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بندرعباس - نمازگزاران و اقشار مختلف مردمی 
بندرعباس همزمان با دیگر شهرهای کشور پس 
از برگزاری نماز جمعه در محکومیت اهانت به 

مقدسات راهپیمایی کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران ظهر جمعه 
یک مهر ماه بعد از اقامه نماز جمعه، در اعتراض 
به آشوب ها و اغتشاشات اخیر با حضور پرشور 

در راهپیمایی، ناامنی ها را محکوم کردند.حضور 
پرشــمار مــردم بندرعبــاس در مقابل مصلی 

بندرعباس اجتماع کردند.
مردم با ســر دادن شــعارهایی در محکومیت 
اهانت به مقدسات اعتراض خود را اعالم کردند 
و شــعارهایی از جمله مرگ بر آمریکا، مرگ بر 
منافق، مرگ بر فتنه گر، خونی که در رگ ماست 

هدیه به رهبر ماست، فریاد هر بسیجی مرگ بر 
آمریکا، منافق فتنه گر این آخرین پیام است ملت 
انقالبی آماده قیام است، این همه لشکر آمده به 
عشــق رهبر آمده، مرگ بر آشوب گر، مرگ بر 
انگلیس، مرگ بر اسرائیل و  از سوی راهپیمایان 
سر داده شد.نها عکس نوشته و تصاویری از رهبر 
معظم انقالب و همچنین پرچم ایران را در دست 

داشتند.
نمازگزاران و مردم بندرعباس با حضور پرشمار 
و پرشــور خود در مقابل مصلی بندرعباس و با 
سردادن شعارهایی همچون »ما اهل کوفه نیستیم، 
علی تنها بماند« حمایت خود از اصل والیت فقیه 

را به رخ دشمنان کشیدند.

اســتاندار   - بندرعبــاس 
هرمزگان گفت: دشمنان شوق 
تجزیه کشور را به گور خواهند 

برد.
مهر،  خبرگــزاری  گزارش  به 
مهــدی دوســتی در آییــن 
پیشکســوتان  تکریم  و  تجلیل 
دفــاع مقــدس و مقاومــت 
استان هرمزگان اظهار داشت: 
تجزیه کشور  دشمنان شــوق 
را بــه گور خواهندبرد و پرچم 
برافراشــتن  برای  مبارکی که 
آن بیش از ۲۰۰ هزار شــهید 
سرافراز  همواره  شــده  تقدیم 

باقی خواهد ماند.
دوســتی با اشــاره به اینکه از 
این  اســالمی  انقالب  برکات 
اســت که در تمــام گام ها و 
مراحــل حیاتش بــا فرهنگ 
شده  عجین  شــهادت  و  ایثار 
افزود: فرهنگ جهاد و شهادت 

انقالب  ایــن  محــرک اصلی 
در مراحــل پنجگانــه تکامل 
دولت  نهضــت،  انقــالب،  از 
اســالمی، جامعه اســالمی تا 
تمدن اسالمی بوده و ایثارگران 
و مجاهــدان و رزمندگان در 
طــول دوران برای اســتواری 
کرده  ایستادگی  اسالمی  نظام 

و خواهند کرد.
همه  گفت:  هرمزگان  استاندار 
ما بر ســفره شــهدا و انقالب 
نشســته ایم و در کنــار تمام 
جانفشانی شــهدا و ایثارگران، 
نقش خانواده شهدا و ایثارگران 
که تالش زیــادی در تربیت 
جوانان غیور داشــته و دارند، 
به نحوی که  اســت  برجسته 
شــاهدیم جوانــان دهه ۷۰ و 
۸۰ نیز بــرای اعتالی انقالب 
و اســالم جان خــود را نثار 

می کنند.
نقــش  ادامــه،  در  دوســتی 

از  حراســت  در  هرمــزگان 
مرزهای کشور را ویژه برشمرد 
و اظهار داشت:استان هرمزگان 
هــم در جریان انقالب و دفاع 
مقدس هــم در حوزه اتفاقات 
بیــن المللی  نقــش ویژه و پر 
بیشــترین  تقدیم  دارد،  رنگی 
شهید در مسیر مقابله مستقیم 
هرمزگان  افتخــار  آمریکا،  با 
اســت که این مسئله به تبیین 
جهادی نیــاز دارد تا جنایات 
آمریــکا در خلیــج فــارس 

فراموش نشود.
در  دولــت  عالــی  نماینــده 
هرمزگان به این نکته  اشــاره 
داشــت که برخی در کشــور 
بــزک کردن چهره  به دنبال 
آمریکا هســتند و افزود: الزم 
است با روایت و تبیین مستمر 
شــهادت  چون  فجیعی  وقایع 
۲۹۰ سرنشــین هواپیمــا، به 
آتــش کشــیدن ســکوهای 
نفتی و دیگــر جنایات آمریکا 
مانــع بــزک شــدن خباثت 
این صورت  استکبار شد و در 
خون های مطهری که حقانیت 
اسالمی  و مظلومیت جمهوری 
را ثابــت کرده قطعــا پایمال 
نمی شود و پرداختن به آن اجر 

کبیر دارد.
تاکید  با  هرمزگان  اســتاندار 
بر اینکه نباید غربت شــهدا و 
فراموش کنیم  را  رزمنــدگان 

به  نگاهی  بــا  کــرد:  تصریح 
اتفاقــات منطقــه از جمله در 
می شویم  متوجه  یمن  کشــور 
که ملت ایران باید قویتر شود 
و در همه عرصه ها دست بر 
زانوی خود داشته باشد چراکه 
درباره  فانتــزی  حرف هــای 
گفتگــو بــه درد نمی خورد و 
تالش دشــمنان فرصت طلب 
همواره در جهت خلع سالح و 
تجزیه کشور بوده اما دشمنان 
شــوق تجزیه کشور را به گور 

خواهند برد.
وی ادامــه داد: مقــام معظم 
رهبری بــا بصیرت کامل و از 
دهه ها قبل در برابر این جریان 
فکری ایستادند و انقالب را به 
به  و  درســتی رهبری کردند 
نقطه ای رســیده ایم که از نظر 
شــهادت  روحیه  و  تجهیزات 
طلبی در دنیــا حرف ها برای 
گرفتن داریم و در خلیج فارس 
و  آمریکایی ها  چشم  در  چشم 
اجازه خودنمایی  با سینه ستبر 
به آمریکا نداده و نخواهیم داد 
همچنان که در ســالیان اخیر 
ایم   نگذاشــته  عقب  به  گامی 
شیاطین کوچک،  و  و دشمنان 
نتوانســته ذهن ما را از دشمن 

اصلی آمریکا دور کند.
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کشف و تخریب یک 
باب کوره ذغال سازی 

در بخش مهران
 سرپرســت  اداره منابــع طبیعــی و 
آبخیزداری شهرستان بندرلنگه از کشف 
و تخریب یک باب  کوره ذغال ســازی 
غیرمجاز در منطقه سیاتک بخش مهران 

شهرستان خبر داد..
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی منابع 
طبیعی و آبخیــزداری هرمزگان ؛ حمید 
حسین پور گفت :  در پی گشت حفاظتی 
مامورین یگان حفاظت در منطقه سیاتک 
بخش مهران نیروهــای حفاظت متوجه 
کوره ذغال شــده که بال فاصله کوره را 

تخریب نمودند.
 وی افزود :حفظ ونگهــداری جنگلها با 
توجه به خشکســالی حاکم بر اســتان و 
همچنین هجــوم ریزگردهــا،از اهمیت 
بســیاری برخوردار اســت.و اداره منابع 
طبیعی شهرســتان بندرلنگه به صورت 
شبانه روزی آماده دریافت هرگونه اخبار 
در مورد تخریب و تصرف و آتش سوزی 

از طریق شماره تلفن15۰4می باشد.
از 10  رفع تصرف بیش 
هزار متر مربع از اراضی 

ملی میناب
رییــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان میناب از رفع تصرف 1۰۹۰4 
متر مربع از اراضی ملی این شهرســتان 

خبر داد.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی منابع 
طبیعی و آبخیزداری هرمزگان ؛ خســرو 
بهرامی نژاد گفت: به اســتناد ماده 55 
قانــون حفاظت و بهره برداری از جنگلها 
و مراتــع هر کس به قصــد تصرف به 
منابع ملــي مذکور در ماده 1 قانون ملي 
شدن جنگلها کشــور تجاوز کند به یک 
تا سه سال حبس تأدیبي محکوم خواهد 
شــد. در همین راستا و به موجب تبصره 
ذیل ماده 55 قانون صدرالذکر زمینی به 
مساحت 1۰۹۰4 مترمربع از اراضی ملی 
پس از تشخیص و شناسایی بوسیله اکیپ 
گشت و مراقبت یگان حفاظت اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری میناب رفع تصرف 

و از چنگ متصرفین خارج گردید.
وی ضمن بیان این مهم که پرونده هایی 
که در ارتبــاط با تخلفــات و تصرفات 
عدوانی به اراضی ملی و دولتی در مراجع 
قضایی تشــکیل و مطرح مــی گردد با 
جدیت تا حصــول نتیجه پیگیری خواهد 
شــد و این موضوع در دستور کار جدی 
اداره منابــع و آبخیزداری شهرســتان 
میناب قرار دارد افــزود: متخلفین برابر 
قانــون و مقررات تحت پیگــرد قانونی 
قرار مــی گیرند و اراضی ملی که متعلق 
به عموم است از دســتبرد متجاوزان و 

فرصت طلبان محفوظ می ماند.
وی افزود: مشــارکت و اطالع رســانی 
مردمی امــکان حضور به موقع نیروهای 
یگان حفاظت این اداره را فراهم می  کند 
و به همین منظور سامانه تلفنی 15۰4 به 
عنوان پل ارتباطی به صورت شبانه روزی 
آماده دریافت گزارش های مردمی است 
و در صورت مشــاهده هر گونه تخریب، 
تصرف و آتش ســوزی در اراضی ملی 
ســریعا گزارش تا اقدامات الزم انجام و 

مورد بررسی قرار گیرد.

ریشه اغتشاشات اخیر در تحرکات 
خارجی 

فروغ مسلم زاده //
 دم خروس آشــکار و مشــخص شده که ریشه این 
جریانات در ســیا و موساد است که این اغتشاشات 

را هدایت کردند.
در ریشــه یابی علت این اعتراضات و عوامل دخیل 
در آن، چالشــهای اقتصادی موجود در کشــور را 

می توان ابتدایی ترین دلیل این موضوع دانست.
شــان و جایگاه مردم عزیز ما باالتر از این است که 
بخواهیم مطالبات به حــق و قانونی آن ها را با این 
اغتشاشــات پیوند دهیم و باید این موضوعات را از 
هم جدا کرد. پشت پرده این آشوب ها و اغتشاشات 
دشمنان قسم خورده ای هستند که از ابتدای انقالب 
تا به امروز ضربه هــای فراوانی از نظام خورده اند و 
در هر مقطعی هم تصریح داشــتند که می خواهند 
از ملت بزرگ ایران و از انقالب و این کشــور انتقام 
بگیرند، بنابراین مردم عزیز ما قطعا و مسلما بصیرت 
الزم را دارند و تحلیل صحیحی خواهند داشــت و 
می دانند که این جریان، یک جریانی است که کامال 

ریشه در خارج دارد و دشمنان توطئه می کنند.
دشــمنان با دالرهایی که عربستان سعودی هزینه 
کــرده و تصریح داشــتند کــه باید آشــوب را به 
داخل ایران بکشــانیم و لذا امروز درصدد انتقام از 
ضربه هایی که خوردند، هســتند؛ اما مردم عزیز ما 
قطعا اجــازه نخواهند داد که ضربه دشــمن کینه 
توزی که چهار دهه به دنبال انتقام اســت، بخواهد 

اثرگذار باشد.
هر نوع کار اقتصــادی و فعالیتی که به نفع جامعه 
اســت اگر بخواهیــم در همه عرصه هــا و بخش ها 
انجام دهیم، مستلزم داشــتن امنیت است و مردم 
عزیز ما در برخی از شــهرهایی که شاهد جریانات 
و اغتشاشــات بودند می دانند و می بینند که ناامنی 
چقدر برای مــردم ناگوار اســت، بنابراین با تالش 
مسئوالن و در صحنه بودن مردم، باید امنیت از هر 

جهت مورد توجه قرار گیرد.
از ســوی دیگر اگر حادثــه ای در بیرون اتفاق افتاد 
مردم باید خودشــان را به عنوان یک چشم و عین 
دیده و اطالعات الزم را در اختیار مســئوالن ایجاد 

امنیت قرار دهند.
در طــول این چند روز حوادثی که رخ داد نشــان 
داد که این هــا جز ایجاد ناامنی و اغتشــاش هیچ 
هدفی ندارند و باید بدانند که دستگاه های امنیتی و 

قضایی شوخی با کسی ندارند.
انتظار این اســت که مردم عزیــز ما و آن ملتی که 
این انقالب را به وجود آورده و همیشه هم در طول 
این قریب به چهل ســال در صحنه بوده و هســت، 
خودشان در ایجاد و گســترش امنیت، همکاری و 
هم افزایی الزم را با مســئوالن امنیتی، انتظامی و 
قضایی داشــته باشند. اگر چنانچه از سال های قبل 
در اجرای فرمایش مقام معظم رهبری شــبکه های 
ملی خودمان را راه انــدازی و تقویت کرده بودیم، 
امروز نیازمند این نبودیم که از طریق شــبکه های 
خارجــی که اطالعات را به خارج از کشــور منتقل 

می کنند، استفاده کنیم.
عده ای مردم عادی هستند که می خواهند در برابر 
فشــارهای اقتصادی اعتراض کنند و عده ای دیگر 
اخالل گرند و به دنبال آشــوب. طبیعی است که در 
چنین شــرایطی ممکن اســت بعضی از مردم که 
معترض هســتند فریب نیروهای آشوبگر را بخورند 
و آنها هم وارد صحنه شــوند و این تخریب ها اتفاق 
بیافتد. این افــراد قصد برهم زدن آرامش جامعه را 
دارند.در ریشــه یابی علت این اعتراضات و عوامل 
دخیل در آن، چالشــهای اقتصادی موجود درکشور 
را می توان ابتدایی ترین دلیل این موضوع دانست. 
)البته نگاه تــک علتی به چنین حوادثی نمی تواند 
تمــام وجوه این حادثه را به صورت کامل بیان کند 
و برای تحلیل جامع این حادثه می بایســت زمینه 
هــای امنیتی و الیه های خارجــی که با فراخوان، 
ناراضیان موجود در جامعه را تحریک و هدایت می 
کنند و جنبه جامعه شناختی به معنی فهم درست 
تغییرات ایجاد شــده در ایستارهای جامعه در سال 

های اخیر را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
جایی که مردم باید در صحنه حضور داشته باشند، 
می بینیم که محدودیت ها همچنان اضافه می شود و 
از نظر عموم امیــد و خوش بینی به وجود نمی آورد. 
ولی من شخصا امیدوارم که گشایشی جدی صورت 

گیرد.

با حضور گسترده مردم برگزار شد؛

راهپیمایی مردم بندرعباس در محکومیت اغتشاشات اخیر

رئیس کل دادگستری 
هرمزگان خبرداد؛

برخورد قاطعانه 
با قانون شکنان 
و مخالن امنیت 

خواهد شد

برخــورد قاطعانه بــا قانون 
شکنان و مخالن نظم و امنیت 

خواهد شد
کل  رئیــس   - بندرعبــاس 
از  هرمــزگان  دادگســتری 
برخورد قاطع با قانون شکنان 
و مخالن نظــم و امنیت خبر 

داد. 
به گــزارش خبرگزاری مهر، 
مجتبــی قهرمانی اعالم کرد: 
دســتگاه قضایی بــا رعایت 
قانون و حقوق شــهروندی و 
مراعات حقوق متهمین، ضمن 
رسیدگی دقیق به پرونده های 

تشکیل شده، آرای قاطعانه و 
بازدارنده ای در این خصوص 

صادر خواهد کرد.
وی همچنیــن تأکید کرد: با 
قانون شــکنان و مخالن نظم 
و امنیــت قاطعانــه برخورد 

خواهد شد. 

آماده سازی 
بیش از 75 

هزار گلدان در 
نهالستان حرا، 

قشم  
و  طبیعــي  منابــع  رئیــس 
آبخیزداري شهرســتان قشم 
گفــت : در ایــن جزیره هر 
حرا  درختان  بذرهای  ســاله 
بومی و  افــراد  با همــکاری 
جوامع محلــی جمع آوری و 
درشهریورماه بذر این درخت 
آماده کشــت در گلدانها می 

شود.
اطالع  پایــگاه  گــزارش  به 

و  طبیعــی  منابــع  رســانی 
آبخیــزداری هرمزگان ؛ اکبر 
محمودی زاده گفت: در سال 
جاری آماده ســازی بیش از 
نهالستان  ۷5 هزار گلدان در 
حرا بــا تهیه خــاک، کود و 
و  پالســتیکی  هــای  گلدان 
نهایتا کاشت بذر و آبیاری و 
مراقبت برای کاشت در آذر 

ماه انجام می شود. 
وی افــزود : زمانی که ارتفاع 
ایــن نهال ها بــه حدود 3۰ 
سانتیمتر برســد ، کار انتقال 
این نهال ها بــه عرصه های 
جنــگل حرا آغاز می شــود 
که ایــن عمل موجب احیاء و 
توسعه جنگل و درختان گونه 

مانگرو خواهد شد.

وی افزود: جنگل های حرا بر 
روی خاک های لجنی ناشــی 
های حاصل  رسوب خاک  از 
از فرسایش سواحل رشد می 
کند و با جــزر و مد آب در 
دریا شــناور می شوند و این 

ویژگی راز شگفتی جنگل های 
ای حراست.گسترش  اسطوره 
جنگل و حفظ تنوع زیســتی 
، حفاظت از خــاک ، تقویت 
حشرات  و  پرندگان  زیستگاه 
از اهداف تولید و کاشت نهال 

حراست.
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رئیس کل دادگستری 
هرمزگان خبر داد؛

صدور کیفرخواست برای 
قاضی و وکیل قالبی در 

جزیره قشم

دادگســتری  کل  رئیــس   - بندرعبــاس 
هرمــزگان از صــدور کیفرخواســت برای 
دو بــرادر که با جعل عنوان خــود را قاضی 
و وکیل دادگســتری معرفی کرده بودند در 

دادسرای عمومی و انقالب قشم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی 
اظهار داشــت: پس از شــکایت تعدادی از 
ساکنین جزیره قشــم از دو برادر که با جعل 
عنوان و معرفی خود به عنوان قاضی و وکیل 
دادگستری ضمن ادعای نفوذ برخالف حق 
و مقررات قانونی، با سوءاستفاده از نام برخی 
از قضــات عالی رتبه و همچنین اســتفاده از 
لوگوی قوه قضاییه مبادرت به کالهبرداری 
نمــوده و وجوهاتی را اخــذ می کردند، این 
موضــوع به صورت ویژه توســط دادســتان 
عمومــی و انقــالب شهرســتان قشــم مورد 
رســیدگی قــرار گرفت و برای دســتگیری 

افراد مورد نظر، دستورات الزم صادر شد.
وی افــزود: با هماهنگی مقــام قضایی و در 
نتیجــه کار دقیق اطالعاتــی، رصد فضاهای 
پیرامونی و اخبار کسب شــده، این دو برادر 

توسط مأموران، شناسایی و دستگیر شدند.
قهرمانــی تصریــح کرد: بر اســاس مدارک 
موجود در پرونده و بنابر اظهارات شکات و 
مال باختــگان، متهم اصلی این پرونده که به 
دروغ خود را به عنوان قاضی عالیرتبه معرفی 
کرده بود، عالوه بر داشــتن ســابقه کیفری 
از افــراد حرفــه ای و دارای روابط اجتماعی 
کاذب می باشــد که با اســتفاده از ســادگی 
برخی از مراجعین و ظاهرســازی مبادرت به 

ارتکاب جرم کرده است.
وی ادامــه داد: این متهم فقط در یک پرونده 
بــا این ادعا که می تواند حکم صادر شــده را 
در مراجــع عالــی قضایی نقض کنــد، ۳۷۰ 
میلیون تومان از افــراد مختلف کالهبرداری 
کرده اســت. اتهام وارده بــه متهم اصلی این 
پرونده بــا نام اختصاری )ف-ش( مباشــرت 
در کالهبــرداری و اعمال نفوذ برخالف حق 
اســت.وی با بیان اینکه کیفرخواســت متهم 
دیگر این پرونده نیز با نام اختصاری )م-ش( 
به اتهام معاونت در کالهبرداری صادر شــده 
است، بیان داشت: پس از تکمیل تحقیقات با 
توجه به روند مصرح در قانون آیین دادرسی 
کیفری، پرونده مذکور به همراه کیفرخواست 
و قرار جلب به دادرســی برای متهمین جهت 
رسیدگی به دادگاه کیفری دو شهرستان قشم 

ارسال شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اذعان 
کرد: بــه علت حساســیت موضــوع، جهت 
رسیدگی سریع به پرونده متهمین، دستورات 
ویژه ای صادر شــده است و جلسه رسیدگی 
به اتهامات آنها ظــرف روزهای آتی برگزار 
می شــود که نتیجه آن، متعاقباً اطالع رسانی 

خواهد شد.
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کاهش تولیدات داخلی و عدم توان رقابت با تولیدات خارجی

فروغ مسلم زاده //
کاهــش  بــر  عــالوه  قاچــاق 
مســیر  در  مولد  ســرمایه گذاری 
انحــراف  هــم  ســرمایه گذاری 
ایجــاد می کند. در واقــع، قاچاق، 
برای  ســرمایه گذاری  فرصت های 
اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید 

ناخالص داخلی را از بین می برد.
قاچاق کاال یک عنوان با بار معنایی 
منفــی برای فعالیت هــای متنوعی 
اســت که هم اکنون به منزله یک 
واقعیت، اقتصاد و جامعه ایرانی را 
درگیر کرده اســت. این پدیده به 
دالیل مختلف، از جمله پایین بودن 
گســترده ای  به طور  فعالیت،  خطر 
در اقتصاد ایــران رواج پیدا کرده 
به جای  را  ناخوشــایند  آثــاری  و 

گذاشته است.
ابعاد منفی قاچاق کاال را می توان از 
زوایای متفاوتی بررسی کرد؛ قاچاق 
کاال از بُعد سیاسی، یک نقطه منفی 
در کشــورها تلقی می گــردد و از 
بعــد اجتماعی نیز باعــث بر هم 
خوردن تعادل اجتماعی و درآمدی 
در میان اقشــار جامعه می شود و 
ثروتمند  طبقه  یک  به وجودآورنده 
و درعین حــال منفــور در جامعه 
اســت. از بعد اقتصادی نیز قاچاق 
کاال ضربه های ســنگینی به اقتصاد 

جامعه وارد می کند.
اصوالً هدف و انگیزه اصلی قاچاق، 
سودآوری است و این هدف تمامی 
 اصــول اخالقی، ملــی و مذهبی را 
برای افراد قاچاقچی تحت شــعاع 
دیگر،  از طرف  قرار می دهد؛  خود 
بهترین راه های  از  قاچاق کاال یکی 
ورود ابزارهــای تهاجم فرهنگی به 
داخل کشور است. از این راه، نسل 
جوان جامعه هدف قرار می گیرد و 
ارزش ها و آداب و سنن و مذهب 
آن ها مورد تهاجم واقع می شــود. 
برخی  قاچــاق کاال در  همچنیــن 

موارد می تواند با ایجاد بیماری های 
بهداشــت  میان مردم،  فراگیر در 

جامعه را تهدید کند.
بر  تأثیــرات مخرب آن  و  قاچاق 

دولت
پدیــده قاچــاق کاال یــا تجارت 
مذموم  ســبب  بدین  زیرزمینــی 
شناخته می شــود که سیاست های 
که  را  بازرگانــی ای  و  اقتصــادی 
موقعیت  احیــای  بــرای  دولت ها 
اعمــال  کشورشــان  اقتصــادی 
می کنند، بی اثر یا کم اثر می ســازد. 
با این نگرش، قاچاق می تواند تأثیر 
ملی  اقتصــاد  جریان  بــر  مخربی 
به جا بگذارد و مســیر اصالحی آن 
را منحرف ســازد. گفته اند که در 
ایران ساالنه میلیاردها دالر قاچاق 
آمار  هرچنــد  دارد،  وجــود  کاال 
دقیقی در این باره موجود نیســت، 
با این حال، قاچــاق کاال به صورت 
صــادرات یا واردات غیررســمی، 
تأثیرات مخرب بسیاری بر اقتصاد 

ملی دارد.
درآمدهــای  نیافتــن  تحقــق 
منابع  اتالف  دولت،  پیش بینی شده 
تــوان  ارزی، خدشــه دار شــدن 
پیش بینــی دقیق از شــرایط برای 
نبودن  شــفاف  اقتصادی،  عامالن 
مزیت هــای نســبی در اقتصــاد، 
کاهــش تولیــد ناخالــص داخلی 
افزایش  و  انــرژی  واقعی، مصرف 
تقاضا برای پوِل در گردش، همگی 
از جمله آثار و پیامدهای اقتصادی 

قاچاق کاال هستند.
قاچاق کاال سیاســت های اقتصادی 
نیز متأثر خواهد ساخت؛  را  دولت 
همچنیــن قاچــاق کاال بــا ایجاد 
از صنایع کشــور  برخی  رکود در 
از درآمدهــای مالیاتــی دولــت 
خواهد کاســت؛ از طــرف دیگر، 
همه ســاله بخشــی از درآمدهای 
به  یارانه  پرداخــت  دولت صرف 

صنایــع مختلف بــرای حمایت از 
یا مصرف کننده می شــود.  صنعت 
این کاالها موجب  قاچاق صادراتی 
می گردد که بخشی از این یارانه ها 

به خارج از کشور انتقال یابد.
قاچاق  کاالهــای  آمار  بیشــترین 
صادراتی مربــوط به فرآورده های 
نفتی اســت که این فرآورده ها نیز 
اکثراً مشــمول دریافــت یارانه از 
به طوری که دولت  دولت می شوند، 
یازدهــم در این باره ادعا داشــته 
فرآورده های  حوزه  در  که  اســت 
نفتــی، بخــش بزرگــی از قاچاق 
صورت می گرفت و کنترل آن نیز 

موضوع دشواری بود.
اقتصاد زیرزمینی با جذب نقدینگی 
موجود در جامعه سبب می شود که 
فعالیت های بخش رســمی  اقتصاد 

کاهش یابد.
اقتصــاد زیرزمینی با جذب نیروی 
کار در جامعــه بر بــازار کار اثر 
می گــذارد و به دنبــال آن بــازار 

محصول نیز دچار رکود می شود.
باالتر بــودن هزینه هــای فعالیت 
اقتصاد  تولید در بخش رســمی  و 
نســبت به بخش زیرزمینی باعث 
می گردد کــه بنگاه های موجود در 
بخش رسمی، توانایی کمتری برای 
رقابت با بخش زیرزمینی داشــته 
بلندمدت ممکن است  باشند و در 
این بنگاه ها از بخش رسمی اقتصاد 
خارج شوند و تولید ناخالص داخلی 

جامعه کاهش یابد.
همچنین گروهــی نیز معتقدند که 
اقتصــاد زیرزمینی با جذب نیروی 
بیــکار در جامعــه و ایجاد درآمد 
تقاضا  افزایش  ســبب  آن ها  برای 
برای تولیدات بخش رسمی اقتصاد 
می شــود و از ایــن رو می تواند در 
رونق  جامعه  داخلی  ناخالص  تولید 

ایجاد کند.
افزایش یــا کاهش تولیــد کاال و 

خدمات در کل اقتصاد رســمی و 
نیازمندی به  با توجه به  زیرزمینی 
عوامل تولید مثل  نهاده انرژی بر 
میزان مصرف عوامل اثر می گذارد 
و در اطالعــات مربــوط به آن ها 
فعالیت های  می شــود.  منعکــس 
انجام شــده در اقتصــاد زیرزمینی 
اما  ندارند،  ثبت  و  قابلیت محاسبه 
میزان انرژی کل مصرف شــده در 
اقتصاد قابل محاســبه است. برای 
تولیــد هر واحد کاال یا خدمات در 
اقتصاد زیرزمینــی نیاز به مصرف 
می توان  بنابرایــن  اســت؛  انرژی 
انتظار داشــت که با افزایش تولید 
کاال و خدمات در اقتصاد زیرزمینی 

مصرف انرژی نیز افزایش یابد.
فعالیت هــای  ازآن جاکــه 
صورت گرفته در اقتصاد زیرزمینی 
انجام  غیرقانونی  و  پنهانــی  عمدتًا 
فعــاالن  و  عامــالن  می شــوند، 
اقتصــادی در این بخــش ترجیح 
می دهنــد برای مخفــی ماندن از 
سیســتم ثبت اطالعات و نهادهای 
قانونــی، معامالت خــود را با پول 
از همین رو،  دهنــد؛  انجــام  نقــد 
اقتصاد  افزایش  بــا  می رود  انتظار 
زیرزمینی، تقاضــا برای پول نقد و 
به دنبال آن نسبت پوِل در گردش 

افزایش یابد.
در  خارجی  کاالهــای  برای  تقاضا 
بــازار داخلی و برعکــس همواره 
وجــود دارد و همیــن امر موجب 
کاالها  ایــن  عرضه  که  می شــود 
به هــر طریق هرچنــد غیرقانونی 
صورت گیرد؛ به این ترتیب، فعالیت 
قاچاق با خــروج از گردونه قانون، 
ضمن خنثی کردن پیامدهای مثبت 
تجــارت قانونمند، آســیب پذیری 
اقتصاد ملــی را افزایش می دهد و 
نیز در تحقق درآمدهای  را  دولت 
نــاکام  خــود  برنامه ریزی شــده 

می گذارد.
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ضربه مهلک قاچاق به اقتصاد کشور

فروغ مسلم زاده //
زمانی که چیزی بدون اجازه دولت 
معامله شــود و وارد کشور گردد، 
قاچاق کاال به شــمار می رود. علم 
اقتصــاد کاالی اقتصادی که به طور 
می  کشــور  مرزهای  وارد  مخفیانه 
شــود و یا از آن خــارج می گردد 

کاالی قاچاق می نامد.
رونــق تولید یکی از اساســی ترین 
به شمار  اقتصاد کشــور  مولفه های 
اســت  ایــن موضوعی  و  مــی رود 
کــه امروزه بســیاری از اقشــار و 
طیف هــای اجتماعی بــر آن تاکید 
دارند اما گســتره قاچــاق کاال به 
کارخانه  ها  تعطیلی  تنها  نه  کشــور 
را رقم زده بلکه تیشــه ای بر ریشه 

تولید داخلی است.
نگهــداری و توزیــع کاالیــی که 
بدون مجوز وارد شــده باشــد در 
سراسر کشــور جرم بوده و مشمول 
مقــررات مربــوط به قاچــاق کاال 
می گــردد. از ســوی دیگــر وقتی 
با  در یک کشــور  کاالیــی  قیمت 
اجــرای طرح هــای دســتوری و با 
تمهیــدات خاص کاهــش می یابد، 
در نتیجه سوءاســتفاده  کنندگان به 
دنبال تهیــه آن کاالی ارزان  قیمت 
از مرزها  بیرون  به  برای قاچاق آن 

هستند.
قاچاق کاال در هر دو بخش ورودی 
و خروجی،  خســارات بســیاری را 
به کشــور وارد کــرده؛ از تضعیف 
حتــی  و  داخلــی  تولیدکننــدگان 
نابــودی برخــی از آنها تــا ناکام 
مانــدن دولت در وصــول عواید و 
صــادرات  و  کاال  واردات  حقــوق 
این محصوالت؛ عوایدی که شــامل 
مالیات هــای  و  گمرکــی  حقــوق 
مصــوب بوده و ایــن تضییع حقوق 
و مالیات، خســارات بسیاری را به 

جای گذاشته است.
فراوان  قاچاق  و  بی رویــه  واردات 
اجناســی که در داخل کشور تولید 
بی رونقی  ســبب  تنها  نه  می شــود 
بلکه  شــده  تولیدکنندگان  فعالیت 
کاالهای  که  شــده  ســبب  قاچاق 
داخلی با عدم استقبال مردم مواجه 
فروش  و  نداشــتن  خریدار  و  شود 
نرفتــن اجنــاس نیز عاملــی برای 

است. کارخانه ها  تعطیلی 
مســئله حمایــت از تولیــد ملی و 
چرخ  چرخیدن  بــرای  تولید  رونق 
دنده های کارخانه هــا، کارگاه ها و 
کوچکی  موضوع  تولیدی  واحدهای 
نیســت. زیرا امروز مبحث اقتصاد، 
رویکرد  و  است  اول کشور  موضوع 

باشد  مقاومتی  اقتصاد  باید  کشــور 
کــه در تکانه ها و شــرایط بحرانی 

نبینیم. آسیب  خاص 
اقتصادی  کارشناســان  از  بسیاری 
از آنجا که مجازات ها  معتقدند که 
و  نداشــته  را  الزم  بازدارندگــی 
مبــادی  از  کاال  واردات  ریســک 
قاچاقچیان کمتر است  برای  رسمی 
و به همیــن دلیل اغلــب کاالهای 
قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور 
می شود و باید فرایندهای عبور کاال 
مکانیزه شــود و تــا زمانی که این 
فرایندهای گمرکی ســنتی باشــد، 
و شناســایی کاالی  پیگیری  امکان 
و ضریب خطا  اســت  کمتر  قاچاق 

می شود. بیشتر  نیز 
ضعیــف  را  تولیــد  کاال  قاچــاق 
می کند و کارخانه های بســیاری را 
غیرفعــال می کند، این مســائل به 
بار در کنار یکدیگر  صورت زنجیر 
وابسته اند و اگر جلوی کاالی قاچاق 
کارخانه ها  تولید  رونق  شود  گرفته 
افزایش می یابــد و فروش آنها دو 

می شود. چندان 
دشــمن از هر راهی در حال ضربه 
اســامی  جمهوری  نظــام  به  زدن 
ایران اســت، بعید می دانم در تمام 
دنیا دشــمن به این اندازه به نظام 

جمهوری اســامی ایران حســاس 
باشــد و قصد له کردن جوانان ما 

را داشته باشد.
منویات  و  مقاومتی  اقتصاد  به  توجه 
رهبــر معظــم انقاب کلید رشــد 
تولیــدات ملــی و در نهایت بهبود 

اقتصادی کشور است. وضعیت 
داخلی  تولیدکننــدگان  از  حمایت 
باید در عمل دیده شــود تا رشــد 
کشــورهای  با  همســو  اقتصــادی 

پیشرفته برای ما هم رخ دهد.
واردات کاالهــای خارجی مشــابه 
داخل و قاچاق بیشترین لطمه را به 
وارد کرده  داخلی  تولیدکننــدگان 

است.
دلیل لزوم حضــور مردم در صحنه 
اقتصاد  بــه  بخشــیدن  رونق  برای 
کشــور این اســت که طی سالیان 
گذشــته هر چقدر از ســوی مقام 
معظم رهبری به دولت تأکید شــد 
جلــوی واردات بی رویــه و قاچاق 
اقدامات الزم  متأسفانه  گرفته شود 
انجام نشد اما به نظر می رسد اکنون 
با کمک مردم این مشــکل مرتفع 

شود.
پیشگیری از قاچاق کاال

و  قاچــاق  از  پیشــگیری  بــرای 
تشــخیص کاالهای خارجی و مجاز 

که بر اساس قانون وارد کشور می 
گردند و تمایــز آن ها از کاالهای 
قاچاق و یا جعلی و غیراســتاندارد، 
ترخیص کاالها از گمرک بســته به 
ارائه ی گواهی های شناسه ی کاال 
و شناسه ی رهگیری )برای منحصر 
به فرد کردن هر کاال در مقایسه با 

کاالهای دیگر( است.
عاوه بر این فروش و عرضه ی این 
کاال در بازارهــای داخلی در قالب 
صورت  شرطی  به  فروشــی،  خرده 
مــی گیرد کــه شناســه ی کاال و 

شناسه ی رهگیری داشته باشند.
یکی دیگر از راه هایی که می توان 
از قاچاق پیشــگیری کرد، ایجاد و 
راه اندازی سامانه های هوشمند به 
منظور نظارت بر پروســه واردات و 
صادرات، حمل، نگه داری و مبادله 
ی کاال است که تمام دستگاه های 
کشــور  خارجی  تجارت  به  مربوط 
وظیفــه دارند تا در مورد این حوزه 
با تجربه و  از اشــخاص  اســتفاده 
دارای تخصص مورد نیاز و آموزش 
در حیــن خدمت، با دســتگاه های 
مســئول در زمینه مبارزه با قاچاق 
کاال همــکاری هــای الزم را انجام 

باشند. داده 
انتخاب شــعار »رونــق تولید« این 
نکتــه را می طلبد که مردم خود به 
صحنه بیایند و بــا تحریم کاالهای 
با توجه بــه واردات  خارجی کــه 
بی رویــه و حجم انبــوه قاچاق در 
بازار داخلی و  بازار موجود اســت 
در شــرایط کلی اقتصاد کشــور را 

بخشند. رونق 
جرم  به  رســیدگی  صالــح  مرجع 

قاچاق
رسیدگی به جریمه های کاال و ارز 
هنگامــی رخ می دهد کــه قاچاق 
کاالی ممنوع به شکل سازمان یافته 
و حرفه ای صورت گیرد. زمانی که 
قاچاق کاال و ارز از طریق ماموران 
دولتــی صورت پذیــرد محکوم به 
حبس و یا انفصال از خدمات دولتی 
می گــردد و رســیدگی به آن در 
و دادسرا  انقاب  صاحیت دادگاه 

خواهد بود.

نگهداری و توزیع کاالیی که بدون مجوز وارد شــده باشد در سراسر کشور جرم بوده
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مریم آقاجانی
گردشــگری فرهنگی به بازدید مســافران از مقاصد 
خاص بــه منظور تجربه و یادگیــری فرهنگی خاص 
اطالق می شود که می تواند شامل بسیاری از فعالیت ها 
مانند شــرکت در رویدادها و جشــنواره ها، بازدید از 
موزه ها و چشــیدن طعم غذاها و نوشیدنی های محلی 

 شود.
همچنین در برخی مواقع گردشــگری فرهنگی بخشی 
ناخواســته از تجربه گردشگری محسوب می شود، به 
گونه ای که غوطه ور شــدن فرهنگی با مردم محلی و 
آشنایی با زبان، آداب و رسوم و غذا آن منطقه بخشی 

اجتناب ناپذیر از سفر گردشگران را شکل می دهد.
گردشگری فرصت های بی پایانی را برای یادگیری در 
مورد یک جامعه، نحوه زندگی دیگران و ســنت های 
آن ها فراهم می ســازد. بر این اســاس شــرکت در 
فســتیوال ها، بازدید از اهرام مصر و سایر برنامه های 
ســفر نوعی از آشــنایی و مواجهه بــا فرهنگ مقصد 

گردشگری را به همراه دارد.
سازمان جهانی گردشــگری به طور کلی گردشگری 
فرهنگــی را به عنوان ســفر افراد با هــدف برآورده 
شــدن نیاز انســان به تنوع، تمایل به باال بردن سطح 
فرهنگی فــرد و ایجاد دانش، تجربــه و برخوردهای 
جدید تعریف می کند. گردشــگری فرهنگی معموالً از 
این طریق با آموزش مرتبط است و لذا برخی افراد آن 
را به صورت محدودتر به عنوان گردشگری فرهنگی 

آموزشی توصیف می کنند.
با این وجود به دلیل پیچیدگی و ذهنیت این اصطالح، 
تعریف مشترک و مشخص تری در میان دانشگاهیان 
مورد توافق قــرار نگرفته و به نظر می رســد که دو 
دیدگاه متمایز در ایــن زمینه وجود دارد که رویکرد 
یکی از این دو دیدگاه بر اســاس مصرف محصوالت 
فرهنگی مانند مکان ها یا بناهای تاریخی تمرکز دارد و 
دیدگاه دیگر شامل تمام جنبه های سفر می شود، جایی 
که مســافران در مورد تاریخ و میراث سایر جوامع یا 

شیوه های زندگی معاصر خود یاد می کنند.
از جمله کشــورهایی که به عنوان مقصد گردشگری 
فرهنگی مورد استقبال قرار می گیرند می توان از کشور 
هند، اســرائیل، دبی و نیویورک نام برد که ســفر به 
این مناطق تجربه های فرهنگی جذابی به همراه خواهد 

داشت.
گردشــگری فرهنگی به دالیل زیادی اهمیت دارد و 
شــاید برجســته ترین دلیل آن تأثیر اجتماعی باشد. 
از این رو گردشــگری فرهنگی می توانــد به تقویت 
هویــت، افزایش درک متقابل فرهنگی و حفظ میراث 
و فرهنگ یک منطقه کمک کند.همچنین گردشــگری 
فرهنگــی می تواند اثرات اقتصادی مثبتی نیز داشــته 
باشد. این اثرات می تواند به صورت مستقیم از طریق 
بازدید گردشــگران از اماکن گردشگری ایجاد شود یا 
به واسطه ایجاد مشــاغل و فرصت های شغلی جدید 

و همچنین اثرگذاری بر مشاغل ثالث صورت گیرد.
یکی از مهمترین مزایای گردشگری فرهنگی را می توان 
جنبه آموزشی آن بیان کرد. به شکلی که گردشگران 
و میزبانان به طور یکسان می توانند در مورد شیوه های 

مختلف زندگی اطالعات بیشتری کسب کنند.
گردشــگران فرهنگی طیف گسترده ای از فعالیت ها را 
می توانند تجربه کنند که از جمله آن ها می توان اقامت 
با یک خانــواده محلی در خانه، داشــتن یک تور در 
اطراف یک روســتا یا شهر، یادگیری در مورد اشتغال 
محلی، انجام کار داوطلبانه در جامعه محلی، بازدید از 
یک موزه، بازدید از یک بنای مذهبی مانند مســجد، 
معاشرت با اعضای جامعه محلی، بازدید از یک بازار 
محلی یا منطقه خرید، تجربه غذاها و نوشــیدنی های 
محلی، رفتن به یک نمایش یا اجرای فرهنگی، بازدید 

از بناهای تاریخی را نام برد.

به این ترتیب گردشــگری فرهنگــی همواره تأثیرات 
مثبت و منفی بــه دنبال دارد. به عنوان مثال از جمله 
تاثیرات مثبت گردشــگری فرهنگــی می توان احیاء 
فرهنگ و هنر و حفظ میراث را نام برد. همچنین تغییر 
اجتماعی به عنوان نمونه ای از اثرات منفی این نوع از 

گردشگری محسوب می شود.
گردشــگری فرهنگی عضوی جدانشــدنی از صنعت 
ســفر و گردشــگری اســت؛ تقریبا غیرممکن است 
به مقصدی ســفر کنید اما دســت کم بخشی از آثار 
تاریخی و موزه های آن را نبینید یا در برخی نمایشگاه  
هــا و رویداد های محلــی آن شــرکت نکنید. وقتی 
درباره گردشــگری میراث فرهنگی حرف می زنیم و 
یا از گردشــگری تاریخی می گوییم، به بخش هایی از 

گردشگری فرهنگی اشاره داریم.
در واقــع، همه کارهایی که برای آشــنایی بیشــتر با 
فرهنگ و هنر یک مقصد انجام می دهید، بخشــی از 
گردشــگری فرهنگی به حساب می آیند و گردشگری 
فرهنگی بخش مهمی از ســفرتان را تشکیل می دهد.  
همچنین گردشــگری فرهنگی یکــی از مطلوب ترین 
گزینه های توسعه مقاصد گردشگری در سراسر جهان 

نیز شناخته می شود. 
حاال دقیقا منظور از گردشگری فرهنگی چیست؟ انواع 
گردشگری فرهنگی چیست و گردشگری فرهنگی در 

ایران چه جایگاهی دارد؟
تعاریف زیادی از گردشــگری فرهنگی وجود دارد که 
تقریبًا همه آن ها به یک چیز مشترک اشاره می کنند؛ 
تجربه و آشنایی با جنبه های فرهنگی، تاریخی و هنری 

مقاصد.
گردشگران فرهنگی چه کسانی هستند؟

حاال که با تعریف گردشگری فرهنگی آشنا شدیم، بد 
نیســت ویژگی های گردشگران فرهنگی هم بشناسیم. 
آیا شما خودتان را گردشــگر فرهنگی می دانید؟ آیا 
بازدیــد از موزه ها یا بناهای تاریخی شــما را به یک 

گردشگر فرهنگی تبدیل می کند؟
کثــر ما به طور کلی به مســائل فرهنگی مقاصدی که 
به آن ســفر می کنیم، عالقه مند هســتیم و معموالً از 
جاذبه هــای فرهنگی و تاریخی آن مقصــد، به عنوان 
بخشی از ســفرمان دیدن می کنیم. بنابراین آشنایی با 
فرهنگ، بخشی از ســفر ما است؛ اما مقصدمان را بر 
اساس تجربیات فرهنگی خاصی انتخاب نمی کنیم. این 

فرق اساسی میان ما و گردشگران فرهنگی است.
گردشــگران فرهنگی با هدف و انگیزه  فرهنگی ســفر 
می کنند؛ یعنی گردشگری فرهنگی هدف اصلی آن ها 
برای ســفر کردن اســت و عالقه مندند که تجربیات 

فرهنگی بسیار عمیقی داشته باشند.
اهمیت گردشگری فرهنگی

می خواهیــد از اهمیت گردشــگری فرهنگی  بدانید؟ 

بیایید به آمارهای بین المللی نگاهی بیندازیم:
براساس گزارش ســازمان جهانی گردشگری در سال 
۲۰۱۸، گردشــگری فرهنگی نزدیک به نیمی از کل 
صنعت گردشــگری جهان )حدود ۴۰ درصد( را در 
برمی گیرد. این نوع از گردشــگری، به سرعت در حال 
توسعه است و بخش  بزرگی از جاذبه های گردشگری 
مانند میراث، اماکن مذهبی، صنایع دســتی، هنر های 
نمایشــی، غذا، جشنواره ها و رویداد های ویژه را شامل 

می شود.
بسیاری از کشــور ها از میراث ملموس و ناملموس و 
فرهنگ معاصر در گردشــگری فرهنگی برای رشــد 
اقتصادی و توسعه پایدار مقاصد خود استفاده می کنند؛ 
اقدامی که باعث ایجاد شغل، بازسازی مناطق روستایی 
و شهری و حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی می شود.
گردشگری فرهنگی یکی از ستون های اصلی اشتغال در 
سطح جهان است و توسط بسیاری از کشور ها به عنوان 
اولویت اصلی ایجاد اشتغال برای جوانان در نظر گرفته 

می شود.
اهداف گردشگری فرهنگی

هدف اصلی گردشگری فرهنگی در بسیاری از کشور ها، 
تضمین توســعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
به همراه حفاظت و ارتقا فعال منابع فرهنگی است. این 
هدف مهم از طریق افزایــش عرضه، تنوع، کیفیت و 
فروش خدمات گردشــگری فرهنگی مناســب میسر 
می شود.ســازمان جهانی گردشــگری نیز گردشگری 
میراث را به معنای غرق شدن در تاریخ طبیعی، میراث 
انســانی، هنر، فلســفه و نهادهای یک منطقه یا کشور 
دیگــر توصیف می کند.گردشــگری تاریخی می تواند 
گشت و گذاری ســاده در بنای تاریخی مشهور شهر یا 
بازدید از موزه های آثار باســتانی، هنری و ادبی باشد. 
این نوع از گردشــگری، مســافران را به لمس تاریخ، 

دقت بیشتر و اقامت طوالنی تر ترغیب می کند.
جالــب اســت بدانیــد، پژوهشــگران دریافته انــد 
گردشــگرانی که با هدف کشف اســرار تاریخی سفر 
می کنند، اقامت طوالنی تری نسبت به سایرین دارند. 
مطالعات انجام شــده نیز نشــان می دهد بازدیدهای 
متوســط   گردشگری تاریخی، ۲۲ درصد بیشتر از یک 

گردشگری تفریحی معمولی است.
در صنعت گردشگری امروز، رویداد ها و جشنواره های 
فرهنگی نقش مهمی در ســاختار و تقویت گردشگری 
فرهنگــی دارند.رویداد هــا و جشــنواره های فرهنگی 
موضوعات مختلفی مانند موسیقی و سایر هنر های زیبا، 
غذا، فیلم، تاریخ، مذهب و غیره را پوشــش می دهند. 
برگزاری این رویداد ها عالوه بر توسعه مقاصد، باعث 
شــناخت بیشتر مردم محلی یا ســاکنان منطقه نیز 

می شود.

گزارشی از ›گردشگری فرهنگی 
گردشگری فرهنگی چیست

مدیر جدید امور آب و 
فاضالب حاجی آباد معرفی 

شد
در مراسمی با حضور معاون منابع انسانی و 
تحقیقات شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
و فرماندار حاجی آباد، مدیر امور آبفای این 

شهرستان معرفی شد.
علی خرم نسب فرماندار حاجی آباد در این 
مراسم با قدردانی از خدمات محمد میرزاده، 
جهت  بهبود وضعیت آبرســانی و همچنین 
وضعیت آب مشترکین این شهرستان تاکید  
کرد تا اقدامات الزم برای توسعه و بازسازی 

شبکه های آبرسانی حاجی آباد انجام شود.
وی گفت: در ســفر هیئت اعزامی شرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشور تصمیماتی 
برای منطقه کوهشــاه احمدی اتخاذ شد که 
امیدواریم با پیگیری و تحقق آن شاهد بهره 
مندی بیشــتر مردم از آب شــرب پایدار 

باشیم.
در این مراســم عبدالحمیــد جابری معاون 
منابع انســانی و تحقیقات شــرکت آب و 
فاضــالب هرمزگان بااشــاره بــه ظرفیت 
نیروهای انســانی امور آبفای حاجی آباد از 
تالش های محمد میرزاده مدیر سابق آبفای 
حاجی آباد در حوزه آبرسانی قدردانی کرد و 
افزود: میرزاده در حوزه آبرسانی حاجی آباد 
تالش های زیادی داشته و از تجارب ارزنده 

ایشان در جاهای دیگر استفاده خواهد شد.
 وی گفت: عباس کریمی مدیر جدید آبفای 
حاجی آبــاد پیش تر در این شهرســتان و 
مرکز اســتان خدمت کرده و فردی توانمند 

است.

 معرفی باشگاه های بیلیارد
 در شهر بندرعباس

دانشگاه  خیابان  دارتوپ  باشگاه 
بین دانشگاه 13 و 15 ساختمان 
ترینو طبقه 09305297982-7 

محمد رضا اذان.
****
باشگاه خلیج فارس 

میثم ارداتی
09145678963

****
باشگاه بیلیارد ایت)8(

مابین  دانشگاه  چهارراه  آدرس: 
بانک کشاورزی وموسسه کوثر

تلفن: 09361454959
****

باشگاه ورزشی ناین )9(
مدیر روزبه ناجیان 

انتهای آزادگان روبروی  آدرس: 
هخامنــش،  جنــب  زیباشــهر 
نبــش کوچه  نیکان  ســاختمان 

چهلم طبقه زیرین 
تلفن: 33315795
09121007983
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گردشگری فرهنگی به بازدید مسافران از مقاصد خاص به منظور تجربه و یادگیری فرهنگی خاص اطاق می شود که می تواند شامل بسیاری از فعالیت ها 
مانند شرکت در رویدادها و جشنواره ها، بازدید از موزه ها و چشیدن طعم غذاها و نوشیدنی های محلی  شود.
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پل ارتباطی مردم و سازمان دوستان و هموطنان عزیز، برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد:دوستان و هموطنان عزیز، برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع یادمان باشد:

1504
آماده دریافت اخبار آتش سوزی ، تخریب و 

تصرف اراضی ملی ، قاچاق چوب و ... روابط عمومی اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری  هرمزگانروابط عمومی اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری  هرمزگان

احترام به طبیعت احترام به زندگیست و مرگ هر بوته سبز به منزله نفس  احترام به طبیعت احترام به زندگیست و مرگ هر بوته سبز به منزله نفس    
گرم زمین است که در زمین میشکند گرم زمین است که در زمین میشکند 

 رویش اندیشه های نو 
در گردشگری 

فروغ مسلم زاده //
در حالی که هفته گــردش گری از ۵ تا ۱۱ مهر با 

برنامه های ملی و مذهبی متعددی آغاز می شود،
گردشــگری بایــد با احتــرام به میــراث هنری، 
باستان شناســی و فرهنگی انجام شود و در راستای 
محافظت از آن ها و انتقال میراث به نسل های آینده 
حرکت کنــد. همچنین بایــد مراقبت های ویژه ای 
مخصوص حفــظ بناها، مکان های عبادت، مکان های 
باســتانی و تاریخــی و همچنین ارتقــاء موزه های 

گوناگون و دسترسی آسان به آن ها فراهم شود.
بر اســاس تعریفی که مجمع عمومی سازمان جهانی 
گردشــگری در بیست ودومین اجالس خود در سال 
۲۰۱۷ به تصویب رســاند، گردشگری فرهنگی به 
نوعی از فعالیت گردشــگری اشاره دارد که در آن 
انگیزه اساسی بازدیدکننده یادگیری، کشف، تجربه 
و مصرف جاذبه هــای فرهنگی ملموس و ناملموس 

است.
محصــوالت فرهنگــی در یک مقصد گردشــگری 
دربرگیرنــده مجموعــه ای از ویژگی هــای متمایز 
مادی، فکری، معنوی و عاطفی یک جامعه است که 
شــامل هنر و معماری، میــراث تاریخی و فرهنگی، 
میراث آشپزی، ادبیات، موســیقی، صنایع خالق و 
فرهنگ های زنده با سبک زندگی و ارزش های آن ها 

می شود.
گردشــگری فرهنگی یک تجارت بزرگ به شــمار 
می رود. برخــی از افراد تنها با هــدف یک تجربه 
فرهنگی به سفر می پردازند، در حالی که برخی دیگر 
ممکن است فرهنگ را به عنوان محصول جانبی سفر 
خود تجربه کنند. از این رو می توان اســتدالل کرد 
که در بیشــتر تعطیالت نوعی گردشگری فرهنگی 

وجود دارد.
»رویش اندیشه های نو در گردشگری ایران« شعار 

امسال در هفته گردشگری خواهد بود.
می توان گفت این شــعار در راستای شــعار امسال 
سازمان جهانی گردشگری با عنوان »باز اندیشی در 

گردشگری« انتخاب شده است.
اولویت امسال ســازمان جهانی گردشگری، احیای 
گردشگری با رویکرد جامعه محلی و محیط زیست، 
انعطاف پذیری در فعالیت های گردشگری، حفاظت 
از گونــه هــای در حال انقراض و آداب و رســوم 

باستانی بوده است.
»غیر از شــعار ســال ۱۴۰۱ که تولید، دانش بنیان 
میراث فرهنگی،  وزارت  اســت،  اشــتغال  آفرینی  و 
گردشــگری و صنایع دســتی با رویکرد تنوع بخشی 
و اســتفاده از ظرفیت های مغفول مانــده ایران به 
خصوص در میراث ناملموس، رویش اندیشــه  های 
نو در گردشگری ایران را به عنوان شعار ملی انتخاب 

کرده است«.
روز جهانی گردشــگری یک اتفاق و رویداد نمادین 
است که دولت ها سعی می کنند از ظرفیت های آن 
برای شنیدن صدای فعاالن گردشگری استفاده کنند.
ورزشی،  سالمت،  مذهبی،  کشــاورزی،  گردشگری 
دریایــی، طبیعی، دســترس پذیر، علمــی، کودک، 
خوراک، فرهنگی و اجتماعــی و ادبی از محورهای 
اصلی جشنواره و برنامه های هفته گردشگری امسال 
خواهد بود که  از ۵ تا ۱۱ مهر ماه در سراسر کشور 
برگزار می شود.می توان افزود صنعت گردشگری با 
پیشرانی بخش خصوصی توسعه پیدا می کند. زمانی 
صنعت گردشگری رشــد میکند که خط کشی های 
بودجه با توجه به توانمندی ها تخصیص یابد و صرفًا 
جمعیت، اولویت مالک مساعدت و تخصیص بودجه 
نباشــد.صنعت گردشــگری متولی امنیت، اشتغال 
پایدار و توسعه متوازن است و استان سمنان با ثبت 
هزار اثر تاریخی و پتانسیل های متعدد نیازمند تأمین 
منابع است.بنابراین در استان هرمزگان نیز با تو جه 
بــه تنوع فرهنگی و اقلیمی موجــود می توان انتظار 
داشت بزرگداشــت هفته گردشگری بعداز دوسال 
توقــف و بحران کرونا هم اکنون از رونق و جذابیت 
خاصی برخوردار باشد و با تاکید بر اولویت فرهنگ 
و هنر شــاهد برنامه های متنوع و جذاب برای تمام 

افراد و قومیتها در سراسر استان باشیم.

ت
داش

یاد
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وحید حاج سعیدی
تحقق »رویاهای کودکانه« با طعم مهاجرت!

شب از نیمه گذشته اســت ولی از ذوق خوابش نمی برد. 
لبــاس تکواندو را از تن خارج نکــرده و با همان لباس در 
رختخواب دراز کشیده و به رویاهایش فکر می کند. دستش 
را زیر ســرش گذاشته و از زیر پشه بند به ستاره هایی که 
مســیر فرداها را نشان می دهند، خیره شده است. یاد آن 
روز شوم و بمب گذاری در مدرسه می افتد. یاد همکالسی 
ها و هم مدرســه ای هایی که االن در آسمان کنار همان 
ستاره ها هستند! از پدر قول گرفته اگر هزینه وسایل و ثبت 
نام باشــگاه را خودش فراهم کند، او را در باشگاه تکواندو 

ثبت نام کند!
 دنیا و رویاهای کودکان مهاجر با آرزوها و دنیای سایر بچه 
های این کره خاکی متفاوت است؛ آن هم زمانی که جنگ 
و خونریــزی و بمب گذاری آنها را مجبور به ترک خانه و 
کاشانه می کند. روزی که همۀ سرنوشت و رویاهایشان در 
یک کیف دستی یا کوله پشتی خالصه می شود؛ دوستان، 
خاطرات گذشته و تمام دیروز را فراموش می کنند و فردا 

را باید در سرزمینی غریب جستجو کنند.
تصویر زخم ها و رنج های ناســور این روزهای افغانستان 
در پی خروج نیروهای آمریکایی و واشــنگتن پس از ۲۰ 
سال اشغال، همراه است با بی جاشدگی، مهاجرت، نومیدی، 
گرسنگی و رنج پدران و مادرانی که جنگ و مهاجرت را در 
سرزمین شان پایانی نیست. هر چند مهاجرت از افغانستان 
تنها به این روزها ختم نمی شود و سالهاست مردم این دیار 
لفظ مهاجرت را با آه و نفرین مسببانش هجی می کنند. در 
چنین اوضاعی برخی از بیم نان و جان، کودکانشــان را می 
فروشــند و دخترکان و پسرکان بیگناه و معصوم، در ازای 
مبلغی ناچیز که شــاید بتواند به زنده ماندن دیگر اعضای 
خانواده کمک کند، قربانی سرنوشتی می شوند که بیگانگان 
غربی-آمریکایی برایشــان ترســیم کرده اند. عده ای نیز 
زندگی در جهنم جدید را بر نمی تابند و تسلیم روزگار شده 
و قصد مهاجرت می کنند. با این حال جنگ و خونریزی و 

مهاجرت مانع رویا پردازی کودکان نمی شــود و به 
تعبیری رویاها و آرزوهای کودکانه تناسبی با زمان و مکان 
ندارند. اما در چنین شرایطی رویای ورزشکار شدن و کسب 
مدال و قهرمانی و  بیشــتر به یک شوخی مانند است چه 
رسد به اینکه کســی واقعاً بتواند به آنها فکر کند آن هم 

در مهاجرت!
هر چند میوه چینی و دســتیابی به آرزوهای کودکانه در 
باغ مهاجرت چندان آســان نیســت با این وجود هستند 
کودکان مهاجری که به آرزوهای سرزمین مادری خود در 
دیاری غریب دســت یافته اند و با »تصمیمات مردانه« به 

»آرزوهای کودکانه« خود جامه عمل پوشاندند.
ورزش با طعم کار و تالش

باســط یکی از این کودکان مهاجر اســت که امروز همراه 
خانواده خود در یکی از شــهرهای خراسان سکنی گزیده 
است و به خودش قول داده پرچم کشورش را در آوردگاه 
های ورزشی باال ببرد. او عاشــق تکواندو است و با وجود 
اینکه هیچ مربی نداشــته بســیاری از حرکات تکواندو را 
آموخته است. پدر کارگری می کند و او نیز همراه دوستش 
حنیف در اطراف خانه دستفروشی می کند و کمک خرج 
خانواده است. دســت های زمخت و چهره آفتاب سوخته 
اش حاکی از آن است که با کار بیگانه نیست و در سرزمین 

مادری نیز برای معاش تالش می کرده است.
باسط لباســهای تکواندو اش را بر تن کرده و دست های 
خواهرش را محکم گرفته اســت و همراه مادر اســتوار به 
سمت باشگاه ورزشــی قدم بر می دارد. در راه حنیف می 
بیند و به او لبخند می زند. نزدیک باشگاه صدای مربی که 
در حال فرمان دادن به ورزشکاران است شنیده می شود. 
قلب باسط تند می زند. مربی باسط را می پذیرد و حتی را 
شــهریه را نیز به شرط خواندن درس و کمک به خانواده، 

نیم بها محاسبه می کند.
قهرمانی با طعم مهاجرت

کیمیا یوســفی از دیگر ورزشــکاران افغانستانی است که 

ورزش را از کودکی در ایران آغاز کرده است و به مراتب 
باالی ورزشی دست یافته است. جایگاهی که خودش معتقد 
شاید اگر در افغانستان بود، شاید بدان دست نمی یافت. پدر 
و مادرش قبل از ازدواجشان با توجه به شرایط سختی که 
در افغانستان داشتند، مجبور به مهاجرت شدند و به ایران 
آمدند. آنها در ایران ماندگار شدند و با هم ازدواج کردند. 
حاصل ازدواج شان چهار فرزند بود. یک دختر هستم و سه 
پسر. با توجه به شــرایط حاکم بر افغانستان آنها هنوز در 

ایران ساکنند .
کیمیا در مشهد به دنیا آمده  و دوومیدانی را در همین شهر 
شروع کرده است. یک خانم پیشکسوت که مهاجر هم بود 
برای دختران مهاجر در مشــهد دوره استعدادیابی برگزار 
کرد و او نیز شــرکت کرد و از همــان جا به ورزش دو و 

میدانی عالقه مند شد.
او اکنون ۲۴ ســال دارد و عاشــق دو و میدانی و دوهای 
سرعت اســت. ماده تخصصی اش دوی ۱۰۰ متر است و 
عضو تیم ملی دو و میدانی افغانســتان و رکورددار دوهای 
سرعت کشورشان است. در دو دوره المپیک شرکت کرده 

و در بازی های توکیو هم پرچمدار کشورش بوده است.
پرش های بلند فاطمه اسحاقی از روی حصار جنگ و تبعیض 
و فقرفاطمه اسحاقی دیگر دختر ورزشکار افغانستانی است 

که در کنار ورزش با جنگ و فقر و تبعیض
می جنگد. دیدن پدری که ۳۰ سال است به دلیل معلولیت 
ناشی از تصادف، در گوشه ای از خانه روی زمین درازکش 
اســت، به تنهایی می تواند انگیزه فاطمه را برای پرش های 
بلندتر افزایش دهد تا اندکی از اندوه پدر بکاهد و لحظاتی 
لبخند رضایت بر لبانش بنشاند. در حقیقت تصویر تکراری 
پدر روی تخت، در کنار ۱۰ ســاعت کار از ۶ سالگی مانع 
پرش های بلند فاطمه اسحاقی ۱۵ ساله برای کسب مدال 

در رشته دوومیدانی نشده است.
 فاطمه یکی از مهاجران جنگ پایان ناپذیر داخلی افغانستان 
به ایران اســت. فاطمه در دومیــن دوره لیگ دوومیدانی 
پرشــین ویژه دختران که با حضور ۱۸۰ بازیکن دختر در 
ورزشگاه شهید کشــوری برگزار شد در دوی ۶۰ متر رده 

سنی اول مدال برنز را کسب کرده بود.

کودکان مهاجری که رویای قهرمانی در ورزش، به باورشان تبدیل شد

اینفوگرافی//
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مهم  ترین دلیــل برای جدی گرفتن 
»یاغی« همین بود که داستان خیلی 
آشنا و تکراری و قابل  پیش بینی به 

نظر نمی رسید.
روزنامه توسعه ایرانی ایمان عبدلی: 
ســیری ناپذیر  تمایــل  میــان  در 
ســاخت  به  ایرانــی  فیلمســازان 
ملودرام هــای قابــل پیش بینی این 
بگیرد درباره  فیلمسازی تصمیم  که 
چیزی غیر از داســتان های مرسوم 
خانوادگی فیلم یا ســریال بسازد، به 
واقع باید فرصت را مغتنم شمرد و 
کارش را تماشا کرد. مهم  ترین دلیل 
برای جدی گرفتن »یاغی« همین بود 
که داســتان خیلی آشنا و تکراری و 

قابل  پیش بینی به نظر نمی رسید.
خصوصا این که محمد کارت پیش 
از این نشــان داده بود در ترســیم 
فضــای اوباش تبحــر دارد، چه در 
مستندی مثل خون مردگی و چه در 
کار ســینمایِی دیده شده اش، شنای 
پروانه. خب برتری سریال نسبت به 
فیلم سینمایی این است که می شود 
مدت ها با مخاطب همنشــین شد و 
فرصت برای عرض اندام فیلمســاز 
زیاد است، البته به شرطی که حرفی 

برای گفتن باشد.
محمد کارت ظاهرا حرف داشت و با 
اقتباسی که از رمان سالتو کرده بود، 
امیدوارانه تر از همیشه نشان می داد. 
اینجا آن مشکل رایج سال های اخیر 
آثار نمایشی در سال های اخیر ظاهرا 
قرار نبود سر راه باشد، اما آیا صرف 
داشتن یک فیلمنامه پر و پیمان و یا 
یک داســتان جذاب می تواند برای 

موفقیت کافی باشد؟ بی گمان، خیر!
 در واقــع آن چیزی که قــرار بود 
برای محمــد کارت یک فرصت یا 
به عبارتی یک نقطه عطف در مسیر 
فیلمسازی اش باشــد تبدیل به چاه 
ویلی شــد که با جلو رفتن یاغی در 
هر قسمت، تاریک تر و ویران کننده تر 
نشــان داد. یاغی خوب شروع کرد؛ 
تقالی جاوید برای کســب هویت، 
عالوه بر این که یک خط داســتانی 
جذاب و قابل پیگیری را نشــانمان 
مــی داد، جا بــرای برداشــت های 
استعاری را باز می کرد و اصال مساله 
هویت می توانســت محل تفسیر و 

تحلیل های بسیاری باشد.
جهان داستان هم در جایی می گذشت 
که کارت بلدش بود؛ لیان شــامپو و 
مختصاتش گر چه کمی گنگ و در 
النگ شــات بی هویت بود اما در دل 
خــودش و در ماجراهایی که تصویر 
می کرد جذاب و خواســتنی نشــان 
مــی داد. کارت دســتمان را گرفته 
بود و جایی را نشان می داد که شاید 
خیلی ها از نزدیک نمی شــناختیمش 
اما سرکنگبین از آن جا صفرا فزود 
که آقای کارگردان داســتانش را به 
چهانی بــرد که انــگار خیلی با آن 

آمیخته نبود.
با شروع ماجراهای »آقاجون« و آغاز 
بازی پارسا پیروزفر و طناز طباطبایی، 
آن لحن دوگانه در کارگردانی محمد 
کارت خیلی سریع خودش را نشان 
داد. حاال از آن تسلط در پرداخت و 
کارگردانی خبری نبود و فیلمساز با 
اتکا به کلیشه هایی که بارها و بارها 
آن ها را تجربه کرده بودیم ســعی 
می کرد، پولدار نــاروا و بدصفت را 

تصویر کند.
بهمن  پرداخت شخصیت  و  طراحی 
کوچیکه سرشــار از مولفه هایی بود 
که مخاطب آشــنا با ســریال های 
روز دنیــا را دلزده می کــرد. انگار 
از فیلمساز  که مخاطب دائم جلوتر 

حرکت می  کرد و خب این برای یک 
اثر نمایشی اتفاق خیلی تلخی ست. از 
همان لحظــه ای که بهمن خطاب به 
طال می گفت برای عقده های پدرش 
می خواهد مالک و قدرتمند باشد، از 
لحظه ها دقیقا می دانستیم که  همان 
مثال با یک شــخصیت به اصطالح 
عقده ای طرفیــم. فهمیده بودیم که 
این انــدازه از بی نقص بودن زندگی 
طــال و بهمن حتما معمــای بزرگی 
پشــتش دارد، زوج به غایت زیبا و 
دارا و عاشــق! خب این یعنی حتما 
قرار یک جای درست و حسابی کار 

بلنگد.
وقتی پیچ های داســتانی صرفا قرار 
است، شــکلی از ترفند داشته باشند 
و مخاطب را غافلگیــر نکند، یعنی 
درام درنیامده. اتفاقی که با ماجرای 
ملــودرام و آبکی شــیما به بدترین 
شکل اجرا شــد. البته اینجا نباید از 
هنرنمایی فاجعه بار نیکی کریمی هم 
را  کارگردانی  بگذریم.  به ســادگی 
هم که چند خط قبل تر نوشــتم که 
دوگانه بــود و اینجا هم کامال رها و 
خوداتکای  احتماال  بازی  بود.  ولنگار 
نیکی کریمی که از فرط ناشــی گری 
کمیک و خنده دار و مضحک بود به 
تنهایی دو یا سه قسمت از سریال را 

زمین زد.

مثال در قســمت یازدهم عمال هیچ 
اتفاقی نیفتاد، پنجاه دقیقه فضایی که 
برای جوالن نیکی کریمی فراهم شد 
به یغما رفت، جالب اینجاســت که 
قاطبه مخاطبان هم متوجه می شوند 
و مثال وایرال شدن آن دیالوگ شیما 
»تحت تاثیر قــرار گرفتم« خودش 
نشــان از این دارد که تراژدی یاغی 
در حد یــک کار کمــدی بازتاب 

داشته.
بعدتــر با ورود بــه ماجراهای اکبر 
مجلل و تقویــت آن فاز مافیایی باز 
دســت محمد کارت تــا حدی پر 
شــد، انگار او هر بار از ملودرام دور 
می شود موفق تر است. گر چه باز هم 
با اختالف او فضای اوباش های پایین 
شهر را بهتر تصویر می کند. اما خب 
اوباش های خوش  کردن  تصویر  در 
عطــر و خوش پوش هــم تا حدی 
آن  می دهد، خصوصا  نشان  توانمند 
کــه نقش مجلــل را بازیگر توانایی 
چون فرهــاد اصالنی ایفــا کرده و 
خب هر چقــدر که نمای نزدیک از 
او دیدیم عالی بود و اصال در همان 
تقابل اول او و بهمن کوچیکه، نشان 
داد که ســطح بازیگــری اش چقدر 
تفاوت دارد. بعدتر در سکانس های 
دو نفــره ای که با طنــاز طباطبایی 
داشــت باز هم این اختالف ســطح 

نمایانگر شد.
با جلو رفتن داستان البته آن بخشی 
درام-ورزشی هم رفته رفته پررنگ تر 
شد. از اینجا به بعد خب نگاه فیلمساز 
به نوعی آمیخته با نوعی ناسیونالیسم 
کهنه بود. سرودها، نماهای نزدیک، 
تاکید بر وجوه جســمانی و مردانه 
جاویــد و هم تیمی هایــش و البتــه 
جاوید  اطرافیان  عواطف  بزرگنمایی 
روی ســکوها. البتــه آن کاراکتــر 
عجیب و غریب سرپرســت تیم که 
نفهمیدیم دقیقا چرا هســت و اصال 
چرا انقــدر رویش تاکید می شــود 
که چپ و راســت توجه دوربین به 
سمتش می رود، کلیت داستان را تا 
حدی کسل کننده و دم دستی و حتی 

کودکانه کرد.
برخی کاربران شــبکه های اجتماعی 
به درســتی این بخش های داستان 
را بــا ســریالی در ســطح پایتخت 
قیاس کردند، بــه هر حال پایتخت 
یــک کمــدی بــود و در آن قالب 
دســت کم گرفتن مخاطب تا حدی 
پذیرفتنی ست، چون آن جا طبق یک 
قرارداد نانوشــته قرار است بخندیم 
و چیــزی آن چنان جدی نیســت. 
اما خب یاغی که قرار نبوده کمدی 
باشد، اتفاقا خیلی تلخ و تراژیک هم 
هســت و اصال بایــد از قواعد یک 
درام رئال پیروی کند که آشــکارا 
خیلــی جاها نکــرد. از همین جهت 
هم هست که ما با آدم هایش خیلی 
جاها همراهی نمی کنیم. مثال ما انتقام 
طال از بهمن را احتماال و احیانا خیلی 
نمی پسندیدم و این یعنی داستان در 
توجیه انگیزه آدم هایش موفق نبوده.

 امــا ورای همه این ایــرادات اینجا 
باید از بازی ویژه مهدی حسینی نیا 
نوشت، بازیگری که در هر داستانی 
امضــای خــودش را وارد می کند و 
خــودش را به نقش تحمیل می کند؛ 
به اندازه و درست بازی می کند. در 
سکوت عالی ست و اگر موافق باشید 
الماس یاغی بــود. یک نقش فرعی 
را از روی خــاک بلند کرد و چنان 
کیمیاگری کرد که تمام ســتاره های 
ستاره های کار تحت تاثیرش بودند، 

او بازیکن نابغه تیمی معمولی بود.

چرا بهمن، طال و جاوید سقوط کردند؟
مهم  ترین دلیل برای جدی گرفتن »یاغی« همین بود که داستان خیلی آشنا و تکراری و قابل  پیش بینی به نظر نمی رسید
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