 
»خائن کشی« مسعود کیمیایی بازی کرده بود که 
از میان آنها فیلم کیمیایی هنوز اکران نشده است. 
برای اکران فیلم »خائن کشی« شنیده می شد که 
تقاضاهایی برای اکران نوروزی آن مطرح شده اما 
سازندگان این فیلم، فعال برنامه ای برای اکرانش 
نداشتند. مدیری که در چندسال اخیر نقش های 
متفاوتی را در بازیگری تجربــه کرده، بهمن ماه 
سال گذشته در نشست خبری فیلم »خائن کشی« 
درباره تغییر مسیر کاری اش از طنز به آثار جدی 
گفته بود: هدفی پشت این کار نیست. بیشتر لذت 

بردن، کارکردن با بزرگان و تجربه کردن است.

سینما

تلویزیون

چهره 

سینمای جهان

 کمبود سالن 
مهم ترین مشکل سینمای ایران

محمدرضــا مصباح، تهیه کننده ســینما 
با اشــاره به اینکه اگر قرار باشد مشکالت   
مشخصا و سینمای ایران را به ترتیب اولویت 
ذکر کنیم، حتما نخســتینش مشکالت 
زیرساختی اســت، بیان کرد: از بین تمام 

کشورهای دنیا، ایران کمترین سرانه صندلی را نسبت به جمعیت 
دارد و این زنگ خطری برای ما و در عین حال تأسف بار است چراکه 
ما کشوری فرهنگی هستیم و مردمی هنردوست داریم.  طبیعتا 
این زیرســاخت، موقعیت و بســتری که برای هنر سینما فراهم 
می کنیم، مناسب نیست.او که با تســنیم گفت وگو می کرد ادامه 
داد: نسبت به یک جمعیت  هشتاد و چند میلیونی، پُرمخاطب ترین 
آثار سینمایی ما حداکثر بین 2.5میلیون تماشاگر داشتند و این 
ظرفیت کم است.  حتما اگر بخواهیم به فکر هنر سینما و تحول در 
عرضه باشیم، باید فکری به حال زیرساخت ها کنیم. من سال هاست 
روی این نکته تأکید دارم و از سازمان سینمایی و همه کسانی که 
به نوعی در این مســیر حرکت می کنند  و قدم می گذارند تا فضا را 
متحول کنند و می خواهم به سمت گسترش و توسعه آن بروند. فکر 
می کنم این ظرفیت وجود دارد که به حد استاندارد سالن سینما 
برسیم.این تهیه کننده سینما با اشــاره به اینکه سینما سرگرمی 
نشاط آوری است ، مطرح کرد: اگر سینما در شرایط نامطلوب باشد 
و مخاطب فیلم را در شرایط خارج از فضای استاندارد ببیند، لذت 
کافی  نمی برد و انگیزه الزم برای حضور در ســالن سینما و دیدن 
فیلم  را از دست می دهد. به هر حال هرچه کیفیت آثار و عرصه و 
نمایش بیشتر شود و در سالن اســتاندارد به نمایش درآید، برای 
مخاطب جذاب تر است. در یکی، دو سال اخیر این توسعه و تعالی 
کیفیت در عرصه نمایش و سالن سینما به بهبود  نزدیک شده است 

و امیدوارم به استانداردهای جهانی برسد.

 پخش بیش از 80فیلم  سینمایی
و تلویزیونی در روزهای پایانی سال

در روزهای آخر اســفند ماه، بیــش از 8۰فیلم ســینمایی از قاب 
شبکه های سیما تماشایی می شوند. 28عنوان فیلم سینمایی جدید 

در فهرست این فیلم ها به چشم می خورد. 
فیلم های ســینمایی، تلویزیونی و انیمیشن »آســمان خراش«، 
»3۰نابغه«، »مأموریت آسمان«، »اسم رمز بانشی«، »پروژه آدام«، 
»کالس«، »راز سرقت قطار«، »دختری به نام شایلی«، »مرد آشی«، 
»روزهای آخر اســفند«، »ماراکار: قهرمان دریا«، »ســرقت از یک 
سارق«، »اونا؟... کیا؟«، »همکاری محرمانه2«، »آخر بازی«، »جدال 
مرد و زنبور«، »قصر شیرین«، »پادشــاهی: به سوی سرزمین های 
دور«، »در برابر یــخ«، »اتاق رنگ«، »همه  چیــز درباره خواهرم«، 
»اقیانــوس نوردها و حلقه آتــش«، »آخرین خط دفــاع«، »پت و 
مت«، »راه بازگشت«، »خانواده آگلی به شهر بدبو خوش آمدید«، 
»روزی برای مردن«، »زنبوری به نام مایاـ  ماجرای گوی طالیی«، 
»ماکو کوسه ســفید«، »عقرب«، »مبارزی که از کوه پایین آمد«، 
»سایه های سبز«، »قاتلی بر فراز ایگر«، »سر پر از عسل«، »جانان«، 
 »دور دنیا در هشــتاد روز«، »قاپ زنی«، »جنون«، »قاعده بازی«، 
»کاله چرمی ها«، »فروشگاه عجیب آقای مگوریوم«، »تنت«، »به 
من میگن هیچ کس«، »نغمه نــوروز«، »بانوی کوچک«، »تجارت 
جهانی«، »جانوران شــگفت انگیز و زیستگاه آنها«، »دیدی مشابه 
آقای رئیس«، »آواز در خواب«، »موگلی«، »چهارشــگفت انگیز«، 
 »جانوران شــگفت انگیز: جنایــات گریندلوالــد«، »در برابر یخ«، 
 »آخرین روز ســال«، »آدم برفــی«، »ایوان«، »خواســتگاری«،

»جانوران شــگفت انگیز: اســرار دامبلدور«، »بلکا و اســترلکا«، 
»پاکوچولو«، »تام و جری«، »دورایمون«، »مدرسه خرگوش ها 2: 
ماموریت غیرممکن«، »به بهانه عید«، »شیرشــاه«، »بازگشت« و 
»مرد مورچه ای« پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه 25، 

26، 2۷، 28 و 2۹ اسفند ماه از شبکه های سیما روی آنتن می رود. 

انیمیشــن های »پســر دلفینــی« و 
»لوپتو« امســال در مجمــوع بالغ بر 
42میلیاردو400میلیون تومان در گیشه 
فروختند؛ هرچند ایــن مبلغ تقریبا به 
اندازه فروش فیلمی مثل »سگ بند« است، 
ولی از عالقه مخاطب به انیمیشــن های 

سینمایی خبر می دهد.  سرمایه گذاری در 
بخش انیمیشن می تواند برای سینمای ما 
آورده خوبی داشته باشد؛ البته به شرطی 
که داستان های جذاب و به روزی در این 
سینما دســتمایه کار قرار گیرد. تأکید 
بیش از حد روی برخی مفاهیم که شکل 
دســتوری و تجویزی دارد و حتی باعث 
تضعیف خط داســتانی می شود، برای 
مخاطبی که نمونه هــای ارزنده جهانی 

انیمیشن را می بیند، پس زننده است.

گزا رش
بهروز قلی پور

روزنامه نگار

مدیران سینما باید توجه به انیمیشن را جدی بگیرند

 انیمیشن های ایرانی 
ناجیان گیشه

     فروشی که بیشتر نشد   
»پسر دلفینی« با بیش از 23میلیارد تومان فروش، چهارمین فیلم پرفروش سال است. اینطور که تسنیم گزارش داده، 
این انیمیشن از آنجایی که در تبلیغات خود بسیار موفق عمل کرده و از آورده اکران خود در روسیه با فروش نزدیک به 
2میلیون دالر، در فضاسازی برای تبلیغ فیلم بهره مند شده، توانسته خیلی زود رو به فروش باال بگذارد و آرام آرام تبدیل به 
پدیده فروش سینمای ایران شود. این فروش به طور وضعی نیز بر سینما اثرگذار بود و در نتیجه سینما نیز فروش بیشتری 
را نسبت به قبل تجربه کرد؛ تا جایی که از ۱۹تا25شــهریور، سینمای ایران نزدیک به ۱2میلیارد تومان فروش داشت 
که در همین هفته پسر دلفینی با فروش بیشتر از 3میلیارد تومان نخستین فیلم هفته بود. اما این آخرین هفته ای بود 
که سینما این روزهای خوب را تجربه می کرد؛ از هفته بعد با آغاز ناآرامی های کشور، یکباره شاهد افت چشمگیر فروش 
سینما بودیم؛ به طوری که هفته بعد از 26شهریور تا اول مهر ۷میلیارد کاهش فروش را شاهد بودیم و سینما 5میلیارد 
تومان فروش کرد. اینگونه شد که سینما که در حال تجربه روزهای بسیار خوب خود بود، با کاهش چشمگیر مخاطب و 
فروش روبه رو شد. مردم که عموما به همراه فرزندان خود برای دیدن فیلم های کودکان و خانوادگی به سینما می رفتند، 
به خاطر شرایط ناامن از سینما گریزان شدند. پسر دلفینی می توانست تا 5۰میلیارد تومان فروش کند، اما تنها تا امروز 
کمی بیشتر از 2۰میلیارد تومان فروش کرده اســت. به هر حال این امیدواری وجود دارد که در تجربه های آتی »پسر 
دلفینی« به عنوان تجربه ای موفق سرمشق قرار گیرد و مسیری که آغاز کرده با موفقیت بیشتری توسط دیگران طی شود.

     توجه به انیمیشن در ساحت مدیریت سینما    
پویانمایی »لوپتو« محصول سازمان سینمایی 
حوزه هنری بعد از »پســر دلفینــی« دوباره 
فضای هیجان و نشاط را به ســینماها آورد. 
لوپتو با بیــش از ۱۹میلیــارد تومان فروش 

نهمین فیلم پرفروش سال است. 
تصمیم گیــران و مدیــران ســینما بایــد 
موفقیت انیمیشــن ها را در تصمیم گیری ها و 
سیاستگذاری های خود مورد توجه جدی قرار 
دهند. چرا و چطور این دو انیمیشن اینطور به 

موفقیت رسیدند؟ 
تماشاگران از این دو انیمیشن چه خواسته ای 
داشتند و از نظرشان نقاط قوت و ضعف آنها چه 
بود؟ چه میزان برای ساخت این دو انیمیشن 
هزینه شده و سودآوری مالی آنها چقدر بود؟ 

سینمای ایران چطور می تواند از ظرفیت انیمیشن بیشتر استفاده کند؟ کشورهای خارجی تا 
چه حد خواستار انیمیشن های ایرانی هستند؟

تجربه همکاری با کشورهایی مثل چین یا روسیه چقدر در انیمیشن سازی ما امکان  پذیر است 
و روی باال رفتن کیفیت آثار پویانمایی ایرانی اثر می گذارد؟ و مهم تر از همه اینکه آیا بخش 

خصوصی توان و تمایل حضور در حوزه انیمیشن سازی  را دارد؟
 هر بخشــی از ســینما که بخواهد رشــد کند باید به ســمت مشــارکت بخش خصوصی 
برود تا از تملــک دولت درآید؛ هرچند فعال ســینمای ایــران چنین ظرفیتــی را ندارد و 
 احتماال این مهــم به زودی هــم محقق نخواهد شــد، اما نبایــد توجه به ایــن موضوع را 

فراموش کرد.  

هنر، مرغ عروسی و عزاست
بهروز غریب پور از مشکالت اقتصادی می گوید

تئاتر
مهتاب محمدی

روزنامه نگار

کیفیتیکهقربانیمیشود
پیش بینی غریب پور از آینده تئاتر و اثرات این وضع روی ســوژه های نمایش ها نیز قابل تأمل 
است: »اولین تأثیر مخرب این است که جامعه تئاتری به سمت سوژه های سطحی کمدی می رود 
که ضرر را جبران کند. مخاطب آزرده حال پریشان را نمی توان با محتوای فاخر تحت تأثیر قرار 
داد. در این شــرایط و زمانی که برای اجرا باید به سالن دولتی هم 20درصد سهم بدهید، باید از 
هزینه هایتان بزنید؛ یعنی باید طراحی صحنه شگفت انگیز، لباس خوب و همه  چیز را حذف کنید 
و در نهایت با 2 بازیگر باتجربه در کنار بازیگران آماتور، کار را روی صحنه بیاورید. بنابراین تأثیر 
کامال مخرب است و مطمئنا کسانی که از خانواده هنری سلب حمایت کردند، متوجه نمی شوند 
به این ترتیب ایده آل های یک جامعه از چرخه بزرگ فعالیت فرهنگی، ســاقط می شود. وقتی 
سراغ تئاتر سطحی و کمدی سخیف رفتید، طبیعتا آدم هایی را به وجود نمی آورید که آرمان گرا 
 باشــند. مخاطبانتان تبدیل به آدم های دمی خوش می شــوند و ایده آل های یک جامعه را از 

دست می دهند.  «

مکث

ضدنگرهمولف

پالین کیــل به عنــوان منتقدی که 
مخالف نگره مولف بود، شهرت داشت. 
منازعات قلمی کیل و اندرو ساریس 
یکی از فصل های جــذاب تحلیل و 
تئوری فیلم در دهه های 60 و 70میالدی اســت. پالین 
کیل، مشــهورترین منتقد زِن آمریکایی بود که سال ها 
نقدهایش در مجله نیویورکر چاپ می شد. کیل را می توان 
منتقدی جسور و ســازش ناپذیر توصیف کرد. او ابایی 
نداشت که از 2001: ادیسه فضایی کوبریک خرده بگیرد یا 
الرنس عربستان دیوید لین را با خاک یکسان کند و اصال 
هم ترسی نداشت که از فیلم های بیلی وایلدر بد بگوید؛ 
در عوض از جوان هایی مثل جان کاســاوتیس یا مارتین 
اسکورسیزی دفاع کند و به  جز »گریز« تمامی فیلم های 
سام پکین پا را ســتایش کند و »پیش از انقالب« برناردو 
برتولوچی را بســتاید و زبان به تحسین »َمش« ساخته 
رابرت آلتمن بگشاید.  پل شــریدر منتقد، کارگردان و 
فیلمنامه نویس مشهور ســینمای جهان درباره پالین 
کیل و میزان تأثیرگذاری اش در دهه هــای 60 و 70 در 
کتاب »شریدر به روایت شریدر« )ترجمه مازیار اسالمی( 
می گوید: »چیزی که حاال مردم متوجه نمی شوند این است 
که در اواخر دهه60، نقد شکلی از یک جنبش بود.  جامعه 
قصد داشت تا در همه سطوح متحول شود و ما باید حاملین 
پیام های گدار و آلن رنه می بودیم. ما باید به سنگرها پناه 
می بردیم و نقد فیلم کنشــی انقالبی بود. پس ما درباره 
زمانی صحبت می کنیم که نقد فیلم لحنی پروتســتانی 
داشــت. ما همه علیه منتقدان قدیمــی محافظه کاری 
شوریدیم که به جای آنکه درگیر فیلم بشوند بر صندلی 
قضاوت جلوس می کردند. به همیــن دلیل بود که پالین 
کیل اینقدر تأثیرگذار بود. او منتقدی پوپولیســت بود؛ 
مشتاق تغییر درک و دریافت توده ها. عالقه مند به آموزش 
مردم بود و می خواست مردم به سینماها بروند و فیلم های 
درست را ببینند.  با استفاده آزادانه ای که او از اول شخص 
جمع می کرد، خواننده را با خود متقاعد می ساخت و این 
روش به نوعی تحمیل خود بر خواننــده بود. پالین از ما 
منتقدان سینما می خواست که همچون تماشاگر مستقیما 
در تجربه یک فیلم مشارکت کنیم و اینکه چگونه فیلم 
را درک می کنیم به همان اندازه واجد اعتبار اســت که 

کیفیت های ذاتی و درون متن معتبرند.

مکث
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نظارت بر سرویس های بهداشتی بین راهی ضروری است
بسیاری از مجتمع ها و رستوران های بین راهی با ایجاد چند چشمه 
سرویس بهداشتی کنار تاسیسات خود کاسبی راه انداخته اند و در 
حالی که برای ورود به مجتمع و رســتوران جدای وجه احتمالی 
خرید و غذا باید رقمی بپردازید در ورودی ســرویس بهداشــتی 
دوباره تقاضای وجه می کنند. قیمت 5هزار تومان و 10هزار تومان 
برای سرویس بهداشــتی یعنی یک خانواده 5نفره باید 50هزار 
تومان پول سرویس بدهد. چرا نظارتی بر اینگونه موارد نمی شود. 

شکایت از این موارد را به کجا اعالم کنیم؟
جونقانی از قم

بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی، متناسب با نیاز 
آنها نیست

اکنون چندین سال اســت که بیمه آتیه سازان حافظ به عنوان 
بیمه تکمیلی بازنشستگان معرفی می شود و این قشر انتخاب 
دیگری جــز این بیمه ندارنــد. این بیمه هــم نیازهای اصلی 
بازنشستگان از جمله دارو را پوشش نمی دهد. بماند که با وجود 
سازمانی مانند تامین اجتماعی اصال نباید نیازی به بیمه مکمل 
باشــد! به هرحال هم اکنون بخش زیــادی از دریافتی حقوق 
مستمری بگیران صرف داروهای گرانقیمت، عمل های جراحی 
و... می شود و بیمه تکمیلی بخش دارو را اصال پوشش نمی دهد 
و فقط قسمتی از هزینه های جراحی را می پذیرد. اینکه برخی 
افراد بدون نظرخواهی از صاحبان اصلی صندوق تأمین اجتماعی 

برای آنها تصمیم می گیرند،  انصاف نیست.
بهاروند از تهران 

بلوار تاسیسات نفتی در باقر شهر، نیازمند فضای سبز است
سال هاست که بلوار تاسیسات نفتی جنب پاالیشگاه شهید 
تندگویان در باقرشهر، تبدیل به برهوت شده و به آن رسیدگی 
نمی شــود درحالی که ظرفیت بســیار خوبی برای کاشتن 
درخت و گل و گیاه را دارد. از شهرداری منطقه خواهشمندیم 
با کاشت درخت و گل و گیاه در این بلوار، چهره آن را تغییر 

دهد.
سرمدیان از باقرشهر

تعمیرات اساســی داخل مجتمع های مسکونی با مجوز و 
رعایت اصول باشد

تعمیرات اساسی که موجب سروصدای زیاد در مجتمع های 
آپارتمانی و صداهای نابهنجار می شود باید با مجوز و نظارت 
باشد تا ساکنان مجتمع اذیت نشوند. بسازوبفروشی یک واحد 
را خریده و با دریل کل داخل واحــد را تخریب کرده و قصد 
بازسازی و بنایی دارد؛ درحالی که عمر این مجتمع کمتر از  
20سال اســت و 20 خانواده راحت در بقیه واحد ها زندگی 

می کنند. آیا نباید قانونی در این خصوص باشد؟
رحمانی از تهران 

عرضه کنندگان مواد محترقه بعد از تعطیالت هم آزاد نشوند
چنانچه برخی عرضه کنندگان مواد محترقه یا افرادی که کارهای 
پرخطر کرده اند در شب چهارشنبه سوری دستگیر شده اند نه تنها تا 
پایان تعطیالت بلکه برای مدتی طوالنی در زندان بمانند تا فرصت 
تکرار خطا و بازی با جان مردم از آنها گرفته شود. از قضات کشور 
تقاضا داریم این افراد را با سند و وثیقه هم به طور موقت آزاد نکنند 
تا زحمات مأمــوران زحمتکش به هدر نــرود و امنیت در جامعه 

حفظ شود.
اکبرشاهی از تهران 

روستای هده، نیازمند خدمات رسانی و امکانات زیرساختی است 
روستای ِهِده در استان گیالن یکی از روستاهای محروم کشور 
است که به رغم نداشتن هیچ گونه امکانات زیرساختی در روستا 
نظیر برق، آســفالت، آنتن دهــی مخابرات، گاز با مشــارکت و 
خودیاری اهالی و روستاهای همجوار توانسته هرساله با برگزاری 
برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی نظیر جشنواره ها، جام ها، 
مسابقات فرهنگی در جهت توسعه فرهنگ و اقتصاد روستا عمل 
کند تا جایی که این روستا به عنوان روستای نوآور در جشنواره 
روستایی کشور در ســال 1۳۹۹ انتخاب شده است. با این حال 
خدمات رسانی و امکانات زیرساختی در این روستا بسیار ناچیز 
است. از آنجا که شغل اکثر اهالی روســتا دامداری و کشاورزی 
است، اگر وضعیت خدمات رسانی به این روستا همین گونه پیش 
برود تولیدکنندگان محصوالت دامی و کشــاورزی برای عرضه 
محصوالت خود به بازار و مراکز فروش به مشکل برمی خورند و 
در نهایت این موضوع منجر به مهاجرت اهالی به شهر و کاهش 
جمعیت روستا خواهد شد. از مسئولین درخواست می شود صدای 
اهالی هده را بشنوند و ما را حمایت کنند تا بتوانیم بیش از پیش 

به فعالیت های مان ادامه دهیم.
جمعی از اهالی روستای هده 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

 به گفته سرپرست دادسرای جنایی در 7 ماه گذشته
 هیچ محکومی در تهران قصاص نشد

روایت نجات 4محکوم به قصاص از مرگ 
»در 7 ماه اخیر هیچ اولیای دمی حاضر بــه اجرای حکم قصاص 
در پایتخت نشد و این اتفاق نادر و بی ســابقه است.« این چکیده 
صحبت های محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران 

است که دیروز در جلسه آزادی 4محکوم به قصاص عنوان کرد.
به گزارش همشهری، صبح دیروز 4مرد محکوم به قصاص از زندان 
به دادسرای جنایی تهران انتقال یافتند تا مقدمات آزادی شان فراهم 
شــود. آنها با کمک خیرین و تالش تیم صلح و سازش دادسرای 
جنایی تهران توانسته بودند از اولیای دم رضایت گرفته و از قصاص 
نجات یابند. در ابتدای جلسه قاضی محمد شهریاری، سرپرست 
دادسرای جنایی تهران با اشاره به اینکه ماه اسفند بیشترین آمار 
بخشش را به خودش اختصاص داده گفت: در 7 ماه اخیر هیچ اجرای 
قصاص از سوی اجرای احکام دادسرای جنایی تهران نداشته ایم. 
البته در این بازه زمانی محکومانی بوده اند که پای چوبه دار رفتند اما 
با تالش تیم صلح و سازش دادسرای جنایی تهران موفق شدند در 
واپسین لحظات از اولیای دم مهلت یا رضایت بگیرند و حکم اجرا 
نشود. سرپرست واحد صلح و سازش دادسرای ناحیه 27 پایتخت 
ادامه داد: امروز )چهارشنبه( مقدمات آزادی 4محکوم به قصاص 
که یکی از آنها حدود 25سال از عمرش را در زندان بوده،  فراهم شده 

تا این افراد سال جدید را در کنار خانواده هایشان باشند. 

آزادی پس از 25سال
یکی از محکومانی که دیروز آزاد شد،  مردی 57ساله است. او از 
سال 76به جرم قتل عمدی دستگیر و روانه زندان شده بود. او و 
همدستش 25سال قبل به قصد ســرقت قدم در خانه زنی تنها 
گذاشتند و پس از قتل وی،  طالها و فرش ابریشم او را به سرقت 
بردند. متهم به قتل 3ســال بعد از حادثه دستگیر و به قصاص 
محکوم شد و حاال باورش نمی شود که قرار است بعد از 25سال 
از زندان آزاد شود. مرد میانســال می گوید: می خواهم بروم در 
خیابان های پایتخت چرخی بزنم و لذت ببرم. شــب عید است 
و حتما خیابان ها دیدنی هستند. جوانی من در زندان گذشت، 
 تصور کنید 32ساله بودم که افتادم زندان و حاال 57ساله ام.بعد 
می روم پیش مادرم تا دست و پایش رو ببوسم. آخر او خیلی برای 
من غصه می خورد. سپس به دیدن نوه هایم می روم. با خودم عهد 
بستم که پس از آزادی به نیازمندان کمک و برای گرفتن رضایت 

محکومان به قصاص تالش کنم. 

خواب آزادی
محکوم دیگر با خوشــحالی همســر و فرزندش را در آغوش 
می گیرد و می گوید: »باالخره خواب هایم تعبیر شــد و امسال 
سال تحویل را در کنار شما هستم.« او سال 94جان زنی را هنگام 
سرقت گرفته و به قصاص محکوم شده بود  اما با تالش تیم صلح و 
سازش از مجازات مرگ رهایی یافت. وی می گوید: هربار که ناامید 
می شدم خواب های عجیبی می دیدم. خواب آزادی و بودن در کنار 
خانواده ام. باز امید به سراغم می آمد تا اینکه لطف خدا شامل حالم 
شد و از مرگ گریختم. وی ادامه می دهد: من با خدا معامله کرده ام 
و آدم ها تا زمانی که در بحران نباشند تغییر نمی کنند. من شب های 
وحشتناکی را در زندان گذرانده ام و به خودم قول داده ام که دیگر 

مرتکب اشتباه در زندگیم نشوم.

گروگانگیری مرگبار
»همیشه آرزو داشتم پدر شوم و در زندان نذر کردم که اگر آزاد 
شوم برای کمک به شیرخوارگاه بروم.« اینها را مرد 33ساله ای 
می گوید که 21مرداد 91مرتکب قتل شده و بعد از 10سال موفق 
شد از اولیای دم رضایت بگیرد. وی ادامه می دهد: من ناخواسته 
مرتکب قتل شــدم.در آن زمان یکی از رفقایم به من زنگ زد و 
گفت: فردی را گروگان گرفته است. از من کمک خواست و به خاطر 
رفاقت با او رفتم. وی از من خواست تا پیش گروگان که در باغی 
زندانی بود بمانم و اجازه فرار به او ندهم. دوستم جایی کار داشت 
و می خواست باغ را برای چند ســاعتی ترک کند. می خواستم 
گروگان را آزاد کنم که حرفی زد و مرا ناراحت کرد. عصبانی شدم و 
در درگیری ناخواسته جانش را گرفتم.  یک بار پای چوبه دار رفتم 
و مرگ را مقابل چشمانم دیدم. امروز که قرار است بعد از 10سال از 
زندان آزاد شوم احساس می کنم دوباره متولد شده ام و می خواهم 
زندگی خوبی را در پیش بگیرم. دلــم می خواهد یک خانواده 
تشکیل بدهم و نذر کرده بودم بعد از آزادی به شیرخوارگاه بروم 
و در آنجا خدمت کنم. وی ادامه می دهد: من وقتی به زندان افتادم 
سواد نداشتم و در آنجا درس خواندم؛  از دوره ابتدایی تا راهنمایی 
در زندان آهنگری، جوشکاری و مکانیکی را هم یاد گرفته ام و 

طوری رفتار کردم که همه از من راضی باشند.

آزادی پیرمرد 71ساله
آخرین محکومی که دیروز مهر آزادی در پرونده اش ثبت شــد 
پیرمردی 71ساله است که نگهبان کارخانه ای در پایتخت بود و به 
اتهام قتل غیرعمد به دیه محکوم شده بود اما به دلیل عدم توانایی 
در پرداخت پول دیه، در زندان بود تا اینکه با کمک خیرین مبلغ 
دیه پرداخت و او بعد از 6سال آزاد شد. پیرمرد می گوید: متوفی، 
معتاد و کارتن خواب بود و در اطــراف کارخانه ای که من در آن 
نگهبان بودم می خوابید. او چندبار وسیله از کارخانه سرقت کرده 
بود و چون من نگهبان بودم خسارتش را به صاحبکارم پرداخت 
کردم. آخرین بار یک وسیله گران قیمت را سرقت کرد. به همین 
دلیل دســت او را به یک میخی که از دیوار آویزان بود بستم که 
فرار نکند اما او از هوش رفت. زنگ زدم اورژانس که مشخص شد 
فوت شده و آنطور که من فهمیدم، پزشکی قانونی علت مرگش را 
بستن دستش به دیوار و نرسیدن خون به مغزش به دلیل اعتیاد 
شدید عنوان کرد. دادگاه این جرم را قتل غیرعمد تشخیص داد 
و من محکوم به پرداخته دیه شــدم. اما زندگی در زندان خیلی 
سخت اســت. هر روز مرگ را مقابل چشمانت می بینی و چون 
سن من زیاد بود همیشه از این می ترسیدم مبادا در زندان بمیرم. 
حتی یک شب تا مرز سکته پیش رفتم و خدا را شکر می کنم که 
ساعت رفتنم در زندان نبود و حاال بعد از 6سال می خواهم رنگ 
آزادی را ببینم و سال نو را در کنار خانواده ام باشم. وی می گوید: 
در زندان قالیبافی یاد گرفته ام و اگر عمرم کفاف دهد این کار را 

ادامه خواهم داد.

کوتاه از حادثه

 1009مصدوم
1۲ فوتی:   10مرد 2زن که 4نفر از آنها در شب چهارشنبه سوری 

جان باختند و بقیه از ابتدای اسفندماه دچار حادثه شدند.

۷۸1 نفر از مصدومان مرد و بقیه زن
۷1 نفر از مصدومان بستری شدند که 7 نفر از آنها در بخش 

مراقبت های ویژه هستند.

۸۸ نفر دچار قطع عضو، 342 نفر دچار آسیب چشمی و 20۸ 
نفر دچار سوختگی شدند.

۳۸ درصد عابر و یک درصد هم از پرسنل امدادی هستند.

تهران

27 مصدوم 
0  فوتی

بیشترین مصدومیت 
سوختگی و چشم

بوشهر 
11 مصدوم

0 فوتی
بیشترین مصدومیت 

سوختگی دست

چهارمحال و بختیاری خراسان شمالی خراسان جنوبی یزد 

150 مصدوم 
2  فوتی

یک قطع عضو و 24 آسیب 
چشم

همدان 

گلستانمرکزی 
1 مصدوم

0  فوتی
نوجوان 11ساله به دلیل ترکیدن 

ترقه در دستش مصدوم شد

کرمان
311 مصدوم )243مرد و6۸زن(

2  فوتی
بیشترین مصدومیت دست 

و چشم

البرزآذربایجان غربی

کرمانشاه گیالن 

169 مصدوم
یک  فوتی

بیشترین مصدومیت دست، 
سر، گردن و چشم

قزوین

فارس

24 مصدوم
0  فوتی

بیشترین مصدومیت  آسیب 
به سر، صورت و دست 

سمنان

162 مصدوم
0  فوتی

قطع عضو: 3نفر 

زنجان

93 مصدوم
0  فوتی

بیشتر موارد مصدومیت: 
سوختگی سطحی 

خوزستان

124 مصدوم
0  فوتی

قطع انگشت یک کودک 

خراسان رضوی

کردستان

54 مصدوم
0  فوتی

بستری در بیمارستان: 6نفر 

قم

13 مصدوم
0  فوتی

2نفر همچنان بستری 
هستند.

هرمزگان

95 مصدوم )75مرد و20زن(
0  فوتی

5نفر از مصدومان در 
بیمارستان ها بستری هستند.

مازندران

439 مصدوم 
یک  فوتی

3نفر نقص عضو 210نفر 
آسیب چشم 

اصفهانآذربایجان شرقی

2 مصدوم
0  فوتی

یکی از مصدومان نوجوانی 
13 ساله بود

سیستان و بلوچستان کهگیلویه و بویراحمد 
153 مصدوم

0  فوتی
بیشترین مصدومیت آسیب 

صورت

اردبیل
2 مصدوم

0  فوتی
هر 2 مصدوم به صورت 
سرپایی درمان شدند.

ایالم 

۸۸ مصدوم 
0  فوتی

بیشترین مصدومیت 
سوختگی و چشم

لرستان

رسیدگی به پرونده متهمان حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت 

پیگیری
شاهچراغ)ع( در شیراز در حالی ادامه دارد که یکی از متهمان در 
تازه ترین جلسه محاکمه، جزئیات جدیدی از نحوه پشتیبانی های 

انجام شده از داعش در داخل کشور را بیان کرد.
به گزارش همشهری، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در تازه ترین جلسه رسیدگی 
به اتهامات عوامل حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ)ع( که در شعبه 
اول دادگاه انقالب اسالمی شیراز برگزار شد، پس از دفاِع مجدد نماینده دادستان 
از کیفرخواست، قاضی سیدمحمود ساداتی به تحقیق از 2 نفر از مطلعین پرداخت 

و در ادامه متهم ردیف سوم به دفاع از خود پرداخت.
نعیم هاشم قتالی گفت: در زمان حضور در افغانستان و پس از عضویت در داعش 
با مالحکمت بیعت کردم. حدود ۹ ماه پیش از دســتگیری در ایران بودم. با هدف 
کار به ایران آمدم اما بعد از مدتی عبداهلل ســعید که یکی از سرکردگان داعش در 
افغانستان اســت با من تماس گرفت و گفت: به عنوان سرایدار از مهمانانش که به 
ایران می آیند، پذیرایی کنم. این متهم به مشــارکت در حمله تروریستی به حرم 
شاهچراغ)ع( همچنین به ارتباط و آشنایی گذشته خود با محمد رامز متهم ردیف 
اول در زندان بگرام نیز اعتراف کرد و افزود: در چند نوبت از طرف عبداهلل ســعید 
مبالغی به حسابم واریز شد که صرف هزینه های جاری برای میهمانان شد. در ادامه 
این جلسه رسیدگی، رئیس دادگاه با بازخوانی بخشی از اعترافات قبلی متهم ردیف 
سوم به تطبیق زمانی، مکانی و موضوعی اظهارات وی در دادگاه پرداخت و با طرح 
این سؤال از متهم که چه کسی دستور اسکان و پشتیبانی از عامل اصلی ترور را به او 

داده، روند رسیدگی به پرونده را پیش برد.
متهم ردیف سوم در این خصوص پاســخ داد: عامل ترور را با استفاده از موقعیت 
جغرافیایی که عبداهلل سعید برایم فرستاد در میدان آزادی تهران تحویل گرفتم و 
به منزلی که در اختیارم بود بردم و پس از چندین روز با دستور عبداهلل سعید ضمن 

تهیه سیم کارت، بلیت شیراز را با نامی مستعار برای او تهیه کردم. این متهم در پاسخ 
به سؤال هیأت دادگاه که چه زمان از وقوع حمله تروریستی به شاهچراغ)ع( مطلع 
شده است، گفت: در شب 26اکتبر مقارن با 4آبان ماه عبداهلل سعید تصاویر حمله 
شاهچراغ را برایم ارسال کرد و به من دستور داد از ایران خارج شوم و به افغانستان 
بروم.  پس از این اظهارات، قاضی ساداتی، رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی 
شیراز با یادآوری اتهام معاونت در افساد فی االرض از طریق مشارکت و پشتیبانی 
مالی و تدارکاتی از عناصر داعش در ایران و عامل اصلی حمله تروریستی به حرم 
مطهر شاهچراغ)ع( به متهم ردیف سوم از وی درخصوص اتهامات دیگر سؤال کرد 
که سیدنعیم هاشم قتالی با قبول عضویت خود در داعش و نقش پشتیبانی مالی 
از اعضای این گروه، کمک مستقیم به حامد معروف به ابوعایشه عامل اصلی حمله 
تروریستی را پذیرفت اما مدعی شد از جزئیات عملیات تروریستی اطالعی نداشته 
است. در پایان دفاعیات متهم رئیس دادگاه ختم جلسه را اعالم و ادامه رسیدگی را 

به وقت دیگری موکول کرد.

شب چهارشنبه آخر ســال 1401نیز مثل همیشه 
پرحادثه بود و با درنظر گرفتن حوادث مرتبط با این 
شب در روزهای گذشته، 1۹نفر جان خود را از دست 
دادند و 4۳68نفر نیز مصدوم شدند. این حوادث در 
شرایطی رقم خورد که به گفته رئیس اورژانس کشور، 
آســیب دیدگان این حوادث نسبت به سال گذشته 

22درصد افزایش داشته است.
به گزارش همشــهری، حــوادث مربوط به شــب 
چهارشنبه سوری که از اوایل اسفندماه در استان های 
مختلــف با جان باختــن و مصدومیت شــماری از 
شهروندان آغاز شده بود، سرانجام در ساعات اولیه 
بامداد چهارشــنبه با انفجار آخریــن ترقه ها پایان 
یافت. صبح دیــروز )چهارشــنبه( جعفرمیعادفر، 
رئیس اورژانس کشــور در نشســت خبری خود با 
خبرنگاران به بیان آخرین آمار قربانیان این شــب 
پرداخت و از افزایش 22 درصدی آســیب دیدگان 
چهارشنبه ســوری در کشــور خبر داد. او گفت: از 
ابتدای اسفندماه تا پایان مراسم  چهارشنبه سوری 
در سراسر کشور 4۳68 نفر به دالیلی مانند استفاده، 
ســاخت یا اصابت مواد محترقه دچار آسیب شدند. 

وی شــمار جان باختگان را در این مــدت 1۹نفر 
اعالم کرد و گفت: 12نفر در استان تهران، 2 نفر در 
آذربایجان غربی، 2 نفر در همدان، یک نفر در فارس، 
یک نفر در قزوین و یک نفر هم در آذربایجان شرقی 
جان خود را از دست دادند. به گفته وی، ۳557 نفر 
از آســیب دیدگان در همان روز چهارشنبه سوری 

مصدوم شدند.
در همین حال، طبق اعــالم روابط عمومی اورژانس 
کشــور از مجمــوع 4۳68مصدوم ایــن حوادث 
278نفر بستری شــدند که 25نفر از آنها در بخش 
مراقبت های ویژه بستری هســتند و ۳674نفر نیز 
درمان و ترخیص شــدند. همچنین 222نفر دچار 
قطع عضو، 1۳57نفر دچار آسیب چشمی و 867نفر 

دچار سوختگی شدند.

انفجار در فالح
در پایتخت نیز آتش نشــانان شب پرکاری را تجربه 
کردند و دســت کم به 5ماموریت مهم اعزام شدند. 
نخســتین حادثه مربوط به انفجــار در یک منزل 
مسکونی بود. حادثه دیگر شب چهارشنبه آخر سال 
تهران به انفجار در سه راه امین حضور برمی گردد و 
با حضور آتش نشانان معلوم شد  هنگام درست کردن 
موادمحترقه دست ساز انفجاری در یک منزل 2طبقه 
قدیمی رخ داده است. این حادثه خوشبختانه منجر 

به حریق یا تخریب نشــد. انفجار در بلــوار آفریقا، 
آتش ســوزی یک مغازه لــوازم خانگی در ســه راه 
دالوران و انفجار در یک مجتمع مســکونی واقع در 
سه راه ورامین بر اثر  درست کردن موادمحترقه، دیگر 

حوادث این شب بود. 

 انفجار مرگبار ترقه در جیب جوان موتورسوار
جوان موتورسواری که داخل جیبش مواد محترقه 
قرار داده بود در جریان واژگونی موتورسیکلتش بر اثر 
انفجار مواد محترقه جانش را از دست داد. به گزارش 
همشهری، این حادثه در نخســتین دقایق بامداد 
دیروز )چهارشنبه( در منطقه مســعودیه واقع در 
جنوب شرقی تهران اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود 
که 2 پسر جوان سوار بر موتورسیکلت در حال عبور 

از آنجا بودند که به دالیل نامعلومی موتورســیکلت 
واژگون شده و هر دو نفر زمین خوردند. این اتفاق در 
شرایطی رخ داد که در جیب یکی از آنها مقداری مواد 
محترقه دست ساز که با اکلیل سرنج درست شده بود 
قرار داشت و شــدت واژگونی موتورسیکلت سبب 
شد تا مواد محترقه منفجر شود.  شدت این انفجار 
به حدی بود که هر دو نفر به شدت مصدوم شدند و 
دقایقی بعد یکی از آنها که 24سال داشت براثر شدت 
جراحات وارده جان خود را از دست داد. لحظاتی از 
این حادثه تلخ می گذشــت که امدادگران اورژانس 
و مأموران پلیس خود را به محل حادثه رســاندند و 
این ماجرا به محمدحسین زارعی، بازپرس کشیک 
دادسرای امورجنایی تهران گزارش شد و او دستور 

انجام تحقیقات در این باره را صادر کرد.

چهارشنبه سوری 1401 با 19فوتی و 436۸مصدوم به پایان رسید

پایان شب پرحادثه

آمار مصدومان  و قربانیان چهارشنبه سوری در سراسر کشور 

21مصدوم در واژگونی 
اتوبوس راهیان نور

واژگونی اتوبوس کاروان راهیان نور در 
محور اهواز-شوش موجب مصدومیت 

21نفر شد.
به گزارش همشــهری، ایــن حادثه 
ساعت 8:02 صبح دیروز )چهارشنبه( 
در کیلومتر 50 محور اهواز – شوش 
اتفاق افتاد. صادق آزادمنش، معاون 
اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت 
حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز در 
این باره گفت: بالفاصله پس از گزارش 
این حادثــه، 8دســتگاه آمبوالنس 
بــه محل حادثــه اعزام شــدند. وی 
افزود: در پی ایــن حادثه درمجموع 
21نفر مصدوم شــدند که مصدومان 
توسط تکنســین های اورژانس 115 
و آمبوالنس هــای هــالل احمــر به 
بیمارستان های اهواز و شوش انتقال 

یافتند.
معاون اورژانس پیش بیمارســتانی 
و مدیریت حــوادث دانشــگاه علوم 
پزشکی اهواز گفت: خوشبختانه حال 
مصدومان خوب است و تعداد زیادی از 
این افراد ترخیص شده اند و تعدادی 

نیز در بیمارستان تحت نظر هستند.

جزئیات تازه از حمله تروریستی به حرم شاهچراغ  

 دستاوردهای سیاست همسایگی
در سالی که گذشت

در ماه هــای اخیــر گام هــای مثبتی در 
مســیر افزایش همکاری های راهبردی 
با کشــورهای چین و روسیه برداشته شــد و دوطرف با انجام 
رایزنی های مستمر، اجرای برنامه جامع همکاری های خود را 
تســهیل کرده اند؛ موضوعی که از برقراری یک رابطه دوسویه 

منطقی و مؤثر حکایت دارد.
در این میان باید یک نکته محوری مدنظر قــرار گیرد؛ اینکه 
»سیاست  خارجی« و »سیاســت  داخلی« 2حوزه همپوشان 
هســتند که بازتاب آنها بر یکدیگر، بر میزان ثمربخشی شان 
بسیار تأثیرگذار است. باید با اتخاذ تدابیر مناسب، مسیر حضور 
مؤثر مردم در صحنه های مختلف کشــور را بیش از گذشــته 
هموار کرد؛ آن وقت است که می توان شاهد کسب دستاوردهای 

روزافزونی در این عرصه بود.

در جلسه محاکمه فاش شد

ادامه از 
صفحه اول

یادداشت

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

106 مصدوم)16 نفر عابر پیاده(
یک   فوتی

بیشترین مصدومیت 
شکستگی، چشم و سوختگی

11۸ مصدوم )۸4مرد و34زن(
0  فوتی

بیشترین مصدومیت چشم، 
شکستگی و سوختگی

101 مصدوم )7۸مرد و23زن(
0  فوتی

1۸ درصد مصدومان عابرین 
پیاده بوده اند

45 مصدوم )40مرد و 5زن(
0  فوتی

بیشترین مصدومیت 
سوختگی و  شکستگی

130 مصدوم )92مرد و3۸زن(
0  فوتی

بیشترین مصدومیت 
سوختگی و شکستگی

73 مصدوم )5۸مرد و15زن(
0  فوتی

بیشترین مصدومیت 
سوختگی

13 مصدوم )6مرد و 7 زن(
0  فوتی

169 مصدوم )134مرد و35زن(
0  فوتی

2نفر قطع عضو و 64نفر 
آسیب چشمی 

۸ مصدوم
0  فوتی

7نفر بین 12 تا 35 ساله، 
یک نفر 12ساله 

25 مصدوم )1۸مرد و 7 زن(
0  فوتی

۸4مصدوم )69مرد و15زن(
0  فوتی

بیشترین آسیب سوختگی 
و آسیب چشمی

۸4 مصدوم )70مرد و14زن(
0  فوتی

بیشترین آسیب از ناحیه 
چشم، دست، صورت و تنه 
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ماهنامه اشپیگل ]آلمان[
پشت پرده رسوایی بزرگ اطالعاتی در آلمان

تنش  پهپادی مسکو و واشنگتن 

پس از نخســتین برخــورد فیزیکی میان 
روسیه و آمریکا از زمان آغاز جنگ اوکراین، 
طرفین روایت های متفاوتی از این واقعه ارائه 
می کنند. در شرایطی که مسکو می گوید: هواپیمای بدون 
سرنشــین آمریکایی که بدون توجه بــه مقررات محدوده 
منطقه پرواز ممنــوع موقت، وارد حریــم هوایی ممنوعه 
شده و در راســتای مرزهای دولتی فدراسیون روسیه تنها 
شناسایی و رهگیری شده اما هیچ برخوردی با آن نداشته 
اســت؛ آمریکایی ها با غیرحرفه ای و ناایمن خواندن پرواز 
جنگنده های روسی، می گویند: پهپاد »ام. کیو-۹« در حال 
انجام ماموریت عادی در حریــم هوایی بین المللی بوده که 

توسط جنگنده های روسی رهگیری و سرنگون شده است.
 در این میان اوکراین روســیه را به تالش برای گسترده تر 
کردن دامنه جنگ متهم کرده است. دریای سیاه و آسمان 
آن که بین روســیه، اوکراین، ترکیه و رومانی واقع شده، از 
زمان تهاجم نظامی مسکو به اوکراین به منطقه خطرناکی 
تبدیل شده است. روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به تشدید 
تنش های واشنگتن و مسکو پس از سقوط پهپاد آمریکایی 
می نویســد: پهپاد نوع »ام. کیو-۹« که سقوط کرده، جزء 
اصلی ناوگان نظامی آمریکا به شــمار می رود. طول 2 بال 
این هواپیمای تجسســی بزرگ به 2۰متر می رسد. روسیه 
ضمن رد اتهام برخــورد جنگنده هایش با هواپیمای بدون 
سرنشین گفته: این پهپاد با ترانسپاندرهای خاموش پرواز 

می کرده است؛ دســتگاه های ارتباطی که امکان ردگیری 
هواپیما را فراهم می کنند. مســکو از آمریکا خواسته تا به 
پروازهای نظامی اش بــر فراز مناطق روســیه پایان دهد. 
آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا که در پی این واقعه 
برای دریافت اعتراض طرف آمریکایی به وزارت خارجه این 
کشور فراخوانده شــده بود، به خبرنگاران گفته است: »ما 
هر اقدامی را که شامل استفاده از تســلیحات و تجهیزات 
نظامی آمریکایی باشد، آشکارا آن را اقدامی خصمانه قلمداد 
می کنیم؛ بر این اساس، قویا از واشنگتن می خواهیم که به 

پروازهای نظامی خود بر مناطق روسیه پایان دهد.«
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اشاره به احضار 
سفیر روسیه گفته: »ما در باالترین سطح مستقیما با روس ها 
در تعامل هستیم تا اعتراض شدید خود را به این رهگیری 
نا امن و غیرحرفه ای که منجر به ســقوط هواپیمای بدون 

سرنشین ایاالت متحده شده را ابالغ کنیم.«

پهپاد آمریکایی کجا سقوط کرده است؟
مقامات اوکراینی می گویند که پهپــاد آمریکایی در زمان 
ســقوط در حریم هوایی بین المللی بوده اســت و پس از 
اصابت در آب های جنوب شــرقی جزیره اسنیک در حدود 
4۰کیلومتری سواحل اوکراین سقوط کرده است. پنتاگون، 
وزارت دفاع آمریکا می گوید که پهپاد مسلح نبوده و عملیات 
آن بخشی از فعالیت های نظارتی و شناسایی معمولی بوده 

اســت که آمریکا و متحدانش بر فــراز آب های بین المللی 
انجام می دهند. پنتاگون اما درباره اینکــه آیا این پهپاد را 
بازیابی خواهد کرد یا خیر، اظهارنظری نکرده است. بنابراین 
گزارش، یوری ایحنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین در 
یک برنامه تلویزیونی در واکنش به اتفاقات روز سه شنبه گفته 
است: »دریای سیاه، منطقه داخلی روسیه نیست. رومانی و 
ترکیه نیز که عضو پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( هستند در 

دریای سیاه، بنادری دارند.«
وب ســایت خبری اکسیوس نیز با اشــاره به سقوط پهپاد 
آمریکایی نوشته که صبح سه شــنبه 2فروند جت روسی 
ســوخو-2۷ در حال رهگیری بی مالحظه پهپاد تجسسی 
آمریکا بودند که یکی از آنها با این پهپاد آمریکایی برخورد 
کرده است. ارتش آمریکا همچنین اعالم کرده که جت های 
جنگنده روســی چندین بار پیش از برخــورد روی پهپاد 
ســوخت ریخته اند که احتماال تالشــی برای از بین بردن 
دید یا آسیب رســاندن به آن بوده ولی روسیه این اتهامات 
را رد کرده است. تنش های روسیه و آمریکا در شرایطی باال 
گرفته که وزارت دفاع آمریکا و فرماندهان ناتو تالش دارند تا 
پیشروی روس ها در شهر استراتژیک باخموت در اوکراین را 
کم اهمیت جلوه دهند. براساس آخرین گزارش ها، نیروهای 
روســیه پس از نزدیک به 8ماه نبرد سخت سنگر به سنگر، 
شهر باخموت را از 3 طرف تحت محاصره قرار داده اند و در 

آستانه تصرف این شهر هستند.

گزارش 2

 آمریکابهتغییررژیمنیازدارد
نهروسیه

دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری ســابق 
آمریــکا: به جــای تغییــر رژیم در روســیه، 
ما بایــد از تغییر رژیــم در آمریــکا حمایت 
کنیــم، ایــن خیلــی خیلــی مهم تــر اســت. 
دولــت بایــدن مــا را وارد آشــفتگی فعلــی 
کرده اســت و این وضعیت بســیار بسیار 
بدتــر از گذشــته اســت. ایــن وضعیــت 
 بایســتی اصالح شود. )شــبکه تلویزیونی

فاکس نیوز(

عراقتهدیدیعلیهامنیتهمسایگان
نیست

شــیاع الســودانی، نخســت وزیر عــراق: 
ما هرگز نخواهیــم پذیرفت که ســرزمین 
عــراق نقطــه آغــازی بــرای تهدیــد امنیــت 
همســایگان باشــد و قانون اساســی ما را 
موظف کــرده اســت کــه در امــور دیگران 
دخالت نکنیم، همانطور که نمی پذیریم 
کرامــت ســرزمین و حاکمیت ما از ســوی 
همســایگان یــا دیگــران تحت تأثیــر قــرار 

گیرد.)شبکه خبری رووداو(

تشدید بحران انسانی در 
جمهوری دمکراتیک کنگو

درگیری شورشــیان با دولت جمهوری دمکراتیک 
کنگو در یک سال گذشــته بیش از 3۰۰هزار نفر را 
در این کشور آواره کرده اســت. کمیساریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش 
خود اعالم کرده که بیــش از 8۰۰هزار نفر به دلیل 
درگیری های نظامی میان شورشیان و دولت در یک 
سال گذشته مجبور شده اند تا محل زندگی خود را 
ترک کنند. به گــزارش روزنامه گاردین، تالش های 
ناموفق برای حفظ آتش بس در جمهوری دمکراتیک 
کنگو باعث شده تا درگیری ها میان گروه موسوم به 
M23و نیروهای دولتی ادامه یابد. »امانوئل لمپارت« 
هماهنگ کننده ســازمان پزشــکان بدون مرز در 
آفریقای مرکزی، اعالم کرده آنچه وضعیت انسانی را 
در این کشور بحرانی تر کرده است شیوع بیماری های 

واگیرداری چون سرخک و وبا است.

نقل قول خبر

 خبر

کیوسک

تاواننه»خان«بهغرب
نخست وزیر سابق پاکستان فشارهای قضایی علیه خود را به دلیل رویکرد ضد آمریکایی اش می داند

پوتین میزبان بشار اسد در مسکو 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، چهارشنبه با بشار اسد، 
همتای سوریه ای خود در مســکو دیدار کرده است. به گزارش 
آسوشیتدپرس، بشار اسد شــامگاه سه شنبه در سفری رسمی 
به همراه هیأت عالی رتبه وارد مســکو شــد و مورد اســتقبال 
مقامات دولت روســیه قرار گرفت. پوتین و اسد آخرین بار در 
ســپتامبر2۰2۱ زمانی که رئیس جمهور سوریه به مسکو آمده 
بود، با یکدیگر دیدار کردند. تحلیل گران پیش بینی کرده اند که 
گفت وگوهای 2طرف بر پرونده از سرگیری روابط میان دمشق و 

آنکارا متمرکز بوده است.
گمانه زنی درباره احتمال عادی سازی روابط ترکیه و سوریه بعد 
از دیدار بشار اسد از روسیه، پس از آن تقویت شد که وزرای دفاع 
روسیه، سوریه و ترکیه نشستی مشورتی را برای نزدیکی روابط 
آنکارا و دمشق در مســکو برگزار کردند. در این نشست، طرف 
ترکیه اعالم کرد که چنین دیدارهایی می تواند چارچوبی برای 
حل سیاسی بحران ســوریه ازجمله مشکل پناهجویان سوری 
حاضر در ترکیه ایجاد کند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه، هم چندی پیش به همتای روس خود پیشنهاد داده بود 
تا با هماهنگی نهادهای امنیتی و وزرای دفاع و خارجه، دیداری 

سه جانبه با بشار اسد در مسکو  انجام شود.
رامی الشاعر، دیپلمات سابق و مشاور نزدیک به وزارت خارجه 
روسیه با اشاره به سفر سه شنبه بشار اسد به مسکو به وب سایت 
»عربی2۱« گفته که دولت ســوریه در تالش است تا هرگونه 
فعالیت دیپلماتیک مرتبط با حل و فصل مشــکالت با ترکیه 

را تا پایان رایزنی های اسد و پوتین در مسکو به تعویق بیندازد.
این دیپلمات نزدیک به وزارت خارجه روسیه پیش بینی کرده 
است که بشار اسد پس از دیدار با پوتین درخصوص لزوم یافتن 
راه حلی برای بحران سوریه و بازگشت روابط با ترکیه به حالت 
عادی انعطاف نشان دهد. رامی الشاعر گفته: »این اتفاق به حل 
بسیاری از مسائل که مهم ترین آنها پرونده پناهندگان و آوارگان 
اســت، کمک می کند و نقطه آغازی برای توقف روند وخامت 

اوضاع اقتصادی سوریه خواهد بود.« 
بشار اســد پیش از آن نیز چندین بار برای گفت وگو با همتای 
روس خود به مسکو سفر کرده بود. رؤســای جمهور روسیه و 
ســوریه همچنین در نوامبر2۰2۰ یک نشست مجازی برگزار 
کردند و حدود 2 مــاه پیش نیز تلفنی گفت وگــو کرده بودند. 
از ســوی دیگر، والدیمیر پوتین نیز در ســال های اخیر دوبار 
در سال هاي 2۰۱۷ و 2۰2۰ برای دیدار با بشار اسد به سوریه 

سفر کرده است.

داعش و الشباب مرگبارترین 
گروه های تروریستی 

افغانســتان بــرای چهارمین ســال پیاپی در صدر فهرســت 
کشورهایی قرار گرفته اســت که بیشترین حمالت تروریستی 
را شــاهد بوده اســت. همچنین گــروه تروریســتی داعش و 
زیرشاخه های آن، الشباب و گروه های وابسته به گروه تروریستی 
القاعده در آفریقا در زمره مرگبارترین گروه های تروریســتی 
در ســال 2۰22قرار گرفته اند. به گزارش تایمز آو ایندیا، بنیاد 
اســترالیایی »اقتصاد و صلح« در تازه ترین گزارش خود درباره 
تروریست جهانی در ســال 2۰22آورده است که از زمان ثبت 
آمار قربانیان حمالت تروریســتی در اقصی نقــاط جهان در 
ســال 2۰۰۷تا 2۰22تقریبا 66هزار حمله تروریستی به وقوع 

پیوسته است.
بنا براین گزارش، شــمار مرگ ومیرهای ناشــی از حمالت 
تروریســتی در ســال 2۰22میالدی با ۹درصــد کاهش به 
6۷۰۱نفر رســیده اســت که تقریبا 35درصد کمتر از نقطه 
اوج آن در سال 2۰۱5بوده اســت. شمار حمالت تروریستی 
در سال 2۰2۱میالدی 5463حمله بوده که در سال گذشته 
)2۰22( میالدی به 3۹55حمله رسیده است. بنیاد اقتصاد  و 
صلح اعالم کرده که گرچه حمالت تروریستی در افغانستان 
از ۷5درصد در سال 2۰2۱به 58درصد کاهش یافته است اما 
این کشور همچنان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که 
متاثر از فعالیت های تروریستی بوده است. بنا براین گزارش، 
۹درصد از کشته شدگان حمالت تروریستی سراسر جهان در 
افغانستان بوده و این میزان نســبت به سال 2۰2۱ میالدی، 
2۰ درصد کاهش را نشان می دهد اما شمار مرگ ومیر ناشی از 
حمالت تروریستی در پاکستان در 2۰22 در مقایسه با 2۰2۱ 
میالدی ۱2۰درصد افزایش را نشــان می دهد. سال گذشته 
میالدی 643 نفر در اثر حمالت تروریستی در پاکستان کشته 
شده اند. بیشترین حمالت مرگبار در سال 2۰22 توسط گروه 
تروریستی داعش یا گروه های وابسته به آن، انجام شده است. 
گروه الشــباب، ارتش آزادی بخش بلوچ در پاکستان و گروه 
موسوم به »جمعیت نصرت االسالم و المســلمین« در قاره 
آفریقا به ترتیــب در رده های بعــدی مرگبارترین گروه های 
تروریســتی جهان قرار گرفته اند. در این گــزارش آمده که 
بیشترین حمالت داعش در سال 2۰22 با ۱83مورد در عراق 
انجام شــده اســت. بنابرگزارش بنیاد اقتصاد  و صلح، گرچه 
حمالت تروریستی در ســال گذشته نسبت به 2۰2۱کاهش 

یافته اما مرگبارتر شده است .

دریچه

جهان نما

مخالفاصلیخاندر
واشنگتناست

میهیر شارما، روزنامه نگار 
بلومبــرگ: خان دشــمن 
اصلی خود در پاکستان را پیدا 
کرده اســت و می داند مخالف 
اصلی حضور او در اسالم آباد، 
رهبران کاخ سفید در واشنگتن 
هســتند. او در زمان برکناری 
توســط نمایندگان پارلمان، 
علــت رأی عدم اعتماد خود را 
اینگونه توصیف کرد: »تغییر 
رژیــم بــا حمایــت آمریکا و 
حمایت خائنــان داخلی برای 
به قدرت رســاندن گروهی از 
کالهبــرداران.« به طور کلی 
در پاکســتان، نظریه پردازی 
توطئه بســیار محبوب است 
و بعــد از کریکــت، دومیــن 
مســئله محبوب در پاکستان 
توطئــه  نظریه پــردازی 
اســت و خان هم در کریکت 
اســتاد اســت و هم در نگاه 
ضدآمریکایی. بــا وجود آنکه 
مواضــع ضدآمریکایی خان، 
باعــث نزدیکی بســیاری از 
پاکســتانی ها به او شــده، اما 
ادامه نــگاه ضدغربــی خان، 
ارتــش و فرماندهان ارشــد 
نظامی را از او دور کرده است. 
در عین حال هنوز ستاره اقبال 
عمران خــان بــرای انتخابات 
بعدی پاکستان پرفروغ است 
و او به لطف مواضع ضدغربی 
و ضدآمریکایی خود توانسته 
حمایت های گسترده ای را در 
پاکستان که درگیر مشکالت 

اقتصادی است، به دست آورد.

تحلیل

در همین روزها که مقامات پاکســتانی در اســالم آباد 
تالش دارند تا بتوانند به دلیل بحران اقتصادی و کاهش 
نقدینگی ذخایر ارزی، نفت روســیه را به قیمت 5۰ دالر 
در هر بشــکه خریداری کنند و مرهمی بر زخم چرکین 
اقتصادی خود بگذارنــد، 38۰کیلومتر دورتر در جنوب 
پایتخت پاکستان و در شهر الهور، نیروهای پلیس برای 
دستگیری و بازداشت عمران خان، نخست وزیر سابق این 

کشور قشون کشی کرده اند.
عمران خان ۷۰ساله، تقریبا از یک سال پیش و پس از رأی 
عدم اعتماد از سوی پارلمان پاکستان، در زادگاه خود، شهر 
الهور به عنوان دومین شــهر بزرگ پاکستان خانه نشین 
شده و همزمان دولت حاکم در اسالم آباد اتهاماتی علیه او 
در دادگاه مطرح کرده است. دادگاه پاکستان نیز پس از 
طرح شکایت از عمران خان، دستور بازداشت این ستاره 
سابق ورزشــی را صادر کرده، اما تا کنون دوبار عملیات 

پلیس برای بازداشت عمران خان ناکام مانده است.

کاریزمای عمران خان
عمران خان کــه در بازی های ورزشــی کریکت قهرمان 
ملی بود، از زمــان قدرت گیری از نیمه ســال2۰۱8 تا 
آوریل2۰22 و حتی پس از عزل از قدرت، از خود چهره 
یک سیاســتمدار کاریزماتیک را ارائــه داده که پس از 
سال ها مبارزه سیاسی، حاکمیت 2جریان اصلی سیاسی 
و 2سلسله رقیب در پاکستان را به چالش کشیده است. 
نخست وزیر ســابق پاکســتان همچنین پس از عزل از 
قدرت، چند نوبت راهپیمایی های اعتراضی پرشور همراه 
با شعارهای ضد فساد برگزار کرده و طی یک سال گذشته 
به عنوان نیروی اپوزیسیون در برابر دولت ائتالفی حاکم 
ظاهر شده است. براســاس گزارش اردوپوینت، خان در 
تجمعات اعتراضی خود همواره وعده تغییر پاکســتان و 
ساخت پاکســتانی جدید را مطرح کرده است و همین 
وعده های ضدفساد باعث شــده که او حتی پس از عزل 
از قدرت در اســالم آباد، همچنان یک بازیگر پرطرفدار و 

پرقدرت در میدان بازی سیاسی این کشور باشد.
مخالفان عمران خان که اکنون دولت ائتالفی در اسالم آباد 
را در دست دارند،  جبهه واحدی از ۱۱حزب سنتی ازجمله 
حزب مسلم لیگ- شاخه نواز پاکســتان، حزب مردم و 
حزب جمعیت علمای اسالم را تشکیل داده اند. اتهامات 
مطرح شــده علیه خان نیز در دادگاه مرتبــط با پرونده 

»فروش هدایای اعطا شــده در دوران نخست وزیری« و 
همچنین »تهدید یک قاضی زن« است. براساس همین 
اتهامات نیز روز سه شنبه، واحدهای پلیس اسالم آباد از 
طریق هلی کوپتر برای دستگیری عمران خان عازم الهور 
شدند، هرچند حامیان سرسخت او با تجمع مقابل محل 
اقامت به پلیس اجازه ندادند که نخست وزیر پیشین این 

کشور را بازداشت کنند.
روز سه شنبه تا ســاعاتي از شــب درگیری میان پلیس 
و نیروهای وفادار عمران خان ادامه داشــت و اســتقرار 
نیروهای پلیس در اطراف خانه خان به روز چهارشــنبه 
کشیده شــد. سیدشــهزاد ندیم بخاری، معاون پلیس 
اســالم آباد به خبرنگاران در خارج از اقامتگاه خان گفته 
است: »ما اساسا برای اجرای حکم و دستگیری او اینجا 
هستیم.« آنگونه که نیروعرب گزارش داده است، حضور 
یک ماشین آب پاش و نیروهای مســلح به گاز اشک آور 
حکایت از آن دارد که دستگیری عمران خان کار ساده ای 

برای نیروهای نظامی پاکستان نیست.

خان علیه غرب
همزمان با تالش پلیس برای دستگیری عمران خان، او 
از داخل خانه خود با انتشار پیامی ویدئویی، ضمن اعالم 
اینکه چه در زندان باشد و یا آزاد، مبارزه علیه احزاب حاکم 

را ادامه خواهد داد و از حامیانش خواســت تا به مخالفت 
با دولت ادامه دهند. در عین حال نخســت وزیر ســابق 
پاکستان در اظهارات خود، فشار دولت شهباز شریف برای 
دستگیری اش را با پیگیری برخی کشورهای غربی عنوان 
کرد و انگلیس و کشورهای غربی را پشت پرده تحرکات 

علیه خود عنوان کرد.
این البته نخســتین بار نیســت که عمران خان مواضعی 
ضدغربی از خــود نشــان می  دهد. او در ســال2۰۱2، 
زمانی که هنوز وارد قدرت نشــده بــود، تظاهراتی علیه 
حمالت هواپیماهای بدون سرنشــین آمریکا به مناطق 
قبیله نشین شمال پاکستان در پایتخت این کشور تدارک 
دید و توانســت ده ها هزار نفر را با شعارهای ضدغربی و 
ضدآمریکایی در مرکز اســالم آباد جمــع کند. عملیات 
هواپیماهای بدون سرنشــین آمریکا به رهبری ســیا در 
پاکستان به شــدت مورد انتقاد شــهروندان این کشور 
قرار دارد. براســاس گزارش تی آرتی، از ســال2۰۰4 تا 
سال2۰۱8، پهپادهای آمریکایی بیش از 4۰۰حمله به 
مناطق قبیله ای واقع در منطقه کوهستانی شمالی انجام 
دادند. همچنین براســاس گزارش دفتر روزنامه نگاری 
تحقیقی بیــن 424 تا ۹6۹غیرنظامــی ازجمله بیش از 
۱۷2کــودک در اثر بمب های پهپادهــای آمریکایی در 
پاکستان کشــته شــده اند. تنها دفعه ای که واشنگتن 
پذیرفت که حمالت هواپیماهای بدون سرنشینش باعث 
کشته شدن غیرنظامیان شده، در سال2۰۱5 و در زمانی 
بود که یک گروگان ایتالیایی به همراه یک غیرپاکستانی 
دیگر در بازداشــت القاعده هدف قرار گرفتند و کشــته 
شدند. واشنگتن در سایر حمالت پهپادی مسئولیتی در 
قبال غیرنظامیان برعهده نگرفته اســت. کریس وودز از 
مؤسسه تحقیقی ایرویز که حمالت پهپادهای آمریکایی 
و کشورهای غربی در غرب آسیا را ردیابی و ثبت می کند، 
درباره حمالت پهپادهای آمریکا در پاکستان می گوید:  
»در اغلب موارد آمریکایی ها حتی از قبول مســئولیت 
در زمانی که این حمالت اشــتباهی رخ داده، خودداری 
می کنند.« وودز همچنین درباره حمالت پهپادی آمریکا 
در پاکســتان گفت: »وقتی عمران خان به قدرت رسید، 

هیچ حمله هوایی )سیا( در داخل پاکستان ثبت نشد.«
حمالت هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان مترادف با 
مرگ و ویرانی شده و در این وضعیت مواضع ضدآمریکایی 
و ضدغربی عمران خان خریداران زیــادی دارد. به گفته 
وودز، خان اجازه حضور آمریکا در پاکســتان را نداد و به 
همین دلیــل اعتبار خود را حفظ کرده اســت. بی دلیل 
نیســت که عملیات پلیس برای دستگیری او با مقاومت 

مردمی تا کنون به نتیجه نرسیده است.

فرزاد کازرونیگزارش ۱
روزنامه نگار

دست رد خان به سیا
در ژوئــن2021، نیویورک تایمز گزارش داد 
که ویلیام جی برنز، مدیر آژانس اطالعات 
مرکزی آمریکا)ســیا( از اسالم آباد بازدید 
کرده و در آنجا با ژنــرال قمر جاوید باجوا، 
فرمانده وقت ارتش پاکســتان و سپهبد 
فیض حمید، رئیس نهــاد اطالعاتی ارتش 
پاکستان)آی اس ای ( گفت وگو کرده است. 
در همان زمان، برنز درخواست کرده بود که 
با عمران خان، که ســکان نخست وزیری را 
در دست داشت، دیدار کند، اما درخواست 
رئیس سیا رد شد و خان گفته بود که فقط 
با همتای خود- جو بایدن- گفت وگو خواهد 
کرد. ورود مخفیانه و غیررسمی رئیس سیا 
به اسالم آباد به عنوان تالش واشنگتن برای 
البی کردن در ارتش قدرتمند پاکســتان 
برای موافقت با عملیات های پهپادی تفسیر 
شــد، اما خان تا زمان حضورش در دفتر 
ریاســت جمهوری، اجازه این عملیات ها 
را نداد. دســت رد خان به درخواســت 
رئیس ســیا برای دیدار با او در رسانه های 
پاکســتان بازتاب زیادی داشت و بسیاری 

از پاکستانی ها این اقدام خان را ستودند.

مکث

آلمان در چند ماه گذشته با یکی از بزرگ ترین رسوایی های 
اطالعاتی تاریخ خود پس از جنگ جهانی دوم روبه رو شده 
است. چرا که روســیه موفق شده است تا اطالعات مربوط 
به اوکراین را از ســازمان اطالعاتی خارجی آلمان در یک 
مهمانی در شهر کارلسروهه به دست آورد. این مهمانی را 
»کارستن. ال« سرباز آلمانی و یکی از اعضای حزب دست 

راستی آلترناتیوی برای آلمان برگزار کرده است. 
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سقوط پهپاد آمریکایی بر فراز دریای سیاه پس از رهگیری توسط جنگنده های روسی، نخستین برخورد نظامی 2کشور از زمان آغاز جنگ اوکراین به شمار می رود
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کمی آهسته تر رد شو...

جشن سنتی »نو اوستی« در اردبیل/عکس: محمد دشتی اول آخر

حتی نان خانه مادربزرگ مزه دیگری 
می دهد! دليلش هم خود مادربزرگ 
و حسی اســت که از قلب او به سرانگشتانش می ریزد و بعد هم 
غذاها را مــزه دار می کند. حاال تصور کنيــد مادربزرگ هایی از 
سراسر جهان در یک آشــپزخانه، خانه کنند و هرکدام غذای 
شهر- کشــور خود را بپزند. به نظر شــما حس آن غذاها و آن 
آشپزخانه چقدر مثبت و دوست داشتنی خواهد بود؟  غذاخوری 
» استتن آیلند« در نيویورک، همان آشپزخانه است. این مکان، 
درواقع خانه گروهی از مادربزرگ هایی است که به صورت قانونی 
یا غيرقانونی در نيویورک اقامت دارند و در این خانه – آشپزخانه 
مشغول به کار هســتند. هرکدام از آنها، غذاهای فرهنگ خود 
را پخته و دراختيار مشــتری ها قرار می دهند. در نخستين روز 
افتتاح فقط نان های ایتاليایی در این رستوران پخته می شدند اما 
اکنون مادربزرگ  هایی از کشور سریالنکا، آذربایجان، ترینيداد، 
سوریه، ژاپن، آرژانتين، جمهوری دومينيکن، بالروس، لهستان، 
فرانسه و تعداد کمی هم از ایتاليا در آن حضور دارند. مسئول این 
رستوران می گوید: »مادربزرگ ها آشپز نيستند و فقط، فرهنگ 
خود را با دیگران به اشتراک می گذارند.« در روز هشتم مارس، 
روز جهانی زن، »دونا فریزان« از این آشپزخانه بازدید و با 3مادر 
بزرگ از آذربایجان، ایتاليا و سریالنکا صحبت کرد. هریک از آنها 
حداقل 7سال است که غذاهای فرهنگ خود را در این رستوران 
می پزند. صاحب این رستوران »جو اسکاراوال« دليل راه اندازی این 
رستوران را قدردانی از ميراث خانوادگی خود یعنی فرهنگ غذای 
مردم ایتاليا و مادر و خواهرش می داند. او پس از درگذشت مادر 
و خواهرش این کار را شروع کرد. او درباره دليل دیگر راه اندازی 

این رستوران می گوید: »این خانه، جبران آشيانه خالی این زنان 
است؛ چراکه همسران بعضی از آنها فوت کرده اند. فرزندانشان از 
خانه رفته اند و زندگی جداگانه ای را آغاز کرده اند و آنها با آشيانه 
خالی تنها مانده اند.« در ســال 2007ميالدی وقتی اسکاراوال 
رستوران را افتتاح کرد، به یاد مادرش ماریا، این رستوران را ماریا 
نامگذاری کرد. او می گوید: »از مرگ مادر غمگين بودم. خواستم 
کاری کنم و رستوران را به یاد او افتتاح کردم.« او ابتدا رستوران 
را برای مادربزرگ های ایتاليایی تاسيس کرده بود اما از جوالی 
سال 2015ميالدی، همه مادربزرگ های جهان به این رستوران 
آمدند. همه این مادربزرگ ها آشپزی  را از سن کم از مادر خود یاد 
گرفته اند و هيچ گاه در رستورانی فعال نبودند تا اینکه پای شان 
به این رســتوران باز شد. مردم بســياری از سراسر جهان برای 
دیدن این رستوران و گرفتن عکس یادگاری با مادربزرگ ها به 
این رستوران می آیند و همه آنها دوست دارند که دوباره به این 
رستوران بيایند و غذاهای آن را امتحان کنند. این رستوران تقویم 
ویژه ای دارد و در آن مشخص شــده هر شب کدام مادربزرگ یا 

مادربزرگ ها با چه غذایی از مهمانان پذیرایی می کنند.

شغل خوب

مهتاب خسروشاهی

به رستوران مادربزرگ های جهان  خوش آمدید

داستان خوبعدد خبر

 کشف لباس های داخل کمد

ریخته بود و داشت یکی یکی آنها را  برمی داشت، نگاه علی اهلل سلیمی نسيبه لباس های قدیمی را از کمدگوشه اتاق بيرون 
می کرد و هرازگاهی یکی از آنها را کنار می گذاشــت. بــا دیدن بعضی از 
لباس ها که مدت ها بود آنها را نپوشيده و کنار گذاشته بود، ذوق زده می شد 
و گویی برای نخستين بار است که این لباس ها را می بيند و به چشم خریدار 
و حتی حریصانه به لباس های قدیمی خود نــگاه می کرد و بعد با لبخند 
رضایتی که روی لب هایش جاری می ســاخت، دســتی به ســر و روی 
لباس های جداکرده می کشيد و دوباره به سراغ رگال ها و بقچه ها می رفت 
و از کشــف های جدید خود لذت می برد. فکر رفتن به ســراغ لباس های 
قدیمی خودش زمانی به سرش زد که موقع برگشتن از خانه یکی از اقوام، 
نزدیک فلکه اول محله، پدرش را در کنار بقيه کارگران فصلی دید که ظهر 
شده بود اما هنوز سر کار نرفته بود. اولش فکر کرد پدرش کاری با یکی از 
کارگران داشته و دارد با او حرف می زند، اما وقتی قدم سست کرد و منتظر 
ماند تا پدرش حرف هایش را تمام کند و بعد برود سراغ او که با هم به خانه 
بروند، دید پدرش ظاهراً حرف خاصی با کارگر فصلی کنار دستش ندارد؛ 
چون بی هوا سرش را پایين انداخت و رفت گوشه ای کنار جدول حاشيه 
ميدان نشست، مانند بقيه کارگران فصلی که دور فلکه حلقه زده و منتظر 
بودند کسی بياید آنها را سرکار ببرد. مدت ها قبل، از مادرش شنيده بود که 
پدرش از کار قبلی بيکار شده اما وقتی دیگر خبری نشد و مادرش پی حرف 
قبلی را نگرفت و پدر هم موضوع بيکاری خود را مطرح نکرد، نسيبه فکر 
کرد پدرش به سر کار قبلی خود برگشته یا کار تازه ای پيدا کرده چون مانند 
روزها و ماه های قبل هرروز صبح زود از خانه بيرون می زد و غروب خسته و 
کوفته به خانه برمی گشت. نسيبه نوجوان هرگز فکر هم نمی کرد پدرش 
مانند بقيه کارگــران فصلی هر روز صبــح در محل اســتقرار کارگران 
ساختمانی بایستد و منتظر باشد کسی بياید او را سر کار ببرد. موقعی که 
دختر پدرش را در کنار بقيه کارگران فصلی دید، نزدیک ظهر بود و تا آن 
ساعت کسی به سراغش نيامده بود و دختر مطمئن شد  پدرش دست خالی 
به خانه برمی گردد. همان  روز بود که تصميم گرفت برای خرید لباس تازه 

از پدر پول نخواهد و یاد لباس هایش در کمد افتاد.

حافظ

بر برِگ گل به خوِن شقایق نوشته اند
 کان کس که پخته شد 
مِی چون ارغوان گرفت

تعطيالت نوروزی تا چند روز دیگر آغاز  می شود و نيروهای پليس راهور در کنار فاطمه عباسی
دیگر ارگان ها و نهادها قرار اســت مثل هر ســال سالمت 
سفرهای نوروزی را تامين کنند و حواسشان به جاده ها و راه ها 
باشد. بر کسی پوشيده نيســت که عيش سفر را، تصادفات 
جاده ای است که طيش می کند و به همين دليل است که هر 
سال با باال رفتن تعداد ترددها و سفرهای جاده ای در کشور، 
طرح نوروزی پليس هم به اجرا در می آید تا ميزان تصادفات 
و حوادث جاده ای به حداقل برسد. امسال هم پليس راهور 
عالوه بر طرح هر ساله خود طرحی نو درانداخته و قرار است 
که ناوگان حمل ونقل عمومی اعم از اتوبوس ها، تاکسی ها و 
مينی بوس ها 10 کيلومتر کمتر از ســقف سرعت مجاز در 
جاده ها رانندگی کنند. به طور مثال اگر اتوبوس بين شهری 
تا امروز با ســرعت 120کيلومتر بر ساعت در جاده حرکت 
می کرد، حاال ســرعت مجاز برای اتوبوس 110کيلومتر بر 

ساعت می شود. ضمن اینکه تمام اتوبوس ها باید به سامانه 
سپهتن متصل بوده و از آن استفاده کنند. اگر راننده اتوبوسی 
به این سامانه متصل نباشد، حتما پليس با آن برخورد خواهد 
 کرد. همچنين رانندگان اتوبوس باید در هر 24 ساعت تنها

9 ســاعت رانندگی کنند و رانندگی بيشتر از آن غيرقانونی 
است. عالوه بر این، این ناوگان حتما باید معاینه فنی داشته 
باشــند تا قبل از هر بار جابه جایی مسافر در جاده ها معاینه 
فنی شان کنترل شــود. رئيس پليس راهور درباره سيستم 
پهپادی پليس راهنمایی و رانندگی هم گفته که از پهپادها 

در جاده های طوالنی در شب و روز استفاده خواهد شد. 
70 فروند بالگــرد نيز فعال اســت و از ظرفيت بازرســان 
نامحســوس و همچنين بيش از 11 ميليون هميار پليس 
راهور نيز بهره خواهيم گرفت. به این ترتيب می توان اميدوار 
بود که آمار حــوادث جاده ای کاهش پيدا کنــد و مردم به 

سالمت به مقصد برسند.

آخر هفته ها، فرصتی دوباره برای کسب انرژی و 
رهایی از روزمرگی ها و دغدغه های کاری اســت. 
هر چند تعطيالت آخر هفته کوتاه اســت، اما با 
یک برنامه ریزی مناسب می توان از آن بيشترین 
استفاده را کرد. اگر تمام آخر هفته ها در فکر این 
هســتيد که کجا بروید و یا چه سرگرمی داشته 

باشيد، تا انتهای این مطلب همراه ما باشيد.
  

این آخرین پنجشنبه و جمعه سال1401 است و 
معموال پنجشنبه های آخر هر سال مردم به زیارت 
اهل قبور می روند تا هم دلی سبک کرده و هم با ذکر 
فاتحه ای یاد عزیزانشان را زنده کنند. اگر تصميم 
دارید این سنت حسنه را اجرا کنيد، پيشنهادمان 
این است که زودتر راهی شوید تا به ترافيک آخر 

سال برنخورید.
  

اگر شــاغل اید و هنوز خانه تکانی را به طور کامل 
انجام نداده اید، این دو روز تعطيل وقت خوبی است 
که کار را تمام کنيد و با خانه ای تميز و تکانده شده 
به استقبال بهار بروید. فقط حواستان به مصرف آب 
باشد، چراکه سازمان آب امسال توصيه اکيد کرده 
که هنگام خانه تکانی، در آب صرفه جویی کنيد و 

بی جهت آب را هدر ندهيد.
  

خودتان می دانيد که این روزهای آخر سال همه 
جا شلوغ اســت و وقت خوبی برای خرید کردن 
نيست، هر چند که عده ای اصرار دارند حتما همه 
خریدشان را قبل از عيد انجام دهند، اما شما جزو 
آن عده نباشيد. االن توی مغازه ها و فروشگاه جای 
سوزن انداختن هم نيست و به احتمال زیاد خرید 
خوبی نخواهيد داشــت؛ بنابراین خرید کردن در 
این چند روز باقی مانده تا عيد را بی خيال شوید و 
در تعطيالت عيد یا بعد از آن با خيال راحت و در 

آرامش خرید کنيد.
  

پيشــنهاد می کنيم آخر این هفته برای تفریح و 
بيرون رفتن، از خودروی شخصی استفاده نکنيد 
و بگذارید همان گوشــه پارکينگ بماند، چرا که 
آوردن ماشين به خيابان همان و ماندن چند ساعته 
در ترافيک همان. به جای رفتن به جاهای دور، بهتر 
است سرچ کنيد و ببينيد چه جاهایی در نزدیکی 
منزل تان وجود دارد که برای پياده روی خوب باشد. 
راه رفتن و پياده روی در این هوای بهاری حسابی 

می چسبد و حال و هوای تان را عوض خواهد کرد. 

تعطيالت خوب

آخر هفته خوش بگذره...

زباله های پالســتيکی که بالی جان کره زمين در 
چند دهه اخير بوده اند، ممکن است در طرحی 
انقالبی، به ميدان هاي نفت آینده دنيا تبدیل 
شوند. پروفسور اروین رایزنر، استاد دانشگاه 
کمبریج، روی طرحی کار می کند 
که می تواند در نهایت، ميليون ها 
ميليون تن زباله پالستيکی را به 
منبع دردسترس و ارزان سوخت 
در آینده تبدیل کنــد. او گفته 
است که پالستيک ها، در واقع یک 
فرم دیگر از سوخت فسيلی هستند و 
کافی اســت قفل انرژی شيميایی آن باز 
شود تا به عنوان ســوخت مورد استفاده 
قرار بگيرد. اما کار به این آســانی نيست؛ 

پيوندهای شيميایی پالستيک ها، بسيار ماندگار و عميق هستند 
و فقط 10درصد از 7ميليارد تن پالستيکی که تا حاال توليد شده 
بازیافت شده اند.یک مدل بازیافت پالستيک ها، بازیافت مکانيکی 
است؛ روشی که در آن پالســتيک شسته و خرد و ذوب می شود. 
اما این رویکرد پرهزینه و ناکارآمد است و گروه های محيط زیستی 
از آن ایراد گرفته اند. اینجاست که طرح انقالبی رایزنر و تيمش، 
مورد توجه قرار می گيرد: آنها پالســتيک و دی اکسيد کربن را با 
استفاده از انرژی نور خورشيد به محصول شيميایی کارآمد تبدیل 
می کنند. این پروســه، تبدیل پالســتيک و دی اکسيد کربن به 
سينگاز )گاز سنتر( است، ترکيب کليدی در سوخت های پایداری 
مثل هيدروژن. طرح تيم رایزنر، در دما و فشار معمولی اتاق عملی 
است و وقتی که کاتاليزورهای ساده ای وارد چرخه شوند با تابش 
نور آفتاب تغييرات شروع می شود. مهم ترین نکته این است که این 
فرایند پاک و تميز است. توليد پالستيک در جهان به  شدت رو به 
افزایش است و پيش بينی می شود که ميزان پالستيک در جهان در 
سال2060 ميالدی، 3برابر شود. به همين خاطر است که این طرح 
انقالبی، نه تنها می تواند راهکاری پایدار برای حل معضل زباله های 
پالستيکی باشد که می تواند منبع جدیدی از انرژی دردسترس و 

ارزان را پيش روی بشر بگذارد.
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خوش خرب

پژوهش به جای حبس
مجازات های جایگزیــن حبس در مراجع 
قضایی تا حدودی تبدیل بــه روال عادی 
شده و خوشبختانه در خبرها می خوانيم 
و می شنویم که قاضی ها برخی از مجرمان 
را به جای فرســتادن به زندان، مجبور به 
کارهای عام المنفعه می کنند. حاال هم یک 
قاضی در کردستان با استفاده از نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم مراقبتی 
به جای مجازات قانونی، ضمن عدم صــدور حکم محکوميت کيفری و 
اعمال مجازات حبس، محکوم عليه را موظف به انجام کارهای پژوهشی، 
تحقيق و یادگيری موضوعات مرتبط با جرم ارتکابی و انتشار چکيده 
مطالعات برای استفاده دانشجویان در سایت و کانال های دانشجویی 
کرده اســت. معاون اجتماعی و پيشــگيری از وقوع جرم دادگستری 
کردستان گفت: با توجه به اهميت استفاده از نهادهای ارفاقی به ویژه 
جایگزین های حبس با هدف کاهش جمعيت کيفری و ترغيب قضات 
محاکم کيفری، امســال برنامه ترویج اســتفاده از تاسيسات منتخب 
حبس زدا اجرا شد. اجرای مجازات های جایگزین حبس نه تنها منجر 
به کاهش جمعيت کيفری زندان ها و تا حدودی رفع ایرادهای حبس 
می شود، بلکه از یک سو، به دليل جلوگيری از ورود مرتکب به محيط و 
فضای جرم زای زندان و از سوی دیگر جلوگيری از برچسب مجرم بودن، 
می تواند نقش بسزایی در پيشگيری از تکرار جرم داشته باشد. البته این 
نکته را هم باید در نظر داشته باشيد، تنها این جرائم شامل مجازات های 
جایگزین می شوند؛ جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها حداکثر 3 ماه 
حبس و یا کمتر است و جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها حداکثر 
بين 91روز تا 6 ماه حبس است و جرایمی که مجازات قانونی آنها بيشتر 
از 6 ماه تا یک سال است و در جرایم غيرعمدی که مجازات قانونی آنها 
بيشتر از یک سال باشد، یعنی بين 2 تا 4 سال؛ بنابراین برای هر مجرمی، 

مجازات جایگزین صادر نمی شود. 

جشنواره تخم مرغ های رنگی
در شهرســتان قدس حدود 4سال است 
 که در آســتانه عيد نــوروز، جشــنواره

تخم مرغ هــای رنگی برگزار می شــود تا 
حال و هوای نوروزی در شــهر با مشارکت 
شهروندان ایجاد شــود. جشنواره امسال 
هم از روز گذشته آغاز شده و تا جمعه ادامه 
دارد. سرپرست اداره سيما و منظر شهرداری قدس در این باره می گوید: 
»به دليل شيوع بيماری کرونا 2سال امکان برپایی جشنواره را نداشتيم 
که بعد از پشت سر گذاشتن آن دوره، این جشنواره بار دیگر از سر گرفته 
شده و امســال در حال برگزاری پنجمين دوره  آن هستيم. از 2هفته 
قبل هم با اطالع رسانی فراخوان، هنرمندان از سراسر کشور طرح های 
خود را به اداره ســيما و منظر شهرقدس ارســال کرده اند. هنرمندان 
هنرستان، دانشگاه یا افرادی که به صورت تجربی در این زمينه فعاليت 
داشته اند، طرح هایشان برگزیده شده و اجرا می شود.« حضور بانوان 
و دختران هنرمند هم در این جشــنواره خوب بوده و حدود 90درصد 
از شــرکت کنندگان، خانم هســتند و در این ميان 6نفــر از بين دهه 
هشتاد ی ها هستند که آثارشان برای اجرا برگزیده شده است. تفاوتی که 
جشنواره امسال با سال های گذشته دارد، این است که امسال در انتخاب 
طرح های ارائه شده برای رنگ آميزی تخم مرغ ها، عالوه بر در نظرگرفتن 
نوروز، حلول ماه مبارک رمضان و بهار قرآن نيز در نظر گرفته شده است. 
در این جشنواره 23تخم مرغ بزرگ نقاشی می شود که با مکان یابی انجام 

شده در همه بلوارها و ميادین شهر و لچکی ها نصب می شوند.

سفر به خیر
حاال که دارید خودتان را برای یک ســفر 
نوروزی آماده می کنيد، حتما مقصد را هم 
مشخص کرده اید و می دانيد که قرار است 
ميزبان کدام شهر باشــيد. اما قبل از رفتن 
اجازه بدهيد این خبر را از ستاد هماهنگی 
خدمات سفر برایتان نقل کنيم که هرمزگان، 
فارس، مازندران، گيالن، اصفهان، بوشــهر، خوزســتان، سيســتان و 
بلوچستان، یزد، کرمان و قم استان هایی هستند که تا 90درصد ظرفيت 
اقامتگاه های رسمی آنها تکميل شده است و جزو استان ها و شهرهای 
پرمســافر در هفته اول تعطيالت نوروز محسوب می شوند. استان های 
خراسان رضوی، مرکزی، سمنان، کرمانشاه، اردبيل و خراسان شمالی 
هم با تکميل 80درصد ظرفيت اقامتگاه های رسمی شــان به فهرست 
مقاصد پرمسافر پيوسته اند. در استان های آذربایجان شرقی، گلستان، 
البرز، تهــران، کهگيلویه و بویراحمد، قزوین، خراســان جنوبی و ایالم 
هم 60درصد ظرفيت اقامتگاه ها تکميل شــده است. این ستاد دسته 
چهارم استان های پرمسافر را که کمتر از 60درصد ظرفيت اقامتگاه های 
آنها در هفته نخست نوروز تکميل شده را همدان، کردستان، زنجان و 
آذربایجان غربی اعالم کرده و مدیرکل گردشگری داخلی ستاد هماهنگی 
خدمات سفر هم گفته، مسافرانی که هنوز برای سفر برنامه ریزی نکرده 
اند با توجه به وضعيت هر استان می توانند برای سفر به مقاصدی که کمتر 
مسافر دارند، برنامه ریزی کنند. خالصه که با این خبر اگر هنوز فکری 
برای اقامت در شهر مقصد نکرده اید، می توانيد در مقصد سفرتان تجدید 
نظر کنيد و شهرهای کم مسافرتر را برای این تعطيالت انتخاب کنيد. 
شهرهای زیادی در کشور وجود دارند که اگر چه برای گردشگری اسم و 
رسم چندانی ندارند، اما جاذبه های گردشگری بسياری دارند که حتما 
رضایت شما را به همراه خواهند داشت. ستاد هماهنگی خدمات سفر هم 
به زودی شهرهای جایگزین برای مقاصد پرمسافر را اعالم می کند. پس 

گوش به زنگ باشيد و بازدید از این شهرها را از دست ندهيد.

از آسمان مرگ می بارید

در صبحی مثل امروز در سال66  که بهار خودش را آرام آرام 
از کوه های کردستان باال کشيده بود، مرگ، در هولناک ترین 

حالت خود، بر سر مردم بی دفاع و بی گناه حلبچه بارید.
همين چند روز قبل، رزمندگان ایران و پيشمرگه های کرد، 
حلبچه و مناطق اطراف آن را از ارتش بعث عراق آزاد کرده 
بودند و مردم  که زندگی زیر ظلم صدام کامشان را تلخ کرده 
بود، کمی شيرین کام شده بودند. آنها چنان از ورود رزمندگان 
ایران دلگرم و اميدوار و ســرخوش شــده بودنــد  که موقع 
ورودشان، با شادی از آنها استقبال کرده بودند. صدام حسين 
اما کينه ای تر و دیکتاتورتر از آن بود که حتی برای لحظه ای ، 
اميدواری و شــادی مردم را ببيند؛ او دستور به انجام کاری 
داد، که پيش از آن هرگز در طول تاریخ سابقه نداشت. ارتش 
 بعث عراق، با هواپيما و توپخانه، بارانی از گازهای شيميایی را

 بر مردم کشــور خودش بارید و صحنــه ای را در تاریخ رقم 
زد، که همچنان داغش بــر دل مردم منطقه و هر انســان 
آزاده دیگری نشسته اســت که درباره آن چيزی شنيده و یا 

عکس های تکان دهنده آن را دیده است.
حمله شيميایی، به شهرها و غيرنظاميان، عادت تازه دیکتاتور 
ضحاک وش عراق بــود که 8 ماه پيــش از آن، غيرنظاميان 
بی گناه سردشــت طعم تلخ و زننده آن را چشيده بودند. در 
تابستان همان سال، سردشت به نخســتين شهر درتاریخ 
تبدیل شد که هدف حمالت شــيميایی قرار گرفت. بيش 
از صدها نفر در این حمله شــهيد شدند و هزاران نفر، چنان 
درگير عوارض گاز شدند که هنوز آثار آن در شهر و در ميان 

بازماندگان آن حمله و نسل های بعدی آن دیده می شود.
در حلبچه، اوضاع به مراتب بدتر بــود. بيش از 5هزار نفر در 
همان روز حمله سبعانه ارتش بعث شهيد شدند و از آن زمان، 
بيش از 12هزار نفر هم به خاطــر پيامدهای قرار گرفتن در 

معرض گازها و عناصر شيميایی کشته شده اند.
عامل اجرایی این حمله، پســر عموی صدام، علی حســن 
المجيد معروف به علی شــيميایی بود کــه بعدها به خاطر 
جنایاتش در سال2010 اعدام شد. به دستور او، شهر 2روز 
متوالی با بمب های متعارف بمباران شــد. هدف این بود که 
تمامی شيشه ها شکسته شود تا هيچ جای امنی برای مردم 
بی گناه باقی نماند. همين یک مورد ثابت می کند که هدف 
این حمله، نسل کشی بوده اســت. گازهای شيميایی، از هوا 
سبک تر هســتند و به زیرزمين ها و پناهگاه های زیرزمينی، 
جایی که مردم بــرای در امان ماندن از حملــه هوایی پناه 
 گرفته انــد، نفــوذ می کنند. بســياری از مــردم، در حالی

جان باختند که فکر می کردند در جان پناه هستند.
عناصر شيميایی مورد استفاده در این حمالت، گاز خردل، 
گازهای اعصــاب و گاز ســيانوژن بوده اند. اثر آنها،بســيار 
تکان دهنده و ســریع بوده است. اســماعيل رجبی، جانباز 
شيميایی کشورمان، که بعد از بمباران از شهر دیدن کرده، 
در یک برنامــه تلویزیونی درباره آن گفته اســت: »در آنجا 
به رغم گذشــت 3 روز از بمباران شيميایی، صحنه هایی که 
دیدم وحشــتناک بود. هر کســی که آن صحنه ها را تماشا 
می کرد بی اختيار اشک از چشــمانش جاری می شد. همه 
کسانی که در معرض بمباران شيميایی قرار گرفته بودند در 
عرض چند دقيقه بدن شان سفت شده بود، با چشمان خودم 
دیدم کاميونی که راننده اش می خواست سوار ماشين شود، 
در همان حالت خشک شده بود... و در یک صحنه همه کسانی 
که سوار بر اتوبوس بودند مثل چوب خشک شده بودند. در 
یکی از خانه ها زن حامله  و همه کسانی که او را برای رساندن 
به بيمارستان آماده می کردند، همگی در جای خود خشک 
شده بودند.« تاریخ، این جنایت را فراموش نخواهد کرد، چه 
برســد به بازماندگان قربانيان  و آنهایی که باران مرگ را به 

چشم خود دیده اند. 

زباله های پرانرژی
ایده خوب

بی تعارف و تکلــف ، مثل همین متن 
کوتاهی که می بینیــد. ما منتظریم تا 
نوشــته هایتان درباره مسائل روزمره، 
مشــکالت و دغدغه هایتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاریکاتور و 
طراحی هم هستید جایتان اینجا محفوظ 
است. متن یا طرح تان که آماده شد یک 
تماس  با شماره 23023636 بگیرید تا 
برای رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم. 

بوک  مارکفراخوان

فقط زندگــی در جهانی را 
تصور کن که در آن آیينه 
نباشــد. تو درباره  صورتت خيالبافی می کنی و تصورت این 
است که صورتت بازتاب آن چيزی است که در درون تو است.

و بعد وقتی 40 ساله شدی، کسی برای اولين بار آیينه ای در 
برابرت می گيرد. وحشت خودت را مجسم کن!

تو صورت یک بيگانه را خواهی دید و به روشــنی به چيزی 
پی خواهی برد که قادر به پذیرفتنش نيســتی: صورِت تو، 

خوِد تو نيست.

میالن کوندرا

جاودانگی
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ســخت، تلخ و گاه جانکاه بود خیلی 
از لحظه های این ســالی که شمارش 
معکوســش همیــن روزها بــه پایان 
می رســد، برای آنها کــه داغ دیدند و 
یک قاب عکس برای همیشه جاخوش 
کرد کنج سفره هفت سین شان و برای 
دلتنگی ها و جای خالی درگذشتگانی 
که با هیچ چیز پر نمی شود و قطره های 
اشکی که تســای خاطر نیست. برای 
آنهایی که رنج بیماری طاقت شــان را 
طاق کرد و تیک تاک ساعت  عمرشان 
در 1401برای همیشــه متوقف شد 
و بــرای آنهایــی کــه التیام بخــش 
زخم هایشان فقط توسل به مهر الهی  
اســت؛ توکل. اما این قانــون زندگی 
است و راهی جز رفتن پیش روی مان 
نیســت، باید پیش برویم و برای حال 
خوب مان، دست کم دل خوش باشیم 

به اینکه رفتن، رسیدن است... .

  
مشکات همیشه هست و دغدغه های 
اقتصــادی در زندگــی قابل کتمــان 
نیست، به طوری که بســیاری از ما از 
وجود کمبودها گله مندیم و بر شرایط 
موجود نقدهایی داریم اما بیایید جزو 
کسانی باشیم که دنیای پیرامون خود 
را همواره ســبز و روشن می بینند و نه 
عده ای که همیشه روحیه ناامیدی در 
آنها شعله ور و همه  چیز برایشان سیاه 
و تیره اســت و گویی هر روز به دنبال 

افسردگی می دوند!

  
اگرچــه بــرای رســیدن بــه حال 
خــوب نمی تــوان برای همــه آدم ها 
نســخه واحد پیچید اما ایــن را همه 
روانشناسان کار درســت اذعان دارند 
و بر این باورند هر فردی باید نســخه 
اصلی حال خوبش را بیابــد و منتظر 
جــادوی ماورایی نباشــد تــا معنای 
زندگی رنــگ نبــازد. در دنیای امروز 
که هر روز اخبار ناراحت کننده بسیار 
می شنویم، تنها چیزی که به ما برای 
حفظ روحیه و تــاش زندگی، کمک 
می کند امیــد و توکل اســت. امید و 
امیدواری که به معنای همیشه لبخند 
داشتن نیســت و به عنوان یک نگرش 
ذهنی و عاطفی که بر کیفیت زندگی 
تمرکز دارد و به زندگی با چشــم انداز 
مثبت بنگریــم. امیدی کــه به جای 
تلخکامی، دنیا را جــای بهتری برای 
زندگی  خودمــان و دیگــران تبدیل 

می کند.

  
اینــک کــه صــدای قدم هــای بهار 
نرم نرمک شــنیده می شــود، بیایید 
سنگینی بار این ســال را هم پشت در 
اسفند بگذاریم و به بهار درود بگوییم 
و مثل بهار ســخاوتمند و قدردان مهر 
الهی باشــیم، محبــت را دریغ نکنیم 
برای تغییــر مصمــم گام برداریم که 
راز بزرگ بهار همیــن حول حالنا الی 
احســن الحال اســت. و همین آخر 
ســالی و دمدمای بهار، چند قانون را 
برای خودمان بگذاریم و دســت به کار 
شویم و زانوی غم بغل نگیریم، تسلیم 
کاستی ها نشــویم که انرژی تلخ برای 
خود و دیگــران به همــراه می آورد و 
نتیجه ای جز حال بــد در روز و هفته 
و ماه هــا را در پی نــدارد. همت کنیم 
بــه مثبت اندیشــی، امیدآفرینــی، 
خیرخواهی و خیرآفرینی، بخشش و 
دستگیری را ســرلوحه امورمان قرار 
دهیم و امیدبخش باشــیم. امیدی که 
مانند نوری در تاریکی می درخشــد و 
شوق ادامه حیات را در هر فرد تقویت 

می کند.

  
جادوی کلمات را دست کم نگیریم که 
چیزی به اندازه واژگان انرژی بخش و 
دلگرم کننده، نمی توانند باشد. در کنار 
اینها بــا درک همدیگر تســلی بخش 
دردها و نیازهای هم باشــیم و مروج 
امیــد و امیدواری؛ ولو بــا یک لبخند 
ســاده و قــرار بگذاریــم از افــراد و 
جمع های ســمی دوری و به خودمان 
یادآوری کنیــم که تنهایــی بهتر از 

همنشینی با افراد منفی است.

  
صفحه های ویژه پیش رو هم پیشکش 

همراهی و همدلی شما.

می
حلی

ی 
 عل

مد
مح

ح:   
طر

بهار دلنشین 
غالمحسین بنان

حاجی فیروز 
مرتضی احمدی

بهار آمد 
بیژن خاوری

گل می روید 
به باغ

عباس بهادری

نوروز
همایون شجریان

بهار بهار 
ناصر عبداللهی

سرنای نوروز 
گروه رستاک

خاطره بازی با 
ترانه های بهاری

با اســکن ایــن بارکدها 
و شــنیدن چند آهنگ 
نوستالژیک با حال و هوای 

متفاوت منتظرعید بمانیم.

یادداشت

گفت وگوی نوروزی با رحمان عموزاد، ستاره کشتی 
جهان که به چند دلیل سال 1401را استثنایی و 

خودش را سرباز مردم می داند

 دیدار با محمود پاک نیت، بازیگری که لحظه 
 سال تحویل همیشه خانواده و شیراز را به همه دنیا 
ترجیح می دهد

خاطره بازی با نجات علی مرادی 
که در بیش از 100فیلم و سریال 

بازی کرده است

حامد همایون که از کودکی سودای خوانندگی 
داشته و حاال تا پای ثبت رکورد در گینس هم 

پیش رفته زادگاهش را بسیار دوست دارد

خاطره بازی با اصغر نقی زاده، 
چهره آشنای فیلم ها  و سریال های 
دفاع مقدس و بازیگر سریال »زیرخاکی« 

 گفت وگو با محمد عسگری که امسال 
 سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی فیلم اول 
جشنواره فیلم فجر را برای »اتاقک گلی« به دست آورد

 صهبا شرافتی که نوروز امسال با نقش »روناک« 
در قاب جادویی مهمان خانه های ماست، فرصت 

تهرانگردی را از دست نخواهد داد

حاال من به مادربزرگ 
عیدی می دهم

بهترین عیدی: در کنار 
خانواده بودن 

 حال و هوای شب عید 
را بسیار دوست دارم

 خوشا شیراز 
و وضع بی مثالش

 نوروز در جبهه ها 
دوست داشتنی بود

نوروز، برایم یادآور 
دید و بازدیدهاست

از بازی در »نون خ« 
خسته نمی شوم

دلخوش بمانیم 
به نوبهار

پروانه بهرام نژاد

دبیر  روز هفتم

گفت وگو با هنرمندان و چهره های سرشناس 
 ورزش و هنر، همرا ه با يك راهنماى 

جمع و جور براى اينكه اگر عيد مسافرت 
نمی رويد، دست كم در تهران  خوش بگذرانید

وقت بهارست خیز
تا به تماشا رویم

لحظه تحویل سال، در 
جوار بارگاه امامزادگان 
مقلب القلوب بخوانیم و 

دل تکانی کنیم

پیشنهاد معنوی

این پیشنهاد شادِ شاد را در 
برنامه های تان قرار دهید

پیشنهاد موسیقی

سریال های نوروزی امسال 
مخاطبان شان را غافلگیر 

می کنند

پیشنهاد سریال

همزمانی نوروز و  ماه مبارک 
رمضان اکران سینماها را 

رونق می دهد

پیشنهاد فیلم

 در ۱۳ روز اول بهار این
 ۱۳ پیشنهاد تئاتری را 

از دست ندهید

پیشنهاد تئاتر

عید جان می دهد برای 
دیدن جاهایی که تا به 

حال فرصت بازدیدشان را 
نداشته اید 

پیشنهاد موزه

اوقات فراغت عید، جان 
می دهد برای گشت و گذار 

فرهنگی و هنری

پیشنهاد 
فرهنگی و هنری
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کمتر کسی تصور می کرد که جوان بی ادعای مازندرانی در چشم برهم زدنی 
به فوق ستاره کشــتی ایران و دنیا تبدیل شــود و نامش بیش از هر 

ورزشکار ایرانی دیگری بر ســر زبان ها بیفتد.رحمان عموزاد خلیلی در مسابقات جهانی 
بلگراد که شهریور ماه امسال برگزار شد، همه رقبا را قلع و قمع کرد و چنان درخشید که 

حاال خیلی ها او را مثل حســن یزدانی مایه فخر کشتی ایران در دنیا می دانند. آزادکار 
تیم ملی کشتی و جوان 20ساله آتیه دار این سرزمین، سال 1۴01را استثنایی ترین سال 
زندگی اش می داند؛ هم به خاطر قهرمانی در مسابقات آسیایی، هم به خاطر ایستادن بر 
بام کشتی دنیا و هم بابت پیدا کردن نیمه گمشده اش و پیوستن به جمع ورزشکاران 
متاهل. با او که این روزها در اردوی تیم ملی کشــتی آزاد به سر می برد و برای تکرار 
افتخارات گذشته تمرین می کند، درباره روزهای درخشانش در سالی که گذشت و 

خاطرات عیدانه دوران کودکی اش گفت وگو کرد ه ایم.

گفت وگوی نوروزی با رحمان عموزاد، ستاره کشتی 
 جهان که به چند دلیل سال 1401را استثنایی

و خودش را سرباز مردم می داند

    یکی از بهترین اتفاقات کشتی ایران در سالی که 
در حال اتمام است، معرفی شما به عنوان سوپراستار 
جدید کشــتی ایران بود. چطور شد که رحمان 
عموزاد انگار ناگهانی در کشتی دنیا درخشید و 

محبوبیت عجیبی هم در میان مردم پیدا کرد؟
 خیلی ها وقتی مرا می بینند این سؤال را مطرح می کنند و 
در جواب همه آنها می گویم زحمت کشیدم. در اردوهای 
تیم ملی تمرین های خیلی ســخت و فشرده داشتم و 
مربیان تیم ملی خیلی برایم وقت گذاشــتند و زحمت 
کشیدند. فکر می کنم همه ما در مسابقات جهانی بلگراد 
مزد زحمات مان را گرفتیم. از آن روز تا کنون حس خیلی 
خوبی دارم که توانســتم دل مردم کشورم را شاد کنم و 
امیدوارم تا چندین و چند ســال بعد بتوانم این مدال و 
عنوان را تکرار کنم. به طور کلی امسال برای من با تمرین 
و مســابقه گذشــت و نتیجه تالش ها هم که عالی بود. 
مالک موفقیت ما کشتی گیرها رضایت مردم است. هر 
موقع مردم راضی باشند معلوم است که مأموریت مان را 

درست انجام داده ایم.
    البته خیلی از کشــتی گیران مثل شما سخت 

تمریــن می کنند اما نتیجه 
مطلــوب هــم به دســت 
نمی آورند، به نظر دلیل اصلی 
ویژگی مبارزه طلبی و داشتن 

روحیه شکست ناپذیری روی 
تشک کشتی اســت که شما 

به بهترین شــکل ممکن آن را به نمایش 
گذاشته اید.

ببینید، موفقیت در کشتی هم فرمول خاص 
خودش را دارد. یک کشتی گیر برای اینکه در 
دنیای حرفه ای مطرح شود و موفقیت هایش 
تداوم داشته باشــد، باید قدرت و زور بازوی 
یک وزنه بردار، ســرعت و اســتقامت یک 
دونده و تمرکز یک شــطرنج باز را داشته 
باشد.کشــتی واقعا ورزش سنگینی است 
و اینگونه نیست که همه اتفاقات در روز 

مسابقه و روی تشک کشتی رقم بخورد.
    به نظر می رســد کشتی گیری در 
اندام و وزن شما همه این فاکتورها 

    تعطیالت نوروز را هم تمرین می کنید یا برنامه 
دیگری دارید، این ایام را چطور می گذرانید؟

امسال تا 20فروردین ماه در اردوی تیم ملی هستم. اصال 
5سال است که در اردوهای تیم ملی زندگی می کنم و 

کمتر پیش خانواده ام بوده ام.
    پس چند سال است لحظه تحویل سال دور از 

خانواده بودید.
بله همینطور است، وقتی 15سال داشتم، برای نخستین 
بار به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شدم و از آن روز 
تا االن رنگ گــردش و تفریح و عید و ســیزده به در را 
ندیده ام. در واقع خانه کشــتی به خانه اصلی ما تبدیل 
شده و شب و روز اینجا هستیم. البته این هم یک سبک 

زندگی است و شخصا از آن لذت می برم.
    با این اوصاف دلتان برای جنگل های سرسبز 

هیرکانی تنگ نشده است؟
من در خلیل شــهر و روســتای »عمــوزاد محله« که 
5کیلومتر با بهشــهر فاصله دارد به دنیا آمدم که جای 
خیلی سرسبزی است. آنجا جنگل های زیادی دارد که 
پشت کوه »جهان مورا« هســتند. روستای ما با خلیج 
گرگان و تاالب میانکاله هــم فاصله زیادی ندارد و یک 
منطقه رؤیایی است اما از آن حال و هوا دور شده ام و در 
شهر بزرگ و شلوغی مثل تهران زندگی می کنم. البته از 
روز اول تا پنجم فروردین اردو نداریم و برای بازدید اقوام 

و دوستانم به عموزاد محله خواهم رفت.
    در دید و بازدیدها بیشتر عیدی می دهید یا از 

بزرگ ترها عیدی می گیرید؟
تا قبل از اینکه ملی پوش کشــتی شــوم بیشتر عیدی 
می گرفتم. یــادش بخیر؛ نخســتین عیــدی را هم از 
مادربزرگم گرفتم که یک اســکناس هــزار تومانی بود. 
همه شوق و ذوق ما این بود که عید برسد و یک اسکناس 
ســبز هزار تومانی از مادربزرگ عیدی بگیریم. بعدها از 
مادربزرگم 5هزار تومانی عیدی می گرفتم اما باور کنید 
برکت آن اسکناس های هزار تومانی بیشتر بود و هر چه 
خرج می کردم تمام نمی شد. البته حاال روال تغییر کرده و 
من به مادر بزرگم عیدی می دهم و از این بابت خوشحالم.
    در لحظه سال تحویل چه آرزویی دارید و چه 

دعایی می کنید؟
آرزویم این است که خداوند تن سالم بدهد تا برای این 
مردم کشتی بگیرم. دعایم این است که خداوند قدرت 
و انرژی و راه سعادتمند شدن را به من یاد بدهد. برای 
شفای همه مریض ها هم دعا می کنم چون معتقدم تن 

سالم از هر سرمایه ای ارزشمندتر است.
    فکر می کنید در سال آینده چه سرنوشتی در 

انتظارتان است؟
سال آینده را فقط تمرین می کنم و مسابقه بین المللی 
مهمی پیش رو نداریم. قرار بود به تورنمنت بلغارستان 
بروم که که به دلیل سرماخوردگی اعزام نشدم اما اواخر 
فروردین ماه سال آینده به یک تورنمنت بین المللی دیگر 
اعزام می شوم و خودم را محک می زنم. به هر حال خودم 
را سرباز مردم می دانم و هر جا که مربیان تیم ملی بگویند 

می روم و کشتی می گیرم.

را دارد و به همین دلیل لقب »رحمان بی رحم« را به 
شما داده اند؟ می دانید چه کسی نخستین بار این 

لقب را به شما داد؟
فکر می کنم از ســال 2019که در مســابقات جهانی 
نوجوانان همه حریفانم را با اختالف زیاد شکست دادم 
و در فینال حریف آمریکایی را بردم، این لقب را به من 

دادند اما راســتش را بخواهید نمی دانم چه کسی برای 
نخســتین بار به من گفت رحمان بی رحم. فکر می کنم 
با توجه به سبک کشتی و قیافه و استایلی که دارم این 

لقب را به من دادند.
    خودتان این لقب را دوست دارید؟ واقعا روی 

تشک کشتی آدم بی رحمی هستید؟!
کشتی یک رشته ورزشــی پهلوانی است و من هم مثل 
خیلی از کشــتی گیرها آقا تختی و حســن یزدانی را 
الگویم قرار داده ام. کشتی هم برد و باخت دارد؛ یک روز 
من می برم و یک روز دیگر ممکن است حریف شرایط 
بهتری داشته باشد اما اصال دنبال این داستان ها نیستم 
که حریفانم را با امتیاز باال ببرم تا تحقیرشان کنم. من 
کشتی خودم را می گیرم. حاال اگر با نتیجه عالی ببرم که 

مبارک مردم باشد.
    در زندگی شخصی چطور، بدون دوبنده کشتی 

هم آدم بی رحمی هستید یا رحمان و مهربان؟
اتفاقا در خارج از محیط کشــتی آدم متفاوتی هستم و 
باید به من بگویند رحماِن رحیم. ما از بچگی در محیط 
کشتی بزرگ شده و از مربی هایمان یاد گرفته ایم که سر 
به زیر و متواضع باشیم. هر چه در زندگی نیاز داشته 
باشم را از خدا می خواهم و الحمدهلل که خداوند 
همه  چیز به من داده است. در ورزش که به 
هر چه می خواستم رسیده ام، پدر و مادر 
و خانواده خوبی دارم که همیشه کنارم 
هســتند و آینده هم که روشن است. 

شکر، دیگر از خدا چه می خواهم؟!
    در این ســالی که اکنون در 
شــمارش معکوس پایانی قرار 
گرفته، بهترین اتفاقی که تجربه 

کردید چه بود؟
امسال هم قهرمان آسیا شدم هم در 
مسابقات جهانی طال گرفتم اما یک 
روز خاص داشتم و آن هم روز هشتم 
آبان ماه بود که ازدواج کردم. به طور 
کلی یک سال رؤیایی داشتم و به نظرم 

زندگی ام کامل شد.

مهرداد رسولی
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   نشانی: شمیرانات، امامزاده علی اکبر چیذر، گلزار شهدای چیذر 6

 امامزاده علی اکبر)ع( چیذر یک مجموعه فرهنگی شــامل گلزار شــهدا و موزه شهدای 
شمیرانات است و هر سال در مناسبت های مختلف ویژه برنامه های متعدد در اینجا برگزار برنامهها

می شود. برای نو شدن امسال هم در گلزار شــهدا و مزار 600شهید دوران دفاع مقدس و 
شهدای مدافعان حرم و شهدای هسته ای، همراه با قرائت دعای دسته جمعی است.

هم سفره با شهدا گلزارشهدایچیذر

   نشانی: میدان تجریش، حرم امامزاده صالح ع 
 اگر ساکن مناطق شــمالی تهران هستید برای حضور در مراســم معنوی سال تحویل 

می توانید به امامزاده صالح)ع( در میدان تجریش بروید. امسال هم این ویژه برنامه در صحن برنامهها
امامزاده و با حضور گروه های مردمی مختلف برپا می شود. اجرای گروه سرود، قرائت دعای 

توسل، نقاره  زنی و نورافشانی ازجمله برنامه های تحویل سال در حرم مطهر امامزاده صالح)ع( است.

نقاره زنی در تجریش امامزادهصالحع

   نشانی: قم، مسجد جمکران 
 این مکان مقدس خارج تهران را همه می شناســیم اما در آخرین روز ســال مراسمی با 

عنوان»سالم آقا« در مسجد جمکران برپا می شود که ویژه لحظه تحویل سال است. قرائت برنامهها
زیارت آل یاسین، پخش کلیپ تحویل سال، پخش بیانات مقام معظم رهبري، شعرخوانی، 

سخنرانی و قرائت مناجات از برنامه های جمکران در لحظه های ابتدایی سال 1402خواهد بود.

غرق در معنویت مسجدجمکران

   نشانی: مهدیه شهدای بهشت زهراس 
 چه خوب است دل تکانی در جوار گلزار شهدا آن هم با قرائت زیارت عاشورا. این مراسم با 

حضور خانواده شهدا و ایثارگران و مردم در فضای معنوی مهدیه شهدای بهشت زهرا)س( برنامهها
برگزار خواهد شد. بعد از ســال تحویل هم شرکت کنندگان، مزار شــهدای گمنام را با 

شاخه های گل غبارروبی و عطرافشانی می کنند.

ادای احترام  گلزارشهدایبهشتزهراس

   نشانی:کیلومتر 6بزرگراه خلیج فارس، مرقد امام ره
 مراسمی که هر سال با عنوان»تحویل سال« در مرقد مطهر امام)ره( برگزار می شود، امسال 

هم از ساعات پایانی دوشنبه 29اسفند شروع خواهد شد و تا بامداد سه شنبه و ساعاتی بعد برنامهها
از سال تحویل ادامه خواهد داشت. این مراسم با حضور مردم و برخی مسئوالن کشوری و 

لشکری برگزار می شود.

محفل مردمی  حرممطهرامامخمینیره

   نشانی: شهرری، عبدالعظیم حسنی ع
 برگزاری مراسم سال تحویل در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( دیگر به یک سنت 

قدیمی تبدیل شده و امسال هم با حضور خیل مردم با بخش های مختلف برگزار خواهد برنامهها
شد. قرائت دسته جمعی دعای تحویل سال و شنیدن پیام نوروزی رهبری جزو بخش های 

جدانشدنی این مراسم است و زیارت حرم عبدالعظیم حسنی)ع( هم که جای خود را دارد.

برکت دعای دسته جمعی  عبدالعظیمحسنیع

   نشانی: خیابان خاوران، خیابان برادران شهید سجادی، خیابان مالیری
 آرامگاه سیده ملک خاتون که به امامزاده ملک خاتون هم معروف است، یک مکان مذهبی 

و تاریخی است که قدمت آن به دوره فتحعلی شاه قاجار برمی گردد. درهای این امامزاده از برنامهها
ساعت 24آخرین روز سال روی عموم شهروندان باز می شود و مراسم ویژه این شب هم تا 

دقایقی بعد از تحویل سال ادامه خواهد داشت.

قرار همیشگی امامزادهملکخاتون

   نشانی: سه راه تهرانپارس، بزرگراه شهید یاســینی، ورودی شمالی بوستان سرخه حصار، روستای 
همه سین 

 همه سین یکی از روستاهای نزدیک تهران است که مراسم سال تحویل در امامزاده  عبداهلل 
برگزار می شــود. این مراســم از ســاعت 24 آخرین روز سال شروع می شــود و شامل برنامهها

مناجات خوانی و دعای توسل است. مراسم ســال تحویل امامزاده عبداهلل با پذیرایی از 
شرکت کنندگان به پایان می رسد.

تحویل سال با پذیرايی امامزادهعبدهللا

   نشانی: میدان امام خمینی)ره(، خیابان باب همایون 
 اگر ساکن مرکز تهران هســتید، امامزاده روح اهلل در محله پامنار، مأمن خوبی برای این 

لحظه هاست. مراسم این امامزاده یک ساعت قبل از سال تحویل شروع می شود و شامل برنامهها
قرائت دعای توسل و قرائت قرآن توسط قاریان سرشناس کشور است. بعد از مراسم هم 
می توانید به غرفه هایی که با حضور مبلغان تشــکیل می شــود بروید و از انواع مشاوره های حقوقی و 

خانوادگی بهره مند شوید.

نیایش در محله تاریخی  امامزادهروحهللا

   نشانی: بزرگراه یادگار امام، خیابان ایثار، چهارراه ایثار، خیابان امامزاده
 مراسم سال تحویل در این امامزاده، درصورت مساعد بودن هوا از 30دقیقه بامداد سه شنبه 

در حیاط امامزاده که 5 تن از شهدای گمنام دفاع مقدس در آن آرمیده اند، شروع خواهد برنامهها
شد و تا یک ساعت بعد از سال تحویل ادامه خواهد داشت. مولودی خوانی و سخنرانی با 

موضوع نوروز و سبک زندگی ایرانی- اسالمی پیش بینی شده است.

سخنرانی و مولودی خوانی امامزادهصالحبنزینالعابدین

   نشانی: بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، بلوار پونک، کوچه امامزاده
 بقعه متبرکه این امامزاده از دیدنی هاي تهران است و قدمت آن به دوران قاجار برمی گردد. 

درهای امامزاده از ساعت 24دوشنبه روی مردم باز است و مراسم از 15دقیقه مانده به سال برنامهها
تحویل شروع می شود. این مراسم با مناجات و قرائت دعای سال تحویل شروع می شود و 

با پذیرایی به پایان می رسد.

مناجات خوانی امامزادهعینعلیزینعلی

   نشانی: لویزان، خیابان فرشادی بین خیابان های بهشتی و بنفشه
 آستان مقدس امامزادگان پنج تن لویزان، بر باالی تپه ای سرسبز قرار گرفته و عبور از این 

مسیر برای سالمندان و افراد توان یاب کمی دشوار و برای حضور جوان ترها مناسب است. برنامهها
در اینجا مراسم سال تحویل از نخستین دقایق با قرائت دعا شروع می شود و تا یک ساعت 

بعد ادامه خواهد داشت.

جشن نو شدن امامزادهپنجتن

   نشانی: میدان آزادی، برج آزادی 
 توپ در کردن در لحظه تحویل ســال دیگر برای تهرانی ها یک رسم قدیمی است و این 

مراسم هر سال به همت لشکر 23نیروی زمینی و دژبان کل ارتش جمهوری اسالمی ایران برنامهها
و با همکاری شهرداری تهران با شور و حال خاصی در میدان آزادی تهران برپا می شود. 
معموال این مراسم با نواختن  ساز و موسیقی و نمایش آیین های نوروزی اقوام مختلف ادامه پیدا می کند.

حول حالنا کنارتوپ میدانآزادی

در آستانه بهاری دیگر و به سیاق پسندیده ایرانیان باید با سال کهن خداحافظی کنیم و به تحول و نوشدن  ها 
در سال جدید سالم بلندباال بگوییم. اما برای ما پایتخت نشینانی که گشت و گذار در روزهای خلوت تهران را 
به سفرهای دور و نزدیک ترجیح می دهیم، لحظه سال تحویل هم از اهمیت خاصی برخوردار است و به دنبال بهترین انتخاب برای 
سپري کردن این اوقات هستیم. برخی مان، لحظه نوشدن را در فضای معنوی بقاع متبرکه و مساجد سپری می کنیم و برخی دیگر در 

خانه می مانیم. اگر می خواهید 1۴02را در جوار امامزادگان و مقربان الهی سپری کنید، این پیشنهادها را از دست ندهید.

بهدلخستهبگوییدخداوندیهست لحظه تحویل سال، در جوار بارگاه امامزادگان مقلب القلوب بخوانیم و دل تکانی کنیمپیشنهادمعنوی

هفت سین 
رمضانی

 سالمتی
)سیب(

آمدن بهار نویدبخــش روزهای 
نــو و آرزوهــای قشــنگ اســت 
کــه بــرای روزهــا و ماه هــای 
پیش رو در ســال جدیــد در دل 
می پرورانیــم و در ایــن میــان 
بخشی از آرزوهای قشنگ مان 
در چینــش ســفره هفت ســین 
خانــواده تجلــی می یابــد کــه 
امســال به خاطــر تقــارن  مــاه 
مبارک رمضان و عید باســتانی 
نوروز، ایــن ســفره خاطره انگیز 
می توانــد تــا حــدودی متفاوت 
و متناســب با ایــن تقــارن ویژه 
و مبــارک باشــد. حــاال بــا ایــن 
رویکــرد تــازه اگــر بخواهیــم 
ســفره هفت سین ســال جدید 
و پیــش رو را بچنیــم و همزمان 
تقــارن دو مناســبت یادشــده  
را هم لحــاظ کنیم، برای ســین 
اول، »ســامتی« جایگزیــن 
جمیــع  از  اســت.  مناســب 
جهــات همــان مفهــوم ســین 
اول در ســفره های هفت ســین 
همیشــگی، یعنــی »ســیب« را 
دارد و بــا وضــوح و صراحــت 
بیشــتر، جایــگاه ســامتی در 
زندگی انسان را یادآوری می کند 
کــه اولویــت اول، در ردیــف 
آرزوهــای هــر انســانی اســت و 
چه بهتــر کــه در لحظــه تحویل 
ســال نو، در صدر آرزوهایمان، 
داشتن ســامتی در ســالی که 

پیش  رو است، قرار بگیرد.

 سالمت جسم 
و روح انسان 

اگــر بخواهیــم بــا مفهــوم کلــی 
کلمــه ســامتی نگاهــی گــذرا 
بیندازیم، بــه وضعیت عاطفی 
اشــاره  مناســب  جســمی  و 
دارد. البته ســازمان بهداشــت 
جهانــی، ســامتی را بــا عبارتــی 
تعریــف کــرده کــه هنوز هــم از 
آن استفاده می شود؛ سامتی 
حالتــی کامــل از نظر جســمی، 
روحــی و اجتماعــی اســت و 
صرفــاً عدم وجــود بیمــاری یــا 
ناتوانی نیســت. بعدهــا به این 
عبارت فراگیــر، توضیحاتی هم 
اضافــه شــد؛ یعنــی ســامتی، 
منبعــی بــرای زندگــی روزمــره 
اســت، نه هــدف بــرای زندگی. 
ســامتی  دیگــر،  بیــان  بــه 
مفهومــی مثبــت اســت کــه بر 
منابــع اجتماعــی و شــخصی و 
همچنین ظرفیت های جسمی 
تأکیــد دارد. ایــن بــدان معنــی 
است که سامتی منبعی برای 
حمایــت از عملکــرد یــک فــرد 
در جامعــه گســترده اســت، نه 
اینکــه به خــودی خــود هــدف 
زندگــی  ســبک  یــک  باشــد. 
ســالم ابــزاری را بــرای داشــتن 
یک زندگی کامل بامعنا و هدف 
فراهم می کنــد. البتــه هر یکی 
از مــا هــم متناســب بــا روحیه، 
دانش و عایــق خود می توانیم 
برای ســامتی تعاریف تــازه ای 
داشته باشیم، اما آنچه تعریف 
ســامتی به عنــوان ســین اول 
ســفره هفت ســین امســال را 
متمایــز می کنــد، تأثیــر روزه بر 
ســامت جســم و روح انســان 
بــر آن  کــه پزشــکان  اســت 
تأکیــد و یــادآوری می کننــد، 
در زمــان روزه داری، بــدن بــه 
ســراغ ذخایــر چربــی موجــود 
بــرای تأمیــن انــرژی موردنیــاز 
مــی رود و ایــن موضــوع طبــق 
مطالعات صورت گرفته فرصتی 
مناســب برای بهبــود وضعیت 
کاهــش  بــدن،  متابولیســم 
وزن، تناســب انــدام و ارتقــاي 
ســامتی روزه داران را فراهــم 
می کنــد. از ســوی دیگــر بــرای 
برخــی از ارگان های بــدن مانند 
دســتگاه گــوارش روزه داری در 
واقع بــه مانند یک اســتراحت 
کلــی و هماننــد خانه تکانــی و 
نظافت کل سیســتم های بدن 
محســوب می شــود و بایــد این 

فرصت را غنیمت شمرد.

سین اول
علی هللا سلیمی
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11 به وقت بهار

تعیین کنم. اما سعی می کنم با توجه به هر فصل، مقصد 
مورد نظرم را انتخاب کنم.

    نوروز برای شیرازی ها چه فرقی با مردم دیگر 
خطه ها دارد؟

شیراز به واسطه آب و هوایی که دارد، از اواسط فروردین 
تا اردیبهشــت ماه گزینه ای بکر و با طبیعتی خاص و 

مملو از عطر نارنج است. 
اگر توجه کنید روز شــیراز هم در اردیبهشت ماه است 
که واقعا تمام شــهر  پر از عطر بهار نارنج می شود. در 
واقع شــیراز،   نــوروزی کامال واقعــی دارد و مردمان 
 شــیراز نیز مهمان نوازی خــاص و ویژه ای از ســایر

 استان ها دارند.
    ســال آینده برای مردم سورپرایزی دارید؟ 
آلبوم جدید شما چه زمانی وارد بازار خواهد 

شد؟
فروردین ماه آینده، تک آهنگ مورد عالقه ام به نام 
»بعضی اسم ها« با آهنگســازی و ترانه زیبای طاها 
یوسفی، کلید خواهد خورد. پس از انتشار این ترک، 
ترک شاد دیگری هم منتشر خواهد شد و برنامه سال 
آینده ام انتشار مداوم ترک های جدید و موزیک ویدئو 

و تیزر برای مردم )داخل و خارج از کشور( است.
    چه آهنگ هایــی را در خلوت خودتان 

زمزمه می کنید؟
مــن در زمان تنهایــی، غالبا موســیقی گوش 
نمی دهم و در بیشتر اوقات برای افزایش اطالعات 
عمومی ام گوش دادن به رادیو یا پادکســت را 
ترجیح می دهم. از میان موســیقی ها هم، 
سنتی ترجیح من اســت و مرحوم استاد 
شجریان که بدون شک یکی از پدیده های 
موسیقی کشور بوده اند را همیشه برای 

گوش دادن انتخاب می کنم.
    برای سال تحویل زیرلب چه 

آرزویی می کنید؟
ارادتمند همه مردم کشورم هستم و 
آرزو می کنم ســال پیش رو سرشار از 
شادی و امید باشد و روزهای خوشی 
برای همــه آرزومندم. البتــه منتظر 
ســورپرایزهای جدیدی هم از سمت 
ما باشــید و امیدوارم که مثل همیشه 

بتوانیم دل مردم را شاد کنم.

هم پیــدا می کنید یا پس از اجرای کنســرت 
برمی گردید؟ بیشتر کجاها می روید؟

تمرکز مــن در هر شــهر فقط و فقــط روی برگزاری 
کنسرت است و قبل از آن هم فقط استراحت می کنم 

و در زمان برنامه روی استیج می روم. تفریح، 
زمان دیگری دارد و در مدت کنســرت، 

تمام توجه مــن روی همین موضوع و 
کیفیت آن است. من سعی کردم کارم 
را از تفریح جدا کنــم و برای هرکدام 
زمان و برنامه خــاص خودش را درنظر 
بگیرم. به نظر من اگر کار و تفریح باهم 

ترکیب شوند، ممکن است روی هم تأثیر 
بگذارند و در نهایت هیچ کدام آن کیفیت 

مطلوب را نداشته باشد.
    پس به واســطه حرفه تان اهل سفر 

نیســتید؟ نخســتین گزینه سفرهای 
داخلی برای شما کدام شهر است و چرا ؟

انتخاب نخســتین گزینه داخلی سفر برای من 
ســخت اســت، چون واقعا انتخاب یک 

گزینه در بین این همه شــهر و 

    یکی از ویژگی های شما همراهی با گروه های 
خیریه و اجراهای رایگان برای آنهاست. ریشه 

این همراهی در چیست؟
وظیفه انسانی هر فردی جبران لطف و محبت خداوند 
اســت. صدای من و راهی که خدا پیش رویم گذاشته 
است را مدیونش هستم و برای جبران الطاف خداوندی 
هرکاری که بتوانم انجام خواهم داد. همچنین زمانی که 
فردی به واسطه توجه و لطف مردم به شهرت و جایگاهی 
می رسد، وظیفه دارد از تمام جهت ها در خدمت مردم 
باشد. امور خیر نیز از ابتدا در برنامه ها و اهداف من بوده 
چرا که عالوه بر گره گشایی و کمک به دیگران، مسبب 

حال خوب خودمان نیز هست.
    در این ســال ها عواید مشارکت در خیریه ها 
را در زندگی شــخصی، کجا و چقدر احساس 

کرده اید؟
به نظر بنده زمانی که یک فرد موفق به خوشحال کردن 
قلب یک انسان دیگری شود، انجام این امور خیر منجر 
به بهبود حال خود انسان هم می شود. این خوشحالی 
و شادی قلبی همیشه بزرگ ترین موهبتی است که در 
چنین برنامه ها و کارهایی نهفته است. یعنی انجام کار 

خیر، اول از همه حــال خودمان را خوب و 
انرژی مــان را مضاعف می کنــد. همچنین 
وقتی انرژی های خوبی کــه در اطراف مان 
وجــود دارد را بتوانیم جــذب کنیم، دیگر 
کارها هم بــه بهترین شــکل ممکن انجام 
خواهد شد و تأثیر باالیی در زندگی روزمره 

ما خواهد داشت.
    در این شب عیدی برای شاد کردن 

دل نیازمندان چه پیشنهادی دارید؟
از آنجا که این روز ها مسئله اقتصاد پررنگ 
و به نوعی گذران زندگی برای همه ســخت 
است، خوب است که هرفردی در حد توان 

خودش کمک کند. به ویژه حاال که شــب عید نزدیک 
است و بچه های بی بضاعت بســیاری در اطراف همه 
وجود دارند که لباس حتی معمولی ندارند چه برســد 
به نو که آرزوی هر  کودکی است که داشته باشد. البته 
توانایی مالی همه شــاید به انجام ایــن مدل کمک ها 
نرسد، اما یک لبخند ســاده می تواند کارساز باشد و به 
قول معروف راه دوری نخواهد رفت و دل یک انسان را 
شاد کند. یعنی هرفردی در حد توان خود باید کمک 
کند. من کسی نیستم که در این باره پیشنهادی داشته 
باشم اما می دانم که مردم ایران قلب های بزرگی دارند 
و خودشان خیلی بهتر از هرکسی آگاهند که چه کاری 

باید انجام بدهند.
    برای نوروز چه برنامه ای دارید؟

برنامه اصلی من برای نوروز، انتشار یک آهنگ جدید 
است و البته از اواسط تا انتهای فروردین ماه نیز آماده 
اجرای کنسرت خواهم بود. نخستین کنسرت من در 
سال جدید در شیراز و در زادگاه خودم برگزار خواهد 
شد. پس از آن به ترتیب ســراغ دیگر شهرها می رویم 
و در آنجــا برنامه های متعددی را اجــرا خواهیم کرد. 

زیبایی هــای منحصر به فــرد هر کدام کار را دشــوار 
می کند. نمی توانم بگویم یک مکان یا شهر به خصوص 
برایم اولویت دارد  اما من اماکن تاریخی را به شــدت 
دوست دارم. برای مثال چون به واسطه شغلی که دارم 
ســاکن تهران هستم، دوســت دارم بافت 
تاریخی یزد و اصفهان را ببینم. همچنین 
برای طبیعت گردی خب طبیعتا هم 
شــمال و جنوب را دوست دارم و 
به همین خاطر نمی توانم اولویت 

همچنین اعضای گروه من کامال تغییر کرده اند و قرار 
است با شکل و شمایل جدیدی به میزبانی مردم برویم.
    اجراهای نوروزی شــما چه تفاوتی با اجرا در 

روزهای عادی سال دارد؟
نوروز همیشه حال متفاوتی دارد و مردم هم این حال 
خوب را حس می کنند و تنها به دنبال جذب این حال 
و هوا هستند. وقتی که این اجراها در روزهای سال نو 
است، حال و هوای متفاوت مردم کامال نمایان می شود 
و به تبع آن ما هم انرژی بیشتری از مردم می گیریم و 
حس و حال متفاوتی در این روزها رقم می خورد. این 
حال خوب همه ما بیشــتر به رسم و رسوم برمی گردد 
و در تمام ایران مــوج می زند و مختص به یک شــهر 
و یا یک منطقه خاص نیســت. شــما تصور کنید در 
شــرایط عادی وقتی یــک مجموعه از افــراد برای 2 
ساعت شادی دور هم جمع می شوند چه حال و هوایی 
رقم می خورد، حال همین را برای نوروز و حال خوش 
 همه ایران درنظــر بگیریم که قطعــا غیرقابل وصف 

خواهد بود.
    در کنار اجرای برنامه، فرصت گشــت و گذار 
و بازدید از جاذبه های گردشــگری هر شهر را 

هفت سین 
رمضانی

 سحرخیزی 
)سمنو( 

ســفره  دوم  ســین  امســال 
می توانــد  هفت ســین مان 
»ســحرخیزی« باشــد. همــان 
لحظــات شــیرین و دل انگیزی 
کــه روح و جســم هــر انســان 
طالــب آرامش در پنــاه خداوند 
را صیقل می دهــد و صفای ماه 
مبــارک رمضــان در ایــام عیــد 
نــوروز را دوچنــدان می کنــد؛ 
تجربــه ای دل انگیــز در زمانــی 
متفــاوت کــه همزمــان بــا بهــار 
طبیعــت، درهای رحمــت الهی 
هــم روی بندگانــش گشــوده 
می شــود تــا هــر انســان بــا تقوا 
توشــه ای از ایــن ســفره الهــی 
بــردارد کــه روی روزه داران 

گشوده شده است.
دریافت برکات آسمانی

اهمیــت ســحر و ســحرخیزی 
تــا جایــی اســت کــه در برخــی 
روایــات بــه جایــگاه واالی آن 
از جملــه،  اســت،  یادشــده 
واژه ای بــا عنوان»ُســحره« در 
بعضــی روایــات آمــده کــه بــه 
یک ســوم پایانــی شــب اطــاق 
می شــود و از فضیلــت باالیــی 
بهتریــن  اســت.  برخــوردار 
زمان نماز شــب هم بــه همین 
زمــان نســبت داده شــده کــه 
تقریبــاً یک یــا 2ســاعت مانده 
بــه اذان صبــح اســت و تــاوت 
قــرآن، دعــا، مناجــات در آن 
ثــواب بســیاری دارد. کســی 
که مقید باشــد نســبت به این 
زمــان و شــب زنده داری کنــد 
کــه ســیره علمــا و بــزرگان بوده 
اســت، قلــب و روح و جانــش 
ظرف خوبی بــرای درک معارف 
الهی و دریافت برکات آسمانی 
می شــود. بعضــی  از بــزرگان 
ســحر  کســی  اگــر  گفته انــد 
داشته باشــد، همه  چیز دارد و 
اگر کسی ســحر نداشته باشد، 

هیچ چیز ندارد.
صفای جان

سحرخیزی و عبادت در سحر، 
آثار و نتایجی هم برای اجتماع 
دارد ولی فراموش نکنیم که در 
وهله اول، در خــود فرد تحولی 
ملموس و محســوس به وجود 
می آورد. نخستین اثر اجتماعی 
ســحرخیزی، قــدرت آرامشــی 
است که استفاده از سحرگاه به 
انسان دست می دهد، درست 
مثل سمنو که مظهر نیرومندی 
و قدرت است و استرس فرد را 
کم می کند، با ســحرخیزی هم 
اعتمــاد به نفــس فــرد افزایش 
بــا  وقتــی  انســان  می یابــد. 
آرامش در صحنه فعالیت های 
اجتماعی ظاهر شود، به راحتی 
بر اعصاب خود تسلط می یابد 
و کارهــای روزمــره را بــا صبــر و 
وقار انجــام می دهد. اثــر دیگر 
ســحرخیزی هم این اســت که 
انســان نســبت به زمان، هم از 
منظــر کمــی و کیفــی مدیریت 
پیــدا می کند. اگر انســان مقید 
باشد که ســحرگاه را درک کند، 
زمانــش را به گونــه ای تنظیــم 
می کند که شب ها زود بخوابد 
و صبح هــا زود برخیــزد. ایــن 
فــرد بــا چنیــن نظمــی کــه پیدا 
می کند در صحنــه اجتماع هم 
ارزش زمــان را پاس مــی دارد و 
بــا زمانبندی مؤثــر کارهایش را 
پیش می بــرد. همچنین تمرکز 
شــخص افزایش می یابد چون 
بسیاری از کارشناسان سامت 
معتقدنــد كــه درک ســکوت و 
آرامــش ســحرگاه بــه انســان 
تمرکز می بخشــد، به خصوص 
اینکــه اگــر در کنــار عبــادت 
سحرگاهی، مطالعه هم داشته 
باشــیم ایــن تمرکــز، دوچندان 

می شود.

سین دوم
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   نام برنامه: کنسرت موسیقی    زمان اجرا: متغیر در نوروز    بهای بلیت: از 1۵۰تا ۷۵۰ هزار تومان
   نشانی: سالن های برج میالد، هتل اسپناس پالس و نمایشگاه بین المللی

بسیاری از خواننده های کشــورمان روی تعطیالت نوروز حساب ویژه ای باز کرده اند و با اجرای 
کنســرت های متعدد از تهران تا کیش میزبان عالقه مندان به موسیقی هستند. اما در پایتخت ویژگی

برخی از سالن ها در سئانس های ویژه پذیرای افراد خواهند بود که برنامه آنها در همین یکی دو 
روز پیش رو نهایی اعالم می شود و می توانید اینترنتی آنها را تهیه کنید.

کپسول انرژی کنسرت های نوروزی

   نام برنامه: موسیقی خیابانی    زمان اجرا: هر شب 
   بهای بلیت: رایگان    نشانی: خیابان امام خمینی)ره(، خیابان سی تیر

یکی از خیابان های معروف تهران به واسطه وجود غذافروشی های رنگارنگ، سی تیر است و در 
روزهای تعطیل و مناسبت ها مملو از جمعیت می شــود و جنب وجوش خاصی در آنجا به راه ویژگی

می افتد. اما فعالیت گروه های موسیقی کوچک و تقریبا بی نام و نشان از دیگر جذابیت هایش است 
که برای تماشای کنسرت رایگان و حمایت از هنرمندان می توانید به این خیابان سر بزنید.

هم غذا و هم صدا خیابان سی تیر 

   نام برنامه: جنگ عیدانه     زمان اجرا: هر شب از ساعت 19
   بهای بلیت: رایگان     نشانی: انتهای بزرگراه شهیدهمت، میدان المپیک

زیر چادرهای ســفیدرنگی که مانند خیمه در حاشیه بوســتان جوانمردان خودنمایی 
می کنند، حکم یک سالن روباز و مجهز برای اجراهای متنوع را دارد که در مناسبت های ویژگی

خاص برنامه ویژه در اینجا برگزار می شــود. نوروز یکی از این زمان هاست و برنامه های 
موسیقی متنوع با حضور اقوام مختلف ایرانی هر شب به اجرا درمی آید.

لحظه های ماندگار بوستان جوانمردان

   نام برنامه: جنگ عیدانه     زمان اجرا: هر روز از ساعت 18تا 22
   بهای بلیت: رایگان    نشانی: حدفاصل بزرگراه های شهیدهمت و شهید همدانی

در کنار این دریاچه به عنوان قطب  گردشگری، امکانات تفریحی و گردشگری زیادی هم 
ساخته شده که یکی از آنها وجود یک فضای مجهز و زیبا برای برپایی اجراهای موسیقی و ویژگی

نمایش است. در این محوطه جنگ های شبانه، تئاتر و کنسرت های متنوعی برپا خواهد 
شد که در روزهای سال نو، می توانید مهمان این دریاچه باشید.

شمیم عطر بهار دریاچه چیتگر

   نام برنامه: حضور گروه های موسیقی     زمان اجرا: هر روز از ساعت 16تا 22
   بهای بلیت: رایگان    نشانی: میدان آزادی، حوالی برج آزادی

یکی از نوستالژیک ترین مکان ها در تهران همین برج آزادی است. ستون های زیبا و محوطه 
جذابی که در وسط یک میدان بسیار بزرگ قرار دارد، در روزهای نوروز قرار است به یکی ویژگی

از پاتوق های عالقه مندان به موسیقی و هنرهای نمایشی تبدیل شود و گروه های مختلفی 
از سراسر کشور در این میدان خاطره انگیز نمایش اجرا کنند.

یک میدان خاطره برج آزادی 

   نام برنامه: اجرای موسیقی اقوام     زمان اجرا: هر روز از ساعت 16تا 22
   بهای بلیت: رایگان     نشانی: تقاطع بزرگراه های شیخ فضل اهلل و حکیم

یکی از مهم ترین پاتوق های تهران که می توان به راحتی نوروز در آنجا خوش بگذرانید، برج 
میالد است. در محوطه پایینی این سازه بلندمرتبه، فضای بسیار بزرگ و زیبایی وجود دارد ویژگی

که در مناســبت های مختلف برنامه های ویژه ای برگزار می شود. نوروز امسال قرار است 
گروه های موسیقی محلی در محوطه جشنواره شاد و متنوعی را برگزار کنند.

شادی در نماد تهران برج میالد

   نام برنامه:اجرای موسیقی زنده رستورانی    زمان اجرا: همزمان با شام 
   بهای بلیت: ورودی متغیر    نشانی: رستوران های سنتی شهر

از همین امروز که این روزنامه را در دســت دارید، برنامه های اجرای موســیقی نوروزی 
به صورت زنده در بسیاری از رستوران های شهر شروع شده و تا پایان تعطیالت عید ادامه ویژگی

دارد. اگر به خوردن غذا و همچنین تماشای اجرای موسیقی زنده عالقه دارید، به راحتی 
می توانید یکی از این رستوران ها را انتخاب کنید و از حضور چند منظوره لذت ببرید.

شب های دلنشین موسیقی زنده 

   نام برنامه: جنگ عیدانه     زمان اجرا: هر شب از ساعت 19تا 22
   بهای بلیت: رایگان     نشانی: خیابان دکتر شریعتی، تقاطع خیابان معلم 

برنامه های فرهنگی هنری متعدد، جذاب و جالب توجه است. این شب ها هم قرار است با 
اجرای جنگ های شبانه و عیدانه میزبان خوبی برای پایتخت نشینان و مسافرانش باشد. ویژگی

براساس شنیده ها تعدادی از خوانندگان سرشناس موسیقی کشور، رایگان در محوطه و 
سالن های این باغ موزه اجرای زنده خواهند داشت.

زیر آسمان  محوطه باغ موزه قصر

   نام برنامه: آبنمای موزیکال    زمان اجرا: هر شب، ساعت2۰تا 22 
   بهای بلیت: رایگان    نشانی: بزرگراه خرازی، قبل از بلوار شهید اردستانی 

یکی از مجموعه های تفریحی و گردشگری غرب تهران، در حوالی محله وردآورد، ایران مال 
است که فارغ از جذابیت ها و هیجان هایی که اینجا دارد، محوطه زیبا همراه با یک استخر ویژگی

متفاوتش با داشتن آبنمای موزیکال، خالق لحظه های خاص برای مراجعان است. حضور 
در حوالی این آبنمای موزیکال، می تواند شب های به یادماندنی  و رایگان را برای شما رقم می زند.

مدرن و جذاب وردآورد 

   نام برنامه: حضور گروه های موسیقی     زمان اجرا: هر روز از ساعت 18تا22
   بهای بلیت: رایگان     نشانی: چهارراه جهان کودک، به سمت میدان آرژانتین

بوستان آب وآتش که تقریبا در شمال تهران، امکانات بسیاری را در اختیار گردشگران قرار 
می دهد. این مجموعه جذاب در روزهای تعطیل و به ویــژه ایام نوروز، پذیرای گروه های ویژگی

موسیقی هم است که اجراهای خود را در اختیار گردشگران قرار می دهند. عالوه بر این، 
در گوشه و کنار این بوستان هم گروه های هنری اجرای رایگان خواهند داشت.

ترنم بهاری بوستان آب وآتش 

   نام برنامه: پاتوق موسیقی    زمان اجرا: هر روز 
   بهای بلیت: رایگان    نشانی: انتهای خیابان فاطمی، نبش خیابان جمالزاده

از نام این پیشــنهاد کامال پیداست که قرار اســت کجا و چرا بروید. خانه موسیقی ایران 
همیشه و در همه روزهای سال پاتوق اهالی فرهنگ و دوستداران دنیای موسیقی است. ویژگی

در روزهای نوروز هم اگر به این خانه سربزنید، جوانان جویای نام بسیاری را می بینید که 
در مقابل خانه، هنرنمایی می کنند. در روزهای نوروز هم حال و هوای این پاتوق تماشایی است.

پایگاه نواهای ایرانی خانه موسیقی 

   آهنگساز: محسن نفر     تعداد قطعه: 9
   ناشر: حوزه هنری 

در روزهای نوروز قطعا زمان فراغت زیادی را خواهید داشت و شاید تمایل داشته باشید که 
در خانه بمانید و استراحت کنید. اگر حال و هوای موسیقی به سرتان زد، پیشنهاد می کنیم ویژگی

آلبوم موسیقی زار را تهیه کنید و از نوای موسیقی سنتی و ایرانی لذت ببرید. این آلبوم 
موسیقی 9قطعه دارد که به تازگی مرکز موسیقی حوزه هنری آن را روانه بازار کرده است.

یک اثر شاخص آلبوم موسیقی زار 

   خواننده: حسام الدین سراج     تعداد قطعه: 3    ناشر: حوزه هنری 
یکی دیگر از آلبوم های موسیقی ارزشمند که نوای آن می تواند روزهای نوروز را خاطره انگیز کند، 

این آلبوم موسیقی است که توسط حسام الدین سراج به تازگی منتشر شده است. این آلبوم موسیقی ویژگی
یکی از تازه ترین آثار منتشر شده توسط مرکز موسیقی حوزه هنری است که با آهنگسازی همایون 

رحیمیان، خوانندگی حسام الدین سراج و روایت وحید جلیلوند در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.

صدای آشنا آلبوم بوسه بر ماه

در روزهای سال نو، تنها دغدغه ای که وجود ندارد کار اســت و تمام تالش همه ما در این ایام رفع خستگی روزهای گذشته و آمادگی برای یک سال 
جدید است. یکی از راه های رسیدن به این آرامش، شنیدن موسیقی اســت.از این رو در روزهای نوروز به راحتی می توان به جشنواره ها و پاتوق های 
موسیقی که در شهر و اطراف مان برگزار می شود، سر بزنیم و خوراک روح مان را تأمین کنیم. بیشتر این پاتوق هایی که در مکان های عمومی برنامه 
ارائه می دهند رایگان هستند و محیط آن کامال خانوادگی است. به ویژه امســال که همزمان با نیمه اول ماه رمضان است و جنگ های رمضانی هم در 

گوشه وکنار شهر دایر.

در این بهار ای صنم بیا و آشتی کن پیشنهاد موسیقی
این پیشنهاد شادِ شاد را در برنامه های تان قرار دهید

حامد همایون که از کودکی سودای خوانندگی 
داشته و حاال تا پای ثبت رکورد در گینس هم پیش 

رفته زادگاهش را بسیار دوست دارد

خوشا شیراز و 
وضع بی مثالش

در تاریخ موسیقی کشورمان، صداهای ماندگار بسیاری 
 زاده و برای همیشــه ماندگار شــده اند. یکی از این 

آدم هایی که سودای خوانندگی را از همان بچگی در ســر داشت و خالف راهی که 
خانواده برایش انتخاب کرده بودند را پیش گرفت، حامد همایون است. جوان پرشور، 

خنده رو و خوش قلب شیرازی که سختی های زیادی را در این مسیر متحمل شد اما 
پا پس نکشید و تا مرز ثبت رکورد بیشترین تعداد اجرای زنده در یک سال هم پیش رفت. 
او حاال به یکی از چهره های اصلی در صنعت موسیقی کشور تبدیل شده و البته پای ثابت 
اجراهای خیرخواهانه است. صدای همایون عالوه بر احساس جنس متفاوتی هم دارد و این 
قدرت در آن دیده می شود تا هر آدمی و با هر سن وسالی را مجذوب خود کند. خواننده ای 
که یک ویژگی های متفاوتش، تلفظ خاص برخی از آواهاست.در میان شلوغی های اسفند 
و اجراهای متعدد، فرصت گفت وگوی عیدانه با همایون فراهم و حرف های خواندنی رد و 

بدل شد.

پریسا نوری- مجتبی یارزمان

کارشناسی خاک شناسی و کارشناسی ارشد 
مهندسی آبیاری و زهکشی

خواننــده، آهنگســاز اهــل شــیراز و 
رکــورددار و برگزارکننــده 280کنســرت 

در یک سال
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به وقت بهار12

بازیگر کازرونی با اخالق و متواضع کشورمان که ۶۶ بهار و نوروز را پشت سر گذاشته، به 
اندازه روزهای کودکی اش هنوز هم جمع شدن اعضای خانواده دور سفره هفت سین 

را دوست دارد و همچنان این سنت قدیمی را پاس می دارد. محمود پاک نیت که جوایز و افتخارات زیادی 
را در عرصه هنری کسب کرده، در این سال ها در دنیای هنر خوش درخشیده، نشان درجه یک هنری 

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال 13۶7گرفته و جایزه جشنواره فیلم و تئاتر فجر را هم به 
عنوان بهترین بازیگرمرد در کارنامه خود دارد. او حاال بعد از سال ها که از نقش خانش در سریال 
»روزی روزگاری« می گذرد، با نقش خان در سریال »جشن سربرون« مهمان نوروزی خانه های ما 
خواهد بود. در آستانه بهار به دیدار پاک نیت رفته ایم که سال ها عاشقانه در کنار خانواده با آرامش 

و بدون جنجال و حاشیه بازیگران امروزی به زندگی خود وفادار بوده است.

 دیدار با محمود پاک نیت، بازیگری که لحظه 
 سال تحویل همیشه خانواده و شیراز را به همه دنیا 

ترجیح می دهد

    این روزها با حضور در دست کم 2سریال نوروزی 
مهمان خانه های مردم هستید. کمی از حال و هوای 

نقش هایتان در این آثار بگویید.
همیشه از سریال های نوروزی و  ماه مبارک رمضان استقبال 
خوبی می شــود و مردم خاطرات خوبی از این نوع فیلم ها 
دارند و امســال هم که این دو مناسبت همزمان شده، این 
ســریال ها هم قرار است پخش شــود. انصافا برای این دو 
سریال زحمت زیادی کشیده شده و تیم های خوبی در آنها 
گرد هم آمده اند که امیدوارم مخاطبان را راضی کند. سریال 
»آتش و باد« یا همان جشن سربرون به کارگردانی مجتبی 
راعی امسال مهمان نوروزی مردم اســت و در این سریال 
نقش فتح اهلل خان، والی فارس که یک شخصیت منفی است 
را بازی می کنم. داستان سریال هم مربوط به زمان حکومت 
مظفرالدین شاه اســت و اتفاقات آن دوران در این استان را 
به نمایش درمی آورد. عشایر فارس هنگام پایان بافت قالی 
جشنی می گیرند به نام »سربرون« که پود انتهای قالی را 
برش می زنند و همزمان مراسم عروسی یکی از جوانان ایل 
هم برگزار می شود. نام این ســریال هم از این جشن الهام 
گرفته شده و به روایت بخشی از تاریخ کشورمان می پردازد. 
فیلمبرداری این سریال را در ایام شیوع ویروس کرونا و در 
آن شرایط خطرناک ضبط کردیم. سریال »تب و تاب« هم 
که درباره مسائل روز جامعه است و همچنین گیل دخت، در 

ایام نوروز و  ماه رمضان پخش می شود که 
امیدوارم موردپسند مخاطبان قرار بگیرد.

    پس اینجا هم شما را مانند برخی 
دیگر از نقش هایتان با کاراکتر خان 
می بینیم؛ نقشــی که انگار با سبک 
بازی شما برای مخاطب بسیار باورپذیر 
است. به راستی دوست داشتید خود 

واقعی تان هم خان بودید؟
این نقش ها در باطن با هم متفاوت هستند 
و تنها در ظاهر خان هستید. در هر جامعه ای 
کلی دبیر، پلیس و دکتــر داریم که هر کدام 

شــخصیت های خــاص خودشــان را دارند. 
شــخصیت این خان ها هم باهم کامال متفاوت 

هستند و در این سریال ها هم همینطور است که اگر 
اینطور نبود اصال بازی نمی کردم. نقش های متفاوت 
در گیل دخت، پس از باران، جشن سربرون هر کدام 
با چالش های خودش برایم جالب بوده و به همین 
دلیل آنها را بازی کرده ام. البته برعکس شخصیت 
فیلم هایی که در آنها نقش خان را بازی کرده ام، در 

زندگی شخصی من خان جایگاهی ندارد.
    در آستانه سال جدید هستیم؛ عید نوروز 
برای شــما چطور می گذرد و چه حال وهوایی 

تخم مرغ آب پز رنگی و تخمه بود و کنار آتش با هم تیله بازی 
و تخم مرغ بازی می کردیم. تخم مرغ بازی به این شکل بود 
که بچه ها تخم مرغ شان را توی مشت می گرفتند و نوک آن 
را به هم می کوبیدند. تخم مرغ هرکســی که می شکست، 
از خوردن آن محروم می شــد. در این شــب ها بساط گپ 
و اختــالط و قصه گویی هــم به راه بود و حســابی خوش 
می گذشت. البته این شب نشینی ها و از آتش پریدن گاهی 
خاطرات بدی هم داشــت، مثاًل یک بار بچه ۳ ساله یکی از 
همسایه ها می خواست از بزرگ ترها تقلید کند که توی آتش 
افتاد و اهالی محل با گذاشتن ماست روی محل سوختگی، 
بی قراری اش را کم کردند. صبح روز عیــد نوروز هم همه 
ما شــال و کاله می کردیم و به خانه مادربزرگ می رفتیم. 
مادربزرگ هم از روزهای قبل نوروز برای نوه ها و بچه های 
فامیل پول نو الی قرآن می گذاشت و تخم مرغ رنگ می کرد.

    معموال لحظه ســال تحویل چــه آرزو و دعایی 
می کنید؟

دعای من همیشه برای جوانان است، سرسفره هفت سین یا 
قبل و بعدش، آرامش جوانان همیشه دعایی بوده که از خدا 
خواستم برآورده شود. سالی پر از برکت و رحمت برایشان 
باشد و همه خواسته های شان برآورده شود و همچنین در 

کارهایشان موفق باشند.
    1402 یکی از سال هایی هســت که ایرانیان در 
تقویم شان 2بار ماه مبارک رمضان دارند. این  ماه که 
همیشه برای مردم بابرکت و ارزشمند بوده، برای شما 

چه شرایطی دارد؟
ماه رمضان را خیلی دوست دارم؛ حال و هوای افطار آرامش 
به آدم می دهد. روزه گرفتــن و به فکر همنوعان خود بودن 
را دوســت دارم. قرار بر این نیســت که با روزه داری فقط 
گرسنه باشیم بلکه این گرسنگی باید ما را به یاد همنوعان 
خودمان بینــدازد و به دیگران کمک کنیم و دست شــان 
را بگیریم. عالوه بر این وقتی در مدت یک ســال غذاهای 
ناسالم می خوریم، بدن احتیاج دارد پاکسازی کند و فرصتی 
برای استراحت داشته باشــد و دوباره برای یک سال دیگر 
آماده شــود. از نظر پزشــکی هم گرفتن روزه، برای بدن 
مفید است و ســموم بدن پاکسازی می شــود. من خودم 
به روزه گرفتن مقید هســتم و تا جایی که بدنم یاری کند 
این فریضه ارزشمند الهی را بجا خواهم آورد. همچنین به 
پســرانم هم توصیه کرده ام که این کار را انجام بدهند و به 

آن پایبند بمانند.
    از کودکی به ایــن اصل پایبند بودیــد و روزه 

می گرفتید؟
بله. یکی از خاطراتی که از زمان کودکی به یاد دارم این است 
که من و برادرانم با پدر و مادرمان ســحرها از خواب بیدار 
می شدیم و سحری می خوردیم ولی دوباره بعد از بازگشت 
از مدرسه زمان ظهر غذا می خوردیم. گاهی هم میان وعده 
می خوردیم و فکــر می کردیم روزه گرفتــن یعنی همین 
بیدار شدن سحرها و غذا خوردن است. کمتر پیش می آمد 
تا اذان مغــرب چیزی نخوریم، اما مرحوم مادرم همیشــه 
می خندید و آن خنده ها بهترین خاطره مــا از  ماه مبارک 
رمضان بود. با این حال همواره ســعی داشــتم این فریضه 

الهی را به جا آورم.

دارد؟
من به خانواده خیلی متعهد و معتقد هستم و همیشه سعی 
کرده ام در لحظه تحویل ســال و حتی آن روزهای سخت 
شیوع ویروس کرونا کنار خانواده باشم. البته گاهی در این 
ســال ها پیش آمده که زمان سال تحویل سر فیلمبرداری 

باشم اما لحظه تحویل سال جدید، تلفنی در کنار خانواده ام 
جشن گرفته و ســال جدید را به یکدیگر تبریک گفته ایم. 
سعی می کنم روزهای سال نو به شیراز بروم و لحظه تحویل 

سال جدید را کنار خانواده و اقوام شیرازی ام بگذرانم.
    شما یا خانواده تان به کدام سنت نوروزی مثل چیدن 
سفره هفت سین، عیددیدنی، خرید، سمنو پختن و... 

بیشتر عالقه دارید، یا به آن پایبندید؟
جشن های نوروزی از خرید لباس نو و خانه تکانی تا سیزده بدر 
سنت های قدیمی و مهمی برای ما هستند و البته در رسم و 
رسوم شــیرازی ها هم همه این موارد وجود دارد بسیار هم 
پایبند هستیم. شادی در همه جای ایران وجود دارد و ما هم از 
این شادی بی بهره نیستیم. حتی سفره هفت سین های اینجا 
شاعرانه و عاشقانه تر هم هست و کتاب حافظ سر این سفره 

خودنمایی می کند.
    با این اوصاف شما و خانواده سنت های نوروزی را 

برگزار می کنید؟
بله دورهم بودن خانواده ها و دید و بازدیدهای فامیلی که از 
سنت های قدیمی ما ایرانیان اســت، در آداب و رسوم اقوام 
مختلف کشــورمان اهمیت دارد. اما برای من و خانواده ام 
نه تنها مهم است که به یکی از پایه های نوروز تبدیل شده، 
به طوری که اگر این اتفاق نیفتد، احساس می کنم عید هم 
نبوده است. اما متأسفانه در بسیاری از خانواده های امروزی 
دورهمی ها و ارتباطات فامیلی کمرنگ شده و در بسیاری از 
موارد حتی دید و بازدیدهای ساالنه از رونق افتاده است. با 
همه این تفاسیر هنوز هم با همه سختی هایی که وجود دارد 
بسیاری از خانواده ها همچنان تالش می کنند تا از سنت های 
ایرانی فاصله نگیرند و خودشــان را از لذت دورهمی های 

خانوادگی و فامیلی محروم نکنند.
    به یادماندنی ترین خاطره تان از نوروز چیست؟

جشن های نوروزی ما از شــب چهارشنبه سوری شروع 
می شد که با همسایگان در حیاط یا کوچه جمع می شدیم 
و از روی آتش می پریدیم. این شب ها در دست هر یک 
از بچه ها یــک پیاله خرک )خرمای نــارس( و گردو و 

مجتبی یارزمان

هفت سین 
رمضانی

سم زدایی 
)سنجد(

تقــارن بهــار دل هــا و طبیعــت، 
یعنی شــرایطی فراهم شده که 
عــاوه بر تــازه ســاختن جســم 
و روح خــود، ســنجیده عمــل 
کنیــم و بــه پاالیــش درون مان 
هــم بپردازیم و ســموم مضر را 
از وجودمــان دور کنیــم؛ همان 
ســم های زیانبار که در روزهای 
سال در جســم و روح مان نفوذ 
کــرده و اگــر در ابتــدای ســال 
نو کــه امســال مقــارن شــده با  
مــاه مبــارک رمضــان، در ایــن 
راه نکوشــیم، چــه بســا ممکن 
اســت ایــن ســم ها در بندبنــد 
وجودمان ریشه بدواند و جسم 
و روح مان را برای همیشه بیمار 
و منزوی کنــد. بنابراین، ســین 
ســوم ســفره هفت ســین مان 
در نــــــوروز رمـــضــانــی مــــان، 
همان»ســم زدایی« اســت کــه 
اگر به درستی انجام شود، روح 
و جسم سالم و شاداب در سال 
خواهیــم داشــت و ایــن، تنهــا 
یکی از برکات تقارن ماه مبارک 
رمضــان بــا عیــد نــوروز اســت. 
درســت مثــل ســنجد کــه نماد 
فرزانگــی و زایــش اســت و چــه 
فرصتــی بهتــر از این ایــام برای 

تحقق این مهم.

 باروری و پاکسازی 
تن و روان 

اگر بــه رفتارهــای مراقبت آمیز 
انســان در قرن هــای گذشــته 
هــم نگاهــی گــذرا بیندازیــم، 
می بینیم سم زدایی و پاکسازی 
بدن انسان همواره اقدام رایج 
و معمول بــوده و هســت. بدن 
ما روزانــه با چیز هــای مختلفی 
در تماس اســت که بسیاری از 
آنها برای انســان خوب نیستند 
و گاهی اوقــات به ســم زدایی و 
بازگشت بدن به شرایط عادی 
نیــاز اســت. اما افــراد بســیاری 
بــه ایــن موضــوع توجــه ندارند 
که روح و روان ما هــم به انجام 
اقدامی مشابه نیاز دارد. ذهن 
و بــدن مــا هــر دو می تواننــد بــا 
مــوارد منفــی و چیز هايــی کــه 
برای ســامت مضر هستند پر 
شوند. بســیاری از کارشناسان 
بهداشــت و ســامت، افــکار 
افسرده کننده را به عنوان دلیل 
اصلــی ناراحتــی انســان درنظر 
می گیرنــد. به عنوان مثــال، اگر 
اخبــار مختلــف یــا مطالبــی را 
مطالعه می کنید کــه می دانید 
باعــث ناراحتــی شــما خواهنــد 
شــد، زمان آن فرا رسیده است 
که درباره سم زدایی روح و روان 
خود فکر کنید. افراد منفی نگر 
می توانند با گذشت زمان شما 
را هم شــبیه به خــود کننــد، در 
شــرایطی کــه حتــی تــا مدت ها 
پــس از وقــوع ایــن اتفــاق هــم 
متوجه آن نشوید. اگر شما هم 
جزو آن گروه از افرادی هستید 
کــه ناخواســته وقــت زیــادی را 
صــرف شــبکه های اجتماعی و 
خودتان هم احساس می کنید 
از ایــن طریــق روح و روان شــما 
در معرض آســیب اســت، ایام 
عید نوروز و  ماه مبارک رمضان 
امســال، بهترین فرصــت برای 
کنــار گذاشــتن عــادت قبلــی و 
روی آوردن به معاشــرت بیشتر 
بــا تک تــک اعضــای خانــواده و 
حتــی اطرافیــان اســت. پــس 
این فـرصت طایی را از دست 
ندهیــد و بــرای بــاروری روح و 
دســتیابی بــه ســامت جــان 

بیش از پیش تاش کنید.

سین سوم
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   کارگردان: مجید رستگار6

در فصل اول سریال »وضعیت زرد«، داستان اخراج یک مهندس طراح سانترفیوژی از سازمان انرژی 
اتمی به تصویر کشیده شد. فصل دوم این سریال متفاوت بود و نسبت به فصل اول مخاطبان بیشتری مشخصات

جذب کرد. فصل سوم سریال هم وضعیت زرد درونمایه و مضامین داستانش اجتماعی، اقتصادی و 
فضای مجازی است که با زبان طنز روایت می شود. خط داستانی این سریال، از رگه های سیاسی برخوردار است.

وضعیت زرد شبکه دو

   کارگردان: سجاد مهرگان
قضاوت های یک قاضی در دادگاه را روایت می کند که تمام موضوعات مطرح شده در آن 

براساس واقعیت است. فصل قبلی این سریال در 4۳قسمت روی آنتن رفت و بازیگر ثابت مشخصات
این مجموعه بهزاد خلج اســت که نقش قاضی را بر عهــده دارد. گوینده متن و روایتگر 
قسمت ها نیز تورج مهرزادیان است. فصل دوم این مجموعه نوروز روی آنتن می رود. در سری دوم این اثر 

سعی بر رفع نقطه ضعف ها بوده است.

آقای قاضی شبکه دو

   کارگردان: مجید اسماعیلی
در ژانر درام تاریخی در 60قسمت تهیه شده و برخالف بسیاری از سریال های تلویزیونی، 

هفته ای 2بار پخش می شــود. در خالصه داستان این ســریال آمده: »حکایت گلنار و مشخصات
اسماعیل که در میانه هیاهو و مهلکه قجری تار و پود دل هاشان با مهر و محبت هم بافته 
می شود؛ قصه و غصه عاشق و معشوقی است که اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشند، یک بهانه برای 

ماندن پیدا می کنند.« 

گیل دخت شبکه یک

   کارگردان: یونس قاسمی 
ویژه برنامه سحرگاهی  ماه رمضان است و مانند سال های گذشته اجرای آن به عهده حسن 

ســلطانی اســت. محوریت این برنامه قرآن، دعا و اهل بیت)ع( اســت. تــالوت قرآن، مشخصات
مناجات خوانی، دعای سحر، آواهای ســحری و اذان جزو بخش های ثابت آن محسوب 
می شوند که هر سال شاهدش هستیم. ویژه برنامه »ماه خدا« با حال و هوایی معنوی کاری از گروه معارف 

شبکه یک است.

ماه خدا شبکه یک سیما

   کارگردان: هادی حجازی فر
نسخه سریالی فیلم سینمایی »موقعیت مهدی« اســت. در این سریال موقعیت گردان 

عاشورا در جنگ تحمیلی به فرماندهی شهید مهدی باکری روایت می شود. حجازی فر مشخصات
عالوه بر کارگردانی، نقش شهید مهدی باکری و وحید حجازی فر هم نقش شهید حمید 
باکری را در این سریال بازی می کند. موقعیت مهدی سال گذشته در چهلمین جشنواره فیلم فجر روی 

پرده رفت و سیمرغ بلورین بهترین فیلم را از آن خود کرد.

مینی سریال عاشورا شبکه یک

   کارگردان: سعید آقاخانی
از سال۱۳۹۸ تاکنون، ۳فصل از سریال طنز »نون خ« برای شبکه اول ساخته شده است. 

در فصل چهارم و بخش جدید نون خ هم سعید آقاخانی عالوه بر کارگردانی، ایفاگر نقش مشخصات
نورالدین خانزاده است. در کنار او هدیه بازوند، یداهلل شادمانی، صهبا شرافتی، سیدعلی 
صالحی و کاظم نوربخــش ایفای نقش می کننــد. این ســریال در ۳فصل با داســتان های متفاوت، 

پربیننده ترین سریال  نوروزی صدا و سیما بود.

نون خ4 شبکه یک

   کارگردان: هادی نعمت اللهی
امسال شبکه دو سیما برنامه صبح روز بعد را برای سحرهای  ماه مبارک رمضان تدارک دیده 

و اجرای این برنامه را فرزاد جمشــیدی و سیداحمد موســویان، تهیه کنندگی این برنامه مشخصات
تلویزیونی را به عهده دارند. به گفته دست اندرکاران این برنامه سحرگاهی، قرار است این برنامه 

با یک طراحی متفاوت از شبکه دو سیما و پس از چند سال دوری با حضور جمشیدی روی آنتن برود.

صبح روز بعد شبکه دو سیما 

   کارگردان: محمد پیوندی
»قهرمان« یک برنامه گرم و پرحرارت با محوریت رقابت در زمینه آمادگی جسمانی است 

که در نوروز به آنتن شبکه سه سیما می آید. استعدادهای ورزشی با حضور در این برنامه و مشخصات
پشت سر گذاشتن بخش های مختلف و دشوار، رقابتی دیدنی و پرهیجان را رقم خواهند 
زد. قهرمان کاری از گروه اجتماعی شبکه سه است که هر شب با میزبانی یوسف تیموری و ایمان قیاسی 

برگزار خواهدشد.

قهرمان  شبکه سه

   کارگردان: یوسف منصوری
چند سالی است این برنامه سحرگاهی در  ماه رمضان از شبکه سه سیما پخش می شود تا 

ساعاتی پیش از اذان صبح، با برنامه هایی معنوی مخاطبان را با حال و هوای عرفانی همراه مشخصات
کند. امسال نیز نجم الدین شریعتی میزبان روزه داران خواهد بود. پخش مناجات های زیبا 
و شــنیدنی با گویش های محلی، مدیحه ســرایی، نماهنگ، مداحی و گوشــه هایی از دعای سحر از 

قسمت های متنوع این برنامه است.

ماهِ من  شبکه سه سیما

   کارگردان: مجتبی راعی
این ســریال زمینه تاریخی دارد و در آن ماجراهایی مربوط به سال های قبل از مشروطه 

روایت می شود. در خالصه داستان مجموعه »جشن سربرون« آمده است: »بهادر کدخدای مشخصات
ایل پوسان با کدخدای طایفه همسایه سرخو رقابت و مخالفتی دیرینه دارد. مدتی است 
آتش کینه ها خاموش شــده اســت تا اینکه ســرخو با اعتماد به نفس به خواســتگاری دختری زیبا و 

کم سن و سال بهادر جهان پسند می آید.«

آتش و باد)جشن سربرون( شبکه سه

   کارگردان: بهرام درخشان
این سریال در تهران فیلمبرداری شده و داستانش، روایتگر ماجراهایی در دفتر یک مجله 

است و مخاطب را با خود به ماجرای زندگی آدم هایی می برد که در جامعه درگیر اتفاقاتی مشخصات
خاص هستند. نقش اصلی این سریال هم درگیر پایان نامه خود درباره همین معضالت 
است. نیما شاهرخ شــاهی ، فریبا طالبی، مهدی امینی خواه، محمد فیلی، فرهاد بشارتی و بیتا خردمند 

ازجمله بازیگران این مجموعه هستند.

تو هم مثل من شبکه پنج

   کارگردان: مهرداد خوشبخت
این سریال در حال پخش، پیش از این در پخش اولیه طرفداران زیادی پیدا کرده بود. در 

خالصه داستانش آمده: »مصیب پس از 45سال می فهمد که تنها فرزند خانواده نبوده  و مشخصات
برای پیدا کردن گمشده سالیان دور مادرش، راهی تهران می شود اما خودش هم گمشده 
بزرگ تری دارد؛ عزت و احترام! مصیب مجبور اســت بین این دو گمشده یکی را انتخاب کند و همین 

داستان های پیچیده ای برایش به وجود می آورد.«

آچمز شبکه تماشا

   کارگردان: علیرضا نجف زاده
این سریال  ماه رمضان سال گذشته، هر شب از شبکه یک سیما پخش می شد. امسال شبکه آی فیلم 

که برای هواداران تماشای سریال های تلویزیونی، شبکه ای محبوب است، این سریال پرطرفدار را مشخصات
در فهرست سریال ها خود گذاشته است. خوشــنام روایتگر قصه شخصی به نام شهرام است که 
می خواهد از گذشته تاریک و ویرانه اش بازگردد و به دنبال جبران اشتباهات گذشته خود است که کار آسانی نیست.

خوشنام شبکه آی فیلم

سرگرمی خیلی از خانواده ها در ایام نوروز، تماشای برنامه هایی است که صدا و سیما و شبکه های نمایش خانگی برای این روزها 
تدارک می بینند. برنامه سازان هم تالش می کنند از این فرصت طالیی، برای جذب مخاطبان به برنامه های تولیدی و سریال ها 
استفاده کنند. همزمانی نوروز و  ماه مبارک رمضان نیز امسال باعث شده سریال های تلویزیونی حال و هوای خاصی بگیرند و تنوع سریال ها طوری باشد 
که به نیاز و سلیقه های مختلف پاسخ دهد. خیلی از سریال های نوستالژیک و خاطره انگیزی که محبوب شده اند، در نوروز روی آنتن رفته اند و باید 

منتظر باشیم تا ببینیم امسال هم نام سریالی به فهرست سریال های ماندگار نوروزی اضافه می شود یا نه؟

بهارانه های تلویزیون  پیشنهاد سریال
سریال های نوروزی امسال مخاطبان شان را غافلگیر می کنند

نیلوفرذوالفقاری

 بهترین عیدی: 
درکنار خانواده بودن 

 دارای نشان درجه یک هنری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

بازیگــر، حضــور در فیلم هــا و ســریال های 
روزی روزگاری، پشــت کوه هــای بلنــد، 
پدرســاالر، یوســف پیامبــر، شــب دهــم، 
شــهرزاد، آتــش و بــاد یــا جشــن ســربرون، 
تب وتاب و گیل دخت و... کاندیدای سیمرغ 
بلوریــن جشــنواره به خاطــر بــازی در فیلــم 
ســفر به هیدالــو، دریافت تندیــس بهترین 
بازیگر نقش اول مرد در جشنواره فیلم فجر 
ســال 1384و کســب جایزه بهتریــن بازیگر 

ششمین و هفتمین جشنواره تئاتر فجر 

متولد 1331



13 هفت سین به وقت بهار
رمضانی

 سرسبزی 
)سبزه(

یکــی از نمادهای زیبای ســفره 
هفت ســین، ســبزه اســت کــه 
می تــوان ابعــاد وســیع تری از 
ایــن واژه را مهمــان ســفره های 
نــــــــوروزی خــــود کـــــرد و آن، 
»سرســبزی« اســت کــه همــه 
را بــه وجــد مــی آورد و همزمان 
بهــار طبیعــت و بهــار قــرآن را 
بــه یــاد مــی آورد. بــرای واژه 
سرســبزی، معنــای دل انگیزی 
مانند خرمی، طــراوت و نزهت 
را آورده اند کــه همگی به نوعی 
بــه تازه شــدن داللــت دارد. از 
ســوی دیگــر، تازگــــی دل هــا 
در بهــار قــرآن یــا  مــاه مبــارک 
رمضــان هــم همــان معانــی 
خرمــی، طــراوت و نزهــت را بــه 
ذهن متبادر می کند. بنابراین، 
امســال به همان میــزان که به 
رویــش ســبزه ها در طـــبیعت 
تـــوجه مـــی کنیم، میتوانیــم با 
رویــش جوانه هــا  در بهــار قرآن 
و قرائــت آیــات الهــی، دل هــا را 
طــراوت بخشــیم و از ایــن نماد 
به منظور داشتن ســالی شاد و 

با طراوت استفاده کنیم.

کمک به نشاط اجتماعی
سرســبزی به دلیل شــادابی اي 
که به ارمغان می آورد، بر نشاط 
اجتماعی مردم کمــک خواهد 
کرد و این موضــوع باعث تأثیر 
مثبت بــر روحیه افــراد خواهد 
شــد. از ســوی دیگــر، نشــاط 
اجتماعی آثار فراوانی بر زندگی 
شــهروندان و جامعــه دارد کــه 
توجه بــه آنها، منجر به توســعه 
اجتماعی خواهد شد. بنابراین، 
در روزهای  ماه مبــارک رمضان 
و تعطیالت نوروزی که فرصتی 
بــرای رســیدگی به امــور فضای 
ســبز پیرامــون خــود داریــم و 
همزمــان می توانیم سرســبزی 
روح و روان خــود را افزایــش 
دهیم، بهترین گزینه دستاورد 
امســال، توجه همزمــان به دو 
مقوله یادشده است. بی شک 
طبیعــت سرســبز از نــگاه قرآن 
و ســخنان اهل بیــت)ع( هــم 
از جایــگاه ممتــازی برخــوردار 
اســت. در قــرآن کریــم، حیــات 
مجــدد طبیعــت بعــد از مــرگ 
ظاهــری از نعمت هــای الهــی 
و نشــانه های خداونــد بــرای 
اهــل ایمــان شــمرده شــده یــا 
به عنــوان مثالــی بــرای برپایــی 
قیامــت و معــاد از آن یادشــده 
اســت. در احادیث آمده است 
کــه اگــر کســی درختــی را آب 
بدهــد، انــگار مؤمــن تشــنه ای 
را آب داده اســت. آب دادن بــه 
درخت، مثل آب دادن به مؤمن 
اســت. اهمیــت سرســبزی در 
این ایام که طبیعت جلوه های 
زیبــای خــود را بــه نمایــش 
میگــذارد بــر کســی پوشــیده 
نیســت و حاال کــه امســال واژه 
سرســبزی را به عنــوان یکــی از 
نمادهــای بهــار طبیعــت و بهار 
قــرآن در ســفره های خانــه و 
مهم تــر از آن، ســفره دل مــان 
قــرار دادهایم، بهتر اســت برای 
توسعه سرســبزی در سال هم 
کوشا باشــیم و به هر میزان که 
در توان مــان اســت سرســبزی 
در محیــط زندگــی و حتی محل 
کارمــان را در اولویــت قــرار 
دهیــم و به ســهم خود نقشــی 
در تـــوســـعـــــه ســرســـبـــزی در 

پیرامون مان داشته باشیم.

سین چهارم
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،هامعراجی،زیرخاکیهایســریالدربازیگریجز،کنیممعرفیرازادهنقیاصغربخواهیماگر
هادهنامباید،راینتاکرخهازوایشیشهآژانس،مهاجرهایفیلمورکابخوشوسفیدوضعیت
.استجنگوجبههفضایهمآن،دارندمشترکویژگییکهمگیکهآثاری،کنیمفهرستهمرادیگرسریالوفیلم
تصویربهراروزهاآنوقایعلحظهبهلحظهوبودهجنگعکاسزمانازایبرههدر،نیستبازیگرفقطزادهنقیحالاینبا
استگوبذلهوصحبتخوشهمواقعیدنیایدر،استخندهوشوخیاهلهایشنقشدرکهقدرهماناو.استکشیده
عالقهازوایمکردهوگوگفتجنگهایجبههدررمضانماهونوروزازاوبا.کندمیتعریفایبامزهلحنباراخاطراتشو

دیرینهاشبهسینماپرسیدهوخاطرهبازیکردهایم.

بهتانمندیعالقهمتوجهزمانیچه 
سینماوبازیگریشدید؟

از همــان دوران کودکــی عالقه زیــادی به 
سینما داشــتم. روزی یک قران پول توجیبی 
از پدرم می گرفتم. جمــع می کردم که بتوانم 
سینما بروم. تابستان ها وضع بهتر می شد. در 
میوه فروشی شوهرخاله ام کار می کردم و روزی 
3تومان مزد می گرفتم. می توانستم هفته ای 
چندتا فیلم ببینم. هر چه من سینما را دوست 
داشــتم، پدرم بیزار بود. برای همین هم زیاد 
کتک می خوردم اما باز تا فرصتی پیدا می کردم 
به سینما می رفتم. بیشتر سینما جی، بعد از آن 
سینما ناتالی و خرم پاتوق من و دوستانم بود. 
االن دیگر خبری از آنها نیســت. جمعه ها هم 
خودمان را تحویل می گرفتیم و با رفقا می رفتیم 
سینما فلور در خیابان ولیعصر)عج(. بهترین 
فیلمی کــه آن زمان برایم جذابیت داشــت 
بروسلی بود که گاهی چندبار آن را می دیدم. 
یادم می آید در اوج شــلوغی های منتهی به 
پیروزی انقالب اسالمی، برای تظاهرات رفته 
بودیم. تا رسیدم به میدان انقالب چشم ام به 
ســینما خورد. از میان جمعیت خارج شدم و 
رفتم سینما 3تا فیلم پشت سر هم دیدم. تازه 
ســاندویچ هم خوردم. به خــودم آمدم دیدم 
شب شده، جای شما خالی رسیدم خانه، کتک 

مفصلی از پدرم خوردم.
روزهایهوایوحال 
تفاوتیچهشماکودکی

باحاالداشت؟
ما ســر چهــارراه خوش 
مســتأجر بودیــم. بعد از 
چندســال وقتی خاله ام 
خانه خرید آنجا مســتقر 
شــدیم. اتــاق عقبــی 
می نشســتیم. 2خانواده 
در یــک خانــه زندگی 
می کردیم؛ یکدل و همراه. 
مثل حاال نبــود که تجمالت، خوشــی های 
زندگی مان را بگیرد. محسن و مسعود تقی زاده 
پســرخاله های من بودند که شــهید شدند. 
برادرشان محمود االن از خّیران مدرسه ساز 

اســت. وقتی هواپیما رد می شــد کلی ذوق 
می کردم و دوست داشتم سوار هواپیما شوم. 
آرزوهای کوچک من شــیرین بــود و دنیای 
قشنگی داشتم. اوج دلخوشــی  هایم سینما 
بود و فوتبال. انتهــای خیابان جیحون زمین 
خاکی بود که آنجا با بچه ها گل کوچک بازی 
می کردیم. آن روزها علی پروین و مرحوم ناصر 

حجازی را خیلی دوست داشتم.
بازیگریوسینمادنیایواردچطور 

شدید؟
به دلیل عالقه ای که به ســینما داشــتم، در 
مســجد جواد االئمه)ع( تئاتر بازی می کردم. 
آن زمان مرحوم فرج اهلل سلحشور در مسجد 
بود و بازیگری یاد می داد. بچه های خوبی آنجا 
بودند؛ گلعلی بابایی و احمد دهقان بودند که 
االن نویسنده هســتند. اکبر آب خضر، ناصر 
نادری و امیرحسین فردی که سردبیر »کیهان 
بچه ها« بود. کم کم زمینه بازیگر شدنم فراهم 
شده بود تا ســال1359که وارد حوزه هنری 
شدم. سال1361با تولید فیلم توبه نصوح پایم 
به سینما باز شد.آن زمان کارهای تدارکاتی 

انجام می دادم.
رزمندهیکشــماازآثاربیشتردر 
چرا.بینیممیخندهخوشوطبعشوخ

ایننوعکاراکترانتخابشماست؟
جنــگ، زندگی بود. مــا در جنگ مــدام به 
همدیگر تیــر نمی انداختیم بلکــه زندگی 
می کردیم. شوخی می کردیم، ورزش داشتیم. 
جنگ گریه و خنده را با هم داشــت؛ بنابراین 
نیازی نیست ما در فیلم و سریال هایمان فقط 
درگیری و تلخی جنگ را نشان بدهیم، ما به 

شوخ طبعی هم نیاز داریم.
درنوروزوتحویلسالموقعحالبهتا 

جبههبودهاید؟
ســال1363در جزیره مجنون، در خط مقدم 
و 400متــری عراقی ها بودم. ســال تحویل 
حدود 10صبح بود و مــا برای عملیات خیبر 
به جزیره مجنون رفته بودیم. بعضی سال ها 
هــم در جبهه هــای دیگــر مثــل دوکوهه 
بودم. حال و هــوای نــوروز در جبهه ها واقعا 

دوست داشتنی بود.

درهاسالآننوروزازهمایخاطره 
جبههخاطرتانماندهاست؟

بله، اتفاقــا خاطره جالبی از آن ســال به یاد 
دارم. در واحــدی که ما بودیــم، من عکاس 
بودم، یک مداح و یک خطاط هم داشتیم که 
تابلوها را می نوشــت. برای ما 3نفر یک واحد 
تبلیغات درست کرده بودند و بچه ها به شوخی 
می گفتند اینها واحد تنبلیغات هستند! حاال 
چرا به این اسم معروف شــده بودیم؟ چون 
ما یک موتور برق هوندا داشــتیم، موقع اذان 
موتور برق را روشن می کردیم و رادیو را پشت 
بلندگوها می گذاشتیم تا صدای اذان در جبهه 
پخش شود. یک شب ما خوابمان برد و وقتی 
بیدار شدیم، هوا ابری و مه گرفته بود. همین 
که از خواب بیدار شدم، با عجله و هول هولکی 
ضبط صوت را پشت بلندگو بردم و اذان پخش 
کردم، غافل از اینکه ساعت 8:30صبح است! 
پیرمرد رزمنده ای آمد و درحالی که با تأسف 
سر تکان می داد گفت: »خسته نباشید! واحد 
تبلیغات نیست که تنبلیغات است! االن وقت 

اذان پخش کردن است؟«
رمضانماهدرراهاجبهههوایوحال 
نوروزامسالحال،ایدکردهتجربههم
تقارناین،شدههمزمانرمضانماهبا

برایتانخاطرهانگیزاست؟
من 2بــار در  ماه رمضــان در جبهه های نبرد 
حضور داشتم. یک بار ســال1362و بار دیگر 
رمضان1367بــود که به جبهــه نبرد رفتم. 
به طور کلــی نیروهایی که ثابــت در قرارگاه 
حضور داشــتند و در بخش تــدارکات فعال 
بودند، روزه می گرفتنــد اما گردان ها به دلیل 
شرایط جنگی و تحرکات مداومی که داشتند 
امــکان روزه گرفتن نداشــتند. آنهــا که در 
تدارکات بودند و ثابــت در قرارگاه می ماندند 

روزه می گرفتند.
،ایدکردهبازیکههاییسکانسبیناز 
انگیزخاطرهوماندگاربرایتانهاکدام

شدهاست؟
2ســکانس را هرگز فراموش نمی کنم؛ یکی 
در »از کرخــه تا راین« سکانســی که با علی 
دهکردی خداحافظی می کنم که براســاس 

یکــی از خاطرات خــودم بود، یکــی هم در 
»آژانس شیشه ای« وقتی می خواهم آن پسر 
را بخندانم اما هر کاری می کنم نمی شود. در 
از کرخه تا راین وقتی می گوید دلم می خواد 
تو رکابت باشــم، بگی برقصــم می رقصم و... 
براساس یک اتفاق واقعی بود که در عملیات 
خیبر رخ داد. آنجا به شــهید حمید فالح پور 
گفتم شما زنده برنمی گردی، گفت می دانم. 
آن شــب رفت و پیکرش 10ســال بعد آمد. 
این را برای حاتمی کیا تعریــف کردم و او آن 

سکانس را نوشت.
ورزمندهنقشدرراشــماهمیشه 
دوســت.ایمدیدهمقدسدفاعآثاردر
همرادیگرهاینقشدربازینداشتید

تجربهکنید؟
من ســابقه حضور 30ســاله در ســینمای 
دفاع مقدس دارم. متأسفانه یا خوشبختانه، در 
سینمای ایران شما در هر چیزی که جا بیفتید 
دیگر درآمدن از آن دست خودتان نیست. من 
چند فیلم و سریال غیرجنگی نیز بازی کرده ام 
اما به هیچ عنوان دیده نشــده اند. واقعیت این 
است آنها که به دنبال بازیگر هستند و سراغم 
می آیند از من می خواهند در چنین نقش هایی 
بازی کنم. من هم دوست دارم نقش های منفی 
با سبیل های چخماقی هم بازی کنم و آدم ها را 
بکشم تا توانایی هایم را نشان بدهم اما آنها که 
ما را می خواهند مهم هستند، نه ما. البته درک 
می کنم که با توجه به اینکه من رزمنده ها را از 
نزدیک دیده بودم، توانستم نقش های خود را 
برای مخاطب به صورت باورپذیرتری بازی کنم.
وقتی،آوردلهرههــایتجربهاینبا 
،شویدمینگرانیومشــکالتدرگیر
چطورآرامشتانرابهدستمیآورید؟

جمله ای می گویم کــه آن را رزمندگان زیاد 
می گفتند: »اال بذکر اهلل تطمئن القلوب« در 
عملیات ها بدون اضطراب و آشوبی این آیه را 
تکرار می کردیم و جلو می رفتیم، در زندگی 
کاری و زندگی شخصی در هر صورت ما با ذکر 
خدا آرامش پیدا می کنیم. در حقیقت خدا به 
قلب انسان آرامشــی می دهد که آن آرامش 

دائمی است و از بین رفتنی نیست.

نیلوفر ذوالفقاری

بازیگر سریال های زیرخاکی، معراجی ها، 
وضعیت سفید و خوش رکاب و فیلم های 
مهاجــر، آژانــس شیشــه ای، از کرخــه تــا 

راین و...
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تهیهکننده:ابراهیمعامریان6

 »انفرادی« در ژانر کمدی و خانوادگی، داستان مردی است که تا خرخره زیر بار بدهی رفته، 
خالصه 
تصمیم می گیرد برای پرداخت قرض ها با کمک همکارش و دوست دوران جوانی اش دست به داستان

سرقتی بزرگ بزند. در این فیلم مهدی هاشمی، رضا عطاران، احمد مهرانفر، برزو ارجمند، 
شقایق دهقان، سیروس همتی، امید روحانی، مهدی فقیه، شکیب شجره و مهسا طهماسبی ایفای نقش دارند.

انفرادی کارگردان: سیدمسعود اطیابی

تهیهکننده:حمیدزرگرنژاد
 در خالصه فیلم آمده: »خوشبختی توی رابطه، یه چیز کاماًل شانسیه؛ شاید اینکه دیگران 

خالصه 
از ما بترسن و مجبورشون کنیم که با ما بمونن، قابل  اطمینان تر از این باشه که عاشقمون داستان

باشن.«این فیلم سال 1399و در ژانر جنایی و درام ساخته شده است. در این فیلم پگاه 
آهنگرانی، بهزاد جعفری، جمشید هاشم پور، علیرضا اســتادی، فریبا متخصص، رامین راستاد، محمد 

همایون پور، امید روحانی و مریم بوبانی به هنرمندی پرداخته اند.

برای مرجان کارگردان: حمید زرگرنژاد

تهیهکننده:محمدرضاشریفینیا
 درباره خانواده ای مهاجر است که در خانه ای قدیمی در خیابان فرشته زندگی می کنند؛ خانه ای 

خالصه 
که متعلق به دایی خانواده است. دایی خانواده به همراه عروسش پس از سال ها از خارج از کشور داستان

بازمی گردند. بازگشت دایی و فروش خانه، خانواده مهاجر را وارد چالش و دردسرهای بزرگی 
می کند.این فیلم نخستین تجربه تهیه کنندگی شریفی نیاســت و عاطفه رضوی، مهراوه شریفی نیا، علیرضا 

جعفری، شقایق فراهانی، حسام نواب صفوی و کمند امیرسلیمانی از بازیگران آن هستند.

عروس خیابان فرشته کارگردان: مهدی خسروی

عامریانسیدابراهیم:کنندهتهیه
 در سال 1399ساخته شده است. آرمین طهماســبی، علی باطنی و کریم امینی به طور 

خالصه 
مشترک فیلمنامه این فیلم سینمایی را در ژانر کمدی به نگارش درآورده اند. سیدابراهیم داستان

عامریان در مقام تهیه کننده 3 فیلم »دینامیت«، »انفرادی« و »نارگیل« را روانه سینماها 
کرده است. پیش تولید طوالنی باعث شده این فیلم زمان زیادی در انتظار تکمیل و اکران بماند اما در 

نهایت نوروز امسال آماده نمایش شده است.

فسیل کارگردان: کریم امینی

تهیهکننده:پروانهمرزبان
 با مضمون کودک و نوجوان و ژانر کمدی روی پرده نقره ای می رود تا توازن مضمونی آثار 

خالصه 
داستان

روی پرده حفظ شود. این فیلم ماجرای چند بچه است که دردسرهایی درست می کنند. 
این فیلم در جشنواره رشد توانســت جایزه بهترین فیلم را به دســت آورد. این فیلم در 
جشنواره کودک هم جوایزی را گرفته است. در این فیلم سینمایی بازیگرانی همچون پژمان بازغی، رضا 

ناجی و مریم بوبانی ایفای نقش کرده اند.

بچه های توفان  کارگردان: صادق صادق دقیقی

تهیهکننده:حامدعنقا
 »غریب« محصول سال 1401است و کارگردان در این فیلم، بخشی از خاطرات دفاع مقدس را 

خالصه 
در قالب زندگی شهید بروجردی به تصویر می کشد. تالش او برای ایجاد اتحاد در غرب کشور داستان

ایران را روایت می کند. حامد عنقا فیلمنامه آن را با استفاده از کتاب »محمد؛ مسیح کردستان« 
اثر نصرت اهلل محمودزاده نوشته است. بابک حمیدیان، پردیس پورعابدینی، هژیرسام احمدی، رحیم نوروزی، 

حسام محمودی، مهران احمدی و فرهاد قائمیان از بازیگران این فیلم هستند.

غریب کارگردان: محمد حسین لطیفی

تهیهکننده:منوچهرمحمدی
 فیلم داستان 2زوج به نام های بشیر کشاورز و معصومه معلم )با بازی رامبد جوان و سارا 

خالصه 
بهرامی( و اصالن دهقان و مریم کشاورز )با بازی پیمان قاسم خانی و ویشکا آسایش( را داستان

روایت می کند که بر اثر اشتباه شــکوفه بهاری )با بازی مونا فرجاد(، پرستار بیمارستان، 
فرزندهایشان جابه جا می شود. بعد از 7سال شکوفه بر اثر عذاب وجدان اعتراف می کند. دو خانواده به 

دادگاه مراجعه می کنند تا این مشکل خانوادگی را حل کنند.

چپ راست کارگردان: حامد محمدی

تهیهکننده:امیربنان
 پروانه دختری جوان است که در مغازه ای کار می کند و درگیر ماجرای عاشقانه  عجیبی با 

خالصه 
فرهاد می شود. این عشــق زندگی او و فرهاد را تحت تأثیر قرار می دهد. فیلم 120دقیقه داستان

است و اکران آن در نوروز ادامه دارد. این فیلم در ژانر عاشقانه ساخته شده است و در آن 
بازیگرانی همچون پریناز ایزدیار، هوتن شکیبا،  رؤیا تیموریان، ریما رامین فر، سیاوش چراغی پور، نادر 

فالح، جواد قامتی، ایمان شمس و امیر حسین بیات ایفای نقش کرده اند.

مالقات خصوصی کارگردان: امید شمس

تهیهکننده:محمدرضاشفاه
 فیلم »هناس«، روایت متفاوت از زندگی شهید هسته ای، داریوش رضایی نژاد، است. شهره 

خالصه 
همسر او به خاطر تهدیدهایی که متوجه خانواده اش است، عاشقانه خود را به آب و آتش داستان

می زند تا زندگی اش را از تشویش و آشفتگی نجات دهد. مریال زارعی، بهروز شعیبی، وحید 
رهبانی، سیاوش طهمورث، سولماز غنی، امین میری و علیرضا نایینی بازیگرانی هستند که در این فیلم 

به هنرمندی پرداخته اند. فیلیمو این فیلم را آنالین اکران کرده است.

هناس کارگردان: حسین دارابی

تهیهکننده:علیطلوعی
 فیلمی با ژانر کمدی خانوادگی است. جلیل و جالل برادرند که یکی در تاکسی اینترنتی و 

خالصه 
داستان

دیگری در استخری به نام بخارست کار می کند. جلیل قصد دارد با پیج اینستاگرامی اش 
کسب درآمد کند، از این رو به گرفتن ویدئوهای دوربین مخفی خطرناک دست می زند. 
یکی از این دوربین مخفی ها که در استخر گرفته شده، او را در مخمصه بزرگی گرفتار می کند. حسین 

یاری و پژمان جمشیدی از بازیگران اصلی هستند.

بخارست کارگردان: مسعود اطیابی

تهیهکننده:محمدحسینقاسمی
 درباره مردی به نام داوود عیاران است که قبال کشــتی گیر بوده و اکنون تصمیم می گیرد برای 

خالصه 
پولدار شدن یک گروه تشکیل دهد. او همراه با دوستش ابراهیم شروع به نقشه کشیدن برای کسب داستان

ثروت می کند تا به اهدافشان برســند. در این میان برادر داوود به همراه نامزدش سیما پیشنهاد 
می دهند که همگی به خارج بروند. اما زمانی که وارد ارمنستان می شوند، حوادثی رخ می دهد که آنها را وارد ماجرایی 
جدید کرده و اتفاقات تلخ و شیرینی را برایشان رقم می زند که…. این فیلم آنالین در پردیس نماوا اکران شده است.

سگ بند کارگردان: مهران احمدی

تهیهکننده:آیداپناهنده
 یک فیزیک دان به شدت بیمار در بیمارستان با یک خانم نظافتچی عجیب و غریب به نام تی تی 

خالصه 
آشنا می شود. تی تی به روش رحم اجاره ای، فرزند یک زوج نابارور را باردار است. این آشنایی داستان

آغاز تغییر زندگی هر دوی آنهاست. این فیلم نامزد 3سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه، بهترین 
فیلمبرداری و بهترین موسیقی از سی و نهمین جشنواره فیلم فجر و تیزر این فیلم برنده سیمرغ بلورین از 

چهل و یکمین دوره این جشنواره شده است. تی تی در سینمای آنالین فیلیمو اکران شده است.

تی تی کارگردان: آیدا پناهنده

تهیهکننده:محمدامینهمدانی
 پسری که مادرش را در سانحه ای از دست داده و توسط دلفین ها بزرگ شده است در نوجوانی 

خالصه 
متوجه می شود به دریا تعلق ندارد و سفری را برای پیدا کردن مادرش آغاز می کند. انیمیشنی داستان

که همچنان با استقبال مردم روی پرده است، با فروش حدود دو میلیون دالری در سینماهای 
روسیه و آسیای میانه رکورد جدیدی در صنعت انیمیشن کشور و منطقه از خود به جا گذاشته است.

پسر دلفینی کارگردان: محمد خیراندیش

موردسینمایسالنوفیلم،راحتخیالوآرامشبااینکهبرایاســتخوبیفرصتنوروز،هاسینمادوستبرای
خیلیسالدرهمدیگرماهیکسینماطرفدارانبرایاما.شوندغرقهفتمهنرجادویدروکنندانتخابرانظرشان
ماهونوروزامسال.کندمیروشنراسینماهاچراغورسدمیراهازسحرتاافطارهایاکرانبااستسالیچندکهرمضانمبارکماه،استمحبوب
اسفند24ازنوروزیهایفیلماکران.ببرندلذتاینقرهپردهرویفیلمدیدنفرصتازحسابیهاسینمادوستتاشدههمزمانرمضانمبارک
آغازشدهوسئانسهایاکرانهمافزایشپیداکردهاست.درهایسینماهادراینایامتاساعت3بامدادبهرویعالقهمندانبههنرهفتمبازاست.

افطار تا سحر پای پرده نقره ای پیشنهاد فیلم
همزمانی نوروز و  ماه مبارک رمضان اکران سینماها را رونق می دهد

نیلوفر ذوالفقاری

مرور خاطرات با اصغر نقی زاده، چهره آشنای فیلم  
و سریال های دفاع مقدس و بازیگر سریال زیرخاکی 

 نوروز در جبهه ها 
دوست داشتنی بود
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در سال های اخیر فیلم های بسیاری روایتگر رشــادت های دوران دفاع مقدس 
بوده اند؛ آثاری که با اقبال عمومی مواجه شده و بازخورد خوبی میان تماشاگران هم 
داشته است. ازجمله این فیلم ها می توان از »اتاقک گلی« نام برد. فیلمی که محمد عسگری، کارگردانش 
در نخستین تجربه خود، به خوبی توانست یکی از خیانت های بزرگ منافقین به ایران و مردم این سرزمین 
را با وفادار ماندن به تاریخ، به تصویر بکشد و سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی فیلم اول جشنواره فیلم 
فجر امسال را به دست آورد. به همین بهانه و در آستانه فرارسیدن عید نوروز با این  کارگردان تازه نفس، 

گفت وگوی ساده و صمیمانه ای داشته ایم، از دست ندهید.

گفت وگو با محمد عسگری که امسال سیمرغ بلورین 
بهترین کارگردانی فیلم اول جشنواره فیلم فجر را برای 

»اتاقک گلی« به دست آورد

    اتاقک گلی به عملیات مرصاد و حمله منافقین 
به کشور می پردازد. چه تحقیقاتی برای به تصویر 
درآوردن قصه داشتید و اینکه به عنوان کارگردان 
این فیلم تا چه حد تالش کردیــد که به واقعیت 

عملیات مرصاد وفادار بمانید؟
پیش از آنکه من به گروه اضافه شوم، بیش از 100 ساعت 
مصاحبه با افرادی که در عملیات مرصاد حضور داشــتند 
به صورت گفت وگو محور وجود داشت که آنها را دیدم و در 
روند نگارش فیلمنامه و شکل گیری داستان پیشنهادهایی 
دادم که با همفکری نویسنده به داستان فیلمنامه اضافه شد. 
در زمینه وفاداری به عملیات مرصاد و به تصویر کشیدن 
واقعیت هم باید بگویم که ۷0 درصد آنچه در فیلم اتاقک 
گلی درباره عملیات مرصاد و عملیات جنگی که در آن به 
تصویر کشیده شده، عین واقعیت است. ۳0 درصد داستان 
این فیلم هم که به اقتضای فیلمنامه جلوی دوربین رفته، 

کامال زاییده ذهن نویسنده است.
    در ســال های اخیر به عنوان دستیار کارگردان 
تجربه های مختلفی داشتید، اما چطور شد که در 
نخســتین تجربه کارگردانی سراغ ساخت پروژه 
سنگینی مانند اتاقک گلی و  در ژانر دفاع مقدس 

رفتید؟
وقتی شما دســتیاری کارگردان های بزرگ و فیلم های 
بزرگ را انجام می دهیــد، ناخودآگاه این تأثیر در شــما 
به وجود می آید. از آنجا که دوست داشتم فیلمی را درباره 

مردم، سرزمین و ایران کار کنم که ارتباط 
مستقیم هم با موضوع دفاع مقدس 

داشته باشــد، این اثر را انتخاب 
کردم که فیلم سختی هم بود، 

اما به سرانجام رسید.
    آیا تجربــه همکاری 
بــا افــرادی چــون 
 رضــا میرکریمــی و 
مجیدمجیــدی، بــر 
فعالیت کارگردانی شما 
به ویژه در اتاقک گلی 

اثر داشته است؟ 
به نظرم هر دســتیاری اگر 
این توفیق نصیبش شود که 

با افرادی چون آقایان مجیدی 
یا میرکریمی کار کند، سعادت 

بزرگی برای اوست. هر یک از این 
عزیزان دریچه شــگفت انگیزی از 

هنر ســینما را به روی فرد باز می کنند 
که واقعا ســتایش شده اســت و من هم 
به نوبه خود واقعا قدردان این دو اســتاد 

بزرگوار هستم.
    در حاشیه فیلم اتاقک گلی شما 
از »قهرمان« به عنوان گمشده امروز 

نرود؟
پول زیاد خرج کردن به معنای یک ســفر خوب نیســت. 
داشــتن حال خوب، مهم تر از پول زیاد برای هزینه کردن 
است. بنابراین افراد باید ببینند با چه چیزهایی حال دلشان 
خوش می شود. می توانند با تماشای یک فیلم قشنگ در 
کنار خانواده، لحظات خوبی را برای خودشان رقم بزنند یا 

هزار و یک کار دیگر از این دست انجام دهند.
    اساسا عید نوروز برای شما یادآور چیست؟

خانواده و دید و بازدیدهای عیدانه.
    پس اهل دید و بازدید هم هستید؟ 

بله. اصوال دید و بازدید عید را حتما انجام می دهم. اگرچه 
چند سالی به دلیل شیوع ویروس کرونا این سنت قشنگ 
به فضای مجازی کشیده شد اما اگر خدا بخواهد، امسال 
جبران خواهیم کــرد و لحظات خوبــی را در کنار اقوام و 

اعضای خانواده خواهیم داشت.
    کدام سین هفت سین برای تان جذاب تر است؟

همه عناصر هفت سین قشنگ هستند، اما من سکه و سبزه 
را بیشتر از همه دوست دارم.

    اهل عیدی دادن هستید یا عیدی گرفتن؟
هر دو. گرفتن عیدی همیشــه لذتبخش است، چه برای 
کودکان چه بزرگســاالن. اما تنها عیــد به عیدی گرفتن 
محدود نمی شود و وظیفه بزرگ ترهاست که به کوچک ترها 
عیدی بدهند و قطعا من هم به افراد خانواده و به دوستانی 

که از من کوچک تر هستند، عیدی خواهم داد.
    متفاوت ترین و بهترین عیدی ای که گرفتید، به 

یاد دارید؟
به نظر من بهترین عیدی ای که هر انسانی که می تواند بگیرد، 
سالمتی خانواده اش است. اینکه هر بار سال تمام می شود و 
در سال جدید متوجه  می شوید که پدر و مادر و دیگر اعضای 
خانواده در کنارتان هستند، بهترین و بزرگ ترین عیدی 

برای من و هر فرد دیگری است.
    بهترین عیدی را به چه کسی دادید و  چه بود؟

اینکه بگویم بهتریــن عیدی را به چه کســی داده ام یادم 
نیست، اما خب در مجموع عیدی دادن سنت خوبی است 
که باعث خوشحالی عزیزان و اطرافیان می شود. فارغ از آنکه 

این عیدی ارزان یا گران قیمت باشد.
    نوروز امسال با  ماه رمضان توأم شده، این تقارن 

برای شما تداعی گر چه چیزی است؟
نوروز همیشه تداعی کننده پرخوری و چاقی است، بنابراین 
نوروز امســال که با  ماه رمضان توأم شده، برای همه افراد 
شرایطی را ایجاد می کند که با تکیه بر روزه گرفتن گذشته 
از مباحث معنوی آن بتوانیم ابتدای سال را با روزه داری و 
یک رژیم غذایی سالم شروع کنیم و نوروز متفاوتی را برای 

خودمان رقم بزنیم.
    در روزهای پیش رو، عالوه بر سفر، تهرانگردی 

هم می کنید؟
بله. بازدید از مکان های تاریخی از اولویت های تهرانگردی 

من قرار دارد.
    حال و  هوای شهر را در آستانه عید دوست دارید؟
بســیار زیاد. جنب و جوش مردم و شــهری که به سمت 

نونواری می رود حس خوبی به آدم می دهد.

سینمای ایران یاد کردید؛ قهرمانی از جنس مردم. 
ممکن اســت توضیح بدهید منظور شما از این 

قهرمان چیست؟
برای من خلق قهرمانی که از جنس مردم باشد و مردم با 
آن ارتباط برقرار کنند، بسیار مهم است، چون بخش مهم 
سینما تماشاگر است. یک قهرمان اگر فرازمینی باشد و از 
جنس مردم نباشــد، باور عموم بر این خواهد که به دلیل 
شرایط فرازمینی بودن یا قدرت خاصش است که او را به 
قهرمان تبدیل کرده اند، اما وقتی قهرمان از جنس مردم 
باشد شرایط فرق خواهد کرد. مانند داستان فیلم اتاقک گلی 
که با یک جامعه روستایی در یکی از روستاهای کرمانشاه 
ارتباط دارد و قهرمان داستان برخاسته از این جامعه است. 
من این تجربه را داشتم که یک بار با روستاییان به تماشای 
این فیلم بنشــینم. جاهایی که شخصیت اصلی داستان 
فعالیت های قهرمانانه انجام می داد روســتاییان برای او 

دست می زدند و او را تشویق می کردند. جاهایی هم که مورد 
ظلم قرار می گرفت برای او گریه می کردند. این یعنی همان 
قهرمان مردمی از جنس مردم و ایــن موضوع برای من از 

اهمیت خاصی برخوردار است.
    با دریافت سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی فیلم 

اول جشنواره فیلم فجر خستگی کارتان رفع شد؟
همانطور که قبال هم گفته ام اتاقک گلی در 11بخش نامزد 
شده بود. به نظرم همین 11 مورد گواهی بر اهمیت فیلمنامه 
اتاقک گلی داشت زیرا این فیلم بر پایه یک چیزی ساخته 
شده و توانسته در 11 بخش نامزد شود بعد در ادامه دیدیم 
که فیلمنامه اتاقک گلی حتی نامزد هم نشــده که در این 
مورد انتظار داشتیم فیلمنامه ما جایگاه بهتری در داوری 
جشنواره می داشت. در بخش های موسیقی فیلم، طراحی 
صحنه و فیلمبرداری انتظار بیشتر داشتیم که متأسفانه 
اتفاقی برای این موارد نیفتاد. به ویژه فیلمبرداری فیلم ما 
که به نظر من بسیار درخشــان بود و نگاه داورانه بهتری را 

می طلبید.
    این روزهای آخر ســال مشــغول چه فعالیتی 

هستید؟
در حال حاضر چند پیشــنهاد برای کار دارم که مشغول 

بررسی این آنها هستم تا به نتیجه برسم.
    اثری در زمینه عید نوروز تهیه یا در فیلم و سریالی 

به همین مناسبت بازی کرده اید؟ 
نه متأسفانه تاکنون در هیچ کاری چه بازی و چه کارگردانی 

و... برای نوروز انجام نداده ام.
    اســفند به شــمارش 
معکوس افتــاده و نوروز 
نزدیک اســت. برای این 
روزها چه برنامه ای دارید؟

برای نوروز ســفر همــراه با 
خانــواده را برنامه ریــزی 
کرده ام. به جاهایی خواهیم 

رفت که تاکنون نرفته ایم.
    به نظر شــما چطور 
می توانیم تعطیالت را 
با کمترین هزینه، اما 
کنیم  سپری  متفاوت 
تا حوصله مان هم سر 

سعیده مرادی
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   نشانی: خیابان حافظ، نوفل لوشاتو     شماره تماس: 6۶۶۷۶۳۵۹۶

سال 1۳۹۶ از زایشگاه امید به مجموعه نمایش تئاتر تبدیل شد و نام این مجموعه نیز از 
شهرزاد قصه گوی داستان های هزار و یک شب گرفته شده است. اینجا ۳سالن نمایش با ویژگی

ظرفیت ۷00 تماشــاگر دارد و محلی برای حرفه ای ها و پرورش استعدادهای نو در تئاتر 
ایران است و بزرگ ترین سالن بلک باکس خصوصی کشور را دارد.

بزرگ ترین بلک باکس پردیس تئاتر شهرزاد

   نشانی: خیابان ولیعصر)عج(، چهارراه امام خمینی)ره(    شماره تماس: ۶۶4۰۲۲۸4
تماشاخانه ملک که در بهمن ماه 1۳۹۷فعالیتش را آغاز کرد، نخستین تاالر نمایشی است 

که در تئاتر خصوصی به صورت سالن روسی طراحی شده است. در ساخت این تماشاخانه، ویژگی
اســتانداردهای الزم برای نمایش های مدرن و امروزی رعایت شده و در کنار تجهیزات 
 صوتی و تصویــری مجهز، همــه امکانات به روز اجرای نمایشــی مــدرن بــا ظرفیت1۹0صندلی 

فراهم است.

سالن روسی سالن تئاتر ملک 

   نشانی: خیابان انقالب، خیابان 1۶ آذر     شماره تماس: ۶۶41۹۸۵۰
ســال 1۳۴۷ تاالر مولوی با کوشــش خانم پری صابری،نویســنده، کارگردان تئاتر و 

نمایشنامه نویس، شکل گرفت اما از سال 1۳۵1که با اجرای نمایش بانوی سالخورده به ویژگی
کارگردانی مرحوم سمندریان رسما کارش را شــروع کرد. این تاالر با داشتن 2 سالن با 
اجراهای متعدد میزبان نمایش های تأثیرگذار بســیاری بوده اســت. ســالن اصلی تاالر، جزو بهترین 

سالن های بلک باکس ایران محسوب می شود.

میعادگاه تأثیرگذاران تئاتر تاالر مولوی

   نشانی: میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، جنب ورزشگاه شیرودی، خیابان ورزنده 
   شماره تماس: ۸۸۸4۷۲۷۲

سال1۳۴0ساخته شــده و اکنون به عنوان اصلی ترین ســالن اختصاصی تئاتر کودک 
ونوجوان زیرنظر اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد فعالیت می کند.اینجا با فضاسازی ویژگی

مناسب، اندازه و ابعاد صحنه و جایگاه تماشاگران و اشراف کامل همه صندلی مخاطبان به 
صحنه اجرا به عنوان تاالر حرفه ای و استاندارد شناخته می شود. تاالر هنر 2۴۸ نفر ظرفیت دارد.

اختصاصی برای کودکان و نوجوانان تاالر هنر

   نشانی: میدان ولیعصر)عج(، بلوار کشــاورز، بعد از خیابان فلســطین، خیابان کبکانیان، خیابان 
مرتضی زاده    شماره تماس: ۸۸۹۶۳1۸۰

این تماشاخانه همیشه میزبان مراجعان است و با امکانات استانداردی که دارد، خاطرات 
خوبی را برای دوستداران تئاتر رقم می زند. این مجموعه در کنار سالن اصلی، از چهار پالتو ویژگی

تمرین تئاتر نیز برخوردار است و بسیاری از کارگردانان در این تماشاخانه، کارگاه تئاتر 
برگزار می کنند. سکوت و هارمونی دکوراسیون از ویژگی های تماشاخانه بازیگاه است.

سالن استاندارد تماشاخانه بازیگاه

   نشانی: بزرگراه امام علی)ع(، بزرگراه شهید محالتی شرق، خیابان شهید شاه آبادی جنوبی، بعد از 
میدان مالک اشتر، خیابان بقایی     شماره تماس: ۳۳۰۳41۷۶

این مجموعه که با نام خاوران نیز یاد می شود، بزرگ ترین مرکز تئاتر حرفه ای ایران است 
که در جنوب شرقی تهران و در زمینی به مساحت 2۵ هزار و 200 مترمربع ساخته شده  ویژگی

است. تعطیالت می توانید به این پردیس مراجعه کنید و از تماشای تئاتر در ۴ سالن نمایش 
تجربی و یک سالن ویژه نمایش های عروسکی با کیفیت بهره ببرید.

مرکز حرفه ای پردیس تئاتر تهران

   نشانی: بلوار کشاورز، خیابان حجاب، داخل بوستان الله، مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان    شماره تماس: ۸۸۹۶۶11۹ و ۸۸۹۸۰۷۲1

دی ماه سال1۳۵0ایده راه اندازی فعالیت های نمایشی در کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان به ذهن مسئوالن وقت کانون خطور کرد و از آن زمان مرکز تولید تئاتر و تئاتر ویژگی

عروسکی کانون با داشتن2سالن بوستان و گلستان فعال است. امسال از ۶فروردین 1۴02 
تئاترهای شاد برای کودکان تا بزرگساالن به نمایش گذاشته می شود.

میزبانی از 6فروردین سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان

   نشانی: میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا
   شماره تماس: ۸۸۵۹4۲۸۲و ۸۸۳۰۰۲۷۸

روزگاری قدمگاه نامدارانی همچون علی نصیریان، عزت اهلل انتظامی، محمدعلی کشاورز، 
اسماعیل شنگله و هنرمندان بسیاری دیگری بود و هنوز هم مکانی برای تمرین گروه های ویژگی

نمایشی و البته اجرای آثار نمایشی است. خانه نمایش که از سال 1۳۳۶فعالیتش را آغاز 
کرده، با داشتن حدود 1۵0صندلی در مساحت تقریبی 100متر میزبان عالقه مندان است.

قدمگاه نامداران خانه نمایش

   نشانی: بزرگراه یادگار امام)ره(، بلوار ایوانک غرب، خیابان گل افشان جنوبی    شماره تماس: ۸۸۵۷۰۰۲۲
داشتن سالنی با ظرفیت 1۴۶نفر باعث شــده تا افراد بسیاری به اینجا مراجعه کنند. در 

تعطیالت نــوروز 1۴02این مجموعه بــاز و در روزهای 2تا 1۳فروردیــن با تئاتر طنزو ویژگی
موزیکال»آلزایمر« به کارگردانی مهدی محبی از ساعت 21تا 2۴میزبان مراجعان است. 
از روز ۵فروردین هم تئاتر کودک »رابینسون خرگوشه« از ســاعت1۸:۴۵تا 20به کارگردانی عباس 

غاصب زاده در آن اجرا می شود.

میزبانی در شب های نوروز سرای محله ایوانک

   نشانی: خیابان اندرزگو )قیطریه(، شرق به غرب، روبه روی بلوار کاوه، خیابان احمدی، پالک۲۸
   شماره تماس: ۲۲۳۹۰۳۲۰

سال 1۳۸۹ با جابه جایی اســتاد عزت اهلل انتظامی، از خانه قدیمی خود با پیشنهادش و 
همکاری شهرداری تهران، خانه اســتاد به مجموعه فرهنگی تبدیل شد و خانه موزه با ویژگی

۴۵1مترمربع وسعت، بخش هایی مانند سالن نمایش با ظرفیت۸1تماشاگر، کافی شاپ 
و... دارد. قابلیت اجرای تئاتر و پخش فیلم باعث شده اینجا به محلی برای برنامه های خاص تبدیل شود.

میراث ماندگار خانه استاد عزت هللا انتظامی

   نشانی: تقاطع بزرگراه های کردستان و جالل آل احمد، به سمت بزرگراه کردستان
   شماره تماس: ۸۸۰1۵۲۲۸

از فروردین ماه سال 1۳۸۹سالن های آفتاب، اشراق و آسمان که ظرفیت سالن اصلی ۴00 
صندلی و سالن کوچک ۷0 صندلی اســت، محل اجرای نمایش های عروسکی، تئاتر و ویژگی

پخش فیلم های ویدئویی ۳۵میلی متری و سه بعدی است که نوروز هم برگزار خواهدشد. 
همچنین در این سالن ها کنسرت نیز اجرا می شود.

اکران تئاتر و فیلم های سه بعدی تاالر ایوان شمس

   نشانی: بلوار کوهک، انتهای نسیم 1۶غربی، بلوار علوم و فنون، جنب ساختمان مدیریت بحران
   شماره تماس: 44۷۶۲۳۳۵

داشتن سالنی با ظرفیت 1۵0نفر این امکان را برای گروه های هنری فراهم کرده تا بتوانند 
در روزهای مختلف ســال نمایــش  خود را در اینجــا اجرا کنند. در ســال جدید هم از ویژگی

۴فروردین ماه این سالن میزبان گروه هنری نصرت خواهدبود و نمایش کمدی و موزیکال 
از ساعت20:۳0برای تمام اعضای خانواده دارد.

نمایش کمدی و موزیکال سرای محله کوهک

   نشانی: دزاشیب، خیابان عمار، کوی مهر     شماره تماس: ۲۲۸۳۷۳۵۷
این مجموعه از ســال 1۳۹۳ با بیش از ۷هزار مترمربع وسعت، با بیش از 10نوع فعالیت 

برایش تعریف شده است. از این رو هر روز از ساعت ۷تا 2۴فعال است و حتی در روزهای ویژگی
تعطیل خدمت رسانی دارد.یکی از بخش های این مجموعه سالن نمایش است که با داشتن 

2۷۵صندلی، جایگاه و اتاق های گریم میزبان گروه های هنری متعدد است.

میزبانی از گروه های متعدد مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای دزاشیب

روزهای تعطیل به ویژه ایام نوروز فرصت مناسبی برای انجام کارهایی است که شاید در روزهای عادی سال کمتر 
برای آنها فرصت داشته باشیم. کارهایی مانند بازدید از موزه یا رفتن به تئاتر و تماشای یک نمایش به یادماندنی. 
به همین منظور ما در اینجا برای 1۳روز شما برنامه ریزی و1۳ پیشنهاد آماده کرده ایم که در روزهای کشدار عید حسابی به کارتان می آید. اگر شما هم 
ازجمله دوستداران تئاتر هستید، می توانید به این سالن ها بروید که در روزهای تعطیل میزبان گروه های نمایشی متنوعی خواهند بود و این فرصت را 

در اختیارتان قرار می دهند تا همین اول سال، به تماشای یک اجرای خوب بنشینید و روزهای به یادماندنی را برای خود و اعضای خانواده رقم بزنید.

سعیده مرادی- مریم باقرپور

هر لحظه  ات پر از نقش  های ماندگار پیشنهاد تئاتر
در ۱۳ روز اول بهار این ۱۳ پیشنهاد تئاتری را از دست ندهید

هفت سین 
رمضانی

سرمایه گذاری 
)سکه( 

از قدیم االیام گفته اند نمی توان 
سفره هفت سین چید و در آن 
چنــد ســکه  قــرار نــداد، چراکه 
سکه، همانطور که از عنوانش 
پیداســت، نماد دارایی و ثروت 
اســت و برای داشتن ســالی پر 
از ثــروت و مکنــت ســر ســفره 
هفت ســین قــرار می گیــرد. اما 
حــاال در تقــارن بهــار طبیعــت 
و بهــار قــرآن کــه داریــم ســفره 
متفــاوت و همســو بــا ایــن دو 
مناســبت مبــارک و فرخنــده 
می چینیــم، پیشــنهاد تــازه ای 
بــرای شــما داریــم کــه به نظــر 
می رسد خوش تان می آید؛ چرا 
که عالوه برای یــادآوری مفهوم 
ســکه در ســفره هفت ســین، 
معنــای گرانســنگ معنــوی در 
حــوزه اندوخته هــای بشــری 
هــم دارد. احتمــاالً همانطــور 
که خودتــان هم حــدس زدید، 
سین پنجم ســفره هفت سین 
مــا امســال »ســرمایه گذاری« 
است و به اندوخته های معنوی 
در بهار قــرآن هم اشــاره دارد و 
تقارن دو مناســبت دل انگیز را 
مجالــی بــرای افزودن بــر حجم 
ســرمایه های معنوی هر یک از 

ما قرار می دهد.
فرصت اندوختن سرمایه 

معنوی
در این ایام مبارک، فرصت های 
فـــــراوانـــــی بـــــرای انـــدوخـتـــن 
ســرمایه های معنــوی فراهــم 
اســت؛ از عبادت هــای پــاک و 
خالصانــه بــه درگاه خداونــد 
متعــال در روزهــا و شــب های  
ماه رمضــان گرفتــه تــا شــرکت 
و  فرهنگــی  برنامه هــای  در 
اجتماعی کــه با رویکــرد کمک 
بــه نیازمنــدان جامعــه در ایــن 
ایــام تــدارک دیــده می شــود. 
البته ســرمایه  معنــوی تعاریف 
جامع و گوناگونی دارد. ازجمله 
معنــوی  ســرمایه ای  اینكــه، 
محسوب می شــود که با ایجاد 
انســجام و هماهنگــی میــان 
جنبه هــای گوناگــون زندگــی، 
بــه مفهــوم زندگــی عمــق  دهد 
و کیفیــت آن را بهبــود بخشــد. 
تعاريــف دیگــر بــا نگرش هــای 
جـــزئــی تــــر هــــم از ســرمـــایـــه 
معنوی ارائه شده که مرور آنها 
می تواند برای بسیاری از ما که 
در جســت وجوی دســتیابی به 
ســرمایه های معنوی در زندگی 
دنیــوی هســتیم الهام بخــش 
باشــد. ازجمله اینکه، سرمایه 
گاهی نسبت به  معنوی یعنی آ
توانایی هــای خــود، تشــخیص 
ظرفیت های موجود در محیط 
اطراف، توانایی دیدن مســائل 
و مشــکالت از ابعــاد متفاوت، 
درک ارزش های واالی انسانی، 
داشــتن احســاس همدلــی و 
دیگــر،  انســان های  درک 
احترام بــه تفاوت هــای موجود 
در انســان ها بــا اعتقــاد بــه 
هدفمندبــودن ایــن تفاوت هــا 
و توانایــی بهره بــرداری از آنهــا 
و در نهایــت توانایــی تبدیــل 
تهدیدهــا به فرصت و داشــتن 
نگرش مثبت در تمام ســطوح 
زندگــی. بنابرایــن، وقتــی مــا 
توانایــی آن را پیــدا کنیــم که به 
چیزی  جــز خودمــان فکر کنیم 
و فراتــر از منافــع شــخصی 
خــود بیندیشــیم قدم اساســی 
بــرای کســب ســرمایه معنــوی 
برداشــته ایم و چــه فرصتــی 
بهتــر از ایــن روزهــا و شــب ها 
بــرای اندوختــن ســرمایه های 
معنــوی و چــه ثروتــی باالتــر از 
اندوخته های فرازمینی و تأسی 
و توسل به بارگاه مهر بی انتهای 
باری تعالــی در این ایــام مبارک 

برای یک انسان وجود دارد؟ 

سین پنجم

  پنجشنبه    25  اسفند ۱40۱    شماره 20۳

دانش آموخته کارشناسی هنر های 
دراماتیک

بازیگر، فیلمبردار و دستیار کارگردان سینما 
و تلویزیون، حضور در آثار سینمایی ازجمله 
محمــد رســول هللا ص، ماجــرای نیمــروز، رد 
خــون و کارگــردان اتاقــک گلــی، کارگــردان 

بهترین فیلم اول جشنواره چهل و یکم.

متولد 1357

نوروز، برایم یادآور 
دید و بازدیدهاست



چند روزی تا آغاز ســال جدید باقی مانده و تکلیف ســریال های نوروزی و رمضانی تلویزیون مشخص شده است. در میان 
سریال هایی که به آنتن نوروز 1402رسیده اند، مجموعه »نون خ4« برای مخاطبان نام آشناتر است. سریال پرطرفدار و محبوبی 
که سری اولش در نوروز 1398کلید خورد و حاال قرار است با چهارمین فصلش در بهار پیش رو مهمان خانه هایمان باشد. صرف نظر 
از فیلمنامه قوی و کارگردانی حرفه ای »سعید آقاخانی«، بی شک تیم حرفه ای بازیگران این مجموعه طنز تلویزیونی از نقاط قوت و دالیل محبوبیت آن 
است. صهبا شرافتی، بازیگر نقش »روناک« یکی ازکم تجربه ترین و کم سن و سال ترین بازیگران این سریال است که در سال های اخیر با بازی جذابش 
در این مجموعه شهرتی برای خود رقم زده است. روناک چهره جدیدی است که در فصل 2 سریال »نون خ« به جای کژال به عنوان خواهرزاده نورالدین 
خانزاده به تیم بازیگران اضافه و هرقدر سریال پیش رفت نقش اش پررنگ تر شد؛ به طوری که در » نون خ 3«، جزو چهره های محبوب این سریال بود. 

به بهانه پخش سری چهارم این مجموعه گفت وگوی عیدانه ما را با بازیگر خوش آتیه در ادامه بخوانید.

15 به وقت بهار
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   نشانی: ضلع شمال غربی میدان امام خمینی )ره(، ابتدای خیابان فردوسی6

   شماره تماس: 88201223    بهای بلیت: 3 هزار تومان
استاد علی اکبر صنعتی، نقاش و مجسمه ساز و تنها هنرمند ایرانی است که 2موزه به نامش 

ثبت شده است: موزه صنعتی )کرمان( و موزه صنعتی )تهران(. این موزه سال ۱۳2۵در ویژگی
یک عمارت قاجاری تاسیس شد و در آن انواع مجسمه ها، تابلوها و پیکره ها و تندیس های 

گچی، سنگی و برنزی از شخصیت های علمی و ادبی ایران به نمایش درآمده است.

سرزمینمجسمهها موزه استاد صنعتی

   نشانی: میدان تجریش، خیابان شهید ابراهیم دربندی )مقصودبیک سابق(، بعد از سه راه تختی، خیابان 
موزه، نبش کوچه نیلوفر، پالک 9     شماره تماس: 22۶۷2۷85     بهای بلیت: ۶ هزار تومان

سال ۱۳۸۸ افتتاح و از سه طبقه و بخش های متنوعی تشکیل شده و شامل سالن نمایش سازها، 
گنجینه موزه، آرشــیو صوتی و تصویری، سالن اجرا و اســتودیویی ضبط موسیقی، کتابخانه ویژگی

تخصصی، کارگاه نمایش مراحل ساخت ساز، واحد ویژه نگهداری بهینه سازها، بخش ویژه به 
سازها دست بزنید، نمایشگاه تجهیزات تاریخ ضبط موسیقی، اسناد مکتوب و ضبط شده و سمعی و بصری است.

خنیاگران موزه موسیقی

   نشانی: ضلع غربی میدان آزادی، بلوار معراج، جنب سازمان نقشه برداری
   شماره تماس: ۶4592288     بهای بلیت:10هزار تومان

موزه ای  تخصصی است که نمونه های خاص به دست آمده از نقاط داخل و خارج کشور را درخود 
جای داده است. این موزه زیرنظر سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور قرار دارد ویژگی

که در سال ۱۳۳۸ به همت چند نفراز محققان زمین شناس، برپایه نمونه هایی از سنگ ها، 
سنگواره ها، کانی ها و اشیاي دیگری که ضمن تحقیقات زمین شناسی به دست آمده بود تاسیس شد.

معدنزیرزمینی موزه علوم زمین 

   نشانی: میدان هفت تیر، ابتدای خیابان بهار شیراز، بوستان بهار شیراز
   شماره تماس: 88848993     بهای بلیت: 5 هزار تومان

این موزه توسط سازمان فرهنگی و هنری شــهرداری تهران و با کوشش مرحوم بهمن 
جاللی در اردیبهشت ماه ۱۳۷۴ در فضایی با مساحت 2۵۰ مترمربع تأسیس شد. موزه ویژگی

عکاسخانه شــامل بخش های مختلفی ازجمله »دوربین ها«، »وســایل و ابزار قدیمی 
عکاسی« و بخش »نمایشگاه عکس« است که قدمت برخی از این وسایل به بیش از یک قرن می رسد.

صدایشاتر موزه عکاسخانه

   نشانی: بزرگراه شهید بابایی، حدفاصل خیابان های توحید، محوطه شمالی پارک پلیس
   شماره تماس: ۷۷045103     بهای بلیت: 25هزار تومان

نخستین موزه طراحی گرافیک آسیاست و در دل بوستان پلیس و عمارت ارباب هرمز ایجاد 
شده. در این گنجینه آنچه به عنوان تاریخ طراحی گرافیک ایران شناخته می شود، جمع آوری ویژگی

و عرضه شده و از زمستان ســال ۱۳9۳موزه گرافیک ایران به این  عنوان دایر است. داخل 
عمارت، در طبقه اول اتاق های متعدد قرار دارد و در سرسرا، ۸ پایه ستون و سر ستون  دیده می شود.

گنجینهگرافیک موزه گرافیک

   نشانی: بزرگراه شهید صیادشیرازی، پلیس، باباخانلو، بین خیابان های شهید دقت و قائم مقامی 
   شماره تماس: 88144528    بهای بلیت: 20 هزار تومان

این موزه سال ۱۴۰۰ با هدف حفظ و ترویج تاریخ ملی کار در ایران افتتاح شد. در موزه ملی 
کار، درکنار معروفی روند شــکل گیری تاریخ حقوق کار، ابزارها و ادوات کار، ماشین آالت ویژگی

قدیمی و اسناد، عکس ها و فیلم های مربوط به کار در ایران و معرفی مشاغل ایرانی و تاریخ کار 
در ایران و زمینه سوابق و روند تاریخی جنبه های مختلف کار را پیش روی بازدیدکنندگان قرار می دهد.

کسبوپیشه موزه ملی کار

   نشانی: خیابان جانبازان غربی، نبش بزرگراه امام علی)ع(    بهای بلیت:  رایگان
ماکت  هایی از ۱۳ اثر باستانی ایران که ثبت جهانی شده اند، با جزئیات کامل ساخته شده 

و در معرض دید همگان قرار گرفته  اســت، آثاری که ارگ بم، تخت جمشــید، زیگورات ویژگی
چغازنبیل، میدان نقش جهان اصفهان، پاســارگاد، تخت ســلیمان، گنبد ســلطانیه، 
کلیساهای ارامنه، کوه و کتیبه بیستون، مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی، بازار تبریز، آبشارهای شوشتر 

و گنبد قابوس در مقیاس یک  بیست وپنجم هستند.

چغازنبیلوتختجمشیددرپایتخت باغ موزه مینیاتور

   نشانی: میدان بهارستان، خیابان دانشسرا، خیابان شریعتمدار رفیع
   شماره تماس: 3311958۶    بهای بلیت: محوطه باغ: 3هزار تومان؛ موزه ها: ۷هزار تومان 

قدمت این پاتوق به قاجار می رســد. در این باغ موزه آثار هنری هنرمندان نامی در زمینه های 
مختلف در قالب مجموعه هایی متعدد به نمایش درآمده که موزه کمال الملک، جهانگیر ارجمند، ویژگی

محمود روح االمینی، ملک الشعرای بهار، نقاشی های علی اسفرجانی، فرش ها و نقره های قلم زنی 
اهدایی غالمعلی ملول، نقاشی های فتح اهلل عباد یادبود و اتاق کاشی ها ازجمله دیدنی هایش هستند.

باغباشکوه باغ موزه نگارستان

   نشانی: خیابان ولیعصر)عج(، خیابان زعفرانیه، نبش چهارراه پرزین بغدادی، پالک 12 
   بهای بلیت:  ۶000 تومان ورودی

در خانه تاریخی حسین خداداد قرار دارد. این موزه نخستین موزه ساعت ایران به شمار 
می آید که با داشتن مجموعه ای از ساعت ها، تاریخچه و ســیر شکل گیری ساعت را به ویژگی

نمایش گذاشته است. ساختمان موزه که از دو طبقه تشکیل شده؛ در بخشی از اینجا سیر 
تکامل انواع ساعت های مکانیکی متعلق به سده های هفدهم تا بیستم میالدی دیده می شود. 

دنیایساعتهایقدیمی موزه زمان 

   نشانی: محله  باغ فردوس، میدان تجریش، خیابان شهید دربندی یا مقصودبیک، کوچه دکتر حسابی، 
پالک 25     بهای بلیت:  5000 تومان ورودی

در محوطه اینجا ۱۱ ماکت  از جاذبه های تاریخی به نمایش درآمده است. قدمت باغ هنر 
ایرانی به دوران پهلوی می رســد که در واقع یک باغ ویالی شــخصی، به همسر سپهبد ویژگی

امیراحمدی تعلق داشــت و این روزهــا محلی بــرای نمایش بناهــای تاریخی مانند 
شمس العماره، برج آزادی، قره کلیسا و بسیاری دیگر است. این باغ هنر فضای نمایشگاهی و کافه هم دارد.

ویالیشخصی باغ موزه هنر ایرانی

   نشانی: لواسانات، جاده کند علیا و سفلی، دوراهی بوجان، سمت چپ بعد از چال ناظران، پالک ۷۷ 
   شماره تماس: 2۶55۶۶04     بهای بلیت: 5000 تومان ورودی

نخستین غار و باغ موزه خصوصی ایران است که با هزینه شخصی ناصر هوشمند وزیری ساخته 
شده است. او از مجسمه سازان نامی ایران است که داستان های شاهنامه فردوسی و روایت های ویژگی

فولکلور ایران و فرهنگ اصیل ایرانی را با آثارش روایت می کند. سرای بسطامی، گالری داخلی 
غار، کارگاه های مجسمه سازی و صنایع دستی، مجسمه های بازیافتی  بخش هایی از این غار  است.

فرهادنشان غار موزه وزیری

   نشانی: خیابان ولیعصر )عج(، تقاطع خیابان امام خمینی )ره(     شماره تماس: ۶۶4908۶4    بهای بلیت:  رایگان
تنها موزه تخصصی قرآن است که ســیر تحول تدریجی هنرهای قرآنی را در بازه زمانی 

حدود قرن چهارم هجری تا اواخر دوره قاجاریه به نمایش گذاشته است. این موزه که با ویژگی
الهام از معماری ایرانی - اسالمی ساخته شده، ۳طبقه دارد و فضای داخلی و نمایشی آثار، 
در تمام طبقات حالت یک شمسه را دارد که در قرون گذشته توسط هنرمندان و تذهیب گران به عنوان 

یک نقض شاخص در آثار به کار می گرفتند.

گنجنفیس موزه قرآن کریم 

   نشانی: خیابان کارگر شمالی، خیابان شانزدهم یا فرشی مقدم، ورودی در شماره دو، پردیس شمالی 
دانشگاه تهران     شماره تماس: 8835151۷    بهای بلیت:5هزار تومان

از موزه های دانشگاهی کشور است که زیرنظر دانشگاه علوم پزشکی تهران اداره می شود. 
قدمت ساختمان این موزه به عصر قاجار می رسد که به دستور امیرکبیر به عنوان اصطبل ویژگی

شاهی باغ جاللیه ساخته شد. این موزه شــامل بخش های مختلفی با موضوعات دیرین 
انسان شناسی، مردم شناسی پزشکی، چشم پزشکی، دندانپزشکی و کتابخانه است.

سیرعلومپزشکی موزه ملی تاریخ علوم پزشکی

تهران جاهای دیدنی دارد که بسیاری از ساکنان این شهر از آنها بی خبرند درحالی که مردم استان های دیگر، 
برای تماشای آنها از کیلومترها  راهی پایتخت می شوند و غافل از اینکه آب در کوزه و ما گرد جهان می گردیم! 
برای همین  خلوتی خیابان های این شهر و نبود محدودیت تردد ، دست به دست می دهد برای تهرانگردی و سیاحت کم خرج این ایام و تماشای 
زیبایی های پایتخت.  ساعت کار موزه ها و مجموعه های تاریخی و پایگاه های میراث ملی و جهانی زیر پوشش وزارت میراث فرهنگی، از ساعت10صبح 

تا 21 تعیین شده و موزه ها، باغ موزه ها و خانه موزه های شهرداری هم تا ساعت 22و مجموعه های گردشگری شهرداری هم تا سحر باز است.

به تماشای تهران زیبا پیشنهاد موزه
عیدجانمیدهدبرایدیدنجاهاییکهتابهحالفرصتبازدیدشانرانداشتهاید

هفت سین 
رمضانی

سخاوتمندی
)سماق(

هر یــک از نمادهای هفت گانه 
ســفره هفت ســین داللــت بــر 
آرزوهــا و خصلت هــای نیــک 
انســانی دارد کــه همزمــان 
بــا نوشــدن طبیعــت، نو شــدن 
در عرصه هــا و ابعــاد گوناگــون 
زندگی را یادآوری می کند؛ حتی 
نو شــدن نمادهــای همیشــگی 
که همان بار معنایی را داشــته 
مفاهیــم  به اضافــه  باشــند 
تــازه کــه مقتضــای زمــان و 
مناســبت های فرخنــده اســت 
کــه در چرخــش کواکــب، گاه 
مصــادف و همزمان می شــود. 
بــا ایــن توضیــح، اگــر بخواهیم 
ســفره  ششــم  ســین  بــرای 
هفت سین که همان»سماق« 
اســت و نماد صبــر و بردباری و 
تحمل دیگــران، عنــوان تازه ای 
را پیشنهاد کنیم، مناسب ترین 
عـــــنــــــــوان بـــــرای امــســــــــال، 
»ســخاوتمندی« اســت کــه بار 
معنایي به مراتب وسیع تری با 
خود دارد و همچنین داللت ها 
دارد بر رفتارهــا و خصلت های 

نیک و پسندیده انسانی.
خصلت نیک انسانی

ســــخـــاوتــمــنــــدی یـــکــــــــی از 
خـــصـــلــت هـــایـــــی اســـــت که 
فطرت پــاک آدمی را زنــده نگه 
مــی دارد و ماننــد مشــعلی در 
تاریکی هادی و راهنما خواهد 
بــود. همچنین ارزشــمندترین 
ســرمایه گـــــــذاری در زنـــدگـــــی 
انـســــــان ها ســــخــاوتــمــنــــدی 
است. شکی نیســت که برخی 
انســانی  نیــک  خصلت هــای 
مانند ســخاوتمندی در بعضی 
ایــام ســال از جمله مــاه مبارک 
رمضــان مجــال ظهــور و بــروز 
پیــدا می کنــد. در  بیشــتری 
این ایــام همه زمینه هــا فراهم 
اســت که انســان بــه فطــرت و 
ذات پاک خود گرایش بیشتری 
پیدا کند و در مقابل همنوعان 
خود با دست ودل بازی بیشتری 
عمل کند. فرامــوش نکنیم که 
سخاوتمندبودن در آموزه های 
دینــی بــه اخــاق انبیــا، ســتون 
دین، نشــانه شــجاعت و باعث 
جلب دوســتی و محبــت مردم 
تعبیر شده اســت. بخشش به 
معنــی کــرم در فرهنــگ ایرانی 
هــم جــزو صفــات پســندیده و 
توصیه شده اســت. این ارزش 
هــم مثــل ســایر ارزش هــای 
واالی انســانی اگر عزم و همت 
بیشــتری وجود داشــته باشــد، 
قابلیــت رشــد بیشــتری دارد و 
در ایــن میــان، اگــر از کودکــی 
بــه افــراد آموختــه شــود بــه 
جزويی از تــار و پور وجودشــان 
تبدیــل می شــود. بــا توجــه بــه 
ارزش هــای واالی انســانی کــه 
در مفهوم ســخاوتمندی تنیده 
شــده، شایســته اســت بــرای 
فراگیــری و نهادینه شــدن آن، 
ایــن خصلت نیک و پســندیده 
را از ســنین پاییــن بــه کــودکان 
خــود آمــوزش دهیــم تــا آنهــا با 
شــوند.  بــزرگ  روحیــه  ایــن 
البتــه روانشناســان می گوینــد 
زمــان آمــوزش ســخاوتمندی 
به کــودکان از حدود 3ســالگی 
آغاز می شــود چون قبــل از این 
ســن، کــودکان درک درســتی 
از ایــن مفهــوم ندارنــد امــا از 
کم کــم  زندگــی  ســوم  ســال 
می توانیم بــه او یــاد بدهیم که 
ســخاوتمند باشــد و همه  چیــز 
را برای خودش نخواهد؛ چراکه 
صبــر و ســخاوتمندی یکــی از 
راه هــای رســیدن بــه کامیابــی 
در زندگــی هــر فــردی اســت.

سین ششم

شماره203 25اسفند1401 پنجشنبه

    سریال نون خ چند سال پیاپی به عنوان 
پربیننده ترین سریال مناسبتی در ایام 
نوروز مردم را پای تلویزیون نشاند و عید 
امسال هم قرار اســت مهمان خانه های 
مردم شــود. راز محبوبیت و  موفقیت 

سریال را در چه می دانید؟ 
به نظر من راز محبوبیت ســریال ســادگی و 
صمیمیت هر یک از شــخصیت های سریال 
است. همین ســادگی و صمیمیت در پشت 

صحنه هم بود، برای همیــن جلوی دوربین هم 
باورپذیر شد و به دل مخاطبان نشست.

    روناک جزو کاراکترهــای محبوب و در عین 
حال خشن سریال محسوب می شود. جدیت و 
خشــونتی دارد که کمتر از بازیگران زن در این 
سریال یا ســریال های مشــابه دیده می شود. 
به خاطر این نقش متفاوت بازخورد منفی هم  از 

مردم گرفته اید؟
طبیعتا سلیقه مخاطبان همه شبیه هم نیست و هرکس 
سلیقه متفاوتی نسبت به دیگران دارد. سریال نون خ و 
نقش روناک هم از این نظر استثنا نیست و بازخوردهای 
مثبت و منفی بســیاری در پی داشــت امــا به جرأت 
می توانم بگویــم بازخوردهای مثبت نقــش روناک و 

سریال نون خ خیلی بیشتر از بازخوردهای منفی بود. 
    شــما از فصل دوم، گروه بازیگران سریال را 
همراهی کرده اید. این همراهی و حضور در 2فصل 
این مجموعه برای شخص شما چطور رقم خورده 

و چه دستاوردهایی داشته است؟
حضور من در سریال نون خ  افتخاری بود که نصیبم شد و 
برای این موضوع خدا را شاکرم. کمک ها و راهنمایی های 
استادان و همکاران عزیزم برای تداوم حضور در پروژه 
بسیار به من کمک کرد. چون کوچک ترین عضو گروه 
بودم همه خیلی هوایم را داشــتند. آقای آقاخانی هم 

درست مثل یک دایی مهربان مراقبم بود.
    اصالــت کردی تــان در نقش آفرینی در این 

مجموعه تأثیرگذار بوده است؟
من کرد کردســتان هســتم و اصالتم به شــهر سقز 
برمی گردد. کــرد بودن تأثیر مســتقیمی در بازی من 
داشت. چون فضا و شــخصیت را با رگ و خون تجربه 
کرده ام و این اتفاق باعث شد که کاراکتر و فضا را بهتر 

درک کنم و در نقشم واقعی تر باشم.
    اجازه بدهید رک و پوســت کنده بپرسیم؛ از 

حضور در این مجموعه خسته نشده اید؟
ســریال نون خ پر از نقاط جذاب و سورپرایز است؛ هم 
برای عوامل سریال و هم برای بینندگان. از طرفی جو 
صمیمانه و دوســتانه ای که در پشت صحنه هم حاکم 
است بار فشار و خســتگی کار را کم می کند. فکر کنم 
حتی اگر این مجموعه به فصل دهم هم برسد از بازی در 

آن خسته نمی شوم.
    مردم عید امسال با تفاوتی در شخصیت روناک 

نسبت به دوره های قبل مواجه می شوند؟ 
شــخصیت روناک هر لحظه روی تازه ای از خود نشان 
می دهد و برای من هم تازگی دارد. پیشــنهاد می کنم 

مجموعه را ببینید و خودتان قضاوت کنید.
    فعالیــت نــوروزی دیگری در دســت اجرا 
دارید؟ این روزها مشــغول چه پروژه ای جز نون 

خ4هستید؟
متأسفانه برنامه نوروزی دیگری ندارم.

    تا کنون تصویربــرداری در روزهای نوروز را 
هم تجربه کرده و تعطیالت نوروز از خانواده دور 

بودید؟
خیر باتوجه به زمان تصویربرداری نون خ، من تا به حال 
در عید نوروز درگیر کار، بازی و تصویربرداری نبوده ام. 

    شــما اصالت کرد دارید و سال هاســت هم 

 امسال قرار است کنار خانواده در تهران بمانم.
    پس تهرانگردی هم می کنید؟ قصد دارید به 

کجاها بروید؟
بله حتما، چون بــرای من تهرانگردی در عید بســیار 
دل انگیز اســت. موزه ها و مکان های تاریخی، بازار های 
تهران جاهای خوبی برای گذران وقت در عید اســت. 
چند ســال پیش در یکی از تورهــای تهرانگردی که 
شــهرداری در نوروز برگزار کرده بود، شــرکت کردم. 
باورتان نمی شود انگار تازه با تهران آشنا شدم. در ایام 

ساکن پایتخت هســتید. نوروز 
تهران با دیار شما چه تفاوت ها و 

شباهت هایی دارد؟
کردستان در عید، بسیار پرشور 

و رنگی ا ست! دید و بازدیدهای 
پرجمعیت و پــر از صمیمیت 
میان مــردم جاری اســت اما 
تهران در نــوروز، خلوت تر از 
روزهای دیگر اســت. البته این 

خلوتی هم باعث می شود آسمان 
آبی و هــوای پــاک را حداقل در 

روزهای تعطیلی نوروز تجربه کنیم. من 
عید های تهران را بسیار دوست دارم؛ شهری با 

هوای پاک، بدون ترافیک.
    برای نوروز امسال چه برنامه ای دارید ؟

ســال مشــغله کاری و زندگی از یک طرف و ترافیک 
سرسام آور شــهر فرصت تهرانگردی را نمی دهند. اما 
خلوتی شهر در ایام نوروز بسیار وسوسه کننده است که 

زیر و بم شهر را ببینیم و به جاهای دیدنی سر بزنیم.
    حال و  هوای شهر را در آستانه عید هم دوست 

دارید؟
بله، شلوغی روزهای آخر اسفند، شور و حال مردم برای 
خرید عید، تدارک سفره هفت سین، ماراتنی که مردم 
برای استقبال از نوروز دارند حالم را خوب می کند. در 
این روزها اگر فرصتی پیدا کنم در خیابان قدم می زنم 
و از تماشای حال خوب مردم، به ویژه بچه ها که با ذوق 
و شــوق لباس عید می خرند، حالم خوب می شود و از 

نشاط آنها انرژی می گیرم.
    اهل چیدن سفره هفت ســین و پایبندی به 

آیین های نوروز هم هستید؟
بله خیلی زیاد. نوروز یک آیین باســتانی اســت که از 
گذشتگان به ما رسیده و در این آیین ها حتما حکمتی 
نهفته است. بســیار معتقدم که باید رسوم گذشته را 
به جا آورد و همیشه سعی می کنم آیین  نوروز را با دقت 

برگزار  کنم.
    از سنت های شب عید کدام را بیشتر دوست 

دارید؟
یکی از بهترین سنت های شب عید، خانه تکانی 
اســت. با خانه تکانــی تمــام آلودگی ها و 
انرژی های منفی، از محیط خانه و زندگی 
خارج می شود، و انرژی های مثبت در خانه 
به جریان می افتد و اتفاقات خوب سرازیر 

می شوند. پس باید آن را جدی گرفت.
    باتوجه به اینکه در چند ســال 
اخیر جهان و کشــور مــا درگیر 
ویروس کرونــا و رعایت فاصله 
اجتماعی بود، شما امسال وقت دید 

و بازدید عید را مدنظر قرار داده اید؟
از زمان همه گیری ویــروس کرونا، دید و 
بازدید عید را به کمترین حد ممکن رسانده 
بودیم، اما دید و بازدید عید را خیلی دوســت 
دارم! نشانه همدلی و همبستگی آشنایان است، 
امسال هم اگر وقت داشته باشم، چرا که نه، حتما 

به دیدار دوستان، آشنایان و اقوام خواهم رفت.
    یادتان می آید نخســتین اســکناس 
تا نخــورده عید و بهتریــن عیدی را از 

چه کسی گرفتید؟
اولین عیدی که گرفتم یک اســکناس نو از 
خدا بیامرز پدربزرگ بود. همیشه نخستین 
و بهترین عیــدی را از پدربزرگم می گرفتم. 
بعد از فوتش هم هر سال شب عید به خوابم 
می آید و عیــدی ام را می دهــد. از نظر من 
عیدی، هرچه که باشد، بهترین است، همین 
که کسی به فکر شــما باشد، مهم است و به 
همین خاطر من برای عیدی، ارزشــگذاری 

نمی کنم.

صهباشرافتیکهنوروزامسالبانقش»روناک«
درقابجادویی،مهمانخانههایماست،فرصت

تهرانگردیراازدستنخواهدداد

سعیدهمرادی-مریمباقرپور

دانشجو

بازیگر ســریال نون خ در فصل های2تا 
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  پنجشنبه    25  اسفند 1401    شماره 16203
به وقت بهار

خاطره بازی با نجات علی مرادی که در بیش از 100فیلم 
و سریال بازی کرده است

     مردم شما را شــب های نوروز باز هم با نقش 
منفی در ســریال آتش و باد کــه پیش تر با نام 

»جشن سر برون« از آن یاد می شد، می بینند؟
سریال جشن سربرون که به آتش و باد تغییر نام یافت، 

درگیری چند طایفه را به نمایــش می گذارد. در 
این سریال ۴نفر با هم، هم پیمان هستند که 

یکی از آنها یک خان زاده است. ۳نفر دیگر 
که من نقش یکی از آنها را بازی می کنم، 
به تبعیت از خــان زاده، کارهای منفی 
انجــام داده و به زد و خــورد با افرادی 
که این خان زاده با آنها مشــکل دارد، 

می پردازند.
     چطور شــد که ایــن نقش را 

پذیرفتید؟
درباره انتخاب نقش هم باید بگویم 
که من نقش را انتخاب نکردم، بلکه 
عوامل فیلم مرا انتخاب کردند. من 
هم هر نقشی را که دوست داشته 

باشم به ایفای آن می پردازم.
     پــس بازی کــردن در 
نقش های منفــی انتخاب 

خودتان نیست؟
نقــش منفی انتخــاب خودم 
نبوده، ولــی مــن نقش های 
مثبت هــم بازی کــرده ام؛ هم 
نقش منفی را دوســت دارم و 
هم نقش مثبت. هــر کدام که 
باشــد بازی می کنم و مشکلی 
در ایــن زمینه ندارم. ســینما 
یعنی دیالوگ و اگر شما بتوانی 
دیالوگ بگویی دیگر همه  چیز 

ســپس روزهــای باقیمانــده تعطیــات را همــراه 
خانواده به باغچــه کوچکی که در کــردان کرج دارم، 
 مــی روم و بــه نوعــی تعطیــات را در دل طبیعت 

سپری می کنم.
     پس اهل دید و بازدید عیدانه هم هستید؟

بله از ســنت های عید بی نظیرترینش دیــد و بازدید 
عیدانه است و من خیلی آن را دوست دارم، اما به نظرم 

دید و بازدیدها دیگر شور و حال قدیم را ندارند.
     پس از این روزهای کاری شــلوغ، سفر هم 

می روید؟
فعا خیر، اما خب ممکن است برنامه سفر پیش بیاید.

     اگر بخواهید به ســفر بروید، کدام شــهر 
مقصدتان خواهید بود و چرا؟

قطعا شــیراز؛ چون هم شــهر قشــنگی اســت و هم 
شاه چراغ دارد.

     تهران گردی هم می کنید؟ 
راســتش را بخواهید در این ســال ها بیشــتر جاهای 
دیدنی تهران را رفته ام و مــکان تازه ای وجود ندارد که 

بخواهم از آن بازدید کنم.
     اهل عیدی دادن هستید یا عیدی گرفتن؟

)با خنده( عیدی گرفتن.
     یادتان می آید نخستین اسکناس تا نخورده 

عید را از چه کسی گرفتید؟
اولین عیدی را زمانی که بســیار کوچک بودم از پدرم 

گرفتم که هنوز در ذهنم ماندگار است.
     کدام سین هفت سین را دوست دارید؟

همه عناصر هفت سین قشنگ هســتند و من به همه 
آنها عاقــه دارم، امــا در میان آنها تخم مــرغ رنگی و 

سنجد را بیشتر از همه دوست دارم و می پسندم.
     میانه شــما با ســبزی پلو با ماهی شب عید 

چطور است؟
)می خنــدد( به شــدت میانه ام خوب اســت؛ ســنت 
دوست داشتنی و البته خوشمزه ای که نمی توان از آن 

گذشت.
     به نظر شــما چطور می توانیــم تعطیالت را 
با کمترین هزینه، اما متفاوت ســپری کنیم تا 

حوصله مان هم سر نرود؟
خب، با گشت وگذارهای داخل شهری یا تماشای یک 
فیلم و مطالعــه یک کتاب قشــنگ و... می توانیم یک 
تعطیات کم هزینــه، اما لذتبخش را بــرای خودمان 

رقم بزنیم.
     شــما معموال اوقات فراغت خــود را چطور 

می گذرانید؟
مطالعه و ورزش می کنم.

     اگر بخواهید کتاب یا فیلمی را به خوانندگان 
معرفی کنید که در تعطیالت نوروز آن را ببینند 

و بخوانند، پیشنهاد شما چیست؟
قبا در گذشــته کتابی را با عنوان »هزار و یک شب« 
مطالعه کرده ام که بســیار قشــنگ بود. دربــاره فیلم 
هم »توفان شــن« که خودم آن را بسیار دوست دارم، 

پیشنهاد می کنم.

بعدش حل اســت. االن خیلی ها ۴۰سال است که در 
ســینما حضور دارند و هنوز نمی توانند یک حرف را 
به راحتی جلــوی دوربین بگویند، ولی خوشــبختانه 
من از بچگی حافظه خوبی داشــتم و بــا این موضوع 
مشکلی ندارم. در مجموع تجربه ای که از کار نظامی و 
فعالیت در ژاندارمری داشتم، خیلی به کارم در سینما 

کمک کرد.
     همانطــور که گفتید این ســریال، به نوعی 
بخشــی از زوایای زندگی ایل ها و عشایر را 
به نمایش می گذارد. به نظر شما ساخت 
فیلم هایــی از این دســت تا چه حد 
می توانــد در نگهداشــت تاریخ و 
معرفی آداب و رسوم و اقوام مختلف 

تأثیرگذار باشد؟
به نظر من ســاخت آثاری از این دست 
بسیار بااهمیت اســت. هیچ وقت نباید 
گذشته و گذشتگان را فراموش کنیم. 
همچنین مردم به ویژه نســل جوان 
باید با اقوام مختلف کشور و اتفاقاتی 
کــه در گذشــته به وقوع پیوســته 
آشنا شــوند؛ بنابراین تولید فیلم و 
ســریال های تاریخی با محوریت 
اقوام از اهمیــت خاصی برخوردار 

اســت و می تواند نقــش مهمی در معرفــی تاریخ این 
سرزمین داشته باشد.

     به نظر شما بازی در فیلم های تاریخی سخت 
است یا نقش های منفی عادی؟

خب، بازی در فیلم هایی که مربوط به دوره های زمانی 
گذشته هستند، نســبت به فیلم هایی که اتفاقات روز 
را به نمایش می گذارند، از ســختی بیشتری برخوردار 
اســت. به عنوان مثال دوره قاجار لبــاس و همچنین 
ابزار مربوط به دوره خود را دارد. بازیگری هم که نقش 
یک شــخصیت در دوره قاجار را بــازی می کند، باید با 
امکانات آن دوره به ایفای نقش بپردازد که این موضوع 
کار راحتی نیســت. رفتن در جلد یــک آدم خطرناک، 
دزد یا قاتل که خیلی ها از آن می ترســند، کار ساد ه ای 
نیســت. مردم همچنان مرا در کوچه و خیابان به اسم 

یک آدم بزن بهادر و یکه بزن سینما می شناسند.
     در این سال ها با کدام نقش تان بیشتر ارتباط 

گرفته اید؟
نقشم در فیلم های »قانون« )فرامرز قریبیان( و »توفان 
شــن« )جواد شــمقدری( را خیلی دوســت دارم. در 
»توفان شن« نقش یک شــوفر تریلی را بازی می کردم 
که در صحرای طبس از دست آمریکایی ها فرار می کرد. 
نقشی که در »قانون« داشتم نیز خیلی خوب بود که در 
آن مرحوم ایرج دوستدار به جای من حرف می زد. من 
در فیلم قانون یک ربع کامل زد و خورد داشــتم. عاوه 
 بر این دو، سریال»راهیان« را هم خیلی دوست داشتم.

     حال و  هوای شــهر را در آستانه عید دوست 
دارید؟

بســیار زیاد. اینکه مردم با انرژی وصف ناشدنی خود را 
برای سال جدید آماده می کنند، حس خوبی را به آدم 
منتقل می کند؛ حسی که وصف ناشدنی است و در قالب 

جمات نمی گنجد.
     عید نوروز برای شما تداعی کننده چیست؟ 

نوروز برای من یادآور نو شدن و تحول است.
     برای تعطیالت چه برنامه ای دارید؟

چند روز اول عید را بــه دید و بازدیــد خواهم رفت و 

سوپراستار و ستاره سینما نیســت، اما چهره ای شناخته شده در این 
عرصه به حساب می آید و از آن دسته ورزشــکارانی است که عشق 
فیلم و سینما هستند و دست سرنوشــت و اقبال هم با آنها یار بود و سرانجام به این عرصه 
راه یافتند. نجات علی مرادی هرچند کمی دیر و حدودا در ۴۰سالگی برای نخستین بار مقابل 
دوربین قرار گرفت، اما در ســال های اخیر پای ثابت بسیاری از آثار هنری ازجمله شهرزاد، 
اخراجی ها و کت جادویی بوده و شــب های نوروز پیش رو هم قرار است با سریال »آتش و 
باد« )جشن سربرون( مردم را مقابل قاب جادویی بنشاند. او که از سال1۳۷۲ در نقش افسر 
عراقی برای نخســتین بار ظاهر شــد تا کنون در ۴دهه فعالیت هنری در بیش از 1۰۰فیلم و 
سریال ایفای نقش داشته و البته هنرنمایی اش اغلب در نقش منفی بوده است. بازیگری که 
از چهره های دوست داشتنی سینما و تلویزیون محسوب می شود و نقش آفرینی در فیلم ها 
و سریال های موفق و پرمخاطب سینمایی و تلویزیونی و شبکه سینمای خانگی زیادی را در 
کارنامه دارد و با کارگردان های بزرگ و موفقی چون »حسن فتحی« و »محمدحسین لطیفی« 

کار کرده و همبازی بزرگانی چون »جمشید هاشــم پور«، »علی نصیریان«، »بهزاد 
فراهانی« و مرحوم »جمشید اســماعیل خانی« بوده است. در بدو بدوهای 

 آخرین روزهای اســفند، با او از دنیای هنر و ســینما تا سبزی پلو با ماهی 
شب عید گپ خودمانی زدیم.

سعیده مرادی
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   نشانی: نرسیده به میدان تجریش، خیابان شهرداری    شماره تماس: 1۴۵۲     بهای بلیت: ۴۵هزار تومان6

 سال 1۳۴۲ تاسیس و در سال 1۳97- 1۳96با همکاری تیم معماری جوان و خاقی بازسازی 
اساسی شد. این طراحی تلفیقی از سنت و مدرنیته مورد توجه جامعه معماری جهان نیز قرار مشخصات

گرفت. تجهیزات مدرن و باکیفیتی را به سالن ها افزود تا کیفیت نمایش فیلم ها به استانداردهای 
جهانی نزدیک باشد. این پردیس اکنون با حدود 7۰۰صندلی و ۳ سالن مجهز میزبان عاقه مندان است.

تلفیقی از سنت و مدرنیته سینما آستارا

   نشانی: خیابان دکتر علی شریعتی، قلهک، باالتر از خیابان دولت
   شماره تماس: ۲۲6۰1۲۰۵     بهای بلیت: ۴۵هزار تومان 

 سال1۳۴۸ با نام »سیلورسیتی« شروع به کار کرد. این سینما در اوایل دهه1۳۸۰ بازسازی 
و در روز ۲۸آذرماه1۳۸۲ بازگشایی شد. سینما فرهنگ ازجمله سینماهای قدیمی تهران مشخصات

و جزو مجهزترین سینماهای ایران است. این ســینما دولتی است و زیرنظر بنیاد فارابی 
اداره می شود که با ۳۸1صندلی و صدای دالبی به عنوان سینمای ممتاز رده بندی شده است.

نیم قرن چراغ روشن سینما فرهنگ

   نشانی: شمال میدان هفت تیر، ابتدای مفتح شمالی
   شماره تماس: ۸۸۳1۲6۳1     بهای بلیت: ۳۵هزار تومان 

 ازجمله سالن های سینمایی در محدوده مرکزی تهران است که در سال1۳۸۲ با ۲سالن 
به بهره برداری رسید و در حال حاضر با ظرفیت ۵7۰صندلی و با بهره مندی از مدرن ترین مشخصات

امکانات نمایشی و رفاهی، فیلم های به روز را به نمایش می گذارد. سالن شماره  یک اینجا 
به سیستم صوتی دالبی دیجیتال و سالن شماره دو به سیستم آنالوگ مجهز هستند.

مجهز به دالبی دیجیتال و آنالوگ سینما پایتخت

   نشانی: خیابان شهیدبهشتی، تقاطع خیابان خالد اسالمبولی
   شماره تماس: ۸۴۴۸۰     بهای بلیت: ۴۵هزار تومان

 از سال1۳۴۸ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و در سال های فعالیت، ۳بار دچار آتش سوزی 
شد. آخرین آتش سوزی آن به سال1۳76 برمی گردد که ساختمان آن به طور کلی از بین مشخصات

رفت، اما در نهایت در سال1۳۸6 بازسازی کامل شد و با ۵سالن به ظرفیت 11۰۰صندلی 
با مدرن ترین تجهیزات سینمایی در اختیار عموم مردم قرار دارد.

اکران همزمان در 5سالن پردیس سینمایی آزادی

   نشانی: خیابان دماوند، تقاطع سی متری نارمک
   شماره تماس: ۷۷۴1۰6۳۰     بهای بلیت: ۴۵هزار تومان

 این مجموعه در سال1۳۴۰ تاسیس شد. در سال1۳6۴ هم مالک فعلی این سینما به عنوان 
یکی از شرکا فعالیت خود را در اینجا آغاز کرد و تا سال1۳۸۲ با یک سالن فعالیتش را ادامه مشخصات

داد. سینما ماندانا در سال1۳۸7 بازسازی شد و اکنون ۵سالن مجهز دارد و مجموعه ای با 
درجه کیفی مدرن محسوب می شود.

مدرن اما قدیمی سینما ماندانا

   نشانی: خیابان ولیعصر)عج(، نرسیده به خیابان زرتشت
   شماره تماس: ۸۸۹۰۷1۷1     بهای بلیت: ۳۵ هزار تومان و روزهای سه شنبه  نیم بها

 از سال1۳۴۳ با نام اولیه »آتانتیک« با یک سالن ۴۳۰نفری تأسیس شد. این سینما اکنون 
یک سالن به همراه بالکن و حدود هزار صندلی دارد و در حال حاضر زیرنظر حوزه هنری و مشخصات

دارای درجه کیفی ممتاز اســت. همچنین در این ســینمای مناسب سازی  شده برای 
معلوالن، دستگاه های خودپرداز، امکان خرید بلیت آناین و استندهای چاپ بلیت وجود دارد.

سالن های ممتاز سینما آفریقا

   نشانی: میدان شهدا، ضلع جنوب غربی
   شماره تماس: ۳۳1۲۴۲1۸     بهای بلیت: ۳۵هزار تومان

 نخستین بار سال1۳۴۰ ساخته شد و آن دوران از معدود سینماهای پایتخت به حساب 
می آمد که همزمان ۳سالن مجزای نمایش فیلم داشت؛ سالن اصلی با گنجایش ۴۵۰نفر، مشخصات

سالن ۲ با گنجایش ۲۳۰نفر و سالن ۳ با ظرفیت 11۰نفر. این سینما سال1۳۸9 بازسازی 
شد و از آن پس با نام شکوفه پذیرای عاقه مندان است.

مجموعه ای کم نظیر  پردیس سینمایی شکوفه

   نشانی: خیابان انقالب اسالمی، روبه روی ایستگاه اتوبوس تندرو 
   شماره تماس: 66۴1۸۸۰1     بهای بلیت: ۳۵هزار تومان

 با نام پیشین »کاپری« بهمن ماه سال1۳۴۴ با یک سالن افتتاح و پس از انقاب اسامی 
و در دهه 7۰ تبدیل به سینمای ۲سالنه شــد. سالن یک اینجا در سال1۳9۵ بازسازی و مشخصات

تجهیز شد. همچنین در سال1۳9۸ با بازســازی و تجهیز سالن۲ و اضافه شدن ۲سالن 
جدید و ظرفیت حدود1۰۵۰ صندلی در ردیف پردیس های سینمایی ۴سالنه قرار گرفت.

پردیس 4 سالنه پردیس سینمایی بهمن

   نشانی: خیابان رودکی، نرسیده به خیابان دامپزشکی 
   شماره تماس: 66۸۸۵۰۴۷     بهای بلیت: ۳۵هزار تومان

 از سینماهای قدیمی تهران است که ســال1۳۳7 در ۲سالن با ظرفیتی بیش از ۸۲۰نفر 
افتتاح شد. این سینما در محلی که ۲سینما به نام های »خرم« و »المپیا« نیز در اطرافش مشخصات

وجود داشت، ایجاد شد. در سال های اخیر آن سینماها به دلیل استقبال کم و امکانات قدیمی 
تعطیل شدند، اما سینما کارون بعد از بازسازی و مدرن شدن توانست خود را از تعطیلی نجات دهد.

نجات از تعطیلی سینما کارون

   نشانی: خیابان جنت آباد جنوبی، تقاطع بلوار الله، مجتمع تجاری سمرقند
   شماره تماس: ۴۴۴۸۹۵۹۰     بهای بلیت: ۳۵ هزار تومان

 سال1۳9۲در مجتمع تجاری فرهنگی ســمرقند تاسیس شد. این پردیس سینمایی با 
۳ســالن اکران عمومی هریک با ظرفیت های ۲۰۰، 1۵۰ و ۵۴ نفر ســاخته شده و جزو مشخصات

سینماهای ممتاز کشور است. سالن های پردیس سینمایی سمرقند نه تنها محلی برای 
نمایش فیلم و تئاتر هستند، بلکه از آن برای برگزاری کنسرت نیز استفاده می شود.

کنسرت و سینما در یک جا پردیس سینمایی سمرقند

   نشانی: شهرک غرب، بلوار اصلی فرحزادی
   شماره تماس: ۲۲۰۹۴۸۳۹     بهای بلیت: ۳۵ هزار تومان

 با داشــتن زیربنایی بیش از ۲۰هزار مترمربع در دل مجموعه ای به این نام دایر شده و از 
بزرگ ترین سینماها در تهران است. یک سالن اصلی به ظرفیت ۸۰6نفر و ۳سالن کوچک تر مشخصات

مجهز به سیستم صوتی دالبی دارد. سالن های ســینما مجتمع اریکه ایرانیان به صورت 
طبقاتی در طبقات همکف، اول و دوم ساخته شده اند.

سالن های طبقاتی سینما اریکه ایرانیان

   نشانی: میدان هروی، خیابان موسوی، نبش خیابان نازک، مرکز خرید هروی سنتر
   شماره تماس: ۲6۷۵۲۳۹۴     بهای بلیت: از ۲۲هزار و ۵۰۰ تومان تا ۴۵هزار تومان 

 ۳سالن با نام های »فرهنگ«، »هنر« و »اندیشه« دارد که هر یک به ترتیب 197، ۸7 و 6۵ 
نفر ظرفیت دارند. صندلی های راحت، دید مناسب از همه جای سالن عاوه بر کیفیت باالی مشخصات

صدا و تصویر، موجب ترغیب مردم برای تماشای فیلم )در این محدوده فاقد سینما( در 
طبقه سوم مجتمع تجاری هروی سنتر شده است.

نمایش کمدی و موزیکال سینما هروی

   نشانی: خیابان ولیعصر )عج(، بزرگراه هاشمی رفسنجانی، روبه روی بزرگراه کردستان، ایستگاه BRT نیایش 
   شماره تماس: ۲۳16۲     بهای بلیت: ۳۵هزار تومان

 در سال 1۳۸7با ۵سالن سینما، با ظرفیت 1۰۸9صندلی افتتاح شد که در یک بازنگری و افزایش 
7سالن به آن، این سینما با 1۲سالن در بهمن ماه سال 1۳9۸به بهره برداری رسید. پردیس سینما مشخصات

گالری ملت دومین سینپلکس کشور از نظر تعداد صندلی و متعلق به شهرداری تهران است که با 
به روزترین سیستم های نمایش، 19۰۰صندلی به ظرفیت سینماهای کشور اضافه کرده است.

سینمای 12سالنه پردیس سینمایی ملت

تماشای فیلم در سینما همیشــه جذابیت خاص خودش را دارد، اما گاهی مشغله های زندگی باعث می شود تا اغلب ما فرصت کافی برای 
رفتن به سینما را نداشته باشیم یا زمان کمتری را به این موضوع اختصاص دهیم. اکنون که تعطیالت نوروز در راه است فرصت طالیی برای 
سینماگردی به حساب می آید از طرف دیگر به دلیل تقارن نوروز سال1۴۰۲ با  ماه مبارک رمضان، سینماها با تغییر ساعت فعالیت از افطار 
تا سحر میزبان اهالی هنر خواهند بود؛ بنابراین می توانید در 1۳روز تعطیالت به یکی از 1۳سینمای نام آشنای پایتخت بروید که از امکانات 

استاندارد و متفاوتی بهره مند هستند.

سینماگردی تا عصر13
پیشنهاد 

فرهنگی و هنری
اوقات فراغت عید، جان می دهد برای گشت و گذار فرهنگی و هنری

هفت سین 
رمضانی

  سلوک
)سپند(

گاه گردش روزگار چنان بر وفق 
مــراد انســان در جســت وجوی 
حقیقــت می چرخــد کــه همــه 
اتفاق هــا را نیــک و مبــارک 
راه هــای  همــه  و  می بینــد 
رســتگاری را به روی گشــوده تا 
دست بکشــد از جمیع جهاتی 
که او را دنیایی کرده و پرواز کند 
بــه ســمت جهانــی کــه متعالی 
است و رضایت پروردگار در آن 
نهفته است. حاال با قرار گرفتن 
در بهــار قــرآن و بهــار طبیعــت، 
دل های آرزومند چنان مشتاق 
وصال با پروردگار شــده اســت 
که جز به سلوک عارفانه در این 
ایام مبارک نمی اندیشند. پس 
شایسته است برای نیل به این 
آرزوی عارفانــه، ســین هفتم از 
ســفره هفت سین امســال را با 
عنوان»ســلوک« متبرک کنیم؛ 
مفهــوم زیبــا و دلنشــینی کــه 
کمتــر مجالی بــرای رســیدن به 
آن فراهم می شــود و در معنای 
ساده به معنی رشــد معنوی یا 

نزدیک ترشدن به خداست.

تعالی روحی
در منابــع متعــدد و از زبــان 
عارفــان و ســالکان نقــل شــده 
کــه ســلوک چیــزی نیســت جز 
رونــد ناپدیدشــدن در مظاهــر 
دنیایی. فرد باید کم کم ناپدید 
شــود، بایــد موانعــش را ذوب 
کند تا بتوانــد بی مرز شــود. در 
ناپدیدی، انسان سالک ناپدید 
نخواهد شد. در واقع به شکلی 
متناقــض وقتــی نیســت، برای 
نخســتین بــار وجــود خواهــد 
داشــت. چراکــه در این صورت 
کل خواهد بــود. این ســتاره ها 
و این درخت ها و این پرندگان، 
تمــام آنچــه بــوده و خواهــد 
بــود، جزئــی از انســان ســالک 
خواهد بود؛ او اقیانوسی وسیع 
خواهد بــود. ســرور تنهــا در آن 
وســعت امکان پذیر اســت، آن 
بســطی کــه هیــچ محدودیتــی 
نمی شناســد. ســیر و ســلوک 
درونــی، شــبیه پــرواز پرنــده در 
آســمان اســت؛ پرنــده ای پرواز 
می کنــد، او در آســمان جــای 
پایی نمی گذارد، هیچ پرنده ای 
نمی تواند ردپــای پرنده دیگری 
را در آســمان بجویــد. بــرای 
پــرواز، انســان ســالک راه خود 
را انتخاب می کند. در مجموع، 
ســلوک معنوی، همان حرکت 
و صیــرورت باطنــی در جهــت 
تقرب بــه خداونــد و در نهایت، 
وصول بــه حــق و فنــای در حق 
به معنــای درســت آن اســت. 
هــر عمــل ســلوکی، مســتلزم 
نوعــی حرکــت و تعالــی روحــی 
به ســوی درجــات عالــی کمال، 
معرفــت  نوعــی  متضمــن  و 
باطنــی و عرفانــی بــه خداونــد 
اســت. تعالیــم اهل بیــت)ع( 
به روشــنی بر حقیقت، عناصر 
و مؤلفه هــای ســیر و ســلوک 
عرفانی و نیز ضرورت آن داللت 
دارنــد. از ســوی دیگر، ســلوک 
معنوی، ضرورتــی تردیدناپذیر 
برای سعادت انسان است. این 
شایســتگی و بایستگی سلوک 
عرفانــی، در مســیر آزادی از 
بند تعلقات نفســانی، رســیدن 
بــه درجــات نهایــی ایمــان و در 
نهایــت، دســتیابی بــه معرفت 
شــهودی از خــود و خداونــد 
اســت که چــه فرصتــی بهتــر از 
ایــن روزها و شــب ها بــرای نیل 

به  اين مهم.

سین هفتم

دیپلم

بازیگری در فیلم و سریال های شهرزاد  1، 
سریال کت جادویی، اخراجی ها، آتش و 

باد )جشن سربرون(

متولد 1332

 حال و هوای شب عید 
را بسیار دوست دارم



سال جام جهانی 
سال سپاهان

تا پایان ســال1401 و قبل از ورود به تعطیالت 
نوروزی 23هفته از لیگ برتر فوتبال ایران برگزار 
شد و 7هفته باقیمانده نیز در سال آینده برگزار 
خواهد شــد تا قهرمان بیست ودومین دوره این 
رقابت ها هم مشخص شــود. نکته مهم درباره 
لیگ امسال این بود که برگزاری جام جهانی قطر 
در میانه این مسابقات، لیگ برتر را به 2قسمت 
تقســیم کرد. بعد از پایان هفته یازدهم، لیگ 
برتر با وقفه ای 50روزه روبه رو و سپس رقابت ها 
دوباره با آغاز هفته دوازدهم از سر گرفته شد. این 
وقفه برخی از تیم ها را از شرایط خوب خودشان 
دور کرد و به برخی دیگر فرصــت داد تا با رفع 
نقاط ضعف خودشان شرایط بهتری برای ادامه 
لیگ پیدا کنند. تا قبــل از تعطیالت مربوط به 
جام جهانی پرسپولیس با برتری 2امتیازی نسبت 
به استقالل در صدر بود و سپاهان هم اصال جایی 
بین 3تیم اول نداشــت! اما بعد از جام جهانی، 
ســپاهان نتایج خیره کننــده ای گرفت و طی 
12مســابقه به 29امتیاز رسید. سپاهان و مس 
رفســنجان 2تیمی بودند که بعد از جام جهانی 
عملکردشان بسیار بهتر از 11هفته ابتدایی شد. 
در مقابل، تیم های پرسپولیس و نساجی در این 
فاصله افت کردند و رتبه های خوب خودشــان 
را بعد از جام جهانی از دســت دادنــد. در واقع 
یحیی گل محمدی و دســتیار سابقش حمید 
مطهری، 2سرمربی این فصل بودند که برگزاری 
جام جهانی در روزهــای آخر اصال بــرای آنها 

خوش یمن نبود.

   پرسپولیس پایین تر از مس
پرســپولیس در پایان هفتــه یازدهم صاحب 
24امتیــاز بود. 7بــرد، 3مســاوی و فقط یک 
باخت مقابل تراکتور، کارنامه پرسپولیس را در 
آن 11هفته تشــکیل داده بود اما در 12هفته 
بعدی سرخپوشــان به 6پیروزی، 3مســاوی و 
3باخت رســیدند یعنی تعداد باخت هایشــان 
3برابر شــد. پرســپولیس تا قبل از جام جهانی 
فقط 3گل خورده بــود اما بعــد از جام جهانی 
درحالی که فقط یک بازی بیشتر انجام داد 9بار 
گل خورد و صالبت خط دفاعی اش را به وضوح 
از دســت داد. در جدول بازی هایــی که بعد از 
جام جهانی برگزار شد، پرسپولیس 8امتیاز کمتر 
از سپاهان و 3امتیاز کمتر از استقالل گرفته است. 
سرخپوشان حتی به رتبه سوم هم نرسیده اند و 
تیم مس رفسنجان هم باالتر از آنها قرار گرفته 
است. مس رفسنجان از 12بازی 23امتیاز گرفته 
و حتی به نزدیکی معدل 2امتیاز از هر بازی هم 
رسیده است درحالی که رفسنجانی ها در 11بازی 
اول 8بار مســاوی کرده بودند و تعداد گل های 
زده شــان فقط 5گل بود. تیمی که در 11بازی 
فقط 5گل زده بود در 12بازی بعد از جام جهانی 
16بار گل زد و خط حمله اش کامال متحول شد. 
مس در بازه قبل از جام جهانی هشتم بود اما در 
جدول 12هفته بعد از جام جهانی رتبه سوم را در 

اختیار دارد.

   دوپینگ سپاهان در آذرماه
سپاهان امروز در حالی صدرنشین لیگ و بخت 
اول قهرمانی اســت که قبــل از تعطیالت رتبه 
چهارم را در اختیار داشــت. زمانی که رقابت ها 
تعطیل و تیم ملی راهی جام جهانی شد، سپاهان 
نه تنها از پرسپولیس و استقالل عقب تر بود که 
پایین تر از گل گهر در رتبه چهارم قرار داشــت. 
میانگین امتیازگیری ســپاهان در آن 11هفته 
1.82 امتیاز و در 12هفتــه بعدی 2.42 امتیاز 
بوده که پیشرفت چشمگیری را نشان می دهد. 
شاگردان مورایس بعد از جام جهانی 6گل بیشتر 
زدند و 2گل کمتر خوردنــد، ضمن اینکه تمام 
رقبای اصلی و مدعیان قهرمانی را در این مقطع 

شکست دادند.

   سرنوشت متفاوت شمالی ها
یکی از تیم هایی که بعد از جام جهانی شدیدا افت 
کرد و از این لحاظ با پرســپولیس قابل مقایسه 
بود، نســاجی است که دوســوم امتیازاتش در 
11هفته اول به دست آمده و در 12هفته بعدی 
فقط یک برد داشــته است. نســاجی تا قبل از 
جام جهانی از 11بازی صاحــب 16امتیاز بود و 
در رتبه ششم قرار داشــت. اما در روزهای بعد 
از جام جهانی، قائمشــهری ها یکی از 3تیم آخر 
جدول بودند و فقط یک امتیاز بیشــتر از نفت 
آبــادان گرفتند. نســاجی در 12بازی اخیرش 
تنها یک بار پیروز شــده و فقط 8امتیاز گرفته 
است. جالب اینکه نساجی تا قبل از جام جهانی 
هم امتیاز و همسایه آلومینیوم اراک بود اما االن 
آلومینیــوم در نیمه باالی جــدول حضور دارد 
و نساجی همســایه قعرنشین هاست. برخالف 
نســاجی، دیگر تیم شــمالی لیگ یعنی ملوان 
انزلی بعد از جام جهانی روزهای بهتری را گذراند 

و تقریبا 50درصد بیشتر امتیاز گرفت.

   سرنوشت مشترک نفتی ها
نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان 2تیمی هستند 
که در هر 2بازه زمانی رتبه هــای آخر جدول را 
داشتند و شرایط آنها هیچ تغییری نکرد. البته 
نفت مسجدســلیمان بیشــتر امتیازاتش را در 
همان مقطع اول گرفت و هر دو پیروزی اش هم 
قبل از جام جهانی به دست آمد. اما در همان زمان 
هم یکی از 2تیم آخر جــدول و گزینه ای جدی 
برای سقوط بود. نفت آبادان هم در هر بازه یک بار 
به پیروزی رسید و میانگین امتیازاتش در هیچ 

مقطعی به یک امتیاز از هر بازی نرسید.
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اژدها خاموش شد
 لیگ قهرمانان برای مهدی و پورتو حاال دیگر تمام شده و آنها باید همه تمرکزشان 
را روی لیگ پرتغال بگذارند. با این حال، حسرت این مسابقه و همه موقعیت های 

ازدست رفته اش برای زمان بیشتری همراه این تیم خواهد بود
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پخش زنده

برنامه بازی

لیگ اروپا

رئال بتیس

منچستریونایتد
21:15

فرایبورگ

رئال سوسیه داد

یوونتوس

آاس رم

21:15

23:30

آرسنال

اسپورتینگ
23:30

فرنتس واروش

بایرلورکوزن
23:30

شنبه 27 اسفند 1401
لیگ  برتر انگلیس

چلسی

اورتون
21:00

بارسلونا

رئال مادرید
23:30

اللیگا اسپانیا

یکشنبه 28 اسفند 1401

تنهـــایی

فرزانه فصيحي 
دونده سرعتي 

ايران بعد از مدال 
طالي 60متر 

آسيا دنبال مدال 
100متر آسيا و 

سهميه المپيک 
پاريس است 

اما مي گويد به 
حمايت نياز دارد

نمی توانم دیگر

شاید پس از مسی، هالند اولین 
سوپراستاری باشد که پپ را به 

قهرمانی اروپا برمی گرداند

مسیِ  
گواردیوال!

Erling Haaland

فوتبال ایران
پرونده هفته  | از قلعه تا قلعه!|

18

صنفی یا ملی؛ در مورد موج حمایت ها از امیر قلعه نویی که بوی 
تند دوگانه مربیان »ایرانی-خارجی« را به خودش گرفته است و 

قرار نیست به این زودی ها پرونده آن بسته شود

پنج شنبه 10 فروردین  1402
لیگ برتر ایران - هفته 24

مس کرمان

آلومینیوم
19:00

نفت  م.س

تراکتور
19:15

مس رفسنجان

پرسپولیس
21:15

سپاهان

صنعت نفت
19:15

استقالل

ذوب آهن
19:15

پیکان

فوالد
19:30

نساجی

گل گهر
19:00

ملوان

هوادار
19:15

جمعه 11 فروردین  1402
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میخواهیمباورکنیم،نمیتوانیم

باباشماکهاوراکشتید...

بعد از اخراج ناشیانه لئاندرو پریرا 
در بازی 6 امتیازی با ســپاهان 
که منجر به شکســت دردناک 
پرســپولیس شــد، انتقادات 
از این مهاجم برزیلی به شــدت 
باال گرفت. پریرا از زمان پیوستن به 
پرسپولیس موفق نشده بود برای این تیم گل بزند، اما کمتر 
کسی انتظار داشــت او به عنوان فوروارد در همان نیمه اول 
بازی سپاهان اخراج شود و کار دست تیمش بدهد. حاال اما 
پریرا مصاحبه کرده و گفته: »به هواداران قول می دهم این 
اتفاق را جبران کنم و برای تیم گل های خوبی بزنم.« خب 
البته ما دوست داریم اظهارات پریرا را در این مورد باور کنیم، 
اما نمی دانیم چرا نمی شــود. این دوست عزیز در مسابقات 
قبلی هم نشان چندانی از یک گلزن نداشت. او 2فصل آخر 

حضورش در گامبا اوزاکا هم طی 47بازی 9گل زده است.

محمد دانشگر آنقدر اصرار به تخلف 
کرد که نهایتا کمیته انضباطی وارد 
عمل شد و احتماال برخالف میل 
باطنی اش ایــن بازیکن را جریمه 
کرد. مجازات دانشــگر هم به خاطر 
حرکت نامتعارف در دیدار ســپاهان 
و آلومینیوم جالب است؛ 2جلســه محرومیت که یک جلسه آن 
تعلیق شده و جلسه دیگر هم قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی 
است. در این مدت انتقادات زیادی از رفتارهای دانشگر شده بود، 
اما هیچ کس انتظار نداشت فدراسیون فوتبال این اندازه خشن)!( 
رفتار کند. آقا شــما که او را کشــتید، یک مقدار شل تر برخورد 
می کردید. با این مدل برخوردها بعید به نظر می رســد بازیکنان 
متقاعد شوند که از حرکات شنیع دست بردارند. فدراسیون پیش 
از این باید به خاطر اتفاقات بازی پرســپولیس دانشگر را محروم 

می کرد که نکرد. االن هم انگار مجبور شده اند!

نكته بازی

از زمانی که امیر قلعه نویی برای نخستین بار سرمربی تیم ملی شد تا امروز، این تیم 6سرمربی مختلف داشته است؛ 3سرمربی 
ایرانی و 3سرمربی خارجی. مربیان ایرانی در تیم ملی موفق ظاهر نشدند و البته هیچ وقت فرصت کافی را هم نداشتند، این 
در حالی بود که یکی از مربیان خارجی بیش از یک دهه در فوتبال ایران حضور داشت. حاال دوباره زمان تغییر از راه رسیده و 
آنتن ها به طرف مربی بومی چرخیده  است. باید صبر کرد و دید که این انتخاب، چه نتیجه ای برای فوتبال ایران خواهد داشت.

   کابوس پنالتی ها
تیم ملی پس از آنکه با یک مربی داخلی مثل جالل 
طالبی خأل زیادی داشت، به سراغ مربیان کروات رفت 
و نزدیک به یک دهه، به بالژ و سپس برانکو اعتماد 
کرد. پایان کار برانکو در تیم ملی شروع یک دوران تازه 
بود که در آن یک مربی داخلی دوباره به نیمکت ایران 
برگشت. امیر قلعه نویی با سابقه قهرمان کردن استقالل در لیگ 
برتر و در شرایطی که گردن کلفت ترین مربی داخلی لیگ بود، 
به تیم ملی پیوست. او فقط یک ماموریت داشت؛ درخشیدن 
در جام ملت ها. امیر یک نیمکت بسیار شلوغ برای تیم ملی 
ساخت، کلمه هایی مثل خرد جمعی را باب کرد، علی دایی را از 
تیمش کنار گذاشت و سلیقه خودش را در این تیم حاکم کرد. اما 
دوران حضور این مربی بعد از 17بازی به پایان رسید. باخت به 
کره جنوبی در یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا، پایان مردی 
بود که در 17بازی یک شکست در جریان بازی مقابل مکزیک 
و یک باخت در پنالتی ها روبه روی کر ه جنوبی داشت. حذف 
ایران وقتی سخت تر شد که عراقی ها با ترکیبی کم ستاره تر از 

تیم قلعه نویی بر بام فوتبال آسیا ایستادند.

    رقص شمشیر در آزادی 
شاید علی دایی هنوز هم با آن سماجت مثال زدنی، 
برکناری اش را به سیاست مربوط بداند اما نتایجی 
که او در انتخابی جام جهانــی گرفت، جایی برای 
دفاع باقی نگذاشت. دایی در حالی سرمربی تیم 
ملی شد که ماجرای عجیب کلمنته و پله برقی در فوتبال 
ایران اتفاق افتاده بود. در آن مقطع تقریبا همه مربی خارجی 
می خواستند اما دایی به پشتوانه ســال ها حضور در تیم 
ملی و البته قهرمان کردن سایپا به عنوان مربی-بازیکن، به 
نیمکت دست یافت. او با خیلی از ستاره های تیم ملی مشکل 
داشت و تصمیم گرفته بود چهره متفاوتی برای تیم بسازد. 
نتیجه این تغییر در بدترین زمان ممکن، دور و دورتر شدن 
از جام جهانی بود. شکســت خانگی روبه روی عربستان و 
تماشای رقص شمشیر بازیکنان حریف، تحمل هواداران تیم 
ملی را از بین برد. تیم دایی در 24بازی، 15برد داشت و درصد 
پیروزی  اش حتی بیشتر از بردهای قلعه نویی بود اما نتایج 
افتضاح در مقدماتی جام جهانی، همه  چیز را تحت تأثیر قرار 
داد و امیدهای این مربی برای ماندن در تیم ملی را از بین برد.

   کف دست خیالی!
پس از دایی، مایلی کهن رسما سرمربی تیم ملی ایران 
شــد. مایلی اما آن چند روز آنقدر با همه دعوا کرد 
که فدراسیون تصمیم گرفت قید این مربی را بزند 
و افشــین قطبی را به جای او روی نیمکت تیم ملی 
بنشاند. 3بازی از مسیر مقدماتی جام جهانی مانده 
بود و ایران باید روبه روی کره شــمالی، امارات و کره جنوبی 
بازی می کرد. قطبی از این جهت انتخاب شــد که به گفته 
خودش به خاطر کار کردن در کره جنوبــی، این تیم را مثل 
کف دست می شناخت. با قطبی، کره شــمالی را شکست 
ندادیم، به ســختی امارات را بردیم و به بازی سرنوشت ساز 
آخر رسیدیم. به پیروزی مقابل کره نیاز داشتیم تا حداقل به 
پلی آف برویم اما گل تساوی را دریافت کردیم. کره مدتی بعد 
در جام ملت های 2011 دوباره قطبی را شکست داد و ایران را 
در نخستین بازی حذفی از جام خارج کرد تا دلیل انتخاب او 
به عنوان سرمربی تیم ملی، رسما به بهانه برکناری اش تبدیل 

شود. البته رابطه بد با چند ستاره تیم هم مزید بر علت بود. 
قطبی در 30مسابقه، 16برد کسب کرد اما به شکل عجیبی 8بار 
نیز بازنده شد. یکی از این باخت ها در بازی دوستانه مقابل تیم 

ملی برزیل بود.

   یک امپراتوری
ناکامی قطبی، فرضیه لزوم استفاده از مربیان داخلی 
را باطل کرد. علیمنصــور در یک بازی به عنوان مربی 
موقت روی نیمکت نشست و کی روش که همان روز 
روی سکوها حاضر بود، ســرمربی جدید تیم ملی ایران شد. 
انتخاب دستیار سابق فرگوســن، سرمربی سابق رئال مادرید 
و البته سرمربی ســابق تیم ملی پرتغال، انتخاب جذابی برای 
فوتبال ایران بود. کی روش با وجود لغزش های 3ســال اول، 
تیم ملی را به جام جهانی برگرداند و این کار را ســال2018 هم 
تکرار کرد. با کارلوس در جام جهانی2014 نمایش خوبی مقابل 
آرژانتین داشتیم و نفس نایب قهرمان دنیا را گرفتیم. ایران در 
2بازی دیگر اما خیلی خوب بــازی نکرد و با گرفتن یک امتیاز 
از نیجریه و شکست مقابل بوسنی، از دور گروهی حذف شد. 
تیم ملی ســپس با این مربی به جام ملت های آسیا رفت و با 
وجود صدرنشینی در گروه در نخستین مسابقه حذفی بازنده 
شد. این بار عراق تیم ایران را شکســت داد. تیم ملی با مربی 
پرتغالی در جام جهانی2018 مراکش را برد و با شکست روبه روی 
اسپانیا و تساوی در بازی با پرتغال، بهترین نتایج تاریخش را در 
جام جهانی گرفت. این تیم به نیمه نهایی جام ملت ها هم رسید 
اما یک شکست سنگین مقابل ژاپن کار کی روش را تمام کرد. 
او 2جام جهانی به فوتبال ایران داد و البته یک جام جهانی هم از 
ایران هدیه گرفت. این مربی در آستانه جام جهانی قطر سرمربی 
تیم ملی شد و با وجود یک پیروزی، به خاطر 2شکست دردناک 

راهش را از فوتبال ایران جدا کرد.

   سفر به جهنم
تیم ملی با جانشین اولیه کی روش، به بن بست خورد؛ 
تیمی که در 2بازی حســاس مقدماتی جام جهانی 
روبه روی بحرین و عراق بازنده شد. نزدیک بود خیلی 
زود جام جهانی را از دست بدهیم. از این گذشته نوع 

قرارداد امضاشده با این مربی، کاری کرد که فوتبال ایران 
برای سال ها درگیر تاوان این جریمه شود.

   مردی برای عبور از جهنم
هر چقــدر دوران ویلموتس تلخ بــود، دوران 

اســکوچیچ شیرین شــد. اسکو در 
18بازی روی نیمکــت تیم ملی 

15برد به دســت آورد. هرگز 
سابقه نداشته که یک مربی با حداقل 

10بازی روی نیمکت تیم ملی ایران 
به برد 83درصدی دست پیدا کند. 

او در سخت ترین شرایط به کمک 
تیم ملی آمد و مقتدرانه ترین 

صعود را رقم زد. مشکل اسکو 
این بود که اقتدار کافی را در 
رختکن نداشت؛ ماجرایی 
که با دخالت مستقیم چند 
بازیکن، دلیل جدایی اش از 

این تیم شد.

از قلعه تا قلعه!

تکیهبرجایچشمآبیها
بزرگ ترین منتقد مربیان خارجی، حاال یک فرصت تاریخی دارد

این روزها را نگاه نکنید؛ سال ها قبل، زمانی که امیر قلعه نویی نتایج خوبی در 
فوتبال ایران به دست می آورد و مخصوصا با استقالل عناوین قهرمانی را به چنگ 
می آورد، بارها از او در مذمت مربیان خارجی و نیز هواداران این جماعت جمالت 
آتشین نقل شده اســت. کلیدواژه محبوب امیر در آن روزها، استفاده از عبارت 
»اجنبی پرست« بود و هر که را به حمایت از مربی خارجی می پرداخت، با چنین 
تعابیری مورد سرزنش قرار می داد. قلعه نویی اعتقاد داشت به اندازه کافی 
و همسان با دستاوردهایش مورد توجه و تکریم قرار نمی گیرد. 
بارها گفت اگــر موهایش بور یا چشــم هایش رنگی بود، 
به خاطر چنین نتایجی مجسمه اش را در فوتبال ایران 
می ساختند، هرچند بعدها یکی مثل برانکو ایوانکوویچ 
در پرسپولیس نتایج بسیار بهتری به دست آورد، اما 
باز هم مجسمه او را نساختند! در هر صورت امیر 
قلعه نویی امروز به جایگاهی رسیده که همیشه 
دوستش داشت؛ نیمکتی که برای 13سال در 
تصرف چشــم آبی ها، موبورها و اجنبی ها بود. 
او باید شایســتگی خودش را در عمل نشان 
بدهد. وقتی دفعه قبلــی از هدایت تیم ملی 
کنار رفت، مدعی شــد در حقش ظلم شده 
و فرصت کافی را در اختیارش قرار نداده اند، 
اما این بار دیگر چنیــن بهانه هایی پذیرفتنی 

نخواهد بود...

کیروشآخرین
»خارجی«کرهزمینبود؟

یک پرسش آزاردهنده در مورد نیمکت تیم ملی وجود دارد که نمی توان آن 
را نادیده گرفت؛ آیا کارلوس کی روش آخرین سرمربی خارجی روی کره زمین 

بود؟ یعنی حاال که او نتوانسته با تیم ملی به نتایج دلخواه و مطلوب دست 
پیدا کند، به طور مستقیم باید وارد فاز تغییر ملیت سرمربی می شدیم؟ 

طبیعتا افکار عمومی از نتایج ضعیف تیم ملی در جام جهانی و نیز رفتار 
و کردار کارلوس کی روش راضی نبود. حتی گروهی از سرسخت ترین 
حامیان مربی پرتغالی هم بازگشت او روی این نیمکت را کار درستی 
نمی دانســتند. این یک انتخاب غلط و یک شکست کامل بود، با این 

حال، معنی اش هرگز آن نیست که دیگر هیچ مربی خارجی خوبی 
در دنیا برای هدایت تیم ملی باقی نمانــده و باید به گزینه های 

داخلی اکتفا کنیم. حتما هنوز هم مربیانی وجود داشتند که 
می توانستند با شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر ایران 

کنار بیایند و به تیــم ملی کمک کنند.
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بررسی عملکرد مربیان تیم ملی از اولین حضور 
قلعه نویی روی نیمکت تا انتخاب دوباره او

2تیم اســتقالل و ســپاهان بیشترین 
نماینــده را در تیــم منتخــب هفته 
بیست وســوم متریکا داشتند. سپاهان 
این هفتــه بازی بــزرگ فصــل را از 
پرســپولیس برد و اســتقالل هم در زمین فوالد به پیروزی رسید 
تا به رتبه دوم برسد. هر دوی این تیم ها 3نماینده در تیم منتخب 
هفته داشتند اما بهترین بازیکن هفته از تیم گل گهر انتخاب شد. از 
سپاهان، گلزن این تیم یعنی محمد کریمی به همراه میالد زکی پور 
و نیلسون جونیور به تیم منتخب هفته رسیدند. کریمی با نمره 7.96 
بهترین بازیکن میدان بود اما نیلسون با نمره 7.35 به تیم منتخب 
رســید که کمترین نمره در بین 11بازیکن منتخب هفته بود. از 
اســتقالل هم مهدی قائدی، محمد محبی و کوین یامگا به جمع 
منتخبین هفته رسیدند که باالترین نمره را قائدی )7.95( داشت.

اما برترین بازیکن هفته بیست وســوم 
رضا شــکاری بود که در بازی گل گهر 
با نفت مسجدســلیمان یــک گل زد، 
2پاس گل داد و 3پاس کلیدی هم برای 
هم تیمی ها صادر کرد. او به نمره 9.39 رسید که از باالترین نمرات 
ثبت شــده در این فصل بوده اســت. از تیم گل گهر نوید عاشوری 
هم در تیم منتخب هفته قرار گرفت کــه نمره اش در بازی با نفت 
مسجدسلیمان 8.84 بود و دومین بازیکن برتر هفته شد. سومین 
بازیکن موفق این هفته احمد شــریعت زاده از نفت آبادان بود که 
سرمربی برزیلی نفت اعتقادی به او نداشت اما ویسی در نخستین 
حضورش 90دقیقه به او بازی داد و شریعت زاده هم گل زد و نمره 
8.05 را گرفت. رامتین ســلیمان زاده )مس رفسنجان( و آرمان 

شهدادنژاد )مس کرمان( دیگر بازیکنان تیم منتخب هفته بودند.

7/96

9/39

متريكاآماربازی

پیش بازی

شامآخردرسیرجان!
مسابقه با نفت مسجدسلیمان نه آخرین بازی قلعه نویی روی نیمکت 
گل گهر بود و نه حتی آخرین مسابقه او در سیرجان به حساب می آمد. 
او امروز برای آخرین بار روی نیمکت این تیم می نشــیند و ستاره های 
گل گهر را در مسابقه حساس جام حذفی با فوالد به زمین می فرستد؛ 
مسابقه ای که قرار بود مدتی قبل برگزار شود اما به خاطر حضور فوالد 
در لیگ قهرمانان به تعویق افتاد. این نبــرد، نبردی برای وداع ژنرال با 
هواداران تیمش خواهد بود. او اصال دوســت ندارد با شکست و حذف 
از جام حذفی این تیم را تــرک کند؛ اتفاقی کــه می تواند خیلی زود 
به وجهه اش در تیم ملی نیز آســیب برســاند. حریف امروز امیر، تیم 
زخم خورده فوالد اســت؛ تیمی که با هدایت علی منصوریان در بازی 
با استقالل در لیگ برتر شکســت خورده و اگر نتواند به مرحله بعدی 
جام حذفی برسد، این فصل را هم بدون جام تمام خواهد کرد. در این 
شــرایط احتمال دارد که زمزمه های تغییر روی نیمکت این تیم نیز 
به گوش برســد. در نتیجه هر دو مربی، انگیزه های بسیار زیادی برای 
این بازی دارند؛ جدالی که به نظر می رســد با اســتقبال بسیار خوب 
سیرجانی ها نیز روبه رو خواهد شد. تنها مســابقه این فصل 2تیم در 
لیگ برتر، در اهواز با پیروزی گل گهر به پایان رسید. آن نمایش، یکی از 
بهترین نمایش های فصل تیم قلعه نویی بود و حاال آنها امیدوار به تکرار 
چنین نبردی روبه روی حریف سرســخت جنوبی شان هستند. فوالد 
2سال قبل با هدایت نکونام روی سکوی اول جام حذفی قرار گرفت اما 
گل گهر تا به امروز هرگز طعم موفقیت در این تورنمنت را نچشیده است.

صنفییاملی؟
 در مورد موج حمایت ها از امیر قلعه نویی که بوی تند دوگانه مربیان

»ایرانی-خارجی« را به خودش گرفته است
بهروز رســایلی|  انتخاب امیر قلعه نویی به عنوان 
سرمربی جدید تیم ملی، با 2واکنش عمده از سوی 
2گروه متفاوت مواجه شده است؛ این طرف هر چقدر 
شــمار زیادی از روزنامه نگاران و منتقدان مستقل از 
این انتخاب ابراز ناخشــنودی می کنند و آن را نوعی 
بازگشــت به عقب می دانند، آن طرف شاهد حمایت 
گســترده و چه بســا کم نظیر مربیان ایرانی از امیر 
هستیم. خیل مصاحبه ها چنان اســت که واقعا در 
شماره نمی گنجد؛ از خداداد عزیزی و رسول کربکندی 
بگیرید تا امثال مرتضی کرمانی مقدم و حمید مطهری 
که خاستگاه پرسپولیسی دارند و شاید به نظر می رسید 
از این قصه راضی نباشــند. همه آنها اما در یک کالم 
قلعه نویــی را بهترین گزینه بــرای هدایت تیم ملی 
می دانند. این موج در حالی شکل گرفته که قلعه نویی 
طی سال های گذشته به هیچ وجه نتایج خوبی به دست 
نیاورده است. صفر جام در یک دهه، احتماال چیزی 
نبود که باشگاه های ثروتمند قلعه نویی در این سال ها، 
این مربی را بــه خاطرش جذب کرده باشــند. پس 
پرسش اینجاســت که این همه پشــتیبانی با چه 
منطقی صورت می گیرد؟ جواب نباید چندان سخت 
باشد؛ گویا ما با مواضع کامال صنفی مواجه هستیم تا 

رویکرد ملی!

  جنگ کهنه ایرانی-خارجی
حتما شــماری از حامیان قلعه نویی نقطه  نظر فنی و 
منطقی خاص خودشــان را دارند، اما واقعا همه  چیز 
همین نیســت. در اغلب موارد به نظر می رســد این 
فضا در امتداد جدال مربیان ایرانی و خارجی شــکل 
گرفته است. به طور کلی مربیان ایرانی هرگز از آغوش 
باز افکار عمومی نســبت به مربیان خارجی خشنود 

نبوده اند. این وضع چنان است که مثال در زمان حضور 
برانکو ایوانکوویچ و کارلوس کی روش روی نیمکت تیم 
ملی، کانون مربیان ایران بارها علیه این دو نفر موضع 
گرفت و مجید جاللی، دبیر این کانون در این رابطه به 
روسای دولت وقت نامه نوشت! بنابراین وقتی امروز 
می بینیم همه این آقایان در حال تمجید و حمایت از 
قلعه نویی هستند، طبیعی است که یاد همان اتفاقات 
می افتیم و مواضع دوستان را ناشی از »ملیت« مربیان 
می بینیم، نه »کیفیت« آنها. جوی که امروز و در پی 
انتخاب قلعه نویی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی 
به وجود آمده، طوری اســت که انگار مربیان ایرانی 
توانسته اند یک سنگر مهم را از همتایان خارجی خود 
پس بگیرند. به همین دلیل هم شاهد موج پایکوبی و 
اعتمادبه نفس دادن به امیر هستیم، اما یادتان باشد 
درنهایت عملکرد این مربی در جام ملت های آســیا 
روشــن خواهد کرد که موضع گیری های اخیر بجا و 

حرفه ای بوده یا نه.

  برای اینها بجنگ!
قاعدتا امیر قلعه نویی امروز از این فضا خوشحال است 
و لذت می برد، اما هر تمجید این روزها، در آینده ای 
نزدیک تبدیل به بار توقعی گزاف خواهد شد. حاال امیر 
باید برای حامیانش بجنگد؛ کسانی که انتظار دارند 
او با نتایج خوبش، نیمکت تیــم ملی را برای ایرانیان 
حفظ کند. اگر قلعه نویی نتایج الزم را کسب نکند، این 
فواره با سر به زمین خواهد خورد و خیلی از حامیان 
کنونی اش به منتقدان سرسخت او بدل می شوند. در 
آن صورت افکار عمومــی همچنان موضعی خواهند 
گرفت که شــاید باز هم تا بیش از یک دهه بعد از آن 

نوبت به ایرانی ها نرسد.
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اژدها خاموش شد
فرمول صعود اینتر به مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا، شباهت عجیبی به فرمول 
میالن داشــت. میالنی ها در زمین خودشان 
با یک گل برنده شــدند و در زمین حریف به 
هر قیمتی از این گل دفــاع کردند. اینتر نیز 
روبه روی پورتو، در ایتالیا به پیروزی رســید و 
در بازی برگشت، دروازه اش را بسته نگه داشت. 
حاال یک چهــارم تیم های حاضــر در مرحله 
بعدی لیگ قهرمانان، از شــهر میالن هستند 
اما این به معنای فوق العاده بودن فرم 2باشگاه 
نیست. پورتو در هر دو مســابقه مقابل اینتر، 
بسیار بدشانس بود. آنها حداقل می توانستند 
در این 180دقیقه به یک گل برسند اما به شکل 
عجیبی هر چه زدند، به در بســته خورد و راه 
خوشبختی را در این دو مسابقه پیدا نکردند. 
مهدی طارمی امید اول گلزنی پورتو در مسابقه 
برگشت به شــمار می رفت اما نه پاس هایش 
مؤثر واقع شد و نه توانست برای تیمش پنالتی 
بگیرد. او حتی تیر دروازه را نیز به لرزه درآورد 
اما موفق به گلزنی نشد تا مسابقه را با نمره ای 
کامال متوسط به پایان برساند. لیگ قهرمانان 
برای مهــدی و پورتو حاال دیگر تمام شــده و 
آنها باید همه تمرکزشان را روی لیگ پرتغال 
بگذارند. با این حال، حســرت این مسابقه و 
همه موقعیت های ازدست رفته اش برای زمان 
بیشتری همراه این تیم خواهد بود. پورتو بدون 
تردید پتانسیل شکست دادن اینتر را داشت و 
می توانست یکی از 8تیم باقیمانده در این جام 
باشــد اما وقتی گل نزنی، خبری هم از صعود 
نیست و جبران تنها گل اینتر، ماموریتی بود که 

سفید و آبی ها موفق به انجامش نشدند.

امشب لیگ اروپا
امشــب دور برگشــت مرحله یک هشــتم 
پایانی لیگ اروپا در حالی برگزار می شود که 
منچستریونایتد، یوونتوس و آاس رم بازی های 
رفت را برده اند و شــانس خوبی برای صعود 
به جمع 8تیم پایانی دارند. آرسنال در زمین 
اسپورتینگ لیسبون طبق معمول این فصل 
کام بک زد و از شکست گریخت. امشب آخرین 
روز مسابقات باشگاهی در اروپا پیش از فیفادی 
اســت. بعد از فیفادی منتظر ال کالسیکوی 
برگشت جام حذفی اسپانیا و چندین مسابقه 
مهم باشــگاهی در لیگ های اروپایی باشید. 
فعال بــا همین بازی های امشــب بســازید. 
آرسنال- اسپورتینگ، یوونتوس- فرایبورگ، 
منچستریونایتد- بتیس، سوسیداد- آاس رم... 

این بازی ها از بقیه جالب تر به نظر می رسند.

 فوتبال روسیه
آسیایی شد

پس از کشتی، باید منتظر آسیایی شدن فوتبال 
روسیه هم باشیم. احتماال به زودی آنها را در 
بازی های آسیایی و جام ملت های آسیا خواهیم 
دید؛ اتفاقی که ســال های اخیر برای استرالیا 
هم افتاد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان اعالم 
کرده که اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی از تیم 
ملی فوتبال روسیه برای حضور در مسابقات 
قهرمانی آسیای مرکزی دعوت به عمل آورده. 
اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی موسوم به کافا 
با حضور 8 تیم ازجمله ایران، تاجیکســتان، 
روسیه، قرقیزســتان و... از 1۹ تا ۳1 خرداد 

برگزار خواهد شد.

48 تیمه شدن 
جام جهانی 2026
فیفا به خاطر پول بیشتر و دربرگیری 

گسترده تر فوتبال، تصمیم خود 
را برای 48تیمی کردن جام 

جهانی آینده قطعی کرد. 
ســال 202۶ قرار است 
48 تیــم در 12 گــروه 
4 تیمی قــرار بگیرند 
و 2تیم برتر هر گروه 
به همراه 8تیم ســوم 

گروه هــا، ۳2تیم 
مرحلــه حذفی را 
تشــکیل دهند. به 
ایــن ترتیــب از هر 

4کشور رسمی روی 
نقشــه جغرافیــا یک 

کشــور در جــام جهانی 
بعــدی ســهمیه خواهد 

داشت. 1۶ شــهر میزبان این 
رقابت ها هســتند و جام جهانی 

به جای ۶4 بازی، شــاهد 104 بازی 
خواهد بود.

ثابت کنید روبات نیستید
کسی باورش می شود ارلینگ هالند یک انسان باشد؟

فوتبال برای ســال ها ترکیبی مخوف تر از مسی و گواردیوال به 
چشم ندیده بود، 2اعجوبه که روی نیمکت و درون زمین، به خوبی 
یکدیگر را کامل می کردند و وقتی همه چیز بر وفق مرادشان پیش 
می رفت، مهارنشدنی به نظر می رسیدند. وقتی ارلینگ هالند در 
یک مســابقه 5بار توپ را از خط دروازه الیپزیش عبور داد، انگار 
نشانه هایی از آن زوج قدیمی دوباره ظاهر شده بود. این بار پپ، 
لیونلش را از اسکاندیناوی پیدا کرده و از او یک سالح مرگبار برای 
تیمش ساخته است. مسابقه ای که ارلینگ در آن 5گل زده، نه یک 
نبرد دوســتانه و نه حتی یک دوئل داخلی، که نبردی در مرحله 
حذفی لیگ قهرمانان اروپاست. وقت تماشای این برد بی رحمانه، 
دیگر نمی توان تبدیل شدن سیتی به یک مدعی جدی برای بردن 
رقابت های این فصل لیگ قهرمانان را انکار کرد. آنها با داشــتن 
ســتاره ای مثل ارلینگ هالند، قادر به انجام هر کاری هستند، 
بازیکنی که اگر چشم هایش را ببندید و او را در زمین مسابقه ای 
از لیگ قهرمانان رها کنید، باز هم گل می زند و راه دروازه حریف 

را پیدا می کند.
مرد اسپانیایی نیمکت سیتی بارها اعتراف کرده که مسی 
مهم ترین دلیل قهرمانی های اروپایی اش با بارسا بوده . 
او سال ها در انتظار مهاجم دیگری به سر می برد 
که آمار و ارقام معرکه لئو را تکرار کند اما این 
مهاجم را پیدا نمی کرد. نه لواندوفسکی آن 
بازیکن بود و نه آگرو. پپ از یک جایی به بعد 
حتی به سراغ بازی بدون مهاجم رفت اما بعد از 

پیدا کردن ارلینگ هالند، جرقه ای در ذهن این مربی زده شد. او 
حاال دوباره تیمی داشت که می توانست قهرمان اروپا شود، دوباره 
ستاره ای داشت که درون محوطه جریمه، بی نهایت شگفت انگیز 
ظاهر می شد. پپ سال ها زمان صرف کرد تا سیستم ایده آل سیتی 
را بسازد؛ سیستمی با فوتبالیست های خالق و پاس های زیاد. آن 
سیستم فقط یک نفر کم داشت که تیر خالص را بزند و کار را تمام 
کند. پپ، اسلحه اش را به هالند سپرد تا این بازیکن آخرین شلیک 
به طرف قلب رقبا باشد. او کاری می کند که حتی یک بازی در مرحله 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان، شبیه یک نبرد درون اردویی به 

نظر برسد.
اولین فصل حضور هالند در سیتی، سرشار از تمجید نبوده است. 
چهره هایی مثل لینه کر و فردیناند حتی ادعا کرده اند که ورود این 
بازیکن باعث تضعیف تیم گواردیوال در چند جنبه مختلف شده است. 
هالند اما کاری کرد که در دقایق میانی نیمه دوم دیدار با الیپزیش، 
همین فردیناند روی سکوهای اتحاد، ایستاده او را تشویق مي کرد. 
شاید پس از مسی، او اولین سوپراستاری باشد که پپ را به قهرمانی 
اروپا برمی گرداند. تیم های قدرتمند زیادی مثل رئال و بایرن در این 
جام باقی مانده اند اما اگر ارلینگ از گل زدن دست برندارد، هیچ کس 
حریف سیتیزن ها نخواهد شد. حاال گواردیوال دوباره بازیکنی دارد 
که هر وقت اراده کند، گل می زند و اعداد و ارقام در فوتبال را نیز به 
سخره می گیرد. با داشتن چنین فوتبالیستی، قهرمانی اروپا دیگر 
دور از دسترس نیست. این همان تجربه دلچسبی است که شاید بعد 

از سال ها برای مرد اسپانیایی تکرار شود.

Erling Haaland
مسِی گواردیوال!

پدر مسی با 
الهالل به توافق نرسید

تصاویری از خورخه مسی، پدر لیونل مسی در عربستان منتشر شده که او را 
در حال دیدار با شخصی دشداشه پوش نشان می دهد. برخی خبرگزاری ها مدعی 

شده اند او با پرنس عبدالعزیز، وزیر ورزش کشور عربستان و برخی دیگر از سران ورزشی 
این کشور مالقات داشته است. درحالی که نزدیکان مســی گفته بودند او می خواهد تا 
کوپا آمریکای سال2024 در اروپا بماند، اما بعید نیست به خاطر پول زیاد به الهالل برود. 

البته درخواســت نجومی و باورنکردنی پدر مسی از باشگاه عربســتانی تا حدودی توافق را 
به بن بست کشانده. حاال گفته می شــود ۶0درصد احتمال دارد مسی در تابستان آینده به 
بارسلونا برگردد؛ البته اگر تا آن زمان مشکل باشگاه اسپانیایی با اللیگا حل شده باشد و این 
باشگاه بتواند با مسی قرارداد ببندد. فعال قرارداد جدید گاوی هم به خاطر فیرپلی مالی لغو 

شده و بارسا تابستان باید راهی برای برطرف کردن مشــکالت مالی اش پیدا کند. تنها 
ســاعاتی پس از اینکه تصاویری از خورخه مسی در عربستان منتشر شد، ویدئویی 

از حضور پدر و مدیر برنامه های لئو در فرودگاه بارسلونا هم پخش شد. جرارد 
رومرو مدعی شده اســت پس از آخرین حضور او در شهر و مالقات با 

الپورتا، این نخستین باری اســت که او به بارسلونا مسافرت 
می کند و در این ســفر، رودریگو، بــرادر لئو نیز 

او را همراهی کرده است.

هالند 
ســریع تر از مسی و 

آدریانو موفق به زدن 5گل در 
یک بازی شده؛ مسی به لورکوزن 
)2012( در ۸۴ دقیقــه، آدریانو به 
باتــه )201۴( در ۸2 دقیقه، هالند 

بــه الیپزیــش )2023( در 
5۷ دقیقه.

آدم آمار این فصل ارلینگ هالند را که می بیند هم شاخ درمی آورد، هم تعجب 
می کند؛ او یک سور به مسی، رونالدو و امباپه زده است. هالند فقط در لیگ 
قهرمانان در ۶بازی 10گل وارد دروازه حریفان منچسترسیتی کرده 
که 5تای آن در همین بازی برگشت به الیپزیش بوده که با نتیجه 
7بر صفر تمام شد. او در 2۶بازی لیگ برتر موفق شده 28گل 
بزند که همین حاال 5گل از بهتریــن آمار فصل پیش این 
رقابت ها که به طور مشترک در اختیار سون و صالح بود، 
بیشتر است و یک گل از مجموع گل های این فصل 

باشگاه پرستاره چلسی.
گواردیوال در بازی با کریستال پاالس که این 
بازیکن به 28گل لیگ برتری رسید، دست 
هالند را مقابل تماشاگران باال گرفت تا 
او را تحسین کنند. پس از گالت هم از 
هالند به این شکل تمجید کرد: »هالند 
ذهنیت باورنکردنی دارد. ما با این پسر 
خیلی خوشحالیم. ما او را قبل از امضای 
قرارداد نمی شناختیم اما ارلینگ همیشه 
خوشــحال اســت، همیشــه خنده بر لب دارد، او با 
هم تیمی هایش خوب اســت. اگر در مورد آمار و ارقام 
صحبت کنیم، هیچ کس نمی تواند با ارلینگ رقابت کند.« 
سرمربی من سیتی در پاسخ به خبرنگاری که بعد از بازی با 
الیپزیش پرسیده بود: »هالند را بیرون آوردی تا از رکورد 5گل 
مسی رد نشود«، گفت: »اگر او در 22سالگی ۶گل به ثمر می رساند، 
در آینده حوصله اش ســر می رفت. می دانم که مسی 5گل در یک 
بازی به ثمر رســاند، اما هالند این کار را در ۶0دقیقه انجام داد و در 
مورد لئو اینطور نیست. هالند بسیار جوان است و شکستن رکورد امروز 

باید انگیزه دیگری باشد تا روزی تالش کنیم تا رکورد لئو را بشکنیم.«

  روبات هالند
   مهاجم نروژی معموال هر جا که بازی کرده، برای رسیدن به گل به 

مدت ۹0دقیقه زمان نیازی نداشته. فقط در جام خیریه ابتدای 
فصل گل نزد و در جام اتحادیه هم در 2بازی حاضر بود و 

یک گل به ثمر رساند.
   ارلینــگ هالند در همیــن فصل اول 5بــار برای 
منچسترسیتی هت تریک کرده؛ ۳گل یا بیشتر در یک 
بازی. این فصل تیم های منچستریونایتد، کریستال 
پاالس، ناتینگهام، ولوز و الیپزیش از او ۳گل یا بیشتر 

در یک مسابقه دریافت کرده اند.
   هالند در همه رقابت های این فصل با پیراهن من سیتی 

۳۶بار به میدان رفته و در 2هزارو808دقیقه بازی ۳۹گل و 
5پاس گل به نام خودش ثبت کرده؛ میانگین هر 78دقیقه یک 

گل و هر 72دقیقه یک تأثیرگذاری مستقیم روی گل.
   بچه غول نروژی در بوندس لیگا ۶7بــازی انجام داد، ۶2گل زد 

و 1۹پاس گل داد. در تیم ملی هم 2۳بــازی انجام داده و 21گل ملی دارد. در 
تیم زیر 20سال که در جام جهانی در یک بازی ۹بار موفق به گلزنی شده بود، در 

5بازی 11گل به ثمر رساند.
   هالند وقتی در دورتموند بود، در مجموع 8۹بــازی، 7هزارو215دقیقه به 

میدان رفت و 8۶گل و 2۳پاس گل به نام خودش رقم زد. آمار گل های باشگاهی 
او 21۹بازی، 174گل، 41پاس گل و 21کارت زرد اســت؛ به ازای هر 85دقیقه 

یک گل، هر ۶۹دقیقه یک تأثیرگذاری مستقیم روی گل.
   هالند در بازی با الیپزیــش 5گل زد و به اصطالح فوتبالی هــا »گالت« کرد. او 
نخستین بازیکنی نیست که موفق به ثبت این رکورد در لیگ قهرمانان می شود. این 
بازیکنان هم قبال در یک مســابقه اروپایی 5گل زده بودند. تازه ترین نمونه پیش از 
هالند، لیونل مسی بود که سال2012 در پیروزی 7بر یک بر بایرلورکوزن یک تنه 5بار 
دروازه این تیم آلمانی را باز کرد. این تنها گالت دوران فوتبال مسی بود که در بهترین 
سال گلزنی اش ثبت شد؛ همان سالی که در ۶0بازی 7۳بار موفق به گلزنی شد. در 
تاریخ لیگ قهرمانان غیر از مسی و هالند تنها یک بازیکن دیگر در این رقابت ها گالت 

کرده؛ لوئیس آدریانو سال2014 برای شاختار دونتسک در بازی با باته بوریسوف.
   بچه غول حاال زودتر از هر بازیکن دیگری به گل های شماره 10، 20 و ۳0 در 

لیگ قهرمانان رسیده است.
   رکوردهایی که هالند با این گل ها جابه جا کرد؛ سریع تر از هر بازیکن دیگری 
به رکورد ۳0گل در چمپیونزلیگ رســید )25بازی(، جوان ترین بازیکن تاریخ 
چمپیونزلیگ که به ۳0گل می رسد )22سال و 2۳۶روز(، سریع ترین دبل تاریخ 

چمپیونزلیگ )78ثانیه(...
   فان نیســتلروی در ۳4بازی به ۳0گل )و دقایقی بعد بــه ۳2گل( در لیگ 
قهرمانان رسیده بود، هالند در 25بازی. لواندوفسکی )4۶بازی(، مسی )48بازی( 
و نیمار )4۹بازی(. نه؛ هالند با هیچ کس قابل مقایسه نیست. او فقط 22سال  دارد.

  روبات گواردیوال
   پپ گواردیوال عالوه بر اینکه در قرعه کشــی ها خوش شانس است، به تیم های 
ضعیف هم رحم نمی کند. وقتی تیم ضعیفــی گیر می آورد، تا جایی که می خورند، 
می زند. فلسفه اش همین اســت. به بازیکنانش توصیه کرده که از گل زدن به تیم 
حریف دست نکشند چون در این صورت به آنها بی احترامی خواهند کرد. سرمربی 
اسپانیایی باز هم یک حریف آلمانی دیگر را درهم کوبید. او پیش از این و در همین 
روزهای سال201۹ تیم شالکه را 7بر صفر برده بود و حاال این نتیجه را مقابل یک 
تیم آلمانی دیگر به نام الیپزیش تکرار کرده است. دیدار رفت یک- یک تمام شده بود.

   گواردیوال 1۳بازی از 14بازی آخر در مرحله یک هشــتم لیگ قهرمانان 
اروپا را با پیروزی پشت ســر گذاشــته و قرعه های خوبش را حرام 
نکرده. او غیر از ســال اول حضور در منچسترسیتی، در بقیه 
موارد از این مرحله به ســالمت عبور کرده و به یک چهارم 

پایانی رسیده است.
   الیپزیش هم هــر 4بازی آخــر در انگلیس را با 
شکست به پایان رسانده و سرجمع 20گل دریافت 

کرده است؛ میانگین 5گل در هر بازی.
   گواردیــوال ۶۳درصــد از بازی هایــش در لیگ 
قهرمانان را برده که باالترین نرخ در میان مربیان دیگر 
است؛ ناگلزمان ۶0درصد، یورگن کلوپ 57 و آنچلوتی 

5۶درصد بازی های خود را در این رقابت ها برده اند.
   عملکــرد منچسترســیتی در لیــگ قهرمانــان اروپــا

2۳-2022؛ بیشــترین مالکیــت توپ: میانگیــن ۶5.8درصد در 
هر بازی، بیشــترین تعداد پاس: 71۳.5پاس در هر بــازی، باالترین دقت پاس: 
۹1.2درصد، بیشترین شــوت در هر بازی: 18شــوت، دومین تیم برتر از لحاظ 
گلزنی با 22گل بعد از بنفیکا، دومین تیم برتر در کلین شیت پس از بایرن مونیخ با 
5کلین  شیت، دومین تیم برتر از لحاظ گل خورده با میانگین 0.4درصد در هر بازی.
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افقی:
1- گستردنی زیبای ایرانیان 

در نوروز- همدم
2- طوالنی کــردن- دورو- 

حرف دهن کجی
3- ارتعاش- سرسرای بزرگ 
ورودی- پرنده ای شکاری و 

قوی پنجه
4- گـرداگــــرد دهـــان- 
پسندیدن در فضای مجازی- 

هـنر قرن بیستم
 - هالک کننــده   -5
 خواهش هــای نفســانی- 

رفـیق مشهدی
6- زادگاه حضرت ابراهیم)ع(- 
طـفیلی- عـامل ایجاد بیماری

نـدیشـــه- بـــخش  ا  -7
مـراقـبـت هـای ویــــژه در 

بیمارستان- دست عرب
8- مـعادل فـارسی حـمله- 

دوره هـزار ساله- صـید
9- اندازه- صنعت جهانگردی- 

بـرنج پـوست کـلفت!
10- هـــنگام مـــصیبت گفته 
  می شود- نام خداوند در دین یهود- 

زمین آماده کشت
11- چین و چروک پوست- 

شهری در گیالن- پرتو
12- محله سیاه پوست نشین 
نیویورک- گلــی آپارتمانی- 

یک و دو

13- زن گندمگون- فریادرس- 
رمـزها

14- شالوده- دوره ای در آغاز 
خدمت سربازی- هنر ششم

 15- تـرکیب قـلع و سـرب- 
از سنت  های نیکوی ایرانیان در 

ایام نـوروز
  

عمودی:
1- تقویــم- در ایــن لحظه 
شیرین نوروز، بهترین ها را از 

خدا بخواهیم
2- بزرگ ترین پهپاد ایرانی- 
پایبند در دوســتی- عملی 

در وضـو
3- معما- کانون- سســت و 

بی بنیاد
4- هیاهوی مردم در شادی- 

اهـل رشت- خـاموش
5- تکــرار حرفــی- ابزارها- 

عنصر آلیاژی مهم برای فوالد
6- اما- پیشتاز لشکر- دوستی

7- خش تصویــر ویدئویی- 
موتورســیکلت بدون دنده- 

سـانسـور
8- از هفت سین نوروز- خاندان 
پیامبر اسالم)ص(- شدیدترین

9- زن نازا- از هفت قلم آرایش 
قدیم بانوان- نوعی اسباب بازی
10- منقــار کوتــاه- روزانه- 

فـراوانـی

11- دوســتی و رفاقت- مجموعه 
مسکونی بزرگ- حرف فاصله

12- ضـماد- تـالشگر- پرداخت 
وجه به حساب بانکی

13- زمین کشــاورزی بی مصرف 
مانده- پرنده خبرچین- نخستین 

قـوم ایـرانی
 14- پـدربـــزرگ- خیال بــاف- 

اشتباه لفظی یا رفتاری
15- آخرین روز تعطیالت عید نوروز- 

نـوعی  آش نـذری

ناتلواسوپيتالپ
اريهيروسكوتسو

رهسبلانميرها
سكوبنمياانك
ااورمدقيلامجا

لصحامنوعاملظ
سكرزيريننوكسم
ايريزويلگنجي
ناريادنزاشومن

تبتناهاساطرق
ينامهمهميتيات
مزرنايموالا
يشابهدكمجرمد
نايتاعونتميخي
هدوشخبانلعفلاب 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار 
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

987421365
214563987
653798214
375142698
849356172
162987543
531674829
726839451
498215736

متوسط

 4      3 8
7    9  5   
8  1   3  6  
 5 6 2      
         
     9 8 2  
 1  6   2  4
  2  1    7
5 3      8  987632514

614895732
532147968
125479386
496381257
873526149
748913625
261758493
359264871

ساده

متوسط

645172938
723896541
891453762
356281479
289745613
174369825
918637254
462518397
537924186

سخت

     1   5
2   5     7
  3     1  
 7   4  6   
  9  5  1   
  2  8   4  
 3     8   
7     9   1
4   2      

ساده

  7 6   5 1  
  4    7 3  
 3  1 4     
   4    8  
4 9      5 7
 7    6    
    1 3  2  
 6 1    4   
 5 9   4 8   

دیگرتنهایینمیتوانم
فرزانه فصیحی، دونده سرعتی ایران بعد از مدال طالی 60متر آسیا دنبال مدال 100متر آسیا و سهمیه 

المپیک پاریس است اما می گوید به حمایت نیاز دارد و دیگر به تنهایی از پس هزینه های اردوها برنمی آید

رقبای من در آسیا 
از هفته دیگر به 

کمپ های آمریکا 
می روند که بهترین 

کمپ های دنیا را 
دارد و من به این 

فکر می کنم که 
به اصفهان بروم 

و ببینم اجازه 
می دهند در پیست 

تمرین کنم یا نه

مربی صربستانی 
به من یاد داد که به 

نتیجه فکر نکنم. 
مدام می گوید حق 

نداری به نتیجه 
فکر کنی، کار 

تو این است که 
خوب تمرین کنی، 

رژیم ات را خوب 
رعایت کنی و... 
نتیجه دست تو 

نیست

لیلی خرسند |  حرف هایش با هیجان شروع شد؛ 
با حس خوبی که هنوز از قهرمانــی دارد، از اینکه 
باالخره به چیزی که می خواسته رسیده. اما جلوتر 
که رفت، وقتی که از آینده حرف زد، انگار نفسش به 
شماره افتاد. خسته است، خسته از همه روزهایی که 
به تنهایی بار مسئولیت های دیگران هم به دوشش 
بوده. می گوید: »دیگر نمی توانم، به تنهایی از پسش 
برنمی آیم.« حق دارد. اگر تا دیروز می توانست برای 
خودش برنامه ریزی کند که در اروپا تمرین کند و 
هزینه اش را خودش بدهد حاال با این نرخ ارز، مانده 
که چه کار کند. فرزانه فصیحی مدال طالی دوی 
60متر آسیا را گرفت. از این اتفاق هنوز خوشحال 
اســت اما به جای اینکه از سهمیه المپیک پاریس 
حرف بزند و به روزهای بهتر و مدال های بهتر فکر 
کند، از سختی ها می گوید انگار همه  چیز برایش به  

بن بست رسیده  است.

   مدال طالی آسیا چه حسی دارد؟
حس خیلی خــوب. دارم کیف می کنم. یک جور 
حس بی حسی  اســت، حس تمام شــدن. انگار 
راهی که به این طال رســید، حس و حالش بهتر 
بود. وقتی بــه چیزی که می خواهی می رســی، 
همه  چیز یک دفعه تمام می شود ولی حسی که در 
راه رسیدن داری، با اینکه سختی اش زیاد است 

اما مزه  می دهد.

   استرس هم دارد؟
دارد. االن مسئولیتم بیشتر شده. به هر حال وقتی 
به یک موفقیتی می رســی، انتظارها باالتر می رود. 

می ترسی که نتوانی دوباره موفق شوی.

   ترس از شکست است؟
اینکه بتوانی جایگاهت را حفظ کنی، خیلی سخت  تر 
از رســیدن به آن موفقیت است. تکرار این مدال به 
شرایط و امکانات جدید نیاز دارد و مدام به این فکر 
می کنم که می توانم این شرایط و امکانات را فراهم 
کنم یا نه. بــرای اینکه بتوانم دوبــاره همین مدال 
را بگیرم یا به مدال بهتری برســم، باید امکانات را 
3-2برابر قبل کنم. درحالی که فراهم کردن شرایط 
قبل هم خیلی برایم سخت بود چه برسد به اینکه 

بخواهم چندبرابرش کنم.

   به مدال بعدی یا رکورد بعدی فکر 
می کنی می خواهی به چی برسی؟

مربی صربستانی ام به من یاد داد که به نتیجه فکر 
نکنم. مدام می گوید حق نداری به نتیجه فکر کنی، 
کار تو این اســت که خوب تمرین کنی، رژیمت را 
خوب رعایت کنی و... نتیجه دست تو نیست. االن 
هم من فقط دوست دارم شرایط خوبی برایم مهیا 

شود و بتوانم تمرین خوبی انجام بدهم.

   منظــور از شــرایط خوب چه 
شرایطی است؟ 

همه رقبای من در آســیا از هفته دیگر تمریناتشان را 
شروع می کنند و بیشــتر نفرات اصلی به کمپ های 
آمریکا می روند که بهترین کمپ های دنیا را با بهترین 

امکانات دارد.

   و تو؟
من به این فکر می کنم که به اصفهان بروم و ببینم 
اجازه می دهند در پیست تمرین کنم یا نه! می توانم 
در سالن بدنسازی تمرین داشته باشم و...! شرایط من 

با رقبا خیلی فرق می کند.

   این کارها را چــرا خودت انجام 
می دهی؟ فدراسیون چه کار می کند؟

فدراسیون باید برای من کمپ خوب پیدا کند، شرایط 
تمرینی خوب و امکانات فراهم کند، باید کاری کند 
که مربی ام باالی سرم باشد و مسابقات خوب پیدا کند 

ولی همه این کارها را خودم انجام می دهم.

   حتی هزینه ها هم با خودت است؟
اردوی خارجی دارم و فدراسیون معادل هزینه های 
اردوهای داخلی کمک می کنــد و بقیه هزینه ها با 

خودم است.

   چقدر؟
االن نمی توانم حســاب کنم و دقیقــش را بگویم. 

کم نیست.

   مدال طالی آســیا چقدر پاداش 
داشت؟

فعال چیزی نداده اند.

   به هر حال می خواهی ادامه بدهی. 
طالی 60متر را گرفتــی، نمی خواهی طالی 

100 متر را بگیری؟
100 متر سخت  تر است. رقبای آسیا خیلی خوب هستند 
اما اینطور نیست که بگویم در 60متر ضعیف بودند. در 
60متر هم همه آمده بودند و قوی هم بودند، این من بودم 
که توانســتم خوب بدوم. مدال 100متر هم بستگی به 
شرایط دارد. هیچ چیز دور از دسترس نیست. من همه 
سدها را شکسته ام، به همه  چیز هایی که غیرممکن به نظر 
می رسید، رسیده ام؛ سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را 
گرفتم، در المپیک توکیو دویدم، رکوردها را شکستم و 
طالی آسیا را هم گرفتم. االن دنبال این هستم که یک 
استراحت خوب داشته باشم و بعد از آن منتظر بنشینم 

ببینم فدراسیون چه کار می کند.

   تو که منتظر برنامه فدراســیون 
نمی مانی؟

نه منتظر نمی نشــینم ولی واقعا شــرایط سخت 
شده. با یورو و دالر 13-12هزار تومانی می توانستم 
برای خودم هزینه کنم ولی بــا این قیمت ها دیگر 
نمی توانم ، از پــس هزینه ها برنمی آیم. هر ســال 
شرایط سخت تر می شود و اسپانسری هم که نیست.

   حداقل توقع از فدراســیون این 
است که اسپانسر برایت پیدا کند.

دقیقا همین اســت ولی چه بگویــم. در نمی دانِم 
بزرگی قرار دارم.

   این قدر ناامید؟
واقعا نمی دانم.

   االن توقع مــی رود با هیجان از 
روزهای آینده بگویی؛ از برنامه هایت برای 

مدال های بعدی، سهمیه المپیک پاریس 
و... به اینها فکر نمی کنی؟

قطعا فکــر می کنم. دســتیابی به 
همه  اینها امکان پذیر اســت، ولی 

همه چیز سخت شده و تنهایی 
از پســش برنمی آیم. واقعا به 
حمایت نیــاز دارم. من به هر 
چــه برنامه ریزی کــرده ام ، 
رسیده ام، چرا این بار نرسم؟ 
به جز پول چه مانع دیگری 
وجــود دارد؟ بــرای من 
هیچی. رقبــای من از چین 
و قزاقستان هستند و بحرین 

که دونــده نیجریه ای خریده. 
پارسال به عدد خوبی در 100متر 

رسیدم. اگر شــرایط فراهم باشد، 
حتما اتفاقات خوبي رقم می خورد. 

ولی باید قبول کنیم کار سخت است و 
انتظارات هم زیاد. دیگر کســی به کم راضی 

نمی شود. خودم هم دوســت دارم بهترین اتفاق 
بیفتد. اما باید پول باشد.

   در مسابقات قهرمانی داخل سالن 
آسیا، تو تنها کسی بودی که مدال گرفتی. از 

بقیه و بیشتر از فدراسیون انتقاد شد.
وضعیت بقیه بچه ها از من بدتر است و نمی دانیم چه 
کار کنیم. مدال که گرفتم خوشحال بودم اما دوست 
داشتم بقیه هم نتیجه بگیرند. دوست دارم همه با 
هم خوشحال باشــیم. دوره قبل با این دوره خیلی 
متفاوت بود. بچه ها نســبت به امکاناتی که دارند، 
بهترین نتایج را گرفتند. نتیجه همیشه با امکانات 
ارتباط مســتقیم دارد. هر نتیجه ضعیف نشان از 
شــرایط و امکانات ضعیف دارد. بچه ها با انگیزه و 

استعداد ناب خودشان است که نتیجه می  گیرند.

وز اتفاق ر

انتخابات ژیمناستیک 
قانونی است؟

 21نفر از اعضای معترض، مجمع را ترک کردند
با این حال انتخابات برگزار و رئیس معرفی شد

 وزارت ورزش دیــروز همــه کار کــرد تــا انتخابات 
فدراســیون ژیمناســتیک برگزار شــود و البته زهرا 
اینچه درگاهی به ریاســت فدراســیون نرســد. صبح 
دیروز بعد از 20ماه مجمع برگزار شد تا ژیمناستیک از 
بالتکلیفی رها شود؛ انتخابات برگزار شد اما با اتفاقاتی 
که افتاد، بعید است فدراســیون و ژیمناستیک به این 

زودی ها به آرامش برسند.
مشــکل اصلی ســر این بود کــه وزارت ورزش قصد 
نداشــت به درگاهی اجازه حضور دوباره در انتخابات 
را بدهد. برای خیلی ها عیان بود که او تأیید صالحیت 
نمی شــود اما با توجه به اینکه تا دقایقی قبل از شروع 
مجمع خبری از رد صالحیت  نامزدها نبود، درگاهی هم 
مثل بقیه کاندیداها در مجمع حاضر شــد ولی وزارت 
ورزش شوک بزرگی به او و حداقل 20هوادارش وارد 
کرد. محمد پوالدگر، معــاون قهرمانی وزارت ورزش، 
اسامی نامزدهای مجاز را خواند؛ عابد حقدادی، حبیب 
نوظهوری و مقداد قلندرپور. درگاهی وقتی دید نامش 
در بین نامزدهای تأیید صالحیت شــده نیســت، به 
اعتراض مجمع را ترک کــرد و 21عضو مجمع هم او 
را همراهی کردنــد.  اینچه درگاهی به خبرنگارانی که 
پشت در مانده بودند، توضیح داد که چرا نتوانست در 
انتخابات شرکت کند: »ردصالحیتی نبود بلکه اجازه 
شــرکت در انتخابات را به من ندادنــد. من نه پرونده 
مالی و نه هیچ پرونده دیگــری در هیچ حوزه دیگری 
ندارم کــه بخواهم ردصالحیت شــوم. قبل از مجمع 
چیزی در مورد صالحیت ها نگفتند و در مجمع اسم 
مرا روی تخته ننوشــتند و وقتی پرسیدم گفتند که 
تأیید صالحیت شما هنوز نیامده است. اعضای مجمع 
هم تهدید شــدند که درصورت ترک جلسه به کمیته 
اخالق کمیته المپیــک و بخش هــای دیگر معرفی 

خواهند شد.«
21نفر از 49عضو، مجمع را ترک کردند و طبق قانون 
مجمع رسمیتش را از دست داد. به گفته درگاهی طبق 
اساسنامه فدراسیون اگر یک سوم اعضا در مجمع حاضر 
نباشند، مجمع باید 20روز دیگر تکرار شود و در مجمع 
دوم هم باید نصف به عالوه یک نفر از اعضا حاضر باشند. 
با این حال نظــر پوالدگر این بود کــه رای گیری باید 
انجام شــود. از بین 3نامزد، قلند رپور انصراف داد. در 
دور اول حقدادی 18رای و نوظهوری 8رای به دســت 
آوردند و انتخابات به دور دوم کشــیده شــد. در دور 
دوم هم حقدادی بــا 20رای درمقابل 6رای نوظهوری 

انتخاب شد.
حقدادی در حالی به عنوان رئیس فدراســیون معرفی 
شد که به نظر می رســد درگاهی طی روزهای آینده به 
مراجع قانونی شــکایت ببرد و فدراسیون ژیمناستیک 
هم به سرنوشت فدراسیون سوارکاری دچار شود. رئیس 
فدراسیون سوارکاری هر چند از مجمع رأی گرفت اما 
مورد تأیید وزارت ورزش نیســت و هر روز جای رئیس 
و سرپرســت منتخب وزارت ورزش با حکم هایی که از 
دادگاه های مختلف می گیرند، عوض می شود. درگاهی 
امتیاز ویژه ای  هم دارد. او تنها کســی است که ایمیل 
فدراســیون را دارد؛ راه ارتباطی با فدراسیون جهانی. 
درگاهی برای جلوگیری از اتفاقات ناخوش در مجمع از 
یوسف  الطبا نماینده فدراسیون جهانی دعوت کرده بود 
در مجمع حاضر باشد. او با اینکه در مجمع مترجمش 
را به همراه نداشت اما گفت که اتفاقات خوب و بد را به 

فدراسیون جهانی گزارش می دهد.
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 برنج پالستیکی
واقعی یا غیرواقعی؟

چند سال پیش ویدئویی در شبکه های 
اجتماعی از تولید برنج با مواد پالستیکی 

منتشر شد که می گفتند تولید چین است. 
خبر درست بود؛ چینی ها برنج را هم کپی 

کردند، اما نه با پالستیک

از حدود 14هزار سال پیش برنج به صورت خودرو 
در آسیا و آفریقا رشد می کرد. در زمان انوشیروان، 
طبیبی به نام برزویه، برنج را از هندوستان با خود به 
ایران آورد و از اواخر دوره ساسانیان در گیالن قوت 
غالب مردم آنجا شد و هنوز هم ازجمله غذاهای 
اصلی ایرانی هاست. اهمیت برنج در پخت غذاهای 
ایرانی تا حدی است که شناخت انواع برنج و شیوه 
پخت شان از هنرهای آشپزی هر کدبانویی است 
و همین امر بازار آزمایش تشخیص برنج اصلی از 
تقلبی را هم در شــبکه های اجتماعی داغ کرده 
است. تمام آنچه باید در این آزمایش انجام دهید 
آتش زدن چند دانه برنج است. اگر دانه ها شعله ور 

شوند به معنای مصنوعی بودن برنج است.
چند ســال پیش ویدئویی در شــبکه اجتماعی 
از تولید برنج با مواد پالســتیکی منتشر شد که 
می گفتند تولید چین اســت. خبر درست بود؛ 
چینی ها برنج را هم کپی کردند، اما نه با پالستیک.

برخی از ســایت ها و شــبکه های خبری داخلی 
بــا تأیید خبر تولیــد برنج مصنوعــی با روکش 
پالستیکی، گزارش هایی را منتشر کردند. اما همه 

این اخبار توسط سازمان غذا و دارو تکذیب شد.
این روزها اما، بازار خبرهای داغ در شــبکه های 
اجتماعی، برنج هندی را نشانه گرفته است. عالوه بر 
گزارش هایی در مورد بی کیفیت بودن برنج هندی 
توسط کاربران شبکه های اجتماعی خبر وجود سم 

آرسنیک هم در این برنج مطرح شد.
کاربری  می نویسد: »اگه اینا پالستیکی نیستند، 
چرا وقتی می خوری دل درد می گیری یا وقتی به 
مرغ و خروس می دی نمی خوره، ولی برنج کشت 
را برعکس با ولع می خورند؟ دقیقاً مثل سوسیس و 
کالباس که وقتی جلوی گربه می ا ندازی بو می کنه 
و اون رو نمی خوره یا به سگ که می دی به سختی 
می خوره و بعد از خوردنش مریض می شه. حیوانات 

بهترین تشخیص رو دارن. «
ندا هم از دیگر کاربران، شــیوه پخت برنج هندی 
را علت بی کیفیت بودن آن می داند و می نویسد: 
»موقع جوشیدن هیچ نشاسته ای پس نمی دهد 
و هرگز به هم نمی چســبد، اگر ســاعت ها آن را 
بجوشانید خمیر نمی شود و شکل خود را حفظ 
می کند. برنج پاکســتانی یا تایلنــدی به مراتب 

سالم ترند.«
دکتر محمدحســین عزیزی، رئیــس انجمن 
صنایع غذایی با رد شایعه واردات برنج پالستیکی 
می گوید: »هیچ غذای پالستیکی وجود ندارد؛ چون 
پالستیک را نه تنها انسان، بلکه هیچ حیوانی هم 
نمی تواند هضم کند. این نوع از برنج های وارداتی از 
انواع اصالح شده هستند و طوری ساخته شده اند 
که هنگام پخت وپز به اصطالح بیشتر ری کرده و 

برنج شکل و فرم خود را حفظ می کند.«
او توضیح می دهد: »البته دستگاه هایی هم هستند 
که با نشاســته و برخی مواد افزودنی برنج تولید 
می کنند، اما هنوز کیفیت الزم را برای عرضه در 
بازار به دست نیاورده اند و همه برنج های وارداتی 
داخل بازار از نوع برنج کشت هستند و هیچ کدام با 

دستگاه تولید نشده اند.«
او با اشــاره به ویدئو های منتشرشده در فضای 
مجازی برای آزمایش برنج به روش ســوزاندن 
می  افزایــد: »اینکه می گویند اگر برنج بســوزد، 
پس پالســتیکی است، درســت نیست؛ چون 
همه موادغذایی روی آتش می ســوزند؛ چراکه 
از کربوهیدرات و پروتئین و ســایر مواد تشکیل 
شده اند و تنها مواد معدنی هستند که نمی سوزند 
که آنها هم در شرایط دمای باال باز هم می سوزند. 
اما ماجرای اصلی ســالمت موادغذایی و وجود 
سموم مختلف ازجمله آرسنیک در آن است که 
مورد توجه سازمان های نظارت کننده ای مانند 
ســازمان غذا و دارو و سازمان اســتاندارد است. 
درواقع هیچ غذایــی را نمی توانید پیدا کنید که 
در آن سم نباشد؛ چون سموم مختلف از راه آب، 
خاک، باران و هوا وارد خوراکی ها می شوند، ولی 
نکته ای که حائز اهمیت اســت، انــدازه و مقدار 
سموم در انواع مواد غذایی  اســت که این را هم 
همان سازمان های مربوطه توسط آزمایشگاه های 
مورد تأییدشان انجام می دهند و اگر از حد مجاز 
بیشتر نباشد، اجازه ترخیص به آنها داده می شود.« 
بررسی های میدانی خبرنگار همشهری از کسبه 
بازار نشان  می دهد. نگرانی بیشتر کسبه از نگهداری 
طوالنی مدت برنج ها در انبارهای مبدأ چون هند و 
حتی بعد از واردات در انبارهای ایران است. یکی از 
کسبه می گوید: »بعضی از برنج هایی که دولت وارد 
می کند به علت سودجویی برخی واردکنندگان 
تاریخ انقضای  شان می گذرد، ولی با تمدید 6ماهه 
تاریخ، مجوز بسته بندی و توزیع در فروشگا ه ها را 
کسب می کنند که این درست نیست.« کاسبان 
خیابان انبار نفت هم که بورس موادغذایی ازجمله 
برنج اســت، می گویند: »با گران شدن دالر و باال 
رفتن قیمت برنج های هندی مابه التفاوت قیمتی 
بین برنج هندی و ایرانی آنقدر زیاد نیست و بهتر 
است مردم برای پخت از برنج های ارزان تر ایرانی 
اســتفاده کنند یا حداقل برنج های پاکستانی یا 

تایلندی خریداری کنند.«

مهال داریانگزارش
روزنامه نگار

سال سخت فراریان از مالیات
اقداماتی که برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی انجام شده، دستاوردهای قابل توجهی داشته است

ســد کردن راه ها و بیراهه هــای فراریان 
بزرگ مالیاتی و کالهبــرداران مالیاتی از 
دغدغه های اساسی دولت سیزدهم بوده 
که امسال با جدیتی دوچندان در سازمان 
امور مالیاتی کشــور پیگیری شده است. 
شناســایی 4مورد فرار مالیاتی بزرگ به 

ارزش بیــش از 10هزار میلیــارد تومان، 
شناسایی 7هزار شــرکت صوری دارای 
فرار مالیاتی و دســتگیری 300کالهبردار 
مالیاتــی، حاصل پیگیری هــا و اقدامات 
قاطعی بوده که در این راســتا انجام شده 
است. تحقق 105درصدی وصول مالیات و 
رشد 55درصدی آن نسبت به سال گذشته 
از دیگر دســتاوردهایی است که در سایه 
مبارزه با فرارهای مالیاتی تحقق پیدا کرده 
اســت. اهمیت و ارزش این دســتاوردها 

زمانی مشخص می شــود که تبعات و آثار 
فرارهای مالیاتی را در شــرایط اقتصادی 
جامعه و کیفیت زندگی مردم درنظر بگیریم. 
کارشناســان علم اقتصاد هرگونه تالش 
قانونی یا غیرقانونی یک کسب وکار با هدف 
خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر 
پرداخت کردن آن را به فرار مالیاتی تعبیر 
می کنند. جلوگیری از فرارهای مالیاتی و 
شناسایی مودیان جدید پردرآمد گریزان از 
پرداخت مالیات، نه تنها بخش قابل توجهی 

از کسری بودجه دولت را جبران می کند، 
بلکه به تبع آن، خلق پــول را نیز کاهش 
می دهد و به مهار تــورم می انجامد. لذا در 
شــرایطی که دولت برنامه های خود را بر 
کنترل عوامل ایجاد تورم متمرکز و معطوف 
کرده، بیراه نیست اگر ادعا کنیم مسدود 
کردن گریزگاه های فراریان و کالهبرداران 
مالیاتی از اساسی ترین قدم هایی است که در 
مسیر تحقق این هدف برداشته شده است. 
نکته مهم و البته تراژیک ماجرا میدان داری 

صنــوف پردرآمد در ماجــرای فرارهای 
مالیاتی اســت. براســاس اعالم سازمان 
مالیاتی 5صنف پزشکان، دندانپزشکان، 
طالفروشان، وکال و نمایشگاه داران خودرو 
بیشتر از ســایر اصناف از پرداخت مالیات 
سر باز می زنند. در نوشتار زیر دستاوردهای 
یک سال اخیر سازمان امور مالیاتی کشور 
در زمینه کنترل فرارهای مالیاتی بررسی 
شده و به چند و چون درآمدهای مالیاتی 

کشور پرداخته شده است.

رابعه تیموریگزارش
روزنامه نگار

شهر آجیلی اینجاست! جذابیت بیشتر پلتفرم های داخلی از خارجی
وزیر ارتباطات: من با قطعیت عرض می کنم بعضی از پلتفرم های داخلی حتی 

قابلیت های بیشتری از پیام رسان های خارجی دارند
چراغ آجیل فروشی های شهرستان فاروج، پایتخت آجیل ایران، شبانه روز روشن 

است 
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وضعیت حمایت های 
اقتصادی مددکاران 

اجتماعی
سیدمحمدحسین جوادی، 
رئیس اداره مــددکاری 
اجتماعی وزارت بهداشت: 
براســاس مطالعات انجام 
شــده، کمتر از 20درصد 
مــددکاران  خدمــات 
اجتماعی در حوزه حمایت 
اقتصادی است. براساس 
اعتباربخشــی  ســند 
بیمارســتان ها، حمایت 
از گروه های آســیب پذیر 
برعهــده  پرخطــر  و 
مددکاران اجتماعی است. 
در ســال1400 بیــش از 
۶500مــورد کودک آزاری 
مددکاری هــای  در  را 
بیمارســتانی ساماندهی 
کردیم؛ که شاید عدد آن از 
مابقی کمتر است، اما بسیار 

پیچیده و سخت است.

جذب ۴هزار نیرو 
برای آموزش و پرورش 

استثنایی
حمید طریفی حســینی، 
رئیس ســازمان آموزش 
و پرورش اســتثنایی: با 
آزمون های اســتخدامی 
شــرایط جــذب حدود 
4هزار نفر در سال آینده 
فراهم است. به کارگیری 
این تعداد، نیاز آموزش و 
پرورش استثنایی به نیروی 
انسانی را رفع خواهد کرد. 
این حجم از مجوزهایی که 
توانستیم برای جذب نیرو 
بگیریم، بی ســابقه است؛ 
به خصوص در مورد جذب 
نیروی توانبخش که بعد از 
دهه ها ایــن امکان فراهم 

شد.

۱۶۰هزار خانوار تحت 
پوشش بهزیستی فاقد 

مسکن
علی ربوبــی، رئیس مرکز 
مشــارکت های مردمی، 
مؤسســات غیردولتی و 
توانمندســازی سازمان 
بهزیستی کشور: در حال 
حاضر 1۶0هــزار خانوار 
اعم از معلوالن سرپرست 
خانوار، خانوارهای دارای 
حداقل 2 عضــو معلول و 
زنان سرپرســت خانوار 
فاقد  پوشــش  تحــت 
مسکن هستند. براساس 
تفاهمنامه ها و برنامه های 
مشترک بهزیستی با وزارت 
راه و شهرســازی، بنیاد 
مسکن، بنیاد مستضعفان، 
ســتاد اجرایــی فرمان 
امام و خیریــن، به تأمین 
هدف  جمعیت  مســکن 
کمک می شــود و تاکنون 
170هزار واحد مسکونی با 
مشارکت دستگاه ها احداث 
و به گروه های هدف تحویل 

داده شده است.

پرداخت معوقات و 
افزایش مستمری 

ایثارگران
احمد امیرآبادی فراهانی، 
فراکســیون  رئیــس 
مجلــس:  ایثارگــران 
تالش های دولت و مجلس 
برای پرداخــت معوقات 
ایثارگــران و افزایــش 
مستمری و کمک معیشت 
خــوب و ثمربخش بوده و 
به زودی اعمال خواهد شد. 
تبدیل وضعیت ایثارگران 
اتفاق بسیار بزرگی است که 
تا امروز آمار 150هزار نفری 
آن قطعی است و پیش بینی 
ما تا 250هزار نفر نیز برای 

آینده نزدیک است.

شرکت صوری دارای فرار مالیاتی و فاکتور سازی و ذی نفعان اصلی این 
شرکت ها در یک سال اخیر شناسایی شــدند. یکی از راه های فرارهای 
مالیاتی مهم، تأسیس شرکت های کاغذی و صوری است و این شرکت ها 
عمدتًا توسط کســانی که می خواهند فعالیت خود را پنهان کنند، بنا 
می شوند و به نام این اشخاص کســب وکار صورت می گیرد. در مجموع 
طی سال های مختلف تاکنون 7هزار شرکت صوری شناسایی شده اند. 
در ادامه این فرایند، در ماه های اخیر نیز 100شرکت دیگر شناسایی شده 
که 2مورد از آنها در آذربایجان شرقی و یزد قرار داشتند و با تولید اعتبار 

مالیاتی کاذب درآمد کسب می کردند.

100

استان در ردیف اول تا دهم فهرست استان هایی قرار دارند که باالترین 
فرارمالیاتی 3صنف پزشکان، وکال و مشاوران خانواده شاغل در بخش های 
خصوصی در آنها صورت گرفته است. باالترین آمار فرار مالیاتی این اصناف 
مربوط به استان سمنان با ۸0درصد بوده است. پس از این استان، شاغالن 
3صنف مذکور در استان کهگیلویه و بویراحمد با ۸7.7درصد در رتبه دوم 
فرار مالیاتی قرار دارند. ایالم با 7۶.۸درصد، بوشهر با 73.۹درصد، قزوین با 
73درصد، زنجان با 72.7درصد، یزد با 72.1درصد، چهارمحال وبختیاری با 
72درصد، هرمزگان با 71.5درصد و کرمان با 70.4درصد در رتبه های دوم 

تا دهم با بیشترین فرار مالیاتی این 3صنف قرار دارند.

10

صنف پردرآمد در صدر فرارهای مالیاتی قــرار گرفته اند. این 5صنف 
به گفته داوود منظور عبارتند از: پزشکان، دندانپزشکان، طالفروشان، 
وکال و نمایشگاه داران خودرو. با توجه به رقم 33.۸هزار میلیارد تومانی 
مالیات اصناف در ســال جاری باید حدود 17هزار میلیارد تومان مالیات 
از این 5صنف دریافت شــود؛ با این حال نگاهی بــه اطالعات مربوط به 
اظهارنامه های مالیاتــی 4صنف از این 5صنف نشــان می دهد مالیات 
اظهارشده از سوی 4صنف به هزار میلیارد تومان نیز نمی رسد! از همین 
رو سازمان مالیاتی در ســال آینده بر پیشگیری از فرارهای مالیاتی این 

اصناف تمرکز ویژه ای دارد.

۵

روش فرار مالیاتی در بین اصناف مختلف رایج شده است. تقلب مالیاتی، 
سندسازی های جعلی، فاکتور فروشی و معامالت صوری از روش های فرار 
مالیاتی بنگاه های اقتصادی بزرگ و مودیانی است که درآمدهای نجومی 
دارند و با این شگردها از پرداخت مالیات سر باز می زنند؛ فعالیت هایی از 
قبیل درخواست وجه نقد، کارت به کارت یا واریز وجه به حساب شخصی 
غیر از فعال اقتصادی نیز از روش های فرار مالیاتی صاحبان مشــاغل 
مختلف به شمار می آید. ساماندهی دستگاه های پوز و حساب های بانکی 
از اقداماتی است که توســط وزارت اقتصاد و دارایی برای پیشگیری از 

اجرای این روش ها انجام می شود.

7

فرار مالیاتی بزرگ در کشور شناســایی شده است. رئیس سازمان امور 
مالیاتی کشور درباره این فرارهای مالیاتی گفته است: »یک مورد فرار 
مالیاتی بزرگ داشــتیم که بالغ بر 14سال مالیات نداده بود و 24شرکت 
را در مالکیت داشت؛ مالیات و جریمه آن را محاسبه کردیم و یک هزار و 
200میلیارد تومان اموال در حال فروش است و یک فرار مالیاتی هم در 
حوزه نساجی شناســایی کردیم؛ یک فرار مالیاتی هم در حوزه خودرو 
داشتیم که خودروها را توقیف کردیم و به مزایده و فروش گذاشتیم که 
۹00میلیارد تومان به خزانه واریز شد.« شناسایی این فرارهای مالیاتی 

در سال جاری انجام شده است.

۵

پرونده مالیاتی بنگاه های اقتصادی بزرگ مستقر در استان ها در اجرای 
قانون بودجه سال 1401شناسایی شدند. این پرونده ها باید به محل فعالیت 
مودیان و کارخانه های تولیدی منتقل شــوند و ۹7درصد این پرونده ها 
منتقل شده و موارد باقیمانده تا پایان سال انجام خواهد شد. این شیوه 
کمک می کند که عدالت مالیاتی بین اســتانی افزایش یابد و استان ها 
بتوانند از منابع مالیات هایی که در استان تولید و پرداخت می شود به ویژه 
مازاد درآمد استانی منتفع شوند. همچنین عوارضی که به شهرداری ها 
و دهیاری ها پرداخت می شــود با انتقال پرونده ها به اســتان ها تقویت 

خواهد شد.

2600

هزار میلیارد تومان مالیات از ابتدای سال تاکنون وصول شده است. 
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی کشــور در این باره گفته اســت: 
»پیش بینی می شــود این رقم تا پایان امســال به 455تا 470هزار 
میلیارد تومان برســد که با تحقق 105درصدی سال را تمام خواهیم 
کرد.« او از رشــد 55درصدی مالیات نســبت به سال گذشته خبر 
داده و پیش بینی کرده ســال آینده هم این میزان رشد محقق شود. 
به گفته داوود منظور حدود ۶0درصد از مالیات ها مستقیم و 40درصد 
غیرمستقیم است که در غیرمستقیم ها مالیات ارزش افزوده بیشترین 

سهم را دارد.

440

هزار پیامک مالیاتی به صاحبان خانه های خالی برای مطالبه مالیات ارسال 
شده است. لیستی حاوی تعداد 515هزار و 500خانه خالی از وزارت راه و 
شهرسازی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده که برای مالکان این 
خانه ها پیامک اطالع رسانی فرستاده شده و هم اکنون در مرحله مطالبه 
و وصول مالیات است. ســامانه مربوط به این مالیات براساس الزامات 
آیین نامه بند »خ« تبصره »۶« قانون بودجه ســال 1400و بر مبنای ماده 
۶4قانون مالیات های مســتقیم طراحی و توسعه یافته است و از دی ماه 
سال گذشته از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی 

my.tax.gov.ir در دسترس مؤدیان قرار دارد.

۵1۵

پرونده فرار مالیاتی، در چارچوب سیاست های پروژه مالیاتی در سال جاری 
شناسایی شدند که به دستگیری 300کالهبردار مالیاتی منجر شد. به گفته 
رئیس ســازمان امور مالیاتی کشور، تمرکز ســازمان مالیاتی عمدتًا بر 
مودیان بزرگ تر و فراریان مالیاتی بزرگ به ویژه در حوزه تقلب مالیاتی، 
سندسازی های جعلی، فاکتورفروشی و معامالت صوری و... قرار گرفته 
اســت. داوود منظور از تداوم احصا و پیگیری جدی این موارد در سال 
آینده خبر داده و گفته است: »از ابتدای سال مراحل جمع آوری و تکمیل 
اطالعات مربوط به فراریان مالیاتی انجام و برخورد و مقابله با این متخلفان 

پیگیری می شود.«

2۵0

میلیون تومان در ماه، آســتانه معافیت مالیاتی حقوق بگیران 
در سال 1402تعیین شده است. البته پیشنهاد دولت 7 میلیون 
تومان بود، ولی در مجلس با پیشنهاد و تصویب نمایندگان، این 
آســتانه به 10میلیون تومان در  ماه و 120میلیون تومان در سال 
افزایش پیدا کرد. داوود منظور، رئیس ســازمان امور مالیاتی 
کشور هدف از این اتفاق را تأمین رضایت بیشتر حقوق بگیران 
عنوان کرده است. او می گوید: »هرچند که نظام مالیاتی بخشی از 
درآمدهای خودش را از دست می دهد، اما ما در کنار مردم هستیم 

و از این اتفاق شایسته استقبال می کنیم.«

10

هزار و ۸۶۹میلیارد ریال میزان درآمد مالیاتی کشور از اشخاص حقوقی تا 
پایان شهریورماه بوده است. براساس آخرین آمار ارائه شده توسط سازمان 
امور مالیاتی درباره عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال 1401)به 
تفکیک منابع وصول( درآمدهای مالیاتی در برخی بخش ها افزایش و در 
برخی از بخش ها کاهش داشته اســت. بر پایه این گزارش، از آغاز سال 
1401تا پایان شهریورماه، میزان درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی ۹۹4هزار 
و ۸۶۹میلیارد ریال بوده و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی با ۸35هزار 
و 234میلیارد ریال، حدود ۸4درصد کل درآمدهای مالیاتی اشــخاص 

حقوقی را تشکیل می دهد.

994

میلیون مؤدی جدید امسال توسط سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی 
شدند. این مودیان جدید در ســال آینده اظهارنامه می دهند و به جمع 
مودیان اضافه خواهند شد که طبیعی اســت درآمد مورد نظر سازمان 
مالیاتی را که در بودجه مشخص شده، به نقطه موردنظر نزدیک تر خواهد 
کرد. شناسایی مودیان جدید از سیاست هایی است که به صورت جدی در 
دستور کار این سازمان قرار گرفته است. فرایند شناسایی مودیان جدید 
با روش های سیستمی و بازدید میدانی انجام می شود تا در سایه ترکیب 
این روش های سنتی و جدید، فرار مالیاتی این دست فعاالن اقتصادی و 
تجاری و...، به کمترین میزان برســد که نتیجه اش، رشد درآمد مالیاتی 

کشور خواهد بود.

1.۵

فیلم گزارش را  
با اسکن این کد 

ببینید.
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 نسخه جدید
 ChatGPT ترانه می نویسد

شرکت اوپن ای آی، آخرین نسخه چت ربات هوش مصنوعی 
بســیار محبوب ChatGPT خود را با نام GPT-4 منتشر 
کرده است. در نســخه جدید، این ربات می تواند به تصاویر 
پاســخ دهد. برای مثال، هم می تواند از روی مواد تشکیل 
دهنده، پیشنهاد دســتور غذا بدهد و هم برای عکس ها و 
ویدئوها شرح بنویســد. به گزارش بی بی سی، این نسخه 
جدید می تواند تا 25هزارکلمــه را پردازش کند که تقریبا 

8برابر نسخه اولیه ChatGPT است.
تاکنون درخواســت  های رایج برای این نســخه جدید 
شــامل؛ نوشــتن آهنگ، شــعر، متــون بازاریابی، کد 
کامپیوتری و کمک به انجام تکالیف مدرسه است، اگرچه 
معلمــان می گویند: دانش آموزان نباید از آن اســتفاده 
کنند. ChatGPT با اســتفاده از زبان طبیعی شــبیه 
انسان به سؤاالت پاسخ می دهد و همچنین می تواند از 
سبک  های نوشتاری دیگر مانند ترانه سراها و نویسندگان 
تقلید کند؛ همانطور که در ســال 2021به عنوان پایگاه 
دانش خود از اینترنت استفاده می کرد. این نگرانی وجود 
دارد که این ربات روزی بتواند بسیاری از مشاغلی را که 
در حال حاضر توسط انسان ها انجام می شود را تصاحب 
کند. شرکت اوپن  ای آی گفت که 6ماه روی ویژگی های 
ایمنی GPT-4وقت گذاشــته اســت و آن را براساس 
بازخورد انسانی، آموزش داده است. با این حال هشدار 
داده که ممکن اســت همچنان مستعد اشتراک گذاری 

اطالعات نادرست باشد.

GPT-4در ابتدا برای مشــترکین ChatGPT Plus در 
دســترس خواهد بود که 20دالر در  ماه برای دسترسی 
به نســخه پریمیوم به این ســرویس می پردازند. موتور 
جست وجوی Bing متعلق به مایکروسافت نیز از سوی این 
ربات چت تقویت می شود. این غول فناوری 10میلیارد دالر 

در OpenAI سرمایه گذاری کرده است.
GPT-4ماننــد ChatGPT نوعــی هــوش مصنوعی 
مولد اســت. هوش مصنوعی مولــد از الگوریتم ها و متن 
پیش بینی کننده بــرای ایجاد محتوای جدید براســاس 
درخواست  ها اســتفاده می کند. شرکت OpenAI گفت 
که GPT-4مهارت های اســتداللی پیشرفته تری نسبت 
به ChatGPT دارد. به عنوان مثــال، این مدل می تواند 
زمان های مالقات موجود را به 3 بخــش زمانبندی کند. 
OpenAI همچنین همــکاری جدیدی با اپلیکیشــن 
یادگیری زبان دولینگو و Be My Eyes، اپلیکیشنی برای 
افراد کم بینا، برای ایجاد ربات  های چت هوش مصنوعی 
که می تواند به کاربران خود در اســتفاده از زبان طبیعی 

کمک کند، اعالم کرد.
با این حال، اوپن ای آی این موضوع را مدنظر قرار داده است 
که GPT-4هنوز کامال قابل اعتماد نیست و ممکن است 
تا حدودی دچار اشتباه و اصطالحا توهم شود؛ معضلی که 
در آن هوش مصنوعی حقایقی را از خود ابداع می کند، یا 
خطاهای استداللی را مرتکب می شود. از زمان راه اندازی 
این چت ربات در نوامبر 2022میلیون ها نفر از آن استفاده 

کرده اند.

هوش مصنوعی

درحالی کــه آمارهای متفاوتی از تعــداد کاربران 
پلتفرم های داخلی ارائه می شود، افزایش استفاده از 
آنها طی چند ماه گذشته مشهود است. طی این مدت، 
پلتفرم های بومی تالش کردند از فرصت پیش آمده 
استفاده کنند و قابلیت ها، کاربردپذیری و کاربرپذیری آنها را افزایش دهند. اکنون شرکت های 
داخلی توانسته اند در قالب های پیام رســان، شــبکه اجتماعی، میکروبالگ و موارد دیگر 
جایگزین هایی ارائه دهند. این در حالی است که تعدد پیام رسان ها باعث سردرگمی مردم شده 
و به همین خاطر طرحی در دست اجراست که بنا بر وعده وزیر تا پایان امسال همه پیام رسان های 
داخلی به یکدیگر متصل می شــوند. به عبارت دیگر، کاربران ایران از نوعی پلتفرم یکپارچه 
بهره مند می شوند که مشکل تعدد پیام رســان ها رفع می شود. درحالی که بعضی از کاربران از 
کندی داخلی ها گالیه دارند، اما وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات معتقد است پلتفرم های داخلی 

دست کمی از نمونه های خارجی ندارند.

   شکایت از خارجی ها
قاسم خالدی، معاون فرهنگی، اجتماعی 
و امور محتوای مرکز ملی فضای مجازی 
اگرچــه از اقبال مردم بــه پلتفرم های 
داخلی ســخن می گوید، در عین حال 
به موضوع شــکایت از خارجی ها اشاره 

کرده است.
خالدی با اشاره به اینکه ما قطعاً خواهان 
تعامل هســتیم، عنوان کرد که حرف 
ما مشــخص اســت. با ما رفتار دوگانه 
نداشــته باشــند و در وهله اول قوانین 
خودشــان را در قبال ما رعایت کنند. 
قوانین جمهوری اسالمی را به رسمیت 
بشناسند. در این موارد هر زمان حاضر 
به مذاکره باشند ما مذاکره خواهیم کرد. 
به گفته او سکوهای خارجی طبق قوانین 
خود هم با ما رفتار نکردند چه در حوزه 
جرایم عمومی چه در جرایم ســایبری، 
تروریســم و… قوانین خــود را هم در 

کشور ما رعایت نکردند.
خالدی درباره طرح شکایت بین المللی 
گفت کــه مســتندات آن جمع آوری و 
طرح شکایت آماده شده است تا بتوانیم 
در این زمینه حقانیــت خودمان را در 
اینکه ســکوهای خارجی با مــا رفتار 
دوگانه دارند در حوزه بین الملل به اثبات 
برسانیم. ما شکایت خود را از سکوهای 
خارجی مسدود شــده حتماً پیگیری 
خواهیم کرد. اما همــه اینها نافی اینکه 
می خواهیم تعامل داشته باشیم نیست.

عمادالدین  قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

جذابیت بیشتر پلتفرم های 
داخلی از خارجی

   قابلیت بیشتر داخلی ها
عیســی زارع پور، وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در پاســخ به گالیه ای که در حاشیه 
جلســه دیروز هیــأت دولت دربــاره کندی 
همگام ســازی  یک پلتفرم داخلی مطرح شد، 
گفت: »هر نرم افــزار خارجی هم بــاز کنید تا 
اطالعات را از ســرور بگیرد، چنــد ثانیه زمان 

می برد.« 
زارع پور با بیان اینکــه پلتفرم های داخلی هیچ 
دست کمی از نرم افزارهای خارجی ندارند، ادامه 

داد: »من بــا قطعیت عرض می کنــم بعضی از 
پلتفرم های داخلی حتی قابلیت های بیشتری از 

پیام رسان های خارجی دارند.«
او حتــی مثالی برای ادعای خــود مطرح کرد و 
گفت: »به طور مثال واتســاپ چند وقت پیش 
نسخه جدیدی داد و ویرایش پیام را اضافه کرد، 
اما ویرایش پیــام، تماس صوتــی و تصویری با 
کیفیت و اســتاتوس در پیام رسان های داخلی 

وجود دارد.«

   اتفاق بزرگ ماه های اخیر
وزیر ارتباطات میزبانی چند ده میلیونی کاربران به وســیله پیام رســان های 
داخلی را اتفاق بزرگی دانست و گفت: »ما تجربه میزبانی از میلیون ها کاربر را 

نداشتیم و در چند ماه اخیر به وجود آمده است.«
زارع پور در واکنش به گالیه ای مبنی بر مشکل دسترسی به برخی سایت های 
داخلی، این موضوع را مردود دانست و گفت: »هر چیزی بگویید آنالین برای 

شما چک می کنم، روحیه من اینگونه است. مطالبات باید واقعی شود.«
به گفته او »در پیام رسانی توسط ســکوهای داخلی ما مشکل خاصی نداریم. 
ممکن است مقطعی یک اختاللی پیش آید که طبیعی است. هر ظرفیتی که در 
وزارت ارتباطات باشد اعم از سخت افزار، پهنای باند و زیرساخت برای پلتفرم ها 

فراهم می کنیم.«
وزیر ارتباطات در عین حال تأکید کرد که وضعیــت موجود باید ارتقا یابد که 

زمان بر است.
او با اشاره به اینکه اگر مراجع بین المللی را نگاه کنید، سرعت اینترنت در یک 
سال گذشته افزایش یافته است، گفت: »آنچه مردم نسبت به آن شاکی هستند، 
استفاده یک عده از فیلترشــکن بابت محدودیت هایی است که پیش آمده و 

طبیعتاً سرعت را کاهش می دهد.«

   قطعی 10دقیقه ای اینترنت
روز گذشته کاربران برای سومین بار طی 2 ماه اخیر، قطعی اینترنت را تجربه 
کردند. وزیر ارتباطات هم پس از جلســه هیأت دولت عنوان کرد که در زمان 
برگزاری جلسه مطلع شده که اینترنت قطع شده است و علت آن را »مشکلی 

در زیرساخت های یکی از اپراتورها« اعالم کرد.
سایت رادار آروان که به عنوان ناظر شبکه، ترافیک برخی دیتاسنترهای کشور 
را به صورت لحظه ای نشان می دهد نیز دچار اختالل بود و برخی کاربران از بروز 

مشکل در ترافیک داخلی هم خبر دادند.
زارع پور هم پس از خروج از جلســه عنوان کرد که با »افت ترافیک« روبه رو 
بوده ایم. در حالی که صبح روز گذشــته اینترنت کشــور حــدود 10دقیقه 

بزرگ ترین اپراتورهای ثابت و همراه را با اختالل جدی همراه کرد.

   کاربران، ایرانی ها را انتخاب 
می کنند

باوجــود آمارهای متفــاوت، مرکز ملی 
فضای مجازی جدیدترین آمار کاربران 
فعال پیام رسان های داخلی را اعالم کرد 
و اظهار کرد که اگــر ناآرامی های اخیر 
پیش نمی آمد، بنا بر ایــن بود که کاربر 
برای فعالیت در ســکوها حــق انتخاب 

داشته باشد.
قاسم خالدی، معاون فرهنگی، اجتماعی 
و امور محتوای مرکز ملی فضای مجازی 
با اشــاره به اینکــه آمارهــای موجود 
نشــان دهنده ورود پلتفرم های داخلی 
به مرحله تثبیت اســت، تعداد کاربران 
فعال روزانه آنها را اینگونــه اعالم کرد: 
»ایتا بیش از 13میلیون، سروش پالس 
5.5میلیون، بله 4میلیون و 700هزار و 
روبیکا هم بیش از 20میلیون کاربر فعال 

روزانه دارند.« 
این در حالی اســت که خالــدی تأکید 
کرد » قابل نفی نیست که مهاجرت باید 
براساس انتخاب کاربر شــکل بگیرد تا 

پایداری بیشتری داشته باشد«.
به گفته او »تجربه ثابت کرده اســت که 
ما هر بار سرویسی راه اندازی کردیم که 
به کاربر ایرانی خدمت خوبی ارائه کرده 
است، موفق شده ایم و کاربر ایرانی آن را 
انتخاب کرده است. بین سکوی خارجی 
و ایرانی با کیفیت نزدیــک، حتماً کاربر 
ایرانی سکوی ایرانی را انتخاب می کند.«

وزیر ارتباطات: من با قطعیت عرض می کنم بعضی از پلتفرم های داخلی حتی 
قابلیت های بیشتری از پیام رسان های خارجی دارند

 کاهش خطر ابتال به دیابت نوع2 
با مصرف کافئین

در جدیدترین مطالعه ای که روی کافئین انجام شــده اســت، 
محققان به این نتیجه رســیدند که افزایش سطح کافئین در 
جریان خون می تواند مقدار چربی بدن را کاهش دهد و در نتیجه 
ریسک ابتال به دیابت نوع2 را پایین بیاورد. به گزارش گاردین، 
احتماال در آینده با تحقیقات بیشتر استفاده از قهوه بدون کالری 
برای کاهش وزن و ریسک ابتال به دیابت توصیه می شود. گروهی 
از محققان در سوئد و بریتانیا بر مبنای مطالعه دیگری که پیش تر 
به صورت مشاهده ای درباره رابطه میان مصرف کافئین و کاهش 
ریسک دیابت نوع2 انجام شــده بود، این بار از تکنیکی موسوم 
به تصادفی ســازی مندلی برای تحقیق در این رابطه استفاده 
کردند. این تکنیک با بررســی شــواهد ژنتیک به دنبال کشف 
رابطه علت و معلولی می گردد. محققان در این پژوهش دوگونه 
ژن متداول را که با سرعت متابولیسم کافئین در بدن در ارتباط 
بود، پیدا کردند و از آ نها برای شناسایی رابطه مصرف کافئین و 
کاهش BMI و چربی بدن کمک گرفتند. دانشمندان می گویند 
کسانی که ژن های مرتبط با کاهش سرعت متابولیسم کافئین را 
دارند، به طور میانگین کمتر قهوه می نوشند، اما سطح کافئین در 
خون آنها بیشتر از کسانی می شود که سرعت متابولیسم باالتری 
دارند. پژوهشگران در مطالعه خود دریافتند که حدود نیمی از 
کاهش ریسک ابتال به دیابت نوع 2تحت تأثیر کاهش وزن است. 
کافئین به تقویت متابولیسم بدن، افزایش چربی سوزی و کاهش 
اشتها معروف است و مصرف 100میلی گرم از این ماده به صورت 
روزانه می تواند مصرف انرژی در بدن شما را حدود 100کالری 
در روز افزایش دهد. این پژوهــش روی 10هزار داوطلب انجام 
شد و طبق محاســبه محققان، با کاهش وزن می توان تا حدود 

43درصد ریسک ابتال به دیابت را کاهش داد.

شــرکت متا اعالم کــرد در ســال۲۰۲۳ 
میــالدی ۱۰هــزار نیــروی انســانی دیگر 
را کاهــش می دهــد. بــه ایــن ترتیــب 
متــا نخســتین شــرکت فنــاوری بزرگــی 
خواهد بود که در میانه رکود اقتصادی 
عمیــق، دومیــن مرحلــه از اخراج هــای 
عظیــم کارمندانــش را اعــالم کــرد. 
پس از انتشــار این اخبار ارزش ســهام 
متــا ۶درصد رشــد کــرد. فراینــد اخراج 
کارمنــدان بخشــی از ســازماندهی 
توقــف  کــه  اســت  دوبــاره شــرکت 
برنامه هــای اســتخدام ۵ هــزار نیــروی 
جدید، تعطیلی پروژه های کم اهمیت 
و کاهــش الیه هــای میانــی مدیریت را 

شامل می شود.

10
هزار نفر

 ناســا می خواهــد یــک »یدک کــش« 
جدیــد بــرای بازگردانــدن ایســتگاه 
فضایــی بین المللــی در ســال۲۰۳۰ 
بــه مــدار زمیــن بســازد. ایــن آژانــس 
فضایی نمی خواهد برای خارج کردن 
ایســتگاه فضایی بین المللی از مدار 
تنهــا بــه فضاپیمــای بــاری روســیه 
متکــی باشــد. تخصیــص بودجــه 
۲۷.۲میلیارد دالری به ناســا شــامل 
۱۸۰میلیون دالر برای شــروع توسعه 
یــک یدک کــش فضایــی جدیــد بــود 
کــه می توانــد به طــور ایمن ایســتگاه 
فضایــی بین المللــی را پــس از پایــان 
عمــر عملیاتــی اش در ســال۲۰۳۰ به 

زمین برگرداند.

1۸0
میلیون دالر

دانش

عدد خبر

وزیر ارتباطات: اگر مراجع 
بین المللی را نگاه کنید، 
سرعت اینترنت در یک 

سال گذشته افزایش یافته 
است. آنچه مردم نسبت به 
آن شاکی هستند، استفاده 

یک عده از فیلترشکن 
بابت محدودیت هایی 
است که پیش آمده و 

طبیعتاً سرعت را کاهش 
می دهد

حی
صال

د 
جی

ی/ م
هر

مش
ح: ه

طر



پنجشنبه 25 اسفند 241401
 شماره  8737

شهر آجیلی اینجاست! 
چراغ آجیل فروشی های شهرستان فاروج، پایتخت آجیل ایران، شبانه روز روشن است 

ظرفیت60 تا 90 درصد اقامتگاه های رسمی در برخی استان ها اشغال شده و حجم تردد خودروهای شخصی افزایشی است
10میلیون صندلی برای  انتقال مسافران نوروزی

راحله عبدالحسینیگزارش
روزنامه نگار

امیدواری برای همراهی رویا و امید
 خبر رسید که رؤیا جفت بلژیکی امید تک درنای سیبری در تنکابن 
فرود آمد این یعنی اینکه این دو درنا در مسیر مهاجرت از هم جدا 
شدند. کارشناســان معتقدند چون رؤیا زمان کافی برای بازیابی 
ماهیچه ها و چربی بدنش نداشــت از این رو توانایی پرواز هزاران 

کیلومتر را به دست نیاورد بنابراین از همراهی با امید بازماند.
به گزارش ایرنا، محمد علی یکتا نیک، عضو کمپین پرواز گفت: 
مدیریت حیات وحش کاری تخصصی اســت که باید توســط 
کارشناسان و متخصصان انجام شــود و اگر کاری در این مسیر 
درســت پیش نرود حتما یک یا چند نفر مقصر هستند. در روند 
حفاظت از حیات وحش اصل مسئله حفاظت از زیستگاه است، 
اینکه اگر امید به عنوان تک درنای سیبری تنها مانده دلیل اصلی 
آن بر می گردد به ضعف حفاظت از زیستگاه، چون اگر زیستگاه 
امن بود این درنای نر تنها نمی ماند، اما آوردن یک درنای ماده و 
جفت شدنش با امید یکی از اتفاقات خوش و شاید تنها اتفاق خوب 

محیط زیستی در چند سال اخیر بود.
این فعال محیط زیست گفت: قدرت بدنی در روند مهاجرت مسئله 
مهمی است؛ از این رو هر پرنده ای باید برای این مسیر به طور کامل 
آماده شود اما رؤیا زمان زیادی برای این کار نداشت. فقط 6 هفته 
زمان داشــت تا آماده یک مهاجرت چند هزار کیلومتری شود؛ 
آن هم برای نخستین بار. وقتی می دانیم که درنا دهه اول اسفند 
مهاجرت می کند چرا باید جفتش را بهمن وارد کشور کنیم. فرایند 
مهاجرت بسیار پیچیده است، یعنی پرنده ها در این مدت چه زمانی 
که می خواهند مهاجرتشان را از اراضی شمالی زمین که روز کوتاه 
می شود و زمین یخ می زند شروع کنند، چه اکنون که روز بلندتر 
شده و اینها می خواهند برگردند به زیستگاه های شمالی، از قبل 
باید ذخیره چربی بدنشان درست باشد. میزان چربی کبدشان باید 
به اندازه درستی برسد، ماهیچه های آنها یک فرایند شگفت انگیزی 
دارد. برای مهاجــرت، ماهیچه های کتف آنها رشــد می کند و 

ماهیچه های سینه تحلیل می رود.
امید یکتانیک می گوید: اگر امید سال آینده به فریدونکنار برگردد 
یعنی ۱6 سال است که تنها می آید، خدا کند که برگردد و بتوانیم 
تا آن زمان رؤیا را ســالم نگه داریم تا دوباره به امید معرفی شود 
البته چون این دو همدیگر را می شناسند دیگر کار راحت تر است.

غالمرضا ابدالی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش 
ســازمان حفاظت محیط زیســت درباره برنامه های ســال بعد 
می گوید: ما تالش خود را کردیم و تا حدودی هم موفق بودیم. رؤیا 
با امید همراه شد؛ هم اینکه با هم جفت شدند و با هم پرواز کردند 
خودش یک موفقیت است. نباید ناامید شویم؛ برای سال آینده 
خیلی امیدواریم چون هم درنای ماده را در اختیار داریم و هم وقت 
کافی که بتوانیم این طرح را با موفقیت پیش ببریم چون رؤیا و امید 

همدیگر را می شناسند، سال آینده کار راحت تر است.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت آبادان 
گفت: با بهره برداری از فاز۲ پاالیشــگاه 
آبادان، میزان تولید بنزین به ۱۴ميليون 
لیتر و گازوئیل به ۲۰میلیون لیتر در روز 
افزایــش یافته اســت. به گــزارش ایرنا، 
حکیم قیم افزود: واحدهای تصفیه نیز 
در مرحله دوم تعریف شده اند که منجر 
به ارتقــای کیفیت محصــوالت تولیدی 

این پاالیشگاه به یورو5 خواهند شد.

14
میلیون

معــاون فنــاوری و تحقیقــات دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اردبیــل گفــت: امســال 
شــرکت های دانش بنیــان دانشــگاه 
علوم پزشکی اردبیل ۱۳میلیارد تومان 
فــروش محصــول داشــتند. به گــزارش 
مهــر، فرهــاد پورفرضــی افــزود: در گام 
نخســت تالش کردیم تــا تعــداد مراکز 
تحقیقاتی دانشگاهی را به ۹مرکز ارتقا 
دهیم که در بیــن ۸۰۰مرکــز تحقیقاتی 
۸۰ را  کشــور، ایــن مراکــز رتبــه ۴۰تــا

به دست آوردند.

13
میلیارد

انهدام 71باند قاچاق مواد مخدر 
در سیستان و بلوچستان

 فرمانده انتظامی استان سیســتان و بلوچستان از 
انهدام 7۱باند ســازمان یافته قاچاق مــواد افیونی 
و کشــف بالغ بر 95تن انواع مواد مخــدر از ابتدای 

سال جاری در سطح استان خبر داد.
به گزارش همشــهری، سردار دوســتعلی جلیلیان 
گفت: مبارزه با قاچاق مواد مخدر و شناسایی باندها و 
سرشبکه های اصلی مواد مخدر از اولویت های مهم و 

اساسی پلیس سیستان و بلوچستان است.
وی افزود: در این رابطه از ابتدای سال جاری با اشراف 
کامل و رصد اطالعاتی پلیس بر فعالیت و تحرکات 
قاچاقچیان عمده مواد مخدر، 7۱باند سازمان یافته 

قاچاق مواد افیونی شناسایی و منهدم شدند.
فرمانده انتظامی اســتان با اشــاره به اجرای 5هزار 
و 546فقــره عملیات پلیســی علیــه قاچاقچیان 
مواد مخدر در اســتان، عنوان کــرده: در این مدت 
95تن و ۱77کیلوگرم انــواع مواد مخدر از باندهای 
بزرگ قاچاق مواد افیونی در سطح استان کشف شد.

وی با بیان اینکه از مجموع عملیات های صورت گرفته 
89عملیات توأم با درگیــری تکاوران با قاچاقچیان 
مسلح بوده اســت، تصریح کرد: در این عملیات ها 
7قاچاقچی به هالکت رسیدند و 639دستگاه خودرو 

و موتورسیکلت از سوداگران مرگ توقیف شد.
 ســردار جلیلیان با اشــاره به اقدامات خوب پلیس 
اســتان در مقابله با خرده فروشــان مواد مخدر در 
ســطح محالت گفت: از ابتدا ســال جاری با اجرای 
3هزار و 696مرحله طرح مقابله ای با خرده فروشان 
مواد مخدر، یک هــزار و 5۱۱نفر خــرده فروش در 
محالت و نقاط مختلف استان دستگیر و به دستگاه 

قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان به ســاماندهی معتادین 
و جمع آوری 7هزارو973نفر معتــاد متجاهر در 
استان اشاره و اظهار کرد: افراد شناسایی شده برای 
طول درمان به مراکز بازپــروری معرفی و تحت 

درمان هستند.
سردارجلیلیان با اشاره به اینکه از ابتدای سال تا کنون 
9نفر از عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر در اســتان 
شناسایی و دستگیر شدند، افزود: با اشراف اطالعاتی 
مأموران انتظامی و پیگیری فعالیت اعضای باندهای 
قاچاق مواد مخدر رئیس بزرگ ترین سرشبکه قاچاق 
مواد مخدر پس از 4سال زندگی مخفیانه در کوه های 

اطراف استان دستگیر شد.

عدد خبر

عکس خبر

خبر

 خبر

 بازار وکیل شیراز در آخر سال 
مجموعه بازار وکیل، یکی از مشهورترین بازارهای سنتی و 
تاریخی ایران است که به فرمان کریم خان زند ساخته شد و 

اکنون در مرکز شهر شیراز قرار گرفته است. اين بازار در روزهای 
پایانی سال همچنان پر از شور و تکاپو است. منبع: تسنیم

شهرستان مرزی فاروج در خراسان شــمالی با داشتن روستاها و آثار 
باستانی دیدنی که ثبت ملی شده، یکی از جاذبه های گردشگری شمال 
شرقی به حساب می آید. اما فارغ از این، فاروج به عنوان شهر آجیل و 

خشکبار ایران نیز شهرت دارد و دادوستد در مغازه های آجیل فروشی 
فاروج شبانه روزی برقرار است. از زمانی که نخستین آجیل فروشی در 
فاروج دایر شد تا امروز که در آســتانه نوروز، حدود 100 نفر برای کار به 
این شــهر می آیند، حدود 8دهه می گذرد. روایت پا گرفتن نخستین 
آجیل فروشی در این شهرســتان را از زبان قدیمی های این حرفه، در 

آستانه نوروز که کماکان بازار آجیل فروشان گرم است، جویا شدیم.

   بازار کار نوروزی
بازار آجیل فروشان فاروج این روزها پویاتر از همیشه 
اســت. اینطور که مجتبــی نقدی، رئیــس اتحادیه 
آجیل فروشان شهرستان فاروج به همشهری می گوید 
حــدود ۱50نفر در ایــن صنف مشــغول کارند و در 
اسفند ماه حدود ۱00نفر  دیگر هم از شهرستان های 
دور و نزدیک برای کار در بازار آجیل فروشی به فاروج 

می آیند.
مجتبی نقدی ادامه می دهد: »تبدیل شدن فاروج به 
شهر آجیلی یا پایتخت آجیل و خشکبار ایران، قدمت 
80ســاله دارد و به زمانی برمی گردد که زائران حرم 
امام رضا)ع( برای رســیدن به مشهد مقدس از فاروج 

می گذشتند.«

   میزبانی از زائران
در جســت وجوی یکی از موســپیدکرده های این صنف به سهراب دالوری می رســیم که کرکره مغازه  
آجیل فروشــی اش را دهه60در فاروج باال داد. دالوری به همشــهری می گوید: »آن زمان کسب وکار ما 
فقط با تخمه آفتابگردان و نخودچی می گذشت، ولی االن انواع و اقسام خشکبار را داریم.« پای خاطراتی 
که دالوری از قدیمی ها شنیده می نشینیم و بیشــتر با تاریخچه فاروج آشنا می شویم. روزگاری که هنوز 
جاده ها و مسیر ارتباطی برای رسیدن به مشهد مقدس به شــکل امروزی درنیامده بود، زائران امام رضا 
باید از محور فاروج حرکت می کردند. چون جاده سمنان از مسیر کویری عبور می کرد و سایر مسیرها از 
کیفیت آسفالت مناسبی برخوردار نبودند. در نتیجه بهترین جاده از دل شهرستان فاروج عبور می کرد. در 
آن دوران نیز در شهرهای بین راهی هم از امکانات خبری نبود. اما در فاروج یک کبابی سعدی بود و یک 
مســجد صاحب الزمان)عج(. به همین خاطر اتوبوس ها باید در این شهر توقف می کردند. فاروجی ها برای 
میزبانی از زائران، کم کم دکه های کوچکی از تنقالت و آجیل کنار مسجد برپا کردند. اینطور که قدیمی ها 
می گویند اسم شیرعلی قلی پور و حسینعلی حاجی پور به عنوان نخستین آجیل فروشان فاروجی هنوز هم 

در ذهن اهالی مانده است.

   حفظ شیوه سنتی
رئیس اتحادیه آجیل فروشان شهرســتان فاروج در 
توضیح نخســتین آجیلی که در این شــهر فروخته 
می شــد، می گوید: »تخمه آفتابگردان و تخمه کدو 
جزو نخســتین آجیل هایی بود که فروخته می شد و 
طرفداران زیادی هم داشــت. علت طرفدار داشــتن 
آن هم نوع تفت دادن یا به اصطالح شورکردن تخمه 

توسط فاروجی ها بود.«
به روش تفت دادن تخمه »خال نمک« می گفتند و به 
این ترتیب بود که اول تخمه ها تفت داده و بعد داخل 
سبد گذاشته می شد. سپس با دسته الیافی شبیه جارو 
به نام جارو سیخی، روی آن را با نمک آغشته می کردند. 
این روش به قدری در خوشمزه شدن آجیل و تخمه 
تأثیر داشت که سنگ بنای شــهر آجیلی را گذاشت 
و کم کم خشکبار دیگری هم در دکه ها فروخته شد. 
دکه ها به مغازه تبدیل شــدند و کم کم تعدادشــان 
بیشتر شــد. نقدی درباره صنعتی شدن کار و کسب 
آجیل فروشان فاروج می گوید: »همه رونق و اهمیت 
آجیل فروشان فاروج و تفاوت شــان در این است که 
به صورت ســنتی کار می کنند و همان شیوه را حفظ 
کرده اند و درواقع صاحبان این حرفه تمایلی به صنعتی 
شدن ندارند.« سهراب دالوری بیشتر توضیح می دهد: 
»با اینکه در تبریز آجیل فروشان صنعتی کار می کنند و 
آجیل را بو می دهند، ولی حفظ شیوه سنتی و تأثیر آن 
در طعم خشکبار، باعث شده تا فاروج طرفداران زیادی 
داشته باشد و از همه جای ایران برای خرید عمده به 
فاروج بیایند.« به گفته دالوری در فاروج تخمه ژاپنی 

به تخمه فاروجی معروف است.

فاروج؛ دروازه شرقی کشور
شهرستان فاروج با مساحت هزار 
و 7۳۶ کیلومترمربــع، دروازه 
شــرقی خراسان شــمالی است 
و حدود 18هزار نفر در این شــهر 
ساکن هستند. باغات فراوان، رونق 
کشاورزی، زنبورداری، دامداری 
و صنف آجیل فروشی باعث شده 
تا اهالی به کســب وکاری مشغول 
باشــند. زبان مردم فاروج فارسی 
و ترکی اســت و به زبان کردی نیز 
سخن می گویند. تپه یام به عنوان  
یکی از کهن ترین و گسترده ترین 
استقرارگاه های باستانی خراسان 
شــمالی، بقایایــی از قلعه دوره 
ساســانی، قلعه تاریخی علی آباد 
در دوره صفوی، آرامگاه باباحسین 
و بی بی در دوره تیموری، مسجد 
جامــع و حمــام دوره قاجار در 
روســتای اســتاد ازجمله اماکن 
تاریخی و دیدنی فاروج اســت. 
ســوغات فاروج عالوه بر آجیل 
شامل قالی، گلیم، جاجیم، زعفران، 

زرشک و نان فطیر می شود. 

مکث

ســال۱400 به گفته مهدی جمالی نــژاد، معاون عمران و توســعه امور 
شهری و روســتایی وزارت کشور، تلفات ۱0ماهه ناشــی از تصادفات در 
کشور ۱0.8درصد نســبت به سال قبل از آن رشد داشــت و امسال نیز از 
ابتدای ســال۱40۱ تا پایان دی ماه این رقم نسبت به سال گذشته با رشد 

۱6.6درصدی مواجه شده است.

شناسایی 8هزار کیلومتر مسیر مرگبار
مهدی جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت 
کشور که صبح دیروز در نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر حضور داشت، 
می گوید: قرار بود هر سال با ۱0درصد کاهش تلفات ناشی از تصادفات روبه رو 
باشیم که متأسفانه سال ۱40۱با رشد این آمار مواجه شدیم؛ بنابراین قرار 
شده است در نوروز ۱402نیز در 30کیلومتری شهرها که عمده تصادفات 
جاده ای در این نقاط صورت می گیرد، برنامه هایی برگزار شود تا رانندگان 
برای زمان هایی متوقف شــوند و آمار تلفات جاده ای ناشــی از تصادفات 

کاهش یابد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روســتایی وزارت کشور درخصوص 
افزایش ایمنی سفرهای جاده ای در نوروز ۱402می گوید:8  هزار کیلومتر 
راه و مسیر پرتردد در کشور شناسایی شده که بیشترین میزان تلفات ناشی 
از تصادفات جــاده ای را به خود اختصاص داده اند، که قرار شــده در نوروز 
۱402این مسیرها تحت نظارت ارگان ها و دستگاه های مرتبط باشند و بر 
همین اساس نیز تصمیم  گرفته شد سرعت مجاز وسایل نقلیه با هماهنگی 
دستگاه ها در نوروز۱402 در جاده ها و راه های مواصالتی کشور، ۱0کیلومتر 

کاهش یابد تا شاهد تصادفات شدید و منجر به تلفات نباشیم.
شهریار افندی زاده، معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی اما می گوید: 
نوروز ۱40۱ روزانه به طور متوسط 2میلیون و300هزار تردد خودرویی در 
سفرهای نوروزی ثبت شده است که اگر بازه زمانی 27اسفندماه سال۱400 
را زمان آغاز سفرهای نوروزی درنظر بگیریم و ۱5فروردین ماه۱40۱ را پایان 
سفرها بدانیم، طی ۱8روز، 4۱میلیون و400هزار تردد خودرویی در جاده ها 

و شهرهای کشور صورت گرفته است.

۶ میلیون صندلی در ناوگان حمل و نقل بین شهری
برخالف تصور رایج، ناوگان حمل ونقل هوایی کشور سهم زیادی در سفرهای 
نوروزی ندارد، اما یکی از ناوگان های پرتقاضاست که به دلیل کمبود هواپیما 
و زمینگیر بودن بخشی دیگر از ناوگان، سهم 3درصدی حمل ونقل هوایی 
کشور در سفرهای نوروزی به دلیل گران بودن بلیت پروازها بیشتر به چشم 

آمده است.
شهریار افندی زاده، معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی که نماینده 
8دستگاه در ســتاد مرکزی خدمات سفر کشور اســت، در جلسه ستاد 
هماهنگی خدمات ســفر با اعالم این مطلب که در نــوروز۱40۱، تعداد 
6میلیون مسافر نوروزی توسط حمل ونقل جاده ای با اتوبوس، مینی بوس و 
تاکسی های بین شهری به سفر رفتند، گفت: یک میلیون و300هزار مسافر 
نوروزی از طریق ناوگان ریلی و 2میلیون و300هزار مسافر هم با استفاده از 

ناوگان هوایی کشور برای سفرهای داخلی و خارجی اقدام کردند.
 معاون وزیر راه و شهرســازی در پاسخ به ســؤال همشهری درخصوص 

صندلی های تخصیص داده شــده به مســافران نوروزی۱402 در ناوگان 
حمل ونقل هوایی، ریلــی و جاده ای می گویــد: در طرح نــوروزی که از 
24اســفندماه تا ۱5فروردین ادامــه دارد، در نــاوگان حمل ونقل هوایی 
2میلیون و 300هزار صندلی برای سفرهای داخلی و خارجی درنظر گرفته 
شده است. در ناوگان ریلی نیز یک میلیون و 300هزار صندلی در 3هفته 
به صورت رفت و برگشت درنظر گرفته شده که تالش می شود این تعداد به 
یک میلیون و500هزار صندلی افزایش یابد. در ناوگان عمومی حمل ونقل 
جاده ای نیز 6میلیون ظرفیت حمل ونقل درنظر گرفته شده است و ۱4هزار 
اتوبوس، 29هزار مینی بوس و 3۱هزار خودروی ســواری درنظر داریم و 

امیدواریم این ظرفیت ۱5درصد بیشتر شود.

میزان اشغال اقامتگاه های نوروزی 
مصطفی فاطمی، مدیرکل گردشگری داخلی و دبیر ستاد هماهنگی خدمات 
سفر نیز با اعالم افزایشی بودن حجم ترددهای خودرویی در جاده ها در پاسخ 
به سؤال همشهری درخصوص آمار به روزرسانی شده حجم مسافران نوروزی 
گفت: نوروز۱40۱ بیش از 50میلیون نفر شــب اقامت در اماکن رسمی و 
غیررسمی ثبت شد و برای نوروز۱402 نیز تا این زمان، 90درصد ظرفیت 
اقامتی در استان های هرمزگان، فارس، مازندران، ایالم، بوشهر و چهارمحال 
و بختیاری اشغال شده است. 80درصد ظرفیت اقامتی استان های خراسان 
رضوی، سمنان، کرمانشاه، اردبیل، مرکزی و خراسان شمالی نیز پر شده 
است، و استان های آذربایجان شرقی، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین 

و البرز نیز بین 60 تا 80درصد اشغال شده است. 

سفرهای نوروزی آغاز شــده است و همین حاال 

به اعالم مدیرکل دفتر گردشگری داخلی وزارت 
میراث فرهنگی، ظرفیت مراکــز اقامتی برخی 
استان های کشــور تا 90درصد ظرفیت اشغال، 
برای هفته نخســت نوروز پر و رزرو شده است.  

نوروز1402 اما به دلیل گران بودن نرخ پروازها و 
فرسودگی بخشی از ناوگان حمل ونقل عمومی و 
بی رغبتی بخشی از مسافران نوروزی برای استفاده 
از نــاوگان حمل ونقل عمومی، بــر میزان تردد 

خودروهای شخصی مسافران نوروزی در کشور 
افزوده می شــود و همین موضوع دستگاه های 
مرتبط با ســفرهای نوروزی را به دلیل احتمال 

افزایش تلفات جاده ای اندکی نگران کرده است.

محمد باریکانیگزارش
روزنامه نگار
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اســتان اصفهان همچنان درگیر خشکسالی 
اســت. حمیدرضــا خورشــیدی، مدیــرکل 
هواشناســی ایــن اســتان گفت:براســاس 
شــاخص خشکســالی یک ســاله منتهــی بــه 
بهمــن۱۴۰۱ حــدود ۸۰ درصــد و در یــک دوره 
۱۰ساله، ۹5درصد مساحت استان همچنان 
درگیر خشکسالی است. با توجه به کم بارشی 
تجمعــی به ویــژه در ۳ ســال گذشــته تشــدید 
شــرایط خشکســالی به صورت میان مــدت و 

بلندمدت وجود دارد.

95
درصد

کیلومترمربــع از مســاحت برفــی کشــور 
کاهــش یافــت. در هفتــه چهــارم بهمــن 
مســاحت برفــی بــه مــرز نیــم میلیــون 
کیلومترمربع رسیده بود. هم اکنون حدود 
۷۰ هــزار کیلومترمربــع از مســاحت برفی 
کشــور باقــی مانــده اســت. ایــن در حالــی 
است که در شرایط نرمال، سطح پوشش 
برف کشور در این موقع از سال حدود ۱۰۰ 

هزار کیلومترمربع است.

400
هزار

عدد خبر

نقل قول خبر

حدود ۱۲ میلیون مترمکعب آب به 
تاالب گاوخونی رسید   

حســن ساســانی، مدیرعامــل شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان: از یکم اسفندماه تاکنون 
حــدود ۱۲میلیــون مترمکعــب آب موجــود 
در رودخانــه زاینــده رود بــه ســمت تــاالب 
گاوخونــی جریــان یافــت. در حوزه رودشــت  
البته برداشت غیرمجاز  آب صورت می گرفت 
که با همکاری دستگاه قضا و محیط زیست 
اصفهان از برداشت غیرمجاز جلوگیری شد. 
امیدواریم با بارش های فروردین  بتوان حجم 

آب بیشتری به گاوخونی رساند. 

دستگیری شکارچی یک قالده پلنگ   
رحمان پورحسین، سرپرست اداره حفاظت 
محیط زیســت رودســر:  شــکارچی یــک 
قالده پلنــگ بــه همــراه پوســت آن در این 
شهرســتان دســتگیر و بــه مراجــع قضایی 
جهت سیر مراحل قانونی تحویل داده شد. 
پلنگ ایرانی جزو گونه های حفاظت شــده 
اســت و جریمه ضــرر و زیان شــکار آن یک 
میلیــارد و ۲۰۰ میلیون ریال اســت. در این 
پرونده شــکارچی قصد فروش پوست این 

گونه را داشت.

خوزستان

اردبیل

فارس

سیستان و بلوچستان
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