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خط خبر

4 كشته درپى تيراندازى خيابانى
بلژيك/رســانه هاى 
وقــوع  از  بلژيــك 
تيرانــدازى در شــهر 
«ليژ» و كشــته شدن 
چهار نفر در اين حادثه 

خبر دادند.
منابع بلژيكــى اعالم 
كردند كه در يــك حادثه تيراندازى در شــهر «ليژ» 

بلژيك دو افسر پليس كشته شدند.
بنا بر گزارش شــبكه «آر تى بى اف»، پليس ليژ تأييد 
كرده مردى كه به سمت دو افسر پليس شليك كرده 

بود، كشته شده و از پا درآمده است.
عالوه بر اين پليس ليژ اعالم كرد كه يك نفر از عابران 
پياده كه در حال عبور از اين منطقــه بوده نيز در اين 

حادثه تيراندازى كشته شده است.
بنا بر اين گزارش، ضارب قبل از آنكه توسط نيروهاى 

پليس از پا در آيد، يك زن را گروگان گرفته بود.

كراچى كوره آتش مى شود
پاكستان/سازمان هواشناسى پاكستان هشدار داد، 
دماى هواى كراچى از 45 درجه فراتر خواهد رفت و اين 

وضعيت حداقل تا روز پنجشنبه ادامه دارد.
طبق اين گــزارش علت موج گرماى تــازه در كراچى 
متوقف شــدن وزش هواى خنك اقيانوس به ســمت 
شهر و وزش بادهاى گرم در جهت خالف است. سازمان 
هواشناسى پاكستان اعالم كرد، رطوبت هوا در كراچى 
بسيار كاهش يافته كه موجب خفگى و افزايش قربانيان 
گرمازدگى خواهد شد. ســازمان هواشناسى پاكستان 
از مردم كراچى درخواســت كرد از ســاعت 9 تا 4 بعد 
از ظهر از خانه هاى خود خارج نشــوند تا بتوانند از موج 
گرماى تازه در اين شهر محفوظ باشند. نيروهاى ارتش 
و پليس سعى دارند با فراهم كردن آب آشاميدنى و ارائه 
خدمات پزشكى از تلفات مردم كراچى بر اثر گرمازدگى 
جلوگيرى كنند. سال گذشته بيشتر قربانيان هواى گرم 
در پاكستان كارتن خواب ها و كسانى بودند كه به علت 
قطعى برق نتوانستند از گرما نجات يافته زنده بمانند.

(فارس)

حمله اشتباه 9 را نفر به كام مرگ كشاند
افغانستان/مقامات افغانستانى اعالم كردند نيروهاى 
افغان 9 نفر را كه بيشــتر آن هــا غيرنظامى بودند، در 
عملياتى به اشــتباه كشــتند. به نقــل از خبرگزارى 
آسوشيتدپرس، نيروهاى افغانستان با هجوم به خانه اى 
در شرق واليت ننگرهار به اشــتباه 9 نفر را كه بيشتر 
آن ها غيرنظامى بودند كشــتند. حيــات اهللا حيات، 
فرماندار اين واليت اعالم كرد: همچنين در اين عمليات 
هشت نفر زخمى شدند. در ميان كشته شدگان فرمانده 
توريســت محلى نيز حضور دارنــد.  تحقيقات درباره 
چگونگى وقوع اين عمليات و رخ دادن فاجعه انســانى 
در اين حادثه در حال انجام است.سخنگوى بيمارستان 

ننگرهار كشته شدن 9 نفر را تأييد كرده است.(ايسنا)

30 دقيقه وضعيت قرمز در مجلس
باشگاه خبرنگاران:بسته اى مشكوك 
صبح روزگذشــته در بهارستان توسط 
نيروهــاى حفاظت مجلس مشــاهده 
شد.جلسه علنى صبح روزگذشته مجلس 
شوراى اســالمى در حالى آغاز شد كه 
از حوالى ساعت 9 و 15 دقيقه  و پس از 
رويت اين بسته مشكوك، وضعيت قرمز 

در مجموعه مجلس شوراى اسالمى اعالم شد و از ورود ميهمانان و خبرنگاران به 
مجلس جلوگيرى شد.گفتنى است؛ اين وضعيت حدود 30 دقيقه طول كشيد 
و در طول اين مدت نيروهاى چك و خنثى در محل حاضر و بسته مورد بررسى 
قرار گرفت و پس از بررسى وضعيت سفيد اعالم شد و ورود و خروج ميهمانان و 

خبرنگاران به خانه ملت به حالت عادى بازگشت.

با تالش شبانه روزى پليس مشهد  صورت گرفت 

گانگستر هاى قاتل دستگير شدند
خط قرمز- رحمانى: فرمانده انتظامى خراسان رضوى گفت: در رابطه با 
پرونده تير اندازى در ميدان جمهورى اســالمى مشهد كه به مرگ دو نفر 
انجاميد،باتالش شبانه روزى  پليس چهار عامل درگيرى مسلحانه دستگير 
شدند.ســردارقادر كريمى گفت: عصر روز گذشته ســرانجام طى انجام 
اقدام هاى فنى و پليسى، چهار عامل تيراندازى در ميدان جمهورى اسالمى 
مشهد شناسايى و دستگير شدند. وى افزود: افراد دستگير شده  با تيراندازى 
به سمت يك خودروى سوارى دو مرد جوان را در ميدان جمهورى اسالمى 

به قتل رسانده و پس از آن از محل متوارى شدند.
فرمانده انتظامى خراســان رضوى تصريح كرد:تحقيقات پليســى پس از 

دستگيرى عوامل درگيرى مسلحانه به صورت ويژه اى آغاز شده است.

شهادت يك مرزبان با تله انفجارى 
فارس:  بر اثر تله انفجارى در مرز پيشين گروهبان يكم عليرضا دهمرده به 
درجه رفيع شهادت نايل شد.  روز دوشنبه بر اثر تله انفجارى كار گذاشته 
شده توسط اشرار در مرز پيشين،  يكى از پرسنل هنگ مرزى جكيگور در 
حين تردد در مرز پيشين با تله انفجارى گروهك هاى معاند كه در مسير كار 
گذاشته شده بود برخورد  كرد و به شهادت رسيد. گروهان مرزى پيشين 

مربوط به هنگ مرزى جكيگور واقع در شهرستان سرباز است.

پيامك «شما برنده شده ايد» حساب بانكى را 
خالى كرد!

خط قرمز: رئيس پليس فتا استان از شناسايى و دستگيرى كالهبردار 260 
ميليون ريالى در فضاى سايبرى خبر داد. سرهنگ جواد جهانشيرى گفت: با 
دريافت مرجوعه قضايى مبنى بر كالهبردارى و برداشت بدون اطالع 260 
ميليون ريال از حساب بانكى موضوع در دستوركار كارشناسان پليس فتا 
قرار گرفت. سرهنگ جهانشيرى ادامه داد: بررسى كارشناسان پليس فتا 
نشان مى داد شاكى پيامى با عنوان «شما برنده شده ايد» دريافت كرده و فرد 
مالباخته به دليل ناآشنايى با نرم افزار بانكى، پيامك 5 رقمى ارسال شده 

توسط بانك در هنگام نصب برنامه را به سارق ارسال كرده است.
رئيس پليس فتا استان خراســان رضوى تصريح كرد: كارشناسان پليس 
فتا پس از يكسرى تحقيقات فنى در فضاى ســايبر متهم را شناسايى و با 
هماهنگى قضايى دستگير كردند. ســرهنگ جهانشيرى با اشاره به ادامه 
تحقيقات از متهم براى كشف ديگر جرايم احتمالى خاطرنشان كرد: قبل از 
باور و اقدام در خصوص هرگونه پيامك يا تماس تلفنى مبنى بر اينكه «شما 
برنده شده ايد» از جزئيات موضوع مطلع شــده زيرا در اكثر مواقع همين 

جمله كوتاه سبب كالهبردارى بزرگ خواهد شد.

خط بين الملل 

بسته اى مشكوك 
صبح روزگذشــته در بهارستان توسط 
نيروهــاى حفاظت مجلس مشــاهده 
شد.جلسه علنى صبح روزگذشته مجلس 
شوراى اســالمى در حالى آغاز شد كه 
 دقيقه  و پس از 
رويت اين بسته مشكوك، وضعيت قرمز 

خط قرمز : معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى تهران بزرگ، 
از كشف راز جنايتى خبر داد كه قاتل در آن پس از آشنايى با دخترى 
دانشجو اقدام به كشتن و رها نمودن جسد او در مسيل رودخانه خشايار 

كرده است. 
معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى تهران گفت: 9 شــهريور 
سال گذشته و از طريق مركز فوريت هاى پليسى 110 كشف جسدى 
در مسيل رودخانه خشايار به كالنترى 120 سيدخندان اعالم شد.  با 
حضور مأموران در محل و انجام بررسى هاى اوليه مشخص شد، كارگران 
شهردارى در زمان اليروبى رودخانه با جسد پيچيده شده در داخل يك 

پتوى زرد رنگ مواجه شدند.
 بالفاصله با تأييد خبر اوليه، موضوع به قاضى كشيك ويژه قتل دادسراى 
امور جنايى تهران اعالم و تحقيقات جهت شناسايى و دستگيرى قاتل 

يا قاتلين در دستور كار پليس قرار گرفت. 
در بررسى هاى اوليه به عمل آمده از سوى تيم تشخيص هويت و بررسى 
صحنه مشخص شد كه جسد متعلق به يك زن جوان در حدود 30 ساله 

است كه چند روز از زمان فوتش مى گذرد. 
سرهنگ حميد مكرم عنوان داشت: چند روز بعد اعضاى يك خانواده 
با مراجعه به كالنتــرى 103 گاندى اعالم داشــتند، يكى از اعضاى 

خانواده شان به نام «نگار» 31 ســاله مدتى است به تماس هاى تلفنى 
آن ها پاسخى نمى دهد.

با طرح شكايت خانواده شهرستانى و طى بررسى سوابق افراد فقدانى 
و مطابقت آن ها با مشــخصات اجســاد مجهول الهويه مشخص شد 
نشــانى هايى كه خانواده «نگار»اعالم كرده اند با جسد كشف شده در 

رودخانه خشايار همخوانى دارد.
 در ادامه، خانواده دختر ناپديد شده به اداره دهم پليس آگاهى تهران 

بزرگ دعوت شده و جسد نگار توسط آن ها شناسايى شد. 
خانواده نگار به كارآگاهان گفتند: نگار پس از اخذ مدرك كارشناسى 
ارشد در رشته فيزيك موفق به دريافت بورسيه تحصيلى مقطع دكترى 
در يكى از كشورهاى اروپايى شده بود، اما به علت قانون كشور ميزبان 
كه امكان كار در آن كشور براى دانشجويان وجود ندارد به تهران آمده 

و مشغول به كار شده بود تا هزينه تحصيلى خودش را تأمين نمايد.
مدتى بعد از شــروع به كار، نگار در تماس هاى تلفنى عنوان كرد كه 
با شخصى آشنا شده كه به واســطه موقعيت كارى و ارتباطات خوبى 
كه اين شــخص در سيســتم ادارى دارد، پيگير تأمين هزينه دولتى 
تحصيلى اش شده است.  معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى 
تهران بزرگ افزود: با توجه به اظهارات خانواده نگار، كارآگاهان با انجام 

اقدامات ويژه پليســى نهايتاً موفق به شناسايى فردى به نام سعيد. ق 
(متولد 1353) شدند. كارآگاهان به محل سكونت مظنون در منطقه 
سيدخندان - خيابان سهروردى شمالى رفتند و اورا دستگيركردند. در 
زمان دستگيرى متهم به قتل كارآگاهان گوشى تلفن همراه و زيورآالت 
متعلق به دختر جوان را از محل كشف كردند.در ادامه «سعيد» لب به 
اعتراف گشود و به كارآگاهان گفت: آشنايى من و نگار از طريق فضاى 
مجازى آغاز شد.با ادامه آشــنايى، متوجه شــدم كه نگار به تنهايى 
در تهران زندگى مى كند و قصد دارد تا هزينــه اقامتش را براى ادامه 

تحصيل در اروپا تأمين نمايد.
 به بهانه اينكه دوستانى در سيســتم ادارى دارم كه مى توانند هزينه 
اقامتش را از طريق سيســتم دولتــى تأمين نمايد بــا او در محدوده 

سيدخندان قرار مالقات گذاشتم. 
مقتول پس از سوار شدن به ماشين، متوجه شد كه من قصد آزار و اذيت 

او را دارم و با من درگير شد و شروع به داد و بيداد كرد.
 در يك لحظه متوجه شدم كه چندين مشــت محكم به سر و صورت 
او زدم. ابتدا تصورم اين بود كه بيهوش شده است، اما در ادامه متوجه 
شدم كه نگار مرده است. جسد را داخل پتويى پيچيده داخل رودخانه 

انداختم و بالفاصله از محل دور شدم. 

خط قرمز-عقيل رحمانى: مــرد جوانى كه 
نمك دان را شكســت و در اقدامى عجيب آذر 
ســال گذشــته عامل پناه دادنش را با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رســانده بــود در آخرين 
دفاع باز هم عامل درگيرى خونين را لگد پرانى 

رفيقش در حالت تشنج اعالم كرد.
متهم پس از آنكه از محل جنايت فرار كرد و حدود 6 
ماه كارتن خوابى را برگزيد، سر انجام هفته گذشته 

توسط ماموران شناسايى و دستگير شد.
متهم اين پرونده جنايى كه توسط كارآگاهان اداره 
جنايى پليس آگاهى خراسان رضوى به محل وقوع 
جنايت منتقل شده بود پس از تفهيم اتهام از سوى 
قاضى ويژه قتل عمد مقابل دوربين قوه قضائيه قرار 
گرفت و درباره چگونگى وقوع جنايت در بازسازى 
صحنه قتل گفــت: من در خيابان با مقتول آشــنا 
شده بودم و پس از آشــنايى و مراوده به خانه او راه 

پيدا كردم.
قرار بود من آشپزى و نظافت خانه را انجام دهم 

و در ازاى آن، شــب ها خانه مقتول بخوابم.متهم 
پرونده قتــل در خانه مجردى ادامــه داد: ما در 
طبقه سوم ساكن بوديم و آن روز او(مقتول)پس 
از آنكه خانه را به مســتاجرانى كه از طرف بنگاه 

آمده بودند نشان داد ناراحت و عصبانى باال آمد. 
در ادامه پس از آنكه كمى دراز كشيد دوباره بلند 
شد و انفيه انداخت كه همان لحظه تشنج كرد و 

لگدى به گردن من زد.

در حالى كه لباس هاى مقتول كه آغشته به خون و 
جاى ضربات كارد روى آن مشهود بود و درگوشه اى 
از اتاق قرار داشــت، او اشــاره اى به كابينت لوازم 
آشــپزخانه كرد و ادامه داد:وقتى لگد به گردن من 
خورد درگيرى ما هم شروع شد و او با گوشى تلفن 
همراهش به سمت من حمله كرد و من هم چاقو  را 
از روى كابينت برداشتم ومقابل صورت او چرخاندم 
و مى خواستم اورا بترســانم تا به عقب برود اما در 
آن حال چند ضربه بــه او خورد.متهم به قتل ادامه 
داد:وقتى ديدم خون زيادى از مقتول رفته اســت 
وتكان نمى خورد و مرده است او را روى پتو گذاشتم 
و كشان كشان به اتاق پشتى بردم و روى جسد را با 

لباس و پتو پوشاندم و فرار كردم.
اين گزارش حاكى اســت،در ادامه قاضى ميرزايى 
پايان بازســازى صحنه قتل را اعــالم كرد و بر اين 
اســاس متهم دراختيار ماموران قرار گرفت و روانه 
زندان شــد تا ديگر مراحل قانونى اين پرونده نيز 

طى شود.

جنازه دخترى در رودخانه خشايار كشف شد

پايان خونين آشنايى مجازى

باحضور قاضى ويژه قتل

صحنه قتل در خانه مجردى   بازسازى شد

باشگاه خبرنگاران: سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى مازندران 
گفت: مراجعه افراد به مراكز درمانى كالردشت با عاليم تهوع، 
استفراغ و درد در ناحيه شكمى كه از دو روز قبل آغاز شده بود، 
همچنان ادامــه دارد.فرزاد گوهردهى با اشــاره به اينكه تعداد 
مراجعه كنندگان روند نزولى گرفته اســت، افــزود: 300 نفر 
تاكنون با عاليم مشابه مسموميت عالوه بر مراكز درمانى و دولتى 
كالردشت به مطب هاى خصوصى شــهر و درمانگاه ها مراجعه 

كردند كه همه اين افراد سرپايى درمان و مرخص شدند.
وى تصريح كرد: پنج بيمارى كه بسترى شده بودند پس از بهبود 

از بيمارستان مرخص شدند.

اگرچه شــرايط فعلى تحت كنترل اســت، امــا مراكز درمانى 
شهرستان هاى چالوس و تنكابن نيز در آماده باش هستند.

وى افــزود: متخصصــان بيمارى هــاى عفونى و گوارشــى و 
كارشناسان مديريتى بهداشــت محيط دانشگاه علوم پزشكى 
از زمان اين رويداد در كالردشــت مســتقر شــدند و با انجام 
آزمايش هاى الزم، نمونه ها را براى بررسى بيشتر به آزمايشگاه 

ارسال كردند.
برخى پايگاه هاى خبرى از دو روز گذشــته اســتفاده از آب 
آشــاميدنى آلوده را علت احتمالى مســموم شدن اين افراد 
اعالم كردند، اما يكى از شــهروندان كالردشت با بيان اينكه 

رنگ و طعم آب چند روز گذشته در كالردشت تغييرى نكرده 
است، گفت: به نظر نمى رسد آشــاميدن آب آلوده عامل اين 

مسموميت باشد.
وى افزود: مراجعه كنندگان فقط شــهروندان كالردشــت 
نيســتند بلكه اهالى برخى روســتا هاى اطراف نيز با عاليم 
مســموميت به مراكز درمانى مراجعه كردند.اين شــهروند 
كالردشتى با اشاره به اينكه آب آشاميدنى كالردشت از چند 
منبع تأمين مى شود، گفت: برخى شهروندان كالردشتى نيز 
كه مسموم شدند و به بيمارستان مراجعه كردند از منابع آب 

جداگانه استفاده كرده اند.

شمار مسمومين كالردشتى به 300  تن  رسيد
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محمد حسين قاسمى، تهيه كننده «مصادره » در گفت و گو با قدس:

سينماى  ايران 
پوست اندازى كرده است

حجت االسالم محمد جواد  نظافت: 

زياد خواندن قرآن 
كمك به تدبر در آن است
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به بهانه سالروز شهادت «مختار ثقفى»
بازيگر نقش او را بيشتر بشناسيم

مختاِر رؤياهاى ما
درباره زهرا گيتى نژاد

برنده جايزه جهانى گوهرشاد

از معلمى
تا مدرسه سازى
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مردم

حاشيه

مدرسه اى به ياد كاسب خوشنام محله
خاله شكيبا !

مردم: در مدرسه را كه باز مى كند و قدم به حياط مى گذارد، غوغايى بين 
دانش آموزان بر پا مى شود. صف هاى منظم از هم مى پاشد و همه دورش 
حلقه مى زنند. يك سبد پر از شكالت به همراه دارد و از ابتداى حياط تا 
رسيدن به ساختمان ادارى، با همه بچه ها خوش وبش مى كند. بسيارى 
از آن ها را با نام كوچك مى شناسد و بچه ها هم او را «خاله شكيبا» صدا 
مى كنند. نه تنها برايشــان جايى بنا كرده كه در آن به تحصيل مشغول 
شوند، بلكه برايشان مانند مادرى مهربان است. مى گويد همه اين بچه ها 
دخترهاى نداشــته من هستند. «شكيبا خدير»، يا همان خاله شكيباى 
بچه ها، به ياد پدر مرحومش «حاج على اصغر خدير» مدرسه اى در خيابان 
شانزدهم يوسف آباد تهران ساخته كه امروز بيش از 150 دانش آموز در آن 

مشغول به تحصيل هستند.

 پدرم هميشه دوســت داشت درمانگاه يا مدرسه بسازد، اما متأسفانه 
عمرش به دنيا نبود تا به آرزويش برســد. براى همين با پولى كه از پدرم 
به ارث رسيد، مدرسه اى ساختم تا آرزوى دوران حياتش را برآورده كنم. 
زمانى كه انسان ها از دنيا مى روند، رفته رفته از اذهان پاك مى شوند. پدرم 
براى من زحمت بسيارى كشيد و به همين دليل احساس مى كردم حق 
پدرم نيست كه فراموش شود و به همين دليل با پولى كه حاصل زحمت 
يك عمر پدرم بود، اين مدرسه را ساختم. البته دوست داشتم به جاى من، 
پدرم روى سكو مى آمد و از او به عنوان خير مدرسه ساز قدردانى مى شد، 
اما همين كه مى دانم نامش سردر اين مدرسه جاودان مى ماند، احساس 
بسيار خوبى دارم». شكر خدا همه مانند من به اين باور رسيدند كه اين 
پول حاصل يك عمر تالش پدرم است و بايد براى خودش هم خرج شود. 
در واقع هيچ كدام از ما براى لحظه اى هم به اين موضوع فكر نكرديم كه 
بــا اين پول مى توانيم چه كارهايى انجام بدهيم، بلكه همه به اين نتيجه 
رسيديم كه اين پول متعلق به مرحوم پدرم است و بايد با آن كارى انجام 

بدهيم كه او خوشحال شود.

 پدرم كارخانه بافندگى داشت و در خيابان هفتادم يوسف آباد هم يك 
باغ پرورش گل را اداره مى كرد. هر كسى نياز مالى داشت، براى اينكه عزت 
نفسش را هم حفظ كند، او را به كارخانه يا باغ پرورش گل مى برد و به او 
 كارى واگذار مى كرد. يادم هســت خانم مسن ناشنوايى را كه كار خاصى 
هم از دستش بر نمى آمد در كارخانه استخدام كرد تا لباس ها را تا كند و با 
حقوق آن زندگى اش را بگذراند. در پرورش گل يوسف آباد هم اتاقك هاى 
كوچكى ســاخته بود تا كارگران همراه خانواده هايشان همان جا زندگى 

كنند تا درگير اجاره نشينى نشوند.
عالوه بر اين، همراه دوســتانش در جنوب شهر نيز خيريه اى داشت كه 
براى ايتام و نيازمندان كارهاى خير انجام مى دادند. خريد جهيزيه، تهيه 
سبد ارزاق، درمان بيماران و... از جمله فعاليت هايى بود كه هميشه همراه 
مادرم براى افراد تحت پوشش خيريه انجام مى داد.» تا وقتى پدرم در قيد 
حيات بود، بيشتر شب ها مهمان داشتيم. پدرم به نوعى َحكم خانواده ها 
بود و بسيارى از اختالفات خانوادگى را حل و فصل مى كرد. اقوام و حتى 
همسايه ها، اگر مشكلى داشتند به خانه ما مى آمدند تا پدرم با وساطت و 
ريش سفيدى مشكالتشان را حل كند. كارى نبود كه از پدرم خواسته شود 

و او جواب منفى بدهد.

 پدرم هميشه دلش مى خواســت مدرسه يا بيمارستان بسازد و يادم 
مى آيــد خيلى به درس خواندن هم اهميت مى داد. دلش مى خواســت 
هميشه ما را در حال درس خواندن ببيند و توصيه مى كرد هر طور شده 
درسمان را ادامه بدهيم. به خاطر توصيه هاى هميشگى مرحوم پدرم بود 
كه همه ما تحصيالت دانشگاهى داريم. زمانى كه تصميم گرفتيم به ياد 
پدر مدرسه يا درمانگاه بسازيم، به اين نتيجه رسيديم كه درمانگاه صرفاً 
محلى براى درمان مردم است اما اگر مدرسه بسازيم، انسان هايى در آنجا 
ساخته مى شوند كه مى توانند در آينده اى نه چندان دور پزشك، معلم يا 
وكيل شوند و كشور را بسازند. براى همين به مجمع خّيران مدرسه ساز 
رفتم و مبلغى را كه داشــتم، اعالم كردم. آن ها هم چند نقطه از شــهر 
را معرفى كردند كه مى توانستيم مدرســه را در آنجا بسازيم. از آنجا كه 
يوسف آباد محل كار پدرم بود، اين محدوده را براى ساخت مدرسه انتخاب 

كردم و حاصل آن، ساخت دبستان «دخترانه خدير» بود.

 حس فوق العاده اى دارم. همين كه هر وقت دلم مى گيرد به مدرســه 
مى آيم و اين بچه هاى شاد و خوشحال را مى بينم، به شادى روح پدرم فكر 
مى كنم. اين حس كه در مدرسه اى كه به نام پدرم است، ده ها دانش آموز 
درس مى خوانند و رشــد مى كنند، با هيچ حس ديگرى در اين دنيا قابل 
مقايسه نيســت. ضمن اينكه مطمئنم پدرم هم از اين تصميم راضى و 
خوشــحال است. اول مهر كه روز افتتاح مدرسه بود، يكى از بستگانمان 
خواب پدرم را ديده بود كه باالى سكوى مدرسه ايستاده و منتظر شروع 
كالس هاست. همه ما خوشحاليم كه پدرم به آرزويش رسيد و اين مصداق 

عاقبت به خيرى است كه نصيب همه افراد خير و با خدا مى شود. 

گفت و گو با زهرا گيتى نژاد برنده جايزه جهانى گوهرشاد

مدرسه سازى از بلوچستان تا لرستان
مردم: تصاويرش كنار بچه هاى خندانى كه مقابل 
مدرسه نوسازشان ايستاده اند، حسابى خودنمايى 
مى كند. بچه هايى كه از بدحادثه در منطقه محروم 
بــه دنيا آمده  و زندگى مى كننــد و ابتدايى ترين 
امكانات تحصيل از آن ها دريغ شــده اســت. تا 
ديروز مدرسه شان يا يك كپر بوده يا كانكسى كه 
زمســتان از شدت سرما شبيه يخچال مى شده و 
در تابستان به كوره بيشتر شبيه بوده تا مدرسه. 
حاال بانوى معلمى كه اتفاقى گذرش به يكى از اين 
مناطق محروم افتاده است، تمام توانش را گذاشته 
تا اين بچه ها دست كم صاحب يك مدرسه درست 
و درمان شوند. زهرا گيتى نژاد كه برنده اولين دوره 
جايزه جهانى گوهرشاد شده، همان بانوى معلمى 
است كه اين روزها در موسسه «مهرگيتى» همه 
هم و غمش را براى دانش آموزان مناطق محروم 

گذاشته است.

 معلمى ابتدايى را دوست داشتم
من از ســال 54 به اســتخدام آموزش و پرورش 
درآمدم. آن زمان دانشگاه قبول شدم؛ ولى به خاطر 
شرايطى كه داشتم، ورود به دانشگاه برايم مشكل 
بود چون بنا به رشــته اى كه در آن پذيرفته شده 
بودم، مى بايست ساعت هاى ورزشى را مى گذراندم 
كه برايم محدوديت ايجاد مى كرد؛ بنابراين از رفتن 
به دانشگاه خوددارى كردم. من آموزش را انتخاب 
كرده بودم و با همان مدرك ديپلم ســال 54 در 
آزمون استخدامى شركت كردم. بعد از انقالب در 
حين تدريس وارد دانشگاه شدم. از همان ابتدا هم 
آموزگار دبستان بودم و بعدها رشته تحصيلى ام هم 
علوم تربيتى و شاخه آموزش ابتدايى بود. ابتدايى 
را انتخاب كردم چون پايه اســت. بچه ها در اين 
دوران دنياى پاك و صادقى دارند و شخصيتشان 
بخوبى شكل مى گيرد تا جايى كه شما مى توانيد 

تأثير تربيتى معلم را در آن ها ببينيد.

 استقبال غيرمنتظره  از معلم جديد
معلمى را با عشق شروع كردم و همچنان هم اين 
عشق را درون خودم دارم. اولين روز تدريس من 
در ناحيه 13تهران در منطقه امامزاده حســن و 
دبستان وحدت شروع شد. با اينكه من قبل از آن 
در مدرسه باغچه بان به صورت كارآموز مشغول 
بودم، اما باز وقتى كه وارد كالس شــدم، هيجان 
زده بودم و نكته جالب برايم استقبال همكاران و 
شاگردانم بود. من معلم جديد آن كالس بودم. آن 
روز به بچه هــا ديكته گفتم و بعد از آن ديدم كه 
همه بچه ها دور من جمع شــدند و از من تشكر 
كردند. مى گفتند كه ديكته را خيلى آرام و ماليم 
برايشــان گفتم. همان روز بود كه فهميدم براى 
نتيجــه بهتر در آموزش بچه ها حتماً بايد با آن ها 
ارتباط برقراركــرد و از طرفى بايد موقعيت آن ها 
را نيــز درك كرد؛ چون هر كدام از اين بچه ها در 
خانواده هاى متفاوت و با تربيت هاى متفاوت بزرگ 
شده اند و شــما موظف هستيد كه موقعيت اين 

بچه ها را دريابيد و به آن اهميت بدهيد.

 يك طرح جهانى باعث و بانى خير شد
چندين سال بعد به صورت داوطلبانه در طرحى 
به نام «آموزش جهانى» شــركت كردم و در آن 
طرح به عنوان عضو هسته مركزى انتخاب شدم. 
اين طرح هفت اســتان را براى آموزش معلمان و 
دانش آموزان در نظر مى گرفت و پوشش مى داد. 
اغلب مناطقى كه براى اين پروژه انتخاب شده بود، 
جزو مناطق مرزى بود و من اســتان سيستان و 
بلوچستان(ميرجاوه) را به عنوان منطقه آموزشى 
خــودم انتخاب كردم. رئيــس اداره آن منطقه از 
من تقاضا كرد به مدارس روستايى كمتر توسعه 
يافته بروم تا وضعيت آموزشــى آن ها را بررسى 
كنــم. زمانى كه بــه مناطق روســتايى رفتم، 

مشــاهده كردم كه بچه هاى مدرسه روزها در 
مكانى كه آنجا گوسفند نگهدارى مى شود، 

درس مى خوانند. زمانى كه وارد آن مكان 
شــدم تا با بچه ها صحبت كنم، آن ها 

هيچ ارتباطى با مــن برقرار نكردند. 
دختر هــاى كالس صورت هــاى 

خود را مى پوشــاندند و پســر ها نيز با همديگر 
مى خنديدند. به خاطر مــى آورم كه بچه ها روى 
زميــن، روى گونى و در كالس هاى تاريك درس 
مى خواندنــد و اين در حالى بود كــه خودم در 
آن زمــان در يكى از بهتريــن مدارس تهران نيز 
درس مى دادم و اين تفاوت اصالً برايم قابل قبول 
نبود. نمى توانستم بپذيرم كه بچه هاى سرزمينم 
بخواهنــد در اين شــرايط درس بخوانند. بعد از 
تمام شــدن آموزش معلمان در اين استان از من 
خواستند كه مدارس روستايى را هم بازديد كنم. 
وقتى به آنجا رفتم ديدم كه مدارس اين مناطق 
اصالً مدارس استانداردى نيست و متأسفانه همه 
بچه ها در يك شــرايط كامــالً نامطلوب درس 

مى خوانند.

 بچه هاى كالسم دستم را گرفتند
فهميدم بايد براى آينده آن بچه ها فكرى كنم. بعد 
از بازديد مدارس به تهران بازگشتم. فرداى آن روز 
وضعيت نابسامان بچه هاى مناطق محروم را براى 
بچه هاى كالس تعريف كردم و به آن ها گفتم كه 
قدرشناس وضعيت خود باشيد و خدا را به خاطر 
نعمت هايى كه داريد، شكر كنيد، حاال كه در يك 
مدرســه خوب درس مى خوانيد و مشكل مالى 
نداريد، تمام تالش خود را براى موفقيت تحصيلى 
خــود انجام دهيد چراكه بچه هايى هســتند در 
مناطق محروم كه تشنه تحصيل و درس هستند، 
اما هنوز مكان درستى براى درس خواندن ندارند 
يا خانواده هاى آن ها نمى توانند هزينه هاى تحصيل 

آن ها را بپردازند. 
بچه ها آن روز به خاطر شــرايط كودكان محروم 
ناراحت شــدند و سكوت كردند. شــايد عده اى 
از آن ها در حال تصور شــرايط بچه هاى مناطق 
محروم در ذهن خود بودند و داشــتند خودشان 
را با آن كودكان مقايسه مى كردند. بعد از آن روز 
بچه ها وقتى به خانه رفته بودند، همين ماجرا را 
براى پدر و مادرشان تعريف كردند. آن ها هم پس 
از شنيدن براى كمك كردن داوطلب شده بودند 
و از من مى خواســتند كه راهى جلوى رويشان 
بگذارم. آن زمان بود كه جرقه فعاليت ما زده شد و 
ما كار را شروع كرديم. مدير مدرسه با ديگر والدين 
بچه ها براى كمك كردن، جلسه تشكيل دادند و 
من با صحبت هايى كه كردم، توانستم نظرشان را 
جلب كنم چون احساس مى كردم كه اين وظيفه 
ماســت و هر كدام از ما به عنوان يك شــهروند 
در قبال اين بچه ها يك مسئوليت اجتماعى هم 
داريم؛ چون اگر به اين بچه ها در حال حاضر توجه 
نشود، هركدام از اين بچه ها در آينده براى جامعه 

ما مى توانند آسيب زا و خطرناك باشند».

 مهرگيتى متولد شد
ماه بعد با هدايايى كه از طرف 

بچه هــاى  خانواده هــاى 
مدرسه رســيده بود و 

تعدادى  همــراه  به 
آن  به  والديــن  از 

رفتيم.  منطقــه 
ى  د ا د ر ا قــر

براى ساخت 
با  مدرسه 

كمــك 
خيرين 

بستيم و هدايايى نيز به دانش آموزان اهدا شد.
شــروع كار مدرسه سازى از آن منطقه بود. در آن 
زمان بود كه مركزى را به نام «مهر گيتى» تأسيس 
كــردم تا بتوانم با كمك خيرين و اعضاى هيئت 
مديره مؤسســه، كمك هاى تحصيلى و ساخت 
مدارس را افزايش دهم. 18 مدرسه در خط مرزى 
منطقه ميرجاوه كه داراى امكانات بسيار كمى از 
لحاظ آموزشى بود براى دانش آموزان ساخته شد. 
به مرور زمان نيز توانستم حتى با همان بچه هايى 
كه هيچ ارتباطى با ديگــران برقرار نمى كردند و 
صورت هاى خود را مى پوشاندند، صميمى شوم.

جالــب اينجا بود همان بچه ها كه در برخورد اول 
نمى توانســتند با ديگران روابط اجتماعى برقرار 
كنند، زمــان بازديد ما از مــدارس براى اعضاى 

هيئت مديره مركز سرود خواندند. 
بعد از ســاخت مدارس در منطقه سيســتان و 
بلوچستان و بررسى وضعيت آموزشى آنجا متوجه 
يكى ديگر از مناطق محروم خراسان جنوبى شديم 
كه شرايط نسبتاً نامناسبى از لحاظ فضاى آموزشى 
داشت؛ اما به صورت تقريبى وضعيتش كمى بهتر 
از منطقه سيســتان و بلوچستان بود. تمام مردم 
استان خراسان جنوبى اهل علم و تحصيل بودند و 
عالقه داشتند كه از لحاظ آموزشى پيشرفت كنند. 
مسئولين استان نيز همكارى خوبى با ما در زمينه 
افزايش توان تحصيلى كودكان و ساخت مدارس 
داشــتند. 50مدرســه نيز در منطقه هاى كمتر 

توسعه يافته خراسان جنوبى ساخته شد.

 آدم ثروتمندى نيستم
من آدم ثروتمندى هستم؛ اما پولدار نيستم. ثروت 
فقط به دارايى نيســت. من ثروتمندم به جهت 
اينكه دوســتان خيلى خوبى دارم. من يك معلم 
هستم. كارم را از همان معلمى شروع كردم. كمك 
دوستان را گرفتم و ســعى كردم اعتماد آن ها را 
جلب كنم. وقتى اعتماد آن ها جلب شد، خودشان 
مى آيند و كمك مى كنند. ما در موسسه مهر گيتى 
دوستانى داريم كه به ما كمك مى كنند و ما اينجا 

تنها واسطه اى هستيم براى كمك و كار خير.
كار خيــر پول نمى خواهــد. نيت خير و 
دل بزرگ مى خواهد. از طريق يك 
فيلم متوجه شديم در يكى از 
كوه هاى لرستان. كودكان از 
طريق سيم از رودخانه 
به  و  مى كنند  عبور 
مى روند.  مدرسه 
فيلــم  ايــن 
ن  نشــا
د  ا مى د
كه 

انگشــت برخى از آن ها به خاطر عبور از رودخانه 
قطع شــد. ابتدا قرار شــد كه براى اين كودكان 
مدرسه ساخته شود، اما بعد اعضاى هيئت مديره 
تصميــم گرفتند يك پل اســتاندارد بــراى اين 
دانش آموزان بســازند، سه ســفر براى بازديد از 
پل انجام داديم. بعد هم قراردادى براى ســاخت 
پل بســته شد. ما مى توانستيم از طريق يك خير 
هزينه ساخت را انجام دهيم، اما طرحى به عنوان 
پل دانش ايجاد كرديم و آن را به 10 هزار ســهم 
20 هزار تومانى تقسيم كرديم تا همه بتوانند در 
اين كار خير سهيم شوند. افراد بر اساس توان خود 
ســهم خريدند. دوستان خيلى زيادى در اين كار 
مشــاركت كردند. من اين موضوع را با شاگردان 
كالسم مطرح كردم. يادم مى آيد كه يكى از دانش 
آموزانــم آمد و به من گفت مــن 10 هزار تومان 
دارم مى توانم نيم سهم بخرم؟خود اين يعنى كار 
خير چون شــما اگر نيت خير داشته باشيد، خدا 
كمكتان مى كند. خيلى از دوســتان وقتى كمك 
مى كنند، مى گويند ببخشيد كه ناچيز است، ولى 
من مى گويم كميت براى شما مهم است، اما براى 
خدا نيت شما مهم است. شايد اين از نظر ما اندك 
باشد، ولى براى خداوند خيلى پربهاست. حتى يكى 
از دانش آموزان من نيم سهم خريد. خوشبختانه 
مردم از اين طرح اســتقبال كردند. برخى سهام 
پل مى خريدند و آن را به مناســبت هاى مختلف 
مانند تولد ها يا عيدى به يكديگر هديه مى دادند 
تا ديگران هم در اين كار خير شــريك شوند. هم 
اكنون اين پل افتتاح شده است و بچه ها با خيال 

راحت از روى آن رد مى شوند.

مدرسه مى سازيم اما آسيب شناسى هم مى كنيم
ما مدارســى كه مى سازيم از قبل آسيب شناسى 
مى شوند؛ يعنى بررسى مى كنيم كه اين منطقه 
تا 10 ســال آينده خالى از جمعيت نيست؟يا به 
مقدار كافى دانش آموز دارد؟ تمام اين بررسى ها 
صورت مى گيرد و بعد از آن قرار داد ساخت انجام 
مى شــود. ما مدرسه اى داشتيم كه در آن منطقه 
سيل آمد و همه خانه ها جز مدرسه را خراب كرد. 
اهالى مدت ها در آن مدرسه اسكان داشتند و به 
خاطر حضور در آن مدرسه توانستند وام بگيرند و 

خانه هايشان را از نو بسازند.

 فقط قرار نيست كالس درس بسازيم
ما عالوه بر مدرسه سازى طرح هاى زيادى داريم. 
مثل «كتاب براى همه» ما هر ماه براى استان ها 
به طور ميانگين 15هزار جلد مى فرســتيم. اين 
كتاب هــا از منازل و انتشــاراتى ها بــه ما هديه 
مى شــود و ما در موسسه آن را پااليش مى كنيم 

و مى فرستيم.
 يا طــرح «مدرســه يــارى» را داريــم كه در 
مناسبت هاى مختلف به بچه ها در تهيه وسايلى 
مثل كيف، نوشــت افزار يا وسايل ورزشى كمك 
مى كنيم. «طرحى هم به عنوان «انديشه نيك» يا 
«رايانه براى همه» در مؤسسه افتتاح شد. در اين 
طرح كامپيوترهاى دسته دوم از ادارات، منازل و 
قســمت هاى ديگر جمع آورى مى شود و پس از 
مونتاژ به مناطق محروم ارسال خواهد شد. تاكنون 
2500 دستگاه كامپيوتر به مناطق محروم ارسال 
شده است كه 200 مورد از اين رايانه ها دست اول 

بوده است و باقى مونتاژ شده است.

فعًال وظيفه ماست كه به دولت ها كمك كنيم
برخى از افراد به من گاليه مى كنند كه وظيفه 
شما فراهم كردن اين امكانات نيست و اين 
وظيفه به عهده دولت اســت، اما من در 
جــواب به آن ها مى گويــم در فضايى 
ايده آل، وظيفه دولت است كه اين 
امكانات را فراهــم كند، اما فضاى 
ايده آل تــا واقعيت فاصله زيادى 
دارد. ما نيــز اكنون در واقعيت 
بنابراين  زندگــى مى كنيــم. 
وظيفه داريــم در كنار دولت 
به اين دانــش آموزان كمك 
كنيم. وظيفه تمام مردم است 

كه تالش كنند تا محروميت ها و كمبود هاى مردم 
دربخش هاى كمتر توسعه يافته بهبود يابد. 

همچنين تالش شود كه شــكاف هاى اقتصادى 
كم شود چراكه وجود اين شكاف ها به تمام افراد 
جامعه در آينــده برخواهد گشــت. براى بهبود 
شــرايط زندگى خود و فرزندان مان بايد روحيه 
مسئوليت پذيرى و مشاركت اجتماعى را در خود 
افزايش دهيم تا فاصله ها را كم كنيم. با صراحت 
مى گويم كه مركز خيريه مهرگيتى در حال حاضر 
هيچ گونه درآمدى ندارد، بلكه تمام مخارج مؤسسه 
را خود مردم تأميــن مى كنند. افرادى نيز كه در 
اينجا مشــغول هستند به صورت رايگان خدمات 

ارائه مى دهند.

 همه دانش آموزها فرزندان من هستند
من هميشــه در افتتاحيه مــدارس حضور دارم 
چراكه تمام اين بچه هــا را مانند فرزندان خودم 
مى بينم و به نوعى به آن ها احساس تعلق مى كنم. 
در تمام زمان ها جوياى احــوال آن ها و وضعيت 
آموزشــى شــان هســتم و حتى موقعيت هاى 
تحصيلى شان را در دانشگاه ها پيگيرى مى كنم. 
تالش مى كنم اگر دانش آموزى دچار مشــكلى 
است، راه حلى براى مشــكل  او پيدا كنم و به او 
كمك كنم. كالس كنكورى نيز در منطقه سراوان 
سيستان و بلوچستان ايجاد كرده ايم. كتاب هاى 
الزم هم در اين كالس به دانش آموزان ارائه شد. 
پــس از برگزارى كالس كنكور در آن منطقه 75 
دانش آموز موفق شــدند رتبه زير 1000 كسب 
كنند. نتايج دانش آموزان واقعــاً فوق العاده بود. 
تمام اســتادهاى اين كالس ها دانشــجويان برتر 
دانشــگاه هاى شــريف، علم و صنعــت و تهران 
هســتندكه در نوروز و تابستان به مناطق محروم 
مى روند و به دانش آموزان مشــاوره هاى تحصيلى 

ارائه مى كنند.

 دانشجويمان با پول تو جيبى بچه ها توانست 
ادامه تحصيل بدهد

يادم هســت در يكى از ســفرهايى كه به استان 
خراسان جنوبى داشتيم، تعدادى از دانش آموزان، 
دانشجويان و مسئوالن استان براى استقبال ما به 
فرودگاه آمدند. يكى از دانشجويان نيز مقاله اى را 
كه چند دقيقه قبل نوشــته بود براى تشكر از ما 
خواند. مســئولى كه همراه آن ها آمده بود به من 
گفت كه اين دانشجو مى خواهد به خاطر شرايط 

نامناسب مالى ترك تحصيل كند.
 آن مســئول مى گفت كه امــكان تحصيل اين 
دانشــجو به هيچ عنوان وجود نــدارد چراكه وى 
حتى قادر به خريد ژتون غذاى دانشــگاه نيست. 
دانــش آموزانى كه همراه من به آن ســفر آمده 
بودند، گفتند كه حاضر هســتند هر ماه مقدارى 
از پول توجيبى شان را براى كمك تحصيلى اين 
فرد كنار بگذارند تا او بتواند به تحصيل ادامه دهد. 
اآلن آن دانشجو توانسته با كمك مالى همان دانش 
آموزان مدرك فوق ليســانس خود را كسب كند 
و در رشــته خود موفق باشد. تا به حال مؤسسه 
توانســته 1000 دانــش آموز و تعــداد كمى از 
دانشــجويان را تحت حمايت هاى تحصيلى قرار 

دهد. 
دانش آموزان ماهانه 30 هزار تومان و دانشجويان 
نيز 50 هزار تومان براى كمك هاى تحصيلى خود 
دريافــت مى  كنند. اگر هم فردى بيشــتر از اين 
مقدار براى تحصيل خود نياز داشته باشد، سعى 
مى كنيم كه بــا كمك خيرين به او كمك كنيم. 
در يكى از سفر ها به سيستان و بلوچستان، يكى از 
دانش آموزانم كــه فرزند يكى از كارخانه دارهاى 

مشهور است به همراهم آمده بود.
 او در اين ســفر بــا ديدن وضعيت نامناســب 
دانش آموزان براى آن ها عروســك، نوشت افزار و 
كتاب مى خريد و حتى بــا آن ها بازى مى كرد. او 
حتى مسئوليت هزينه ســاخت چندين مدرسه 
را نيز پرداخت كرد. جالب اســت بدانيد كه اين 
دانش آموز حتى در مدت زمانى كه به لندن براى 
تحصيل سفر كرده بود از طريق فروش شيرينى 

براى كمك به مركز پول مى فرستاد.

آنچه مى خوانيد

مــن آدم ثروتمندى هســتم؛ اما 
پولــدار نيســتم. ثــروت فقط به 
دارايى نيســت. من ثروتمندم به 
جهت اينكه دوســتان خيلى خوبى 
دارم. من يك معلم هستم. كارم 

را از همان معلمى شروع كردم
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برايشــان گفتم. همان روز بود كه فهميدم براى 
نتيجــه بهتر در آموزش بچه ها حتماً بايد با آن ها 
ارتباط برقراركــرد و از طرفى بايد موقعيت آن ها 
را نيــز درك كرد؛ چون هر كدام از اين بچه ها در 
خانواده هاى متفاوت و با تربيت هاى متفاوت بزرگ 
شده اند و شــما موظف هستيد كه موقعيت اين 

بچه ها را دريابيد و به آن اهميت بدهيد.

 يك طرح جهانى باعث و بانى خير شد
چندين سال بعد به صورت داوطلبانه در طرحى 
به نام «آموزش جهانى» شــركت كردم و در آن 
طرح به عنوان عضو هسته مركزى انتخاب شدم. 
اين طرح هفت اســتان را براى آموزش معلمان و 
دانش آموزان در نظر مى گرفت و پوشش مى داد. 
اغلب مناطقى كه براى اين پروژه انتخاب شده بود، 
جزو مناطق مرزى بود و من اســتان سيستان و 
بلوچستان(ميرجاوه) را به عنوان منطقه آموزشى 
خــودم انتخاب كردم. رئيــس اداره آن منطقه از 
من تقاضا كرد به مدارس روستايى كمتر توسعه 
يافته بروم تا وضعيت آموزشــى آن ها را بررسى 
كنــم. زمانى كه بــه مناطق روســتايى رفتم، 

مشــاهده كردم كه بچه هاى مدرسه روزها در 
مكانى كه آنجا گوسفند نگهدارى مى شود، 

درس مى خوانند. زمانى كه وارد آن مكان 
شــدم تا با بچه ها صحبت كنم، آن ها 

هيچ ارتباطى با مــن برقرار نكردند. 
دختر هــاى كالس صورت هــاى 

ما مى توانند آسيب زا و خطرناك باشند».

 مهرگيتى متولد شد
ماه بعد با هدايايى كه از طرف 

بچه هــاى  خانواده هــاى 
مدرسه رســيده بود و 

تعدادى  همــراه  به 
آن  به  والديــن  از 

رفتيم.  منطقــه 
ى  د ا د ر ا قــر

براى ساخت 
با  مدرسه 

كمــك 
خيرين 

تنها واسطه اى هستيم براى كمك و كار خير.
كار خيــر پول نمى خواهــد. نيت خير و 
دل بزرگ مى خواهد. از طريق يك 
فيلم متوجه شديم در يكى از 
كوه هاى لرستان. كودكان از 
طريق سيم از رودخانه 
به  و  مى كنند  عبور 
مى روند.  مدرسه 
فيلــم  ايــن 
ن  نشــا
د  ا مى د
كه 

مى شــود و ما در موسسه آن را پااليش مى كنيم 
و مى فرستيم.

 يا طــرح «مدرســه يــارى» را داريــم كه در 
مناسبت هاى مختلف به بچه ها در تهيه وسايلى 
مثل كيف، نوشــت افزار يا وسايل ورزشى كمك 
مى كنيم. «طرحى هم به عنوان «انديشه نيك» يا 
«رايانه براى همه» در مؤسسه افتتاح شد. در اين 
طرح كامپيوترهاى دسته دوم از ادارات، منازل و 
قســمت هاى ديگر جمع آورى مى شود و پس از 
مونتاژ به مناطق محروم ارسال خواهد شد. تاكنون 
2500 دستگاه كامپيوتر به مناطق محروم ارسال 
شده است كه 200 مورد از اين رايانه ها دست اول 

بوده است و باقى مونتاژ شده است.

فعًال وظيفه ماست كه به دولت ها كمك كنيم
برخى از افراد به من گاليه مى كنند كه وظيفه 
شما فراهم كردن اين امكانات نيست و اين 
وظيفه به عهده دولت اســت، اما من در 
جــواب به آن ها مى گويــم در فضايى 
ايده آل، وظيفه دولت است كه اين 
امكانات را فراهــم كند، اما فضاى 
ايده آل تــا واقعيت فاصله زيادى 
دارد. ما نيــز اكنون در واقعيت 
بنابراين  زندگــى مى كنيــم. 
وظيفه داريــم در كنار دولت 
به اين دانــش آموزان كمك 
كنيم. وظيفه تمام مردم است 
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قصار اآليات

استاد حسين انصاريان:
برخى بــراى رفتن به 
مســجد و نشســتن 
كوتاهى  منبــر  پاى 
بى حوصلگــى  و 
مى كننــد و برخــى 
اصل مســجد  با  هم 
مخالفنــد،  منبــر  و 

ولى هر دو گــروه نمى دانند چه رحمت الهى را از 
دست مى دهند. اميرالمؤمنين(ع) مى فرمايند: «وقفوا 
اسماعهم على العلم النافع لهم» گوش هاى خود را 
وقف كردند بر دانشى كه براى آن ها سودمند است. 
همين دانش، دانشى است كه انسان را به باور اين 

پنج حقيقت مى رساند.
براى گوش دادن روايات بســيار شــگفت آورى از 
رســول خدا(ص) و ائمه طاهرين(ع) صادر شــده، 
ايــن علم يعنى علمى كــه از راه تحصيل يا از راه 
گوش، من را به باور پنج حقيقت ايمان يعنى «باور 
داشتن خدا، قيامت، فرشتگان، انبيا و قرآن كريم» 
مى رســاند، اين ظرف ِگلى وجود انســان معدن با 
ارزش ترين گوهرها مانند خدا، قيامت، فرشــتگان، 

انبيا و قرآن مجيد مى شود.
مرحوم كلينى(ره) در جلد اول كافى با سند معتبر 
نقل كرده، معصوم مى فرمايد: شــنونده وقتى وارد 
مســجد مى شــود و مى خواهد يك جاى مسجد 
بنشيند، خداوند به فرشتگان مى گويد، روى فرش 
ننشيند، اين بسيار انســان با ارزشى است، برويد 

بالتان را پهن كنيد تا روى بال شما بنشيند.
 (حوزه)

پاداش شنونده معارف الهى 

سيد يحيى يثربى (استاد فلسفه و كالم اسالمى): 
در جامعه ما اين طور 
جا افتاده كه فلســفه 
عبــارت از مطالبــى 
اســت كه براى مثال 
يا ارسطو  ابن ســينا 
اين هــا  و  گفته انــد 
ما  امــروز  زندگى  به 

بى ربط يا كم ربط هستند؛ درحالى كه اين برداشت 
ما از فلســفه نادرست است. براى روشن شدن اين 
مطلب قبل از تعريف فلســفه مثالى مى زنم . چهار 
قرن پيش در شرق و غرب فيزيك ارسطو را درس 

مى دادند. 
ابن ســينا و مالصدرا هم هميــن را گفته اند ولى 
آيــا مى توان اين فيزيك را اكنــون به مردم درس 
داد؟ با ايــن فيزيك نمى توان مشــكالت زندگى 
امروزه را حل كرد، چون ســنتى و قديمى است و 
نگرش ســطحى دارد. آن زمان اين كار را كرده اند 
ولى اكنون الزم نيســت ما آن هــا را تكرار كنيم. 
االن فيزيــك جديــد را همه مــا مى خوانيم، اما 
نه به عنــوان فيزيك جديد، بلكــه خودمان روى 
آن كار مى كنيــم و از راه آزمــون و خطــا آن را 

مى پذيريم.
بنابراين، فلســفه يعنى شــناخت جهان ولى هر 
كسى بايد بر اساس امكاناتى كه دارد خودش آن را 
بشناسد، براى مثال ارسطو و مالصدرا گفته اند آب 
عنصر است، ولى خودت چه مى گويى و بايد بررسى 

كنى، ببينى اين طور هست يا نه؟
 (مهر)

فلسفه، تكرار سخن گذشتگان نيست

حجت االســالم والمســلمين حسن نظرى
پژوهشگاه  (رئيس   

حوزه و دانشگاه):
خمينــى(ره)  امــام 
دربــاره نظــام بانكى 
و بانكدارى اســالمى 
معتقد بودند كه احكام 
شــرعى بايد به طور 

كامل رعايت شده و ربا از نظام بانكى حذف شود اما 
قطعاً تغيير ساختار بانك و تحقق بانكدارى اسالمى، 
اقدامى اســت كه كارشناسان بايد در آن راستا گام 
بردارند.  اين پژوهشگر اقتصاد اسالمى درباره فرار از 
ربا در انديشــه امام خمينى(ره) عنوان كرد: ايشان 
راه هاى فرار از ربا را از جهت فقهى قبول نداشتند. 
برخى معتقدند راه هايى در روابط مالى مردم و در 
بازار براى فرار از ربا وجود دارد كه اِشــكال شرعى 
ندارد اما ايشــان معتقد بودنــد كه چنين كارى از 
لحاظ فقهى مشــكل دارد و كاله شرعى محسوب 

مى شود؛ بنابراين ربا بايد به طوركامل حذف شود.
اگر بخواهيم ربا را از نظام بانكى حذف كنيم بايد نرخ 
سود، جايگزين بهره شود و سرمايه به جريان بيفتد 
و بازار ســرمايه هم شفاف باشد. در ابتداى انقالب 
هم كه قانون عمليــات بانكى بدون ربا در مجلس 
شوراى اسالمى تصويب شــد مورد تأييد حضرت 
امام(ره) بود اما خود قانون حداكثر 30درصد كار را 
پيش خواهد برد و 70 درصد ديگر به ساختار نظام 
بانكى و بازار مالى مربوط است كه بايد متناسب با 

آن قانون باشند.
(ايكنا)

مخالفت امام با راه هاى فرار از ربا

حجت االسالم محمد فروهر (استاد حوزه و پژوهشگر 
فضاى مجازى): 

ماه رمضــان بهترين 
فرصت بــراى عبادت 
است  خودســازى  و 
و نبايد به گشــت و 
مجــازى  گذارهــاى 
واقعى  روزه  بگــذرد، 

آن اســت كه افزون بر دهان، چشم و زبان و حتى 
كيبورد گوشــى هاى ما روزه باشد تا دروغ و تهمت 

را نشر ندهيم.
روزه داران واقعى كســانى هســتند كــه فارغ از 
خوردن و آشــاميدن، قلب و چشم شان هم روزه 
باشــد، با اين وصف مى توانيم بگوييم كه روزه دار 
واقعى در هر شــرايطى به دنبال آن است كه خود 
را به حضــرت حق نزديك كند حتــى در فضاى 

مجازى.
ماه مبارك رمضان فرصت مغتنمى است كه افراد 
حتى در فضاى مجازى نيــز روزه دارى را تمرين 
كننــد، مثالً راوى اخبار دروغ نباشــند و از پخش 
شــايعات اجتناب ورزند؛ اصالً اگر مى توانند در اين 
فضــا فعاليت نكنند، زيرا ايام مــاه مبارك رمضان 
ســاعات متمادى روزه هســتيم و ايــن زمان ها 
مى تواند بهتريــن فرصت براى عبادت باشــد نه 
وقت گذرانى در انواع و اقسام شبكه هاى اجتماعِى 
مجــازى، در واقــع فرصتى يك ماهه بــه ما داده 
شــده اســت تا از هر زمان ديگر به خدا نزديك تر 

شويم.
 (شبستان)

عواقب روزه خوارى هاى مجازى

چهره - خبر

ســؤال: در ماه مبارك رمضان بهتر اين است كه حتماً قرآن را ختم كنيم، 
يا اولويت با تدبر در آيات است حتى اگر در طول اين ماه مبارك چند جزء 

بيشتر خوانده نشود؟
پاسخ: هر چيزى بهارى دارد، بهار قرآن هم رمضان است. چون خود خداوند متعال 
فرموده اند كه از ويژگى هاى رمضان اين اســت كه قرآن در آن نازل شده است. خود 
قرآن جامع همه چيز هست و پاسخ همه پرسش ها را مى دهد، از جمله روش برخورد 
با خودش. يعنى قرآن همان طور كه خودش مى فرمايد: «تِْبياناً لُِكلِّ َشْىء» است، مبين 
هرچيزى هست و كتابى است كه هرچيزى را روشن مى كند. پس قرآنى كه قرار است 
جواب اين سؤال را بدهد كه رابطه ها را چگونه بايد تنظيم كرد، طبيعتاً درمورد خودش 
هــم اين امر را تبيين مى كند. هم توضيح مى دهد، هم به ما ياد مى دهد كه چگونه 

رابطه مان را با قرآن تنظيم كنيم.
وقتى مراجعه مى كنيم به قرآن مى بينيم دو دستور دارد؛ هم مى گويد زياد بخوانيد: 
َر ِمَن الُْقْرآِن؛ هرچقدر ممكن است قرآن بخوانيد»، هم مى فرمايد در آن  «َفاْقَرُؤوا َما تََيسَّ
َُّروَن ٱلُْقْرَءانَ ام َعلَىٰ ُقُلوٍب أَْقَفالَُهآ»، سرزنش مى كند و مى گويد چرا  تدبر كنيد: «أََفَال يََتَدب
در قرآن تدبر نمى كنند، نكند بر دلهايشان قفل زده شده و اصالً مى فرمايد كه فلسفه 
َُّروا آيَاتِِه؛ قرآن را  اى پيامبر بر تو  ب َِّيدَّ نزول قرآن تدبر است: «ِكَتاٌب أَنَزلَْناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك ل

نازل كرديم تا مردم در آياتش تدبر كنند.»
َر ِمَن الُْقْرآِن» مثل گاز دادن در رانندگى است و  در حقيقت آن دستور «َفاْقَرُؤوا َما تََيسَّ
دستور تدبر، مثل ترمز است كه اين دو در كنار هم مى تواند خوب باشد. اگر راننده اى 
همواره پايش روى ترمز باشــد، هيچ حركتى نمى كند، همچنين اگر يكسره پايش 
روى گاز باشــد نيز ســر از جاهاى ديگرى در مى آورد و بهره اى از تماشاى درختان 

كنار جاده و مناظر زيبا نيز نخواهد برد. بنابراين بايد به هر دو دســتور عمل كرد. از 
طرفى چون همه آيات قرآن براى همه افراد در يك زمان نيست و قرآن مثل داروخانه 
است و هر كســى داروى مناسب حال خودش را دارد، قرآن را بايد زياد خواند، ولى 
همراه با تأمل و درنگ. البته براى آن هم دستور داريم؛ «َو َرتِِّل الُْقرآَن تَْرتيالً» يعنى 
قرآن را شمرده، شمرده بخوان. اين شيوه خواندن براى اين است كه درنگ كنيم، اگر 
درنگ و تدبر كرديم و چيزى گيرمان آمد، خوب بيشــتر تأمل مى كنيم، اگر چيزى 

گيرمان نيامد رد مى شويم. البته اگر سؤالى هم پيش آمد عالمت مى زنيم تا بعد جزء 
ســؤال هايمان باشد. يعنى رهاورد تدبر دو چيز اســت؛ رزقى براى االن و رزقى براى 
آينده. رزق االن آن چيزى اســت كه مى فهميم و رزق آينده مان هم ســؤال است، 
ؤاِل نِْصُف الِْعلِْم» يعنى نيمى  چرا كه به فرموده امام حســن مجتبى(ع): «ُحْسُن السُّ
از رزق آينده مان را هم با ســؤال به دســت مى آوريم. پس يكى از خوبى هاى تدبر 
اين اســت كه انسان متوجه مى شــود چه چيزهايى را مى فهمد و چه چيزهايى را 

نمى فهمد.
در خطبه متقين هم اميرالمؤمنين(ع) همين طور مى فرمايند: «يَُرتُِّلونَُه تَْرتيالً» آيات 
قرآن را شمرده، شــمرده مى خوانند. «يَُحزِّنُوَن بِِه اَنُْفَسُهْم» جانشان را با آيات قرآن 
غمگين مى كنند، «َو يَْســَتثيُروَن بِِه َدواَء دائِِهْم» و آيات قرآن را زير و رو مى كنند تا 
دواى درد خودشــان را پيدا كنند. اين مى شــود برنامه و روشى كه نه در آن افراط 

است، نه تفريط.
زياد قــرآن خواندن به تدبر كمــك مى كند، چون شــما گاه از يك آيه هيچ چيز 
نمى فهميــد، اما وقتى زياد بخوانيد يك آيه توضيحش گاهى در صفحه بعد يا جزء 
بعد است. بنابراين خود زياد خواندن براى انسان انس ايجاد مى كند و براى او احاطه 
مى آورد و كمك به تدبر است. ولى تندتند خواندن مذمت شده است، زياد خواندن با 

تندتند خواندن متفاوت است. 
در روايات داريم مثل ريگ آيات قرآن را پراكنده نكنيد و قرآن را همراه با درنگ، يعنى 
با تأمل و شمرده، شمرده بخوانيد. پس زياد خواندن چيز خوبى است و اگر بخواهيم 
پايمان را بگذاريم روى ترمز و برنداريم، ديگر با زياد خواندن جور در نمى آيد. مراقب 

باشيم افراط و تفريط نكنيم. اعتدال در عمل به هر دو اين هاست.

پرسمان 
پاسخ كاربردى حجت االسالم نظافت به سؤالى درمورد تالوت قرآن در رمضان 

زياد خواندن قرآن كمك به تدبر در آن است

پرواز با كالم پاك و عمل صالح
الُِح يَْرَفُعُه يُِّب َوالَْعَمُل الصَّ إِلَْيِه يَْصَعُد الَْكِلُم الطَّ

«سخن نيكو و پاك به سوى او[خداوند] باال مى  رود و كردار نيك و شايسته 
آن را باال مى برد».

(سوره مباركه فاطر آيه 10)
«كالم پاك» بدون شك از شخصيت پاك سرچشمه مى گيرد. خداوند متعال 
نيز سرچشمه تمام پاكى ها و خوبى هاست، بنابراين هر سخن و كالم پاكى 

به سوى ذات اقدس او باال مى رود زيرا ذات او سرمنشأ همه پاكى هاست. 
همه ما ديده ايم افرادى كه شخصيت سالم و صالحى دارند، دلنشين و پاك 
ســخن مى گويند. حرف هاى زشــت و ناپاك از دهانشان خارج نمى شود و 
مهم تر اينكه زبانشان مدام به ذكر و تسبيح خدا مى چرخد. كلمه شريفه «ال 
اله اال اهللا»، «سبحان اهللا»، «الحمدهللا» و«اهللا اكبر» نيز از كلماتى هستند كه در 
تفاسير به عنوان « َكلِم ُالطيب» به آن ها اشاره شده است. برخى مفسران نيز 
شهادت به رسالت پيامبر گرامى اسالم(ص) و واليت حضرت اميرالمؤمنين 
على(ع) را مورد اشاره قرار داده اند كه به قول آيت اهللا مكارم شيرازى، همگى 

اين موارد قابل جمع و پذيرش است.
اما «سخن پاك» بدون شك از «اعتقاد پاك» سرچشمه مى گيرد؛ به همين دليل 
است كه برخى مفسران، «كلم الطيب» را به اعتقادات پاك و صحيح نسبت به 
مبدأ و معاد تفسير كرده اند كه ميوه چنين اعتقادى «عمل صالح» خواهد بود. 
پس هر چيزى كه در دايره گسترده «عمل صالح» و «سخن» و «اعتقاد» پاك قرار 
مى گيرد، عروج مى كند و به آسمان لطف و عنايت پروردگار مى رود و به عنوان 
بخشى از اندوخته شخصيتى انسان باقى مى ماند تا روزى كه ميزان عمل در 

محضر عدل الهى چيده شود و به حساب اعمال رسيدگى شود.
وقتى كه ســخن پاك و عمل صالح، عروج مى كنند و به سوى خداوند باال 
مى روند مطمئناً صاحب خويش را هــم باال مى برند و عروج مى دهند؛ زيرا 
بر اســاس آيات و روايات، عمل انسان هرگز از او جدا نيست؛ « َوُكلَّ إِنَساٍن 
أَلَْزْمَناُه َطآئَِرُه فِي ُعُنِقِه َونُْخِرُج لَُه يَْوَم الِْقَياَمِة ِكَتابًا يَلَْقاُه َمنُشوًرا / اسراء- 13»؛
 «كردار نيك و بد هر انسانى را چون طوقى به گردنش آويخته ايم و در روز 

قيامت براى او نامه اى گشاده بيرون آوريم تا در آن بنگرد».
كالم و كردار پاك به سوى خداوندى باال مى رود كه «عزت» به معنى كاملش 
از آن اوست. در ابتداى آيه مورد بحث ما تأكيد مى شود كه: «َمن َكاَن يُِريُد 
ُة َجِميًعا»؛ يعنى: هر كه خواهان عزت اســت بداند كه عزت،  َة َفلِلَِّه الِْعزَّ الِْعزَّ
همگى از آن خداست. پس كالم پاك و عمل صالح موجب «عزت» صاحب 
خود مى شود و او را سربلند و بى نياز مى سازد زيرا او به سرچشمه عزت يعنى 

خداوند متعال نزديك شده است.

دارالشفا

ثواب ختم قرآن با تالوت يك آيه
معارف: فرازهايى از توصيه هاى نورانى پيامبــر اكرم(ص) به روزه داران در 
خطبه شــعبانيه؛ طى سه شماره منتشر شد. اينك در بخش چهارم برخى 

ديگر از وظايف روزه داران از نظر مى گذرد:
 توجه به نماز

ارِ َو َمْن أََدّى فِيِه َفْرضاً كاَن لَُه  َع فِيِه بَِصَالةٍ كَتَب اهللاُ لَُه بََراَءًة ِمَن الَنّ و َمْن تََطَوّ
ُهورِ؛ ثََواُب َمْن أََدّى َسْبِعيَن َفِريَضًة فِيَما ِسَواُه ِمَن الُشّ

هر كس در اين ماه نماز مستحّبى به جاى آورد، براى او برائت از آتش نوشته 
مى شود و كسى كه نماز واجب به جاى آورد، مثل كسى است كه در ماه هاى 

ديگر 70 نماز واجب به جا آورد.
 صلوات 

َل اهللاُ ِميَزانَُه يْوَم تَِخُفّ الَْمَوازِيُن؛ َالةِ َعلَى ثََقّ و َمْن أَكَثَر فِيِه ِمَن الَصّ
كسى كه در اين ماه بسيار بر من صلوات بفرستد، خدا در روزى كه ميزان ها 

سبك باشد، ترازوى عمل او را سنگين مى فرمايد.
 تالوت قرآن 

و َمْن تََال فِيــِه آيًة ِمَن الُْقْرآِن كاَن لَُه ِمْثُل أَْجِر َمــْن َخَتَم الُْقْرآَن فِى َغيِرِه
ُهورِ؛  ِمَن الُشّ

و هر كس در اين ماه آيه اى از قرآن تالوت كند، ثواب ختم قرآن در ماه هاى 
ديگر را دارد.

 درهاى بهشت و جهنم 
َحٌة َفاْسأَلُوا َربَّكْم أَْن اليَغلَِّقَها  ْهِر ُمَفَتّ أيَها الَنّاُس إَِنّ أَبَْواَب الِْجَناِن فِى َهَذا الَشّ

َحَها َعلَيكمْ ؛  يَراِن ُمَغلََّقٌة َفاْسأَلُوا َربَّكْم أَْن اليَفِتّ َعلَيكْم َو أَبَْواَب الِنّ
اى مردم! درهاى بهشــت در اين ماه گشوده است؛ از خدا بخواهيد كه [اين 
درها را] به روى شــما نبندد و درهاى آتش، بســته است؛ از پروردگار خود 

بخواهيد كه آن ها را به روى شما باز نگرداند.
  شياطين در بند 

ياِطيَن َمْغُلولٌَة َفاْسأَلُوا َربَّكْم أَْن اليَسلَِّطَها َعلَيكْم؛ و الَشّ
 و شــياطين در بند هســتند؛ از خدا درخواســت كنيد كه آن ها را بر شما 

مسلّط نسازد.

  نازلى مروت   رمضان در بسيارى از 
كشورهاى مســلمان با جشن و شادى 
همراه اســت، تزئين خيابان ها و رونق كسب و 
كار بخشــى از شور و شعفى است كه در طول 
ماه رمضان در كشــورهاى اســالمى مى توان 
مشــاهده كرد. يكى از برنامه هــاى مهمى كه 
برخى كشورهاى مسلمان مانند تركيه، امارات 
و مصر درمــاه رمضان به آن توجــه كرده اند، 
فراهــم آوردن زمينه جذب گردشــگر در ماه 

خداست. 
افزون بر كشــورهاى اسالمى، پايتخت انگليس 
و برخى شهرهاى اســپانيا نيز توريسم رمضان 
را بهانه اى براى جذب گردشــگر دانســته و با 
تخفيف هاى خــوب در تورهاى گردشــگرى، 
مســافران را به تعيين مقصــد ارزان و مذهبى 

تشويق مى كنند. 
ايران، با وجود اماكــن مذهبى، تاريخى، اقليم 
جغرافيايــى متنوع، غــذا، تنــوع فرهنگى و 
ظرفيت هاى متعدد ديگر، در جذب گردشــگر 
رمضانى چه جايگاهى دارد؟ براى رفع ضعف ها 
و رســيدن به راهبرد دراز مدت در گردشگرى 

رمضان چه بايد كرد؟

 از جاذبه هاى گردشگرى كشورغافل نشويم
در اين باره عضو كميســيون فرهنگى مجلس 
شوراى اســالمى به جاذبه هاى مذهبى كشور 
در جذب توريست اشــاره كرد و گفت: كشور 
ما با وجــود جاذبه هاى طبيعــى و تاريخى از 
جذب گردشگر غافل مانده و نه تنها در جذب 
گردشــگر دينى كــه در اصل موضــوع نيز با 

مشكالتى مواجه هستيم.
حجت االســالم احمدمازنى نــگاه محدود به 
توريسم را آسيب جدى جذب گردشگر دانست 
و افزود: براى رفع اين آســيب ها از گردشگرى 
بايد از ظرفيت هايى مانند ماه رمضان استفاده 

كنيم.
وى بــا تأكيــد براينكه ايران به صــورت ويژه 
مى تواند از «ماه رمضان» براى جذب گردشگر 

استفاده كند، گفت: از آنجا كه نظام سياسى ما 
مبتنى بر اسالم است و قانون اساسى ما را ملزم 
بــه رعايت موازين دينى كرده بنابراين فرصتى 
مانند ماه رمضان براى مسلمانانى كه به دنبال 
سفر همراه با رعايت موازين شرعى در ماه خدا 

هستند، بسيار مغتنم است.
 نماينــده مــردم تهــران در مجلــس افزود: 
بارگاه رضــوى، حرم حضــرت معصومه(س)، 
شــاهچراغ(ع) و بارگاه حضرت عبدالعظيم(ع) 
از جاذبه هاى مهم دينى اســت كــه مى تواند 
گردشــگران زيادى را در ماه رمضان مشــتاق 
سفر به ايران كند.    مازنى به ديگر جاذبه هاى 
گردشگرى ايران اشــاره كرد و گفت: مساجد 
تاريخى، كليســاهاى تاريخى مانند كليســاى 
ننه مريم(س)، اماكن تاريخى باســتانى ايران 
و طبيعــت و اقليم چهارفصل كشــور مى تواند 
زمينه جذب روزه داران و گردشــگران ســاير 

كشورها در ماه رمضان را فراهم كند.

 هر كس ساز خود را مى زند!
دكتر شيخ االســالمى با اشاره به برنامه ريزى 
كشورهاى همســايه در جذب گردشگر در ماه 

رمضان، گفت: كشور ما در حوزه گردشگرى و 
شاخه هاى آن مثل گردشگرى سالمت نتوانسته 
به موفقيت خوبى دست پيدا كند. به اين دليل 
كــه در اين زمينه گردشــگرى متولى واحدى 

وجود ندارد و هركس ساز خود را مى زند!
رئيس ســازمان گردشگرى كشورهاى اسالمى 
به ضــرورت همگرايى ســازمان ها و نهادهاى 
دولتى و بخش خصوصى براى جذب گردشگر 
دينى تأكيد كرد و افزود: براى رونق توريســم 
رمضان بايد افزون بر همكارى نهادهاى داخلى 
بر اســتفاده از ظرفيت ها و تجارب سازمان هاى 

بين المللى نيز توجه كرد.
وى استفاده از اماكن مذهبى مانند بارگاه رضوى 
را به عنوان يك ظرفيت مهم در جذب گردشگر 
دينى عنوان كرد و گفت: بســيارى از مسلمانان 
به روزه و عبادت در ماه رمضان اهميت ويژه اى 
مى دهند، اين بــاور مذهبى و مرخصى هايى كه 

اداره هاى كشورهاى اسالمى به كاركنان خود در 
ماه رمضــان مى دهند، ظرفيت مهمى در جذب 
گردشــگران مسلمان است. شــيخ االسالمى با 
ابراز تأسف از ســرمايه گذارى نكردن طوالنى 
مدت در توريســم دينــى اظهار كــرد: ما در 
گردشــگرى رمضان تبليغــات نداريم چون به 
روزمرگى افتاده ايم اما در كشورى مانند تركيه 
توريســم در همه ابعاد، مورد حمايت دولت و 
بخش خصوصى اســت، آن ها سرمايه گذارى و 
راهبرد صحيحى دارند و در درازمدت به نتيجه 
دلخواه دســت مى يابنــد. وى اعتماد به بخش 
خصوصى را زمينه ســاز بهبود توريسم رمضان 
دانســت و افــزود: ســازمان هاى دولتى مانند 
ســازمان ميراث فرهنگى براى نجات وضعيت 
گردشــگرى بايد از بروكراسى ادارى و معطل 
كردن افرادى كه براى جذب گردشگر خالقانه 

تالش مى كنند، پرهيز كند.

برش

رضــا(ع)،  امــام  مطهــر  حــرم 
معصومــه(س)،  حضــرت  حــرم 
شــاهچراغ(ع) و بــارگاه حضــرت 
جاذبه هــاى  از  عبدالعظيــم(ع) 
مهــم دينى اســت كــه مى تواند 
مــاه  در  را  زيــادى  گردشــگران 
رمضان مشتاق سفر به ايران كند

معارف

كارشناسان از انفعال سازمان هاى فرهنگى در جذب گردشگر رمضانى مى گويند

رونق گردشگرى رمضان در گرو همراهى دولت

 سيدمصطفى حسينى راد  

يو
رش

س:آ
عك

خبر

از سوى معاونت آموزش اعالم شد
آيين نامه نقل و انتقاالت طالب سراسر كشور

معارف: آيين نامه نقل و انتقاالت طالب سراسر كشور براى سال تحصيلى 
98-97 از سوى معاونت آموزش حوزه هاى علميه اعالم شد.

براســاس اين آيين نامه هرگونه انتقال پيش از اتمام سطح يك يعنى اتمام 
كتبى و شــفاهى پايه6 به استان قم ممنوع است و طالب متأهل در صورت 
اتمام ســطح يك و طالب مجرد در صورت اتمــام دروس كتبى پايه دهم 

مى توانند براى انتقال به حوزه علميه استان قم اقدام كنند.
همچنين همه انتقاالت درون و برون مركز شامل حوزه هاى علميه اصفهان، 
خراسان و مدرسه عالى شــهيد مطهرى صرفاً از طريق سامانه نجاح انجام 

مى شود و به درخواست هاى حضورى ترتيب اثر داده نخواهد شد.
بر اساس جدول زمانبندى انتقاالت سال تحصيلى 98 - 97؛ انتقاالت عادى از 
يكم خرداد آغاز شده و تا پايان31 مرداد97درخواست انتقال پذيرفته مى شود 
و انتقال ميهمان در نيمسال اول از يكم شهريور تا 30مهر، انتقال ميهمان در 
نيمسال دوم از يكم بهمن تا 20 اسفند، انتقال سفيران به بلندمدت و برعكس 
از 15 تير تا 31 مرداد و انتقال از مراكز مستقل (مشهد مقدس و اصفهان)، 
مدرسه عالى شهيد مطهرى و مدرسه علميه حضرت وليعصر(عج)خوانسار به 

مدارس تحت برنامه و برعكس از 10 تير تا 25 شهريور خواهد بود.



هر زمان بخواهند با جان و دل در خدمت تيم ملى هستم

رحمتى: بيشترين مشاوره ها را در استقالل به قلعه نويى داده ام
 فوتبال  فارس  در پنج سال گذشته از 
معدود نفراتى كه مى تــوان از او نام برد كه 
هميشه در كانون توجهات بوده  سيدمهدى 

رحمتى است. بازيكنى كه در طول فوتبال 
حرفه اى كه پشــت سر گذاشــته انواع 
و اقســام شــرايطى كه در فوتبال رخ 
مى دهد را يك جا تجربه كرده اســت. 
ســيد مهدى رحمتى در مورد آخرين 

شرايطش صحبت كرد.

*وقتى شفر استقالل را تحويل 
گرفــت هفته هــاى زيادى 

نيمكت نشين بودى، چطور 
رحمتــى به ايــن اتفاق 

اعتراض نكرد؟
20 هفته روى نيمكت بودم 
و ديديد كه صدايم هم در 
نيامد، چــون حرف هاى 
شــفر و سيســتم او را با 
صداقت ديدم.ثانيا، شــما 
مگر قبل از اين در من سابقه 

اعتراض به نيمكت نشينى را 
ديده  بوديد؟

*درست اســت كه در همان 
شرايط ســختى كه داشتى و بازى 

نمى كردى 10 كيلو وزن كم كردى؟
من 9 كيلــو در آن شــرايط وزن كم كردم.

ساعت 8:30 صبح با يك مربى، 11:30 با تيم 
خودمان و دوباره ســاعت 8:30 شب با يك 
مربى ديگر تمرين مى كردم.در هفته 4 روز 
را با سه جلسه تمرين پشت سر مى گذاشتم .
*فصل تمام شــده و حاال از كســى 

ناراحتى؟
از دســت افرادى كه ندانسته من را قضاوت 
كردند ناراحتم اما چون آن ها خيلى چيزها 
را نمى دانند مطمئنا از آن ها مى گذرم اما از 
يك تعداد افراد نه من مى گذرم و نه خانواده ام 
چون اين افراد نان و نمك خانــواده من را 

خوردند و نمكدان شكستند.نفرين خانواده 
من تا آخرين روز زندگى شــان همراهشان 
است. آن كسانى كه به دروغ خواستند من را 
تخريب كنند مطمئنا از نفرين خانواده من 

در امان نخواهند بود.
*يكى از اتفاقات مهم امســال براى 
تو اين بود كه در اصفهان به ســمت 
قلعه نويى رفتى و به نوعى با او آشتى 

كردى..
مشكالت و اختالف نظر در فوتبال پيش 
مى آيد.آقاى قلعه نويى ســاليان سال 
مربى من بوده و من براى او احترام 
زيادى قائل هســتم،نمى توانم 
بگويم با او اختالف نظر نداشتم 

و ندارم .
*اينكه مى گويند مهدى 
مربيان  بــه  رحمتى 
توصيــه فنى مى كند 

چقدر صحت دارد؟
شايد نبايد اين حرف را 
بزنم و گفتنش درست 
نباشد اما من بيشترين 
مشاوره ها را به عنوان 
بازيكن بــزرگ تر به 
آقاى قلعه نويى مى دادم. 
او مــن را قبول داشــت 
و به عنوان يــك بازيكن 
بزرگ تــر از من ســؤال 
مى كرد من هــم نظرم را 
مى گفتم. يك روز در حضور 
شخص پرويز مظلومى، مجيد 
صالح از من در مــورد روزبه 
چشمى و فرشــيد اسماعيلى 
نظر خواســت و من هم گفتم 
ايــن دو نفــر جــزو بهترين 
هافبك هاى ايران مى شوند. 
روى اعتمادى كه مظلومى به 
من داشت اين دو نفر جذب 

استقالل شدند. آيا اين كار من بد بوده؟اگر 
مربى از من چيزى بخواهد دريغ نمى كنم و 
نظرم را مى دهم اما شــما يك مربى را پيدا 
كنيد كه بگويد مهــدى رحمتى در ارنج او 
دخالت كرده و مدعى شده كه فالنى را بازى 

بده و فالنى را بازى نده.
*در اين سال ها مرتب مى گويند مهدى 
رحمتى در آمدن يا رفتن بازيكنان به 
استقالل نقش داشت.واكنش تو به اين 

موضوع چيست؟
نقل و انتقــاالت در ايران به شــكلى كه در 
سراســر دنيا اتفاق مى افتد نيست.معموال 
بازيكنانى كه مى خواهند در ايران تيم عوض 
كنند اول حــال و روز تيم مد نظرشــان را 
بررسى مى كنند.مثال وضعيت مالى، وضعيت 
بازيكنان هم پستى و خيلى مسائل ديگر.من 
از شما مى پرسم وقتى ســرمربى تيم از من 
مى خواهد با توجه به ارتباط و دوســتى كه 
با برخى از بازيكنــان دارم با آن ها صحبت 
كنم، بــه آن ها بگويم نه و من درخواســت 
شــما را نمى پذيرم؟! آيا به سرمربى من بر 
نمى خورد؟ او شــايد با اين حرف من تصور 
كند نمى خواهم به او و مجموعه اش كمك 

كنم و هزار حرف ديگر.
*به بازگشت به تيم ملى يا اينكه اگر به 
تيم ملى دعوت شوى چه جوابى بدهى 

فكر كرده اى؟
من در يك سال يادم است 83 بازى رسمى 
انجام دادم. در سپاهان، تيم ملى بزرگساالن و 
تيم ملى اميد و ... و هر وقت از من خواسته اند 
با تمام وجود و ميل بــازى كرده ام. هر وقت 
صالح بدانند كه مى توانــم كمك كنم من 

براى خدمت به تيم ملى آماده هستم.
*به خداحافظى از فوتبال فكر نكردى؟

مطمئن باشيد اگر احساس كنم نمى توانم 
براى استقالل مثمرثمر باشم، خداحافظى 
مى كنم.نيازى به تعارف و كارهاى تشريفاتى 

ندارم. 

لوچسكو: روى خط دفاعى ايران بايد 
بيشتر كار شود

ورزش: ســرمربى رومانيايى تيم ملى تركيــه از تيم تحت هدايت 
كارلوس كى روش تمجيد ويژه اى كرد. ميرچا لوچسكو كه شاگردانش 
در ديدارى دوستانه در ورزشگاه باشاك شهير فاتح تريم شهر استانبول 
با نتيجه 2 بر يك ايران را از پيش رو برداشتند، با حضور در كنفرانس 
خبرى بعد از اين بازى گفت: ايرانى تيمى خوب و با پتانســيل است. 
آن ها در ضربات شروع مجدد و ضدحمالت تيمى تأثيرگذار هستند.

وى ادامه داد: به اعتقاد من ايران جام جهانى خوبى را تجربه خواهد 
كرد. تيم ملى ايران در جناحين و حمله تيم قدرتمندى اســت  و به 

نظرم تنها جا دارد كه روى خط دفاعى اش كمى بيشتر كار كند.

حمايت مرد پرتغالى از چشمى
ورزش: سرمربى تيم ملى فوتبال كشورمان برگزارى ديدار دوستانه 
مقابل تركيه را براى شــاگردانش مطلوب توصيف كرد و به دفاع از 
عملكرد مدافع جوان تيم ملى در اين بازى پرداخت. كى روش در پاسخ 
به اين ســؤال كه عالقه مندان به فوتبال در ايران در طول هفت سال 
گذشته اعتماد زيادى به كى روش داشتند، اما امروز تماشاگران حاضر 
در استاديوم به تشويق سيدجالل حسينى پرداختند و اين موضوع 
با اشتباهات روزبه چشــمى نيز همراه بود،گفت: بله اين امر طبيعى 
است. باالخره آن ها بازيكنانى را دوســت دارند و حمايت مى كنند، 
اما هيچ كس مثل من نســبت به ســيدجالل عالقه و احترام ندارد. 
انتخاب هاى ما بنا به مشاهداتى بوده است كه از ليگ داشتيم. عملكرد 
بازيكنان به صورت دقيق آناليز شــده است و نســبت به آن تصميم 
گرفتيم، اما اگر قرار باشد پس از يك بازى تمركز و بيشتر صحبت هاى 
خود را روى بازيكنى كه شما اسم برديد و آن هم روزبه چشمى است، 

بگذاريم، درست نيست. به نظر من او شب خوبى داشت.

جاللى: كى روش قصد گمراهى حريفان 
را داشت

ايسنا: مجيد جاللى درباره ديدار تيم ملى فوتبال ايران برابر تركيه 
اظهار كرد: زمانى كه تركيب تيم ملى اعالم شد و من تركيب را ديدم، 
به نظرم آمد كه كى روش قصد دارد عالوه بر اين كه بازيكنانش را نفر به 
نفر مورد آزمايش قرار دهد، مى خواهد حريفان ايران را در جام جهانى 
نسبت به تركيب ايران گمراه كند. اين كه شــما مسعود شجاعى و 
انصارى فرد را در خط هافبك ببينيد شــايد چيزى نباشد كه ما قرار 
باشد در جام جهانى اين گونه بازى كنيم. شــما ديديد وقتى به 30 
دقيقه پايانى رسيديم، كم كم تركيب اصلى تيم را ديديم. فكر مى كنم 
اصلى ترين تركيب تيم ملى، تركيبى است كه تيم ملى مقابل لتونى 
پشت درهاى بسته بازى مى كند و آن تركيبى است كه احتماال با آن 

در جام جهانى بازى خواهيم كرد.

سردار: آدم بايد شرف داشته باشد
ورزش: آزمون در دفاع از كارلوس كى روش و اتهام داللى به سرمربى 
تيم ملى گفت:  اصال آدم نمى داند چه بگويد؛ اما آدم وقتى يك مرتبه 
با كى روش نان و نمك مى خورد، مى فهمد كى روش چگونه فردى 
است. او مانند يك مرد ايرانى ســاعت مچى اش را ايرانى كرده زيرا 
عاشق ايران است، عاشق همين مردم ايران. او غصه مى خورد و دعوا 
مى كند. براى چــى؟ براى اينكه ما بهترين نتايج را كســب كنيم تا 
شرمنده مردم ايران نباشــيم. وقتى مى گويند او دالل است(اندكى 

مكث)، آدم بايد شرف داشته باشد. 

«مهاجرى»  پشت فرمان تراكتور
ورزش: بعد از انتخــاب محمدرضا زنوزى به عنوان مالك باشــگاه 
تراكتورسازى مسئوالن اين باشــگاه فعاليت هاى نقل و انتقاالتى را 
جلو مى برند. در اين راستا مهم ترين اقدام انتخاب سرمربى تراز اول 
است امابا توجه به اينكه ممكن است پروسه انتخاب سرمربى خارجى 
تيم زمان بر باشد، فعال تا زمان انتخاب سرمربى جديد رضا مهاجرى 

امورفنى تيم را زير نظر مى گيرد.
طى صحبتى كه مديران تراكتورســازى با مهاجــرى انجام دادند و 
توافقى كه حاصل شده او تا زمان انتخاب سرمربى خارجى تمرينات را 
شروع مى كند و امور فنى را جلو مى برد و با حضور اين سرمربى آقاى 

مهاجرى مدير  كليه تيمهاى فوتبال باشگاه خواهد بود.
همچنين قرار است مهاجرى بر عملكرد تيم هاى پايه تراكتورسازى 
مديريت كند و فعاليت هاى اين تيم ها را ارتقا ببخشد كه در سالهاى 

آتى پشتوانه بومى تيم تراكتور باشد.

ضد حمله

جبارى لب زاينده رود؟ 
ورزش: مجتبى جبارى بعد از 4 ســال دورى از فوتبال ايران در ليگ هفدهم به 
استقالل برگشت و اميد داشت كه بتواند روزهاى درخشان خود در اين تيم را تكرار 
كند اما او به دليل اختالف با مديرعامل باشگاه در اواسط نيم فصل اول از اين تيم 

جدا شد و تا پايان فصل هم براى تيمى بازى نكرد. 
با اين حال جبارى براى فصــل جديد قصد دارد دوباره بــه ميادين برگردد 
و فوتبال خود را حداقل براى يك ســال ادامه بدهد. هافبك شــماره هشت 
اســتقالل در اين روزها به صورت منظم تمرينات خود را پيگيرى مى كند تا 
با شــروع فصل نقل و انتقاالت به بهترين پيشنهاد خود پاسخ مثبت بدهد . از 
سپاهان و ذوب آهن به عنوان مشتريان دســت به نقد مرد شماره هشت ياد 

مى كنند.

پرسپوليس  از گولچ فرصت گرفت
ورزش: در راســتاى اجراى حكم صادره در پرونده آنتونى گولچ ، حداكثر تا روز 
دوشنبه بايد نسبت به پرداخت مطالبات اين بازيكن اقدام مى شد تا با شكايت وى 
از ارجاع پرونده به كميته انضباطى فيفا و در نتيجه اعمال محروميت و جرائمى 

چون كسر امتياز در مراحل بعدى جلوگيرى شود.
در اين ارتباط تالش هاى مختلفى براى تامين منابع مالى مورد نياز به ويژه از 
ناحيه مجرى طرح اسپانسرى به عنوان اصلى ترين منبع درآمد باشگاه صورت 
گرفت كه اميد مى رود ظرف يكى، دو روز آينده محقق شود . در همين ارتباط 
با توجه به پايان مهلت ، ديروز در تماســى با وكيل بازيكن سابق سرخپوشان ، 
مهلت چند روزه اى گرفته شــد تا بــا تامين منابع مالى نســبت به پرداخت 

مطالبات وى اقدام شود. 12
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ورزشـــى

ورزش: تيم ملى پرتغال در سال 2010 در مرحله حذفى 
برابر اسپانيا قرار گرفت و با گل داويد ويا از اين رقابت ها كنار 
رفت. كى روش درباره اين بازى اظهــار كرد: ديدار خيلى 
سختى براى ما بود و تيم بهتر توانست پيروز شود اما اگر داور 
دقت بيشترى داشت يا از سيستم فناورى بازبينى تصاوير 
استفاده مى شد، تاريخ عوض مى شــد اما اين اتفاق افتاد و 

ديگر نمى توان كارى كرد.
تيم ملى ايران در جــام جهانى 2014 مقابــل آرژانتين 
مى توانست نتيجه بهترى كسب كند اگر داور يك پنالتى 
به نفع ايران اعالم مى كرد. سرمربى پرتغالى در رابطه با اين 
موضوع اظهار كرد: داوران به تيم من ضربه زدند. ما مقابل 
آرژانتين خيلى خوب بازى كرديم اما ناگهان ليونل مسى با 
آن ضربه فوق العاده همه چيز را عوض كرد. تنها دو نفر در 
نتيجه اين بازى تاثيرگذار بودند، فرد نخست مسى بود كه 
فوق العاده عمل كرد و دومين نفر داور بود كه خطاى آشكار 
روى اشكان دژاگه را نديد. اگر داور به نفع ما خطا مى گرفت، 

زابالتا بايد اخراج مى شد.
كى روش در مصاحبه با فيفا اعالم كرده بود كه مسى را بايد 
متوقف كرد. سرمربى تيم ملى ايران در اين رابطه اظهار كرد: 
براى من كريستيانو رونالدو بهترين بازيكن جهان است ولى 

مسى گاهى اوقات فرازمينى ظاهر مى شود.
سرمربى پرتغالى در ادامه به هم گروهى با اسپانيا، پرتغال 

و مراكش در جام جهانى اشــاره كرد و گفت: گروه بسيار 
سختى است. شايد سخت ترين گروه جام جهانى باشد اما 
برنامه ما آشكار است. ما قرار اســت با حريفان مان روبه رو 
شويم و سير صعودى داشته باشيم و از گذشته بهتر عمل 
كنيم. اين هدف ايران است. صعود ما به جام جهانى خيلى 
خوب بود و توانستيم با يك عملكرد خوب به مرحله نهايى 
صعود كنيم. چالش ما در جام جهانى اين است كه بهترين 

ايران را به همه نشان دهيم و جنگنده ظاهر شويم.
 كــى روش در ادامه بــه تيم ملى اســپانيا اشــاره كرد و 
گفت: اســپانيا مانند 4 سال پيش نيســت و به دوران اوج 
بازگشته اند. اسپانيا نقطه ضعف ندارد با اين حال ديدار برابر 
اسپانيا مانند يك بازى بســكتبال نخواهد بود. قرار نيست 

برابر يك تيم حاضر در NBA بازى كنيم. 
كى روش دربــاره برنامه كار بــراى كنتــرل رونالدو و 
آندرس اينيستا گفت: برنامه خاصى براى اين دو بازيكن 
ندارم. برنامه ايران اين است كه مانند يك تيم جنگنده 
در 90 دقيقه ظاهر شــود و براى پيــروزى تالش كند. 
بازى با اســپانيا براى ما اهميت زيادى خواهد داشــت. 
چرا بايد برنامه خاصى براى اينيســتا داشــته باشــيم 
زمانى كه بازيكنان ديگرى مانند داويد ســيلوا، ايسكو، 
ماركو آسنســيو، جرارد پيكه در اين تيم حضور دارند. 

نمى توانيم تنها به يك بازيكن فكر كنيم. 

تلگرافى

*پندار توفيقى،معاون باشــگاه اســتقالل فاش كرد: 
كاوه رضايى قبل از اينكه به اســتقالل بيايد تقريبا با 
پرســپوليس تمام كرده بود و گزينه اول اين بازيكن 

پرسپوليس بود.
*جپاروف،هافبك ازبك اســتقالل در پايتخت مدل 

لباس شد.
* با وجود پيشنهاد وسوسه كننده سپاهان،اوستنده 
مخالف جدايى رامين رضاييان اســت و ميگويد پول 

بدهيد رضايتنامه رضاييان را بگيريد.
*بازيكن ملى پوش اسپانيا از حضورقطعى اش در جام 
جهانى خبر داد.كارواخال كه در فينال چمپيونزليگ  

مصدوم شد به بازى با ايران مى رسد!
*احمد نوراللهى، هافبك آماده پرســپوليس هم به 

جرگه متاهلين پيوست.
*يوونتوس براى خريد ايكاردى، 50 ميليون يورو به 

عالوه هيگواين را پيشنهاد مى دهد.
* مدير برنامه هاى تيام گفت: توافقى با  استقالل صورت 
نگرفته است! توفيقى و افتخارى ماجراى آن اتفاق را 
فراموش نكنند. تمام پست ها را خود تيام نوشته  است!

* ليورپول با 45 ميليون پوند توانســت فابينيو را به 
خدمت بگيرد تا جاى خالــى امره جان كه به احتمال 

قريب به يقين، ليورپول را ترك خواهد كرد، پر كند.

مطالبات مهاجم سنگالى آبى ها 
پرداخت شد

ورزش سه: مام تيام كه نيم فصل فوق العاده اى   در استقالل 
پشت سر گذاشته بود، از بعضى از رفتارهاى باشگاه ابراز دلخورى 
كرده بود تا جايى كه حتى در پســت اينستاگرامى خود گفته 
بود براى ماندن در اين تيم بايد يكسرى مسائل تغيير كند. اما 
مسئوالن باشگاه اســتقالل به موقع واكنش نشان دادند و در 
نهايت با پرداخت مطالبات باقى مانده او و البته برآورده كردن 
نيازهاى مالى اش  او را راضى به ماندن در جمع آبى پوشــان 
كردند. البته در اين بين وينفرد شــفر هم نقش مهمى در اين 
اتفاق داشته است چراكه او در اين روزها با تيام در تماس بوده و 
به او اطمينان داده است كه حضور دراستقالل باعث پيشرفتش 
مى شود و مى تواند با موفقيت استقالل در ليگ قهرمانان آسيا 
فصل آينده با شرايط بهترى اين تيم را ترك كند.تيام در حال 
حاضر مذاكرات مثبتى براى ماندن در اســتقالل داشته است 
و اگر مذاكرات به همين شــكل مثبت پيش برود، او به زودى 

قرارداد خود را تمديد مى كند.

كى روش رسماً شاگرد قلعه نويى شد
ورزش: مهاجم فصل گذشــته ذوب آهن به عضويت تيم 
سپاهان درآمد. كى روش استنلى، مهاجم فصل گذشته ذوب 
آهن اصفهان با عقد قراردادى به مدت يك فصل شاگرد قلعه 
نويى شد. نكته جالب اين است كه استنلى در حال حاضر در 
برزيل به سر مى برد و مدير برنامه هاى او به جايش قراردادى 
با باشگاه سپاهان امضا كرده است. پيش از اين پيام نيازمند 
و محمد ايران پوريان به عضويت تيم سپاهان درآمده بودند.

در پنج سال گذشته از   در پنج سال گذشته از در پنج سال گذشته از 
معدود نفراتى كه مى تــوان از او نام برد كه 
هميشه در كانون توجهات بوده  سيدمهدى 

رحمتى است. بازيكنى كه در طول فوتبال 
حرفه اى كه پشــت سر گذاشــته انواع 
و اقســام شــرايطى كه در فوتبال رخ 
مى دهد را يك جا تجربه كرده اســت. 
ســيد مهدى رحمتى در مورد آخرين 

شرايطش صحبت كرد.

*وقتى شفر استقالل را تحويل 
گرفــت هفته هــاى زيادى 

نيمكت نشين بودى، چطور 
رحمتــى به ايــن اتفاق 

 هفته روى نيمكت بودم 
و ديديد كه صدايم هم در 
نيامد، چــون حرف هاى 
شــفر و سيســتم او را با 
صداقت ديدم.ثانيا، شــما 
مگر قبل از اين در من سابقه 

اعتراض به نيمكت نشينى را 

*درست اســت كه در همان 
شرايط ســختى كه داشتى و بازى 

 كيلو وزن كم كردى؟
 كيلــو در آن شــرايط وزن كم كردم.

 صبح با يك مربى، 11:30 با تيم 
خودمان و دوباره ســاعت 8:30 شب با يك 
4مربى ديگر تمرين مى كردم.در هفته 4مربى ديگر تمرين مى كردم.در هفته 4 روز 
را با سه جلسه تمرين پشت سر مى گذاشتم .
*فصل تمام شــده و حاال از كســى 

از دســت افرادى كه ندانسته من را قضاوت 
كردند ناراحتم اما چون آن ها خيلى چيزها 
را نمى دانند مطمئنا از آن ها مى گذرم اما از 
يك تعداد افراد نه من مى گذرم و نه خانواده ام 
چون اين افراد نان و نمك خانــواده من را 

خوردند و نمكدان شكستند.نفرين خانواده 
من تا آخرين روز زندگى شــان همراهشان 
است. آن كسانى كه به دروغ خواستند من را 
تخريب كنند مطمئنا از نفرين خانواده من 

در امان نخواهند بود.
*يكى از اتفاقات مهم امســال براى 
تو اين بود كه در اصفهان به ســمت 
قلعه نويى رفتى و به نوعى با او آشتى 

كردى..
مشكالت و اختالف نظر در فوتبال پيش 
مى آيد.آقاى قلعه نويى ســاليان سال 
مربى من بوده و من براى او احترام 
زيادى قائل هســتم،نمى توانم 
بگويم با او اختالف نظر نداشتم 

و ندارم .
*اينكه مى گويند مهدى 
مربيان  بــه  رحمتى 
توصيــه فنى مى كند 

چقدر صحت دارد؟
شايد نبايد اين حرف را 
بزنم و گفتنش درست 
نباشد اما من بيشترين 
مشاوره ها را به عنوان 
بازيكن بــزرگ تر به 
آقاى قلعه نويى مى دادم. 
او مــن را قبول داشــت 
و به عنوان يــك بازيكن 
بزرگ تــر از من ســؤال 
مى كرد من هــم نظرم را 
مى گفتم. يك روز در حضور 
شخص پرويز مظلومى، مجيد 
صالح از من در مــورد روزبه 
چشمى و فرشــيد اسماعيلى 
نظر خواســت و من هم گفتم 
ايــن دو نفــر جــزو بهترين 
هافبك هاى ايران مى شوند. 
روى اعتمادى كه مظلومى به 
من داشت اين دو نفر جذب 

 بازى با اسپانيا بسكتبال نمى شود
كى روش: برنامه خاصى براى مهار اينيستا و رونالدو نداريم!

در حالى كه « مشكى پوشان»
با مشهد وداع مى كند 

سكوت مرگبار در پديده
جواد رستم زاده: با وجود نزديك شدن به انتهاى بهار 
فوتبال خراسان اما هنوز در خواب زمستانى است. مشكى 
پوشان با امتياز ليگ دسته اول در حال خروج از مشهد 
است و پديده را ســكوتى مرگبار فراگرفته است.عباسى 
نايى براى هزينه كردن دوباره آن هم در ليگ دسته يك 
ندارد و مى خواهد امتياز باشگاهش را به پول تبديل كند 
تا بيشتر متضرر نشود.مسئوالن ارشــد پديده هم ميل 

چندانى براى تيم دارى از خود نشان نمى دهند.
قرار بود مســئوالن باشــگاه پديده در 2 هفته گذشته 
جلسه اى را درخصوص تعيين وضعيت باشگاه براى فصل 
آينده و انتخاب سرمربى جديد برگزار كنند اما هنوز اين 
جلسه برگزار نشده و اين باشگاه مشهدى در بالتكليفى به 
سر مى برد. با اين حساب و مشخص نشدن تكليف باشگاه 
پديده هنوز معلوم نيست چه اتفاقاتى در آينده در انتظار 
اين باشــگاه خواهد بود و بعد از بركنارى رضا مهاجرى 
و خداحافظى گلزن اول اين تيــم يعنى محمد قاضى از 
اين تيم و شنيده شدن نام چند بازيكن ديگر كه سوداى 
جدايى در سر دارند آيا مســئوالن باشگاه پديده به خود 
مى آيند تا تكليف باشگاه، سرمربى و بازيكنان را براى ليگ 

هجدهم مشخص كنند يا خير؟
اين در حالى است كه در انتهاى فصل قبل جواد وطنخواه 
به عنوان مديرعامل دوباره به اين تيم برگشت و اتفاقا از 
توافق مالى با يكى از موسسات بانكى خبر داد. اتفاقى كه 
مى توانست خيلى از گره هاى باشگاه را باز كند.اما از آن 
روز تا امروز پديده را ســكوتى تلخ فرا گرفته و در حالى 
كه تيم ها كارشــان را براى فصل بعد آغاز كرده اند هيچ 
خبرى مبنى بر مذاكره با ســرمربى جديد و بازيكنان به 
گوش نمى رسد.  همين هم بود كه ديروز كاپيتان پديده 
باتوجه به آنكه هيچ اخبارى از اين تيم به گوش نمى رسد 
گفت: هيچ خبرى از باشگاه بيرون نمى آيد. ما هيچ خبرى 
نمى شــنويم و نمى دانيم كه چه تصميمى قرار اســت 
بگيرند. انگار مشهدى ها فوتبال را دوست ندارند، اين در 
واقع چيزى است كه من طى 12 سال حضورم در مشهد 
به آن رسيده ام. االن همه تيم ها مشغول جمع بندى اند و 
سرمربى و منابع مالى شان مشــخص است اما متاسفانه 
باشگاه پديده هيچ خبرى از آن به گوش نمى رسد. رضا 
ناصحى گفت: به نظرم آن هايى كه در راس شهر مشهد 
قرار دارند ورزش برايشان اهميت ندارد و نمى دانند اين 
موضوع چقدر براى مردم اين شــهر مهم است.  به نظرم 
اگر يك درصد ورزش استان برايشــان مهم دارد بايد پا 

پيش بگذارند .



سيچلو در ايتاليا كار مى كند اما از 
واليبال ايران حقوق مى گيرد!

ورزش: در حالى كه فاصلــه زيادى تا بازى هاى آســيايى نمانده، 
فدراسيون همچنان در انتظار سيچلو مربى تيم ملى ب است كه اگر 

چه از ايران حقوق مى گيرد اما مشغول كار در ليگ ايتالياست!
  با توجه به برنامه پرترافيكى كه واليبال ايران در سال 2018 پيش رو 
دارد و بايد عالوه بر حضور در ليگ ملت هــاى واليبال در بازى هاى 

آسيايى جاكارتا و قهرمانى جهان نيز شركت كند.
فدراسيون واليبال در ســال 2015 قراردادى كوتاه مدت را با رائول 
لوزانو امضا كرد اما حاال معلوم شده قرارداد دستيارش يعنى سيچلو 

براى چند سال و به صورت بلندمدت تنظيم شده بود.
در درجه اول اين پرسش از فدراسيون واليبال وجود دارد كه چرا در آن 
بازه زمانى كه با لوزانو قرارداد كوتاه مدت بسته شد قراردادى بلندمدت 
با سيچلو امضا كردند؟ و اينكه چرا با وجود آگاهى از پايان كار سيچلو 
با تيم ملى زير 23 سال در قهرمانى آسيا و سپس قهرمانى اميدهاى 

جهان بايد اين قرارداد ادامه مى يافت؟
حتى اگر توجيهى براى مدت زمان طوالنى عقد قرارداد با ســيچلو 
وجود داشته باشد اما نكته ديگرى هم هست كه با هيچ عقل و منطقى 
سازگار نيست و آن هم دادن پول بابت كاريست كه انجام نشده است.

با توجه به اين قرارداد، سيچلو در ماه هايى كه در ايران حضور ندارد 
هم بايد نصف حقوق ماهيانه و توافقى را از طرف فدراسيون واليبال 

دريافت كند.
آيا نبايد فدراسيون واليبال به فكر تبعات اين قرارداد مى بود تا پول 

بيت المال بى دليل به جيب كسى واريز نشود؟
آيا با همين پولى كه تضييع شده نمى شد تيم ملى ب را با يك مربى 

خوب به بازى هاى آسيايى فرستاد؟
حاال گفته شده كه خوان سيچلو پس از صعود تيم «سيه نا» به سرى 
A قراردادى جديد و دو ساله را با اين تيم ايتاليايى امضا كرده است و 

بايد ديد چه تصميم جديدى در مورد او گرفته مى شود.
البته مسئوالن فدراسيون واليبال از پاسخگويى درباره جزئيات قرارداد 
سيچلو سرباز مى زنند و سعى دارند توپ را در زمين فدراسيون قبل 
بيندازند. اين در حالى است كه شخص احمد ضيايى و اكثر افرادى كه 
در حال حاضر در كادر ادارى فدراسيون واليبال هستند، طى سال هاى 
قبل نيز در فدراسيون مسئول بودند و حاال نبايد از بار مسئوليت آن 

شانه خالى كنند.

خبر

چهارشنبه 9 خرداد دوستانه بين المللى
 آرژانتين - هاييتى

 ساعت: 00:30 زنده از شبكه ورزش
چهارشنبه 9 خرداد دوستانه بين المللى

 ژاپن - غنا
 ساعت: 14:30 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 9 خرداد دوستانه بين المللى
 اتريش - روسيه

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

پنجشنبه 10 خرداد   دوستانه بين المللى
 اكراين - مراكش

 ساعت: 22:30 زنده از شبكه ورزش

جمعه 11 خرداد  دوستانه بين المللى
 فرانسه - ايتاليا

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه سه

دوستانه - بين المللى
كنيا 1 -  0 گينه استوايى
 بوسنى 0 - 0 مونته نگرو

 نيجريه 1 -  1 جمهورى دموكراتيك كنگو
 ايتاليا 2 -  1 عربستان

 فرانسه 2 - 0  جمهورى ايرلند
 كره جنوبى 2 -  0 هندوراس

 تركيه 2 - 1 ايران
 پرتغال 2 - 2 تونس

ميز نتايج

ورزش در سيما

13

شكست 
عالميان و نوروزى

 در تور جهانى چين
ورزش: نوشــاد عالميان و افشــين نوروزى در دور نخست جدول 

مقدماتى تور جهانى چين شكســت خوردند و نيما عالميان توانست به 
دور دوم راه يابد.

 پينگ پنگ بازان ايران براى آماده شــدن جهت حضــور در بازى هاى 
آسيايى، در تور جهانى چين شــركت كردند كه در نخستين بازى نيما 
عالميان موفق به شكست حريفش شــد اما نوشاد عالميان  و افشين 

نوروزى شكست خوردند.
برادران عالميان در جدول مقدماتى دونفره هم حضور دارند 

كه در نخســتين بازى به مصاف تيم هنگ كنگ 
مى روند.

سرپرست تيم ملى:  
كميته المپيك نبايد بودجه 

كشتى را كاهش   مى داد
ايسنا: سرپرست تيم ملى كشتى آزاد با بيان اينكه كميته ملى المپيك نبايد 

بودجه كشــتى را كاهش مى داد، گفت: مردم از كشتى توقع دارند و نبايد كارى 
كنند كه اهالى كشــتى دلسرد و دل شكسته شــوند.  هادى حبيبى گفت:كشتى 
هميشــه مظلوم بوده اما مظلومى كه با قــدرت رفتار كرده اســت. هزينه جارى 
فدراسيون در سال رقمى در حدود 170 تا 180 ميليارد تومان است. اينكه بودجه 
ما كم شده باعث ناراحتى، دلخورى و دلســردى اهالى كشتى شده است. اين 
گونه مواضع قطعا باعث كدورت و دل شكستگى مى شود. خادم هم به خاطر 

اين گونه مشكالت بود كه دلش شكست. االن كشتى پس از پشت سر 
گذاشتن ماه هاى دشوار به يك آرامش رسيده و مى توانيم مدال 

هاى خوبى را در بازى هاى آســيايى كسب كنيم. تيم 
خوبى داريم و اين باور وجود دارد كه نتايج 

خوبى به دست بيايد. 

پوريا نوروزيان 
ملى پوش هندبال

 به يك تيم آلمانى پيوست
تسنيم: عضو تيم ملى هندبال ايــران با تيم«گومرزباخ» آلمان به 

توافق رسيد.
 پوريا نوروزيان، عضو تيم ملى هندبال كشورمان با تيم «گومرزباخ» آلمان 
به توافق رسيد و از فصل آينده در اين تيم بوندس ليگايى بازى خواهد كرد.  
وى در اين خصوص  اظهار داشت: تمام مقدمات انتقالم به اين تيم آلمانى 

انجام شده است و تا چند روز ديگر به اين تيم مى پيوندم.
 نوروزيان تاكيد كرد: يك ماه مرخصى دارم و به زودى به ايران 

بازمى گردم تا در تمرينات تيم ملى حضور داشــته باشم. 
بعد از آن به آلمان مــى روم تا در تمرينات گومرزباخ 

شركت كنم.

             چهارشنبه  9 خرداد 1397
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ورزش: تيم ملى بسكتبال ايران كه به چين سفر كرده، امروز 
در اولين بازى تداركاتى مقابل تيم ملى اين كشور به ميدان 
مى رود. تيم ملى بســكتبال ايران كه رويدادهاى مهمى را 
در سال 97 در پيش دارد، از اوايل ارديبهشت ماه به صورت 
رسمى كار خود را آغاز كرد.  با اينكه در اردوى نخست برخى 
از بازيكنان باتجربه تيم حضور نداشتند، از اواخر ارديبهشت 
ماه نفراتى مثل حامد حدادى، صمد نيكخواه بهرامى و اوشين 
ساهاكيان هم در ميان ديگر آسمان خراش ها آفتابى شدند.
 طبق برنامه ريزى فدراسيون قبل از فرا رسيدن بازى هاى 
رســمى تيم ملى در تيرماه كه برابر قزاقســتان و قطر در 
چارچوب مرحله نخســت مقدماتى جــام جهانى صورت 
مى گيرد، قرار است شاگردان مهران شاهين طبع در چند 

اردوى خارجى حاضر شوند.  
اعالم خبر ســفر به چين با انتقادهايى از ســوى بازيكنان 
باتجربه تيم ملى همراه بود؛ اما با اين حال فدراســيون كار 
خودش را كــرد و 2 روز قبل اعضاى تيم ملى راهى شــرق 
آسيا شدند.  با اينكه حامد حدادى، ارسالن كاظمى و سعيد 
داورپناه در اين ســفر ملى پوشــان را همراهى نمى كنند؛ 
ايران تقريبا با تيم اصلى خود در چين به سر مى برد. امروز 
نخســتين بازى تداركاتى ايران و چين برگزار خواهد شد 
كه كادرفنى و بازيكنان اميدوار هســتند برخالف سنوات 

قبلى ميزبان از تيم اصلى خود در اين بازى اســتفاده كند.   
ديدار دوم هم جمعه بين 2 تيم برگزار مى شود تا 2 مدعى 
بسكتبال آسيا خودشان را براى رويدادهاى پيش رو آماده 

كنند.
*كامرانى در آستانه بازگشت 

با بازگشت صمد نيكخواه به تيم ملى همه به ياد مثلث به ياد 
ماندنى بسكتبال ايران يعنى مهدى كامرانى، صمد نيكخواه 
و حامد حدادى افتادند. مهران شاهين طبع هم كه به نظر 
مى رســد به كامرانى عالقه دارد، در مصاحبه هاى اخير از 

احتمال بازگشت اين بازيكن استقبال كرده است.
مهدى كامرانى گفت: آخرين صحبتى كه با شــاهين طبع 
انجام دادم، مربوط به همان چند هفته قبل اســت. او از من 
خواست كه كنار تيم ملى بروم و تمرين كنم؛ اما فكر نمى كنم 
اين كار به صالح من باشد. به هر حال اگر از من به تيم ملى 
دعوت كنند كه خوشحال مى شــوم؛ اگرنه هم كه ناراحتى 
ندارم. حاال كارى ندارم كســانى كه خودشــان ما را كنار 

گذاشتند، حاال مى خواهند ما را برگردانند!
وى گفت: شايد برخى مخالف و برخى موافق حضور من در 
تيم ملى باشند؛ اما باور كنيد من توانايى بازى در تيم ملى 
را در خودم مى بينم و اگر اينطور نبود، قطعا درباره حضور 

دوباره در تيم ملى صحبت نمى كردم.  

ورزش: حسين رضازاده يكى از خبرساز ترين چهره هاى ورزشى 
ايران اســت كه گفت وگو با او جذابيت هاى خاص خــود را دارد و 
هميشــه حرف هايى براى گفتن دارد كه خواندش خالى از لطف 
نيست.با هم گزيده هاى مصاحبه مفصل او با ايسنا را مرور مى كنيم.
*يك سال تا انتخابات باقى  مانده اســت و هر چه خدا بخواهد، اما 

من هر چه دارم از وزنه بردارى است و دوست دارم خدمت كنم .
*آيان در دوره پيش انتخابات هم نامه زده بود و از من حمايت كرد.
*براى وزير سابق ورزش متاســفم چون چند سال ورزش ايران را 

عقب انداخت. 
*صد درصد نســبت به دوره قبل تجربه ام بيشتر شده است و 

كارهايى كه مى خواهم انجام دهم فرق مى كند. ارتباطاتى كه 
در بخش بين المللى پيدا كردم متفاوت است. 

* بعد از  المپيك لندن در انتخابــات جهانى براى هيئت 
رئيسه كانديدا شدم كه 28 راى آوردم. 45 كشور آسيايى 

به من گفتند با من رفيق هستند، اما كنفدراسيون 
آسيا (كه دبير كل آن على مرادى بود)، اجازه 

نداد  به من راى بدهند. 
* مــرادى خــودش در انتخابات 
كنفدراسيون آسيا راى نياورد چون 
همه از او گاليه داشتند و مى گفتند 
براى آســيا كار خاصى انجام نداده 

است. 
*بعد از بازى هاى آسيايى انتخابات 

كنفدراسيون آســيا اســت و اگر آقاى مرادى من را معرفى نكند 
نمى توانم دوباره كانديدا شوم.

*اين كه مقام معظم رهبرى عنوان كردند رضازاده به كشور ديگر 
نرفت  از 100 مدال برايشان با ارزش تر است براى من كافى بود. 

*تركيه 10 ميليون دالر براى طالى  المپيك به من پيشنهاد داد. 
من همان موقع جواب منفى دادم .

*آن موقع  كه ما هم فدراســيون بوديم داشتيم روى وزنه بردارى 
بانوان كار مى كرديم، اما روى لباس مشــكل داشتيم. به نظرم در 

بخش بانوان هم قوى هستيم.
*زن ايوانف ليسانس شيمى داشت و در دوپينگ ها نقشى 

نداشت. 
- از ايوانف خبر داريد؟

* اگر بهداد يا سعيد 22 - 23 ساله بودند مى شد گفت  
امكانش هست كه او را بگيرند اما االن كه سن شان باال 
رفته اگر بخواهند خيلى فشــار بياورند امكان 

آسيب ديدگيهاى بدى وجود دارد. 
*آقاى ســلطانى فر، شش، هفت ماه 
در شوراى شــهر با ما همكار بود. با 
آقــاى صالحى اميرى هــم ارتباط 

خوبى دارم. 
*بهترين نتيجه  تاريخ وزنه بردارى 
ايران در  المپيك لندن به دست 

آمد. 

براى انتخاب  هيئت رئيسه فدراسيون جهانى وزنه بردارىآسمان خراش هاى ايران آماده رويارويى با چين 
رضازاده: مرادى نگذاشت آسيايى ها به من رأى بدهند

اميرمحمد ســلطان پور : در اين شــماره بــه آخرين و 
بزرگترين تيم گــروه D رقابت هاى جــام جهانى 2018 
يعنى آرژانتين مى پردازيم. آلبيسلســته در دور مقدماتى 
جام جهانى همه هوادارانش را جان بــه لب كرد تا باالخره 
جواز حضور در روسيه را به دست آورد. آن ها از اولين بازى 
خود در مسابقات كه شكست خانگى 2-0 را مقابل اكوادور 
متحمل شدند تا بازى پايانى كه در زمين همين تيم پيروزى 
3-1 را به دســت آوردند، فراز و نشيب و اتفاقات دراماتيك 
زيادى را پشت سر گذاشتند. آرژانتين در طول مسابقات سه 
سرمربى عوض كرد و با آن همه ستاره هجومى تنها 19گل 
در 18مسابقه به ثمر رساند، تا با نزديك ترين فاصله ممكن 
خطر عدم صعود به جام جهانى براى اولين بار از سال 1970 
از بيخ گوش آن ها بگذرد. آرژانتين مدت زيادى است كه به 
افتخارات قديمى خود در جام هاى جهانى 1978 و 1986 
افتخار مى كند، اما نياز دارد تا بتواند سايه سنگين مارادونا را 

از روى موفقيت هاى خود بردارد؛ و بر اين اساس اميدوار است 
كه شايد مسى در آخرين تالش خود در جام جهانى آن ها و 

خود را به بزرگترين افتخار فوتبالى برساند.
سرمربى

خورخه سمپائولى 57ساله، بعد از جراردو مارتينو و ادگاردو 
بائوزا، سومين سرمربى آرژانتين در مسابقات مقدماتى جام 
جهانى بود و براى چهار مسابقه پايانى هدايت اين تيم را به 
عهده گرفت. بازى هجومى و پرس ســنگين تيم هاى او در 
زمين حريفان يكى از خصوصيات بارز اســتايل مربيگرى 
سمپائولى است كه موفقيت زيادى را به همراه شيلى به دست 
آورد و در سويا نيز در يك مدت كوتاه خوب بود. البته بايد ديد 
او گزينه هاى الزم را براى آرژانتين در ارائه چنين فوتبالى در 

اختيار خواهد داشت يا خير؟
ستاره

در هشت بازى كه حضور نداشت، آرژانتين تنها هفت امتياز 

كسب كرد، و در 10بازى كه به ميدان رفت اين آمار 21امتياز 
بود. كمتر ديده ايــم كه يك تيم به بازيكنى بــه اين اندازه 

وابسته باشد كه آرژانتين به ليونل مسى وابسته است.
مهره هاى قدرتمند

آنخل ديماريا يكى از تنها دو بازيكن آرژانتين بود كه در تمام 
18مســابقه اين تيم در دور مقدماتى جام جهانى از ابتدا به 
ميدان رفت. او در پست هاى مختلف براى راه راه پوشان به 
بازى گرفته شد و با اينكه عملكردش آنچنان با ثبات نبود اما 
در بازى حياتى پايانى به شكل بسيار خوبى با مسى هماهنگ 
بود. نيكالس اوتامندى نيز با اينكه در خط دفاع گاهى آنچنان 
خوب عمل نكرده، اما فصل خوبى را با منچسترسيتى پشت 
سر گذاشت و مى تواند اين فرم خوب خود را به روسيه بياورد.

ستارگان غايب
مارتين دميكليس در ميانه راه مسابقات مقدماتى جام جهانى 
از تيم ملى خداحافظى كرد و اوضاع براى دفاع آلبيسلسته 

با مصدوميت طوالنى مدت راميــرو فيونس مورى بدتر نيز 
شده است. داريو بنديتو نيز چند ماه پيش رباط صليبى پاره 
كرد و به همراه دروازه بان اول آرژانتين يعنى سرجيو رومرو 
به خاطر مصدوميت جام جهانى روسيه را از دست خواهند 
داد. دعوت نشدن مجدد از مائورو ايكاردى كاپيتان و بهترين 
گلزن اينترميالن نيز همچنان براى هواداران آرژانتين شوكه 

كننده است.
نوظهور

چند سالى هســت كه پائولو ديباال خود را به عنوان يكى از 
بزرگترين اســتعدادهاى فوتبال در جهان معرفى كرده، اما 
هنوز نتوانسته آنگونه كه بايد و شايد استعداد باالى تهاجمى 
خود را در بازى هاى ملى به نمايش بگذارد. به همين دليل 
بايد منتظر بود و ديد در روســيه چه سرنوشتى براى او رقم 

مى خورد؟
آيا آن ها مدافعينى كه ســمپائولى مى خواهد را در 

اختيار دارند؟
وقتى به مدافعين آرژانتين نگاه مــى كنيم، كمبود بازيكن 
دفاعى سرعتى براى پرس تيم حريف از باالى زمين به چشم 
مى خورد. آن ها مدافعين گوش خوبى نيز در اختيار ندارند 
و به همين دليل ســمپائولى از بال هاى كنــارى و معموال 
هجومى بــه عنوان دفاع گــوش بهره مى بــرد، كه چنين 
استفاده اى مشكالتى مانند شكســت 4-2 چند ماه پيش 

مقابل نيجريه را به همراه مى آورد.
چگونه مى توانند وابستگى به مسى را كمتر كنند؟

آرژانتين براى موفقيت در جايى مانند جام جهانى نمى تواند 
هميشه توپ را به شماره 10 خود بسپارد و دعا كند كه او يك 
كار ويژه انجام دهد. ســمپائولى بايد تيمى ساخته باشد كه 
مسى در شاكله تيمى به موفقيت آرژانتين كمك كند و حتى 
برنامه جايگزينى براى نبود مسى داشته باشد تا اگر مصدوم 

شد بتواند همچنان قدرت خود را حفظ كنند.
مهاجم نوك چه كسى خواهد بود؟

سمپائولى در چند ماه گذشــته ابتدا به هيگواين ع القه اى 
نشان نداد و به ســراغ ايكاردى رفت. سپس او را نيز كنار زد 
و از داريو بنديتو اســتفاده كرد. حاال نه بنديتو در كاروان او 
حضور دارد و نه ايكاردى و جالب است كه آگوئرو تنها دو بار 
در بازى هاى مقدماتى در كنار مسى به عنوان مهاجم به كار 

گرفته شده كه آلبيسلسته در هر دو بار پيروز بوده است.

روى خط روسيه
16 روز تا آرژانتين؛ مأموريت ناتمام مسى

   معرفى  تيم هاى جام جهانى (15)

*صد درصد نســبت به دوره قبل تجربه ام بيشتر شده است و 
كارهايى كه مى خواهم انجام دهم فرق مى كند. ارتباطاتى كه 

در بخش بين المللى پيدا كردم متفاوت است. 
* بعد از  المپيك لندن در انتخابــات جهانى براى هيئت 
45 راى آوردم. 45 راى آوردم. 45 كشور آسيايى 

به من گفتند با من رفيق هستند، اما كنفدراسيون 
آسيا (كه دبير كل آن على مرادى بود)، اجازه 

* مــرادى خــودش در انتخابات 
كنفدراسيون آسيا راى نياورد چون 
همه از او گاليه داشتند و مى گفتند 
براى آســيا كار خاصى انجام نداده 

*بعد از بازى هاى آسيايى انتخابات 

*زن ايوانف ليسانس شيمى داشت و در دوپينگ ها نقشى 
نداشت. 

- از ايوانف خبر داريد؟
23 - 23 - 23 22* اگر بهداد يا سعيد 22* اگر بهداد يا سعيد 22

امكانش هست كه او را بگيرند اما االن كه سن شان باال 
رفته اگر بخواهند خيلى فشــار بياورند امكان 

آسيب ديدگيهاى بدى وجود دارد. 
*آقاى ســلطانى فر، شش، هفت ماه 
در شوراى شــهر با ما همكار بود. با 
آقــاى صالحى اميرى هــم ارتباط 

خوبى دارم. 
*بهترين نتيجه  تاريخ وزنه بردارى 
ايران در  المپيك لندن به دست 

آمد. 
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امشبمهمتریننشستادبیسالبرگزارمیشود
روایتیکوتاهازطوالنیتریندیداربارهبری

باشــگاهخبرنگاران: علیرضا 
قزوه، مدیر دفتــر آفرینش های 
ادبی حوزه هنــری، از برگزاری 
نیمــه رمضان  جلســه شــعر 
شــاعران با رهبر معظم انقالب 
خبــر داد و گفت: امســال نیز 
مطابق ســال های گذشــته این 

جلسه همزمان با شــب میالد مبارک امام حسن)ع( برگزار می شود. در 
جلســه امسال 175 شاعر از سراسر کشــور و از تمامی استان ها حضور 
دارنــد که از این تعداد، 120 چهره یعنی حــدود 70 درصد از چهره ها، 
جدید هســتند. از ســوی دیگر، قرار است در جلســه امسال شاعرانی 
 از کشــورهای افغانســتان، پاکســتان و هندوســتان نیز حاضر باشند.

وی بــا اشــاره به نحوه انتخاب اشــعار گفت: ســروده ها در جلســات 
شــورای هشــت نفره مورد بررسی قرار گرفته اســت. شعرهایی که در 
این جلســه خوانده می شــود، توانســته اند از 100 امتیــاز، 80 امتیاز 
کســب کنند. همچنین شــاعرانی کــه ســروده های آن هــا از نمره 
 100، توانســته  75 امتیاز کســب کنند در این جلســه حضور دارند.

قــزوه با بیــان اینکه امســال حــدود 6000 اثــر مورد بررســی قرار 
گرفتــه اســت، اضافه کــرد: دیدار شــاعران بــا رهبر معظــم انقالب 
طوالنی ترین دیداری اســت که در برنامه های ایشــان لحاظ می شــود. 
ایــن برنامه حدود چهار ســاعت بــه طول می انجامد و دیــدار از پیش 
از نمــاز مغرب آغاز می شــود و پس از آن نیز ادامــه دارد؛ این یک پیام 
 برای جامعه دارد و بیانگر اهمیت مقوله شــعر در نظر ایشــان اســت.

گفتنی اســت یکی از مهم ترین ایده های رهبرانقالب درباره فضای ادبی 
کشور، اشاره ایشــان به تولد سبک شعری جدید در تاریخ ادبیات ایران 
بعد از انقالب است. این سبک شعر با ویژگی های خاصی از سوی ایشان 
تعریف می شــود.از خالل چنین بیاناتی است که می توان دریافت رهبر 
معظم انقالب اســالمی به جریان شــعر جوان و تولید اثر ادبی شاعرانه 
در فضای انقالب اســالمی در سال های اخیر بسیار امیدوار و حرکت آن 
را حرکتــی مترقی و رو به جلو می پندارند. در کنار این مســئله حرکت 
هوشمند به سمت خلق سبک ادبی انقالب اسالمی در شعر و توان کمی 
و کیفی باالی شــعر امروز فارسی که می توان آن را با دوره های درخشان 
تاریخی آن مقایسه کرد و نیز درایت این جریان در زمان شناسی و خلق 
شعر نه صرفاً شخصی که متعهد و اجتماعی در زمره مهم ترین حرکت های 

شکل گرفته در بطن جریان شعر انقالب اسالمی است.

14

ادب و هنر

فارس:حســن اجتهادی، از شــاعران بنام کشور 
صبح دیروز 8 خردادماه  در سن 71 سالگی بر اثر 
 سکته مغزی در بیمارستان نمازی شیراز درگذشت.

ایــن شــاعر کازرونی کــه چند روزی بــه دلیل 
عارضــه مغزی در بیمارســتان بســتری شــده 
 بــود صبــح دیــروز دار فانــی را وداع گفــت.

مراسم تشــییع و تدفین این شاعر قرار است روز 
پنجشــنبه 10 خردادماه صورت بگیرد. مراســم 

تشییع صبح پنجشــنبه از مقابل اداره کل ارشاد 
اســتان فارس آغاز می شــود و مراسم تدفین در 
 شهر این شــاعر یعنی کازرون انجام خواهد شد.

پیکــر مرحوم اجتهــادی در شــهر کازرون و در 
مقبره الشعرا )مقبره هنرمندان( این شهر به خاک 
سپرده می شــود. حســن اجتهادی تا چند سال 
پیش در خانه ای قدیمی و باصفا در میدان بازارچه 
کازرون کوچه زیر مسجد حاج رضا زندگی می کرد 

و این امکان برای شاعران، نویسندگان و هنرمندان 
 کازرون وجود داشت تا از حضورش بهره مند باشند.

غزل های جنوبی تنها کتابی اســت که در ســال 
1381 از اجتهادی چاپ شده است. اما او کتاب های 
در جشــن تغزل )بیانیه های غزل  مدرن معاصر(، 
اشکال و تصاویر )شامل ابداعات و نوآوری هایی در 
شــعر کالسیک- ترکیب و تلفیق قوالب و اسالیب 
شعر سنتی و ایجاد فرم هایی تازه(، ترانه های شبنم 

و گلبرگ )دوبیتی ها و رباعی ها(، انسان آفتاب و افق 
)شعرهای آزاد و نیمایی و سپید(، رهگذر و پل های 
طوالنی )قصیده ها و مثنوی هــا(، حقیقت پیروز 
می شود )نمایشنامه(، در شهر دیوارها )فیلم نامه ها 
و چند نقد و مقاله در مورد سینما(، اوزان غزلیات 
حافظ )تقسیم بندی بحور غزل ها(، تبسم و مهمیز 
)نوشته ها، شــعرها و قصه هایی به طنز( و ... را در 

دست چاپ داشت.

یاد

حسناجتهادی،
شاعرکازرونی
درگذشت

گفتوگویقدسباابراهیمحسنبیگیبهبهانهچاپمجموعه»اشکانواشکانه«

از مترجم نماها گالیه دارم
ادبوهنــر/خدیجــهزمانیان انتخاب 
کتاب خوب برای کــودکان و نوجوانان، یکی از 
دغدغه های خانواده هایی اســت که عالقه دارند 
فرزندشــان به کتابخوانــی و مطالعه عالقه مند 
شــود. اگر چه هر روز در رسانه ها نویسندگان و 
کارشناســان نسبت به وفور ترجمه های ادبی در 
بازار کتاب و تأثیــر منفی آن بر فرهنگ جامعه 
هشدار می دهند اما این مسئله در حوزه کودک 
و نوجوان نمود بیشــتری دارد. با توجه به اینکه 
نوجوان در مرحله رشد و تکامل فکری و روحی 
اســت خواندن آثار ترجمه نــازل و بی کیفیت 
می توانــد تأثیرات مخربی بر پایه گذاری تفکر او 
داشته باشد. در این شرایط معرفی آثار خوبی که 
توسط نویسندگان با تجربه داخلی نوشته می شود 
می تواند مرهمی باشد برای تسکین درد ترجمه 
محوری در بازار نشــر. ابراهیم حسن بیگی از آن 
دست نویسندگانی اســت که توانسته با دنیای 
کودکان و نوجوانان ارتباط خوبی برقرار کند و در 

این زمینه صاحب نام شود.
حســن بیگی در ســال 1336 در گرگان متولد 
شــد. او دارای مدرک کارشناسی ادبیات فارسی 
و عضو هیئت امنا و هیئت مدیره بنیاد شــعر و 
ادبیات داستانی ایرانیان است. از آثار حسن بیگی 
می توان به »محمد)ص(«، »گلستان در آتش«، 
»جشن گندم«، »اسب ســفید خالدار«، »تا به 
آفتاب«، »غنچه بر قالی«، »ســال های سختی 
بود«، »اشکانه«، »نشانه های صبح«، »سال های 
بنفش«، »به ماه نگاه کن«، »ریشــه در اعماق« 
و »رشته های ماندگار« اشــاره کرد. او دارای 39 
اثر برگزیده در جشنواره های مختلف در ایران از 
جمله جشــنواره کتاب سال، کتاب فصل، کتاب 
دفاع مقدس، جشنواره شهید غنی پور، جشنواره 
کانون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان، 
کتاب جهانی ســال جمهوری اسالمی و کتاب 
ســال تقریب مذاهب است.  بتازگی انتشارات به 
نشــر مجموعه ای 10 جلدی با عنوان »اشکان و 
اشکانه« را برای گروه سنی کودکان منتشر کرده 
و به بازار کتاب فرســتاده است.  ابراهیم حسن 
بیگی نویسنده این مجموعه ها، در اثرش کودکان 

را با سبک زندگی اسالمی و قرآنی آشنا می کند. 
کودک در هر کتاب، داستان های شیرین، جذاب 
و طنزآمیزی را می خواند که موضوع آن ها از آیات 
قرآنی گرفته شــده اند.  به گفته نویسنده در هر 
جلد اتفاق هایی برای شخصیت های داستان که 
خواهر و برادری به اسم اشکان و اشکانه هستند، 
رخ می دهد که در آن قالب تالش شــده زندگی 
درست و انسانی و سبکی از زندگی که مبتنی بر 
آیات قرآن باشد به کودک آموزش داده شود و از 
این نظر بر اسالمی بودن اثر تأکید می شود. در هر 
جلد موضوعی مبتنی بر آیه ای از آیات قرآن که 
جنبه اجتماعــی و رفتاری دارد، مورد توجه قرار 
گرفته اســت. مثالً آیه هایی با مضامین نیکی و 
احســان به پدر و مادر و پرهیز از دروغگویی و یا 
تأکید بر نماز موضوع هایی هستند که دستمایه 
کار قرار گرفته اند.  گفت وگــوی ما را با ابراهیم 
حسن بیگی درباره »اشکان و اشکانه« و وضعیت 

داستان های کودک بخوانید. 

 آیابرایکودکمیتوانموضوعیمثل
سبکزندگیاســامیرادرقالبکتاب

آموزشداد.
چونبســیاریازکارشناسانبراینباور
هســتنددرکتابهایکودکانهنویسنده
نبایدمسئلهایرابهطورمستقیمآموزش

دهد؟
این کارشــناس آموزشــی اســت کــه وقتی 

می خواهد مطالب مفید را بــه بچه ها آموزش 
دهد از واژه آموزش استفاده می کند. نویسنده 
باید با تبیین مطالبش بــه دنبال تأثیرگذاری 
باشد.  شــیوه آموزشگر علوم تربیتی با مفاهیم 
آموزشــی و یا تأثیرگذار یک نویسنده متفاوت 
اســت. ممکن اســت مربی آموزشی به بچه ها 
بگویــد بچه ها! غیبــت بد اســت و حتی در 
راســتای آموزش از قصه و شــعر هم استفاده 
کند اما نویســنده از همان ابتدا وارد داستان و 
قصه می شــود و در دنیای داستانی ای که خلق 
می کند مفاهیم مختلف را نشــان می دهد و به 

نمایش می گذارد. 
وقتــی ما می خواهیم مفاهیم قرآنی و ســبک 
زندگی را آموزش دهیم نباید تصور شــود که 
نویسنده در فضای آموزشگاه، مفاهیم را آموزش 
می دهد بلکه نویسنده قصه هایی را می نویسد 
که در آن مفاهیم آموزشــی و سبک زندگی و 

تربیتی و قرآنی به کودک منتقل می شود. 

 چندســالیاســتکهمسئلهسبک
زندگیاســامیوایرانیمطرحمیشود.
نویسندگانکودکونوجوانچقدربهاین

موضوعاتتوجهکردهاند؟
 اقبــال خانواده های ایرانی به خرید آثار خارجی 
بیشتر وجود دارد و آن هم به خاطر شکافی است 
که بین نسل های مختلف ایجاد شده است. قطعاً 
نگرانی هایی هم وجود دارد که سبک زندگی و 
رفتار اجتماعی ما از اســالمی و ایرانی بودن دور 
شده است. همین ها نگرانی برای خانواده  ها ایجاد 
می کند که اصول زندگی درســت و انسانی را به 

کودکشان آموزش دهند. 

 آیااینبیتوجهیبهعلتوجودفضای
ترجمهمحوریاست؟

من بیشتر موافق حمایت از آثار تألیفی هستم. 
اقبال بی رویه به آثار ترجمه طبیعی اســت که 
همــه را نگران کند، اما مهم این اســت که آثار 

سالمی وارد جامعه شود. 
ممیزی وزارت ارشــاد واقعاً برای ادبیات کودک 
و نوجوان الزم است تا کمی نگرانی خانواده های 
کــودک و نوجوان را از وجــود این ترجمه های 

بی رویه کودک و نوجوان در کشور کم کند. 

 خألهاییکــهدرآثارکودکونوجوان
وجوددارد،اقبالبهسمتمطالعهوخرید

کتابهایخارجیرازیادکردهاست؟
 حتماً این خــأ وجود دارد. اما از طرفی ما باید 
آثار خوب ادبی کشورهای دیگر را در کشورمان 
ترجمه و اســتفاده کنیم چون بــه هر حال به 
جریان سازی در ادبیات کشور ما کمک خواهد 

کرد. 
من موافق تعامل فکری هســتم و مخالف این 
هســتم که درهای ادبیات دیگر کشورها را روی 
خودمان ببندیم اما از بی سلیقگی ترجمه و وجود 
ترجمه های گاه ضعیف و نازل با تصویرگری های 
بی کیفیت توســط افرادی که اساســاً مترجم 
نیستند گالیه دارم؛ مترجمانی که بیشتر متمرکز 

بر سود شده اند. 

آنچهمیخوانید

ممیزی وزارت ارشاد واقعا برای 
ادبیــات کــودک و نوجــوان الزم 
است تا کمی نگرانی خانواده های 
کودک و نوجــوان را از وجود این 
ترجمه هــای بــی رویه کــودک و 

نوجوان در کشور کم کند



دیدگاه

اینروزهاهرکسبیشترانتقادکندبیشتردیدهمیشود
صّیادی یا نّقادی؟

 سیماوسینما/ معیناصغری  
 ایــن نخســتین بار نیســت که 
هنرمنــدان نســبت بــه دولت 
موضع می گیرند، اما این وضعیت در دوره دوم 
ریاست جمهوری حســن روحانی تشدید شده 
و مســائل مختلف اقتصادی از جمله »افزایش 
عوارض خروج از کشور« و »باال رفتن نرخ ارز« 

گالیه هایی را در پی داشته است.
این بــار اما موضــوع کمی متفاوت اســت و 
سلبریتی ها که قبال هشتگ »#تا_1400_با_

روحانــی« را برایش پرمخاطب کرده بودند دل 
پری از رئیس جمهوری دارند. 

 ضمــن گالیــه از وضعیت معیشــتی مردم و 
خالی بودن ســفره های افطــار، کم توجهی به 
مشــکالت اقشــار هنری را هم از دیگر موارد 

دلخوری خود دانسته اند. 
برخی هم به طعنه گفته اند شاید رئیس جمهور 

باز هم به حمایت بازیگران احتیاج دارد.
این گالیه در حالی مطرح می شــود که رئیس 
دولــت دوازدهم پیــش از انتخابات از حمایت 
گســترده هنرمندان برخوردار بود و حجت اهلل 

ایوبی رئیس ســتاد هنرمندان حسن روحانی 
سلبریتی ها را برای حمایت از وی بسیج کرده 

بود.

 اعتراض سینماگران به چیست؟
برزو  سینماگرانی همچون پرســتو گلستانی، 
ارجمند، پرویز پرستویی، آناهیتا همتی، شیال 
خداداد،  مازیار میری، ســارا بهرامی، احســان 
کرمی، مهناز افشــار، فاطمه گــودرزی و فلور 
نظری با انتشار تصاویری از کارت دعوت ضیافت 
افطاری رئیس جمهور در صفحات شخصی خود 

به تحریم این مراسم پرداخته اند. 
فاطمه گودرزی که پیشنهاد کرده است افطاری 
رئیس جمهور بین ایتام پخش شود،  خطاب به 
روحانی نوشت: »حمایت از شما جواب سنگینی 
دارد که باید به مردم عزیز کشــورم داد، بعداز 
تمام مشکالتی که به مشکالت سال پیش اضافه 

شده، چطور به میهمانی شما بیام؟«
پرستو گلســتانی که جزو نخستین بازیگرانی 
اســت که به این موضوع واکنش نشــان داده، 
معتقد است: »وقتی مردم ما به سختی زندگی 

می کننــد و حتی دســته ای از مردم ســفره 
سحری شان خالی است؛ این افطاری ها از گلویم 
پایین نمی رود، پس نخواهم آمد. دور هم میل 
بفرمایید، شاید کمی هم در دلتان هنگام اذان 

به فکر افطاری دردمندان افتادید.«
فلور نظری نیز ضمن اعتراض به شرایط سخت 
مردم خطاب به رئیس جمهور نوشــته اســت: 
»جناب آقــای رئیس جمهور بــاز چه کمکی 
از مــا برمی آید؟ بــاز هم احتیــاج به حمایت 
بازیگران و نخبگان و ورزشــکاران دارید؟ برای 
کوچک تر شدن ســفره مردم یا گران تر شدن 
دالر یا بی اهمیتی به کودکان بد سرپرســت یا 
کــودک آزاری یا کمبود و گرانــی دارو یا مواد 
مخدری که به راحتی در دســترس نوجوانان و 

جوانان قرار دارد؟« 

 داستان اصلی چیست؟
چه کســی باور می کند در ظرف یک سال دو 
هشتگ #تا_1400_با_روحانی و #ما_افطار_

نخواهیم_رفت بشــدت پربازدید شــود؟ واقعاً 
مردم کدام یک را باور کنند؟ ســلبریتی هایی 

که  می خواستند تا 1400 از نامزد محبوبشان 
حمایت کنند و امروز که خواسته شان محقق 
نشده از رفتن به سفره افطار رئیس جمهور سر 
باز می زنند. واقعاً باید از این ها پرسید مخاطبان 

شما به چه ساز شما باید برقصند؟ 
اما حتی این هم قسمت اصلی داستان نیست. 
وقتی یک بازیگــر، کارگردان، دوبلور، خواننده، 
آهنگســاز و هر چهره سرشــناس دیگری که 
جز در رشــته خودش هیــچ تخصص دیگری 
نــدارد به خود اجازه می دهد از شــکاف اتم تا 
رفتن به کره مــاه نظر بدهد این افتضاح به بار 

می آید. سلبریتی هایی که از کاه کوه می سازند و 
گاه با یک خبر یک قتل تمام نظام را زیر سؤال 
می برند. یک زلزله چند ریشــتری را در بوق و 
کرنا می کنند، اما از خدمت رســانی های بعد از 

آن الم تاکام حرف نمی زنند. 
انگار بعضی ها  شــان اگــر روزی یک خبر بد به 
مردم ندهند شــب نمی توانند سر راحت روی 

بالش بگذارند. 
جالب اینجاست در این بین اگر کسی هم خالف 
جریان شنا کند و بخواهد خبر امیدبخشی بدهد 

سریع مطرود و مغضوب این جماعت می شود.
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روایت»تنهایی«همسرانشهدا
مســتند  مجموعه  تســنیم: 
کارگردانی»فاطمه  به  »تنهایی« 
ســادات محمدپــور«، محصول 
روایت فتح است که فیلمبرداری 

آن از نیمه گذشته است.
این مجموعه مســتند که قرار 
است در13 قسمت 30 دقیقه ای 

تولید شود، به چالش های زندگی همسران شهید و از زبان آن ها به زندگی 
شهدا، می پردازد.

تولید مجموعه مستند – با عنوان موقت- »تنهایی«، از اوایل پاییز 96 آغاز 
شده و تاکنون فیلمبرداری 9 قسمت آن به پایان رسیده است.

فیلمبرداری قسمت های بعدی این مجموعه مستند، پس از ماه مبارک 
رمضان، در شهرهای تهران، همدان و کرمان صورت خواهد گرفت.

گویندگی متن مجموعه مستند »تنهایی«، بر عهده »ناصر طهماسب« 
است و حسن سیدی پریشان تصویر برداری این مستند را انجام می دهد.

این مجموعه مستند، قرار است پس از اتمام تولید از شبکه های سیما به 
روی آنتن برود.

فیلمبرداری»پیشونیسفید۳«
بهزودیتماممیشود

مهر:روند تولید فیلم سینمایی 
»پیشونی سفید 3« به کارگردانی 
سیدجواد هاشمی ماه های آینده 

به پایان می رسد.
ســید جواد هاشمی کارگردان و 
تهیه کننده ســینما با اشاره به 
جدیدترین پروژه سینمایی خود 

گفت: پروســه فیلمبرداری »پیشونی سفید 3« بزودی به پایان می رسد 
و بالفاصله بعد از آن مراحل فنی این پروژه سینمایی نیز آغاز می شود.

وی بیان کرد: »پیشونی سفید 3« داستان به دام افتادن پیشونی سفید 
توسط اختاپوس است و در این قسمت، قهرمان داستان یعنی »میمون« 

با بازی ارسالن قاسمی به جنگ اختاپوس می رود.
به گفته وی، در این اثر ســینمایی مانند دو قســمت قبلی از ترانه های 

مختلف استفاده شده است.
این کارگردان توضیح داد: این فیلم در شمال کشور، شهرک غزالی و غار 
گنجنامه شهر همدان فیلمبرداری شده است. البته بخشی از فیلمبرداری 
قســمت سوم »پیشــونی ســفید« باقی مانده اســت و بزودی تدوین، 

صداگذاری و ساخت موسیقی آن انجام می شود.
هاشمی در پایان گفت: »پیشونی سفید ۲« نیز مرداد ماه در سینماهای 

کشور اکران می شود. 
محمدرضا شــریفی نیا، پژمان بازغی، لیال اوتادی، ترالن پروانه، ارسالن 
قاســمی، امیررضا احمدی، امیر غفارمنش، هومــن حاجی عبداللهی، 
ابراهیمی شفیعی، امیر ســهیلی، داریوش پیرو، فرزانه زهره وند، یوسف 
طاهریان، رکســانا وطن خواه و... از جمله بازیگران این فیلم ســینمایی 

هستند.

فیلمیازابراهیمگلستاندرتلویزیون
سیماوسینما:مستند ایرانــی 
»مــوج، مرجــان، خــارا« بــه 
ابراهیم  کارگردانــی مشــترک 
گلســتان و آلن پندری، امشب 
ســاعت ۲1 برای نخستین بار از 

تلویزیون پخش می شود.
روابط عمومی شــبکه مســتند 

سیما اعالم کرد: شانزدهمین قسمت از سری جدید مجموعه »گنجینه« 
به تهیه کنندگی و کارگردانی حنیف شــهپرراد با پخش مستند »موج، 

مرجان، خارا« روی آنتن می رود. 
شهپرراد گفت: »موج، مرجان، خارا« از فیلم های مهم ساخته شده در دهه 
40 اســت که از گسترش پیشرفت فضای نفتی ایران در آن سال ها خبر 
می دهد، در این مستند که به گفتار متن فوق العاده و مونتاژ بی نظیرش 
مشهور است، واژه ها و مونتاژ به شیوه هنرمندانه ای کنار هم قرارگرفته و 

فیلم را آهنگین کرده اند.
وی افــزود: این فیلم به ســفارش وزارت نفت آن دوران ساخته شــده و 
گرچه نام دو کارگردان برای آن گفته شده، اما درواقع کار ابراهیم گلستان 
محسوب می شود و بیشــتر کارهای تکنیکال فیلم بر عهده آلن پندری 

بوده است.
این مستندســاز تصریح کرد: نسخه ای که در اختیار داریم از وزارت نفت 
تهیه  شــده و آن چنان کیفیت باالیی ندارد، اما ارزش پخش شدن دارد و 

برای نخستین بار از تلویزیون پخش خواهد شد.
این مجموعه در ۲6 قسمت حدود یک ساعته پخش می شود و غالمعلی 
افشاریه گفتار متن آن را بر عهده دارد، آرین مظفری نویسنده و مسعود 

سلطانی ارج تدوینگر این مستند هستند.

سینماوتئاتروموسیقی
نیازمندتعریفشغلیروشندروزارتکار

مهر:آیین امضای تفاهم نامه بین 
سازمان تأمین اجتماعی و خانه 
سینما، تئاتر و خانه موسیقی با 
حضور علــی ربیعی وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی در خانه 

سینما برگزار شد.
منوچهر شاهسواری مدیر عامل 

خانه ســینما گفت: بعد از مدت ها گفت و گو، تفاهم نامه ای را که مدتی 
است با سازمان تأمین اجتماعی تهیه کرده  و به مرحله امضا رسانده ایم، 
در حضور وزیر کار و سازمان تأمین اجتماعی رونمایی و مبادله می کنیم. 
امیدوارم این  جمع شهادت دهد، ما بر اساس همه موازین حقوقی و جاری 
تالش می کنیم تا مسائل و مشکالتی را که در این حوزه داریم، با کسب 
یک  موقعیت اداری و حقوقی که آن هم کمیته مشترک بین خانه سینما، 
خانه تئاتر و خانه موسیقی و سازمان تأمین اجتماعی است تمام مسائل را 

با آرامش و البته سرعت و نیات مسالمت جویانه حل و فصل کنیم.
وی خطاب به ربیعی ادامه داد: آقای وزیر، ما نیازمند تعریف شغلی روشن 

و واحد در سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار هستیم. 
شما می دانید که موســیقی، تئاتر و سینما معضل نیست بلکه راه حل 
اســت. این راه حل را برای حل و فصل بســیاری از مشکالت جامعه ما 

دست کم نگیرید.

 سیماوســینما/ زهرهکهندل  عده ای بر 
این باورند که جایگاه تهیه کنندگی در ســینما 
دچار اختالل شــده است و متأســفانه برخی از 
تهیه کنندگان رســماً در خدمت سرمایه گذار 
هستند و برای حضور در چرخه سینما حاضرند 
به خواسته های سرمایه گذاران بخش خصوصی 
تن دهند. این در حالی اســت که تهیه کنندگی 
در سینما اقتضائات حرفه ای خودش را می طلبد و 

نیاز به دانش، تخصص و تجربه دارد. 
دربــاره اینکــه چــرا به تهیــه کنندگــی در 
 ســینمای ایران، کمتر نگاه حرفه ای می شود، با 
»محمد حسین قاسمی« تهیه کننده سینما که 
فیلم های پرفروش »شیار 143« و »مصادره« را 
در کارنامه کاری خود دارد، گفت و گو کردیم که 

در ادامه می خوانید:

 آقایقاســمیوضعیتتهیهکنندگیرا
درسینمایایرانچطورمیبینید؟آیااین
موضوعامــروزدرجایگاهحرفهایخودش

قراردارد؟
وضعیت تهیه کنندگان در شرایط فعلی سینمای 
ایران نسبت به چند سال پیش بهتر شده است. 
چند ســال پیش مشکالتی در ســینمای ایران 
پیش آمد و گاهی تهیــه کنندگانی وارد فضای 
ســینما شدند که ســواد و یا تجربه کافی برای 
انجام امور مربوط نداشــتند و معموالً بعد از یک 
تجربــه، از فضای تهیه کنندگی به طور خودکار 
بیــرون می رفتند، این روند موجب می شــد که 
تولیداتشان هم به سرانجام نرسد؛ اما هم اکنون 
شــرایط با قوانین و ضوابط بهتری پیش می رود. 
البته باید توجه داشت که در چند سال اخیر در 
ســینمای ایران تحول رخ داده که نسل جوانی 
آمده اند و نگاه تازه ای دارند و این مســتلزم این 
اســت که ســینمای ایران از این نسل جوان در 
تهیه کنندگی هم اســتفاده کند البته زیر نظر و 

با راهنمایی پیشکسوتان. 

 خیلیهــامعتقدنــددرایــرانبدون
حمایتهایدولتیسینمایکشوخیاست

واصالًنمیشودفیلمتولیدکرد.بهنظرشما
آیاحمایتهایدولتیدربهبودشرایطاکران

وعرضهفیلمهابهترشدهاست؟
ببینید به نظر بنده بهتر اســت کمک دولت در 
بخش اکران باشــد. دولت بایستی کمک کند تا 
تعداد ســالن های عرضه گسترش یابد. ما حدود 
1148 شهر داریم، ولی متأسفانه فقط 61 شهر 
سالن سینما دارند، یعنی بیش از یک هزار شهر، 
سالن سینما ندارند که اگر در هرکدام از این ها، 
یک سالن سینما باشد، می بینید که عرضه فیلم ها 
چقدر گســترده می شــود و صنعت سینما، چه 

تحولی پیدا می کند. 
دوم اینکه، دولت باید کمک کند تا ســینما در 
ســبد خانواده ها قرار بگیرد که این امر مستلزم 
فرهنگ سازی است. اگر این اتفاق بیفتد وضعیت 
سینمای ایران، متحول و شکوفا می شود. در این 
شرایط، سینما نیازی به حمایت دولت در زمینه 

تولید نخواهد داشت.

 نگاهغلطیبهتهیهکنندگانوجودداردکه
آنهارابهچشمیکسرمایهگذارمالیصرف
میبینند،برایاصالحایننگاهچهبایدکرد؟

بله، متأســفانه گاهی همین طور است در حالی 
که تهیه کننده می تواند از ایده تا طرح، محتوا و 
فیلمنامه، نقش هدایتگری داشته باشد. می تواند از 
پایه برای شکلگیری یک فیلمنامه مشارکت کند. 
در شــکل حرفه ای، ایده متعلق به تهیه کننده 

اســت یا بر اســاس دغدغه، هدایت و مدیریت 
او پیــش می رود. گاهی هــم تهیه کننده با یک 
کارگردان و فیلمنامه نویس به دغدغه مشترک 

می رسند و پروژه را اجرایی می کنند.

 انتخابفیلمنامهیاکارگردانتوسطشما
بهعنوانتهیهکنندهبراساسچهمعیارهایی،

انجاممیشود؟
من خیلی ژانر و قالب خاصی را برای خودم قرار 
نداده ام، بلکه براساس دغدغه ای که راجع به یک 
موضوع دارم فیلمنامه را انتخاب می کنم؛ مثالً در 
رابطه با خانواده، دغدغه ای دارم که بر این اساس، 
دســت به انتخاب می زنم. عواملی که برای یک 
فیلم می آیند چند ماه درگیر کار می شــوند ولی 
تهیه کننده بیشتر از یک ســال درگیر آن فیلم 
می شــود، به همین دلیل اگر دغدغه ای راجع به 
موضوع فیلم نداشته باشد، انگیزه الزم برای انجام 

کار نخواهد داشت. 

واقعیت این است که برای من، دغدغه مند بودن 
درباره موضــوع فیلم، اولویت اصلی انتخاب هایم 

است.

 چقدربرایشــمامهماستسوژهفیلم
بفروشباشدوبتواندگیشــهراازآنخود
کند؟آیاپرفروشبودنیکفیلمبرایخوب

بودنآنکافیاست؟
اگر فیلمی مخاطب نداشته باشد، چرخه سینما 
به درستی شــکل نمی گیرد. آن دغدغه باید به 
شیوه ای هنرمندانه در قالب تصویر، پرداخت شود 

که مخاطب بیشتری را جذب کند. 
سینما چه به عنوان ســرگرمی و چه به عنوان 
پیام رسان نیاز به مخاطب دارد و هرچه مخاطب 
فیلمی بیشتر باشد به هدفمان نزدیک تر شدیم. 
اگر به مخاطب فکر نکنیم، چرخه سینما ناقص 

خواهد بود.
توجه به مخاطب، اقتصاد و صنعت سینما را پویاتر 
می کند؛ اما به این معنا نیست که صرفاً براساس 
سلیقه مخاطب کار کنیم، سینما باید مؤثر باشد 
هرچنــد که خودش از جامعه تأثیر می گیرد، اما 
باید روی نگاه و اندیشه مخاطبش اثرگذار باشد 
حتی اگر فقط ســرگرمی برایش اولویت است، 
چنین سینمایی برای ارتقای اثربخشی بر مخاطب 

نمی تواند سلیقه اش را تنزل دهد.

 برخیبراینباورندکهموضوعاتانقالبی
برای وجذابیتی نیســت بفروش چندان

سرمایهگذاریندارد؟
زمانی کــه فیلــم »شــیار 143« را در بخش 
خصوصــی تولید کردیم جزو پنج فیلم پرفروش 
آن سال بود که با بلیت 5000 تومان، بیش از 4 
میلیارد و 500 میلیون تومان فروخت. موضوعش 

مرتبط با جنگ و مادران شهید بود. 
می توان با چنین ســوژه هایی فیلم هایی ساخت 
که مخاطب زیادی هــم دارد، اما نباید به بهانه 
پرمخاطب بودن، سلیقه هنری مان را تنزل دهیم. 
می توان به فرمولی رسید که عرضه محتوای غنی 

فرهنگی، بتواند مخاطب را هم جذب کند.

کیاییازادایدینبهحادثهپالسکومیگوید

به جای پست گذاشتن در فضای مجازی، فیلم ساختم

ایلنا:کارگردان و نویســنده »چهارراه اســتانبول« گفت: زمانی که اتفاق ســاختمان پالسکو رخ داد؛ من 
فیلمنامه ای را تکمیل کرده بودم و حدود 80 درصد قصه آماده شده بود. مصطفی کیایی افزود: قصه این فیلم 
درباره مهاجرت بود و قرار بود آن را در لندن بسازم، اما بعد از اتفاق حادثه پالسکو آن فیلمنامه را کنار گذاشتم 
و فیلمنامه ای درباره ساختمان پالسکو نوشتم. از همان زمان نیز می دانستم که ساختن این فیلم یک ریسک است، زیرا در 
سینمای ایران این سابقه وجود ندارد که یک اتفاقی رخ بدهد و کمتر از یک سال بعد فیلمی درباره آن اتفاق ساخته شود. 

دو هفته بعد از حادثه پالسکو طرح اولیه فیلم ثبت شد و بعد فیلمنامه را نوشتم.
او با بیان اینکه ســاخت این فیلم برای من یک دغدغه شــخصی بود خاطرنشــان کرد: احتمال می دادم اگر این فیلم را 
نمی ساختم هیچ کس دیگری نیز آن را نمی ساخت همان گونه که شاهد خواهیم بود هیچ فیلمی درباره سانچی یا حادثه 
سقوط هواپیمای یاسوج ساخته نمی شود. وی افزود: هیچ وقت برای ساخت هیچ فیلمی سفارش نگرفتم و هر فیلمی ساختم 
دغدغه خودم بوده و از صافی خودم رد شده است. در آن زمان می توانستم به جای چهارراه استانبول فیلم بارکد ۲ را بسازم 
که قطعاً فروش ۲0 میلیاردی می کرد، اما احساس کردم به جای آنکه مانند دیگران بعد از حادثه پالسکو در فضای مجازی 
پست بگذارم یا مطلب بنویسم؛ فیلمی باید بسازم که شاید بخشی از دینم را ادا کند. به باور کیایی، پالسکو نماد اقتصاد 
ایران بود که فروریخت. رفتاری که با ساختمان پالسکو و حادثه فروریختن ساختمان پالسکو شد مانند رفتاری است که 
با اقتصاد ما انجام می شود یعنی مدیران به جای آنکه به دنبال ریشه یابی مشکالت باشند فقط ُمَسِکن تزریق می کنند. او 
یادآور شد: تالش کردم از حادثه پالسکو برای نشان دادن مشکالت بزرگ تری همچون وضعیت نابسامان اقتصادی و ضعف 

مدیریت شهری استفاده کنم.

سینما

سیماوسینما: فراخوان »پانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت« را 
منتشر شد. روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت اعالم کرد: در آستانه 
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، بنیاد فرهنگی روایت فتح 
و انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس »پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
مقاومت« را با رویکرد »ســینمای مقاومت؛ تجلی گفتمان انقالب اسالمی« و با 
حضور سینماگران داخلی و خارجی در دو بخش اصلی »مسابقه سینمای ایران« 

و »مسابقه سینمای بین الملل« در آذر ماه 1397 برگزار خواهد کرد. 

جشنواره فیلم »مقاومت« فراخوان داد

سینماتیکت:شورای صدور پروانه ساخت با دو فیلمنامه در جلسه 6 خرداد 
ماه موافقت کــرد. فیلمنامه های »ماجرای نیمروز۲« به تهیه کنندگی ســید 
محمود رضوی، کارگردانی محمدحســین مهدویان و نویســندگی مشترک 
حســین تراب نژاد و ابراهیم امینی در ژانر سیاســی و فیلم »نامت را به خاطر 
بسپار« به تهیه کنندگی پروانه مرزبان، کارگردانی محسن آقاخان و نویسندگی 
عباس طهماســبی در ژانر اجتماعی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی 

را اخذ کردند.

مهدویان و رضوی »ماجرای نیمروز۲« را می سازند

فارس: بعد از برطرف شدن مشکالت سریال »ماه تی تی« قرار است این سریال 
با حضور کارگردان دیگری مقابل دوربین رود. بعد از متوقف شدن تولید سریال 
»ماه تی تی« مشکالتی بر سر راه تولید این سریال به وجود آمد که در حال حاضر 

سازندگان در تالش برای رفع این مشکالت هستند. 
با آغاز پیش تولید مجموعه سلمان فارسی و درگیری داوود میرباقری با این پروژه 
عظیم، کارگردان این ســریال تغییر خواهد کرد و میرباقری بر ادامه تولید این 

مجموعه نظارت خواهد داشت. 

کناره  گیری داوود میرباقری از کارگردانی »ماه تی تی«

محمدحسینقاسمی،تهیهکننده»مصادره«درگفتوگوباقدس:

سینمای ایران پوست اندازی کرده است

آنچه می خوانید

نباید به بهانــه پرمخاطب بودن، 
سلیقه هنری مان را تنزل دهیم. 
می توان بــه فرمولی رســید که 
عرضــه محتوای غنــی فرهنگی، 

بتواند مخاطب را هم جذب کند

دریچه



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
همه اش زير سر تاريخ و تاريخ نويسان  

است! نقل قول هاى مبهم و روايات 
جــور واجــورى كه تاريــخ در باره شــخصيت 
«مختار»پيش روى ما مى گذاشت، سبب شده بود 
تا پيش از اين ها، براى نوشــتن از اين شخصيت 
مبهــم و قهرمان يا ضد قهرمان قرن اول هجرى 
حداقل به فكر دو سلســله«گزارش از شــخص» 
باشــيم! يعنى مثالً در گزارش هــاى زنجيره اى 
نــوع اول، از «مختار»ى بنويســيم كه تاريخ او را 
سركش، قدرت طلب و خونخوار معرفى مى كند 
و در سلســله گزارش هاى نوع دوم «مختار»ى را 
روايت كنيم كه قهرمان، سياستمدار، فرمانده و 
انتقام گيرنده اى زيرك است. منتها همين هفت 
يا هشت سال پيش «مختارنامه» آمد و كارمان را 
راحت كرد! « ميرباقرى» دقيقاً همان « مختار»ى 
را روايت كرد كه ما دوست داشتيم. شيعه خالص 
و مخلص و البته زيركى كه با پشتيبانى طرفداران 
ايرانى اش، َعلَم قيــام را بلند مى كند و بر خالف 
قيام هاى مشــابه ديگر موفق مى شود دسِت كم 
انتقام خون اهل بيت (ع) را از جنايتكاران واقعه 
عاشــورا بگيرد. بنابراين اجــازه بدهيد به جاى 
نوشتن دو سلسله گزارش از مختار نوع اول و دوم، 
بازيگر نقش«مختار» دوست داشتنى خودمان را در 

يك مطلب روايت كنيم. 

تركيه
بر خالف «مختار ثقفى» كه معلوم نيست در چه 
سالى در شــهر « طائف» به دنيا آمد و پدرش از 
ســرداران خليفــه دوم در حمله به ايــران بود، 
«مختار» ســريال مختارنامه يعنى «فريبرز عرب 
نيا» تاريخ تولدش مشخص است. فروردين سال 
1343 در تهران به دنيا آمده و سال 1364 يعنى 

چهار ســال پس از گرفتن ديپلم رياضى فيزيك 
راهى تركيه مى شود تا در دانشگاه خاورميانه اين 
كشــور، مديريت بخواند.مدتى بعد اما قيد مدير 
شدن را مى زند، تحصيل را نيمه كاره رها مى كند 
و به ايران بر مى گردد تا برود دنبال هنر و بازيگرى. 
دوره هــاى تخصصى تئاتر را در ايــران زير نظر 
مرحوم حميد سمندريان در كانون تئاتر تجربى و 
دوره دوساله سينما را در مجتمع آموزشى سينما 
مى گذراند و از دانشگاه هنر هم در رشته گرافيك 
ليسانس مى گيرد. «عرب نيا» از كالس هاى كانون 
تئاتر تجربى،كارگردانى تئاتر را هم تجربه مى كند. 
بازيگرى حرفه اى سينما را با بازى در نقش هاى 
دوم و ســوم از سال 1369 آغاز مى كند و تا سال 

74 ادامه مى دهد. 

ضيافت و سلطان
شايد مقايسه و تشــبيه نادرستى باشد، اما مثل 
«مختــار ثقفى» كه در جريــان رخدادهاى مهم 
پيش از واقعه عاشــورا، نقش اصلــى ندارد و به 
چشــم مردم آن زمان نمى آيد، «مختار» سريال 
مختارنامه هم با وجود بازى در نمايش هاى معتبر 
و مهم و همچنين حضور در 10 فيلم سينمايى 
از جمله « وصل نيكان»ِ حاتمى كيا، «مســافران» 
بهرام بيضايى و... به چشم عالقه مندان سينما و 
تئاتر نمى آيد و بازيگرى در حاشيه باقى مى ماند. 
منظور از به چشم نيامدن در سال هاى 69 تا 74، 
چشم كارگردانان سينما نيست؛ چون با توجه به 
همين پيشينه بازيگرى است كه سرانجام در سال 
74 توسط «مســعود كيميايى» ديده مى شود و 
بــا بازى در « ضيافت» براى نخســتين بار توجه 
منتقــدان و مخاطبان ســينما را به خود جلب 
مى كند. برخى ها آن زمان در تمجيد از بازى اش 
مى نويسند: «انگار كيميايى پس از سال ها قهرمان 

فيلم هاى خودش را يافته است...». «عرب نيا» در 
فيلم «سلطان» درخشان تر از قبل ظاهر مى شود و 
اگرچه انتخاب اول منتقدان در جشنواره پانزدهم 
فيلم فجر است، اما نامى از او در فهرست برندگان 

جشنواره نيست! 

 جذابيت مطلب
درباره «مختارِ» گزارش امروز، مانند مختار ثقفى، 
حرف و حديث زياد اســت... منظورم از حرف و 
حديث، شــباهت مسائل و مشــكالت زندگى 
شخصى و دو همسره بودن هر دوى آن ها نيست! 
چون مختار ثقفى با همه دشــوارى هاى زندگى 
براساس رسم و رســومات زمان خودش تا آخر 
دو همســره مى ماند، اما «عــرب نيا» آن طور كه 
اينجا و آنجا نوشته اند پس از ازدواج با «آتنه فقيه 
نصيرى» در سال 70 و ســپس جدايى از او، در 
سال 79 با مرحوم «عسل بديعى» ازدواج مى كند 
كــه اين مورد هم پس از چهار ســال به جدايى 
مى انجامد. براساس اطالعات موجود تا زمان چاپ 
اين صفحه، عرب نيا، مجرد محسوب شده و فعًال 
با تنها فرزندش زندگى مى كند. از اينكه مجبور 
شديم اين قســمت مطلب را به سبك نشريات 
زرد بنويســيم و وارد زندگى شــخصى «مختار» 
مختارنامه بشويم، پوزش مى خواهيم، ولى توقع 
نداشته باشــيد وقتى «ميرباقرى» براى جذابيت 
ســريال تاريخــى اش، حتــى وارد اختالف هاى 
خانوادگى «مختار ثقفى» و همسرش مى شود، ما 

به فكر جذابيت مطلبمان نباشيم!

 ديدار با حضرت مرگ
منظور از حرف و حديث، بيشــتر جنجال هاى و 
حاشيه هايى بود كه پس از شهرت «مختارنامه» 
و محبوبيت داخلى و خارجى« عرب نيا» براى او 

پيش آمد. واقعيت اين است كه با وجود شهرت 
« عرب نيا» به خاطر فيلم هاى ســابقش و بازى 
درخشــان و به ياد ماندنى در « شــوكران» اين 
سريال مختارنامه بود كه او را به چهره اى مشهورتر 
و محبوب تبديل كرد. دســت برقضا حاشيه ها و 
جنجال ها هم پس از همين شهرت سراغش آمد. 
از ماجراى دستمزد بااليش در اين سريال بگيريد 
تــا حرف هايى كه در برنامه «هفت» زد، دعواها و 

توهين هاى « حامد بهداد» به او و....
البته درباره دستمزد نجومى اش پاسخ خوبى داد: « 
من در طول پنج سال، ماهيانه 10 ميليون دريافت 
كردم كه جمعاً 600 ميليون تومان مى شود؛ يعنى 
پول يك ســال مربى فوتبال با اين فرق كه دو بار 
تا آســتانه مرگ رفتم و حضرت مرگ را ديدم»! 
اســتدالل «عرب نيــا» با توجه به دشــوارى ها و 
خطرات بازى در نقش «مختار» كامالً درســت و 
منطقى است، بخصوص وقتى بدانيم فقط خطر 
مقتول شدن او را تهديد نكرده بود، بلكه يك بار 
در حين فيلمبردارى، تبرى را كه پرتاب كرده بود، 
مستقيماً به صورت عوامل پشت صحنه خورده و... 

خالصه خطر قاتل شدنش هم بخير گذشته بود!

 حساسيت روى نقش
آنچه «حامد بهداد» درباره غرور و بد اخالقى «عرب 
نيا» گفت، بيشــتر بر اساس شنيده هاى از اينجا و 
آنجا بود. البته من و شما هم ممكن است با دقت 
در ميميك چهره «عرب نيــا» نوعى كج خلقى و 

تلخ بودن را در صورتش ديده باشــيم. اين ماجرا 
آن قدر كشدار شــد كه كارگردان «مختارنامه» در 
مراسم تجليلى كه سال 93 براى «عرب نيا» برگزار 
مى شد، مجبور شد بگويد:«شنيده بودم كه او فردى 
بداخالق است... خيلى ها به من توصيه مى كردند با 
اين بازيگر همكارى نكنم، اما خدا را گواه مى گيرم 
اين مسئله وجود نداشت... بيشتر اختالف عرب نيا 
با ديگران اگر پيش بيايد به دليل حساسيت روى 
نقش است و حضور چنين بازيگرانى براى فضاى 
فرهنگى كشور بسيار مغتنم است؛ چرا كه روى نگاه 

و شخصيت مورد نظرشان فكر مى كنند».

 بدون عرب نيا
چــه بد اخالق، چه خوش اخــالق، چه آن طور 
كه برخى ها عليه او نوشــتند بازيگر بى سواد و 
متوســط و چه بازيگر توانا و فكور، هرچه هست، 
ما مخاطبان متوســط انگار نمى توانيم «مختارِ» 
مختارنامه را دوست نداشته باشيم. همان طور كه 
دلمان نمى خواند حرف هاى برخى تاريخ نويسان 
را دربــاره نــكات منفى و ابهام هاى شــخصيت 
«مختار ثقفى» باور كنيم! بــراى ما كه خيلى از 
جمعه هاى ســال هاى 89 و 90 را نشسته بوديم 
به تماشــاى «مختار»، «عرب نيــا» همان مختاِر 
دوست داشتنى رؤياهايمان است و فكر مى كنيم 
هيچ كس بخوبى او نمى توانســت اين قدر شبيه 
«مختار» باشــد. مگر خود «ميرباقرى» درباره اش 
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ايستگاه

كمپين تحريم افطارى

 ايستگاه/اميد ظرافتى ماجرا از پستى كه «آناهيتا همتى» با هشتگ 
#ما_به_افطارى_نخواهيم_رفت در اينســتاگرامش منتشر كرد، شروع 
شد. خانم همتى با انتشــار تصويرى از دعوتنامه افطارى رئيس جمهور 
در صفحه اينســتاگرامش اعالم كرد به علت مشكالت اقتصادى و عمل 
نكــردن رئيس جمهور به وعــده هايش در زمان انتخابــات، به افطارى 
روحانــى نخواهد رفت؛ و اين گونه كمپين تحريم افطارى رئيس جمهور 
آغاز شــد! اين كمپين وقتى حسابى قدرتمند شد كه «پرويز پرستويى»، 
«مهناز افشــار» و... نيز به آن پيوستند و به دنبال آن ساير هنرمند ها هم 
افطارى آقاى رئيس جمهور را تحريــم كردند. البته هر بازيگر مطابق با 
حوزه فعاليتش در صفحه اينســتاگرام داليل خودش را براى اعمال اين 
تحريم دارد! مثًال مهناز افشار كه براى خودش يك پا فمنيست دو آتيشه 
حساب مى شود دليل تحريمش را پايمال شدن حقوق زن ها اعالم كرده 
و آقاى پرستويى كه يكى از حاميان حقوق بشر در اينستاگرام است دليل 
تحريم را بى توجهى به قشر مستضعف جامعه و فشار هاى اقتصادى اعالم 
كرده است. البته در اين ميان بعضى از هنرمندان هم با حمايت از رئيس 
جمهور، از همصنفى هاى خودشــان گاليه كرده انــد و اعالم كرده اند به 
افطارى خواهند رفت. آزاده نامدارى يكى از هنرمند هايى است كه گفته 
حتماً در اين افطارى شركت خواهد كرد و تحريم ميهمانى رئيس جمهور 
را سطحى نگرى خوانده است. در اين ميان «محمد باقر نوبخت» سخنگوى 
دولت، هم خطاب به هنرمندانى كه افطارى را تحريم كرده اند، گفته است:« 
ما همه تالشمان را كرديم تا مشكالت حل شود، براى بزرگ  شدن سفره 
مردم بيشتر تالش مى كنيم؛ واقعاً اگر به ما بگويند چه كارى انجام دهيم 
همان كار را انجام مى دهيم، مگر سفره مردم پارسال رنگين تر بود كه اين 

افراد حمايت كردند»!
حــاال بايد منتظر بمانيم تا ببينيم تكليف كمپيــن «نه به افطارى رئيس 
جمهور» چه مى شــود و تحريم كنندگان روى حرفشــان مى ايستند يا 
دولتى ها آن هــا را راضى به حضور در افطــارى مى كنند؟ خالصه اينكه 
سياست، هنر، اقتصاد، حقوق بشر، فمينيسم و... همه چيزمان دارد به هم 

ربط پيدا مى كند و قاطى پاطى مى شود!

گزارش جيبى

 شاخ مافيا يا كمر ما؟

 ايستگاه / محمد تربت زاده   مدت ها پيش بود كه قيمت لبنيات ناگهان 
افسار پاره كرد و تا 40 درصد باال رفت. مسئوالن بالفاصله اعالم كردند كه اين 
افزايش قيمت بدون مجوز اســت و بخشى از تقصير ها را سر گرانى شير خام 
انداختند و ساير آن را هم گردن مافياى بازار لبنيات، و گفتند شاخ مافيا (همان 
جمشيد بسم اهللا بازار لبنيات) را شكسته اند و با پلمب چند شركت و كارخانه 
لبنيات كه بدون مجوز قيمت هايشان را افزايش داده بودند توانسته اند قيمت ها 
را به ثبات برســانند. به اين ترتيب كســى به سوءمديريت و يا نبود نظارت بر 
قيمت ها فكر نكرد و ماجرا به قول خودشان با شكستن شاخ مافيا فيصله پيدا 
كرد! البته بعد از اين ماجرا قيمت ها به قيمت روز اول برنگشت و يك هفته بعد 
براى گرانى مجوز صادر شد تا گرانى از حالت غيرقانونى به حالت قانونى مبدل 
شود! ناگفته نماند كه ما آن موقع داِغ افزايش قيمت بوديم و بدنمان هنوز گرم 
بود! در نتيجه نفهميديم مسئوالن محترم با صدور مجوز گرانى، به جاى شاخ 

مافياى خيالى بازار لبنيات، كمرمان را زير بار گرانى شكسته اند!
 اخيراً هم اگر گذرتان به لبنياتى و ماست بندى ها افتاده باشد، فهميده ايد در 
حالى كه قيمت شيرخام افزايشى نداشته، قيمت لبنيات 15 درصد افزايش پيدا 
كرده است. مسئوالن هم دقيقاً مثل چند وقت پيش گفته اند كه اين افزايش 
قيمت بدون مجوز است... البته نگران مجوز نباشيد چون مسئوالن عزيز بزودى 
براى صدور مجوز گرانى اقدام خواهند كرد... من و شــما هم فعالً به فكر تهيه 
ضماد تخم مرغ و دارچين باشــيم كه اگر تدبير مسئوالن محترم، مانند دفعه 

قبل، به جاى شاخ مافياى لبنيات، به كمرمان اصابت كرد، زمينگير نشويم!

گزارش از شخص

مختاِر رؤياهاى ما
به بهانه سالروز شهادت «مختار ثقفى» بازيگر نقش او را بيشتر بشناسيم

 تلنگر

ايستگاه/توى ترافيك، پشت چراغ قرمز، وقت پارك و سبقت؛ توى 
چشــم است... قاب يك شــهروند ايرانى كه اين روزها حساب فضاى 

عمومى و حريم خصوصى از دستش دررفته!
جاى تعجب دارد كه راننده يا سرنشــين يك خودرو باخبر است كه 
ترمز و گاز و بنزين هركدام براى خودشان وظايفى دارند، اما از الزامات 
فرهنگى، قانونى و دينى محل زندگى اش بى خبر باشد! از قانون ها و 

چارچوب هاى وضع شده!
روى جمالتم، با سرنشــينان بدحجاب اســت... اتومبيل سوارانى كه 
مى بينيم دغدغه رعايت اصول را ندارند... و برهنه و ولنگار با آرايش هاى 

رنگين كمانى، پشت چهارچرخ هاى آهنى، مانور مى دهند!
عقل سليم مى گويد: حيا و پوشش، ارزش است، اما كج رفتارها و شبه 
كشف حجاب هاى ماشينى انگار تقال دارند فرهنِگ غلط تربيتى شان 

را به نمايش بگذارند...

بگويند ما از دســته متخلفانى هستيم كه مى خواهيم در كشورى كه 
تقّيد به نظم عمومى در آن اولويت دارد و حجاب، افتخار محســوب 

مى شود، دلخواه شخص خودمان رفتار كنيم.
اينكه طرح صيانت و جريمه و توقيف و انتقال به پاركينگ هم سرمان 

مى شود، اما مرغمان يك پا دارد و هنجارشكنى را دوست داريم!
از شاخ دربياورترين استدالل شان هم اين است كه مربع متحرك مان 
يك حريم خصوصى ست. ما ماشــين خودمان را مى رانيم، كارى به 

جامعه نداريم...!
به نظر، ديگر وقت آن اســت كه گاهى پليس باشيم. پليس معروف 
و منكر. وقت رانندگى اگر با خودروى بدحجابى، هم مســير شديم از 
سبك بصرى رد شويم و خطاب به هم گفت و گو كنيم. بگوييم بحث 
اعتقاد داشتن يا نداشــتن به حجاب نيست، ما در مورد قانون حرف 

مى زنيم. در مورد رفتارهاى غيراخالقى كه ُجرم به حساب مى آيد.
لطفــاً خيابان هايمان را زشــت نكنيــد و وصله ناجور نباشــيد! ما 

همشهرى هاى ُمدلينگ و غربزده و قانون شكن نمى خواهيم.

چهارچرخ هاى 
بدحجاب

 رقيه توسلى  

ايستگاه / بدون شك جنجالى ترين 
صحنه فينال جام باشــگاه هاى اروپا، 
«محمــد  «رامــوس» روى  خطــاى 
صالح» بود كــه منجر به مصدوميت 
اين بازيكن شد. خيلى ها اين خطاى 
راموس را عمدى دانســتند و كاربران 
بخصــوص مصرى ها  مجازى  فضاى 
به رامــوس لقب هايى مثــل «جالد، 

كثيف ترين فوتباليست تاريخ و...» دادند. صفحه رسمى اتحاديه جودوى اروپا 
هم با انتشار لحظه خطاى راموس روى صالح، با كنايه به عمدى بودن اين 
خطا در توييتر نوشــته است: «واكى گاتامه فن خطرناكى است و استفاده از 
آن در ســر پا به خاك در جودو ممنوع است. اما براى بردن ليگ قهرمانان 

اروپا مناسب است»!

ايستگاه / در ديــدار سه ساعته صدها 
دانشــجو با رهبر انقــالب، نمايندگان 
انجمن هاى مختلف دانشجويى صحبت ها 
و انتقادهايى را در حضور رهبرى اعالم 
كردنــد. در اين ميان «ســحر مهرابى» 
نماينده مديران نشريه هاى دانشجويى به 
صراحت انتقادهايى را از وضع كشــور و 
شخص رهبرى بيان كرد. واكنش و نحوه 

برخورد رهبر انقالب با اين دانشجو تحسين مخاطبان فضاى مجازى را بر انگيخت 
و كاربران با راه اندازى هشتگ #اوج_دموكراسى به اين اتفاق واكنش نشان دادند 
كه برخى از آن ها را مى خوانيد: «اين حقيقتاً اوج دموكراسى است، در مقابل كدام 
رهبر جهان مى توان اين قدر صريح صحبت كرد؟....اوج دموكراسى يعنى پشت 

تريبون از تضعيف دموكراسى در كشورت سخن بگويى»!

ايستگاه / در حالــى كه گفته مى شد 
لباس نو عــروس خانواده ســلطنتى 
انگليس توسط «كالر ويت كلر»، طراح 
مشهور انگليسى با هزينه چند صد هزار 
يورويى طراحى و دوخته شــده است، 
طــراح مورد عالقه «كيــت ميدلتون»، 
عروس بزرگ خانواده سطنتى انگليس 
و جارى «مگان» در توييتر ادعا كرد كه 

طرح لباس عروس مگان ماركل، نــو عروس اين خانواده از يكى از طرح هاى 
لباس عروس كلكسيون او كپى بردارى شده است كه با قيمت 7000 يورو در 
كلكسيون او موجود است! اين ادعا، توفانى در شبكه هاى مجازى و رسانه هاى 
انگليســى به پا كرد. بالفاصله بعد از اين توفان مجازى و رســانه اى حساب 

توييترى طراح مشهور از دسترس خارج شد!

 ادعاى توفانى! واكى گاتامه!

مجاز آباد

اوج دموكراسى

 طرح/خانه طراحان انقالب اسالمى 
آماده بازگشت ابوال باشيد

هفته نامه نيوساينتيست در تازه ترين 
شــماره خود در پرونده اى به مواد 
غذايى بســيار مفيد يا به قول اين 
مجله «فــوِق موادغذايى» پرداخته 
كه با اينكه رايج نبوده، اما مى توانند 
مسير سالمت بشر را تغيير دهند؛ 
اما اين ســؤال مطرح است كه چرا 
كارشناســان نمى توانند بهتر بودن 
اين مواد غذايى را بــراى مردم به 
درستى تشريح كنند. نيوساينتيست 
همچنين خبر از بازگشت بيمارى 
ابوال به نقاط مختلف جهان داده و 
در مقاله اى مى خواهد به اين سؤال 

پاسخ دهد كه آيا اكنون دنيا آماده مقابله با اين بيمارى شده خير؟

بدون عذاب وجدان ماكارونى بخوريد
ماهنامه علمى ورزشى ِمنز فيتنس 
(آمادگى بدنى مردان) در تازه ترين 
شــماره خود، با به روى جلد بردن 
عكس «رايان رينولدز» بازيگر مطرح 
فيلــم ابرقهرمانــى «ِددپول»، متد 
بدنســازى و رژيم غذايى خاصى را 
ابرقهرمانى  فيلم هاى  بازيگران  كه 
براى رســيدن به فرم ايده آل بدنى 
الزم دارنــد معرفــى مى كند. اين 
مجله همچنيــن ماكارونى را يكى 
از بهتريــن مواد غذايى حتى براى 
كسانى كه نمى خواهند اضافه وزن 
پيدا كنند معرفى كــرده و تأكيد 

مى كند ورزشكاران مى توانند براى تأمين كربوهيدرات الزم خود بدون عذاب 
وجدان ماكارونى بخورند.

ميان كهكشان ها تونل وجود دارد
ماهنامه علمى فوِكس در مقاله اى 
با عنوان «در امتــداد كرم چاله» به 
مبحث جــذاب كرم چاله ها يعنى 
پل ميانبر فرضــى در فضا و زمان 
مى پردازد كه ســاختار و بُعد فضا 
و زمان را شكســته و سبب ايجاد 
تونلى مى شــوند كه سرعت يك 
ماده در آن از ســرعت نور بيشتر 
خواهد شد. فوكس مى گويد چنين 
تونل هايى خيالى نيستند و در ميان 
كهكشان ها وجود دارند و فقط بايد 
آن را پيدا كرد. فوكس مصاحبه اى 
نيز با مايكل موزلى محقق و مجرى 

مشــهور انگليسى در زمينه علمى و بيولوژى ترتيب داده كه موزلى در آن در 
خصوص اين حقيقت كه چرا بعد از فعاليت هاى ورزشــى احساس خوبى به 

انسان دست نمى دهد توضيح مى دهد.

نشريات جهان

اينجا درنگ جايز است / روزه دارى، روزكارى
منهاى سياستايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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