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از چرچیــل نخســت وزیــر انگلســتان در ایــام جنــگ جهانــی دّوم پرســیدند کــه 
آیــا مــی دانســتید فاتــح جنــگ خواهیــد شــد ؟ پاســخ داد : بــا یــک حادثــه 

ســاده پــی بــردم کــه جنــگ را خواهیــم بــرد !
شــرکت در جلســه ای حیاتــی در راس ســاعتی معیــن الــزام آور شــد . چرچیــل 
می گویــد : بــه علــت اشــتغال بــه کارهــای دیگــر چنــد دقیقــه مانــده به جلســه 
بــه راننــده ام گفتــم مــرا فــوری بــه محــل جلســه برســاند . راننــده مســیر کوتاه 

اّمــا ورود ممنــوع را انتخــاب کــرد.
وســط خیابــان ناگهــان افســر راهنمایــی  و رانندگــی  قبــض جریمــه بــه دســت 
در حیــن بمبــاران پیــدا شــد و دســتور توّقــف داد . راننــده گفــت : نخســت وزیر 
اســت و بــه جلســه محرمانــه ای مــی رود و بایــد در راس ســاعت به جلســه برســد 

و بــه همیــن دلیــل هــم از خیابــان ورود ممنــوع اســتفاده کــردم. 
افســر بــا خونســردی گفــت : هــم ماشــین و هــم نخســت وزیر و هــم وظیفــه ام 

ــم. ــوب می شناس را خ
ــر  ــا افس ــد ، ام ــام او بنویس ــه ن ــه را ب ــا جریم ــد ت ــر می خواه ــل از افس  چرچی
ــام وی نوشــته  ــد ن ــده خاطــی اســت و بای ــه رانن ــق ب ــد : جریمــه متعل می گوی

ــد. ــده بگیری ــر عه ــض را ب ــت قب ــخصاً پرداخ ــد ش ــما می توانی ــا ش ــود . ام  ش
ــه  ــرا ک ــده داد چ ــه رانن ــتور دور زدن را ب ــل دس ــض ، چرچی ــلیم قب ــا تس ب
ــی کــه ورود ممنــوع اســت حتــی پــس از  نمی توانســت اجــازه دهــد در خیابان
جریمــه حرکــت داشــته  باشــد . وقتــی راننــده مشــغول دور زدن شــد چرچیــل با 

ــم !  ــگ را می بری ــت : جن ــرد و گف ــن ک ــیگارش را روش ــاص س ــدی خ لبخن
راننــده گفــت: قربــان ، جریمــه شــده ایــم ، زیــر بمبــاران مانــده ایــم ، به جلســه 
نمی رســیم، افســر راهنمایــی اجــازه نــداد چنــد قــدم دیگــر جلــو برویــم کــه 

بــه موقــع بــه جلســه برســیم ، و شــما از پیــروزی می گوییــد؟!
چرچیــل پاســخ داد . جنــگ را می بریــم، چــون قانــون حاکــم اســت و 
خیابان هــای لنــدن بــه رغــم بمبــاران ســنگین دشــمن بــا قانــون اداره می شــود.
بپذیریــم کــه قانــون فصــل الخطــاب همــه امــور اســت و ایــن را هــم بپذیریــم 
کــه هــر کاری هــم قانــون خــاص خــودش را دارد ، قانونــی کــه در تمامــی احــوال 
نیــز بایــد بــه آن احتــرام گذاشــت . بــاور کنیــم حــرف زدن هــم قانــون خــاص 
خــودش را داشــته و از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت . بــه قــول بزرگــی کــه 
مــی گفــت : اگــر حــرف زدن بلــد نیســتیم ، حــرف نــزدن را کــه بلدیــم ! پــس 
هیــچ گاه بــرای آنکــه خودمــان را بــه دروغ ، آبــاد نشــان دهیــم در صــدد تخریب 

دیگــران نباشــیم . 
متاســفانه ایــن روزهــا فضــای مجــازی و گوشــی هــای هوشــمند ایــن فرصــت 
ــراد از  ــی ، اف ــی از تنهای ــرای رهای ــا ب ــت ت ــود آورده اس ــگان بوج ــرای هم را ب
ــداد  ــز قلم ــران را ناچی ــتان و دیگ ــتم دس ــان را رس ــد . خودش ــان بگوین خودش
کننــد و بــرای رســیدن بــه اهــداف شــوم خــود نیــز از بیــان هــر دروغــی هــم 

ابایــی نداشــته باشــند . 
دروغ مــی گوینــد تــا بــه خیــال خودشــان احساســات مخاطــب را متوجــه خــود 
کننــد ، غافــل از اینکــه ایــن حربــه دیگــر در بــاز امــروزی خریــداری نداشــته 
ــان را  ــا خودش ــا تنه ــذرد . آنه ــی گ ــدن آن م ــا ش ــخ نم ــه از ن ــت ک و مدتهاس
در آینــه مــی بیننــد و بســان ضــرب المثــل تنهــا بــه قاضــی رفتــن و راضــی 
برگشــتن اســت ! آنهــا براحتــی دروغ مــی گوینــد و انتظــار دارنــد کــه دیگــران 
هــم دروغ آنهــا را بپذیرنــد . بگذریــم از دوســتی پرســیدم حالــت چگونه اســت : 
بــا صراحــت تمــام رو بــه مــن کــرد و گفــت : خــوب اســت ، امــا تــو بــاور نکــن !

یاداشت رسدبیر

” پدر” اسطوره ای از آسمان است
پدر افسانه ای در این جهان است
پدر معنای هستی ، رمز ِ بودن
چو خون در بستر ِ جانم روان است
پدر صندوقی از اسرار پنهان
پدر سنِگ صبور و امتحان است
سیه فامش نموده تیِغ خورشید
خمیده پیکرش همچون کمان است
سپیدش کرده موی و صورتش چین
گذرگاهی که عنوانش زمان است
پدر در عکِس خود بر طاِق ایوان
سیه موی است و زیبا و جوان است
پدر نجوای ِذکر شامگاهی
صالتی هم نشین با کهکشان است
به َعرش سجاده اش فرش است و دائم
خدایَش جاری و ورِد زبان است
پدر در دیده ام زیباترین شعر
پدر در باورم یک قهرمان است
بدیدم خویش در آئینه ای نیک
به رخ دیدم که تصویرش عیان است
نظر کردم به دقت خویش و وی را
دو جسمی دیدم و روحی در آن است
ندیدم جز پدر در ُکنِه ذاتم
که وصفش خارج ازشرح و بیان است
اگر کفر است گویم خالق ، اما
پدر با خالقم همداستان است
پدر زیباترین تصویِر دنیا
میاِن قاِب قلبم در نهان است
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گفت وگو با یکی از کارشناسان 
مطرح اقتصادی کشور  

پاکزاد
سرمایه گذاری مولد سرمایه گذاری مولد 

همیشه پرخطرترین همیشه پرخطرترین 
فعالیت اقتصادی است فعالیت اقتصادی است 

ــوه قضاییــه امــروزه تنهــا یــک نهــاد حقوقــی و  ق
قضایــی نیســت بلکــه مــی تــوان از آن بعنــوان  یک 
ــاد  ــرخ اقتص ــرد . چ ــاد ک ــادی ی ــم اقتص ــن مه رک
کشــور امــروز بــه دســتان توانمنــد مــردم و نهادهــای مردم 
ــن خصــوص ســراغ  ــد . در ای ــه گــردش در مــی آی نهــاد ب

ــاد  ــرح اقتص ــان مط ــی از کارشناس ــزاد یک ــی پاک عل
رفتــه و از او در خصــوص نقــش مهــم و پــر رنــگ ایــن 

قــوه در اقتصــاد ســوال کردیــم.

*جایگاه قوه قضاییه را در اقتصاد چگونه ارزیابی می کنید؟
در مباحــث اقتصــادی اصطالحــی داریــم به نام - ســرمایه ترســو 
- ایــن تــرس ناشــی از چــه چیــزی اســت ؟ از القــای عــدم امنیت 
و قــوه قضاییــه بــه نوعی بخشــی مهــم از تامیــن امنیت ســرمایه 
را در اقتصــاد یــک کشــور تضمیــن مــی کنــد و اگــر بــا توانمندی 
هــای قــوه قضاییه مــا نتوانیــم ســاختارهای امنــی برای ســرمایه 
داشــته باشــیم در عمــل اقتصــاد کشــور فرصــت فعالیــت مولد را 
از دســت مــی دهــد جایــگاه قــوه قضاییــه بــه قــول مســئولین 
قــوه انتهــای کار اســت یعنــی اگــر اتفاقــی رخ بدهــد رســیدگی 
بــه آن اتفــاق و برخــورد بــا آن امــور بــه نوعــی در قــوه قضاییــه 
شــکل مــی گیــرد بــه عنــوان آخریــن حلقــه تامیــن یــا مقابلــه 
بــا مشــکالتی کــه ســر راه فعالیــت ســالم اقتصــادی مــی توانــد 
ــن  ــر ای ــه اگ ــت دارد ک ــت اهمی ــن جه ــا از ای ــرد ام ــکل بگی ش
حلقــه انتهایــی نتوانــد قانــع بکنــد فعــال اقتصــادی را ریــا ، کــه 
ــش شــود  ــی دچــار چال ــه هــر دلیل ــر در شــرایط فعالیــت ب اگ
بــه نوعــی دچــار خســران ناشــی از کالهبــرداری یــا جرائــم یــا 
حتــی ســوء مدیریــت هــا و هــر دالیلــی از ایــن دســت شــود قوه 
قضاییــه مــی توانــد از وی احقــاق حــق بکنــد اگــر ایــن اتفــاق 

نیافتــد بــه خــودی خــود شــاهد ســیر نزولــی ســرمایه گــذاری 
مولــد در یــک کشــور مــی شــویم. تاکیــد بنــده بــر کلمــه مولــد 
ــد همیشــه در  ــه ایــن دلیــل اســت کــه ســرمایه گــذاری مول ب
ــه  ــادی ک ــت اقتص ــن فعالی ــا در دیدتری ــن ی ــرض پرخطرتری مع
ــر،  ــا کارگ ــور اســت ب ــد، مجب ــور اســت شــفاف عمــل کن مجب
کارفرمــا و تمــام ابعــاد و چارچــوب هــای یــک اقتصــاد از نظــر 
قانونــی و حقوقــی در ارتبــاط باشــد در حالیکــه شــما مــی توانید 
ــی  ــه نوعــی واســطه گــری باشــید ول صاحــب یــک ســرمایه ب
چــون ســبک کار در ســاختارهای فعلــی البتــه خوشــبختانه این 
اصالحــات صــورت مــی گیــرد و مــا شــفافیت بیشــتری در نقــل 
ــاز  ــگ مــی شــود و نی ــن بحــث هــم کمرن ــی ای و انتقــاالت مال
نــدارد پاســخگوی کســی باشــید بــه نوعــی تجــارت خودتــان را 
بــا تلفــن انجــام مــی دهیــد و ریســک بســیار پایینــی را متحمل 
مــی شــوید پــس بنابرایــن آنچــه کــه جایــگاه قــوه قضاییــه بــه 
ــای  ــاد در فض ــاد اعتم ــت و ایج ــاد امنی ــزار ایج ــک اب ــوان ی عن
ســرمایه گــذاری وجــود دارد یکــی از مهــم تریــن جایــگاه هایــی 

اســت کــه مــی شــود بــرای قــوه قضاییــه فــرض کــرد.
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*قــوه قضاییــه یــک رکــن اقتصــادی بــرای کشــور اســت ایــن 
قــوه چگونــه مــی توانــد از ایــن تحریــم هــا و تبعاتــی کــه ایــن 

تحریــم هــا دارنــد جلوگیــری کنــد ؟
وقتــی همــه مشــکالت بــروز داده شــد در نهایــت قــوه قضاییــه 
ــکایات و  ــه ش ــد ب ــی کن ــیدگی م ــه رس ــی ک ــوان ارگان ــه عن ب
ــم دو  ــای تحری ــد در فض ــی کن ــدا م ــود را پی ــود خ ــم نم جرای
ــم ناشــی از دشــمنان  ــک تحری ــم متصــور اســت ی ــوع تحری ن
ــل  ــرل حداق ــل کنت ــزای غیرقاب ــل برون ــه عوام ــه ب ــی ک خارج
توســط عوامــل داخلــی اقتصــاد مــی توانیــم بپردازیــم یــا خارج 
از انتظــار و توانمنــدی مدیریــت توســط ارکان کشــور مثــل قوای 

ســه گانــه اســت .
یــک عبــارت تلــخ دیگــری را در حداقــل دهــه اخیــر مشــاهده 
مــی کنیــم مخصوصــا د ر دهــه 90 ایــن اتفــاق  را شــاهد بودیــم 
و از ادبیــات قوانیــن اقتصــادی بارهــا تکــرار شــده اســت خــود 
ــه ناشــی از ســوء  ــی اســت ک ــم هــای داخل تحریمــی در تحری
مدیریــت در تصمیــم گیــری و فــراز و فرودهــای متفاوتــی اســت 
کــه بخاطــر شــتابزدگی بخشــی از آن اگــر بخواهیــم ســوء نیــت 
را لحــاظ نکنیــم نســبت بــه فعالیــت ها یــا دشــمنان نفــوذی و ... 
اگــر بخواهیــم بــه ســاده تریــن شــکل یــا خــوش بینانــه تریــن 
حالــت آن ایــن اســت کــه خیلــی از مدیــران مــا در فعالیــت هــا 
یــا دســتورالعمل هــا یــا دســتورهایی کــه بــرای اقتصــاد کشــور 

یــا فعالیــت هــای مولــد خلــق مــی کننــد بــا دســتورالعمل 
ــان  ــی خودش ــن اجرای ــا ، قوانی ــه ه ــش نام ــا ، بخ ه

دامــن مــی زننــد بــه موضوعــی بــه اســم تحریــم 
ــی  ــم م ــه ه ــوه قضایی ــا ق ــن فض ــی در ای داخل

ــورتی  ــازوی مش ــک ب ــوان ی ــه عن ــد ب توان
عمــل بکنــد چــون انتهــای همــه ایــن فضاهــا 
برمــی گــردد بــه خــود قــوه قضاییــه یعنــی 
مشــکلی کــه بــرای تولیــد کننــده پیــش می 
ایــد منجــر مــی شــود بــه برگشــت چــک و 

درگیرشــدن مســائل قضایــی و حقوقــی . اگــر 
رویکــرد قــوه قضاییــه بــاز شناســی مشــکالت 

باشــد و بــاز تعریــف آنهــا بــرای قــوه مقننــه بــه 
عنــوان قــوه قانــون گــذار و قــوه مجریــه بــه عنــوان 

ــد  ــی توان ــن م ــد قوانی ــر فرآین ــر ب ــه و ناظ ــوه اجرائی ق
کمــک بکنــد بــه ایــن 2 قــوه کــه قوانیــن و بخــش نامــه هــا و 
عملکردهایــی کــه مشــکل ســاز اســت و بایــد برخــورد شــود  از 
ســوی دیگــر اتفــاق دیگــری کــه مــی توانــد توســط خــود قــوه 
قضاییــه رقــم بخــورد پیشــنهاداتی اســت کــه بتوانــد فرآینــد 
رســیدگی و برخــورد بــا جرایــم اقتصــادی را تســریع و تســهیل 
بکنــد خیلــی وقــت هــا اتفــاق مــی افتــد بــه دلیــل مشــکالت 
تحریمــی و مســائلی از ایــن دســت چالش هــا برای بخــش تولید 
پیــش آمــده وارد گردونــه فعالیــت هــای جــاری و بروکراتیــک 
قــوه قضاییــه مــی شــود در آن جایــگاه اگــر خــود قــوه همانطور 
ــد  کــه آقــای اژه ای حداقــل در ایــن چنــد وقــت عنــوان کردن
ــی از  ــه درک دقیق ــد ک ــی ده ــان م ــان نش ــای ایش ــت ه صبح
ایــن موضــوع دارنــد تســریع بکنــد و تســهیل کنــد پیچیدگــی 
ــر از  ــت نظ ــه دق ــی ن ــد زمان ــر بع ــا را از نظ ــیدگی ه ــای رس ه
نظــر بعــد  زمانــی اصــالح بکننــد خیلــی از مــوارد و مســائل می 
ــد ــرانجام برس ــه س ــود و ب ــل ش ــر ح ــریع ت ــی س ــد خیل توانن
    *بــه نظر شــما قــوه قضاییه مــی توانــد در اقتصاد خــرد یا کالن      

   تاثیرگذار باشد ؟  
-قــوه قضاییــه اگــر در مــوارد و مباحــث اقتصــاد و مســائلی کــه 
مــی توانــد منجــر بــه ایجــاد ســرمایه مولــد شــود بــا ایــن نگاه 
کــه بایــد تســهیل کننــد و حامــی تشــکل ســرمایه هــای مولــد 
در اقتصــاد کشــور باشــد اگــر بــا ایــن نــگاه بــه فرآینــد اجــرای 

ــک  ــوان ی ــه عن ــد صــد در صــد ب قوانیــن خــودش عمــل بکن
بــازوی موثــر در بهبــود شــرایط اقتصــادی کشــور عمــل کنــد 
ولــی اگــر بــه صــرف اینکــه مــا بگوییــم کــه یکســری قوانیــن 
وضــع شــده و مــا فقــط داریــم ایــن قوانیــن را اجــرا مــی کنیــم 
ــی  ــاق م ــوش آن اتف ــول و ح ــم ح ــکالت ه ــن مش ــی از ای خیل
افتــد عمــل بــه وظیفــه شــده اســت ولــی آن اثرگــذاری نهایــی 
ــه  ــه در زمین ــوه قضایی ــبختانه ق ــم خوش ــم ببینی ــی توانی را نم
مباحــث بخصــوص پرونــده هــای کالنی مثــل مباحــث خصوصی 
ســازی و از ایــن دســت برخــورد قاطــع داشــته ایــن قاطعیــت 
ــه نوعــی  مــی توانــد خیلــی موثــر باشــد ولــی اگــر پســوند ب
پیوســتی در کنــار ایــن نحــوه اجــرای قوانیــن قــرار بگیــرد برای 
فعالیــن اقتصــادی توجیــه و کســب اعتمــاد را هــم تکمیــل بکند 
از یــک ســمت و از ســمت دیگــر آنچــه کــه شــکل مــی گیــرد 
خــود قــوه قضاییــه و ارکان آن متوجــه باشــند کــه در فضایــی 
کــه تصمیــم مــی گیرنــد آیــا حمایــت، مشــوق ، تکمیــل فرآیند 
ســرمایه گــذاری خواهــد بــود یــا نــه مــی توانــد خیلــی موثــر 
باشــد یکی از ســاده تریــن مواردی کــه وجــود دارد اغنــای افکار 
عمومــی را در نظــر بگیریــد مثــال قاضی حکــم را صــادر می کند 
بخصــوص در فضــای اقتصــادی وقتــی ایــن حکــم را اجرایــی می 
کنــد مــا بایــد در ارکان فضاهایــی کــه در ایــن زمینــه بــه صورت 
تخصصــی بــا رســانه هــا کار می کننــد از نظــر مختــص اقتصادی 
عنــوان مــی کنــم کــه خیلــی مهــم  بایــد شــکافته 
ــی  ــه قاض ــی ک ــف تصمیم ــاد مختل ــود ابع ش
گرفتــه و توضیــح داده شــود و توجیــح کنیم 
افــکار عمومــی را  و ایجــاد اعتمــاد کنیــم 
در ایــن فضایــی کــه رخ داده اســت چون 
پرونــده هــا یــا فرآیندهــای قضایــی بــه 
گونــه ای شــکل مــی گیــرد . زمانــی که 
ــر آن  ــرد دیگ ــادر ک ــم ص ــی حک قاض
حکــم از قاضــی منفــک مــی شــود ولی 
تبعــات و اثــرات بعــدی آن در جامعــه می 
مانــد و مــی بینیــم کــه خیلــی از کســانی 
ــه حــق هــم  ــن حکــم ب ــه خاطــر ای کــه ب
متضــرر شــده انــد یعنــی جرمــی کــرده انــد و 
اتفــاق غلطــی را رقــم زده انــد و بر اســاس آن حکم 
بــا ایشــان برخــورد شــده از فرصــت هــای بعــدی اســتفاده مــی 
ــی  کننــد بیــان صحبــت مــی کننــد و توضیــح مــی دهنــد ول
قــوه قضاییــه نــوع نگرشــش و نــوع چارچــوب ذهنیــش اینکــه 
خــود را از ایــن فضاهــا دور مــی کنــد شــاید در برخــی مــوارد 
بتوانیــم بگوییــم ســکوت قــوه قضاییــه مــی توانــد موثــر باشــد 
ولــی ســکوت رســانه ایــی و عــدم توجیــه و عــدم پاســخگویی 
ــکام  ــه اح ــوص در عرص ــی بخص ــکار عموم ــان و اف ــه اذه ب
اقتصــادی و حــول و حــوش آن قــرار میگیــرد بســیار زیــان بــار 
ــرد و آخــر اینکــه  ــادی را در برمــی گی ــال هــای زی اســت و مث
چــون قــوه قضاییــه ســکوت مــی کنــد خیلــی هــای انگشــت 
اتهــام را بــه ســوی قــوه قضاییــه بــر مــی گرداننــد  در نهایــت 
فقــط بــه یــک پاســخگویی در حــد یــک ســخنگو رئیــس قــوه 
بســنده مــی شــود و تمــام . یــا مثــال دادســتان کلــی صحبــت 
مــی کنــد ولــی بایــد شــکافته شــود و ارکان و اجــزای حکــم و 
ناظــر برکدامیــن قوانیــن بــوده و چــرا ایــن حکــم اتفــاق افتــاده 
و زمانــی کــه حکــم صــادر شــده دیگــر بحــث خبــری کــردن 
موضــوع مشــکلی نــدارد . بــه نظــر بنــده قــوه قضاییــه اگــر می 
ــه بحــث ســرمایه اجتماعــی و بحــث ایجــاد اعتمــاد  خواهــد ب
وارد شــود  بایــد بــه جــد دنبــال ایــن موضــوع را جون خیلــی از 
فضاهایــی کــه ســرمایه را در ایــران حداقــل در دهــه اخیــر دچار 
اضطــراب کــرده ، فضــای روانــی و فضــای رســانه ای بوده اســت.

تاکید بنده بر 
کلمه مولد به این دلیل 

است که سرمایه گذاری مولد 
همیشه در معرض پرخطرترین یا 
در دیدترین فعالیت اقتصادی که 

مجبور است شفاف عمل کند، مجبور 
است با کارگر، کارفرما و تمام ابعاد 

و چارچوب های یک اقتصاد از 
نظر قانونی و حقوقی در 

ارتباط باشد
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دکتــر محمدرضــا پورابراهیمــی رئیــس کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس شــورای اســالمی در نامــه ای بــه رؤســای قــوای مجریه 
ــت در  ــات دول ــدی از مصوب ــی ج ــراز نگران ــن اب ــه ضم و مقنن
الیحــه بودجــه ۱40۱ و تصمیمــات کمیســیون تلفیــق بودجــه 
ــات و  ــن مصوب ــی ای ــرات منف ــالمی، اث ــورای اس ــس ش مجل

ــازار ســرمایه برشــمرد. ــر ب تصمیمــات را ب
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس در ایــن نامــه تصریح 
کرده اســت کــه برخــی از مــواد الیحــه بودجــه۱40۱ بــه شــکل 
ــرمایه  ــازار س ــر ب ــی ب ــرات منف ــتقیم اث ــتقیم و غیرمس مس

خواهــد داشــت. 
ــر  ــت : اگ ــود آورده اس ــه خ ــی از نام ــی در بخش پورابراهیم
ــاد  ــت ایج ــرای دول ــی را ب ــکام منابع ــن اح ــر، ای ــه در ظاه چ
ــی  ــع مل ــات مناف ــی از تصمیم ــای ناش ــا هزینه ه ــد ام می کن

ــد داد. ــرار خواه ــدی ق ــر ج ــت تاثی را تح
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس در ایــن نامــه بــا تاکیــد 
بــر میــزان هزینــه تاثیــرات ایــن تصمیمــات بــر  شــرکت های 
دولتــی، نهادهــای عمومــی غیردولتــی ماننــد ســازمان تامیــن 
اجتماعــی، صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و نیروهای مســلح 
و ســایر نهادهــای عمومــی و ســهام عدالــت خواســتار توجه به 
منافــع ملــی و اثــرات تصمیمــات بودجــه بــر زندگــی میلیونها 

ســهامدار  شــرکت های حاضــر در بــازار ســرمایه شــد.

نامه مهم  پورابراهیمی به رئیس 
جمهوری و رئیس مجلس شورای اسالمی

پورابراهیمــی در بخــش دوم ایــن نامــه، تصمیماتی که اخیــراً در 
کمیســیون تلفیــق مجلس مشــابه با احــکام بودجه  و بــا موافقت 
دولــت اخــذ و درحــال نهایــی شــدن اســت را برشــمرده و گفته 
مجموعــه ایــن تصمیمــات نگرانــی هــای جــدی را بــرای اینــده 
اقتصــادی کشــور و وضعیــت بــازار ســرمایه متصــور می ســازد.
ــوی  ــده از س ــنهادات ارائه ش ــنیده ها ، پیش ــی ش ــاس برخ براس
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس مــورد توجــه رؤســای دو 
قــوه قــرار گرفتــه و بازنگــری در احکامــی کــه  اثــرات منفــی بر 

بــازار بــورس دارنــد بازنگــری خواهــد شــد.
طبــق بررســی های صورت گرفتــه در ایــن گــزارش، ایــن 
تصمیمــات بــر 50 میلیــون ســهام دار ســهام عدالــت و 
ــای  ــه نهاده ــق ب ــرکتهای متعل ــامل ش ــده ش ــهامداران عم س
عمومــی غیردولتــی، صندوق هــای بازنشســتگی تامیــن 
اجتماعــی و کشــوری و همچنیــن باقی مانــده ســهام دولــت در 
ــوده  و ادامــه ایــن وضعیــت  شــرکت های دولتــی، تاثیرگــذار ب
ســبب تاثیــرات منفــی بــر شــرکتهای ســرمایه گذاری ، صندوق 
هــای ســرمایه گــذاری و ســایر ذینفعــان بــازار کــه دولــت یکی 

ــود ــی ش ــت م ــن آنهاس از مهم تری
گفتنــی اســت، اصــالح مــوارد ذکــر شــده مــی توانــد بــه بهبود 
ــازار ســرمایه از وضعیــت بحرانــی  اعتمــاد عمومــی و خــروج ب

کمــک شــایانی نمایــد.

   منافع ملی باید مبنای تصمیمات باشد !  
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خجســته مهــر در ادامــه افــزود : بــرای رســاندن بــه ظرفیــت تولیــد 
یــک میلیــارد مترمکعــب گاز بــه یــک میلیــارد و 500 میلیــون مترمکعــب 

بایــد ۷0 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری در میدان هــای گازی نیــز داشــته باشــیم.  
هم اکنــون مصــرف داخلــی گاز در کشــور بــه مــا دیکتــه می کنــد کــه بایــد 
ســرمایه گذاری بیشــتری در میدان هــای گازی داشــته باشــیم زیــرا بــر اســاس 
بررســی ها ، مقــدار مصــرف و تولیــد گاز در ســال ۱40۸ برابــر خواهــد شــد .

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد

موضوعی با 
اهمیت تر از 
سرمایه گذاری در 
شرکت ملی نفت 
وجود ندارد !
ــت  ــتین نشس ــران در نخس ــت ای ــی نف ــرکت مل ــل ش ــته مهر، مدیرعام ــن خجس محس
هم اندیشــی شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا فعــاالن بــازار پــول و ســرمایه گفــت : امــروز بــا 
اهمیت تــر از ســرمایه گذاری در شــرکت ملــی نفــت ایــران موضــوع دیگــری وجــود نــدارد . 
همان طــور کــه صنعــت نفــت درآمدزاســت در عین حــال ســرمایه  بر هم هســت از ایــن رو با 
شــاخص های بــاالی اقتصــادی می توانــد بــه  نحــو مطلــوب اقتصــاد کشــور را متحــول کند.

خجســته مهــر گفــت :در ۱20 ســال گذشــته حــدود 5 میلیــارد بشــکه نفــت به 
ارزش یــک تریلیــون دالر در ایــران تولیــد و عرضــه شــده اســت . بــر اســاس 
بررســی ها در دو دهــه گذشــته نســبت بــه دو دهــه پــس از انقــالب تحــوالت 
بیشــتری در زمینــه برداشــت از میدان هــای نفــت و گاز رخ داده اســت . اگــر 200 
میلیــارد دالر در صنعــت نفــت ســرمایه گذاری شــود بهــره وری ۱4 درصــدی را 

بــرای کشــور بــه دنبــال خواهــد داشــت.

ــراردادی  ــای ق ــزود : الگوه ــران اف ــت ای ــی نف ــرکت مل ــل ش ــر عام مدی
نفــت پاســخ گوی عالقه منــدان ســرمایه گذاری  کنونــی صنعــت 
ــم  ــاز داری ــا نی ــت و م ــی نیس ــی و خارج ــرمایه گذار داخل ــذب س و ج
بــرای جــذب ســرمایه گذار خارجــی و نقدینگــی زیــادی کــه در کشــور 

وجــود دارد الگوهــای قــراردادی جــذاب داشــته باشــیم . بــرای رســاندن 
ــارد  ــد 90 میلی ــکه بای ــون بش ــه 5.۷ میلی ــام ب ــت خ ــد نف ــت تولی ظرفی

ــم.  ــرمایه گذاری کنی ــور س ــت کش ــای نف ــی در میدان ه ــع مال دالر مناب
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گفت وگوی اختصاصی با جانبازی که امروز شهید زنده است

بوجار دوالبی
حيف که لياقت شهيد شدن را نداشتم !

درمحلــه ای بنــام اهــل ابــن علــی در خیابــان خــاوران کــه محلــه 
ــود ، آرام و قــرار  ــزرگ ب ــر از فوتبالیســت هــای کوچــک و ب ای پ
نداشــت . بخاطــر روحیــه و انگیــزه ای کــه داشــت ، همــه بچــه 
ــا او سرودســت  ــرای رفاقــت ب هــای محــل دوســتش داشــته و ب

مــی شکســتند . 
ــی از  ــم یک ــی ه ــار دوالب ــاس بوج ــود ، عب ــی ب ــا فوتبال ــر کج ه
کســانی بــود کــه از نزدیــک آن بــازی را تماشــا مــی کــرد . تعصب 
خاصــی بــه بچــه محــل هــای خــود داشــت و چــه دعواهــا کــه 
بــه خاطــر آنهــا نمــی کــرد . از همــان اول هــم معلــوم بــود کــه 

بهیچوجــه زیــر بــار زور نرفتــه و نمــی رود !
ــل  ــرم و قاب ــواده محت ــی ، خان ــار دوالب ــاس بوج ــواده عب خان
احترامــی بودنــد . وقتــی مــادر و دیگــر اعضــای خانــواده در فــراق 
ــی  ــر م ــارت بس ــه در اس ــاس ک ــر عب ــرادر بزرگت ــم ب ــاج قاس ح
ــرادر دیگــر  ــد ، ناگهــان جنــازه شــهید حــاج احمــد ب ــرد بودن ب
عبــاس را آوردنــد و هنــوز شــب هفــت حــاج احمــد نشــده بــود 
کــه عبــاس قصــه مــا را بــا برانــکارد و مجــروح بــه تهــران منتقل 
کردنــد هــر چنــد کــه پیــش از رســیدن عبــاس بــه تهــران گفته 
می شــد کــه شــاید او بدلیــل شــدت جراحات وارده شــهید شــده 
ــا عبــاس کــه محبوبیــت بســیاری هــم در بیــن هــم  باشــد . ام
محلــه ای هــا و دوســتان خــود داشــت ، قدرتمندتــر از ایــن بــود 
کــه تســلیم شــود . او بــا مــرگ مبــارزه کــرد و خــدا هــم چنیــن 
مــی خواســت کــه او بمانــد تــا راوی حماســه آفرینــی هایی باشــد 
کــه شــاید خوانــدن خاطــرات آنهــا بــرای دیــروز و امــروزی هــا 

خالــی از لطــف نباشــد .
عبــاس بوجــار دوالبــی امــروز در بخــش معاونــت نمایشــگاه بیــن 
ــران و ورزش  ــئول ایثارگ ــت دارد . او مس ــران فعالی ــی ته الملل
نمایشــگاه و چهــره ای اســت کــه تمامــی نمایشــگاه بروهــا بــدون 

شــک او را خــوب مــی شناســند . 
ــارات  ــی از افتخ ــد و یک ــاز 50 درص ــی جانب ــار دوالب ــاس بوج عب
امــروز جامعــه مــا بــه حســاب مــی آیــد . شــهید زنــده ای کــه هر 
کجــا باشــد آنجــا پــر مــی شــود از صمیمیــت و خاطــرات خوبــی 
کــه بــه شــیرینی عســل از زبــان او خــارج مــی شــود . بــا عبــاس 
بوجــار دوالبــی در آســتانه ســالگرد پیــروزی انقــالب شــکوهمند 
اســالمی مــردم ایــران گفــت و گویــی را انجــام داده ایــم تــا بنوعی 
قدرشناســی خودمــان را از جانفشــانی هــای عباس بوجــار دوالبی و 
بوجارهــای دیگــری کــه برایمــان ایــن افتخــار بــزرگ را رقــم زدند 

نشــان داده باشــیم ، کــه امیدواریــم اینگونــه هــم شــده باشــد . 
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*از معرفی خودتان شروع کنید ؟
عبــاس بوجــار دوالبــی ، متولــد پنجــم آذر مــاه ســال یکهــزار 
و ســیصد و چهــل و یــک ، بــرادر شــهید حــاج احمــد بوجــار 

ــرادر ســردار آزاده حــاج قاســم بوجــار دوالبــی  دوالبــی و ب
*خیلی به مادرتان ارادت داشتید ، اینطور نیست ؟ 

از ایــن حــرف هــا دیگر گدشــته اســت . من بعــد از خــدا بخاطر 
نقشــی کــه مــادرم در زندگــی مــان داشــت اغــراق نباشــد باید 
بگویــم کــه او را مــی پرســتیدم . مــادری کــه هم بــرای مــا مادر 
بــود و هــم پــدر . مــادری کــه در ســخت تریــن شــرایط بــرای 
بچــه هایــش مــادری را بــه گونــه دیگــری معنــا کــرد . مــادری 
ــراد  ــم و م ــا و هــم معل ــدر م ــود . هــم پ ــا ب ــادر م کــه هــم م
مــا . او فرشــته ای بــود کــه خداونــد بــرای مــا بــر روی زمیــن 

فرســتاده بــود . 
ــه  ــی جبه ــه راه ــاد ک ــی افت ــه اتفاق *چ
ــل  ــه باط ــق علی ــرد ح ــای نب ه

ــدید ؟  ش
واقعیــت ایــن اســت کــه مــن دوران 
در  را  ســربازی  مقــدس  خدمــت 
ــت  ــتان پش ــی کردس ــه جنگ منطق
ــده  ــران آم ــه ته ــته و ب ــر گذاش س
ــد  ــردم بای ــاس ک ــه احس ــودم ک ب
ــوم  ــه ش ــی جبه ــن راه ــرای ادای دی ب
ــق  ــه مناط ــه ب ــد ک ــم ش ــن ه و همی
آن  در   . رفتــم  جنــوب  عملیاتــی 
ــته  ــن داش ــال س ــدود 25 س ــا ح روزه
ــودم . ــزه ب ــرژی و انگی ــار از ان و سرش

*هدف شما در آن روزها از جبهه رفتن چه بود ؟ 
ببینیــد حضــرت امــام در آن مقطــع یــک فرمــان ۱0 مــاده ای 
مهمــی را صــادر کــرده بودنــد . فرمانــی کــه دیگــر حجــت را بر 
همــگان تمــام مــی کــرد . مــن بعــد از آن فرمــان مهــم بخاطــر 
ــرد  ــای نب ــه ه ــی جبه ــورم راه ــاع از کش ــرآن و دف ــن و ق دی
حــق علیــه باطــل شــدم تــا بــه وظیفــه ای کــه بــر دوش خــود 

احســاس مــی کــردم ، عمــل کــرده باشــم .
*این روزها مشغول چه کاری هستید ؟ 

در بخــش معاونــت نمایشــگاه بیــن المللــی در خدمــت مــردم 
ــور  ــئولیت ام ــه مس ــن اینک ــتم ، ضم ــورم هس ــوب کش خ

ــده دارم .  ــر عه ــز ب ــگاه را نی ــران و ورزش نمایش ایثارگ
*فکر نمی کنید جای برگزاری یک نمایشگاه جبهه و جنگ در محل 

برگزاری نمایشگاه بین المللی خالی باشد ؟ 
ــی  ــر م ــم فک ــن مه ــه ای ــه ب ــت ک ــا . مدتهاس دقیق

ــن  ــزاری چنی ــد برگ ــه بای ــاد دارم ک ــم و اعتق کن
نمایشــگاهی را در محــل دائمــی نمایشــگاهها 
تعریــف کنیــم . مطمئــن باشــید مــن بــا تغییراتــی 
ــت نمایشــگاه بوجــود آمــده اســت  کــه در مدیری
بــزودی پیشــنهاد برگــزاری چنیــن نمایشــگاهی را 
خواهــم داد . متاســفانه بایــد بگویــم که بســیاری از 
مســئوالن امــروزی نمــی داننــد کــه جبهــه و جنگ 
ــور  ــم قص ــئله ه ــن مس ــر همی ــت و بخاط چیس

ــرد .  ــی پذی ــورت م ص

*از بچه های آن روزهای جبهه و جنگ بگوئید ؟ 
ــم .  ــا بگوی ــاره آنه ــب را در ب ــک مطل ــط ی ــد فق ــازه بدهی اج
ــه امــروز ،  ــا ب مــن اعتقــاد داشــته و دارم کــه از خلقــت آدم ت
ــه پاکــی و صداقــت بچــه هــای دوران جبهــه و  ــی ب بچــه های
جنــگ وجــود نداشــته انــد . بچــه هایــی کــه خالصانــه بخاطــر 
اعتــالی وطــن ، از عزیزتریــن ســرمایه شــان یعنــی جــان خــود 
گذاشــتند و امنیــت امــروز را بــرای مــا بــه یــادگار گذاشــتند . 

*چند سال جبهه بودید ؟ 
ــرای مــن در جبهــه  متاســفانه اتفاقــات و مجروحیــت هایــی ب
ــداد کــه بیشــتر از 4 ســال افتخــار  رقــم خــورد کــه اجــازه ن

حضــور در جبهــه را داشــته باشــم . 
*جانبازی شما چگونه و کجا اتفاق افتاد ؟ 

ابتــدا بایــد بگویــم کــه در عملیــات والفجــر ۸ ، هــر دو پایــم 
توســط تــک تیرانــدازان عراقــی مــورد اصابــت تیــر مســتقیم 
ــالی پنــج  ــرار گرفــت و در مرتبــه دوم هــم در عملیــات کرب ق
ــا از ناحیــه شــکم دچــار مجروحیــت  ــاره باعــث شــده ت خمپ
ــه و  ــم کلی ــر ه ــال حاض ــم و در ح ــده و دل و روده ام را ببین ش
ــد .  ــاه شــده ان ــز کوت ــم نی ــده های ــدارم و دن ــرا ن کیســه صف

*چند در صد جانبازی دارید ؟
50 درصد ناقابل 

ــه  ــورد ، چگون ــر خ ــما تی ــای ش ــر دو پ ــه ه ــی ک *وقت
ــاندید ؟  ــه رس ــت جبه ــه پش ــان را ب خودت

در آن زمــان کمتــر اتفــاق افتــاده بــود کــه یــک رزمنــده هــم 
ــن  ــای م ــک پ ــد . ی ــورده باش ــر خ ــش تی ــر دو پای ــان ه زم
ــک  ــط ت ــه ران توس ــرم از ناحی ــای دیگ ــاق و پ ــه س از ناحی
تیرانــدازان عراقــی مــورد اصابــت قــرار گرفتــه بــود و مــن بــا 
توجــه بــه شــرایطی کــه وجــود داشــت نزدیــک بــه 5 کیلومتر 
ــه  ــک رودخان ــه ی ــح ب ــل صب ــا اوای ــم ت ــز رفت ــینه خی را س
رســیدم کــه در آنجــا بــرادران مــرا ســوار بــر قایــق کــرده و به 

پشــت جبهــه رســاندند . 
*در عملیــات کربــای پنــج شــرایط مجروحیــت شــما حادتر 

ــود ، توضیــح مــی دهید ؟  ب
در عملیــات کربــالی پنــج تــا نزدیکــی هــای صبــح بــرای خــط 
مقــدم خمپــاره و مهمــات مــی بردیــم کــه دم ، دم هــای صبــح 
ناگهــان خمپــاره عراقــی هــا بــه ســمت راســت مــن برخــورد 
کــرد و ناگهــان دل و روده ام بیــرون ریخــت . مــن در آن شــرایط 
بخوبــی دل و روده هــای خــودم را مــی دیــدم . همــه مــی گفتند 
حــاج عبــاس شــهید شــده اســت . بچــه هــا مــرا بهمــراه چنــد 
مجــروح دیگــر بــا وانــت بــه پشــت جبهــه منتقــل کردنــد کــه 
از جمــع آنهــا ، تنهــا مــن لیاقــت شــهید 
شــدن را نداشــتم و نتوانســتم بــه خیــل 

بــزرگ شــهدا ملحــق شــوم . 

*حرف آخر ؟
حــرف آخــر مــن کالمــی از مقــام معظم 
رهبــری اســت کــه فرمودنــد . بــا ایــن 
ســتاره هــای درخشــان - شــهدا - مــی 
ــه  ــی ک ــرد . کالم ــدا ک ــود را ه را پی ش
بایــد همــواره آن را آویــزه گــوش خــود 

قــرار دهیــم .    
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خرید سربازی
 درسال ۱۴۰۱! 

ــاون  ــعه تع ــک ، توس ــت  بان ــی ، پس ــپه ، مل ــی س ــای دولت بانک ه
ــه همــراه بانک هــای غیردولتــی  ، صنعــت و معــدن و کشــاورزی ب
ســامان ، آینــده ، صــادرات ، دی ، پارســیان ، تجــارت ، گردشــگری ، 
ایران زمیــن ، ســرمایه ، اقتصادنویــن ، شــهر و مؤسســه اعتباری ملل 
از حیــث شــاخص ســالمت بانکــی و ثبــات مالــی ، در وضعیــت قرمز 
ــرمایه  ــت س ــبت کفای ــد نس ــان می ده ــا نش ــد . آماره ــرار دارن ق
ایــن ۱۸ بانــک از حداقــل اســتاندارد ، یعنــی ۸ درصــد ، پایین تــر 
اســت . تازه تریــن گــزارش یــک نهــاد پژوهشــی نشــان می دهــد ، 
میانگیــن نســبت کفایــت ســرمایه ۸ بانــک دولتــی ۱.۱ درصد اســت 
. 6 بانــک عمــالً پایین تــر از شــاخص ۸ درصــد بــه فعالیــت خــود 
ادامــه می دهنــد و 4 بانــک هــم در دمــای منفــی ، حیــات دارنــد .

BANK
 ۱8 بانک در وضعيت قرمز! 

ــیون  ــت کمیس ــرد در نشس ــالم ک ــس اع ــق مجل ــیون تلفی ــخنگوی کمیس س
ــد  ــال دارن ــاالی 35 س ــه ب ــی ک ــموالن غایب ــرای مش ــربازی ب ــت س ــد خدم ــا خری ب
ــان ،  ــا پرداخــت 250 میلیــون توم ــر ب ــی و کمت ــدگان مــدرک کاردان ، موافقــت شــد . دارن

و کارشناســی ارشــد بــا پرداخــت 400 میلیــون تومــان و دارنــدگان مــدرک پزشــکی و دکتــرای تخصصــی کارشناسی 
و باالتــر بــا پرداخــت 600 میلیــون تومــان می تواننــد ســربازی خــود را بخرنــد . مشــموالن متأهــل بــه ازای هــر فرزنــد 20 
درصــد تخفیــف می گیرنــد )تــا ســقف 60 درصــد(. افــراد متأهــل تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی هــم 50 درصــد 
ــس  ــرح مجل ــن ط ــه ای ــبت ب ــلح نس ــای مس ــتادکل نیرو ه ــرباز س ــانی س ــرمایه انس ــس اداره س ــد . رئی ــف می گیرن تخفی
ــرا ایــن کار  ــا خریــد ســربازی موافــق نیســت ؛ زی واکنــش نشــان داد و گفــت : ســتادکل نیرو هــای مســلح به طورکلــی ب
)خریــد ســربازی( در ســال 96 بــا دو هدف گــذاری انجــام شــد ؛ نخســت اینکــه از تعــداد غایبــان کاســته شــود که متأســفانه 
تعــداد غایبــان در چنــد ســال گذشــته مضاعــف شــد و بیشــتر از پیش بینی هــا بــود یعنــی غیبــت مشــموالن ســربازی 
توســعه یافــت . در وهلــه دوم نیــز اجــرای ایــن موضــوع بایــد عادالنــه باشــد درحالی کــه خریــد خدمــت ســربازی عادالنــه 
نیســت لــذا بــه همیــن دو دلیــل گفتــه  شــده ، ســتادکل نیرو هــای مســلح موافــق ایــن طــرح نیســت . بــا ایــن  وجــود ، 
امیر دریــادار دوم غالمرضــا رحیمی پــور اضافــه کــرد: ایــن طــرح در کمیســیون های تخصصــی ازجملــه کمیســیون امنیــت 

ــرد . ــرار می گی ــی ق ــورد بررس م

۱0



هما با ۱63۷59۷ مسافر 
 ۱3.5 درصد از سهم بازار

ایران ایرتور با ۱425۸44 مسافر 
 ۱۱.۷5 درصد از سهم بازار

آسمان با ۱34۸440 مسافر 
 ۱۱.۱2 درصد از سهم بازار

ماهان با ۱223۱6۸ مسافر 
 ۱0.0۸ درصد از سهم بازار

آتا 9۸۱۱9۷ مسافر 
 ۸.09 درصد از سهم بازار

عملکرد 
شرکت های هواپیمایی ایرانی

 در پروازهای داخلی 
سال 1399

 هما » اول« 
 ماهان » سوم«

*رشد ۱4.5- درصد
*تعداد مسافر ۱2۱30۷30 

 *رشد 34.6- درصد
ساعت پرواز ۱9۸۷03 ساعت

صندلی عرضه شده ۱۸۸00359
لود فاکتور  6۷ درصد

۱-هما با 2۷۷۸۷ پرواز / ۱9.0۸ درصد از سهم پرواز
2-آسمان با ۱۸60۱  پرواز / ۱2.۷۷ درصد از سهم پرواز

3-ماهان با ۱25۸6 پرواز / ۸.64 درصد از سهم پرواز
4-زاگرس با ۱044۸ پرواز / ۷.۱۷ درصد از سهم پرواز

5-ایران ایرتور با ۱09۸۷ پرواز / ۷.54 درصد از سهم پرواز

رتبه های 
اول تا پنجم در 
تعداد مسافران 

جابجا شده 

تعداد پرواز  145672 

رتبه های اول تا پنجم 
تعداد پروازها 

بقیه شرکتها در رتبه بندی بعدی قرار دارند .
۱۱*بقیه شرکتها در رتبه های بعدی قرار دارند.



ــم از  ــر ه ــد ، دکت ــی کن ــات م ــک را مالق ــت پزش ــی من ــا کل  ب
آشــنا نبــودن بــه ســایت و مشــکالتی کــه در برنامــه نویســی این 
ــد،  ــی مــی کن سیســتم وجــود دارد حرصــش را ســر بیمــار خال
خســته و نــا امیــد یــک روز کاری را از دســت داده و در ایســتگاه 
ــه ایــن فکــر مــی کنــد کــه نســخه هــای الکترونیکــی  متــرو ب

چگونــه هفــت خــان رســتمی برایــش شــده انــد.

ــای  ــذف دفترچه ه ــرح ح ــته ط ــال گذش ــفند س ــدای اس از ابت
درمانــی کاغــذی تامیــن اجتماعــی و بیمــه ســالمت اجــرا شــد. 
ــود و در پیــک  ــق ب ــه شــدت ناموف حــذف دفترچه هــای بیمــه ب
پنجــم کرونــا کــه مراجعــات مــردم بــه مراکــز درمانــی بــه شــدت 
ــت  ــود و قابلی ــد ب ــف و ناکارآم ــرح ضعی ــن ط ــت، ای ــش یاف افزای

ــت. ــه را نداش ــامانه های مربوط ــه س ــاع ب ارج
نخســتین ارتباطــی کــه پزشــک بــا بیمــار دارد ارتبــاط چشــمی و 
تمرکــز پزشــک در معاینــه و احــواالت بیمــار اســت منتهــا بــا بــه 
روز شــدن نســخه نویســی و روی کار آمــدن نســخه الکترونیکــی 
پزشــک تمــام تمرکــز خــود را بــرای پــر کــردن پرسشــنامه داخل 
سیســتم مــی گذارنــد تا مبــادا مشــکلی در نوشــتن نســخه پیش 

بیایــد پرسشــنامه ای کــه فراینــد مثبتــی بــرای بیمار نــدارد.
رحیمــی دکتــر داروســاز داروخانــه ای واقــع در خیابــان فاطمــی 
مــی گویــد: مشــکالت بســیاری در ایــن نســخه هــا وجــود دارد 
بــه طــور مثــال: زمــان قطعــی بــرق دسترســی بــه سیســتم قطع 
ــه  ــه ب ــه درداروخان ــی ک ــی  و ازدحام ــی مان ــو م ــود و ت ــی ش م

وجــود مــی آیــد
ــی  ــد از کل ــد؛ بع ــی کن ــوان م ــراب عن ــی و اضط ــا نگران ــر ب  امی
انتظــار در صــف نوبــت وقتــی کدملــی را ارائــه مــی دهیــم متوجه 
مــی شــویم کــه پزشــک اشــتباها وارد کــرده یــا میــزان دارو را در 
نســخه مشــخص نکــرده و بیمــار بــا ســردرگمی راه دوبــاره مطــب 

اقبــال شــاکری نماینــده تهــران، ری ، شــمیرانات در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار ســمامدیا مبنــی بــر مزایا 
و معایــب نســخه هــای الکترونیکــی گفت : ایــن کار، کار بســیار ارزنــده ای بــوده و از رانت و ســوء اســتفاده 

هــا جلوگیــری می شــود .
نماینــده مــردم  تهــران، ری و شــمیرانات در ادامــه گفــت : عــدم پیــش بینــی زیرســاخت هــای مــورد 
نیــاز بیــن داروخانــه هــا و پزشــکان و عــدم تمایــل پزشــکان بــه ایــن موضــوع را بــه ایــن دلیــل کــه 
تاکنــون رهــا کار کــرده و بــا روش هــای مختلفــی داروهــای گوناگونــی را بــه بیمــار مــی دادنــد و هیــچ 

گونــه نظارتــی هــم نبــود از اصلــی تریــن مشــکالت ایــن طــرح اســت .
وی افــزود : آیــا داروهایــی کــه تجویــز مــی کردنــد موجــود بــوده یــا نــه؟ آیــا ایــن داروهــا بــرای مــوارد خــاص تاثیــر قطعــی دارند 
؟ آیــا مجموعــه داروهایــی کــه تجویــز مــی کننــد بــه هــم مرتبــط هســتند یــا متعــارض هســتند؟ و .... منتهــا بــا نســخه نویســی 
الکترونیکــی همــه ایــن مــوارد رصــد مــی شــود ، ضمــن اینکــه شــدت نســخه نویســی و شــدت حضــور داروهــا نیــز رصــد نمــی 

. د شو
 شــاکری در پایــان گفــت : عــدم زیــر ســاخت هــای الزم مبنــی بــر اینکــه شــبکه همیشــه وصــل باشــد ، ارتبــاط بیــن داروخانــه 
و پزشــک و مراکــز درمانــی برقــرار باشــد . بــه نظــر بنــده کار بســیار ارزنــده اســت و مســئولیت پذیــری پزشــکان را افزایــش مــی 
دهــد و وزارت بهداشــت هــم بــا نظــارت دقیــق تــری از رانــت هــا و ســوء اســتفاده هــای احتمالــی جلوگیــری مــی کنــد و بــه همین 

دالیــل نیــز بنــده بــر اســتمرار ایــن موضــوع تاکیــد دارم.

عدم استقبال از 
طرحی ضعيفنسخه های الکترونیکی

 و ناکارآمد!
ــا  را در پیــش مــی گیــرد ، بــرای اصــالح کــردن نســخه منتهــا ب
منشــی کــه همگــی بــا ویژگــی هــای شــاخص ایشــان آشــنایی 

داریــم روبــرو مــی شــویم.
برخــی پزشــکان ســن باالیــی دارنــد و اطالعــات کامپیوتــری آنهــا 
از نــوه هایشــان هــم کمتــر اســت و نداشــتن شــرایط بــرای تجهیز 
کــردن مطــب بــرای ارائــه نســخه هــای الکترونیکــی گالیــه منــد 

. . هستند
نکتــه دیگــر اینکــه مناطــق محــروم کــه بــرق و آب و گاز ندارنــد 
ــت  ــه اینترن ــد ب ــی توانن ــه م ــرایط چگون ــن ش ــکان در ای پزش

ــد؟ ــی بپیچن ــخه الکترونیک ــا نس ــند ت ــته باش ــی داش دسترس
شــاید نکتــه دیگــری فرامــوش شــده اســت کــه در شــرایطی کــه 
هکــر هــا خیلــی راحــت  وارد هــر ســامانه و سیســتمی می شــوند 
ــدون  نســخه هــای متعــددی مــی توانیــم قاچــاق دارو انجــام و ب

مانــع مــی تواننــد سیســتم توزیــع دارو را دور بزننــد.
بــا وجــود مشــکالت بــه وجــود آمــده تاکنــون نشــان داده کــه نــه 
ــه درســتی  ــد از حــق بیمــه خــود ب تنهــا بیمه شــدگان نمی توانن
اســتفاده کننــد بلکــه هنــوز امنیــت اطالعــات محرمانــه بیمــاران 
تضمیــن نشــده اســت. از طرفــی مبنــای درمــان در ایــن سیســتم 

داشــتن شــماره ملــی اســت .
از ســویی دیگــر بحــث امنیــت اطالعــات و محرمانگــی داده هــای 
بیمــاران مطــرح مــی شــود کــه »امنیــت ایــن اطالعــات چگونــه 
ــل  ــتم های متص ــه سیس ــا هم ــام دنی ــود؟ در تم ــن می ش تأمی
ــا  ــوند ی ــه ش ــری مواج ــه هک ــا حمل ــکان دارد ب ــت ام ــه اینترن ب
ــا تــالش می شــود ایــن مشــکل  اطالعاتــی از آن هــا درز کنــد آی

ــود؟ ــظ ش ــاران حف ــرار بیم ــد و اس ــل برس ــی به حداق امنیت

حمایت شاکری از طرح !
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طرز هتیه
مواد الزم 

روغن دنبه روغن دنبه 
ــای  ــن ه ــن روغ ــالم تری ــه از س ــتید ک ــی دانس ــا م آی
موجــود در بــازار روغــن دنبــه اســت . اگــر از بــوی بظاهــر 
ــوید  ــراه ش ــا هم ــا م ــد ب ــی آی ــان م ــایند آن بدت ناخوش
ــن  ــا روغ ــد ت ــکار کنی ــه چ ــم ک ــما بگوئی ــه ش ــا ب ت
ــد .  ــته باش ــی داش ــوب و مطلوب ــوی خ ــما ب ــه ش دنب

• بایــد بایــد حــرارت کــم باشــه  و حتمــا زود بــه زود 
هــم بزنیــد تــا کــه تــه نگیــرد . 

• حــدود 2 تــا 3 ســاعت و شــاید کمــی هــم بیشــتر 
طــول مــی کشــد تــا روغــن مــا درســت بشــود. 

• زمانــی روغــن مــا امــاده اســت کــه دنبــه هــا طالیی 
شــده باشــند . وقتــی طالیــی شــد ،گالب و درصــورت 

دلخــواه رزمــاری  رابــه آن اضافــه مــی کنیــم .

ابتــدا دنبه را شســته و بــه قطعات کوچکتر خــرد کرده 
و بــا دنــده درشــت چــرخ گوشــت، چــرخ مــی کنیم ، 
ســپس دنبــه هــا را داخــل قابلمه ریختــه و بعــد بقیه 
مــواد را روی آن مــی ریزیــم و روی حــرارت کــم قــرار 
داده در قابلمــه را مــی بندیم تا حســابی اب بینــدازد . 
ســپس در قابلمــه را برداشــته و از ایــن بــه بعــد بدون 
در اجــازه مــی دهیــم تــا روغــن مــا درســت شــود . 

نکته های مهم

دنبه گوسفندی 2 کیلو
سیب ۱ عدد
پیاز 2 عدد
هل 5 عدد

چوب دارچین دو تکه
گالب 2 قاشق غذاخوری

رزماری درصورت دلخواه 
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گفت و گو با یک عاشق 
در تیراندازی معلولین

موانع بسیاری برسرراه تیراندازان معلول قرار دارد! 
امیری

خودتان را معرفی کنید ؟
حســین امیــری هســتم متولــد ۱33۸ در شــهر خرمشــهر کــه هم 
اکنــون ســاکن اهــواز هســتم ، از بچگــی عاشــق فوتبــال بــودم تا 
جوانــی هــم بــازی می کــردم تعریــف از خــود نباشــد فوتبالیســت 
خوبــی هــم بــودم کــه ماجــرای جنــگ و بعــد ازآن هــم جانبــازی 

دیگراجــازه نــداد ادامــه بدهم.
ــه  ــرای افــرادی کــه شــناختی ازآن ندارنــد چگون ــدازی را ب تیران

تعریــف مــی کنیــد؟
 ایــن رشــته بــه غیــر از توان جســمانی بــاال و اســتعداد نیــاز مبرم 
بــه تــوان بــاالی روحــی و روانــی دارد، در مجموع بســیار ســخت و 
پرهزینــه هســت چــون درآن تجهیــزات محــور مــی باشــد و اکثر 

تجهیــزات آن هــم وارداتی اســت . 
ازچه زمانی وارد تیراندازی شدید؟

ــال  ــدازی را زدم و از س ــتارت تیران ــش اس ــال پی ــدودا 22 س ح
ــن  ــازان و معلولی ــی جانب ــم مل ــرمربی تی ــوان س ــه عن ــم ب 92ه

ــدم . ــاب ش انتخ
چه عناوینی را کسب کردید؟

ــا درحــوزه بیــن  ــی داشــته ام. ام ــاد عنــوان قهرمان کشــوری زی
ــوئیس را دارم . ــابقات س ــوم مس ــام س ــی مق الملل

چــی شــد بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی جانبــازان و معلولیــن 
انتخــاب شــدید؟

ــرای مــن ارســال شــد  ســال 2009 از کشــور عــراق دعوتنامــه ب
مبنــی بــر اینکــه هدایــت ایــن تیــم را بــه عهــده بگیــرم ، بعــد 
ازاتمــام قــرارداد هــم برگشــتم و درهمــان زمــان ازســوی کمیتــه 
ــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی جانبــازان و  پارالمپیــک ایــران ب

معلولیــن انتخــاب شــدم .
ــدازی  ــرفت تیران ــث پیش ــدر باع ــراق چق ــما در ع ــات ش تجربی

ــد؟ ــران ش ای
بالطبــع حضــور مــن در یــک کشــور دیگــر فضایــی را برایــم مهیا 
ــف  ــاط ضع ــورد نق ــق در م ــت تحقی ــتر فرص ــه بیش ــاخت ک س
تیرانــدازان و مربیــان را داشــته باشــم .یکــی از ایــن نقــاط ضعــف 
مبحــث روانشناســی بــود کــه متاســفانه در ایــران مــورد توجــه 
ــرده  ــهای فش ــراق در کالس ــتم از ع ــت.در بازگش ــرار نمی گرف ق

ــاء دادم. ــه ارتق ــن زمین ــم را در ای ــرکت و دانش ــی ش روانشناس
ــی  ــه چیزهای ــما  چ ــد ش ــکاران از دی ــر راه ورزش ــر س ــع ب موان

ــتند؟ هس
ببینیــد مــن راجــع بــه ورزشــهای دیگــر چــون تخصصــی 
ــته  ــی در رش ــم ، ول ــت کن ــم صحب ــی توان ــدارم نم ن

ماننــد همــه جنوبی هــای خونگــرم کشــورمان کــه بــا تــوپ 
ــود  ــال ب ــق فوتب ــوند، عاش ــزرگ می ش ــد و ب ــال متول فوتب
ــا  ــرد ت ــازی می ک ــم  ب ــوب ه ــی خ ــاف خیل ــق و االنص والح
جائیکــه همــه آنهایــی کــه او را می شــناختند آینــده روشــنی 
ــروع  ــا ش ــه ب ــا اینک ــد،  ت ــی می کردن ــش بین ــش پی را برای
جنــگ تحمیلــی حســین بــه جمــع جانبازانــی پیوســت کــه 

ــرد.  ــدا می ک ــال ج ــش را از فوتب ــد راه بای
حســین در یــک انتخــاب ســخت حضــور در رشــته تیراندازی 
ــی  ــه تمام ــم ب ــد و در آن ه ــن را برگزی ــازان و معلولی جانب
افتخــارات ممکــن دســت یافــت ، رشــته ایــی کــه در حــال 

ــد. ــت می کن ــه در آن فعالی ــت ک ــال  اس ــر 22 س حاض
حســین امیــری از شــرایط حاکــم بــر ورزش و علــی الخصوص 
ورزش جانبــازان و معلولیــن 
چنــدان راضــی نیســت و 
همیــن مســئله بهانــه 
ــه  ــا ب ــد ت ــی ش ای
ســراغش رفتــه و 
ــی  ــت و گوی گف
ــام  ــا او انج را ب

ــم . دهی
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تیرانــدازی موانــع زیــاد از جملــه گرانــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــدازی ب ــزات تیران تجهی

ــار  ــه از اقش ــن هم ــه معلولی اینک
ضعیــف جامعه هســتند ، عــدم ارتقا 
مربیــان در شــهرها و اســتان ها، 
عــدم توزیــع برابــر و عادالنــه 
ــدازان  ــه تیران ــرای هم ــزات ب تجهی
ــت  ــدم درک درس ــتانها ، ع در اس
ــته  ــن رش ــتان از ای ــی دوس برخ
و داشــتن تفکــر و تصمیمــات 
عجوالنــه و غیــر تخصــص ازجملــه 

موانــع بــر ســر راه ایــن رشــته بــه 
ــد . ــی آین ــاب م حس

چقــدر خودتــان را در ایــن حــوزه موفــق 
مــی دانیــد؟

البتــه  کــه خیلــی خــودم را موفــق نمیدانــم ولــی بــا توجــه بــه 
نحــوه عملکــرد متفاوتــی کــه در تیم ملی داشــتم و کســب نتایج 
بایــد بگویــم کــه در مقایســه با قبــل وضعیــت بهتری داشــتیم .
ایــن وجــه تمایــزی کــه در تمرینــات عنــوان کردیــد نســبت به 

دوره هــای قبــل دقیقــا چــه بــود ؟
بایــد بگویــم کــه مــن اصــوال اهــل تحقیــق هســتم بــا توجــه 
ــی  ــن جزئ ــته ام ای ــی داش ــه از جوان ــی ک ــوع فعالیت های ــه ن ب
از خصوصیــات فــردی مــن شــد ، لــذا بــا توجــه بــه تجربیاتــی 
کــه خــودم در اردوهــای تیــم ملــی کســب کــرده بــودم و مدتی 
هــم  کــه در عــراق فعالیــت داشــتم و دورهــای فشــرده ایــی که 
ســپری کــردم شــروع بــه تدویــن برنامــه مــدون و جدیــد برای 

تیــم ملــی کــردم.
از جملــه تمرینــات قدرتــی ، به ویــژه  تمرینــات ذهنــی ، و ابداع 
ــعی  ــوع س ــات ، درمجم ــی از تمرین ــرای برخ ــد ب ــایل جدی وس
ــوع در  ــم و تن ــم کن ــت ک ــداوم و یکنواخ ــر زدن م ــردم از تی ک
تمریناتــی کــه ذهــن تیرانــداز را بــه چالــش می انــدازد را اضافــه 
کنــم ، کــه متاســفانه خیلــی از ایــن تمرینــات نــا تمــام مانــد.
فکــر می کنیــد نقطــه قــوت حســین امیــری در امــر مربیگــری 

؟ چیست
دوران  طــول  در  امیــری  حســین 
مربیگــری خــود هیــچ پیشــنهاد یــا 
ــت  ــچ وق ــرد و هی ــادی را رد نک انتق
از مشــورت کــردن تــرس و خجالتــی 
نداشــت  ، حتــی بــا شــاگردان خودم 
ــات  ــوه تمرین ــه نح ــع ب ــم راج ه

ــم . ــی کن ــرده و م ــورت ک مش
اگــر اشــتباه نکنــم در صحبتهــای 
تــان گفتیــد دوران شــما دوران 
ارتقــا ســطح تیرانــدازی جانبــازان 

ــرا؟ ــود ، چ ــن ب و معلولی
نتایجــی کــه کســب کردیــم ایــن 

ادعــا مــرا ثابــت مــی کنــد !
ــه  ــه کار ب ــروع ب ــدو ش ــن از ب م

ــدازان قدیمــی دعــوت  اســتعدادیابی پرداختــم ، حتــی از تیران
کــردم حضــور داشــته باشــند،  از مربیــان شــهرها و اســتان ها 
ــرای ارتقــا آنهــا تــدارک  غافــل نشــدم دوره هــای آموزشــی ب
دیــدم الزم اســت ذکــر کنــم کــه خیلــی برنامــه هــای دیگــری 
آمــاده کــرده بــودم بــرای ارتقــا بیشــتر ایــن رشــته کــه فرصت 

بــرای اجــرای آنهــا نشــد. 
ــا  ــراه ی ــخت هم ــیر س ــن مس در ای
ــه االن  ــتید ک ــم داش ــی را ه همراهان
یادشــان کنیــد کــه اگرآنهــا نبودنــد 

ــود ؟ ــم نب ــت ه ــکان موفقی ام
بلــه ، همراهان زیــادی داشــتم که در 
ایــن راه بــه مــن کمــک کردنــد .ولی 
از زحمــات بــی دریــغ ســرکار خانــم 
ــم  زینــب علی اکبــری ســاده نمیتوان
بگــذرم ، دختــر بســیار بــا اســتعداد 
ــن هــا مــی باشــد  ــق بهتری کــه الی
همیشــه هــم یــار و کمــک بــرای من 

و هــم بچــه هــا بــود.
 در صحبتهــای خــود عنــوان کردیــد کــه 
عــدم درک درســت برخــی دوســتان از ایــن رشــته مــی شــود 

بیشــتردراین بــاره توضیــح بدهیــد؟
ببینیــد اجــازه دهیــد برایتــان مصداقــی عنــوان کنــم ، مهرمــاه 
گذشــته انگلســتان طــی فراخوانــی بــرای جــذب مربــی شــروط 
ــان  ــروط زم ــن ش ــی تری ــی از اصل ــرد، یک ــرح ک ــود را مط خ
ــمی  ــل شش ــب حداق ــرای کس ــوزش ب ــن  و آم ــال تمری 6 س
جهــان بــود ، بــا کمــی تامــل برداشــت آن بسیارســاده اســت ، 
و آن موضــوع  تفــاوت دردیــدگاه اســت . مــا دیــد مــدال آوری 
داریــم ، ولــی آنهــا بــه دنبــال آمــاده کــردن زیــر ســاخت ورزش 
خــود هســتند ، در حالیکــه ورزشــکاران مــا در حــال حاضــر بــا 
ــگاه برنامــه  ــگاه ن ــات کــم در جایــگاه ششــم هســتند .ن امکان
محــور نیســت ، بایــد نگــرش ســازنده باشــد کــه در تمرینــات 
مــدون تکنیــک ، تاکتیــک ، قــوای جســمانی و روحــی و روانــی 
، تغذیــه و ... در یــک بــازه زمانــی مشــخص رشــد داده شــود تــا 
ــه مــرز پختگــی کامــل برســد و آمــاده رقابت هــای  ــداز ب تیران
ــا  ــام اول ت ــب مق ــه کس ــه اینک ــد ن ــی باش ــنگین بین الملل س

ســوم کشــوری اوج آرزوهــای او باشــد .

صحبت آخر
ــم  ــی می کنی در دوره ی زندگ
کــه امکانــات فراوانــی داریــم 
از اســتعدادهای بالقــوه کــه در 
کشــور مــا بیشــمار اســت تــا 

علــم و تکنولــوژی و ...
امیــدوارم کــه مســئولین هــم 
ــه در  ــری ک ــه ت ــگاه منصفان ن
خــور و شــان تیراندازی باشــد 
بــه ایــن رشــته و ورزشــکاران 
آن داشــته باشــند تا بیشــتراز 
ــش در  ــاهد درخش ــل ش قب
میادیــن بیــن المللــی و اهتزار 
پرچم کشــور عزیزمان باشــیم 
ــم از  ــکر میکن ــن تش .همچنی
مجلــه ســما ، بــه خاطــر اینکه 
ایــن فرصــت را در اختیــار مــن گذاشــتند تــا صحبــت کنــم و 
خیلــی خوشــحالم کــه ســبب تشــکیل کانونــی شــده انــد کــه 
ــه گــوش مســئولین مــی رســانند و آرزو  صــدای معلولیــن را ب
مــی کنــم قلمشــان در مســیر توســعه و ارزش نهــادن بــرای این 

قشــر از جامعــه باشــد.
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 پدیــده مجرمانــه: جــرم را بــه صورتهــاي 
مختلفــي تقســیم کــرده انــد

ــته از  ــه آن دس ــرم ب ــي ج ــر اجتماع از نظ
اعمــال انحرافــي کــه بــه اعتقــاد گــروه یــا 
گروهــاي حاکــم خطرنــاک تلقــي مي شــود 
اطــالق مــی گــردد بدیهــی اســت کــه در 
هــر گــروه اجتماعــي انحــراف از ضوابــط 
ارزشــها صــورت  و 
و  مــي  گیــرد 
ایــن انحرافهــا 
الزمــه تحــول 
و  جامعــه 

پیشرفت 
آن  تعالــي  و 
جامعــه اســت. از 
نظــر حقــوق جــزا ، تعریــف 
ــن  ــي جــرم مــالک اعتبــار اســت و از ای رســمي و قانون
لحــاظ جــرم بــه فعــل یــا تــرک فعلــي گفتــه مي شــود 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــراي آن مجازات ــذار ب ــون گ ــه قان ک
ــه  ــد . ک ــکاب یاب ــؤل ارت ــخص مس ــرف ش ــد و از ط باش
ایــن تعریــف کامــال منطبــق بــر مــاده 2 قانــون مجــازات 

ــد. ــي  باش ــالمي م اس
مــاده 2:هــر فعــل یــا تــرک فعلــي کــه در قانــون بــراي 

آن مجــازات تعییــن شــده باشــد جــرم مــی باشــد .
ــي  ــه عمل ــرای آن ک ــرم  ب ــده ج ــکیل دهن ــر تش عناص
ــدن  ــع آم ــد جم ــازات باش ــل مج ــرم قاب ــوان ج ــه عن ب

ــرورت دارد: ــد ض ــري چن عناص
اوال از طــرف قانــون بعنــوان جــرم پیــش بینــي و مجازات 

بــراي آن مقــرر شــده باشــد)عنصر قانونــي جرم(. 
ثانیــا فعــل یــا تــرک فعــل بصــورت و در شــرایط 

خــاص باشــد نــه تصــور و اراده اي کــه فعلیت 
پیــدا نکــرده اســت )عنصــر مادي جــرم(. 

ــر  ــا تقصی ــه ی ــد مجرمان ــا قص ــا وب ثالث
ــر  ــد) عنص ــه باش ــورت گرفت ــي ص جزای

ــرم( ــي ج ــا روان ــوي ی معن
کلیات 

جرائــم رایانــه ای : ماهیــت جرائــم رایانــه 
ــاوري  ــزون فن ــعه روز اف ــي از توس اي ناش
اطالعــات و ورود بــه عصــر اطالعــات 

اســت کــه رایانــه مــي تواند ابــزار، هــدف و 

 موضــوع ارتــکاب جرم باشــد ، وغالبــا به دو دســته تفکیک
 مي شوند

 دســته اول دارای عناویــن و توصیــف هــاي جزایــي 
ــه اي ،کالهبــرداري  کالســیک هســتند نظیــر جعــل رایان
رایانــه اي وجاسوســي رایانــه اي کــه در ایــن جرائــم رایانــه 
بــه عنــوان ابــزاري بــراي رفتــار مجرمانــه بــه کار مــی رود

دسته دوم جرایم رایانه اي جدیدند : 
ــاوري  ــري فن ــه کارگی ــي ب ــي از چگونگ ــم ناش ــن جرائ ای
ــر  ــي غی ــر دسترس ــي نظی ــتند جرائم ــات هس اطالع
ــه  ــاي رایان ــتم ه ــا و سیس ــالل در داده ه ــاز، اخت مج
ــتند . ــد هس ــم جدی ــوع جرائ ــن ن ــگاری ای ــرزه ن اي ه
ــودن  ــال ب ــرض م ــا ف ــرم ب ــوع ج ــته موض ــردو دس  در ه
ــران،  ــال دیگ ــات م ــا و اطالع ــودن داده ه و دارای ارزش ب
ــالق  ــی، اخ ــایش عموم ــردی، آس ــایش ف ــت، آس امنی

ــت. ــراد اس ــت اف ــی و حیثی عموم
ــاوري  ــوزه فن ــه در ح ــوان مجرمان ــن عن ــي تری عموم
ــدام  ــن اق ــت اولی ــد در حقیق ــی باش ــک م ــات ، ه اطالع
بــراي شــروع یک جــرم رایانــه ای یــا بهتــر بگوییــم رفتار 
قابــل ســرزنش در فضــای ســایبری دسترســي غیــر مجــاز 
ــتم  ــر سیس ــي ه ــور کل ــه ط ــبکه ب ــه ، ش ــه داده ، رایان ب
رایانــه اي اســت کــه مربــوط بــه شــخص دیگــری باشــد 
ــات،  ــراي اطالع ــد ب ــی توان ــاز م ــر مج ــن ورود غی . گاه ای
داده هــا، برنامــه هــا یــا سیســتمهاي رایانــه اي غیــر مجاز 
بــرای مرتکــب نشــان دادن مهــارت شــخص، کســب مــال 
مربــوط بــه دیگــري ، اختــالل وخرابــکاري ، جاسوســي و... 
باشــد . ایــن عمــل فارغــش از نیــت مرتکــب کامــال یــک 
رفتــار قابــل ســرزنش وناپســند اســت . ونحوه ارتــکاب این 
جرائــم عبــارت اســت از، ورود، تحصیــل ، حــذف، اختــالل ، 
دســتکاري و ... در. نبــود قانــون در عرصــه ســایبر همچــون 
دیگــر عرصــه هــا و مظاهــر پیشــرفت بشــري بــه هــرج و 
مــرج مــي انجامد درســت شــبیه 
بــه آییــن نامــه رانندگــی و روز 
ــي کــه اتومبیــل ســاخته  اول
ــررات  ــه مق ــي ب ــد کس ش
ــی  ــرد ول ــي ک ــه نم آن توج
ــي  ــي ناف ــر کس ــروزه کمت ام
لــزوم مقــررات رانندگــی 
ــروز  ــر ام ــه اگ ــت چراک اس
ــم  ــي کان ل ــررات رانندگ مق
یکــن تلقــي شــود چــه روي 

ــد داد! خواه

کالهبرداری رایانه ای! )2(

فصل اول تعریف جرم
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قانون مهم دنیا برای 
درک بهتر موفقعیت !  

ــد داد.  ــان رخ خواه ــی در جه ــتباه ممکن ــا و اش ــر خط ه
تفســیر ایــن قانــون در واقــع می گویــد کــه از هــر اتفاقــی 
ــس  ــد. پ ــما رخ می ده ــرای ش ــید، ب ــان بترس در زندگی ت
اگــر احتمــال بروز اشــتباه یــا خطایــی را در هنــگام انجــام کاری 

می دهیــد، شــرایط را بــه نوعــی تغییــر بدهیــد کــه مانــع از 
بــروز ایــن اشــتباهات شــوید.

ــه  ــود را ب ــکالت خ ــد مش ــر بتوانی اگ
طــور کامــل و واضــح روی کاغــذ بنویســید 
ــع  ــد، در واق ــخص کنی ــات آن را مش و جزیی

ــد.  ــل کرده ای ــکل را ح ــف مش نص
ــن  ــه ذه ــت دادن ب ــرای جه ــی ب ــن قانون چنی
شــما در مواقعــی اســت کــه نمی دانیــد چطــور 
ــت  ــرایط را مدیری ــل و ش ــده را ح ــش آم ــکالت پی مش
کنیــد. بــا نوشــتن و شــرح کامــل موضــوع، ذهــن شــما 
ــد  ــد و می توانی ــکل می رس ــتی از مش ــد درس ــه دی ب

مســیر درســت را بهتــر تشــخیص دهیــد. ــام دادن  ــگام انج ــکل هن ــن مش بزرگ تری
ــما  ــه ش ــی ب ــه کس ــت ک ــن اس کاری، ای
ــام  ــه کاری انج ــد چ ــا بای ــد دقیق نمی گوی

ــد. دهی
 برقــرار نشــدن ارتبــاط صحیــح بیــن کاری کــه 
بایــد انجــام شــود و تصــوری کــه در ذهــن شــما 
اســت، باعــث می شــود رونــد صحیحــی طــی نشــود 

اگــر همیشــه اطالعــات و هــوش را در اولویــت و نتیجــه رضایــت بخــش نباشــد.
قــرار دهیــد، پــول بــه طــور مــداوم بــه ســمت شــما 

خواهــد آمــد.
ــر  ــت در ه ــرای موفقی ــه ب ــد ک ــوش نکنی  فرام
کاری عــالوه بــر هوشــمندی، بــه آگاهــی و دانــش 
نیــاز اســت. اگــر بتوانیــد ایــن دو را همیشــه بــا هم 

ــد، موفقیــت دائمــی در زندگــی شــما  همــراه کنی
ــود. ــن می ش تضمی

زمانــی کــه مجبــور نیســتید دربــاره چیــزی تصمیــم بگیریــد، 
پــس بهتریــن کار ایــن اســت کــه تصمیمــی نگیریــد. 

بــه ایــن دلیــل کــه تصمیمــات عجوالنــه و ناآگاهانــه در نهایت 
عواقــب منفــی و مشــکالت زیــادی در زندگــی شــما ایجــاد 

خواهــد کــرد.

قانون مورفی
)Murphy’s Law(قانون کیدلین

)Kidlin’s Law(

قانون گیلبرت
)Gilbert’s Law(

قانون والسون
)Walson’s Law(

قانون فالکلند
)Falkland’s Law( 
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۱- چشــم ســوم بــا ســینوس هــا در ارتبــاط اســت. پــس بــرای 
فعــال ســازی چشــم ســوم مــی توان از شســت و شــوی ســینوس 

هــا و حفــره هــای داخــل جمجمــه ســر کمــک گرفــت.
2- ماســاژ و ضربــه هــای آرام بــه چاکــرای ششــم باعــث تحریک 
ایــن چاکــرا مــی شــود. البتــه در ابتــدا بــه صــورت فیزیکــی و 
در ادامــه بصــورت ذهنــی. ایــن تمریــن بایــد در حیــن مراقبــه و 
آرامــش و خلســه انجــام بگیــرد. در وضعیــت آلفــا مــی توانیــد 

ایــن تمریــن را انجــام دهیــد. 
3- تمریــن تراتــاکا کــه بــا تمرکــز بــر چشــم ســوم همراه اســت 
ــد.  ــک کن ــرا کم ــن چاک ــازی ای ــال س ــه فع ــد ب ــی توان ــم م ه
ــاب  ــه کت ــز ب ــش تمرک ــاکا و افزای ــوزش ترات ــت آم ــه: جه توج
ــتاد  ــنده: اس ــی )نویس ــا عال ــدی ت ــه، از مبت ــوگا در ۷ مرحل »ی
محمدرضــا یحیایــی(« کــه شــامل تمرینــات تنفســی و تمرکــز با 

شــعله شــمع و غیــره اســت، مراجعــه کنیــد.
ــط  ــه ای در وس ــه نقط ــد ک ــم کنی ــه، تجس ــت مراقب  4- در حال
پیشــانی وجــود دارد کــه کــم کــم بــه صــورت دایــره ای بــزرگ و 
بزرگتــر شــده و بــه قطــر حــدود 20 ســانتی متــر رســیده اســت
5- هــر چیــز زائــد و اضافــی را از اطــراف خــود دور کنیــد. چــه 
وســایل اضافــی در محیــط کار و زندگــی، و چــه افــکار مزاحــم و 

منفــی را از درون و ذهــن خــود 
6- بــا آگاهــی کامــل در وضعیــت ســجده قــرار گرفتــن بســیار 
ســودمند اســت، چــون چاکــرای ششــم را تحریــک کــرده و فعال 
ــا آگاهــی کامــل و تمرکــز، یکــی از  ــدن نمــاز ب مــی کنــد. خوان

راههــای فعــال ســازی چشــم ســوم اســت
ــر  ــا، تکــرار و تمرکــز ب ــا وضعیــت آلف ــت مراقبــه و ی ۷- در حال
ــه:  ــید. توج ــته باش ــم« داش ــر( »اوووووممممممم ــرای )ذک مانت
یادتــان باشــد، پــس از بــاز کــردن هــر چاکرایــی، بطــور موقــت 
آنــرا ببندیــد تــا از خــروج انــرژی و بــه هــدر رفتــن آن جلوگیری 
کنیــد؛ همچنیــن مانــع از ورود انرژیهــای زائــد و منفــی و همچنین 

ــرژی شــوید . دزدی ان
 عائم و نشانه های باز شدن چشم سوم 

۱- از نشــانه هــای بــاز شــدن چشــم ســوم این اســت کــه از درک 
شــهودی باالیــی برخــوردار مــی شــوید. بــا خــود برتــر راحــت 

روش هایی برای 
فعال سازی چشم سوم  قسمت چهارم

تــر ارتبــاط برقــرار مــی 
کنیــد. جــواب ســؤاالت 
ــی از  ــه راحت ــود را ب خ
ــت  ــود دریاف ــهود خ ش

مــی کنیــد
2- گاهــی اوقــات رویــدادی 
ــی  ــی م ــش بین ــل پی را از قب

توجــه: رجــوع شــود بــه کتــاب »یــوگا کنید. 
در ۷ مرحلــه، از مبتــدی تــا عالــی )نویســنده: اســتاد محمدرضــا 

یحیایــی(«
 قسمت چشم سوم - تله پاتی

 3- فقــط از دیــد ظاهــری بــه ماجرایــی نــگاه نمــی کنیــد، بلکــه 
عمــق آن مســئله را درک خواهیــد کــرد. 4- ممکــن اســت بــه نور 

حســاس شــده و نورهــای درخشــان، چشــم شــما را آزار دهند.
 5- ممکــن اســت دچــار ســردرد شــوید، نگــران نباشــد، بهترین 

راه بــرای کــم کــردن ایــن فشــار، قــدم زدن مــی باشــد.
6- ممکــن اســت در نقطــه »اجنــا« دچــار فشــار و یــا درد شــوید. 
در هنــگام بــاز شــدن چشــم ســوم، ایــن فشــارها عادی هســتند.
۷- قــدرت تلــه پاتــی در شــما افزایــش مــی یابــد، بــه بیــداری 
ــی و  ــن بین ــدرت روش ــید، و دارای ق ــی رس ــوی م ــی و معن درون

روشــن شــنوی و غیــره مــی شــوید. 

ــوم  ــم س ــازی چش ــال س ــازی و فع ــرای پاکس ب
ــر  ــا اگ ــت، ام ــک گرف ــتاد کم ــک اس ــد از ی بای
ــه  ــد، ب ــی دهی ــام م ــن کار را انج ــان ای خودت
ــرای اول  ــد از چاک ــه بای ــید ک ــته باش ــاد داش ی
شــروع بــه پاکســازی کــرده و پلــه پلــه مراحــل 
ــم  ــی کن ــد م ــم تأکی ــاز ه ــد و ب ــام دهی را انج
ــد. ــودداری نمایی ــف خ ــات مضاع ــه از تمرین ک

ــیر  ــال، مس ــن ح ــما در ای ش
ــود  ــی خ ــرای زندگ ــتی ب درس
ــرار داده  ــدف ق ــوان ه ــه عن ب
ــود را  ــخصی خ ــانه ش و افس
ــد و  ــی درک کــرده ای ــه خوب ب
دیگــر دلیلــی بــرای کارهــای 

ــد. ــی بینی ــب نم نامناس

ــا را  ــانه ه ــل نش ــی کام ــاز و آگاه ــمی ب ــا چش ب
دنبــال کنیــد و ســعی کنیــد بــرای بدســت آوردن 
ــان  ــه خودت ــاد ب ــد، زی ــی خواهی ــه م ــزی ک چی
ــان باشــد، هــر چیــزی، در  ــد. و یادت فشــار نیاوری
زمــان خــودش اتفــاق مــی افتــد. تمریــن و تکرار 

ــه زور متوســل نشــوید. کنیــد، امــا ب

توجه

مهم
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غذاهای پخته شده ای که چنانچه دوباره گرم شوند ضرر دارند عبارتند از :
۱-کرفس : به سبب آنکه نیترات دارد.

2-چغندر: به سبب آنکه نتیرات دارد و زمانیکه دوباره داغ می شود به شدت زیان آور است.
3-تخــم مــرغ: پــس از آب پــز شــدن یــا در روغــن پخته شــدن اگــر دوباره داغ شــود ســمی می شــود.
4-قــارچ تــازه: زمانیکــه دوبــاره داغ مــی شــود ترکیــب پروتئیــن آن تغییــر مــی کنــد و فوایــدش را از 

دســت مــی دهــد و باعــث مشــکالت در دســتگاه گوارشــی مــی شــود.
5- مرغ و گوشت : به سبب تغییر در ترکیب پروتئینها.

6-سیب زمینی :اگر دوباره داغ شود سمی می شود.
۷-اسفناج : زمانیکه دوباره داغ می شود نیتراتش به نیتریت تبدیل و سرطان زا می شود.

نتایج یک تحقیقات مهم در ارواپ

غذاهایی که اب دو ابر غذاهایی که اب دو ابر 
گرم شدن رسطان زا گرم شدن رسطان زا 

خواهند شد!خواهند شد!

نتایــج یــک تحقیــق پزشــکی در اروپــا نشــان می دهــد 
ــود  ــرم ش ــدد گ ــر مج ــی اگ ــواد غذای ــوع م ــت ن هف

ــد! ــد ش ــرطان زا خواهن ــی س ــان آور و حت ــمی، زی س

نکات مهمی که رعایت آنها ضروری بنظر می رسد !
• تماس هاي گوشي موبایل را با گوش چپ پاسخ دهید.

• دارو را با آب خنک میل نکنید.
• بعد از ساعت پنج عصر وعدۀ غذائي سنگین میل نکنید.

• صبح ها آب بیشتر و شبها آب کمتري بنوشید.
• بهترین وقت خواب بین ۱0 شب تا 4 صبح مي باشد.

• بعد از صرف غذا و دارو فورا دراز نکشید.
• هنگامي که باتري موبایل به حداقل رسیده باشد، به تماس ها پاسخ ندهید

• چراکه در آن حالت تشعشع آن ۱000برابر مي شود.

ــۀ  ــز نتیج ــکا نی ــي آمری ــات غذای ــۀ تحقیق ــن مؤسس همچنی
تحقیقــات جدیــدي را بــه شــرح ذیــل  منتشــر کــرده اســت:

••• چاي را با فنجان پالستیکي ننوشید،
••• هیــچ غذائــي را در ورق یــا ظــروف پلــي اتیلن میــل نکنید 
چراکــه پالســتیک پلــي اتیلــن بــه گرمــا واکنــش نشــان داده 

و52 نــوع ســرطان را موجــب مي شــود.
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  پوست نرمال 
ایــن پوســت نــه خیلــی 
ــی  ــه خیل خشــک اســت و ن
چــرب . دارای بافــت منظــم  ، 
بــدون نقــص و ظاهــری تمیز 
ــت  ــه مراقب ــت و ب ــرم اس و ن

ــدارد . ــاز ن ــی نی خاص

انواع مختلف پوست را بشناسیم

چگونه پوست خود را بشناسیم ؟  
هــر پوســتی متفــاوت اســت . بنابرایــن ، دانســتن انواع پوســت 

ــر  ــا تأثی ــک از آنه ــر ی ــت روی ه ــن اس ــه ممک ــی ک ــاری های و بیم
بگــذارد ، مهــم اســت . چگونــه نــوع پوســت خــود را بشناســیم؟

ــتفاده  ــت اس ــف پوس ــواع مختل ــدی ان ــرای طبقه بن ــی ب ــای مختلف معیاره
می شــود. بــرای مثــال ، طبقه بنــدی فیتزپاتریــک کــه بــرای اولیــن بــار در ســال 

۱9۷5 توصیــف شــد ، بــر اســاس رنــگ پوســت و واکنــش آن بــه قــرار گرفتــن در 
معــرض نــور خورشــید اســت . از جملــه بــرای تعیین نــوع مناســب فاکتــور محافظتی 
ــا ایــن  در برابــر آفتــاب یــا پیش بینــی خطــر ســرطان پوســت اســتفاده می شــود . ب
حــال ، از دیــدگاه آرایشــی ، پوســت بــر اســاس چندیــن عامــل مرتبــط بــا تعــادل آن 
طبقه بنــدی می شــود : ترشــح چربــی ، آبرســانی و ســطح حساســیت. بنابرایــن، هــر 
نــوع پوســت ویژگــی هــای خــاص خــود را دارد و نیــاز بــه مراقبــت هــای متفاوتــی 
دارد . نــوع پوســت توســط ژنتیــک تعییــن مــی شــود ، اگرچــه تحــت تأثیــر عوامل 

دیگــری نیــز قــرار مــی گیــرد و مــی توانــد بــا گذشــت زمــان تغییــر کنــد .
بــر اســاس ایــن ویژگی هــا ، پنــج نــوع پوســت ســالم وجــود دارد : معمولــی، 

خشــک، چــرب، مختلــط )هــم پوســت چــرب و هــم پوســت خشــک( و 
حســاس . در زیــر، ویژگــی هــای اصلــی هــر نــوع پوســت را شــرح می 

دهیــم .

بــه دالیــل ژنتیکــی و یــا هورمونــی تعییــن مــی شــود . در نوجوانــان و جوانان تولیــد بیــش از حــد چربــی توســط غــدد چربــی ایجــاد مــی شــود و معمــواًل پوســت چــرب ظاهــری متخلخــل ، مرطــوب و روشــن دارد . ایــن بــه دلیــل   پوست چرب  
زیــر 30 ســال شــایع اســت و معمــوالً بــا بــروز آکنــه مرتبــط اســت .
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   خال های پوستی 
خــال هــا نقــاط یا لکــه هــای تیــره روی پوســت هســتند کــه معمــوالً در دوران 
کودکــی و نوجوانــی ظاهــر مــی شــوند . آنهــا توســط گــروه هایــی از ســلول 
هــای رنگدانــه ایجــاد مــی شــوند . بــه طــور کلــی آنهــا بــی ضــرر هســتند ، اما 
بهتــر اســت در صــورت تغییــر انــدازه، شــکل یــا رنــگ ، یــا در صــورت بــروز 
خــارش یــا خونریــزی ، آنهــا را بــا یــک متخصــص پوســت بررســی کنیــد ، زیرا 
ممکــن اســت برخــی از آنهــا ســرطانی شــوند . بــه طــور کلــی ، توجه بــه ظاهر 
ــای  ــما ، ویژگی ه ــت ش ــوع پوس ــر از ن ــرف نظ ــرا ص ــت ، زی ــم اس ــت مه پوس

خاصــی وجــود دارد کــه می توانــد نشــانه ای از مشــکل پوســتی باشــد .

   پوست خشک  
در بســیاری از مــوارد، خشــکی پوســت ناشــی از عوامــل خارجــی ماننــد آب و هــوا ، رطوبــت کــم هــوا و غوطــه ور شــدن در آب داغ 
اســت و معمــوالً موقتــی اســت . بــا ایــن حــال ، بــرای برخــی افــراد ممکــن اســت بیشــتر اتفــاق بیفتد و حتــی یــک بیماری مــادام 
العمــر باشــد . از آنجایــی کــه پوســت خشــک مــی توانــد تــرک بخــورد و آن را بیشــتر در معــرض باکتــری قــرار دهــد ، اگرچــه بــه 
طــور کلــی ایــن موضــوع جــدی نیســت ، ممکــن اســت باعــث ســایر اختــالالت پوســتی ماننــد اگزمــا شــود یــا اگــر بــه درســتی 

مدیریــت نشــود ، مســتعد ابتــال بــه عفونــت اســت .
عالئــم و نشــانه هــای پوســت خشــک ممکــن اســت بســته بــه عوامــل مختلفــی ماننــد ســن ، وضعیــت ســالمت یــا علــت آنهــا 
متفــاوت باشــد . بــه طــور کلــی بــا احســاس ســفتی و زبــری مشــخص مــی شــود. همچنیــن ممکــن اســت رنــگ خاکســتری 
خاکســتری بــه همــراه داشــته باشــد و پوســته پوســته شــدن پوســت، خــارش ، قرمــزی و تــرک هــای کوچــک ایجــاد شــود . 
ــه  ــد ک ترک خوردگــی پوســت معمــوالً در پوســت های بســیار خشــک مشــاهده می شــود و ترک هــای کوچکــی را ایجــاد می کن

ــد . ــزی کن ــی خونری ــر و حت ــت عمیق ت ــن اس ــر ممک ــوارد جدی ت در م
پوســت آتوپیــک یــک بیمــاری پوســتی اســت کــه بــا خشــکی پوســت مشــخص می شــود کــه منجــر به پوســته پوســته شــدن و 
تحریــک مــی شــود و عالئــم ناراحــت کننــده ای ماننــد خــارش ایجــاد مــی کنــد . علــت اصلــی ، اســتعداد ژنتیکــی اســت ، اگرچه 
عوامــل دیگــری نیــز ممکــن اســت باعــث بــروز یــا تشــدید آن شــود ، کــه ممکــن اســت محیطــی ، آلرژیــک ، مرتبــط بــا غــذا و 

حتــی برخــی لباس هــا باشــد .

  پوست ترکیبی  
ــان  ــرب را نش ــک و چ ــت خش ــای پوس ــکان آن ، ویژگی ه ــاس م ــر اس ب
می دهــد ، زیــرا توزیــع غــدد چربــی و عــرق همگــن نیســت . ناحیــه ای 
کــه چربــی بیشــتری دارد معمــوالً ناحیــه - )پیشــانی، بینی و چانه( اســت 

، در حالــی کــه پوســت گونــه هــا طبیعــی یــا خشــک اســت .

  پوست فلس دار  
تحریــک مکــرر پوســت بــه دلیــل عوامــل محیطــی 
ماننــد خورشــید، بــاد ، خشــکی یــا رطوبــت بیــش 
از حــد ممکــن اســت باعــث ایجــاد پوســته پوســته 
شــود ، یعنــی جــدا شــدن پوســته هــای بــزرگ از 
اپیــدرم ، کــه گاهــی شــبیه گــرد و غبــار ریــز بــه 
ــن حــال، پوســته پوســته  ــا ای ــی رســد . ب نظــر م
ــرایط ،  ــی ش ــه برخ ــت نتیج ــن اس ــدن ممک ش
ماننــد یــک واکنــش آلرژیــک ، عفونــت قارچــی یــا 
اســتافیلوکوک ، اختــالل سیســتم ایمنی یا ســرطان 
، و درمان هــای سرطان شناســی باشــد . در ایــن 
مــوارد ، پوســته پوســته شــدن پوســت معمــوالً بــا 

خــارش همــراه اســت .

   لکه های قرمز 
تعــداد زیــادی علــل و بیماری 
ــور  ــرای ظه ــتی ب ــای پوس ه
لکــه هــای قرمــز یــا بثــورات 
پوســتی وجــود دارد ، از جمله 
ــرژن هــا ،  ــت ، گرمــا، آل عفون
اختــالالت سیســتم ایمنــی و 

داروهــا .

  پوست حساس  
ــی  ــرک های ــه مح ــش ب ــتعد واکن ــتر مس ــاس بیش ــت حس پوس

اســت کــه پوســت معمولــی هیــچ واکنشــی بــه آنهــا نــدارد . ایــن 
ــا احســاس ناراحتــی  ــه معمــوالً ب ــک پوســت شــکننده اســت ک ی
ماننــد گرمــا ، ســفتی ، قرمــزی یــا خــارش همــراه اســت . ایــن نــوع 
پوســت عملکــرد ســدی )یــا محافــظ( خــود را از دســت مــی دهــد 
و باعــث مــی شــود میکروارگانیســم هــا و مــواد محــرک بــه راحتــی 
وارد آن شــوند و احتمــال ابتــال بــه عفونــت و واکنــش هــای آلرژیــک 
را افزایــش مــی دهنــد . ایــن یــک پوســت ظریــف اســت کــه بــرای 
ــت  ــه مراقب ــود ب ــول خ ــر معم ــری و ظاه ــکی، زب ــا خش ــارزه ب مب
بیشــتری نیــاز دارد. گاهــی اوقــات بــه جــای حســاس بــه پوســت 
ــرادف  ــات مت ــن اصطالح ــا ای ــد ، ام ــی گوین ــده م ــک ش تحری

ــدارد . هســتند و هیــچ تفــاوت پوســتی بیــن آنهــا وجــود ن

2۱



منابع غذایی غنی ازپروتئین 
لبنیات ) تخم مرغ ، ماست یونانی ، شیر، پنیر، کشک (

گوشت قرمز ) گوشت گاو ، بوقلمون ( 
گوشت سفید )سینه مرغ ، ماهی سالمون ، تن ماهی ، میگو ( 

میوه و سبزیجات ) سیب زمینی ، گل کلم ، کلم بروکلی ، ذرت ، آواکادو(
ــا ،  ــم چی ــادام ، تخ ــی ، ب ــادام زمین ــدق ، ب ــته ، فن ــردان ، پس ــاب گ ــم آفت ــکبار )تخ خش

ــردو( ــمش ، گ کش
حبوبات ) انواع لوبیا ، نخود ، عدس ، جودوسر، سویا ( 

ضرورت پروتئین برسالمت بدن

را  پروتئیــن خودتــان  بــا مصــرف 
! بســازید 

ــاده  ــن م  ارزشــمندترین و ســازنده تری
مغــذی ، پروتئیــن اســت کــه در بانــوان 
بــاردار، کــودکان و ورزشــکارن از اهمیت 

باالیــی برخــوردار اســت .  
شــواهد نشــان مــی دهــد کــه کمبــود 
ــادی  ــکالت زی ــب مش ــن موج پروتئی
ــن  ــوند و ای ــان می ش ــدن انس ــرای ب ب
ــم  ــیعی ازعالئ ــف وس ــود دارای طی کمب
ــرب،  ــد چ ــورم ، کب ــاد ت ــر : ایج نظی
بــه خطــر  پوســتی،  ناراحتی هــای 
افتــادن ســالمت ناخن هــا و مــوی 
ــودکان  ــوب در ک ــد نامطل ــان ، رش انس
ــی و افزایــش  ، تحلیــل و ضعــف عضالن
خطــر شکســتگی اســتخوان ،افزایــش 

ــت ــی و... اس ــتها ، چاق اش
بــرای ســالمتی مطلــوب، بایــد مطمئــن 
ــما  ــی ش ــای مصرف ــه غذاه ــوید ک ش
ــن  ــی از پروتئی ــی غن ــده غذای درهروع

ــت!  اس
حداقــل مقــدار توصیــه شــده در 
رژیــم غذایــی روزانــه بــرای یــک 
ــه  ــرم ب ــرک 0.۸ گ ــم تح ــال   ک بزرگس
ــت.   ــدن اس ــرم وزن ب ــر کیلوگ ازای ه
ــا وزن ۷5  ــردی ب ــال، ف ــوان مث ــه عن ب
ــن در  ــرم پروتئی ــد 60 گ ــرم بای کیلوگ
ــزان  ــن می ــه ای ــد ک ــرف کن روز مص
ــما دارد  ــت ش ــوع فعالی ــه ن ــتگی ب بس
،کــودکان ، ورزشــکاران ، بانــوان بــاردار 
ــد ! ــاز دارن ــتری نی ــن بیش ــه پروتئی ب

بــدن مــا متشــکل از تریلیــون هــا ســلول   مختلــف ســاخته 
شــده کــه نقــش مهمــی در ســالمت کلــی بــدن مــا دارنــد ، 
آن هــا دارای عملکــرد و طــول عمرمتفاوتــی هســتند ، درســت 
هماننــد زمــان تعویــض الســتیک ماشــین یــا لنــت ترمــز . به 
ــلول های  ــد و س ــوده می میرن ــلول های فرس ــی س ــور طبیع ط
ــا را  ــای آنه ــادی ج ــای بنی ــلول ه ــک س ــه کم ــازه ای ب ت

می گیرنــد .
ــوانح ،  ــاری ، س ــی ، بیم ــل ژنتیک ــی ازعوام ــفانه برخ  متاس
اســترس ، خســتگی ، واکنش هــای التهابــی ، تغذیه نامناســب 
، هــوای آلــوده ، بــی تحرکــی و... تعــادل ســلولی را برهــم مــی 
زنــد در نتیجــه ســبب افزایــش تخریــب ســلولی شــده کــه 
متاســفانه بعضــی از ایــن آســیب هــا برگشــت پذیــر و بعضــی 

هــای دیگــر جبــران ناپذیرنــد !

22



چگونه یک طرح توجيهی مناسب تدوین کنيم؟
اسرتاتژی ابزار یایب 

بیزینس پلن خارجی  )سند یک بیزینس پلن استاندارد(
بیزینس پلــــن خارجــــی اســــناد رســــمی بیزینس پلــن هســــتند و به 
گونــه ای طراحــی شــده اند کــه اطالعــات کســب و کار شــــما بــــه دســــت 
افــــراد خارجــی برســد و توســــط آن هــا خوانــده شــــود. رایج تریــن 
نــــوع اســــتفاده از ایــن طــــرح ایــن اســــت کــه ســــرمایه گذاران را 
متقاعــد ســــازد کــه در  کار موردنظــر ســــرمایه گذاری کننــد و مــورد 
دومی  کســــب وکار کــه در ایــن طــرح بســــیار رایــج اســت، حمایــت 
ایــــن طــــرح از درخواســت وام اســت. در کمتــر اوقــــات ایــن نــوع از 
بیزینس پلــن بــرای اســتخدام، آمــوزش یــا جــذب کارکنــان کلیــدی 
مــــورد اســتفاده قــرار می گیــــرد. یک ســند رســــمی از یــک بیزینس 
پلــــن هماننــــد یــــک بیزینس پلــن داخلــــی عمــل می کنــــد. ایــن 
یــک تصویــر کلــی اســت کــه در یــک  زمــان خــاص آن را این گونــه 
تعریــف می کردنــد؛ امــــا در حالــی کــه یــک طــرح داخلــی بســیار 
رســــمی و کوتــاه اســت، یک ســند رســــمی از یــک بیزینس پلــن بــه 
شــــیوه بســیار خوبــی ارائــه  شــده و زبــان و قالــب متفاوتی داشــته و 
همچنیــن از جزئیات بیشــتری برخــوردار اســت. عــالوه بــر ایــن، یــک 
بیزینس پلن خارجــــی تمــام جزئیــات اســــتفاده از ایــن طــرح را بیــان 
می کنــد. ســرمایه گذاران نه تنهــــا پــول خــود را دو دســتی بــه شــما 
تقدیــم نمی کننــد، بلکــه می خواهنــد بداننــد کــه چگونــه از ســرمایه 
آنــان اســتفاده می کنیــد و بــازده و نتیجــه ســرمایه گذاری آن هــا چــه 

خواهــد بــود.
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One-PageBusinessPlan    بیزینس پلن یک صفحه ای
بیزینس پلــــن یک صفحــه ای دقیقــا همــان چیــــزی اســت کــه بــه نظــر می رســد: خالصــه 
دقیقــــی از کســب و در یــک صفحــه گنجانــده  شــده اســت. بــه ایــن معنــی نیســت کــه 
انــدازه فونــت بســیار کوچــک بــوده و اطالعــات زیــادی را در یــک صفحــه جــای  داده اســت، 
بلکــه بــه ایــن معنــی اســت کــه ایــن طــرح بــا یــک زبــان بســیار ســاده  کار را توصیــف 
کــــرده اســت. و بــــه  صــورت دقیــق کســب و یــک بیزینس پلــن اســتارت آپ یک صفحــه ای 
می توانــد دو هــدف داشــته باشــد. اول این کــه می توانــد یــک  کار بــه دیگــران )ماننــد ابــزار 
عالــــی بــرای معرفــی کســب و ســرمایه گذاران بالقــوه( باشــــد. از آن جــا کــه ســرمایه گذاران  
کار صرف زمــــان زیــادی بــــرای خوانــدن برنامه هــای کســب وکار می کننــد، ایــن بیزینس پلــن 
یک صفحــه ای اغلــب یــک رویکــرد بهتــر بــــرای مالقــات اولیــه بــا ســرمایه گذاران اســت. 
دوم این کــه در ایــن فراینــد یــک طــرح دقیــق مــورد نیــاز اســت کــه ایــن بیزینس پلــن 

یک صفحــه ای می توانــــد بســیار دقیــق باشــد.

بیزینس پلن داخلی 
The Internal

Business Plan
بیزینس پلــــن داخلــــی در هنــــگام 
ــب و کار، روی  ــک کســ ــی یــ معرفــ
ــتراتژی  ــد اســ ــی هماننــ فرایندهایــ
کســــب و کار، نقاط قــــوت، معیارهــا، 
بودجه هــــا و پیش بینی هــــا تمرکــــز 
می کنــد؛ البتــه ایــن طــرح شــامل 
برنامــه بازبینــــی ماهانه و تجدیدنظــر 
هــــم می شــود. ایــــن بیزینس پلــن 
در نظــــر دارد جزئیــــات مربــوط بــه 
تاریخچــه شــرکت و تیــم مدیریــت 
را جمــــع آوری کنــد، زیــــرا افــرادی 
کــــه در شــرکت حضــــور دارنــد، از 
ایــن اطالعــات بــه  صــورت تقریبــی 

دارنــد.  آگاهــی 
بیزینــس پلــــن داخلــــی ابزارهــــای 
ــه  کار مــورد  مدیریتــی هســتند کــ
اســــتفاده قــــرار بــــرای هدایــــت 
ــک  ــا کمــ ــب و کاره ــد کســ و رشــ
می گیرنــــد. آن هــــا بــــه صاحبــان 
کســــب و کارها پیشــــرفت می کننــد 
و باعــــث می شــــوند کــــه کســب و 
کار کننــد و بــه اهــداف مــورد نظــر 

ــت یابنــد.  23خــود دســ



پآییــن پایانــی نهمیــن دوره انتخــاب آثار 
برتر ادبیــات نمایشــی ایــران در عمــارت 
خانــه تئاتــر تماشــاخانه اســتاد جوانمرد  
بــا حضــور جمــع کثیــری از هنرمنــدان 
. برگــزار شــد  اصحــاب رســانه   و 
ــه  ــن برنام ــرای ای ــاری اج ــا غف علیرض
را بــه عهــده داشــت . در ابتــدای 
ــن  ــهالیی دبیر نهمی ــران ش برنامه کام
دوره در گزارشــی را از رونــد ایــن دوره 
ــه  ــه داد. او تعــداد آثــار رســیده ب ارائ

مســابقه در بخــش تالیــف را 20۱ جلــد در 23۸ 
عنــوان از 46 ناشــر و در بخش ترجمه 9۸جلد در ۱05 عنوان از 2۸ ناشــر 

ذکــر کــرد .همچنیــن در بخــش تالیف نشــر نیو بــا 4۸ عنــوان کتــاب و در بخش ترجمه نشــر 
افــراز بــا 26 عنــوان بیشــترین آثــار ارائــه شــده بــه ایــن دوره را داشــتند. کامــران شــهالیی در ادامه 
 از مرکــز هنرهــای نمایشــی ایــران و مجموعــه فیدیبــو بــه عنــوان حامیــان این مراســم تشــکر کرد .
حمیدرضــا نعیمــی رییــس انجمــن صنفــی نمایشــنامه نویســان و مترجمــان تئاتــر ایــران ســخنران 

بعــدی مراســم بــود .
در بخــش بعــد ناشــران برگزیــده ایــن دوره معرفــی شــدند . در بخــش ترجمــه نشــر بیــدگل و در 

بخــش تالیــف نشــر نیــو مــورد تقدیــر ایــن دوره قــرار گرفتنــد .
در ادامــه فیلمــی مســتند درباره محمــد رحمانیان پخــش و ســپس آقای حمیــد امجد دربــاره ایشــان 
ســخنرانی کردنــد .ســپس با دعوت از اســتاد محمــود دولت آبــادی از محمــد رحمانیان تجلیــل به عمل 
 آمــد و ایشــان تندیــس نهمیــن دوره جایــزه ادبیــات نمایشــی را از آقــای دولت آبــادی دریافــت کردند.
آقــای محمــد رحمانیــان تندیــس خــود را بــه عبــاس معروفــی نویســنده تاثیــر گــذار ایرانــی تقدیم 

. ند د کر
رضــا یزدانــی خواننــده خــوب کشــورمان در ادامــه ترانــه ای از آقــای محمــد رحمانیــان را بــرای حضار 

ــرا کردند. اج
در بخــش مترجــم برگزیــده هیئــت داوران ایــن دوره آقایــان شــهرام زرگــر ، اصغــر نــوری و خانــم ســاناز 
فــالح فــرد بــدون اولویــت دیپلــم افتخــار ، تندیــس نهمیــن دوره و جایــزه نقــدی را بــه ۱-حمیــد دشــتی 
بــرای ترجمــه نمایشــنامه خــرس هــای قطبــی نوشــته مــارک َهــِدن از نشــر روزنــه 2. محمــد منعــم بــرای 
ترجمــه نمایشــنامه چــرخ نوشــته زینــی هریــس از نشــر بیــدگل اهــدا کردنــد . همچنیــن هیئــت داوران از 
صــدرا صباحــی بــرای ترجمــه نمایشــنامه داســتان خانــواده نوشــته بیالنا ســربالنژویچ از نشــر مــات تقدیر 

بــه عمــل آورد .
 در بخــش تالیــف هیئــت داوران متشــکل از محمــد چرمشــیر شــهرام کرمــی و محمــد طلوعــی دیپلــم 
افتخــار ، تندیــس و جایــزه نقــدی ایــن دوره را بــدون اولویــت اهــدا کردنــد بــه  حمیــد رضــا آذرنــگ برای 
نمایشــنامه خداحافظــی نکــردی بــا نجمــه، ســورچی . از نشــر ورا 2- محمــد رضایــی راد بــرای نمایشــنامه 
صــدای آهســته و یــک نمایشــنامه دیگــر از نشــر بیــدگل ، همچنیــن در بخــش برگزیــده کتــاب اول از خانــم 
مــژگان شــعبانی بــه خاطــر نمایشــنامه زنهــار از نشــر نســک تقدیــر بــه عمــل آمــد .در پایــان برنامــه 
ــا  ــر او ب ــن اث ــازه تری ــهایی از ت ــان بخش ــان و گروهش ــد رحمانی محم
عنــوان » گل پســند « را بــرای تماشــاچیان نمایشــنامه خوانــی کردنــد .
 مراســم تولــد هفتــاد و هفــت ســالگی اســتاد بهــزاد فراهانــی پایــان 
بخــش نهمیــن دوره انتخــاب آثــار برتــر ادبیــات نمایشــی ایــران بــود .
محمــود دولــت آبــادی ، بهــزاد فراهانــی ، جمشــید جهــان زاده ، فرزانه 
ــی  ــی عمران ــد ، عل ــه فوالدون ــار، اندیش ــرا حج ــواه ، میت ــاط خ نش
،محمــد عــارف ، ناصــر آقایــی، حســین مســافر آســتانه ، محمدرضــا 
خاکــی ، ســینا رازانــی ، حســن علیشــیری ، محمدامیــر یاراحمــدی ، 
بهــرام ابراهیمــی ، امیــن میــری ، یوســف باپیــری، ســامان خلیلیــان 
ــادی . آرام  ــرزا عم ــی می ــنلو، عل ــعید حس ــهبازی، س ــا ش ،غالمرض
محضــری ، مریــم منصــوری ، ســمیه نصــر الهــی و محمــد باقــر نباتی 
مقــدم از جملــه مهمانــان مراســم پایانــی نهمیــن دوره انتخــاب آثــار 

برتــر ادبیــات نمایشــی ایــران بودنــد.

آیین 
پایانی 
نهمین 
دوره 

انتخاب 
آثار برتر 

ادبیات 
نمایشی 
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اختالالت دوقطبي

اختال دو قطبي با تناوب سریع
در ایــن دســته بیــش از 4 بــار نوســان روحــي در طــول یکســال 
ــه  ــال ب ــراد مبت ــد اف ــدود ۱0 درص ــوع در ح ــن ن ــود دارد. ای وج
اختــالالت دوقطبــي دیــده مــي شــود و مي توانــد بــا هــر کــدام 

از انــواع ۱ یــا 2 همــراه باشــد.
 )Cyclothymia( اختالل خلق ادواري

در ایــن نــوع شــدت نوســان خلــق بــه انــدازه اختــالل دوقطبي 
نیســت ، امــا مي توانــد زمــان طوالنــي تــري ادامــه یابــد . ایــن 

حالــت مي توانــد منجــر بــه اختــالالت دو قطبــي گــردد.
علل اختاالت دوقطبي

ــا  ــده، ام ــناخته نش ــالالت ش ــن اخت ــراي ای ــي ب ــل قطع دلی
ــا  ــي منش ــالالت دوقطب ــه: اخت ــد ک ــان مي ده ــات نش تحقیق
ارثــي دارد. بــه عبارتــي ژنها بیشــتر از تربیــت در ایــن اختالالت 

ــد. موثرن
ممکــن اســت مشــکل فیزیکــي در قســمتي از مغــز کــه کنترل 
حــاالت روحــي را بــه عهــده دارد عامــل ایــن اختــالالت باشــد. 
بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن اختــالالت بــا دارو قابــل درمــان 
هســتند. نوســانات خلقــي ممکــن اســت گاهي توســط اســترس 

و یــا بیمــاري بوجــود بیاینــد.

ــا عنــوان افســردگي شــیدائي  ازاختــالل دو قطبــي ب
ــي  ــام قبل ــه از ن ــه ک ــود . همانگون ــرده مي ش ــام ب ن
اســتنباط مي شــود کســي کــه دچــار اختــالل 
دوقطبــي اســت دچــار نوســانات خلقــي شــدید مــي 
باشــد . ایــن نوســانات معمــوال هفتــه هــا یــا ماههــا 
طــول مــي کشــد و بــا انچــه مــردم عــادي در زندگــي 

ــد بســیارمتفاوت اســت. ــه مــي کنن ــره تجرب روزم

انواع 
اختالل 

دو قطبي
اختالل دو قطبي نوع ۱

ــدت  ــه م ــیدا ب ــق ش ــک دوره خل ــل ی ــد اق ح
یــک هفتــه وجــود دارد . اگرچــه بیشــتر 
مبتالیــان دوره افســردگي را هــم تجربــه مي کننــد 
ولــي بعضــي از انهــا فقــط دوره شــیدائي را تجربــه 
مي کننــد. دوره هــاي شــیدایي بــدون درمــان 
ــاي  ــد . دوره ه ــول مي انجامن ــه ط ــاه ب ــا 6 م ــن 3 ت بی
افســردگي در صورتــي کــه مــداوا نشــوند 6 تــا ۱2 مــاه 

ــد. ــدا مي کنن ــه پی ادام
اختالل دو قطبي نوع 2

دوره  یــک  از  بیــش  نــوع  ایــن  در 
در  دارد.  وجــود  شــدید  افســردگي 
شــیدایي  خلــق  شــدت  کــه  صورتــي 
ــیدائي  ــام ش ــه ن ــوع ب ــن ن ــت. ای ــم اس ک

 خفیف )Hypomania( نامیده مي شود.

خلق افسرده : احساس شدید افسردگي
خلق شیدا : احساس شادماني بسیار و ناامیدي

خلــق مختلــط : بــه عنــوان مثــال خلــق افســرده همــراه بــا 
بیقــراري و فعالیــت بیــش از انــدازه ناشــي از شــیدائي.

شیوع اختاالت
 دو قطبي:

در حدود یک نفر از هر ۱00 بزرگسال در 
طول زندگي خود دچار این اختالل مي گردد. 
معموال این اختالالت بعد از سنین نوجواني 

اتفاق مي افتد. در سنین باالتر از 40 سال این 
اختالالت غیر معمول است. مردان و زنان 

به یک اندازه در معرض ابتال به این 
اختالالت قرار دارند.
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ــت  ــه سرپرس ــع و معارف ــم تودی ــا مراس ــما مدی ــزارش س ــه گ ب
جدیــد هیئــت وزنــه بــرداری اســتان ســمنان بــا حضــور آقایــان  
ــور  ــاون ام ــدی مع ــد محم ــات ، مجی ــین هی ــس پیش ــری رئی باق
ورزش اداره کل ورزش و جوانــان اســتان ســمنان ، رؤســای  هیــات 
هــا  ، مربیان،ورزشــکاران و مســئولین کمیتــه هــای مختلــف در 
ــان اســتان برگــزار  ســالن همایــش هــای  اداره کل وررزش و جوان
شــد . در ایــن جلســه ضمــن تقدیــر از زحمــات رییــس پیشــین، 
ــرداری  ــه ب ــات وزن ــد هی ــت جدی ــور سرپرس ــدی پ ــرم عب مح
ــئولین  ــکاران و مس ــای ورزش ــنیدن  درد ودله ــد از ش ــتان بع اس
ضمــن قــدر دانــی از زحمــات آنهــا ، نویــد آینــده ای روشــن برای 

ــرداری در اســتان ســمنان را داد . ــه ب ــر افتخــار وزن ورزش پ

احمــد موالئــي مدیــر عامــل موسســه گنجینــه یــاران ســما چنــدي پیش بــا مهداد 
اکبــري قهرمــان ۷ دوره فیتنــس اروپــا دیــدار و گفــت و گــو کرد . 

بررســي راههــاي تعامــل بیشــتر طرفیــن و نحــوه اســتفاده از پتانســیل هــاي دو 
ــه آن پرداختنــد . ــي و اکبــري ب ــود کــه موالئ طــرف از اهــم صحبــت هایــي ب

ــت  ــه درخواس ــما بناب ــاران س ــه ی ــه گنجین ــل موسس ــر عام ــي مدی ــد موالئ احم
مهــداد اکبــري بــه ایشــان ایــن قــول را داد کــه از فعالیــت هــاي ایشــان در سراســر 
جهــان حمایــت و راههــاي تســهیل فعالیــت هــاي کاري ایشــان را پیگیــري نمایند . 
ــل  ــر عام ــي از مدی ــکر و قدردان ــن تش ــدار ضم ــان آن دی ــري در پای ــداد اکب مه
موسســه گنجینــه یــاران ســما یــادآور شــد کــه ثمــرات مثبــت ایــن دیدار بــزودي 

نمایــان خواهــد شــد .

سکان وزنه برداری سمنان در دستان عبدی پور

دیدار مدیرعامل » سما« با قهرمان 7 دوره فیتنس اروپا

لیگ کشتی ،
 رفع تکلیف یا 

تداخل مسابقات 
انتخابی تهران!

در پــی موفقیــت تیم ســما اســپرت و کســب مقــام چهارم مســابقات لیگ کشــتی 
اســتان تهــران موفــق شــدیم طــی نشســت صمیمانــه ای ، بــا مهــدی عبــدی پور 
سرپرســت تیــم کــه خــود از قهرمانــان ســنگین وزن و پهلــوان تحصیــل کــرده و 
بــا اخــالق کشــتی بــوده و ســابقه بیــش از بیســت ســال مربیگــری و مدیریــت در 
رشــته کشــتی و قویتریــن مــردان ایــران را در کارنامــه خــود بــه ثبــت رســانده  
مصاحبــه ای داشــته باشــیم، کــه ایــن چنیــن بــه نظــر عالقمنــدان می رســد . الزم 
بــه ذکــر اســت عبــدی پــور از حقوقدانــان برجســته خصوصــا در حــوزه حقــوق 
ورزشــي کشــور اســت کــه موضوعــات مربــوط بــه کمیتــه حقوقــی و انضباطــی 
ــالح( ــه دوش مــی کشــد . بچــه جنــوب شــهر تهــران )ف ــد فدراســیون را ب چن

اســت ودر همــان محلــي که بــه دنیا 
ــده  ــوزش دی ــتي را آم ــده کش آم
ــقانه در   ــم عاش ــون ه ــم اکن و ه
همــان محلــه تمریــن مــي دهــد .

دربــاره  خواســتم  *مــی 
ــاط  ــا نق ــگ خصوص ــابقات لی مس
قــوت و ضعــف  آن بگوئیــد ؟
عــرض کنــم حقیقــت آن اســت که 
نتیجــه تیــم ســما حاصــل زحمات 
متخصــص  دوســتان  از  خیلــی 
کشــتی تهــران مثــل بــرادر خــوب 
و قهرمــان اســبق تیــم ملــی 
ــه  ــت ک ــدادی و... اس ــرداد ح مه
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اگــر بخواهیــم بــه صــورت فنــی بــه موضــوع بپردازیــم بایــد با 
ــم. ــه کنی ــان مصاحب ایش

ــم  ــه نظــر شــما کامــًا درســت اســت و ســعی داری *البت
ایــن اتفــاق را بــه اجــرا برســانیم امــا مــن اطمینــان دارم 
ــه  ــد ب ــما دارن ــه ش ــدادي ب ــاي ح ــه آق ــه اي ک ــا عاق ب
هیــچ وجــه قبــل از شــما مصاحبــه نمــي کردنــد . ضمــن 
ــا  ــازنده و ب ــی س ــوان مرب ــه عن ــم ب ــی ه ــه جنابعال اینک
ــک  ــورت آکادمی ــه ص ــی را ب ــا نکات ــتی قطع ــابقه کش س

ــود. ــد ب ــر خواه ــر ثم ــه مثم ــد ک داری
خدمتتــان عــرض کنــم اگــر اغــراق نباشــد بــه عقیــده بنــده 
تیــم ســما بایــد در جایــگاه ســوم مــی ایســتاد نــه چهــارم و 
تــا قبــل از شــروع مســابقه آخــر بــا تیــم نویــن چــرم البــرز 
بســیاری تصــور مــی کردنــد کــه بــرد مــا حتمــی اســت . یــک 
ســری شــرایط درون تیمــی منجملــه شــاید حتــی کــم کاری 
ــرای  ــال اج ــي مث ــرون تیم ــرایط ب ــر ش ــه مهمت ــده و از هم بن
ــن  ــب جش ــا در ش ــم دقیق ــب آن ه ــاعت ۱۱ ش ــابقه در س مس
یلــدا و... کــه بــه آن خواهیــم پرداخــت موجــب شــد نتوانیــم 
امتیــاز مــورد نظــر را اخــذ کنیــم. انشــاءاهلل کــه در ســال های 

آتــی اتفاقــات بهتــری را رقــم بزنیــم. 
*اشــاره بــر مشــکات بــرون تیمــی داشــتید یعنــی چــه؟ 
اصــا گذشــته از واژه مشــکات یــک مقــدار دربــاره لیــگ 

امســال صحبــت کنیــد. 
ــالی  ــد س ــور چن ــتی کش ــت کش ــه وضعی ــود ک ــرض ش ع
اســت بــه لحــاظ اینکــه مســئولین وقــت نتوانســتند نگرانــی 
متقاضیــان و خانواده هــا را حــل و بــه روز رســانی کننــد 
مثــل اســتفاده از تکنولــوژی  و مشــارکت تولیــد کننــدگان در 
ــا ،  ــیاری از چیزه ــگیرانه و بس ــایل پیش ــد وس ــاخت و تولی س
خیلــی شــرایط مســاعدی نــدارد و ایــن همــه  مشــکل نیســت 
! هــم اینکــه مســئولین فدراســیون و هیئــت هــا هیــچ وقــت 
ــال  ــی فع ــای حمایت ــون ه ــه و کان ــن، اتحادی ــتند انجم نتوانس

بــرای ورزشــکاران ، مربیــان و داوران 
کشــتی  فنــی  کادر  مجمــوع  در  و 
برنامــه ای لحــاظ کننــد . طبیعــی اســت 
ــاد.  ــی افت ــا م ــاق ه ــن اتف ــد ای ــه بای ک
شــما ببینیــد مربــی گــری هنــوز شــغل 
نیســت هیچکــدام از مجموعــه کمیتــه 
هایــی کــه عــرض کــردم بیمه نیســتند 
ــیون  ــد. فدراس ــغلی ندارن ــت ش و امنی
ــزام  ــی و اع ــم مل ــای تی ــه در  اعض ک
ــه  ــل از اینک ــده غاف ــه ش ــا خالص ه
توجــه کنــد کــه ایــن صرفــا قســمتی از 
تکالیــف شــان اســت و انــگار فرامــوش 
ــارات و  ــدود و اختی ــه ح ــد ک ــرده ان ک
ــوف  ــنامه معط ــان در اساس ــف ش وظای
بــه کل خانــواده کشــتی اســت . اخیــرا 

هــم کــه می بینیــم فدراســیون ســندش 
ــد  ــط می توان ــه فق ــده ک ــان ش ــد از قهرمان ــی چن ــام تن ــه ن ب
یــک شــاخصه  بــرای انتصــاب باشــد نــه کل معیــار انتصــاب و 
علــی الظاهــر یادشــان رفتــه بعضــي از ایــن بزرگــواران تحــت 
ــاید  ــه ش ــدند ک ــان ش ــه و قهرم ــرورش یافت ــی پ ــر مربیان نظ
ــد کــه  ــه خودشــان نشــان دادن ــا در حرف ــد ام ــان نبودن قهرم
بهتریــن هســتند در عــوض  زمــان انتخــاب مربــي تیــم ملــي 
فــالن قهرمــان بــه عنــوان مربــی بــه اردو تیــم ملــی دعــوت 
ــدو  ــته باش ــری داش ــابقه مربیگ ــه س ــدون اینک ــود ب ــی ش م
خالصــه الباقــی داســتان .....بگذریــم داشــتیم از لیــگ امســال 
مــی گفتیــم ، الحــق و االنصــاف بــا ورود ریاســت هیئت کشــتی 
جدیــد جنــاب عزیــزی کــه از قهرمانان ســابق کشــتی هســتند 

و ســابقه مدیریــت ورزشــی هــم دارنــد شــاهد تحــوالت خوبی 
هســتیم . مســئول کمیتــه لیــگ تهــران آقــای حســینی بــه 
شــدت در برگــزاری لیــگ ، بســیار کار بلــد عمــل کردنــد . در 
ــا نیــز  زمانــی کــه حــال کشــتی خــوب نبــود و بیمــاری کرون
کمــک حــال آن حــال خــراب  بــود ، لیــگ امســال داغ برگــزار 
شــد . بــه عقیــده مــن نــام آن را لیــگ تهــران نگذاریــم چراکه 
ــود  ــی وج ــارکت تیم ــال مش ــا امس ــتان ه ــیاری از اس از بس
داشــت گویــا تهــران فقــط میزبــان مســابقات اســت طبیعتــا 
ایــن شــرایط مــی توانــد حاصــل یــک مدیریــت خــوب باشــد 
لیکــن در حاشــیه مســابقه لیــگ امســال ایرادهایــی نیــز وجود 
ــه  ــه آن توج ــی ب ــای آت ــال ه ــد در س ــاً بای ــه قطع ــت ک داش
داشــت . همیــن کــه در آســتانه جشــن ســنتی  ایرانــی هــا تــا 
۱2 شــب مســابقات در حــال انجــام بــود ، ایــراد کمــی نیســت 
و فرامــوش نکنیــد ورزش همــواره در کنــار فرهنــگ بــوده بنابر 
ایــن ورزشــی کــه فرهنــگ جامعــه را اذیــت کنــد قابــل نقــد 
ــه  ــور ب ــراي حض ــواده ب ــري خان ــم از پیگی ــاي تی ــت اعض اس
ــی  ــد . از ایرادهای ــرب بودن ــي مضط ــن خانوادگ ــع در جش موق
کــه واقعــا در ایــن مســابقه مشــاهده شــد کثــرت مســابقات 
تیــم هــا آن هــم در یــک روز بــود بطــوری کــه کمتــر از یکمــاه 
لیــگ بــه ایــن وســعت و خوبــی بــه پایــان رســید نقــد مــن 
دقیقــا همیــن جاســت کــه مگــر در برگــزاری لیــگ خواســتیم 
ــز  ــان را نی ــات خودت ــه زحم ــه اینگون ــم ک ــف کنی ــع تکلی رف
بــه محــاق  ))نادیــده و نامعلومــی(( بردیــد! تداخــل مســابقات 
ــی  ــش های ــر چال ــنی از دیگ ــف س ــای مختل ــی رده ه انتخاب
ــا وزن  ــود بعضــی ورزشــکاران مرتب ــود کــه موجــب شــده ب ب
ــل  ــر مث ــف دیگ ــه ای از تکالی ــورت هفت ــا بص ــد و ی ــم کنن ک
درس و ... عقــب بماننــد مقــداری هــم خــالء هــای حقوقــی در 
بخشــنامه و قراردادهــای لیــگ دیــده مــی شــد کــه ایــن ایراد 
بــه قراردادهــا ، بــه ســازمان لیــگ هــم تســری دارد و مختــص 
تهــران نیســت در آخــر هــم بــه نظــرم قــدری هــم بــه داوری 
نقــد بــود و شــاید یکــی ازعلــت هایــش همیــن میــزان تایــم 
ــدن  ــگ ش ــای کمرن ــد زیربن ــی توان ــه م ــابقه در روز بودک مس
دقــت و خســتگی در حیــن 
ــی  ــا در باق ــد ام ــاوت باش قض
کارهــا خــوب عمــل شــده بــود 
ــالن ،  ــاط س ــث انضب ــالً بح مث
ــم مســئولین و اسپانســر  تکری
ــتمر  ــور مس ــی حض ــای تیم ه
ــی  ــال زدن ــرا مث ــان اج متولی
بــود ولیکــن چیــزی کــه عقیم 
ــی  ــوز تلویزیون ــذ مج ــد اخ مان
ــود کــه البتــه یقینــاً هیئــت  ب
هــم تــالش کــرده و نتوانســته 
، میخواهــم بگویــم بســیاری از 
حامیــان مالــی بــه تبــع دیــده 
ــه  ــوالت و خالص ــدن محص ش
برنــد ســازي و... هزینــه و تیــم 
داري کــرده انــد،  بایــد بتوانیــم 
تمهیــدات مناســب  کنیــم . اگــر ایــن امــر مهــم دیــده نشــود 
ایــن اســتقبال بــه او افــول مــی رود. واقعاً یــک خواهــش ! و آن 
اینکــه ایــن همــه هزینــه و زحمــت بــرای رســیدن بــه ســکوی 

ــرای چیســت ؟ ــی در لیــگ ب قهرمان
ایــن جــا روی ســخنم بــا ورزشــکار نیســت چــون همیــن کــه 
ــان  ــک زم ــف در ی ــوع حری ــا تن ــن ب ــور درمیادی ــت حض فرص
ــا  ــده ، اینج ــش ادا ش ــت ، حق ــته اس ــدف دار داش ــن و ه معی
ــان، سرپرســتان و اسپانســر هــا  ــاع از مربی روی ســخنم در دف
اســت کــه ســرانجام خوبــی برایشــان در نظــر گرفتــه نمی شــود 
ــت در  ــای هیئ ــد و در برنامه ه ــده کارآم ــض بن ــدوارم عرای . امی

ســال هــای آتــی مدنظــر قــرار گیــرد.
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ــازمان  ــابق س ــس س ــک زاده ریی ــریف مل ــد ش محم
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری با اشــاره 
ــت: در  ــگری گف ــاد گردش ــه اقتص ــه ب ــرورت توج ــه ض ب
ــای  ــز اولویت ه ــگری ج ــاد گردش ــر اقتص ــال های اخی س
ــرکار  ــدی س ــن ناکارآم ــل ای ــت و دلی ــوده اس ــا نب دولت ه

ــت. ــد اس ــران ناکارآم ــدن مدی آم
ــم،  ــعه اقتصاد توریس ــات توس ــون الزام ــک زاده، پیرام  مل
گفــت: اقتصــاد توریســم یکــی از مولفه هــای مهــم 
ــه  ــه آن توج ــته ب ــال گذش ــه در ۸ س ــت ک ــادی اس اقتص
ــه در  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و ای ــاق رف ــه مح ــد و ب نش
ــای  ــگری و ابنیه ه ــیعی در حوزه گردش ــات وس ــور امکان کش
تاریخــی، هنرهــای صنایــع دســتی داریــم کــه هــر کــدام از 
ــد  ــع درآم ــک منب ــوان ی ــه به عن ــد جداگان ــا می توان این ه

ــود. ــوب ش ــی محس ــد مل تولی
وی بــا اشــاره بــه شناســایی نشــدن ظرفیت هــای گردشــگری 
در  کرد: اقتصاد گردشــگری  نشــان  خاطــر  ایــران،  در 

ضرورت توجه به

 اقتصاد گردشگری
پیش بینی ورود 20 میلیون گردشگر خارجی به ایران تا سال 1404 !

ســال های اخیــر جــزو اولویــت دولت هــا نبــوده اســت. 
ــرکارآمدن  ــد در س ــا را بای ــن بی توجهی ه ــه ای و ریش
مدیــران ناکارآمــد جســت وجو کــرد . ســاختار مدیریــت 
ــه گونه ایســت کــه هــر فــردی کــه  در داخــل کشــور ب
ــد  ــیند نمی توان ــاد می نش ــک نه ــت ی در راس مدیری
تصمیمــات الزم را در حــوزه توســعه و کارآفرینــی ایجــاد 

کنــد.
ــران ۸ ســال گذشــته ســازمان  ــا بیــان اینکــه مدی وی ب
میــراث فرهنگــی بخش خصوصــی را منفعــل کــرده 
انــد، خاطــر نشــان کــرد: بخــش خصوصــی در سیســتم 
ــرای  ــت ب ــه دول ــدی ب ــچ امی ــته هی ــی گذش مدیریت
ــت  ــن ریاس ــه م ــت. زمانی ک ــگری نداش ــعه گردش توس
ایــن ســازمان را برعهــده داشــتم تــالش کــردم اختیــارات 
و وظایفــی کــه در صــدور مجوزهــا و خدمــات مســافرتی و 
ــن  ــه بخــش خصوصــی واگــذار کنــم و ای جهانگــردی را ب

ــد. ــز ش ــت نی ــه دول ــم مصوب مه
ــمت را  ــن س ــه ای ــد از اینک ــا بع ــه داد: ام ــک زاده ادام مل
بــه شــخص دیگــری واگــذار کــردم ظــرف مــدت دو هفتــه 
ــه  ــاره ب ــارات دوب ــام اختی ــد و تم ــو ش ــه لغ ــن مصوب ای
ســازمان میــراث فرهنگــی واگــذار شــد. بــه نظربنــده ایــن 
اتفــاق نادرســتی بــود چراکــه بخــش خصوصــی خــود بایــد 
تصمیــم گیرنــده امــورات خــود باشــد. اگر همــه امکانــات در 
اختیــار دولــت باشــد نمی تــوان انتظــار داشــت کــه بخــش 
ــد و  ــای کار باش ــه پ ــیم ک ــته باش ــدری داش ــی مقت خصوص

بتوانــد از پــس اجــرای امــور بربیاییــد.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات جدیــد مدیــران ســازمان میــراث 
فرهنگــی، گفــت: مدیــران جدیــد رویکــرد مناســبی نســبت 
بــه بخــش خصوصــی دارنــد و تعامل هایــی خوبــی بــا بخــش 
خصوصــی و نخبــگان ایــن حــوزه ایجــاد کــرده انــد کــه ایــن 
امیــد را در مــا ایجــاد کــرده  کــه شــاهد شــکوفایی ایــن بخش 

. شیم با
رییــس ســابق ســازمان میــراث فرهنگــی بــا اشــاره بــه الــزام 
ــرای توســعه گردشــگری در  تبلیغــات داخلــی و بین المللــی ب
ایــران، تصریــح کــرد: اگــر تبلیــغ صنایــع دســتی و ابنیه هــای 
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تاریخــی در دســتور کار قــرار نگیــرد بخــش خصوصــی 
ــه الزم در  ــه بودج ــد چراک ــه ورود کن ــن زمین ــد در ای نمی توان

ایــن بخــش را نــدارد. ایــن مهــم وظیفــه حاکمیــت 
ــات الزم ،  ــه امکان ــرا ک ــت چ و دولت هاس

ــت.  ــار آنهاس ــات در اختی ــرای تبلیغ ب
کانــال  از  می توانــد  دولــت 

ســفیران و رایزن هــای فرهنگــی 
و بازرگانــی در خــارج از کشــور 
ــد. ــی کن ــم را عملیات ــن مه ای
ملــک زاده،  گفتــه  بــه 
ایجــاد شــبکه  تلویزیونــی 
مختــص  بین المللــی 

ــات  ــی از اقدام ــگری یک گردش
ــم  ــن مه ــعه ای ــتای توس در راس

در کشــور اســت. اگــر تــالش 
ــی  ــم زمان ــگری ه ــه گردش ــم ک داری

ــبکه  ــک ش ــد ی ــود بای ــی ش ــم مکان و ه
مختــص گردشــگری راه انــدازی کنیــم. در حــال 

حاضــر شــبکه خبــر، شــبکه بــازار و.... در کشــور داریــم امــا 
در ایــن بیــن جــای شــبکه ای کــه مختــص گردشــگری باشــد و 
مناطــق بکــر و جاذبه هــای معــروف و کمتــر شــناخته شــده 3۱ 
اســتان کشــور را در ســطح ملــی و بین المللــی معروفــی کنــد 

ــت. ــی اس خال
ــون  ــی ورود 20 میلی ــق ۱404پیش بین ــه در اف ــان اینک وی بابی
ــم  ــن مه ــم ای ــر بخواهی ــزود: اگ ــت ، اف ــده اس ــگر ش گردش
ــه را  ــن زمین ــد زیرســاخت ها در ای ــی شــود نخســت بای اجرای
ــوزه  ــور در ح ــتان های کش ــیاری از اس ــم . در بس ــم کنی فراه
حمــل و نقــل، محل هــای اقامتــی بــا مشــکالت جــدی مواجــه 

هســتیم کــه نخســت بایــد آنهــا را مرتفــع کنیــم.
ــه  ــری ک ــک اث ــدن ی ــات دی ــه الزام ــاره ب ــا اش ــک زاده ب مل
ثبــت جهانــی شــده اســت، افــزود: شــهر ســوخته سیســتان و 
بلوچســتان سالهاســت کــه ثبت جهانی شــده اســت. امــا اینجا 
ایــن پرســش مطــرح اســت کــه آیــا امکانات بــرای گردشــگران 
ــود دارد؟  ــاط وج ــن نق ــه ای ــن ب ــرای رفت ــی ب ــی و خارج داخل
ــه  ــدان ب ــه عالقه من ــم ک ــرده ای ــم ک ــرایطی را فراه ــا ش آی
ســرمایه گذاری در ایــن بخــش ورود کننــد؟ در حــال حاضــر 20 

اثــر ، ثبــت جهانــی شــده اند 
ــم  ــا چقــدر توانســته ای ام
ــی و  ــطح مل ــا را در س آنه
بین المللــی معرفــی کنیــم 
ــن  ــزان در ای ــه می ــا چ وت
بخــش موفــق بــوده ایــم؟
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات 
خــود در زمــان احــراز 
ــت:  ــازمان، گف ــت س ریاس
مــا تــالش کردیــم معنــای 
واقعــی گردشــگری را در 
ســطح عمومــی و منطقــه ای 
 365 و  بیاندازیــم  جــا 
ــزار  ــی برگ ــش بین الملل همای

ــا  ــاییی جاذبه ه ــا شناس ــن همایش ه ــی ای ــه خروج ــم ک کردی
و هنرهــای دســتی اســتان های کشــور شــد. همچنیــن بیمــه 
افــرادی کــه در زمینــه صنایــع دســتی فعــال هســتند را به 
عنــوان مصوبــه تقدیــم مجلــس کردیــم تا افــرادی 
کــه کارگاه خصوصــی در منــزل دارنــد 
ــه توســعه صنعــت  بیمــه نشــوند آنهــا ب
ــن رو  ــد از ای ــک می کن ــگری کم گردش
ــار  ــد کن ــت و حاکمیــت نیــز بای دول

ــد. ــا باش آنه
معــاون ســابق رییــس جمهــور بــا 
ــگاه  ــزاری نمایش ــه برگ ــاره ب اش
تصریــح  عشــایر،  بین المللــی 
کــرد: حــدود 6 هــزار نفــر از 
عشــایر ایــران را گــرد هــم آوردیم 
تــا آنهــا بتواننــد دســتاوردهای خود 
ــرار  ــگران ق ــد گردش ــرض دی را در مع
ــد  ــع درآم ــگاه منب ــن نمایش ــد ای بدهن

ــرد. ــاد ک ــایر ایج ــرای عش ــی ب ــل توجه قاب
ــردی،  ــای بومگ ــاد اقامتگاه ه ــه ایج ــاره ب ــا اش وی ب
ــتم  ــده داش ــازمان را برعه ــت س ــن ریاس ــه م ــت: زمانی ک گف
ــن  ــر ای ــن ب ــد. م ــم ش ــه و تنظی ــردی تهی ــی بومگ ــند مل س
بــاورم وقتــی توریســتی وارد ایــران می شــود خواســتار دیــدن 
ــه  ــت چراک ــده اس ــده ش ــناخته و دی ــر ش ــات کمت موضوع
ــت و  ــده اس ــادی دی ــتاره زی ــای 5 س ــود هتل ه ــور خ در کش
ایــن مراکــز جذابیتــی بــرای آنهــا نــدارد. گردشــگر خارجــی 
خواهــان غــذای محلــی، خانــه کاهگلــی، ســیاه چــادر اســت. 
بایــد بگویــم در طــول ۸ ســال گذشــته توجــه بــه اقامتگاه های 

ــز فرامــوش شــد. بومگــردی نی
ملــک زاده بابیــان اینکــه برندهــای شــناخته شــده در زمینــه 
صنایــع دســتی نداریــم، گفــت: بازارســنجی و بازارســازی، یکی 
ــع  ــال در صنای ــر س ــد ه ــت. بای ــی دولت هاس ــف اصل از وظای
ــاس  ــر اس ــد و ب ــهود باش ــال مش ــگ س ــودی از رن ــتی نم دس
ــتی  ــع دس ــی صنای ــدف صادرات ــور ه ــق کش ــالیق و عالی س
ــه  ــم توج ــن مه ــه ای ــد ب ــال بای ــوان مث ــود. به عن ــاخته ش س
شــود کــه یــک آلمانــی از چــه رنگــی خوشــش می آیــد و چــه 

ــت. ــردی اس ــرای او کارب ــوع کاری ب ن
ــراث  ــازمان می ــابق س ــس س ریی
فرهنگــی در آخــر تشــکیل 
ــی را  ــراث فرهنگ ــه می وزارتخان
اقــدام شایســته ای عنــوان کرد 
و افــزود: تاســیس وزارتخانه کار 
خوبــی اســت و در تمــام دنیــا 
ــا  ــر دارد. ام ــگری وزی گردش
بایــد مدیــر جامــع الشــرایطی 
ــاب  ــند انتخ ــن مس ــرای ای ب
ــا  شــود کــه ارتبــاط خوبــی ب
نهادهــای مختلــف داشــته 
باشــد نــه اینکــه در چهارچوب 
شــبکه  خــود  فکــری 
گردشــگری را پیــش ببــرد .

شهر سوخته سیستان 
و بلوچستان سالهاست که 

ثبت جهانی شده است. اما اینجا این 
پرسش مطرح است که آیا امکانات برای 

گردشگران داخلی و خارجی برای 
رفتن به این نقاط وجود دارد؟
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مدیــر  ُشــکرخواه  میــالد 
ــن  ــات چهلمی ــاوری اطالع فن
در  فجــر  فیلــم  جشــنواره 
ایــن بــاره گفــت :  فــروش 
بلیــت فیلم هــای جشــنواره 
ــق  ــن از طری ــورت آنالی ــه ص ب
بلیت فروشــی  ســامانه های 

ن تیــک«،  یرا »ا
»گیشــۀ  و  »ســینماتیکت« 
ــردم  ــوم م ــرای عم ــت« ب هف
امــکان  کشــور  سراســر  در 
پذیــر اســت . او بــا بیــان 
بلیــت  کــه  فــروش  ایــن 
 6۱ در  جشــنواره  فیلم هــای 
از  تهــران  ســالن ســینمای 
ســاعت ۱0:00 روز چهارشــنبه 
ــه  ــده ، ادام ــاز ش ــن آغ 6 بهم
ــای   ــت فیلم ه ــروش بلی داد : ف
ــدون هیچ  جشــنواره امســال، ب
ــه شــرط  محدودیتــی و تنهــا ب
باقیمانــده  ظرفیــت  وجــود 
ســانس های  و  ســینماها  در 
ــا 22  ــا، ت ــده فیلم ه نمایش دهن
بهمــن مــاه بــرای عمــوم مــردم 
ــروش  ــن ف در ســامانه های آنالی
بلیــت فعــال خواهــد بــود. 
اطالعــات  فنــاوری  مدیــر 
چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجر 
ــر  ــه ه ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ب
ــن  ــمارۀ تلف ــک ش ــا ی ــرد ب ف
همــراه می توانــد از هــر 22 
فیلــم بخش مســابقه ســینمای 
ایــران، تــا ســقف 2 بلیــت 
ــا  ــت: از آنج ــد، گف ــه نمای تهی
خریــداری  بلیت هــای  کــه 
شــده در جشــنواره امــکان 
ابطــال یــا تعویــض ندارنــد، بــه 
مخاطبــان گرامــی توصیــه اکید 
ــینما،  ــاب س ــود؛ در انتخ می ش
ــر  ــورد نظ ــانس م ــالن و س س

نمایــش 10 فیلــم مرمــت 
هــای  برنامــه  در  شــده 
ــم  ــنواره فیل ــی جش فرهنگ

ــر  فج
گنجینه هــای  از  ۱0فیلــم   
تاریــخ ســینمای ایــران در 
بخــش » قاب هــای مانــدگار 
» چهلمیــن جشــواره فیلــم 
ــد  ــش درخواه ــه نمای ــر ب فج
آمــد. در بخــش »قاب هــای 
ــدگار« چهلمیــن جشــنواره  مان
بــر  عــالوه  فجــر  فیلــم 
نمایــش آثــار، نشســت های 
ایــن  پیرامــون  مفهومــی 
فیلم هــا بــا اجــرای اکبــر 
ــناس  ــنده و کارش ــوی نویس نب
ــد. ــد ش ــزار خواه ــینما برگ س
 « دیده بــان   « فیلم هــای 
ــه  ابراهیــم حاتمــی کیــا، » خان
ــاس  ــت؟ » عب ــت کجاس دوس
کیارســتمی، » گاو » داریــوش 
مهرجویــی، » ناخــدا خورشــید 
ــا  ــی، » عقاب ه ــر تقوای » ناص
 « خاچیکیــان،  ســاموئل   «
مهــرزاد   « دست نوشــته ها 
ــرد  ــای س ــی، » جاده ه مینوی
جعفری جوزانــی،  مســعود   «
» پــرده آخــر » واروژ کریــم 
ــا  ــاز »  علیرض ــیحی، » نی مس
بچه هــای   « داوودنــژاد، 
ــدی در  ــد مجی ــمان » مجی آس
خانــه جشــنواره چهلــم )ســالن 
ــر  ــالد( ب ــرج می ــای ب همایش ه
اســاس جــدول زمان بنــدی 
پــرده خواهنــد  شــده روی 

ــت. رف
ــه  ــاره از جمل ــورد اش ــار م آث
در  کــه  اســت  فیلم هایــی 
ســال های گذشــته از ســوی 
فیلمخانــه ملــی ایــران و بنیــاد 
ســینمایی فارابــی بازبینــی 
اســت. شــده  مرمــت  و 

اتریخ و نحوه خرید بلیت،

فیلم های جشنواره 

فیلم فجر
اعالم شد

دقــت الزم را بــه عمــل آورنــد.
از  فجــر  جشــنواره  ســتاد 
ــور  ــه منظ ــم، ب ــی و نه دورۀ س
ــدی  ــطح رضایتمن ــش س افزای
راســتای  در  و   تماشــاگران 
آزادانــه  انتخــاب  سیاســت 
تماشــای هــر فیلــم در ســینما 
ــروش  ــر، ف ــورد نظ ــانس م و س
ــری را از  ــورت ِس ــه ص ــت ب بلی
دســتور کار خــارج کــرده اســت 
ــه  ــر قطع ــد ه ــکان خری ــا ام ت
بلیــط بــرای هــر فیلــم، در 
ــۀ  ــورد عالق ــالن م ــانس و س س
باشــد.  فراهــم  تماشــاگران 
ــن  ــا همی ــا ب ــن دوره م در ای
بلیــت  فرآینــد  سیاســت، 
ــام  ــنواره را انج ــی جش فروش

خواهیــم داد.
ــاره نحــوه اخــذ  ُشــکرخواه درب
ــه  ــت: ب ــم گف ــی ه آرای مردم
ــداری  ــای خری ــداد بلیت ه تع
ــد  ــم ، ک ــر فیل ــرای ه ــده ب ش
بــه  رای گیــری  در  شــرکت 
خریــدار آن تعلــق خواهــد 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب گرف
ــک  ــۀ ی ــه منزل ــی ب ــر صندل ه
کــد رأی خواهــد بــود؛ بنابرایــن 
ــی کــه تماشــاگران بلیــت  زمان
طریــق  از  قبــالً  را  فیلمــی 
ــداری  ــن خری ــامانه ها آنالی س
کرده انــد، را از طریــق کیوســک 
ــا  ــاپ ی ــینما چ ــتقر در س مس
ــد  ــت می کنن ــه دریاف از گیش
، کــد شــرکت در رأی گیــری 
ــرای آن هــا صــادر می شــود و  ب
90 دقیقــه پــس از چــاپ بلیت ، 
ــوط به  تماشــاگران پیامــک مرب
شــرکت در آرای مردمــی را کــه 
حــاوی کــد رأی اســت، دریافت 
داد:  ادامــه  او  می کننــد. 

ــس  ــد پ ــاگران می توانن تماش
ــر  ــورد نظ ــم م ــای فیل از تماش
https://  ــی ــانی اینترنت ــه نش ب
مراجعــه   fajrvote.samfaa.ir
ــمارۀ  ــردن ش ــس از وارد ک و پ
تلفــن همــراه، انجــام عملیــات 
اعتبارســنجی و وارد نمــودن کد 
دریافتــی از طریق پیامــک، رای 
خــود را بــا ارزش ۱ تــا 5 ســتاره 
ثبــت نماینــد. در ایــن دوره 
مبنــای محاســبۀ آراء، براســاس 
طیــف لیکــرت کــه یکــی 
شــیوه های  رایج تریــن  از 
امتیازدهــی اســت، خواهــد 
ــود. در همیــن راســتا، عــالوه  ب
بــر ثبــت رای بــه صــورت یــک 
ســتارۀ کامــل، امکان ثبــت رای 
بــه صــورت »نیــم ســتاره« هــم 

ــت.  ــده اس ــازی ش پیاده س
اطالعــات  فنــاوری  مدیــر 
چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجر 
در مــورد ایمنــی رأی گیــری بــه 
ــح  ــز توضی ــن نی ــورت آنالی ص
ــم  ــورت رق ــه ص ــد رای ب داد: ک
عــددی و ترتیبــی تولیــد و 
بــرای تماشــاگر پیامــک خواهد 
ــب در  ــکان تقل ــذا ام ــد، ل ش
ــود.  ــد ب ــر نخواه آن امکان پذی
ــی  ــه فیلم های ــر آن، ب ــالوه ب ع
فوق العــاده  ســانس  در  کــه 
اکــران می شــوند، کــد رأی 
ــور  ــه منظ ــرد. ب ــق نمی گی تعل
ــار  ــان آث ــوق صاحب ــظ حق حف
آرای  اخــذ  در  ســهولت  و 
ــان  ــان پای ــاگران ، از زم تماش
ــا ۱2:00  ــر، ت ــورد نظ ــم م فیل
ــت  ــکان ثب ــد، ام ــر روز بع ظه
رأی در ســامانه اخــد رأی فعــال 

ــود. ــد ب خواه

 نحوه اخذ آرای مردیم !
مدیــر فنــاوری اطالعــات چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر 
ــنواره  ــن جش ــای چهلمی ــی فیلم ه ــت فروش ــت: بلی گف
فیلــم  فجــر به صــورت آنالیــن افــز ســاعت ۱0 صبــح روز 6 
بهمــن مــاه آغــاز و تــا روز 22 بهمــن ادامــه خواهد داشــت . 
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مســعود کیمیایــی کــه تعــداد دفعــات حضــورش در جشــنواره فیلــم 
ــازه را در  ــی ت ــی فیلم ــت، در حال ــه اس ــه 20 مرتب ــک ب ــر نزدی فج
ــر  ــنواره فج ــه جش ــینمایی دارد ک ــداد س ــن روی ــن دوره  ای چهلمی

ــت. ــداده اس ــان ن ــوش نش ــه او روی خ ــدان ب چن
خالــق » قیصــر »  در طــول بیــش از نیــم قــرن فعالیــت ســینمایی بــا 
روایــت قصه هایــی از رفاقــت و حق طلبــی همیشــه طرفــداران خــاص 
خود را داشــته کــه حتی در اوج انتقادها پشــت فیلمســاز محبوبشــان 
ایســتاده اند. او امســال و در ۸0 ســالگی، پــس از ســاخت بیشــتر از 30 
فیلــم ، بــا اثــری جدیــد راهــی جشــنواره فجر می شــود؛ جشــنواره ای 

کــه هیــچ وقــت حاشــیه هایش بــرای کیمیایــی کــم نبــوده اســت.
مســعود کیمیایــی در حالــی فیلــم » خائــن کشــی »را در چهلمیــن 
جشــنواره فجــر رونمایــی می کنــد کــه بــه انــدازه دســت کم دو دهــه 
در ایــن رویــداد ســینمایی حضــور داشــته ولــی خــودش فقــط یــک 

بــار موفــق بــه کســب جایــزه شــده اســت.
ــنواره ی  ــن دوره  جش ــه در اولی ــت ک ــازانی اس ــی از فیلمس  کیمیای
فیلــم فجــر کــه بــه صــورت بین المللــی هــم برگــزار شــد، شــرکت 
کــرده بــود. او بهمــن ســال ۱36۱ فیلــم »خــط قرمــز«  را بــه بخــش 
ــش  ــرای بخ ــه در آن دوره ب ــتاد ک ــنواره فرس ــن جش ــابقه  ای مس
حرفــه ای هیــچ برگزیــده ای معرفــی نشــد. در ســال 6۱ کمــال حــاج 
ســیدجوادی معــاون هنــری وزارت ارشــاد بــود و همزمان سرپرســتی 
ــری  ــا وزی ــت ســینمایی را هــم برعهــده داشــت. آن مقطــع ب معاون
ســیدمحمد خاتمــی در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی همــراه بــود 
و جشــنواره های فیلــم و تئاتــر فجــر نیــز همزمــان برگــزار شــدند، 
حتــی آییــن افتتاحیــه  آن هــا هــم یکــی بــود کــه در تــاالر وحــدت 
برگــزار شــد . چهــار ســال بعــد در پنجمیــن دوره  جشــنواره فیلــم 
ــا » تیــغ و ابریشــم » فقــط در بخــش »فیلم هــای  فجــر کیمیایــی ب
بلنــد مــرور یک ســال ســینمای ایــران« حضــور داشــت. ایــن دوره از 
جملــه ســال هایی بــود کــه فیلمســازانی از دو نســل مختلــف ســینما 
بــه جشــنواره آمــده بودنــد، یعنــی یــک ســو ناصــر تقوایــی، داریوش 
مهرجویــی، عبــاس کیارســتمی و مســعود کیمیایــی بــود و در ســویی 
ــا،  ــم حاتمی کی ــون ابراهی ــد همچ ــل جدی ــای نس ــر کارگردان ه دیگ
کیومــرث پوراحمــد، رســول مالقلی پــور، کیانــوش عیــاری، مســعود 
ــژاد. دو ســال  جعفــری جوزانــی، پوران درخشــنده و عزیــزاهلل حمیدن
ــتی،  ــد بهش ــید محم ــری س ــه دبی ــن دوره ب ــی در هفتمی ــد یعن بع
کیمیایــی بــا » ســرب » بــه جشــنواره آمد کــه در چنــد شــاخه نامزد 
دریافــت ســیمرغ بلورینــی شــد کــه تــازه در همــان دوره، ســیمرغ 
توســط ابراهیــم حقیقــی بــه عنــوان نمــاد جشــنواره طراحــی شــده 
ــرای  ــود. » ســرب »  نامــزدی بهتریــن بازیگــر نقــش دوم مــرد را ب ب
زنــده یــاد فتحعلی اویســی بــه همــراه داشــت و بــرای نقــش اول مرد 
نیــز هــادی اســالمی نامــزد شــد کــه جایــز ه ایــن بخــش را عــزت اهلل 
انتظامــی بــرای » گراندســینما » گرفــت. همچنیــن به فریمــاه فرجامی 
بــرای بــازی در ایــن فیلــم دیپلــم افتخــار داده شــد. ایــرج رامین فــر 
نیــز بــرای صحنه آرایــی » ســرب » نامــزد شــده بــود کــه جایــزه را 
محســن مخملبــاف بــرای » بایســیکل ران » گرفــت. جــالل معیریــان 
هــم بــا » ســرب » برنــده ســیمرغ بلوریــن بهتریــن چهره پــردازی و 
محمــود کالری برنــده ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلم بــرداری شــدند.
ســال بعد یعنی بهمــن 6۸ در هشــتمین دوره  جشــنواره فجر مســعود 
کیمیایــی بــاز هــم فیلمــی را بــه بخش مســابقه ســینمای ایــران آورد 
ــرواز »  ــن پ ــون » آخری ــی همچ ــه رقبای ــرایطی ک ــار در ش ــن ب و ای
احمدرضــا درویــش، » ای ایــران » ناصــر تقوایــی، » تمــام وسوســه های 
زمیــن » حمیــد ســمندریان،  »پــول خارجــی » رخشــان بنی اعتمــاد،  
»ریحانــه » علیرضــا رئیســیان، » ســاواالن » یدالــه صمــدی، »  عبور از 
غبــار » پوران درخشــنده،  » کلــوزآپ » عبــاس کیارســتمی، » مــادر«  
علــی حاتمــی، » هامــون »  داریــوش مهرجویــی و » مهاجــر« ابراهیــم 
حاتمی کیــا را داشــت و کیمیایــی بــا فیلــم “ دندان مــار “در جشــنواره 

شــرکت کــرد.
در ایــن دوره کــه حضــور کارگردان هایــی مثــل علــی حاتمی، مســعود 
ــی و عباس کیارســتمی  ــی، ناصــر تقوای ــوش مهرجوی ــی، داری کیمیای

نامهربانی جشنواره فیلم فجر به خالق قیصر !
    شش دهه فعالیت مسعود کیمیایی در قاب » سما« 

جالــب توجــه بــود، “ دنــدان مــار “ هیــچ جایــزه ای دریافــت نکــرد و 
تنهــا فرامــرز صدیقــی بــرای بازیگــری در نقــش اول نامــزد دریافــت 
ــه خســرو  ــت ب ــن بخــش در نهای ــزه ای ــن شــد. جای ســیمرغ بلوری

شــکیبایی بــرای  “هامــون “ رســید.
ــم   ــا فیل ــی ب ــعود کیمیای ــنواره مس ــن دوره  جش ــال 69 و در نهمی س
“گروهبــان “ در بخــش خــارج از مســابقه حضــور داشــت. در بخــش 
مســابقه  آن دوره حضــور فیلمســازان مهــم، مثــل چنــد دوره قبــل 
چنــدان برجســته نبــود و تنهــا ۱2 فیلــم در بخش مســابقه ســینمای 

ایــران پذیرفتــه شــده بودنــد.
در یازدهمیــن دوره  جشــنواره فیلــم فجــر یعنــی ســال ۱3۷۱ کــه بــاز 
ــا دبیــری ســیدمحمد بهشــتی همــراه بــود، ســاخته  جدیــد  هــم ب
مســعود کیمیایــی بــرای شــرکت در بخــش مســابقه ســینمای ایــران 
ــی  ــا فیلم های ــاز ب ــن فیلمس ــرگ “ای ــای گ ــد و  “ رد پ ــاب ش انتخ
ــرای همیشــه” ،  » مهاجــران  ــار ب همچــون » هنرپیشــه » ،  “ یــک  ب
»،  » آبادانی هــا »،  » آذرخــش » ،  » از کرخــه تــا رایــن » ،  » بنــدر مــه 
آلــود » ،  » دو همســفر »  و  » ســارا »  رقابــت کــرد. تدویــن  » رد پــای 
گــرگ »  توســط مهــدی رجاییــان تنهــا بخشــی بــود کــه توانســت 
جایــزه بگیــرد ولــی در بخش هــای بازیگــری نقــش اول مــرد )فرامــرز 
قریبیــان(، فیلمبــرداری )محمــود کالری( و صدابــرداری )یدالــه نجفی( 

نامــزد جایــزه شــد.
دو ســال بعــد ، ســیزدهمین دوره ، کیمیایــی بــا فیلــم  » تجــارت »  به 
جشــنواره آمــد تــا بــا » بــوی خــوش زندگــی » ، » حملــه بــه اچ 3 " 
،  » روســری آبــی » ،  » روز شــیطان » ،  » به خاطــر هانیــه » ، » ســالم 
ســینما » ، » کیمیــا » ،  » می خواهــم زنــده بمانــم » ، » مهریــه بی بــی 
ــه  ــدار »  و  » روز واقع ــردی » ، » دی ــال خونس ــری » ، » در کم » ،  » پ
» رقابــت کنــد. امــا بــاز هــم در ایــن دوره دســت کیمیایــی از جایــزه 

کوتــاه ماند. 
ــری  ــوی دیگ ــگ و ب ــی رن ــای کیمیای ــه  ۷0 فیلم ه ــای ده میانه ه
ــدا  ــی از آن ج ــینمای کیمیای ــاخصه های س ــد ش ــد، هرچن گرفتن
نشــده بــود. او در ســال ۷4 در چهاردهمیــن دوره  جشــنواره فجــر بــا  
» ضیافــت » بــه ایــن رویــداد آمــد؛ دوره ای کــه ابراهیــم حاتمی کیــا 
بــا  » بــوی پیراهــن یوســف »  و » بــرج مینــو » ، مجیــد مجیــدی بــا  
» پــدر » ، ســیروس الونــد بــا  » چهــره » ، کیومــرث پوراحمــد بــا  » 
ــول  ــات » ، رس ــا » دیپلم ــگ ب ــوش فرهن ــب » ، داری ــران غری خواه
مالقلی پــور بــا  » ســفر بــه چزابــه » و » نجــات یافتــگان » ، کیانــوش 
عیــاری بــا  » شــاخ گاو » ، علیرضــا داوودنژاد با  » عاشــقانه » ، محســن 
مخملبــاف بــا  » گبــه » ، کمــال تبریــزی بــا  » لیلــی بــا مــن اســت » ، 
ســیامک شــایقی بــا  » مــادرم گیســو » ، ابوالفضــل جلیلــی بــا  » یک 
داســتان واقعــی »  و ســیف اهلل داد بــا  » بازمانــده » حضــور داشــتند. 
در آن ســال تعــداد فیلم هــای بخــش مســابقه ســینمای ایــران 40 اثر 
بــود و ایــن دوره برخــالف دوره های قبــل از دوم تــا یازدهم اســفند ماه 
و بــه دبیــری عــزت اهلل ضرغامــی برگــزار شــد. ایــن دوره هــم بــرای 
کیمیایــی جایــزه ای نداشــت و فقــط مســعود ولدبیگــی بــرای چهــره 

پــردازی نامــزد دریافــت جایــزه شــد.
یــک ســال بعــد در دوره  پانزدهــم کیمیایــی بــا  » ســلطان »  متقاضی 
حضــور در جشــنواره فجــر شــد. در آن دوره نیــز در بخــش مســابقه 
ســینمای ایــران بــاز هــم تعــداد زیــادی فیلــم حضــور داشــتند و باز 
ــای  ــل  » بچه ه ــی مث ــا فیلم های ــت ب ــی در رقاب ــم کیمیای ــم فیل ه
ــال »   ــش و  » لی ــید »  دروی ــرزمین خورش ــدی، » س ــمان »  مجی آس
مهرجویــی هیــچ جایــزه ای دریافــت نکــرد، اگرچــه  » ســلطان »  از 
ــتقبال  ــورد اس ــال »  م ــراه  » لی ــه هم ــه ب ــود ک ــی ب ــه فیلم های جمل

مــردم قــرار گرفــت.
در دوره  هفدهــم نــام مســعود کیمیایــی و فیلــم  » فریــاد »  در بخــش 
ــی  ــم او رقبای ــار فیل ــن ب ــد و ای ــت ش ــران ثب ــینمای ای ــابقه س مس
ــا،   ــز » حاتمی کی ــان قرم ــدی،  » روب ــدا »  مجی ــگ خ ــون  » رن همچ
» شــیدا »  تبریــزی،  » قرمــز »  جیرانــی،  » مــردی از جنــس بلــور »  
ــور، »  ــوا »  مالقلی پ ــژاد،  » هی ــیرین »  داودن ــب ش ــهیلی،  » مصائ س
زشــت و زیبــا »  معتمــدی،  » دو زن »  میالنــی و » دختری با کفشــهای 
کتانــی »  صدرعاملــی را داشــت. در آن ســال بــاز هــم دســت کیمیایی 

و عوامــل فیلمــش از ســیمرغ کوتــاه مانــد.
ســال ۱3۷۸ کیمیایــی فیلــم  » اعتــراض » را ســاخت کــه بــه بخــش 
مســابقه ســینمای ایــران در جشــنواره هجدهــم بــا دبیــری  ســیف 
ــزه  ــت جای ــای دریاف ــی از نامزده ــراض »  یک ــت.  » اعت اهلل داد راه یاف
بهتریــن فیلــم جشــنواره بــود ولــی ایــن بــار هــم موفقیتــی بــرای 
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ایــن فیلمســاز حاصــل نشــد و  » بــوی کافــور عطــر یــاس » فرمــان  
آرا برنــده شــد. کیمیایــی بــرای ســیمرغ بلوریــن بهتریــن کارگردانی 
هــم نامــزد بــود، امــا ایــن جایــزه را هــم فرمــان آرا بــرد.  » اعتــراض »  
در بخــش بهتریــن بازیگــر نقــش دوم مــرد بــا بــازی مهــدی فتحــی 
نامــزد جایزه شــد. همچنیــن اســحاق خانــزادی در بخش صدابــرداری 
و صداگــذاری، و مجیــد انتظامــی برای موســیقی متــن  » اعتــراض »  از 

دیگــر نامزدهــای دریافــت جایــزه بودنــد.
ــال ۸2 و در  ــت در س ــد دوره غیب ــس از چن ــی پ ــعود کیمیای مس
بیســت ودومین دوره  بــا فیلــم  » ســربازهای جمعــه » بــه جشــنواره 
فجــر برگشــت. در آن ســال فیلم هایــی همچــون » مهمان مامــان » ، » 
مارمولــک » ،  » دوئــل » ،  » شــهر زیبــا » ،  » قدمگاه » ،  » رســم عاشــق 
کشــی » ،  » ننــه گیالنــه » ،  » اشــک ســرما » ،  » خداحافظ رفیــق » ،  » 
شــاه خامــوش » ،  » شــمعی در بــاد »  و  » گاوخونــی »  از دیگر فیلم های 
ــال  ــط مری ــی فق ــت نهای ــد. در رقاب ــابقه بودن ــش مس ــر در بخ حاض
زارعــی از  » ســربازهای جمعــه »  بــود کــه بــرای بــازی در ایــن فیلــم 
ســیمرغ بلوریــن دریافــت کرد.  البتــه بیژن امکانیــان هــم از نامزدهای 
بهتریــن نقــش دوم بــود کــه جایــزه ای نگرفــت و اســحاق خانــزادی 
هــم بــرای صدابــرداری ایــن فیلــم نامــزد دریافــت جایــزه شــده بود.
» رئیــس »  بیست وششــمین فیلــم ســینمایی مســعود کیمیایــی بود 
کــه ســال ۸5 در بیســت و پنجمیــن دوره  جشــنواره فیلــم فجــر بــه 
دبیــری علیرضــا رضــاداد در بخــش مســابقه حضور داشــت ولــی بعد 
بــه دلیــل مشــکالت فنــی و بــه خواســت کارگــردان از ایــن بخــش 

خــارج و نمایــش آن متوقــف شــد. 
ــت ونهمین دوره   ــی در بیس ــد یعن ــال بع ــار س ــرانجام چه ــا س ام
جشــنواره فجر کــه بهمن ســال ۸9 بــه دبیــری مهدی مسعودشــاهی 
برگــزار شــد، طلســم ناکامی هــا بــرای کیمیایــی شکســت و ایــن بــار 
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم ســینمایی بــه نــام » جــرم »  و بــه 
مســعود کیمیایــی رســید. کیمیایــی پــس از آن کــه اولیــن جایــزه 
ــه آمیــز  خــود را از جشــنواره فجــر گرفــت در یــک ســخنانی کنای
گفــت:  »نمی دانــم ایــن ســیمرغ از 30 ســال پیــش تــا بــه حــال جــا 
مانــده و حــاال بــه مــن رســیده! و نمی دانــم چــه اتفاقــی افتــاده بعــد 
از مدت هــا یــاد مــن افتاده انــد. خوشــبختانه هیــات داوران ســینمای 
مســتقل را دیدنــد و بــه مِن تنهــا که بــدون ســرمایه ای از جــای دیگر 
ــد. ایــن  ــه جایــی وابســته نیســتم جایــزه دادن فیلــم می ســازم و ب

داوران ایــن بــار حرمــت اســتقالل را نــگاه داشــتند.
ــود،  ــزه ب ــت جای ــزد دریاف ــم نام ــرم »  ه ــی  » ج ــرای کارگردان او ب
ــادر از  ــی ن ــاخت  » جدای ــرای س ــادی ب ــر فره ــال اصغ ــا در آن س ام
ســیمین »  ســیمرغ بلوریــن بهتریــن کارگردانــی را گرفــت. حامــد 
بهــداد نیــز بــه عنــوان بازیگــر نقــش مکمــل مــرد و کارن همایونفــر 
ــرای طراحــی صحنــه و  ــرای ســاخت موســیقی، ایــرج رامین فــر ب ب
لبــاس و اســحاق خانــزادی و علــی ابوالحســنی در بخــش صداگــذاری 
بــرای »جــرم« ســیمرغ بلوریــن گرفتند. ضمــن اینکه تــورج منصوری 
بــرای فیلمبــرداری  » جــرم »  و اســحاق خانــزادی بــرای صدابــرداری 

ــزد  ــردازی نام ــرای چهره پ ــی ب ــا قم و محمدرض
دریافــت جایــزه بودنــد.

کیمیایــی ســه ســال بعــد یعنــی در ۱392 کــه بــا 
ــت  ــینمایی دول ــران س ــور مدی ــن دوره  حض اولی
یازدهــم همزمــان بــود، بــا فیلــم  » متروپــل »  بــه 
ــوان  ــع را می ت ــن مقط ــد و ای ــر آم ــنواره فج جش
شــروع یــک دوران متفــاوت و پرحاشــیه بــرای این 
ــل » در  ــرد.  » متروپ ــداد ک ــی قلم ــاز قدیم فیلمس
جشــنواره ســی ودوم نــه تنهــا بجــز یــک نامــزدی 
ــاورد،  ــت نی ــه دس ــزه ای ب ــن جای ــش تدوی در بخ
بلکــه نمایــش آن در ســالن رســانه ها و بــرج میــالد  
بــا انتقــاد بیشــتر مخاطبــان بخاطــر کیفیــت پایین 
ــرای  ــم ب ــی ه ــود کیمیای ــد و خ ــرو ش ــم روب فیل
نشســت مطبوعاتــی فیلمــش نیامــد کــه بــه همین 

دلیــل نشســت لغــو شــد.
کیمیایــی در ســال 95 فیلم جدیــدی ســاخت و با  » 
قاتــل اهلی »  در ســی وپنجمین دوره جشــنواره فجر 
حضــور داشــت، امــا حاشــیه های ایــن فیلــم چنان 
زیــاد شــد کــه کار بــه دعــوا کشــید و یک نشســت 
ــنواره های  ــخ جش ــی را در تاری ــی جنجال مطبوعات
فیلــم فجــر رقــم زد. در نشســت ایــن فیلــم کــه 

بــا حضــور کیمیایــی و پســرش پــوالد ، بازیگــر فیلــم  و نیــز منصــور 
لشــگری قوچانــی )تهیه کننــده( همــراه بــود و تــا ســاعت دو و نیــم 
بامــداد هــم طــول کشــید، دربــاره  نســخه  پخــش شــده، نــوع تدوین 
ــث  ــد بح ــوان می ش ــده عن ــازمان دهی« ش ــه »س ــی ک و خنده های

. شد
مســعود کیمیایــی خطــاب بــه اهالــی رســانه گفــت: ایــن آمــدن و 
نشســتن بــا شــما تبعــات دارد کــه بخشــی از آن را در ســالن دیدیــم. 
یــک اتفــاق مهمی کــه افتــاده ایــن اســت که بــا دنیــای مــزدوری در 
ســینما و هنــر آشــنا می شــویم و ایــن مــزدوری یعنــی اینکــه جنس 
ــم.  ــا را از آن می فهمی ــی قیمت ه ــیدن ها و حت ــا، ترس خندیدن ه
فیلــم  » قاتــل اهلــی » بــرای نترس هاســت. کســی کــه ایــن فیلــم را 
می بینــد نتــرس اســت مثــل ســازنده اش. ایــن فیلــم بــرای کوچکــی 
ــرای اینکــه اندازه هــای دانســتگی را  فکــر ســاخته نشــده اســت. ب

بــاال  ببــرد.
ــا  ــت، ام ــه داش ــا ادام ــا مدت ه ــم ت ــن فیل ــیه های ای ــه حاش اگرچ
کیمیایــی را از فیلمســازی دور نکــرد و او ســه ســال بعــد فیلمــی بــا 
نــام  » خــون شــد » را ســاخت کــه تهیه کننــده اش جــواد نوروزبیگــی 
ــود . ایــن فیلــم در ســال 9۸ متقاضــی حضــور در سی وهشــتمین  ب
دوره جشــنواره فجــر شــد تــا یــک ســال ویــژه حــول نــام مســعود 

ــد.  کیمیایی باش
دوره سی وهشــتم یکــی از پرحاشــیه ترین ســال های نمایــش 
فیلمــی از کیمیایــی در جشــنواره فجــر بــود. او مدتی پیش از شــروع 
جشــنواره، بــه نشــانه   اعتــراض بــه اتفاق هــای اجتماعــی و سیاســی 
چنــد مــاه قبلــش در تهــران و برخــی شــهرهای کشــور، بــا انتشــار 
یــک ویدیو از شــرکت در جشــنواره فیلــم فجــر انصــراف داد. انصراف 
ــه راه انداخــت امــا تهیه کننــده فیلــم )جــواد  او اگرچــه موجــی را ب
نوروزبیگــی( موافــق ایــن کار نبــود و در آخــر فقــط خــود کیمیایــی 
ــت  ــال غیب ــن ح ــا ای ــرد. ب ــری ک ــنواره کناره گی ــور در جش از حض
کیمیایــی تمــام ماجــرا نبــود و چنــد روز بعــد شــهاب حســینی کــه 
در آن ســال بــه عنــوان بازیگــر و تهیه کننــده در جشــنواره حضــور 
داشــت،  با انتشــار مطلبــی در اینســتاگرام خود بــه ایــن کار کیمیایی 
اعتــراض کــرد. واکنش هــا بــه نوشــته  حســینی چنــان تنــد بــود که 
ســبب شــد او در نشســتی بــرای فیلــم » شــین »  درخواســت کــرده 
بــود، جــواب همــه انتقادهــا بــه خــودش را بدهــد و اگرچــه نشســت 
پرســش و پاســخ فیلــم  » خــون شــد »  کیمیایــی برگــزار نشــد، امــا 
جلســه خبــری شــهاب حســینی آنقــدر بــا حاشــیه و تنــش  همــراه 
بــود کــه بیــش از هــر چیــز  چهــره عصبانــی او از آن نشســت بــه 

یــادگار مانــد.
حســینی در آن جلســه ی نیمــه شــبی بیــان کــرد:  »مــن نمی توانــم 
ســاکت بنشــینم که اســتاد پیشکســوت ســینما کــه رونــد کاری اش 
ــازد  ــی می س ــم فیلم ــاز ه ــال ب ــت امس ــاگر اس ــش روی تماش پی
کــه مطمئــن اســت برخــورد بــدی بــا اثــرش می شــود و آن روغــن 
ــذارد  ــی را می گ ــنگ بنای ــد و س ــزاده می کن ــذر امام ــه را ن ریخت
کــه نتیجــه اش چیــزی جــز نفرت پراکنــی نیســت 
ــرار  ــی ق ــاس اخالق ــک آمپ ــم در ی ــه را ه و بقی
ــدر  ــه آدم انق ــت ک ــی اس ــن بی انصاف ــد. ای می ده
ــه  ــد ک ــرف بزن ــی ح ــه نوع ــد و ب ــواه باش خودخ

ــد . ــس را در آن نکن ــه هیچ ک مالحظ
اگرچــه  ایــن گفته هــای شــهاب حســینی 
ــا  ــت، ام ــی داش ــی را در پ ــای متفاوت اعتراض ه
ــی داد  ــود کیمیای ــخ را خ ــن پاس ــاید جالب تری ش
ــا وجــود همــه انتقادهــا و حاشــیه ها، پــس  کــه ب
ــن  ــام » خائ ــا ن ــازه را ب ــم ت ــک فیل ــال ی از دو س
کشــی » ، بــا یــک ترکیــب متنوعــی از بازیگــران 
و آن هــم در دوران کرونــا ســاخته و بــه چهلمیــن 
ــک  ــت. بی ش ــانده اس ــر رس ــم فج ــنواره فیل جش
فیلــم او ایــن بــار هــم بی اتفــاق و حاشــیه نیســت 
ولــی فــارغ از اینکــه طرفــدار ســینمای کیمیایــی 
باشــیم یــا نباشــیم، حضــور کارگردانی با ۸0 ســال 
ــینما  ــداوم در س ــه کار م ــس از 6 ده ــه پ ــن ک س
خــودش بــه تنهایــی بخشــی از تاریــخ هنــر ایــن 
ســرزمین اســت، در جــای خــود می توانــد متمایــز 

و منحصربفــرد باشــد.
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در  حضــور  از  کیمیایــی  انصــراف 
جشــنواره فیلــم فجــر !

ــنواره  ــات داوران جش ــا هی ــان اعض ــینی در می ــهاب حس ــور ش حض
فیلــم فجــر باعــث شــد تــا پــوالد و مســعود کیمیایــی تصمیم بــه تــرک از جشــنواره 

فجــر را بگیرنــد .
پــوالد کیمیایــی بازیگــر فیلــم ســینمایی »خائــن کشــی« در صفحــه شــخصی خــود 

خبــر از انصــراف در چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر را داد و ســاعتی بعــد مســعود کیمیایــی نیــز بــا انتشــار متنــی  ، عــدم حضــور 
خــود در جشــنواره فیلــم فجــر را اعــالم کــرد . بــه نظــر می رســد علــت اصلــی ایــن انصــراف به خبــر اعــالم اســامی هیــات داوران 
جشــنواره در ایــن دوره بازمی گــردد . حضــور شــهاب حســینی در میــان اعضــا هیــات داوران جشــنواره موجــب شــده تــا پــوالد و 
مســعود کیمیایــی تصمیــم بــه تــرک جشــنواره فجــر بگیرنــد.  اصــل ماجــرا بــه ســال 9۸ بازمی گــردد کــه مســعود کیمیایــی در 
پــی التهابــات رخ داده پــس از ســقوط هواپیمــای اوکراینــی تصمیــم گرفــت فیلــم خــودش » خــون شــد » را از جشــنواره ســی و 
هشــتم فجــر بیــرون بکشــد. در پــی ایــن اقــدام ، شــهاب حســینی در نشســت خبــری فیلــم » شــین » کــه در جشــنواره برگــزار 
شــد ، موضــع تنــدی نســبت بــه کیمیایــی گرفــت و فیلم هــای اخیــر او را ناموفــق و مخاطــب آزار توصیــف کــرد . ایــن اظهارنظــر با 
واکنــش تنــدی از طــرف ســینماگران مواجــه شــد و از آن روز بــه بعــد آتــش اختــالف میــان ایــن دو چهــره ســینمایی بــاال گرفت .

» بیرو » اولین فیلم !
اولیــن فیلــم اعــالم شــده براســاس جــدول اکــران آثــار در 
چهلمیــن جشــنواره فیلــم فجــر فیلــم ســینمایی » بیــرو » 
ســاخته مرتضی علــی عبــاس میرزایــی بــه تهیــه کنندگی 

مجیــد برزگــر خواهــد بــود.
» بیــرو » روایتــی از زندگــی علیرضــا بیرانونــد دروازه بــان 
ــه  ــا ورود ب ــی ت ــران از دوران کودک ــال ای ــی فوتب ــم مل تی
فوتبــال حرفــه ای و عضویــت در تیــم ملــی فوتبــال ایــران 

اســت.

ــن  ــی چهلمی ــز اصل ــو مرک ــس چارس پردی
ــر  ــم فج ــنواره فیل جش

ــه  ــرای خان ــدد ب ــای متع ــرح گزینه ه ــس از ط ــرانجام پ س
جشــنواره )مرکــز اصلــی جشــنواره( و ســینمای اهل رســانه، 
پردیــس چارســو میزبــان اهالــی رســانه در چهلمیــن دوره از 
جشــنواره فیلــم فجــر خواهــد بــود. بــر اســاس ایــن خبــر 
، برنامه هــای اصلــی جشــنواره چهلــم در پردیــس چارســو 

برگــزار خواهــد شــد.
گفتنــی اســت عــالوه بــر ایــن، ســینما فلســطین کــه بخش 
دیگــری از خانــه جشــنواره اســت بــه نیازهــای منتقــدان و 

بخشــی از اهالــی رســانه و مهمانــان پاســخ خواهــد داد.

اعام اسامی مستندهای جشنواره فیلم فجر
ــن  ــتند چهلمی ــینمای مس ــش س ــاب بخ ــات انتخ هی
ــه  ــه ب ــای راه یافت ــامی فیلم ه ــر، اس ــم فج ــنواره فیل جش

ــرد. ــالم ک ــش را اع ــن بخ ای
براســاس اعــالم دبیرخانــه جشــنواره فیلــم فجــر و هیــات 
انتخــاب بخــش مســتند جشــنواره چهلــم ؛ فیلم هــای راه 
یافتــه بــه بخــش ســینمای مســتند ایــن دوره جشــنواره 

اعــالم شــد.
ــی  ــه کارگردان ــد »  ب ــوس آم ــا اتوب ــرد ب فیلم هــای » آن م
ــه  ــار »  ب ــان »،  » احتض ــا مهدی ــی  » نیم و تهیه کنندگ
کارگردانــی  » حجــت طاهــری »  و تهیه کنندگــی  » حجــت 
طاهــری، عبدالخالــق طاهــری » ،  » تفنــگ بــرادرم »  بــه 
کارگردانــی و تهیه کنندگــی  » کامــران جاهــدی » ،  » 
ــی  »  ــی و تهیه کنندگ ــه کارگردان ــی »  ب ــتان پارس دبس
حســن نقاشــی » ،  » ســرباز شــماره صفــر »  بــه کارگردانی 
و تهیه کنندگــی  » محمــد ســلیمی راد » ،  » مشــق امشــب 
ــی،  ــکان نجات ــی  » اش ــی و تهیه کنندگ ــه کارگردان »  ب
ــت »   ــرت نیس ــس منتظ ــی » ، » هیچک ــران نعمت اله مه
ــالم زاده »  ــن اس ــی  » محس ــی و تهیه کنندگ ــه کارگردان ب

ــی و ،  » یکــی از رویاهــای  ــه کارگردان ــن »  ب م
تهیه کنندگــی  » محســن 
ــش  ــن بخ ــادی » در ای ه

ــد. حضــور دارن
دکتــر » احمــد ضابطــی 
ــد  ــی » ،  » محم جهرم
 «  ،  « تهامی نــژاد 
محمدعلی فارســی » ،  » 
مرتضــی شــعبانی » و  » 
ــیان »  محمدرضا عباس
ــات انتخاب  اعضای هی
مســتند  بخــش 
چهلــم  جشــنواره 

بودنــد.
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ــی  ــگاه و پســت اعطای ــگاه فعلــی خــودم را از هــر جای  البتــه جای
داخلــی باالتــر و موثرتــر مــی دانــم و همانطــور کــه اشــاره کــردم، 
هیچــگاه بــه دنبــال کســب »پســت« بــه قیمــت زیــر پــا گذاشــتن 

»شــرافت« نبــوده و نخواهــم بــود.
اعتــراف مــی کنــم فــوت پــدرم ضربــه ســنگینی بــه روح و  روانــم 
وارد ســاخت و  هنــوز پــس از گذشــت شــش ســال، به اصطــالح آدم 
قبــل نشــده ام ولــی در جایــی کــه ایــن غــم کمــرم را شکســت، اما 
چنــان قدرتــی بــه مــن بخشــید کــه گویــی پنجــاه ســال پختــه تر 
شــده و در مقابــل هیــچ امــر نادرســت و بــر خــالف اصولــی کــه بــه 

آن پایبنــدم ، کمــر خــم نکنم.
ایــن شــهامت را دارم کــه بارهــا و بارهــا و بــا بلندتریــن و رســاترین 
فریادهــا خطــاب بــه جامعــه ورزش کشــور اعــالم کنــم حمایتــم از 
حمیــد ســجادی کامــال اشــتباه و بــر پایــه پیــش فــرض حمایــت از 
یــک مدیــر ورزشــی و شکســته شــدن  تابــوی حضــور ســنتی غیر 

ورزشــی هــا در راس ورزش کشــور بــود.
امــا ســجادی متاســفانه آنــی نبــود کــه مــی پنداشــتم و ایــکاش به 
نصایــح و هشــدارهای دلســوزانه برخــی قدیمــی هــای ورزش، گوش 
ــا  ــا ب ــل ، تــالش کــردم ت مــی کــردم کــه نکــردم و بلکــه در مقاب
رفــع ســوء تفاهــم هــای قدیمــی، فضایــی از آشــتی، صلــح و رفاقت 
ــه  ــم ک ــران زخــم خــورده و ســجادی ایجــاد کن ــن مدی ــن ای را بی
ایــکاش دســتم مــی شکســت و برخــی شــماره تمــاس هــا را نمــی 
گرفتــم و خواهــش نمــی کــردم کــه بــه خاطــر مــن، بــا ســجادی 

صحبــت و رفــع کــدورت کننــد.
ســجادی، ورژنــی بــه مراتــب پــر انتقادتــر از دوران معاونت خــود در 

ســازمان ســابق تربیــت بدنــی و وزارت ورزش فعلی اســت. 
ــدیدترین  ــی ش ــالم رییس ــت االس ــل حج ــا در مقاب ــه صراحت او  ک
انتقادهــا را از شــرکت توســعه و  نگهــداری اماکــن ورزشــی مطــرح 
و بــا صــدای بلنــد شــعار مــی داد کــه ایــن اماکــن چــرا نبایــد در 
اختیــار فدراســیون هــا باشــند ، نــه تنهــا ایــن شــرکت را منحــل 
نکــرد ، بلکــه یــک تهیــه کننــده تلویزیــون را در راس آن قــرار داد 
! حــال برخوردهــای قهــری ایــن شــرکت بــا برخــی فدراســیونها از 

ــد! حملــه ژیمناســتیک بمان
ســجادی چــه در مجلــس و قبــل از آن، بارهــا رخ بــه رخ بــا اینجانب 
ــت  ــته وزارت ورزش در پس ــه شایس ــا و بدن ــی ه ــول داد از ورزش ق

هــای کلیــدی اســتفاده کنــد و عــذر ناکارآمــدان را بخواهــد.
نگاهــی بــه ترکیــب معاونــت هــا نشــان مــی دهــد معاونان توســعه 
ورزش همگانــی، جوانــان، ورزش بانــوان و توســعه مدیریــت و منابــع 
وزارت ورزش هیچکــدام از بدنــه ایــن وزارتخانــه نیســتند و از جاهای 
ــن،  ــن بی ــد ؛ در ای ــرده ان ــغال ک ــت را اش ــی معاون ــف، صندل مختل
ــی  ــب تر م ــه ای مناس ــتان ها را گزین ــور اس ــی و ام ــاون پارلمان مع
دانــم آن هــم بــه جهــت جوانــی ، ســوابق و  مســئولیت هــای مرتبط 

ــان. وی در ســاختار ورزش و ســازمان ملــی جوان
انتصــاب معــاون جدیــد توســعه ورزش قهرمانــی وحرفــه ای پــس از 
مــاه هــا کارکــردن بــا مهــدی علــی نــژاد و در شــرایطی کــه خــود 
علــی نــژاد اســتعفا کــرد و گرنــه عــزم و قدرتــی بــرای تغییــر وی 
احســاس نمــی کردیــم! انتصابــی بــس عجیــب بــود زیــرا فــردی 
ــاد  ــیون رای اعتم ــک فدراس ــت در ی ــج دوره ریاس ــس از پن ــه پ ک
ــوی  ــیاری از س ــادات بس ــرد و انتق ــب نک ــع را کس ــای مجم اعض
ــه و  دو  ــک ده ــه ی ــک ب ــود و نزدی ــه وی ب ــدو متوج ــی تکوان اهال
دوره المپیــک ، ضعیــف تریــن نتایــج را علیرغــم در اختیــار داشــتن 
امکانــات کامــل و  بودجــه و  درآمدهــای قابــل توجــه بــا مدیریت وی 
، حاصــل شــد و اصــوال بــه رســانه گریــز بــودن هــم شــناخته شــده 
ــی  ــتگی تلق ــه دوران بازنشس ــنی ک ــرایط س ــه در ش ــت، چگون اس
مــی شــود مــی توانــد ســکاندار ورزش قهرمانــی و حرفــه ای کشــور 
شــود؟ پــس منویــات و تاکیــدات مقــام  معظــم رهبــری مبنــی بــر 
جوانگرایــی چــه مــی شــود و چــرا ســجادی از صحبــت هــای رییس 
جمهــور در عــدم اســتفاده از مدیرانــی کــه وضعیــت موجــود را رقم 

زده انــد، بــه راحتــی گــذر کــرد؟
ــراد،  ــر از ای ــنامه ای پ ــا اساس ــیونها ب ــع فدراس ــزاری مجام برگ
ــلیت  ــک و تس ــای تبری ــام ه ــدور پی ــه ص ــز ب ــی و تمرک روزمرگ
ــان،  ــا حــوزه ورزش وجوان ــط ب ــی رب ــال ب ــواردی کام ــه م نســبت ب
ــک   ــطح ی ــی در س ــابقه اجرای ــال س ــه عم ــی ک ــده معاونین عم
کارشــناس معمولــی هــم در ورزش از آنهــا ســراغ نداریــم، مدیــران 
کلــی کــه بعضــا بــر مبنــای چنیــن تفکــری انتخــاب مــی شــوند و 
در یــک  کالم، ظاهــرا از همــه چیــز در ایــن ورزش بایــد ســخن گفت 
جــز برنامــه راهبــردی ، ارائــه راهــکار بــرای تکمیــل 4300 پــروژه 
بــه روی زمیــن مانــده )بــه گفتــه خــود ســجادی(، فدراســیون هایی 
کــه در اساســنامه غیــر دولتــی و غیــر انتفاعــی هســتند ولــی عمال 
تحــت تســلط وزارتخانــه و بــه قــول معــروف بــرای آب خــوردن هم 

بایــد اجــازه بگیرنــد.
ــای  ــر را پ ــه ســرمان آمــد؛ عملکــرد وزی آنچــه مــی ترســیدیم، ب
ورزشــی هــا مــی نویســند و دیگــر هیچــگاه ورزش کشــور مدیــری 
از جنــس خــود را در راس شــاهد نخواهــد بــود در حالی کــه واقعیت 
امــر ایــن نیســت و تــا اینجــای کار از نظــر عملکــردی، ســجادی را 
ــوان در گــروه  ــه لحــاظ شــاخص هــای مدیریتــی اصــوال نمــی ت ب

مدیــران ورزشــی موفــق تلقــی کــرد.
ــا  ــل مخالفــت شــان ب ــه صحبــت هــای نماینــدگان و دالی حــاال ب
ســجادی رســیدیم؛ رییــس جمهــور و مجلــس محتــرم ! تا بیشــتر از 
ایــن دیــر نشــده، فکــری بــرای مدیریــت کالن ورزش ایــران کنیــد.

تحلیل وضعیت موجود 
وزارت ورزش  از آنچه می ترسیدیم،

به سرمان آمد!
اصوال هیچگاه 

در زندگی انسان 
محافظه کار و 

ترسویی نبوده ام ؛ 
تا حد توان حرف 

حق را زده ام 
حتی اگر به قیمت 

از دست رفتن 
بسیاری از پُست 

های ورزشی برایم 
شده باشد !
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هــر چنــد انتظــار مــی رود انتخابــات کمیته ملــی المپیــک روز 
۱۷ اســفند برگــزار شــود امــا برگــزاری جلســات و صحبت های 
ــا آن نشــان می دهــد  ــر ب خصوصــی برخــی مســئوالن درگی

کــه ایــن انتخابــات بــه تعویــق خواهــد افتــاد.
در فاصلــه یــک مــاه و نیــم مانــده بــه زمــان مصــوب بــرای 
برگــزاری انتخابــات ۱۷ اســفندماه کمیتــه ملــی المپیــک ، بــا 
ــات  ــات الزم ابهام ــر اقدام ــه و دیگ ــن نام ــن آئی ــدم تدوی ع
زیــادی پیرامــون ایــن انتخابــات و برگــزاری قطعــی آن ایجــاد 
کــرده اســت. البتــه ایــن ابهامــات چنــدی پیــش نســبت بــه 
قبــل تقویــت هــم شــده اســت .  وقتــی اختــالف نظرهایــی 
در مــورد آئیــن نامــه و لــزوم یــا عــدم لــزوم تدویــن مجــدد 
آن میــان برخــی مدیــران کمیتــه ملــی المپیــک ایجــاد شــده 
اســت ، بایــد هــم تعویــق زمــان انتخابــات را متصــور دانســت 
. ایــن اختــالف نظرهــا خروجــی اصلــی نشســتی بــود کــه در 
چنــد روز گذشــته در محــل کمیتــه ملــی المپیک برگزار شــد 
؛ نشســتی کــه در آن عــالوه بــر ســیدرضا صالحــی امیــری و 
کیــکاوس ســعیدی رئیــس و دبیــرکل افــرادی همچــون پیمان 
فخری، ســید عبــدی افتخــاری و ســعید فتاحیــان هــم در آن 

حضــور داشــتند.
ــی  ــا انتخابات ــت صرف ــه محوری ــی ک ــت داخل ــن نشس در ای
داشــت در مــورد آئیــن نامــه اجرایــی کــه بایــد مــالک عمــل 
در برگــزاری انتخابــات پیــش رو باشــد ، بحــث و بررســی شــد 
امــا موضــوع بــه نتیجــه واحــد و مشــخصی نرســید چــرا کــه 

پتروویــچ ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال 
ــش  ــازی تیم ــان ب ــس از پای ــراق پ ع
مقابــل ایــران گفــت: مــی خواهــم تیــم 
ملــی فوتبــال عراقــی جدیــد بســازم که 
هشــت ســال بعــد بابــت ســاختن چنین 
ــرد .  ــد ک ــکر خواهی ــن تش ــی از م تیم
بــه بهانــه ایــن اظهــار نظــر بــد ندیــدم از دو گــروه مربــی کــه 

هــر یــک بــه دو دســته تقســیم مــی شــوند یــاد کنــم. 
)۱(مربیان سازنده؛

 این گروه  از مربیان خود به دو دسته تقسیم می شوند ؛ 
الف (مربیان سازنده و نتیجه گرا ؛ 

مربیانــی کــه در عیــن تغییــرات ســاختاری و دراز مــدت نتیجــه 
گــرا نیــز هســتند. نمونــه چنیــن مربیانــی را در قامت ســرالکس 
فرگوســن مــی بینیــم کــه بــا جــذب نیروهــای جــوان و مســتعد 
ــی شــان از  ــه آنهــا و صیقــل اســتعداد ذات ــا میــدان دادن ب و ب
آنهــا المــاس هــای تراشــیده و گــران قیمتــی مــی ســازند کــه 

ســال هــا مــورد بهــره وری قــرار مــی گیرنــد . 
ب( مربیان سازنده پایه ای ؛ 

مربیانــی  کــه بــی توجــه بــه نتیجــه ، نیروهایــی را خــام تحویل 

جلسات سرنوشت ساز برای یک تصمیم
انتخاابت کمیته میل املپیک تحت اتثیر متایالت شخیص !

در مقابــل برخــی مســئوالن کــه تدویــن آئیــن نامــه جدیــد را 
ضــروری و الزم نمــی داننــد ، هســتند افــرادی کــه بــر ضرورت 

انجــام ایــن کار تاکیــد دارنــد.
ابــالغ اساســنامه جدیــد کمیتــه ملــی المپیــک و تدویــن آئین 
نامــه جدیــد بــرای آن متر و مــالک افــرادی همچــون کیکاوس 
ســعیدی و تاکیدشــان بــر تدویــن آئین نامــه انتخاباتــی جدید 
اســت حــال آنکــه ایــن اساســنامه نســبت بــه اساســنامه قبل 
تغییــرات محتوایــی و مفهومــی نداشــته اســت. در هــر صورت 
و طبــق پیگیــری هــا در میــان اعضــای هیــات اجرایــی کمیته 
ــات ایــن  ملــی المپیــک هســتند نفراتــی کــه تعویــق انتخاب
کمیتــه را خواســتار شــده انــد . بــه خصــوص نفراتی کــه راهی 
بــرای ورود بــه ایــن دور از انتخابــات را ندارنــد و بــا برگــزاری 
آن از ترکیــب هیــات اجرایــی خــارج خواهنــد شــد پــس چــه 
چیــزی بهتــر از تاخیــر هــر چــه بیشــتر انتخابــات کــه ضامــن 
ادامــه حضــور آنهــا در ترکیــب فعلــی هیــات اجرایــی خواهــد 
شــد . ایــن افــراد ، آئیــن نامــه اجرایــی و لــزوم تدویــن آن را 
دســت مایــه ای بــرای طــرح خواســته خــود مبنــی بــر تعویق 
انتخابــات و پیگیــری آن کــرده انــد بــه خصــوص کــه بررســی 
در هیــات اجرایــی و تصویــب توســط مجمــع و کمیتــه بیــن 
المللــی المپیــک ســه گام بزرگــی اســت کــه پروســه تاییــد 
آئیــن نامــه را زمــان بــر مــی کنــد. ایــن موضــوع بــا عنــوان 
»ســه ســنگ بــزرگ در مســیر انتخابــات کمیته ملــی المپیک 

اســفند دود مــی شــود؟« مطــرح شــده بــود.

تقسیم بندی مربیان
ــد  ــه ای از رش ــه مرحل ــه و ب گرفت
ــی  ــم های ــه چش ــانند ک ــی رس م
ــی آن  ــود ب ــت ش ــان یاف خریدارش
ــرای  ــان ب ــود آن ــود از وج ــه خ ک

ــد.  ــره گیرن ــه به ــب نتیج کس

)2( مربیان  حاضری خور:  
 اینان نیز به دو گروه تقسیم می شوند؛ 

الف( مربیان کارآمد؛ 
مربیانــی کــه هنــر اســتفاده بهینــه از بازیکنــان پــرورش یافتــه 
گــروه اول را بــه بهتریــن شــکل ممکــن دارنــد و در بحــث نتیجه 
گیــری نیــز موفــق عمــل  مــی کننــد ، امــا خــود هنــری بــرای 

ســازندگی ندارنــد. 
ب( مربیان سرمایه سوز ؛ 

مربیانــی کــه حتــی بــا جــذب بهتریــن اســتعدادها هــم قــادر به 
نتیجــه گیــری نیســتند در واقــع هنــر اســتفاده از داشــته هــا و 

ســرمایه هــای شــان را ندارنــد . 
ــتعدادهای  ــه اس ــتند ک ــا هس ــان ه ــان هم ــروه از مربی ــن گ ای
ــوند  ــی ش ــاه م ــوزند و تب ــی س ــان م ــت ش ــر دس ــی زی فراوان
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نارضایتــی هــواداران  پرســپولیس و تجمــع آنهــا 
ــد  ــس را بای ــئول و مجل ــاختمان س ــل س مقاب
ــرد. ــرآورده ک ــا را ب ــته ه ــن خواس ــنید و ای ش

ــرای  ــران  ب ــه دیگ ــد ک ــن  باش ــرار برای ــر ق اگ
ــد و مهــره هــای  دســتگاه ورزش تصمیــم بگیرن
خــود را در صفحــه شــطرنج آن بچیننــد، حضور 
ــا و مفهومــی  ســجادی در راس امــور وزارت معن

ــت؟ ــد داش نخواه
ــود را  ــای خ ــره ه ــران مه ــه دیگ ــب اینک جال
ــا پاســخگویی  ــه ورزش تحمیــل مــی کنند،ام ب
ــط  ــد توس ــردم بای ــواداران و م ــات ه ــه مطالب ب

ــرد؟ ــورت  پذی ــجادی ص س
ــم، در  ــب گفتی ــه مطل ــه در طلیع ــور ک همانط

دیــدار با ســجادی در روزهــای 
نخســت حضورش در وزارت ورزش 
ــز کار  ــد کردیم.می ــان تاکی و جوان
ــیم  ــمت تقس ــه دو قس ــود را ب خ
ــت و  ــز و وق ــی از می ــد. نیم کن
انــرژی خــود  را بــه  امــور ورزش و 
رشــته هــای  دیگــر  و نیــم دیگر 
ــد. ــاص ده ــال اختص ــه فوتب را ب
ــاعته و  ــد س ــه چن ــن جلس در ای
ــوع   ــت موض ــه اهمی ــتانه ب دوس
فوتبــال و  توجه اساســی بــه اداره 
دو باشــگاه پرســپولیس و استقالل 
ــه  ــتیم. در آن جلس ــاره داش اش
را  ورزش  اگــر  تصریــح شــد، 
مدینــه فاضلــه کنید،اما هــواداران 

ســرخابی مقابــل ســاختمان ورزش 
ــراز  تجمــع کــرده و نارضایتــی خــود را از شــرایط تیمشــان اب

ــد! ــد ش ــه خواه ــما پنب ــای ش ــته ه ــام  رش دارند،تم
ــار نســب و طیــف ناهماهنگــی را کــه  روزی کــه بیــژن ذوالفق
وزیــر بــرای هیــات مدیــره پرســپولیس برگزیــد بــه صراحــت 

گفتیــم کــه ایــن قطــار بــه مقصــد نخواهــد رســید.
ذوالفقــار نســب بــه فوریــت اســتعفا داد و درویــش هــم حــال و 
روز خوشــی ندارد.ادامــه ایــن راه صعــب و پرپیــچ و خــم  بــرای 
درویــش هــم میســر نیســت.باید چــاره ای اندیشــید و آب رفته 
را بجــوی بازگردانــد.و امــا پیشــنهاد و توصیــه؛ راه بــرون رفــت 
از این گــرداب و مهلکــه محافطــه کاری و توصیــه پذیــری  

آقای سجادی
مدیران تحمیلی بالی جان شما هستند !

ــا آن  ــتان او در وزارت ورزش ب ــجادی و دوس ــروز س ــه ام ــرایطی ک ش
روبــه رو شــده انــد، حاصــل محافظــه کاری و توصیه پذیــری آنهاســت.

ازمدیران بــاال دســتی نیســت.آنها چهــل ســال اســت کــه ایــن 
راه غلــط را پیمــوده و بــا سیاســی کاری عوامــل و ایــادی خود را 

بــه فوتبــال ملــی و باشــگاهی تحمیــل کــرده انــد .
پیشــنهاد  مــی کنیــم وزارت ورزش بــا دعــوت از پیشکســوتان 
باشــگاه پرســپولیس و انجــام یــک  نشســت تخصصــی و بــا نظر 

خواهــی از آنهــا اعضــا هیات مدیــره را مشــخص کنــد.
ــپولیس،  ــوتان پرس ــوی پیشکس ــی از س ــم گروه ــا این تصمی ب
ــرای  ــرایط ب ــد و ش ــی یاب ــش م ــئولیت وزارت ورزش کاه مس

ــه خــود آنهــا فراهــم مــی شــود. ــور باشــگاه ب ســپردن ام
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 »ســادیو مانــه« مهاجــم و ســتاره تیــم ملــی فوتبــال ســنگال 
و لیورپــول انگلیــس ســالیانه میلیــون هــا پونــد از راه فوتبــال 
درآمــد دارد. ، امــا ترجیــح مــی دهــد کــه مثــل مــردم عــادی 
زندگــی کنــد و از ایــن نــوع زندگــی کــردن هــم لــذت ببــرد . 
بتازگــی عکســی از او در حــال قــدم زدن در انگلســتان منتشــر 
شــده اســت کــه دســتاویزی بــرای برخــی هــا شــد ، تــا بــه 
ــه او خــرده  او بخندنــد و بنوعــی بخاطــر ایــن نــوع زندگــی ب
ــه  ــد و از اینک ــه او تاختن ــه ب ــه بیرحمان ــا ک ــد .  همانه بگیرن

ــراه   ــن هم ــی تلف ــک گوش ــرا ی چ
ــه  ــت دارد ب ــته را در دس lcd  شکس
ــه  ــی ک ــد ! همانهای ــرده گرفتن او خ
ــتارگان  ــه س ــد ک ــی کنن ــر م فک
بــزرگ دنیــای فوتبــال بایــد رویایی 
زندگــی کــرده و بهتریــن هــا را 
داشــته باشــند . امــا پاســخ ســادیو 
ــل  ــای تام ــا ج ــه آنه ــم ب ــه ه مان
ــه در  ــادیو مان ــت . س ــیار داش بس
پاســخ منتقدانــش کــه بخاطــر تلفن 
ــاد  ــه او انتق ــته ب ــراه lcd  شکس هم
کــرده بودنــد گفــت : مــن مشــکلی 
از بابــت در دســت گرفتــن ایــن تلفن 
همــراه نــدارم ، چــرا که بــه چیزهای 
مهــم تــری فکــر می کنــم . مــن االن 
ــه  ــت دارم ب ــم ، دوس ــی توان ــه م ک
آنهایــی کــه زندگــی شــان ســخت 

اســت کمــک کنــم. 
مانــه بــه یکــی از ایــن شــوخی هــا 
ــن  ــود ای ــت ب ــم زش ــی ه ــه کم ک
جــواب را داد: بلــه ، مــن اگــر بخواهم 
مــی توانــم بــا پولــی کــه در اختیــار 
دارم  ۱0 تــا ماشــین فــراری، 20 عــدد 
ــت  ــد ج ــاس و دو فرون ــاعت الم س
بخــرم ، امــا ایــن اتفــاق چــه کمکی 
ــد؟ ــی کن ــا م ــرفت دنی ــه پیش ب
ــودم ،  ــان ب ــنه  ن ــی گرس ــن زمان م
مــن در مزرعــه هــای زیــادی شــخم 

انجام کارهای بزرگ
دل بزرگ می خواهد

بیایید مثل » سادیو مانه« ابشیم !
زدم ، مــن بــا پــای برهنــه تمریــن کــردم و بــه دلیــل شــرایط 
بــد اقتصــادی آن روزهایــم مدرســه هــم نرفتــم. امــا امــروز که 
مــی توانــم دوســت دارم کــه بــه مــردم کمــک کنــم و از از ایــن 

موضــوع لــذت ببــرم . 
مانــه گفــت : برایــم مهــم نیســت کــه مردمــی ، بخاطــر اینکــه 
گوشــی آیفــون شکســته در دســت مــی گیــرم،  بــه ســوژه ای 
بــرای  خنــده آنهــا بــدل شــوم  ، مــن چنیــن شــرایطی را بــه 
بهتریــن شــکل ممکــن پذیرفتــه ام .  مــن ترجیــح مــی دهــم 
ــه  ــی از انچ ــن اندک ــد از م ــراد نیازمن اف
را کــه زندگــی بــه مــن بخشــیده و مــن 
ــردن  ــم ک ــن تقدی ــب ای ــودم داوطل خ

ــد و ..... ــتم را بگیرن هس
ــم  ــی ده ــح م ــن ترجی ــت : م ــه گف  مان
ــه  ــی ک ــه مردم ــاخته و ب ــه س مدرس
فقیرنــد، لبــاس و غــذا برســانم . مدرســه 
ــن و  ــازم . م ــاخته و بس ــتادیوم س و اس
دوســتانم پوشــاک، کفــش و غــذا بــرای 
ــرار  ــدید ق ــر ش ــه در فق ــرادی ک اف

ــم. ــی کنی ــه م ــد تهی دارن
ــه هــر فقیــری کــه در ســنگال  مــن ب
ــورو  ــه ۷0 ی ــد ماهیان ــی کن ــی م زندگ
مــی دهــم تــا وضعیــت مالــی خانــواده 
آنهــا بهتــر شــود.  مــن مجبــور 
ــس را  ــای لوک ــین ه ــه ماش ــتم ک نیس
بــه نمایــش بگــذارم ، بــاور کنیــد خانه 
هــای لوکس داشــتن مــال من نیســت، 
همینطــور ســفرها و پروازهــای تفریحی 
ــی  ــک زندگ ــتن ی ــدت و داش ــد م بلن
اشــرافی و ....... مــن زمانــی گرســنه  نان 
ــادی  ــای زی ــه ه ــن در مزرع ــودم ، م ب
شــخم زدم ، مــن با پــای برهنــه تمرین 
کــردم ، و بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی 
بــد آن روزهایــم مدرســه هــم نرفتــم. 
امــا امــروز که مــی توانــم دوســت دارم 
کــه بــه مــردم کمــک کنــم و از از ایــن 

ــرم .  ــذت بب موضــوع هــم ل

مــن اگــر بخواهــم مــی توانــم با 
پولــی کــه در اختیــار دارم  ۱0 تــا 
ماشــین فــراری، 20 عدد ســاعت 
المــاس و دو فرونــد جــت بخــرم 
ــی  ــه کمک ــاق چ ــن اتف ــا ای ، ام
ــه پیشــرفت دنیــا مــی کنــد؟ ب
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ایــران در اولیــن مرحلــه انتخابــی جــام جهانــی ، بــا تیم هــای 
عــراق، بحریــن، هنــگ کنــگ و کامبــوج همگــروه بــود کــه بــا 
کســب ۱۸ امتیــاز از ۸ بــازی در رده نخســت قــرار گرفــت و بــه 
مرحلــه دوم ایــن مســابقات راه پیــدا کــرد .در مرحلــه نهایــی 
مســابقات مقدماتــی جــام جهانــی 2022 قطــر در منطقه آســیا، 
تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان بــا تیم هــای ملــی کــره جنوبــی، 
امــارات، لبنــان، عــراق و ســوریه همگــروه شــد کــه نتیــج آن 

ایــن چنیــن رقــم خــورد . 
*ایران یک - سوریه صفر : ۱۱ شهریور ۱400

ــهریور ۱400 و در  ــخ ۱۱ ش ــران در تاری ــال ای ــی فوتب ــم مل تی
ــدار  ــن دی ــت. در ای ــوریه رف ــاف س ــه مص ــگاه آزادی ب ورزش
علیرضــا جهانبخــش تــک گل تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان را 

ــاند. ــر رس ــه ثم ــازی ب ــه 56 ب در دقیق
*عراق صفر -  ایران 3 : 6 شهریور ۱400

ــه  ــدار مرحل ــن دی ــورمان در دومی ــال کش ــی فوتب ــم مل تی
گروهــی بــه مصــاف تیــم ملــی فوتبــال عــراق رفــت. در ایــن 

مــروری بر مســیر صعود
تیــم ملــی فوتبــال ایران
ــی 2۰22 ــام جهان ــه ج ب

تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا پیــروزی در 
ــی در  ــام جهان ــی ج ــای مقدمات بازی ه
منطقــه آســیا، بــه مســابقات جــام جهانی 

2022 قطــر صعــود کــرد .

ــال های  ــران در س ــال ای ــی فوتب ــم مل تی
بــه   20۱۸ و   20۱4  ،2006  ،۱99۸  ،۱9۷۸
ــرده  ــود ک ــی صع ــام جهان ــابقات ج مس
ــروزی در  ــا پی ــم ب ــال ه ــت و امس اس
ــی 2022  ــام جهان ــی ج ــای مقدمات بازی ه
ــور  ــواز حض ــیا ج ــه آس ــر در منطق قط
خــود در ایــن مســابقات را کســب کــرد.

دیــدار علیرضــا جهانبخــش، مهــدی طارمــی و علــی قلــی زاده 
گل هــای تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان را بــه ثمــر رســاندند.

*امارات صفر " ایران یک : ۱5 مهر ۱400
ــوب  ــود در چارچ ــدار خ ــومین دی ــکوچیچ در س ــاگردان اس ش
ــاف  ــه مص ــر ب ــی 2022 قط ــام جهان ــی ج ــای مقدمات دیدار ه
تیــم ملــی امــارات رفتنــد . در ایــن دیــدار مهــدی طارمــی تک 
ــا  ــورمان را وارد دروازه اماراتی ه ــال کش ــی فوتب ــم مل گل تی

کــرد و ناجــی تیــم ملــی ایــران شــد.
*ایران یک - کره جنوبی یک : 20 مهر ۱400

در چارچــوب رقابت هــای مقدماتــی جــام جهانــی 2022 قطــر، 
تیــم ملــی فوتبــال ایــران در چهارمیــن دیــدار خــود در تاریــخ 
ــدار  ــن دی ــود. در ای ــی ب ــره جنوب ــان ک ــر 202۱( میزب )۱2 اکتب
ســون هیونــگ میــن گل اول تیــم فوتبــال کــره را وارد دروازه 
تیــم ملــی ایــران کــرد ، امــا علیرضــا جهانبخــش در دقیقه ۷6 
گل تســاوی تیــم ملــی ایــران را زد تــا بــازی مســاوی شــود . 

3۸



ــا تــک گل مهــدی  ــا پیــروزی یــک بــر صفــر در مقابــل عــراق در ورزشــگاه بــزرگ آزادی و ب تیــم ملــی فوتبــال ایــران ب
ــر  ــی 2022 قط ــام جهان ــی ج ــک مقدمات ــروه ی ــای گ ــت ه ــان رقاب ــه پای ــه ب ــی 3 هفت ــه زمان ــت در فاصل ــی توانس طارم
ــد .  ــه کن ــی تجرب ــام جهان ــه ج ــش را ب ــانترین صعودهای ــی از آس ــت آورده و یک ــا را بدس ــن رقابته ــور در ای ــواز حض ، ج
شــاگردان دراگان اســکوچیچ بــا درخشــش در بازیهــای مقدماتــی گــروه یک جــای هیچ بخــت و اقبالــی را برای تیم هــای کره 
جنوبــی ، عــراق ، ســوریه ، امــارات و لبنــان دیگــر تیــم هــای ایــن گــروه باقی نگذاشــته و شایســته تــر از بقیــه در ورزشــگاه 
بــزرگ آزادی و در مقابــل دیــد گان میلیــون هــا تماشــاگر حاضــر در ورزشــگاه و عالقــه مندانــی کــه از طریــق تلویزیــون این 
بــازی را تماشــا مــی کردنــد جشــن صعــود گرفتــه و باعــث خوشــحالی مــردم و عالقــه منــدان بــه فوتبــال شــدند . تیمی که 
همــگان اعتقــاد دارنــد ، مــی توانــد در رقابــت هــای فوتبــال جــام جهانــی 2022 قطــر شــگفتی ســاز بازیهــا لقــب بگیــرد . 

ــزاوارانه  ــود س صع
یوزهــای ایرانــی 
ــی ــام جهان ــه ج ب

این تیم در جام جهاین شگفیت ساز خواهد شد !

*لبنان یک - ایران 2 : 20 آبان ۱400
ــود در  ــدار خ ــن دی ــران در پنجمی ــال ای ــی فوتب ــم مل تی
مرحلــه گروهــی و نهایــی مقدماتی جــام جهانــی 2022 قطر 
بــه مصــاف لبنــان رفــت . در ایــن دیــدار ایــران بــا گل هــای 
ــی ،   ــق پایان ــی در دقای ــد نورالله ــون و احم ــردار آزم س
توانســت 3 امتیــاز بــازی را کســب کنــد، امــا نبایــد از بازی 

خــوب وحیــد امیــری در ایــن دیــدار غافــل شــویم.

*سوریه صفر -  ایران 3 : 25 آبان ۱400
ــه  ــود در مرحل ــازی خ ــمین ب ــکوچیچ در شش ــاگردان اس ش
ــه  ــر ب ــی 2022 قط ــام جهان ــی ج ــابقات مقدمات ــی  مس گروه
مصــاف تیــم ملــی فوتبال ســوریه رفتنــد. در ایــن دیدار ســردار 
آزمــون، احســان حــاج صفــی و علــی قلــی زاده گل هــای تیــم 

ــه ثمــر رســاندند. ملــی فوتبــال ایــران را ب
*ایران یک- عراق صفر: ۷ بهمن ۱400

ــگاه  ــورمان در ورزش ــال کش ــی فوتب ــم مل ــدار تی ــن دی در ای
آزادی میزبــان عــراق بــود. مهــدی طارمــی بــا تــک گلــی کــه 
در ایــن دیــدار بــه ثمــر رســاند، باعــث صعــود تیــم ملــی ایران 

بــه مســابقات جــام جهانــی 2022 قطــر شــد.
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پپرویــز دهــداری کــه روحش شــاد بــاد را نمــاد مربیــان اخالقگرا 
و منضبــط در فوتبــال ایــران مــی داننــد. بزرگمــردی کــه وقتــی 
۱4 بازیکــن نامــدار دهــه 60 فوتبــال ایــران عصیــان کردند خیلی 
راحــت روی نــام آنهــا قلــم قرمــز کشــید و بــا یــک عــده بازیکن 
ــه جــام ملــت هــای ۱9۸۸  جــوان و شهرســتانی تیــم ملــی را ب
دوحــه بــرد و بــا همــان تیــم روی ســکوی ســوم آســیا ایســتاد 
و اگــر بدشانســی در ضربــات پنالتــی نیمــه نهایــی و حــق کشــی 

داوران آســیایی نبــود حتمــا بــه فینــال مــی رفــت.
از دل آن تیــم عابــدزاده ، زرینچــه ، محرمــی ، مرفــاوی ، ســرخاب 
، ســیامک رحیــم  پــور ، مســگر ســاروی ، محمــد تقــوی ، نــادر 
دســت نشــان و...بزرگانــی بیــرون آمدنــد کــه تــا ســالها جــزو 
ــا االن  ــدادی از آنه ــد و تع ــران بودن ــال ای ــای فوتب ــتاره ه س

مربیگــری مــی کننــد.
ــه  ــی ک ــت کاری های ــن کثاف ــل همی ــه دلی ــن را ب ــه بازیک دو س
ــط زد و  ــه خ ــوش را گرفت ــی پ ــن مل ــک بازیک ــن ی ــروز دام ام
وقتــی بــا دهــداری گفــت و گــو شــد کــه چــه بایــد کــرد پاســخ 
داد: از دیــو نمــی تــوان فرشــته ســاخت. البتــه  واکنــش دهداری 
ــور و  ــرلوحه ام ــاط س ــا انضب ــود ام ــالح ب ــت اص ــتر در جه بیش
ــگاه آزادی  ــی 90 در ورزش ــام جهان ــی ج ــود. در مقدمات کارش ب
گلولــه هــای بــرف را دادنــد دســت ســکوهای آبگوشــتی و آنهــا 
او را تــوده ای خطــاب کردنــد و بــا گولــه هــای بــرف بدرقــه اش 
کردنــد تــا بــا قــدم هــای اســتوار و غــرور خــاص خــود ، بــرای 
ــاره  ــرود و دســت و پــای دالالن در فوتبــال ملــی دوب همیشــه ب

بــاز شــود.
ــی  ــری عل ــن و دوره مربیگ ــی که ــد مایل ــد از او در دوره محم بع
دایــی دالل هــا چنــدان مجــال خــود نمایــی نیافتنــد ولــی االن 
کــه تیــم ملــی دربســت در اختیــار عالیجنابــان تحــت عنــوان 
ــا  ــال ه ــد رم ــما بخوانی ــت.  ش ــور چیزهاس ــن ج ــاور و ....ای مش
ــا  ــتند و ام ــیادان و دالالن هس ــان ش ــه هم ــا ک ــس ه و دعانوی
دو بازیکــن فعلــی در دو موقعیــت از نظــر افــکار عمومــی مــورد 
غضــب واقــع شــده انــد و یکــی کــه البتــه حاشــیه ایــی داشــت 
و ادعایــی بیشــتر از حــد خــود مــی کــرد و تنبیــه و متنبه شــد و 
دیگــری اتوبــوس تیــم ملــی را بــه عنــوان ..... به دوســتش آدرس 

داده کــه  کــه ....  بیــا بــا هــم شــعر عاشــقانه بخوانیــم!
دیــروز کــه اســامی تیــم ملــی اعــالم شــد انتظــار دعــوت از اولی 
بــود ولــی دعــوت از دومــی کــه بــا اتوبــوس تیــم ملــی معــروف 
شــده )اتوبوســی کــه عکــس یوزهــای ایــر انــی روی در و دیوارش 

ــال  ــه یوزهــای مث ــی را ب ــم مل ــردان تی نقــش بســته و م
زدنــی تشــبیه مــی کننــد و بایــد مایــه هــای غــرور 

و افتخــار ملــی باشــد ولــی تبدیلــش کردنــد بــه 
......!( کمــی ســوال برانگیــز اســت.

ــرای  ــم و ب ــی بینی ــر را م ــی جلوت ــا کم م
دیــدن آینــده بــد نیســت نگاهــی بــه عقب 

ــم. ــم بیندازی ــته ه و گذش
یکــی دو بازیکــن ســوپر اســتار در فوتبــال 
ایــران دهــه 60 و ۷0 ظهــور کردنــد کــه اگر 
راهنمایــان خوبــی داشــتند بــدون شــک 
ــازی  ــی ب ــای اروپای ــم ه ــن تی در بهتری
مــی کردنــد. امــا ســبک زندگــی و محلــه 
زندگــی و دوســتانی کــه اطرافشــان 

چرا تشویق برای همه،تنبیه برای یک نفر

همه مقصرند
ــود و  ــمان خمارآل ــه چش ــردی ک ــاآگاه و نابخ ــان ن ــد و مربی بودن
پــف کــرده بازیکــن را مــی دیدنــد ولــی بازهــم اورا در ترکیــب 
ثابــت جــای مــی دادنــد و چندتــا لیچــار هــم بــار بازیکــن مــی 
کردنــد گناهــکاران تاریخنــد و نمیدانــم چــه جــوری ســر راحــت 

بــر بالیــن مــی گذارنــد.
اگــر آن ســتاره هــای بــزرگ خــوب هدایــت مــی شــدند ویکــی 
مثــل حشــمت مهاجرانــی تــا اطــاق خــواب بازیکن هم جاســوس 
ــه خطــا نمــی رفتنــد و نمــی ســوخنتند  مــی گذاشــت آنهــا ب
ولــی چــه کنیــم کــه عقــل و خــرد و وجــدان در کالبــد برخــی 
هــا تعطیــل بــوده و هســت و یــا نمــی خواهنــد از شــعور و وظیفه 

اجتماعــی خــود بهــره ببرنــد.
خــب، االن مــی توانیــم بازیکــن خطــاکار تیــم ملــی را بفرســتیم 
بــه قعر مجهــوالت تــا ســر از ناکجــا آبــاد در آورد و برای همیشــه 
ــی در  ــک خطای ــا ی ــه م ــل هم ــه مث ــرم اینک ــود)به ج ــود ش ناب
جوانــی از او ســرزده اســت( یــا در صــدد اصالحــش برآییم؟ شــما 
بفرماییــد کــدام یــک از مــا مرتکــب خطایی مشــابه نشــده ایم؟! 
ولــی ایــن را هــم اذعــان مــی کنیــم کــه یــک بازیکنــی کــه بــه 
تیــم ملــی مــی رســد یعنــی بــه حــد رشــد و کمــال عقلــی و 
ــی رســیده کــه گــول برخــی ظواهــر را نخــورد.  جســمی و روان
بخصــوص ایــن مــورد کــه بــا وجــود ایــن همــه فضایــی کــه در 
اختیــار دارد اتوبــوس تیــم ملــی را بــه عنــوان ..... انتخــاب کــرده 
ــه  ــا آن هم ــال ب ــیون فوتب ــوال از فدراس ــک س ــال ی ــت! ح اس
رمــال و دعانویــس و مشــاور و تشــکیالت ... چــرا اتوبــوس تیــم 

ملــی را تبدیــل بــه ......  کــرده اســت؟
ــوس تیــم ملــی در نیمــه  حتمــا قبــل از ایــن هــم درهــای اتوب
هــای شــب بــه روی عشــاق زیــادی  بــاز و بســته شــده ولــی دزد 
ناگرفتــه پادشــاه اســت...و چــه بســا خطاهــا فراتــر از یــک قــرار 
عشــقوالنه بــوده و یخچــال اتوبــوس بــا بطــری هــای  وسوســه 
انگیــز و یــا منقــل و جــوج و ذغــال خــوب هــم در مــکان معروف 

پیــدا مــی شــده اســت بــرای کمــر درد و پــا درد و...بمانــد.
ایــن یکــی نابخــردی کــرده و خــود را بــه چــاه انداختــه اســت 
.اگــر بنابــر تنبیــه اســت از راننــده اتوبــوس تــا سرپرســت تیــم 
ملــی و رییــس فدراســیون فوتبــال بایــد تنبیــه شــوند ولــی اگر 

بنــا بــر اصــالح اســت بیاییــم فضــا.
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