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جنايت هاي بزرگ
 قربانيان كوچك

پشت پرده 
قتل كودكان 
چه اسراري 
نهفته است؟

بارسلونا- بايرن مونيخ
ديدار برگشت  ليگ قهرمانان اروپا

ساعت23 و 15 دقيقه امشب  از شبكه 3

جنايته
 قربانيان

ــال 2006 تاكنون  ــه از س ــى ك ــلونا؛ تيم بارس
ــته ليگ قهرمانان اروپا سه بار  طى هفت دوره گذش
ــت، امشب در آستانه وداعى  فاتح اين جام شده اس
تلخ با معتبرترين رقابت باشگاهى جهان قرار دارد.

ــن گالدباخ با وجود  ــال پيش بورسيامونش 18 س
ــد در بازي رفت،  بر يك مقابل رئال مادري ــروزي 5  پي
ــانتياگوبرنابئو 4 بر صفر واگذار  ــت را در س بازي برگش

كرد تا وداعي تلخ با جام يوفا داشته باشد. 
ــت هاي تاريخ  ــن شكس ــت  از تلخ تري آن شكس
باشگاه آلماني بود؛ تلخ براي هواداران مونشن گالدباخ 
ــوان آن روزهاي اين  ــل هضم براي مربي ج و غيرقاب

تيم، يوپ هاينكس.
ــه  ــخ  ك ــم بايرن موني ــرمربي تي ــس، س هاينك
ــم  ــال شش ــاله بود و س آن زمان  يك مربي  چهل  س
ــه  در فصل  ــپري مي كرد ك ــر مربيگري اش را س عم
ــاد پيروزي پرگل  ــا، آنچنان در ب ــام يوف 86ـ1985 ج
ــتاره رئال مادريد خوابيد  ــاگردانش مقابل تيم پرس ش
ــت، با پذيرش شكستي سنگين، از  كه در بازي برگش

رساندن تيمش به مراحل بعدي بازماند.
ــوپ هاينكس، اين بار  ــا  امروز كه ي ــال ت از آن س
ــابه  ــرايطي مش ــخ، در ش ــش بايرن موني ــا تيم ب
ــرار دارد، هيچ گاه ديگر  ــال ق ــن گالدباخ 18 س مونش
چنين اتفاقي در تاريخ رقابت هاي اروپايي تكرار نشده 
است. آيا تاريخ براي اين مربي آلماني تكرار مي شود؟ 
ــا با فوق ستاره اش مسي اين قدرت را دارد تا با  آيا بارس

يك بازگشت تاريخي، به فينال صعود كند؟ 
مشروح اين خبر را در صفحه هاى 13 و 18 بخوانيد.

تب انتخابات 
در دانشگاه ها

با نزديك شدن به انتخابات، دانشگاه ها، ميزبان اصلى 
نامزدهاى ا نتخاباتى و جلسات پرسش وپاسخ هستند

كتايون مافي/ گروه سياسي

ــوق يازدهمين انتخابات  ــور و ش در حالي كه ش
رياست جمهوري با نزديك تر شدن به زمان ثبت نام 
ــتر مي شود، حضور نامزدها در  نامزدها هر روز بيش
ــگاهي نيز رونق بيشتري به انتخابات  فضاي دانش
ــراي ارائه نظر نخبگان بازتر  ــيده و عرصه را ب بخش
كرده است. در دوره هاي مختلف باتوجه به اهميت 
ــور طبيعتا فضاي دانشگاه  برگزاري انتخابات پرش

نيز به سمت و سوي اين مشاركت پيش مي رود. 
ــا وجود اين كه هنوز  ــن دوره از انتخابات ب در اي
ــده است اما هركس كه در  ثبت نام نامزدها آغاز نش
ــات بوده اين فرصت را يافته  مظان نامزدي انتخاب
ــت تا  ــگاه ها به فعاليت بپردازد و قرار اس تا در دانش
ــكل  اين رويكرد بعد از تائيد صالحيت نامزدها به ش

فراگيرتري دنبال شود.
ــي  ــاون فرهنگ ــروي، مع ــا خواجه س غالمرض
ــا جام جم با  ــو ب ــوم در گفت وگ ــي وزارت عل اجتماع
ــه انتخاباتي با حضور  ــزاري 110 جلس ــاره به برگ اش
ــت جمهوري در  ــاي احتمالي انتخابات رياس نامزده

ــگاه هاي سراسر كشورتاكنون، گفت: برگزاري  دانش
45 جلسه با نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري نيز 
ــه تصويب هيات نظارت  ــا به امروز مجوز گرفته و ب ت
ــت و در هفته آينده برگزار مي شود.  اين در  رسيده اس
ــگاه هاي  ــت كه اين آمار فقط مختص دانش حالي اس
ــگاه ها را در برنمي گيرد. با  ــت و ساير دانش دولتي اس
ــگاه ها در اين زمينه  ــن رويكرد تمامى دانش وجود اي
ــت كه دانشگاه ها  ــاعد بوده و بنا براين اس مثبت و مس
ــكان را در اختيار نامزدهاي  ــه اين ام ــا آخرين لحظ ت
احتمالي رياست جمهوري، شخصيت هاي سياسي و 
صاحبنظران قرار دهند تا بتوانند رئوس اصلي ايده ها 
ــجويان و استادان در ميان  و برنامه هاي خود را با دانش
ــد.  در عين  ــي قرار دهن ــورد نقد و بررس ــته و م گذاش
ــت كه فعاليت هاي انتخاباتي در  حال بايد در نظر داش
دانشگاه ها در چارچوب قانون و سياست هاي ابالغي 
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صورت مي گيرد و در 
حوزه سياسي و انتخابات تمام بخش ها اعم از مديريت و 
معاونت فرهنگي و همچنين دانشجويان و تشكل ها بايد 
با در نظر گرفتن قوانين و حد و مرز ها به فعاليت بپردازند.

ادامه در صفحه 2 
يار مهربان از  امروز ميزبان مردم است
در بيست و ششمين نمايشگاه كتاب تهران حدود 450 هزار عنوان كتاب ارائه مي شود 

از سوي رهبر معظم انقالب صورت گرفت

ابالغ 
سياست هاي كلي 

 تحول در نظام 
آموزش و پرورش

رد پاي 10 تيم فوتبال
در پرونده تباني

 فدراسيون فوتبال هنوز درباره پرونده تباني در ليگ
ــته اول راي نهايي را اعالم نكرده است، اما هر   دس
روز خبري تازه از آراي احتمالي به گوش مي رسد.

ــگ برتري  ــه برخي مربيان لي ــرايطي ك در ش
معتقدند فدراسيون فوتبال، اين بار هم مانند قبل در 
لحظات پاياني با تيم هاي خاطي مسامحه مي كند، 
ظاهرا كميته رسيدگي به تخلفات حرفه اي فوتبال 
ــيدگي به اين پرونده  ــه پيگير رس جدي تر از هميش
ــالم عليپور، دبير اين كميته در  ــت. حجت االس اس
ــيدگي به اين پرونده گفت: از مجموع  خصوص رس
ــده اي كه به مراجع قضايي ارجاع داديم،  128 پرون
به 78 پرونده رسيدگي كامل شده و مابقي پرونده ها 
نيز در حال پيگيري است كه در آينده نزديك نتايج 

آن اعالم مي شود.
وي در خصوص اين كه آيا رد و بدل شدن سكه 
ــان و مربيان را مورد تائيد قرار مي دهد،  بين بازيكن
ــاره كه در خيلي موارد ديگر  ــزود: نه تنها در اين ب اف
ــال اين پرونده اقدام  ــم اقرار وجود دارد. به هر ح ه
ــت كه در خصوص  ــدام به تباني اس ــروع و اق نامش
ــگاه گشوده شده و در حال بررسي مسائل  چهار باش
ــگاه ها بوده ايم. در اين ميان كادر  مربوط به اين باش
ــتي باشگاه شهرداري تبريز را تعليق  فني و سرپرس
ــگاه  ــوند. البته باش ــم كه قطعا محروم مي ش كردي
شهرداري هم به برخي باشگاه هاي ديگر اعتراض 

داشت كه به آنها رسيدگي مي كنيم. 
ــش  عليپور همچنين تاكيد كرد: به طور قطع ش
ــت محروم مي شوند كه پرونده آنها  مربي و سرپرس
را با پنج محور در اختيار كميته انضباطي قرار داديم 

تا راي صادر شود. 
ــم منتظر نظر  ــور ديگر ه ــوص دو مح در خص
ــع قضايي بوديم كه آنها را نيز در اختيار كميته  مراج

انضباطي قرار مي دهيم.
ــيدگي به  ــي ده تيم براي هيات رس ــرا تبان ظاه
ــت.  ــده اس ــجل ش ــات حرفه اي فوتبال مس تخلف
ــابقه هاي  ــس كميته مس ــا بهروان، رئي غالمرض
فدراسيون فوتبال هم با تائيد اين خبر گفت: با توجه 
ــه در اختيار هيات  ــتندات جدي ك ــواهد و مس به ش
ــيدگي به تخلفات حرفه اي فوتبال قرار گرفته،  رس

ــته ايم عالوه بر  ــا اين هيات داش ــاتي كه ب در جلس
رسيدگي به پرونده منتسب به تيم شهرداري تبريز، 
ــش تيم ديگر از رقابت هاي ليگ آزادگان  پرونده ش
ــته دو در دست رسيدگي،  ــه تيم نيز از ليگ دس و س
ــي قرار دارد كه نتيجه اين تحقيقات  تحقيق و بررس
ــط كميته انضباطي بزودي و  براي صدور راي توس
حداكثر تا پايان هفته جاري در اختيار اين كميته قرار 

خواهد گرفت.

ــه اي، رهبر معظم انقالب   حضرت آيت اهللا خامن
ــالمي در اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي  اس
ــول در نظام آموزش و  ــت هاي كلي «ايجاد تح سياس
پرورش كشور» را كه پس از مشورت با مجمع تشخيص 

مصلحت نظام تعيين شده است، ابالغ كردند.
ــت هاي كلي «ايجاد تحول در نظام  متن سياس
ــاي قواي  ــور» كه به رؤس ــوزش و پرورش كش آم
ــه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام  س

ابالغ شده، به شرح زير است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

سياست هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش 
و پرورش كشور

ــول در نظام آموزش و پرورش مبتني بر  1- تح
ــالمي در جهت رسيدن  ــفه تعليم و تربيت اس فلس
ــه (زندگي فردي و اجتماعي مطلوب  به حيات طيب
ــالمي) و رشد و شكوفايي استعدادهاي فطري و  اس
ــاي كيفي در حوزه هاي بينش، دانش، مهارت،  ارتق
ــالمت روحي و جسمي دانش آموزان با  تربيت و س

تأكيد بر ريشه كن كردن بي سوادي
ادامه در صفحه 2
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ميالد حضرت زهرا (س) 
و روز زن را تبريك مى گوييم

 گفت و گو
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  موسيقى پاپ 
 يعنى پول 
تجارت 
سياست
 با حميد حامي
 خواننده

ــت و ششمين نمايشگاه بين المللي  درهاي بيس
ــردم و  ــروز به روي م ــح ام ــران از صب ــاب ته كت
ــوده  ــه و يارمهربان گش ــه مطالع ــدان ب عالقه من
ــال هاي گذشته درخت تناور  مي شود تا به مانند س

دانايي در ارديبهشت پايتخت شكوفه كند.
ــمي افتتاحيه  ــم رس ــه گزارش جام جم، مراس ب
ــگاه كتاب عصر روز گذشته با حضور محمود  نمايش

ــيني،  ــيدمحمد حس احمدي نژاد، رئيس جمهور، س
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و جمعي از نمايندگان 
ــئوالن فرهنگي،  ــالمي، مس ــوراي اس مجلس ش
فرهيختگان و ناشران داخلي و خارجي برگزار شد و 
رئيس جمهور پس از آيين گشايش نمايشگاه كتاب 
ــل آن ديدار  ــخنراني از بخش بين المل ــران و س ته
ــت و ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب  كرد. بيس

تهران با شعار كتاب چشمه جوشان دانايي به مدت 
ــالي بزرگ امام خميني(ره)  ميزبان  ده روز در مص

عالقه مندان كتاب و مطالعه خواهد بود.
ــگاه، 2545 ناشر داخلي و  در اين دوره از نمايش
ــر خارجي و بيش از صد ناشر الكترونيك  1600 ناش
ــدود 135 هزار مترمربع در  ــعت ح در فضايي به وس
بخش هاي ناشران عمومي، آموزشي، دانشگاهي، 

ــدود 450 هزار   ــوان و بين الملل ح ــودك و نوج ك
عنوان كتاب را عرضه مي كنند.

ــمين دوره  ــت و شش ــد از بيس ــاعت بازدي س
ــگاه بين المللي كتاب، 9 صبح تا 8 شب است  نمايش
كه روزهاي پنجشنبه و جمعه  با يك ساعت افزايش 

كار تا ساعت 21 ميزبان مردم خواهد بود.
مشروح اين خبر را در صفحه 5 بخوانيد.

البرز (8 صفحه)، گيالن 
و چهارمحال و بختيارى

ــاورى گفت: همه  ــوم، تحقيقات و فن ــر عل وزي
ــگاه ها چه آنهايى كه امتحانات آنها تا بيستم  دانش
خرداد تمام مى شود و چه آنهايى كه امتحانات خود 
ــد از دوم تير برگزار مى كنند، حق ندارند در اين  را بع

فاصله زمانى، خوابگاه ها را تعطيل كنند.
ــجو افزود:  ــران دانش ــا، كام ــزارش ايرن به گ
ــدن  ــى بر برگزار نش ــوم مبن ــنامه وزارت عل بخش
امتحانات از بيستم خرداد تا دوم تير امسال به دليل 
ــاركت بيشتر دانشجويان و  فراهم آوردن زمينه مش
ــگاهيان در فعاليت هاى سياسى و انتخاباتى  دانش

صادر شده است.
ــگاه ها و خوابگاه هاى  وى عنوان كرد: اگر دانش
ــد، نوعى نقض  ــام انتخابات تعطيل باش ــا در اي آنه
غرض است، زيرا هدف اصلى كه افزايش مشاركت 
دانشگاهيان در فعاليت هاى انتخاباتى است، محقق 

نمى شود.
ــكل دانشجويان دكتراي  دانشجو از رفع مش
ــه طباطبايى خبر داد و  ــگاه عالم نوبت دوم دانش
ــجويان وجود  گفت: دليلى براى نگرانى اين دانش
ــجويان  ــدارد، زيرا مدرك فارغ التحصيلى دانش ن
ــد و عنوان  ــت دوم صادر خواهد ش ــا عنوان نوب ب
ــار كرد:  ــود.وى اظه ــس در آن قيد نمى ش پردي
ــهيالت دانشجويى  ــجويان از همه تس اين دانش
ــجويان وزارت علوم برخوردار  صندوق رفاه دانش

خواهند شد.

ــان و آموزش  ــت، درم ــن وزير بهداش همچني
پزشكي، مبلغ 58 ميليارد ريال براي تجهيز و تعمير 

خوابگاه ها اختصاص داد.
ــن طريقت منفرد  ــزارش مهر، محمدحس به گ
ــجويي،  ــن بازديد از برخي خوابگاه هاي دانش ضم
ــجويان خوابگاه  ــوراي رفاهي دانش با پيشنهاد ش
الزهرا مبني بر ساخت سالن ورزشي در اين خوابگاه 
موافقت كرد و دستور دارد بخشي از مبلغي كه براي 
ــور اختصاص  ــر خوابگاه هاي كش ــز و تعمي تجهي

مي يابد به ساخت اين سالن ورزشي تعلق گيرد.

ــري از كارفرماي  ــد انتقامگي ــه به قص ــردي ك  م
ــهد، با راه اندازي يك سايت اينترنتي  ــابقش در مش س
ــد، پيش از عملي كردن  ــت هتل او را بفروش مي خواس
نقشه خود، از سوي پليس فتاي استان خراسان رضوي 

دستگير شد. 
 در بازجويي از متهم معلوم شد، او قصد داشته با اين 
اقدام، از كارفرمايش 250 ميليون تومان اخاذي كند. 

 به گزارش جام جم، سرهنگ عرفاني، رئيس پليس 
ــتان خراسان رضوي در اين باره گفت: چندي  فتاي اس
ــهد با حضور در پليس  ــش صاحب يك هتل در مش پي
ــاذ اينترنتي  ــان رضوي از يك اخ ــتان خراس فتاي اس
شكايت كرد.   عرفاني افزود: در تحقيق از شاكي معلوم 
ــد از مدتي پيش افراد متعددي با تلفن محل كارش  ش
ــي خود به عنوان خريدار هتل،  تماس گرفته و با معرف
ــا خواندن آگهي فروش هتل با قيمت پايين تر در يك  ب
سايت اينترنتي با او تماس گرفته و درصدد خريد هتل 

هستند. 
 شياد اينترنتي هتلي را در اينترنت مي فروخت 
ــتان خراسان رضوي يادآور   رئيس پليس فتاي اس
ــد: با طرح اين شكايت و بررسي موضوع معلوم شد  ش
يك سايت اينترنتي به نام هتل شاكي در فضاي مجازي 
ــر هتل در آن، از متقاضيان  ــدازي و با ثبت تصاوي راه ان

خواسته شده با شماره درج شده تماس بگيرند. 
 وي گفت: در حالي كه تحقيقات پليس فتا در اين 
ــده بود، چند روز بعد شاكي دوباره با حضور  باره آغاز ش

ــردي در تماس تلفني از  ــز عنوان كرد، م ــن مرك در اي
ــان به وي بدهد و تهديد  ــته 250 ميليون توم او خواس
ــر اين صورت تا چند روز آينده هتل وي را  ــرده در غي ك

اينترنتي مي فروشد.
ــتجوها، دو روز  ــد: در ادامه جس عرفاني يادآور ش
ــايي  پيش ماموران فتا مخفيگاه اخاذ اينترنتي را شناس

و او را در مشهد دستگير كردند.
 اعتراف متهم 

ــان رضوي  ــتان خراس ــس فتاي اس ــس پلي رئي
ــس فتا و  ــال متهم به پلي ــا انتق ــرد: ب ــان ك خاطرنش
بازجويي از وي معلوم شد، او پيش از اين كارمند هتل 
ــاكي بوده و به اطالعات هتل و كاركنان دسترسي  ش
داشته و هنگامي كه در پي اختالف با شاكي از كارش 
اخراج شده، درصدد انتقامگيري از كارفرماي سابقش 

برآمده است. 
ــخص  ــت: در مرحله بعدي تحقيقات مش  وي گف
ــايت اينترنتي به نام  ــدازي يك س ــد متهم با راه ان ش
ــل به قيمت  ــل و درج آگهي فروش هت ــب هت صاح
ــاكي بوده  ــر، درصدد فروش اينترنتي هتل ش پايين ت
ــاكي به راه اندازي اين سايت  ــده ش و وقتي متوجه ش
ــد اخاذي 250  ــرده؛ با تهديد وي قص ــي پي ب اينترنت

ميليون توماني داشته كه دستگير مي شود. 
 بنابراين گزارش، متهم با قرار قانوني روانه زندان 
ــخص شدن  ــد. تحقيقات تكميلي از وي براي مش ش

ديگر جرايمش ادامه دارد.

ناكامي مرد انتقامجو در فروش اينترنتي يك هتلدانشگاه ها حق تعطيلى خوابگاه ها را در ايام انتخابات ندارند

مادران؛ حافظان فرهنگ و سنت
روز مادر از معدود فرصت هاي نابي است كه مي توان 
گوشه اي از محبت هاي بي دريغ مادر را جبران كرد
صفحات 10 و 11

اده
ن ز

حس
ى 

صطف
س: م

عك



ادامه از صفحه اول
ــق به اخالق  ــن، پرهيزكار، متخل ــان هاي مؤم و تربيت انس
ــاط، حقيقت جو،  ــدوار، خيرخواه، بانش ــالمي، بلند همت، امي اس
ــئوليت پذير، قانونگرا، عدالت خواه، خردورز، خالق،  آزادمنش، مس

وطن دوست، ظلم ستيز، جمع گرا، خودباور و ايثارگر.
ــاي جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم ترين نهاد  2- ارتق
ــاني و مولد سرمايه اجتماعي و عهده دار اجراي  تربيت نيروي انس
ــر آن (از مهدكودك و  ــت هاي مصوب و هدايت و نظارت ب سياس
پيش دبستاني تا دانشگاه) به عنوان امر حاكميتي با توسعه همكاري 

دستگاه ها.
3- بهسازي و اِعالي منابع آموزش و پرورش به عنوان محور 
تحول در نظام تعليم و تربيت كشور و بهبود مديريت منابع انساني 

با تأكيد بر:
ــتمر  ــاي كيفيت نظام تربيت معلم و افزايش مس 1-3- ارتق
شايستگي ها و توانمندي هاي علمي، حرفه اي و تربيتي فرهنگيان 
ــاختن برنامه هاي درسي مراكز و دانشگاه هاي تربيت  و روزآمد س
ــرورش معلمان  ــي و يادگيري براي پ ــيوه هاي يادده ــم و ش معل

باانگيزه، كارآمد، متدين، خالق و اثربخش.
ــت و  ــيوه هاي جذب، تربيت، نگهداش 2-3- بازنگري در ش
ــاز آموزش و پرورش و  ــاني مورد ني به كارگيري بهينه نيروي انس
ــتگي هاي  ــازي براي جذب معلمان كارآمد و داراي شايس بسترس

الزم آموزشي، تربيتي و اخالقي بعد از گذراندن دوره مهارتي.
3-3- اعتالي منزلت اجتماعي معلمان و افزايش انگيزه آنان 
ــي و تبليغي و خدمات و  ــراي خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگ ب

امكانات رفاهي و رفع مشكالت مادي و معيشتي فرهنگيان.
4-3- توسعه مهارت حرفه اي و توانمندي هاي علمي و تربيتي 
معلمان با ارتقاي كيفي آموزش هاي ضمن خدمت و برنامه ريزي 
ــات تخصصي و تحصيالت تكميلي  ــراي روزآمد كردن اطالع ب

معلمان متناسب با نياز آموزش و پرورش. 
5-3- استقرار نظام ارزيابي و سنجش صالحيت هاي عمومي، 
ــي،  ــاخص هاي آموزش تخصصي و حرفه اي معلمان مبتني بر ش

پژوهشي، فرهنگي و تربيتي براي ارتقا.
6-3- توسعه مشاركت معلمان در فرآيند بهسازي برنامه هاي 

آموزشي، پژوهشي، تربيتي و فرهنگي.
7-3- استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص، شايستگي ها 

و عملكرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه بندي حرفه اي معلمان.
4- ايجاد تحول در نظام برنامه ريزي آموزشي و درسي با توجه به:

1-4- روزآمد ساختن محتواي تعليم و تربيت و تدوين برنامه 
ــالمي و متناسب با  ــفه تعليم و تربيت اس درس ملي مبتني بر فلس
نيازهاي كشور و انطباق محتوا با پيشرفت هاي علمي و فناوري و 

اهتمام به تقويت فرهنگ و هويت اسالمي-ايراني.
ــق، خالقيت و نوآوري و  ــعه فرهنگ تفكر، تحقي 2-4- توس
ــي و يادگيري متنوع و مطلوب و  ــري از روش هاي يادده بهره گي

ايجاد تفكر منطقي و منسجم براي تحليل و بررسي موضوعي.
ــه ديني-سياسي امام خميني(ره)، مباني  3-4- تبيين انديش
ــالمي و واليت فقيه و اصول ثابت قانون اساسي در  جمهوري اس

مقاطع مختلف تحصيلي.
ــري  ــالمي و يادگي ــارف اس ــگ و مع ــعه فرهن 4-4- توس
قرآن(روخواني، روان خواني و مفاهيم) و تقويت انس دانش آموزان 
ــه) و اهل  ــه و آل ــي اهللا علي ــر اكرم(صل ــيره پيامب ــرآن و س ــا ق ب

بيت(عليهم السالم) و گسترش فرهنگ اقامه نماز.
5-4- تحول بنيادين شيوه هاي ارزشيابي دانش آموزان براي 
ــتعدادها و خالقيت  ــوت و ضعف و پرورش اس ــايي نقاط ق شناس

دانش آموزان.
6-4- رعايت رويكرد فرهنگي و تربيتي در برنامه ريزي هاي 

آموزشي و درسي.
ــي حل  ــي و تواناي ــاي زندگ ــت آداب و مهارت ه 7-4- تقوي
ــائل و عمل به آموخته ها براي بهبود زندگي فردي و اجتماعي  مس

دانش آموزان.
8-4- تقويت آموزش هاي فني و حرفه اي.

ــفه تعليم وتربيت  5- اهتمام به تربيت و پرورش مبتني بر فلس
اسالمي بويژه در:

1-5- ارتقاي معرفت و بصيرت ديني براي رشد و تعالي معنوي 
ــالش براي ارتقاي معنوي  ــي معلمان و دانش آموزان و ت و اخالق

خانواده ها.
2-5- ارتقاي سالمت جسمي و روحي معلمان و دانش آموزان 

و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي.
ــي  ــد بينش ديني، سياس 3- 5- ارتقاي تربيت عقالني و رش
ــي دانش آموزان و اهتمام به جامعه پذيري براي تحكيم  و اجتماع
ــتي و مقابله هوشمندانه با  ــتگي ملي، وطن دوس وحدت و همبس
تهاجم فرهنگي و پاسداشت استقالل، آزادي، مردم ساالري ديني 

و منافع ملي.
4- 5- رشد و شكوفايي ذوق و استعدادهاي فرهنگي و هنري 

و تقويت روحيه نشاط و شادابي در دانش آموزان.
5- 5- توسعه تربيت بدني و ورزش در مدارس.

ــرايط  ــاني توانمند و واجد ش 6- 5- تربيت و تأمين نيروي انس
براي تحقق اهداف و برنامه هاي تربيتي و پرورشي.

6- تحول در ساختار مالي، اداري و نظام مديريتي با تأكيد بر:
ــاختار اداري در تمام سطوح با رويكرد  ــي س 1- 6- بازمهندس
چابك سازي، پوياسازي همراه با ظرفيت سازي، فرهنگ سازي و 
بسترسازي براي تقويت مشاركت هاي مردمي و غيردولتي، منطبق 
بر قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام اداري و آموزش و پرورش 
بويژه ايجاد زمينه مشاركت معلمان، خانواده ها، حوزه هاي علميه، 
ــي و ساير نهادهاي عمومي و  ــگاه ها، مراكز علمي و پژوهش دانش

دستگاه هاي اجرايي در فرآيند تعليم و تربيت.
ــت در بودجه مورد نياز آموزش و پرورش  ــت اولوي 2- 6- رعاي
ــنواتي به منظور تحقق اهداف و مأموريت هاي  در لوايح بودجه س

مندرج در سياست هاي كلي.
3- 6- بهبود مديريت منابع و مصارف با هدف ارتقاي كيفيت 

و بهره وري نظام آموزش و پرورش.
7- بهينه سازي فضا، زيرساخت هاي كالبدي و تجهيزات مدارس 

در مسير تحقق اهداف نظام تعليم و تربيت اسالمي با تأكيد بر:
1- 7- ضابطه مندسازي، بهسازي، زيباسازي، مقاوم سازي و 
ــازي مدارس با رعايت اصول معماري اسالمي ايراني،  مصون س
ــاخت  ــب نيازها، طراحي و س ــع فضا به تناس ــي و توزي مكان ياب
مجتمع هاي آموزشي و تربيتي و توسعه مشاركت مردم و نهادهاي 

مديريت شهري در احداث و نگهداري مدارس.
2- 7- احداث واحدهاي آموزشي و پرورشي جديد متناسب با 
ــازندگان شهرك ها به احداث واحدهاي  افزايش جمعيت و الزام س

مورد نياز آموزش و پرورش.
3- 7- ارائه الگو و ضابطه الزم الرعايه از طرف وزارت آموزش 

و پرورش براي ساخت مدارس.
4- 7- تجهيز مدارس به فناوري اطالعاتي و ارتباطي و فراهم 
ــتفاده بهينه از آموزش هاي مرتبط با فناوري هاي  آوردن زمينه اس

نو در مدارس.
ــداف و  ــق اه ــه در تحق ــارات مدرس ــش و اختي ــاي نق 8- ارتق
مأموريت هاي مندرج در بند يك سياست هاي كلي و تقويت مناسبات 

صحيح و سازنده آموزش و پرورش با خانواده ها، رسانه ها و جامعه.
ــا تأكيد بر  ــرورش مناطق مرزي ب ــوزش و پ ــت آم 9- تقوي

توانمندسازي معلمان و دانش آموزان اين مناطق.
ــرورش با رويكرد  ــات مديريت در آموزش و پ ــن ثب 10- تأمي
ــتن محيط آموزش و پرورش از  ــي و انقالبي و دور نگه داش ارزش

دسته بندي هاي سياسي.
ــجام بين اهداف، سياست ها، برنامه ها و  11- هماهنگي و انس
محتواي تعليم و تربيت در آموزش و پرورش، آموزش عالي و ساير 

دستگاه هاي مرتبط.
ــاخص هاي  ــاي جايگاه آموزش و پرورش از نظر ش 12- ارتق
كّمي و كيفي در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف سند 

چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران.
ــارت، ارزيابي و تضمين  ــام جامع رصد، نظ ــتقرار نظ 13- اس

كيفيت در نظام آموزش و پرورش.
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 بررسي پرونده نامزدها در كميسيون اصل 90
ــخنگوي كميسيون اصل 90  مصطفي افضلي فرد، س
ــخاص حقيقي  ــكايت اش مجلس به مهر گفت: پرونده ش
ــايي در كميسيون اصل 90 بررسي شده و  و حقوقي از مش
ــت نامزدهاي احتمالي در  ــي صالحي تا پيش از آغاز بررس
ــرار خواهد گرفت. اين نماينده  ــار نهادهاي نظارتي ق اختي
ــل 90 بنا دارد  ــيون اص ــان كرد: كميس مجلس خاطرنش
ــت جمهوري را نيز  ــده ديگر نامزدهاي احتمالي رياس پرون

بررسي كند.
 آرمانگرايي با واقع گرايي، شرط بالندگي انقالب

كامران باقري لنكراني، نامزد جبهه پايداري در كرج شرط 
بالندگي آينده انقالب اسالمي را هماهنگي بين آرمان گرايي 
ــاني كه به خود اجازه  ــي معرفي كرد و گفت: كس و واقع گراي
ــعارهاي غيرعملي بدهند و همين طور كساني كه به بهانه  ش
پاسخگويي به مشكالت، آرمان هاي مردم را زير سوال ببرند، 
ــده را دچار ارتجاع و  ــد دارند صحنه انتخابات آين ــر دو قص ه

پسرفت كنند.
 انتخابات را گل آلود نكنيد

ــن رضايي در دانشگاه شهيد بهشتي به نامزدهاي  محس
ــت جمهوري توصيه كرد: انتخابات را گل آلود نكنيد تا  رياس
ــفاف بماند تا ملت  ــي بگيريد، بلكه بگذاريد انتخابات ش ماه

ايران ماهي خود را بگيرد.
 به مردم دروغ نگفته ام

ــالف 2+1 براي بار دوم در  ــر قاليباف، عضو ائت محمدباق
هفته هاي اخير به خوزستان سفر كرد تا نشان دهد براي راي 
ــاب ويژه اي باز كرده است. قاليباف در  ــتان حس مردم خوزس

اهواز گفت: هيچ گاه به مردم دروغ نگفته ام. 
 برطرف كردن كدورت ها

ــاون اول دولت اصالحات و نامزد  ــا عارف، مع محمدرض
ــتي دانشجويي با  ــت جمهوري هم در نشس انتخابات رياس
بيان اين كه مي خواهم تمام كدورت ها را برطرف كنم، گفت: 

دولت يازدهم بايد عقالنيت را در جامعه حاكم كند. 
وي با بيان اين كه نگاه انقالب، نگاه رويشي است، گفت: 
ــگاه رهبر معظم انقالب نيز جذب حداكثري و دفع حداقلي  ن

است.
 باهنر به دنبال ژنرال

ــانه در  ــتي با اصحاب رس ــا باهنر هم در نشس محمدرض
ــژاد را ناكارآمدي  ــكالت دولت احمدي ن ــز يكي از مش تبري
ــه چهارم كابينه دولت فعلي به درد  ــته و گفته س دولت دانس

مديريت كشور نمي خورند.
ــرال مي خواهم تا از  ــر گفته، من در كابينه خودم ژن  باهن

زيردستان خود به طور جدي كار بكشند.
 واعظ زاده هم آمد

ــالميـ  ايراني  صادق واعظ زاده، رئيس مركز الگوي اس
ــرفت ديروز در مركز فرهنگي سيدالشهدا(ع)  اعالم كرد  پيش

كه در انتخابات رياست جمهوري نامزد مي شود.

ادامه از صفحه اول
ــاره به اين كه تشكل هاي دانشجويي  ــروي،  با اش   خواجه س
ــدن تنور  ــگاه ها براي گرم تر ش ــارت بر دانش ــاي نظ و هيات ه
انتخابات نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري، نمايندگان آنها يا 
ــي را به دانشگاه ها دعوت مي كنند، درباره مديريت  فعاالن سياس
ــاي انتخاباتي افزود: اين افراد فقط با مجوز هيات هاي  فعاليت ه
نظارت بر دانشگاه ها مي توانند براي تبيين برنامه هاي علمي خود 
در اين محيط ها حضور يابند و هماهنگي براي حضور آنها الزامي 
ــگاه ها در اين باره  ــا تاكيد بر اين كه خط قرمز دانش ــت.  وي ب اس
اصحاب فتنه هستند، گفت: همان طور كه از همه نامزدهاي مورد 
ــتقبال  ــگاه ها اس تائيد نظام براي فعاليت هاي انتخاباتي در دانش
ــاني كه اهالي فتنه هستند و بعد از نماز  مي كنيم، در مقابل به كس
ــتم خرداد 88 رهبر معظم انقالب در مواضع  ــت و هش جمعه بيس

باطل خود باقي ماندند، اجازه حضور در دانشگاه ها را نمي دهيم.
برنامه هاي تدوين شده 

ميزباني از نامزدهاي رياست جمهوري در اين دوره از انتخابات 
به عهده تشكل هاي دانشجويي بوده و اين گروه برنامه هاي الزم 
در اين باره را تدوين مي كنند. اين در حالي است كه به گفته معاون 
ــزاري ميزگرد و مناظره و  ــي اجتماعي وزارت علوم برگ فرهنگ
جلسات پرسش و پاسخ در اين زمينه از اولويت ويژه اي برخوردار 
ــخنراني هاي يكجانبه محبوبيت كمتري را  بوده و در مقابل، س
ــي هاي آزاد انديشي نيز در  ــت.  همچنين استفاده از كرس داراس
راس برنامه هاي دانشگاه ها براي فعاليت نامزدها قرار دارد و اين 

امر بستگي به طراحي تشكل هاي دانشجويي دارد. 
ــگاهي  ــروي در اين باره اظهار كرد: از منظر دانش  خواجه س
ــش و پاسخ باشد و  ــات پرس ــت كه 90 درصد اين جلس  بهتر اس

10 درصد آن به طرح مساله اختصاص يابد. 
از سوي ديگر، حجت االسالم والمسلمين محمد محمديان، 
رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها با توصيه 
ــت جمهوري در فضاي دانشگاه ها به  به اين كه نامزدهاي رياس
بيان ديدگاه هاي خود بپردازند، گفت: مهم ترين انتظار و توصيه 

ــاف را در مورد  ــا واقعيت را بيان و انص ــت كه نامزده ــا اين اس م
نامزدهاي ديگر رعايت كنند. 

ــگاه ها  ــاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانش رئيس نه
ــگاه  ــي در محيط دانش اظهار كرد: ما از تكثر جريان هاي سياس
حمايت مي كنيم تا گفتمان هاي مختلفي كه در فضاي سياسي 

كشور وجود دارد، در فضاي دانشگاه مطرح شود. 
فضا متشنج نشود 

ــگاه ها به گونه اي است كه نامزدها مي توانند با  فضاي دانش
ــود در چارچوب قانون و با حفظ  ــنهادهاي خ بيان نظرات و پيش
وحدت و حرمت افراد، به تبيين برنامه ها و معرفي تيم انتخاباتي 
ــگاه نبايد به  ــي بيرون از دانش خود بپردازند.  اما دعواهاي سياس
ــگاه فرد يا گروه  ــگاه نبايد به پاي ــگاه راه يابد و دانش درون دانش

سياسي تبديل شود. 
ــت كه در  ــاون فرهنگي اجتماعي وزارت علوم معتقد اس مع
طول هفت سال گذشته تشكل ها و فعاالن دانشجويي و استادان 
به اين درك رسيده اند كه دانشگاه محل تضارب آرا و افكار است و 

نبايد محيط آن متشنج شود. 
خواجه سروي گفت: هنگام شركت در اين فعاليت ها فعاالن 
دانشجويي و استادان و نامزدها نسبت به اين امر توجيه مي شوند 
ــگاه ها به ارائه برنامه خود بپردازند  كه بايد هنگام حضور در دانش
ــگاه تعيين شده است،  ــوي دانش و در چارچوب ضوابطي كه از س
صحبت كنند. وي با اشاره به اين كه تشكلي كه از نامزدها دعوت 
ــم آن را نيز مي پذيرد، افزود: تشكل ها  ــئوليت مراس مي كند مس
ــنجي ايجاد نشود و توهيني به شخص يا گروهي  مراقبند تا تش
ــرد. نامزدها صرفا برنامه هاي خود را ارائه كرده و در  صورت نگي

صورت نقد، نقد منصفانه انجام دهند. 
ــروط اوليه اي كه نامزدها  ــروي تصريح كرد: از ش خواجه س
ــتند اين است كه سازوكار  ــكل ها نسبت به آن متعهد هس و تش

دانشگاه را رعايت كنند.
همچنين وزير علوم با اشاره به اين امر گفت: استادان دانشگاه  

نبايد در انتخابات از نامزد خاصي حمايت كنند.

تب انتخابات در دانشگاه ها 
ابالغ سياست هاي كلي تحول در نظام آموزش و پرورش معاون وزير علوم: تاكنون 110 جلسه انتخاباتي با حضور نامزدها برگزار شده است

از سوي رهبر معظم انقالب صورت گرفت
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صداوسيما روز معلم  را جشن مي گيرد
 تمام برنامه هاى  شبكه آموزش روز 12 ارديبهشت به موضوع شهيد مطهرى و معلم مى پردازند

ــت روز  ــبت پاسداش ــبكه هاي مختلف تلويزيون به مناس ش
ــراج، بر بال انديشه،  معلم، برنامه هاي متنوعي همچون يادها، س
ــق نام ليلي و فيلم وقتي باران ببارد  را آماده  پابوس، باز باران، مش
پخش كردند. همچنين شبكه هاي راديويي هم برنامه هاي معلم 
ــابقه چهار فصل، نقد فرهنگي، روشناي معرفت و  خوب من، مس

مشكات را روز پنجشنبه دوازدهم ارديبهشت پخش مي كنند.
 مصلح بيدار در شبكه يك

ــه» با محوريت  ــم، برنامه «بر بال انديش ــه گزارش جام ج ب
ــت در فواصل  ــم ارديبهش ــهيد مطهري، دوازده ــخنان ش س
برنامه هاي شبكه يك پخش مي شود. برنامه «روايت فتح» هم 
ــت با موضوع روز معلم از همين  ــنبه، چهاردهم ارديبهش روز ش

شبكه پخش مي شود.
ــه هاي  ــبكه يك برنامه «مصلح بيدار» با موضوع انديش ش
ــراج» با محوريت روز معلم را براي  ــهيد مطهري و مستند «س ش
ــاعت 18 و  ــنبه به ترتيب س ــم آماده كرده كه روز پنجش روز معل
ــود. اين شبكه روز پنجشنبه  ــاعت 14 پخش مي ش بعد از خبر س
تله فيلم «يك روز سرد» را  به تهيه كنندگي جواد جعفر قلي زاده و 

كارگرداني محمدعلي طالبي پخش مي كند.
 پابوس معلم در شبكه 2

ــاران ببارد» را  ــبكه دو مي توانند فيلم «وقتي ب مخاطبان ش
ــت ساعت 21 تماشا كنند. اين  ــنبه دوازدهم ارديبهش روز پنجش
ــيدرضا حسيني تهيه كرده و بيژن شكرريز كارگرداني  فيلم را س
ــت. مريم كاظمي، توفان مهرداديان،  ــته اس آن را به عهده داش
ــوروزي و امير ميرزا ابراهيم مجتهد نقش هاي اصلي آن را  مينا ن
بازي كرده اند. داستان اين فيلم درباره نوجواني است كه شنوايي 
خودش را بر اثر حادثه اي از دست مي دهد و به مدرسه ناشنوايان 

فرستاده مي شود و...
برخي عوامل سازنده اين فيلم عبارتند از مدير تصويربرداري: 
فرهاد مافي، صدابردار: مهدي صالح كرماني، مدير توليد: شيرين 
خشايي، طراح صحنه: آزاده قوام و طراح گريم: فاطمه سنجري.

ــاعت 12  ــا محوريت روز معلم س ــوس» هم ب ــه «پاب برنام
ــود. برنامه هاي «عصر  ــنبه از شبكه دو پخش مي ش روز پنجش
ــپيد» اين شبكه براي روز  خانواده»، «خونه زندگي» و «فرش س

معلم ويژه برنامه هايي را تدارك ديده اند.
شبكه سه هم مستند «يادها» را ويژه روز معلم در نظر گرفته 
ــمت يازدهم و دوازدهم ارديبهشت  ــت. اين مستند در دو قس اس
ــن برنامه به  ــود. اي ــاعت 18 و 19 پخش مي ش ــب س ــه ترتي ب
ــي خدمات متقابل ايران و  ــعيد عباسي به بررس تهيه كنندگي س

اسالم از نگاه شهيد مطهري مي پردازد.
برنامه «زاويه» شبكه چهار هم امروز با موضوع روشنفكري 
ــود. مخاطبان  ــري پخش مي ش ــهيد مطه ــي از ديدگاه ش دين

مي توانند اين برنامه را ساعت 20 و 30 دقيقه تماشا كنند.
شبكه تهران روز پنجشنبه دوازدهم ارديبهشت در برنامه هاي 
«به خانه برمي گرديم»، «تهران 20» و «سالم تهران» به شكل 

ــهر  ويژه به موضوع معلم مي پردازد. همچنين گزارش هاي در ش
هم اختصاص به روز معلم خواهد داشت.

ــتاني «فقط بيست» هم در قالب برنامه تماشاخانه  فيلم داس
ــبكه تهران فيلم «عبور از غبار» را هم براي  ــود. ش پخش مي ش

پخش در اين روز در نظر گرفته است.
شبكه آموزش هم برنامه هاي متنوعي را براي پخش در روز 
معلم در نظر گرفته است. ويژه برنامه «باز باران» به صورت زنده 
از ساعت 8 صبح تا 21 در فواصل بين برنامه هاي شبكه آموزش 
ــراي آن به عهده امير  ــود.در اين ويژه برنامه كه اج پخش مي ش
ــت، با معلمان نمونه كه به برنامه دعوت مي شوند،  ــي اس قميش
ــوزش و پرورش  ــي با وزيرآم ــود و ارتباط تلفن ــو مي ش گفت وگ
ــمت هايي از  ــن در اين ويژه برنامه قس ــود. همچني برقرار مي ش
ــاله كالس» پخش مي شود. گفت وگوي  مجموعه «مبصر 5 س
ــين محب اهري و كدخدايي بازيگران مجموعه  متفاوت با حس
ــه  ــاي برنام ــر بخش ه ــز از ديگ ــاله كالس» ني ــر 5 س   «مبص

« باز باران» است.
برنامه زنده «صبحي ديگر» با اجراي نيما كرمي و علي نيكزاد 
ــه و گفت وگو با آنان و  ــوت از معلمان نمون ــژه روز معلم با دع وي
 حضور گروه رستاك و بابك جهانبخش از ساعت 9 و 15 دقيقه تا 

10 و 45 دقيقه پخش مي شود.
ــاس زندگي سيدصادق  ــق نام ليلي» كه براس مستند «مش
ــاعت 16 و 15 دقيقه پخش  ــده است هم س ــاخته ش حجازي س
ــده و دوران  ــت كه هر چند بازنشسته ش ــود. او معلمي اس مي ش
سالخوردگي را سپري مي كند؛ اما باز هم به حرفه اش عالقه مند 

است و آن را ادامه مي دهد.

ــي افكار و  ــن برنامه «حكمت مطهر» با هدف بررس همچني
ــهيد مرتضي مطهري و روز معلم، ساعت  ــه هاي استاد ش انديش
19 و 30 دقيقه از همين شبكه پخش مي شود. برنامه شبانگاهي 
ــه با بخش هاي مختلف،  ــو هفت» نيز به مدت 120 دقيق «رادي
ــاي ادبي از ديگر  ــژه و خوانش قطعه ه ــگ، مهمانان وي نماآهن

برنامه هاي شبكه آموزش به مناسبت روز معلم است.
ــت»، «فرصت برابر» و  ــن برنامه هاي «دوربين هف همچني
«برخط» با محوريت روز معلم و جايگاه معلم از اين شبكه پخش 

مي شود.
 روز معلم در راديو

ــابقه «چهار فصل» را ويژه روز  ــروه دانش راديو ايران، مس گ
معلم تدارك ديده است كه روز جمعه سيزدهم ارديبهشت ساعت 
ــردبيري  ــه به گويندگي محمودرضا قديريان، س 17 و 15 دقيق
ــداري به مدت چهار  ــرين ادهمي و تهيه كنندگي عاطفه اقت نس
ــابقه چهار  ــركت كنندگان اين مس ــاعت پخش مي شود. ش س
ــامل بخش هاي دانش و بينش،  ــابقه ش ــتند.اين مس معلم هس
ــت.  ــخن روز و هنر در قاب دانش اس ــاي كوتاه، هنر به س واژه ه
ــامل تقليد صدا  يك بخش تفريحي هم به نام گردونه دارد كه ش
ــت.همچنين انجمن طنز و تبسم ايران پنجشنبه  و آوازخواني اس
ــبت روز معلم و با هدف ارج نهادن  ــت به مناس دوازدهم ارديبهش
ــتين فعاليت رسمي خود مراسم  ــتادان عرصه هنر در نخس به اس
«يادبود معلمان هنرمند» را در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) 

برگزار مي كند.
اين مراسم با حضور هنرمندان عرصه تئاتر، سينما، موسيقي 
ــد. در  ــن هنرمندان فقيد برگزار خواهد ش ــر مزار اي ــو بر س و رادي

ــود، هنرمندان  ــاعت 10 تا 12 برگزار مي ش ــم كه از س اين مراس
ــت اندركاران برنامه «جمعه ايراني» از منوچهر آذري، رضا  و دس
ــان  ــهيلي، داوود منفرد، احس ــارزاده، امير س عبدي، اصغر سمس
ــروري نژاد  ــي، مرتضي تبريزي، صادق عبداللهي، بهرام س كرم

و... حضور خواهند داشت.
يداهللا گودرزي، مدير گروه فرهنگ و جوان راديو جوان درباره 
ويژه برنامه «معلم خوب من» به جام جم گفت: طرحي قبل از ايام 
ــور تصويب شد  نوروز با محوريت قدرداني جوانان از معلمان كش
و چندي پيش فراخوان آن را منتشر كرديم و از جوانان خواستيم 
ــب خاطرات، معلمان  ــال فايل صوتي، تصويري يا در قال ــا ارس ب
ــان را در زمينه هاي اخالق، دانش، تعهد، ابتكار و  برگزيده خودش
فداكاري معرفي كنند.وي ادامه داد: مهلت ارسال آثار تا دوازدهم 
ــت ماه است و مراسم اختتاميه بيست و دوم ارديبهشت  ارديبهش
روز ميالد امام محمدباقر(ع) برگزار مي شود. قصد داريم بخشي از 
اين خاطرات را به شكل مكتوب منتشر كنيم. برنامه «معلم خوب 
من» هم به مناسبت روز معلم پنجشنبه دوازدهم ارديبهشت ماه 

ساعت 15 و 30 دقيقه به مدت سه ساعت پخش مي شود.
ــكل كالس درس  ــودرزي عنوان كرد: اين برنامه را به ش گ
ــوان گوينده اصلي، معلم اين  ــي كرديم. الله اكبري به عن طراح
ــت و ديگر گويندگان اين برنامه اسماعيل پور، شاهين  كالس اس
ــرافتي، ابوالفضل اينانلو و طوفان مهرداديان هستند كه نقش  ش
شاگردان اين كالس را بازي مي كنند. شهاب نادري، سردبير اين 

برنامه است و سيروس رجبي، تهيه كنندگي آن را به عهده دارد.
ــكات» را  ــبت روز معلم برنامه «مش راديو تهران هم به مناس
ــش مي كند. اين برنامه كاري  ــاعت 16 به مدت 85 دقيقه پخ س
ــت و ميزگردي درباره انديشه  ــبكه اس از گروه عصرگاهي اين ش
ــت.راديو فرهنگ هم برنامه «نقد فرهنگي»  شهيد مطهري اس
ــاعت 17 و 30 دقيقه  ــوع معلم و نقش او در آموزش س ــا موض را ب
به تهيه كنندگي مرتضي صداقت گو، سردبيري مينا خانداني ها، 
گويندگي ليدا وحيدي و كارشناس مجري امير دبيري مهر پخش 
ــناي معرفت» هم روز پنجشنبه ساعت 9 و  مي كند.برنامه «روش
ــم و نگاهي به ديدگاه  ــت مقام معل 15 دقيقه به منظور بزرگداش
ــري به تهيه كنندگي  ــهيد مرتضي مطه معلمان درخصوص ش

اميررضا راز از اين شبكه پخش مي شود.
ــنبه به  ــداد فرهنگي» راديو فرهنگ روز پنجش برنامه «بام
ــازي در  ــي معلم و تاثير آن بر فرهنگس ــي جايگاه فرهنگ بررس
ــاعت 6 و 30 دقيقه صبح  ــاص دارد. اين برنامه س ــه اختص جامع

با گويندگي ليدا وحيدي پخش مي شود.
ــي با نام «بوي مادر» به كارگرداني  راديو نمايش هم نمايش
ــراي روز  ــي فريبرز گلبن را ب ــي و تهيه كنندگ ــدون محراب فري
ــن نمايش به  ــش مي كند. اي ــر گرفته كه پخ ــنبه در نظ پنجش
نويسندگي داريوش روحي، سردبيري داوود نقالني و بازي فريبا 
طاهري، بهرام ابراهيمي، مهرخ افضلي، شهين دخت نجف زاده، 

راضيه موميوند و ايوب آقاخاني آماده شده است.
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«جنگ بود» در سيمافيلم
ــريال «جنگ بود» با قصه هاي مستقل در گروه معارف،  س

انقالب اسالمي و دفاع مقدس سيمافيلم توليد مي شود. 
ــه درباره  ــنده اين مجموع ــني راد، نويس محمدرضا محس
مضمون اين سريال به روابط عمومي سيمافيلم گفت: «جنگ 
ــتان هاي مستقل روايت مي شود. ما  ــمت با داس بود» در 20 قس
در اين اثر سراغ مدارك مستند دوران دفاع مقدس رفته و در هر 

قسمت به يكي از وقايع دوران جنگ مي پردازيم. 
ــد در روايت  ــيوه اي جدي ــزود: در اين مجموعه از ش وي اف
ــتان كامال نمايشي  ــتفاده كرده ايم، به گونه اي كه تمام داس اس
ــتند و با حضور  ــمت به شكل مس ــت، اما ده دقيقه از هر قس اس
ــود. به بيان ديگر در هر قسمت  ــيده مي ش راوي به تصوير كش
ــده و بخشي از  ــتان وارد ش ــط داس راوي ماجراي اصلي در اواس

قصه را روايت مي كند. 
ــنده در خصوص علت استفاده از اين شيوه روايي  اين نويس
ــال هاي اخير هم در سينما و هم در  ــفانه در س اظهار كرد: متاس
ــده و  ــا حوزه دفاع مقدس غيرواقعي روايت ش ــون، بعض تلويزي
ــت. ما در  ــج قرائت هاي ديگري از جنگ به وجود آمده اس بتدري
ــتندهاي  ــالش مي كنيم تا با حضور راوي و ارائه مس ــن اثر ت اي
ــرا باورپذيري كار را  ــد صحت وقوع ماج ــود عالوه بر تائي موج

افزايش دهيم. 

 فريدون جيراني ساكن
 «خانه امن» مي شود

ــي «خانه امن» را  ــريال پليس فريدون جيراني قصد دارد س
براي شبكه يك كارگرداني كند.

ــنده و كارگردان سريال «خانه امن»  فريدون جيراني، نويس
ــت و  به فارس گفت: فيلمنامه «خانه امن» در حال نگارش اس

يك ماه ديگر تكميل مي شود.
وي با بيان اين كه داستان اين سريال مضموني سياسي دارد، 
افزود: «خانه امن» سريالي پربازيگر است و حوادث زيادي در آن 
اتفاق مي افتد.جيراني با تاكيد بر اين كه نمي خواهد درباره قصه و 
حتي خط كلي آن توضيح بدهد، گفت: ماجراهاي قصه در زمان 
حال روي مي دهد. به  اين دليل اگر قصه لو برود انتظارها درباره 
سريال عوض مي شود. در شرايطي هستيم كه ساليق سياسي 
ــود دارد و ترجيح مي دهم از قصه چيزي  ــي در جامعه وج مختلف

نگويم، اما فيلم سياسي است و قالب حادثه اي دارد.
ــريال در 13  ــريال «خانه امن» افزود: اين س ــنده س نويس

قسمت 60 دقيقه اي براي پخش در دهه فجر ساخته مي شود.

ماه نشان  آماده پخش شد
ــان اين فيلم تلويزيوني  با پايان يافتن تدوين تله فيلم ماه نش
به تهيه كنندگي علي حجازي مهر براي پخش از شبكه دو آماده 

شد.
ــبكه 2 «ماه نشان» به سفارش   به گزارش روابط عمومى ش
گروه فيلم هاي تلويزيوني شبكه دو ساخته مي شود و ايمان صفا، 
حسين عابديني، آرش تاج، عرفان كاموسيان و سعيده عرب در 

اين فيلم تلويزيوني به ايفاي نقش پرداخته اند. 

 فيلم «فقط بيست» ساخته مسعود كرامتى، روز معلم از شبكه تهران پخش مى شود/عكس: روابط عمومى مركز سيما فيلم

هدايت هاشمي:
  نقش سيد حسن 

آزمون بزرگي براي من بود
ــمي بازيگر سريال پروانه گفت: خوشبختانه  هدايت هاش
ــوژه ها نوعي نگاه انساني  ــامان به سفارشي ترين س جليل س
ــخصيت هاي دقيق و حساب  دارد و در روايت قصه، آدم ها، ش
ــي خوبي براي  ــي آورد كه بازنمايي تاريخ ــده اي را جلو م ش

نسل جديد است. 
ــاخت پروانه را نيز  ــو با مهربا بيان اين كه س وي در گفتگ
سامان به تلويزيون پيشنهاد  كرده اظهار كرد: شناخت خوبي 
كه جليل سامان از عناصر درام دارد، موجب مي شود كارهاي 

به ياد ماندني بسازد. 
اين بازيگر افزود: استفاده از واژه سختگير درباره سامان، 
ــت.  ــي اس ــت. او كارگردان حساس ــك نوع منفي بافي اس ي
ــف كار كرده ام؛  ــل هاي مختل ــن با كارگردان هايي در نس م
ــن  ــرام بيضايي، بهمن فرمان آرا، رضا ميركريمي و محس به
ــتند كه به زعم كساني  عبدالوهاب همه كارگردان هايي هس
ــته اند ممكن است سختگير به نظر  كه با آنها تجربه اي نداش
بيايند در حالي كه اصال اين طور نيست و آنها كارگردان هاي 
بسيار حساسي هستند و همواره حساسيت باال نتيجه بشدت 

درخشاني براي گروه همراه خواهد داشت. 
ــيخ حسن توضيح داد:  ــمي با اشاره به شخصيت ش هاش
ــخصيت، نوع ارتباط او با شخصيت   مهم ترين ويژگي اين ش
ــنايي ديريني با  ــت. اين دو آش ــتان (امير) اس اصلي مرد داس
ــت.  ــتي عميقي بين آنها در جريان اس يكديگر دارند و دوس
ــه راه به  ــگيري ك ــاس و نفس ــخصيت ها در لحظات حس ش
ــيرهاي  ــطه مس جايي ندارند به او پناه مي برند و به اين واس

درست تري را مي روند. 
ــخصيت هاي  ــن با بقيه ش وي ادامه داد:  آرامش سيدحس
ــت. براي من آزمون بزرگي بود كه ببينم  سريال متفاوت اس
ــر مي تواند نقش هايي را كه از طبقه  ــن كه مي گويند بازيگ اي
ــدني  ــتند بدون تكرار بازي كند، ش ــان هس اجتماعي يكس
ــويد براي يافتن  ــن در فيلم لطفا مزاحم نش ــت يا خير. م اس
ــير ديگري را رفتم و در فيلم پروانه  ــخصيت روحاني مس ش
ــردم يكي از  ــعي ك ــدم و س ــرايط ديگري روبه رو ش نيز با ش
ــه در آن زمان بوده،  ــن روحانيون عصر حاضر را ك موجه تري

الگوي خود قرار دهم. 
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سودآوري بورس ادامه دارد
ــران اين روزها ظاهرا حال خوبي دارد. ركوردهايي  بورس ته
ــته يكي  ــيد از هفته گذش ــت نيافتني به نظر مي رس كه گاهي دس
پس از ديگري در حال شكسته شدن است و همين امر انگيزه اي 
جديد براي بيشتر شدن تازه واردها ايجاد كرده است. در تازه ترين 
ــك جهش قابل توجه  ــاخص بورس ديروز با ي ــكني، ش ركوردش
(836 واحد) از مرز 44 هزار واحد گذشت كه در اثر آن ارزش بازار 

از مرز 217 هزار ميليارد تومان عبور كرد. 
ــورس اوراق بهادار  ــه ديروز در ب ــابقه ديگري ك اما اتفاق بي س
تهران رخ داد، پيشنهاد 82 هزار توماني براي قيمت هر سهم شركت 
ــگاه نفت تهران بود. داليل وقوع اين اتفاقات و نيز تحوالت  پااليش
ــين خزلي خرازي، كارشناس بورس  آينده بازار را در گفت وگو با حس

بررسي كرديم. 
علت رشد بي سابقه بورس چيست؟

ــال اطالعات  ــت هر س معموال در فروردين ماه و اوايل ارديبهش
ــده شركت هايي كه  ــده و صورت هاي مالي حسابرسي ش محقق ش
ــفند است منتشر مي شود. اين اطالعات  ــال مالي آنها آخر اس پايان س
ــروي بورس نسبت به عملكرد  ــال براي شركت ها و صنايع پيش امس
واقعي سال گذشته خيلي خوب بود و همچنين پيش بيني اين شركت ها 
براي عملكرد سال 92 هم خيلي خوب و قابل توجه است، به طوري كه 
ــت شركت پااليشگاهي حاضردر بورس حاكي  اطالعات واقعي هش
ــود اين شركت ها نسبت  از پيش بيني افزايش 150 تا 350 درصدي س
ــت. به همين دليل قيمت سهام اين  ــود محقق شده سال 91 اس به س

شركت ها رشد كرده و به تبع آن شاخص كل هم باال رفته است. 
چنين رشدي را نمي توان حبابي دانست؟

خير؛ اين رشد اصال حبابي نيست. چون فروش و سود شركت ها 
ــب با رشد فروش و  ــد قيمت سهام هم متناس ــده و رش خيلي بهتر ش
ــوي ديگر افزايش نرخ ارز در  ــت. از س پيش بيني هاي مثبت بوده اس
ــده تا فروش اين شركت ها با قيمت هاي  ــال گذشته هم سبب ش س

جديد ثبت شود و سودآوري آنها را بهبود بخشد. 
آيا در صورت كاهش نرخ ارز، سـود اين شـركت ها 
كاهش نمي يابد؟ به عبارت ديگر نرخ ارز يك ريسـك 

براي بورس نيست؟
ــرا، در صورت كاهش نرخ ارز، وقوع چنين اتفاقي دور از انتظار  چ
نيست. اما بنده چنين پيش بيني اي از نرخ ارز ندارم و فكر مي كنم اگر 
ــد و بماند سودآوري شركت ها خيلي خوب  قيمت  ارز همين طور باش
خواهد بود. به عبارت بهتر فكر نمي كنم هراتفاقي كه بيفتد قيمت ارز 
ــور از 2500 تومان كمتر شود. لذا با همين دالر2500توماني  در كش

سودآوري شركت ها ادامه خواهد داشت. 
توصيه شـما بـه افرادي كـه بتازگي قصـد ورود به 

بورس دارند، چيست؟
اوال افراد تازه كار بايد حتما براي ورود به بورس از طريق صندوق هاي 
سرمايه گذاري مشترك وارد شوند. چون اين صندوق ها سرمايه زياد و 
دانش تخصصي بااليي داشته و روي سبدسهام سرمايه گذاري كرده و 
لذا ريسك كمتري دارند. همچنين افراد اگر قصد خريد مستقيم سهمي 
را داشتند بايد با مشاوره دقيق اين كار را كنند. ثانيا مازاد پس اندازشان 
را به بازار بياورند. يعني نروند مثال خانه شان را بفروشند چون شنيده اند 

االن بورس خوب است و سودآوري دارد. 

 رشد 45 درصدي 
تراكنش هاي بانك صادرات

تعداد تراكنش هاي پايانه هاي فروش بانك صادرات ايران 
ــبت به مقطع زماني مشابه  ــال 91 نس ــفند ماه س در پايان اس
ــت. به گزارش روابط  ــد داشته اس ــال قبل 45 درصد رش در س
ــت  ــك، آمارهاي عملكردي حاكي از آن اس ــي اين بان عموم
ــروش بانك نيز در پايان  ــه مبلغ تراكنش هاي پايانه هاي ف ك
ــال گذشته 45 درصد رشد نسبت به مقطع زماني  اسفندماه س

مشابه در سال 90 داشته است.

چند و چون

سرانجام پس از مدت ها كش و قوس، دولت ديروز جزئيات 
اجرايي طرح مهرآفرين (استخدام گسترده نيرو در دستگاه هاي 

دولتي) را ابالغ كرد تا استخدام ها آغاز شود.
ــال گذشته پس از اين  ــتان س به گزارش خبرنگار ما، زمس
كه دولت از طرحي براي استخدام گسترده در دولت و تفويض 
ــتانداران رونمايي كرد، جنجال  ــهميه هاي استخدام به اس س
ــت را متهم به طراحي  ــرا كه برخي دول ــد، چ زيادي ايجاد ش

اهداف تبليغاتي از اين موضوع مي كردند.
همچنين نبود مجوز قانوني در كنار مبهم بودن منابع مالي 
استخدام ها سرانجام باعث شد مجلس اين مصوبه را لغو كند. 
ــت، چرا كه معاون  لغو اين مصوبه البته ظاهرا قرباني هم داش
ــاني رئيس جمهور در كوران  ــرمايه انس ــعه مديريت و س توس

اختالفات بر سر اين موضوع جابه جا شد. 
ــراي اين مصوبه،  ــاري بر اج در همين حال دولت با پافش
ــي آزمون هاي  ــرد و حت ــار اصالح ك ــد ب ــواي آن را چن محت
ــتخدامي در استان ها برگزار شد.با اين حال تا ديروز تكليف  اس
ــه در انتظار آغاز به كار خود  ــده در آزمون ك نيروهاي موفق ش
ــته ظاهرا با ابالغ جزئيات  ــخص نبود، اما روز گذش بودند، مش

طرح مهرآفرين، استخدام ها آغاز مي شود.
 ابالغ جزئيات

ــاني رئيس جمهور با  ــعه مديريت و منابع انس معاون توس
ــتگاه ها درباره نحوه اجراي مصوبه  توجه به ابهامات برخي دس
طرح مهرآفرين در بخشنامه اي به همه دستگاه هاي اجرايي، 

جزئيات اجراي اين مصوبه را ابالغ كرد.
ــاس اين  ــاني دولت، براس ــگاه اطالع رس ــه گزارش پاي ب
ــين الهام آن را ابالغ كرده، استخدام  ــنامه كه غالمحس بخش
ــهميه هاي قانوني  ــادره با رعايت س ــل مجوزهاي ص از مح

ايثارگران، معلوالن و اعتبارات مصوب انجام مي شود.
ــقف 10 درصد  ــتخدام افراد قراردادي در س همچنين اس
ــگان، قهرمانان  ــاير افراد (نخب ــهميه تخصيص يافته و س س
ــئول گزينش  ــت، مس ــي، حافظان قرآن، مامور حراس ورزش
ــتخدام در مناطق كمتر  ــاس و كليدي و اس ــت هاي حس و پس
ــقف 5 درصد سهميه تخصيص يافته  ــعه يافته و...) در س توس

ــخص شده  ــهميه مش از محل اعتبارات مصوب و در قالب س
امكان پذير است.

 تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي
ــت نيرو هاي  ــراي تبديل وضعي ــنامه ب ــق اين بخش طب
ــتناد راي (555) هيات عمومي ديوان عدالت  ــراردادي به اس ق
ــده براي  اداري، رعايت حداقل مدارك تحصيلي پيش بيني ش

استخدام در قانون مديريت خدمات كشوري الزامي است.
ــا رعايت بندهاي  ــتخدام ايثارگران صرفا ب ــن اس همچني
ــعه و قوانين  «الف» و «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توس

خاص ايثارگران امكان پذير است.
بر اين اساس سهميه هاي استخدامي مربوط به داوطلبان 
ــل داراي يكي از  ــه حداق ــود ك ــامل افرادي مي ش بومي؛ ش

ويژگي هاي زير باشند:
الف) محل تولد داوطلب با استان موردتقاضا براي استخدام 

يكي باشد.

ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصيلي داوطلب (ابتدايي، 
راهنمايي يا دبيرستان) به صورت پيوسته در استان مورد تقاضا 

طي شده باشد.
ــر و فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح كه استان  ج) همس
ــر يا پدر (شاغالن نيروهاي مسلح) در استان  محل تولد همس
ــكونت كنوني آنان  ــل س ــد يا مح ــغل باش مورد تقاضاي ش
ــلح) در استان مورد  ــتگان نيروهاي مس (درخصوص بازنشس

تقاضاي شغل باشد.
د) فرزندان و همسران كاركنان رسمي، پيماني و نيروهاي 
ــات «كارگروه انتقال كاركنان  ــراردادي كه در اجراي مصوب ق
ــتخدام منتقل  ــتان مورد تقاضا براي اس دولت از تهران» به اس

شده اند.
ــته از افرادي كه حداقل سه سال تمام سابقه كار  و) آن دس
ــتان مورد تقاضا براي  ــتگاه هاي اجرايي اس تمام وقت در دس

استخدام، با پرداخت حق بيمه داشته باشند.

آغاز استخدام در دستگاه هاي دولتي
معاون توسعه مديريت رئيس جمهور، جزئيات اجراي طرح مهرآفرين را ابالغ كرد

ــوي مركز  با وجود اين كه قيمت هاي اعالمي خودرو از س
ــت، اما  ــده و هنوز قطعي نيس ــي رقابت با ترديد مواجه ش مل
صرف اعالم همين قيمت ها هم تا حدي باعث شكستن آرام 

و تدريجي يخ ركود در بازار خودرو شده است.
ــروه خودروي مركز  ــزارش خبرنگار ما، ديروز كارگ به گ
ــوراي  ــوان يكي از زيرمجموعه هاي ش ــي رقابت، به عن مل
ــبه و  ــت چهار خودروي پرتيراژ داخلي را محاس رقابت، قيم

اعالم كرد. 
ــاعت  ــا اين حال قيمت هاي مذكور، تنها كمتر از 12 س ب
ــوي  ــه از س ــته بالفاصل ــح روز گذش ــون صب دوام آورد چ
ــايپا و  ــازان مورد ترديد قرار گرفت به طوري كه س خودروس
ــدور اطالعيه هايي جداگانه اين  ــازان با ص انجمن خودروس

قيمت ها را مورد ترديد قرار دادند.
ــازان در  ــس انجمن خودروس ــش، رئي ــد نعمت بخ احم
مصاحبه با واحد مركزي خبر از جلسه خودروسازها با شوراي 
ــدن موضوع، فعال  ــخص ش ــر داد و گفت: تا مش ــت خب رقاب
ــته مالك است و با تعيين تكليف قيمت ها،  قيمت هاي گذش

خود خودروسازان آن را به مردم ابالغ مي كنند.
ــاد، قيمت بايد با  ــوراي اقتص وي افزود: طبق مصوبه ش
محاسبه قيمت تمام شده، به عالوه سودي عادالنه مشخص 
ــود در حالي كه در فرمول شوراي رقابت اين موضوع ديده  ش
نمي شود. همچنين بانك مركزي، سال گذشته تورم بخشي 
ــي كه با افزايش  ــد اعالم كرده بود در حال ــد را 54 درص تولي

هزينه ها، امسال حدود 53 درصد اعالم شده است.
ــالم كرده اند كه  ــا اع ــازان به م ــر اين قطعه س ــالوه ب ع
ــامانه  ــا پايين تر از قيمت هاي فعلي كه روي س ــر قيمت ه اگ
ــد، قطعات را با قيمت كمتر به ما  ــده است باش 124 اعالم ش

نمي دهند.
ــركت  سايپا هم با اشاره  ــنا، ش در اين حال به گزارش ايس
ــوراي رقابت اعالم كرده  به فرمول قيمت گذاري اعالمي ش
ــورد نرخ فروردين 91  ــت، قيمت هايي كه اين مركز در م اس
ــايپا مدنظر و مورد محاسبه قرار داده از سوي اين شركت،  س
ــاي واقعي، بيش از  ــت و در حقيقت، نرخ ه ــورد تاييد نيس م

آن است. 
ــازمان حمايت، حذف  ــال،  تنها واكنش س ــن ح  در همي
ــامانه 124 بود.به گزارش مهر،  قيمت هاي قبلي خودرو از س
ــدن فرمول قيمت گذاري و ورود مركز ملي رقابت  با نهايي ش
ــا، قيمت انواع خودرو كه تا پيش از  ــه تعيين قيمت خودروه ب
اين روي پايگاه اطالع رساني قيمت كاالها و خدمات (124) 

براي اطالع عموم مردم درج مي شد، حذف شد.
ــن قيمت هاي نصفه و نيمه و  ــوي ديگر، اعالم همي از س
ــنه و ركودزده خودرو را به آرامي تكان  بالتكليف هم بازار تش
ــه طوري كه در تماس خبرنگار ما با معامله گران معلوم  داد، ب
ــد يخ بازار تا حدي آب شده، ولي قيمت هاي بازار همچنان  ش
ــوراي رقابت و بدون جابه جايي محسوسي  باالتر از قيمت ش

نسبت به گذشته قرار گرفته است.
ــي  ــتثنا بوده و با كاهش  البته خودروي پرايد در اين بين اس
ــي كه به گفته  ــت، در حال ــده اس 500 هزار توماني مواجه ش
ــارس ELX نه تنها دچار كاهش قيمت  فعاالن، خودروي پ
نشده، بلكه با افزايش قيمت حدود سه ميليون توماني روبه رو 

شده است.
قيمت هاي اعالمي هنوز قطعي نيست

ــوراى رقابت  ــي امامي، عضو ناظر ش ــن حال عيس در اي
ــوى مركز  ــده از س ديروز با بيان اين كه قيمت هاى اعالم ش
ــت، گفت:  ــورا نيس ــى رقابت مورد قبول همه اعضاي ش مل
ــبات  ــكل از نمايندگان ديوان محاس يك كارگروه ويژه متش
ــان اقتصادى براى تعيين نرخ واقعى تورم بخش  و كارشناس

خودرو تشكيل شد.
ــو با فارس تصريح كرد: قيمت هاى اعالم  وي در گفت وگ
شده نه مصرف كننده را راضى كرده است و نه خودرو ساز را.

وي با بيان اين كه در نرخ تورم اعالم شده از سوى بانك 
ــود، گفت: نرخ تورم اواخر  مركزى جهش بااليى ديده مى ش
ــت و در اين شرايط، تورم  ــال 91 معادل 21 درصد بوده اس س
52 درصدى اعالم شده از سوى بانك مركزى جهش بااليى 

را نشان مى دهد.
ــان بانك مركزى  ــن كه كارشناس ــا تاكيد بر اي ــى ب امام
ــوراى رقابت  ــرخ تورم براى اعضاي ش ــد درباره اعالم ن باي
ــازى كنند، افزود: يك تيم كارشناسى براى بررسى  شفاف س
ــده است و طى دو تا سه روز آينده  ــكيل ش دقيق نرخ تورم تش

نتيجه را مشخص خواهد كرد.
به گفته وى، نرخ تورم اعالم شده از سوى بانك مركزى، 
در بخش هاى خدماتى نيز تأثير مى گذارد و ممكن است نظم 
ــيارى از بخش ها مدعى  ــور را به هم بزند و بس اقتصادى كش

خواهند بود.
ــود  ــن ش ــوراى رقابت تاكيد كرد: بايد روش عضو ناظر ش
ــده و پس از آن، قيمت هاى  ــت آم كه نرخ تورم چطور به دس
ــوى مركز ملى رقابت يا شوراى رقابت رسميت  اعالمى از س

خواهد داشت.
جدول مقايسه و تغيير قيمت 4 خودروي پرتيراژ اعالمي از سوي مركز ملي رقابت در بازار

تغيير قيمت بازار  (نسبت به دو روز گذشته) قيمت بازارقيمت ثابت كارخانهقيمت اعالمي مركز ملي رقابتخودرو
SX500 هزار تومان كاهش14/41614/7پرايد 131ـ

SX 100 هزار تومان افزايش16/219/818/6تيبا
سمند LX بنزيني مالتي 

ثابت20/92625/2پلكس با كيسه هوا

Tu5 405 ثابت20/426/525/9پژو
قيمت ها به ميليون تومان

يخ ركود در بازار خودرو آب مي شود؟
قيمت پرايد در بازار ديروز 500 هزار تومان كاهش يافت

بانك مركزي ديروز از تصميمات جديدي براي ساماندهي 
ــاس آن قرار است با تشكيل  چك هاي بانكي خبر داد كه براس
سامانه اي ويژه، صدور وعمليات مترتب برچك ها تا پايان سال 

الكترونيكي شود. 
ــاوري اطالعات  ــا، مديركل فن ــزارش خبرگزاري ه به گ
ــتي خبري گفت:  ــك مركزي ديروز در نشس ــات بان و ارتباط
ــامانه  ــته چك يكي از ويژگي هاي اين س تمركز در صدور دس
ــت. براين اساس ساختاري طراحي مي شود كه تقاضا براي  اس
ــت دسته چك و احراز هويت اعتباري و شخصي فرد  درخواس

ــود. آن گونه كه ناصر حكيمي گفته،  از طريق اينترنت انجام ش
چك هاي جديد داراي باركد دو بعدي خواهد بود و با همكاري 
ــاب خوابانده مي شود،  با نهادهاي ديگر، چك هايي كه به حس
ــر آن به طور  ــي، اطالعات و تصوي ــردازش فيزيك ــه جاي پ ب

الكترونيكي پردازش مي شود.  
حكيمي گفته است: در صورتي كه اين اقدام صورت گيرد، 
ــاعت به  ــدت زمان الزم براي حواله و وصول چك از 48 س م
ــاعت كاهش مي يابد. وي تصريح كرد: يكي از ايرادات  24 س
ــتاندارد نبودن آنهاست، چك ها اكنون توسط  فعلي چك ها اس

بانك ها در اندازه ها، رنگ ها و طرح هاي مختلف صادر مي شود، 
ــاس چك استانداردي با شكل يكسان طراحي شده  بر اين اس

است كه در تمامي بانك ها به افراد داده مي شود. 
ــاختاري  ايجاد  ــي درباره چك هاي جعلي گفت: س حكيم
ــتري براي دسته چك  ــت مش خواهيم كرد كه بعد از درخواس
ــت او و احراز اين كه مشكل خاصي ندارد،  ــي درخواس و بررس
ــتور صدور دسته چك براي او صادر و دسته چك به نشاني  دس
شخص متقاضي ارسال شود تا مطمئن شويم كسي كه دسته 

چك دارد، نشاني مشخصي نيز دارد. 

بانك مركزي:  صدور و وصول چك الكترونيكي مي شود

وزير نيرو از توافق ايران و گينه بيسائو براي ساخت نيروگاه، 
شبكه انتقال و توزيع برق در غرب آفريقا خبر داد و اعالم كرد: 
ــاله اولين  ــورت تامين انرژي، متخصصان داخلي يكس در ص

نيروگاه برق را در اين كشور آفريقايي احداث مي كنند.
ــزارش مهر، مجيد نامجو گفت: با توافق انجام گرفته  به گ
ــي از ايران براي ساخت  بين دو طرف بزودي هيات كارشناس
ــعه شبكه و  ــيدي و توس نيروگاه هاي جديد برق بادي، خورش

خطوط انتقال برق به اين كشور آفريقايي سفر خواهد كرد.
وي با يادآوري اين كه با توجه به بارندگي هاي شديد فصلي 
ــاخت نيروگاه هاي برق آبي مقياس  ــائو زمينه س در گينه بيس
كوچك و توليد پراكنده هم در اين كشور آفريقايي وجود دارد، 
اظهار كرد: در صورت تامين انرژي مورد نياز شامل سوخت مايع 
يا گاز طبيعي، امكان ساخت اولين نيروگاه برق در گينه بيسائو 

در مدت يك سال توسط متخصصان ايراني وجود دارد.

ايران براي گينه بيسائو نيروگاه مي سازد
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گزارش

ــژاد  ــود احمدي ن ــور محم ــا حض ــته ب ــر روز گذش عص
ــم افتتاحيه بيست و ششمين نمايشگاه  رئيس جمهور، مراس
ــروز مردم و  ــد و از ام ــران برگزار ش ــاب ته ــي كت بين الملل
ــت  عالقه مندان به كتاب و كتابخواني به مدت ده روز (تا بيس
و يكم ارديبهشت) مهمان يار مهربان در مصالي بزرگ امام 

خميني(ره) خواهند بود. 
ــگاه كتاب  ــن دوره از نمايش ــزارش جام جم، در اي ــه گ ب
ــر داخلي و 1600 ناشر خارجي و بيش از صد ناشر  2545 ناش
ــال گذشته آمار  ــه با س الكترونيك حضور دارند كه در مقايس
ــده كه بخشي از آن به دليل  ــران قدري بيشتر ش حضور ناش

استقرار ناشران بين الملل در فضاي ديگري است. 
 اسباب كشي بخش بين الملل 

ــئوالن  ــت هاي مس ــه در خبرها و نشس ــاس آنچ براس
ــال بخش بين الملل به ضلع جنوبي  ــده است، امس اعالم ش
ــي كرده است. ناشران خارجي  محوطه باز مصلي اسباب كش
شركت كننده در نمايشگاه كتاب كه از 77 كشور، مهمان اين 
ــتند در دو بخش «سالن ريالي التين»  و  رويداد فرهنگي هس
ــالن ريالي عرب» فعاليت خواهند كرد. در بخش التين،  «س
ــرق دور و روسيه با  ــورهاي اروپايي، آمريكا، ش ناشران كش
ــاحت 7500 متر  ــوان كتاب در فضايي به مس ــزار عن 160 ه

مربع حضور دارند. 
ــوان كتاب از  ــم حدود 80 هزار عن ــالن ريالي عرب ه س
ــعت 2500 متر  ــار عرب زبان را در فضايي به وس ــران آث ناش
ــالن كشورها و نهادهاي  ــت. س مربع به نمايش خواهد گذاش
ــفارتخانه   ــم به صورت متمركز و با حمايت س ــي ه بين  الملل

كشورهاي خارجي فعال است. 
ــال ده هزار متر مربع از فضاي 35 هزار متري بخش  امس
ــگاهي اختصاص پيدا كرده است  ــران دانش بين الملل به ناش
ــال هاي  ــبت به س ــتن 40 درصد افزايش فضا نس ــا با داش ت
ــي بهتر ادامه دهند  ــد فعاليت خود را در فضاي ــته بتوانن گذش
ــم بتوانند در فضايي بازتر به  ــدان به اين بخش ه و عالقه من

بازديد و خريد از كتاب هاي مورد عالقه شان بپردازند. 
 پاتوق هميشگي كنكوري ها

ضلع شمالي نمايشگاه هم اختصاص به ناشران آموزشي 
ــمت هاي  ــلوغ ترين قس ــال يكي از ش دارد. اين بخش هر س
ــت براي پشت كنكوري ها كه  ــگاه است و پاتوقي اس نمايش
ــان را تهيه كنند. فضاي اين  ــد و كتاب هاي مورد نيازش بياين

بخش 8000 متر مربع است. 
ــته همچنين 1500 مترمربع فضاي باز كه با  ــال گذش س
ــده بود صرفا به نمايش كتاب ها اختصاص  ــيده ش چادر پوش
ــاس» فعاليت مي كرد تا در  ــالن «ي يافت كه تحت عنوان س
اين بخش كارنامه نشر جمهوري اسالمي ايران در يك سال 
گذشته براي عالقه مندان به نمايش درآيد، اين بخش امسال 

به نيم طبقه شبستان منتقل شده است. 
ساير ناشران هم مانند سال هاي گذشته به ترتيب حروف 
ــا در كنار يكديگر جاي گرفته اند و عالقه مندان مي توانند  الفب
ــگاه راهنماي غرفه هاي مختلف را دريافت  با ورود به نمايش

كنند و به ناشران مورد نظرشان سر بزنند. 

 عضويت رايگان در كتابخانه ها
اگر مي خواهيد به طور رايگان در كتابخانه هاي سراسر كشور 
ــويد، مي توانيد با مراجعه به غرفه نهاد كتابخانه هاي  عضو ش
عمومي از اين امكان استفاده كنيد. نهاد كتابخانه هاي عمومي 
كشور، با دو غرفه مجزا در سالن شبستان مصلي حضور دارد. 
ــه صبا و راديو كتاب با برنامه هاي متنوع، مهمان اين  كتابخان
غرفه نهاد كتابخانه ها هستند و راديوكتاب در دو نوبت صبح و 
بعدازظهر به اجراي برنامه هاي اختصاصي مي پردازد. در اين 
غرفه ها ايستگاه مطالعه و مشاوره هم راه اندازي شده است. 

از حضور 24 ساعته آتش نشاني تا
 بيمه بازديدكنندگان 

ــگاه امسال از نظر خدمات رساني به مردم نسبت به  نمايش
ــع بهتري دارد؛ خدماتي كه از حضور 24  دوره هاي پيش وض
ــاعته نيروهاي آتش نشاني در محل مصلي شروع مي شود  س
ــد به بيمه همه بازديد كنندگان نمايشگاه بين المللي  و مي رس

كتاب تهران. 
ــراي اولين بار  ــال ب ــگاه كتاب، امس كميته رفاهي نمايش
«مركز فوريت هاي نمايشگاه كتاب» را راه اندازي كرده است 
ــود.  ــامل اورژانس، هالل احمر، مخابرات و برق مي ش كه ش
ــاني در 58 منطقه از  ــال 150 نيروي آتش نش همچنين امس
ــگاه به طور شبانه روزي مستقر مي شوند تا در  محوطه نمايش

صورت بروز حادثه بتوانند به سرعت امدادرساني كنند. 
همان طور كه گفتيم امسال همه بازديدكنندگان نمايشگاه 
ــئوليت مدني هم  ــاب تهران از خدمات بيمه مس بين المللي كت
ــين(ع)،  ــتان هاي امام حس ــد و با بيمارس ــد خواهند ش بهره من
ــش و طالقاني براي پذيرش  ــهداي تجري ــرداد، طرفه، ش 15 خ
ــده  ــگاه هماهنگي هايي انجام ش مصدومان احتمالي در نمايش

است. 
همچنين عالوه بر خطوط مترو كه به ايستگاه هاي شهيد 

ــتي و مصلي منتهي مي شود، مسئوالن اتوبوسراني هم  بهش
ــرايط بهتري براي رفت و آمد مردم  ــده اند تا ش وارد عرصه ش
ــود. ده خط اتوبوسراني از ميدان هاي  ــگاه فراهم ش به نمايش
ــت به مقصد  ــان و صنع ــن، آزادي، خراس ــم تير، راه آه هفت
نمايشگاه كتاب تهران در نظر گرفته شده است. شركت واحد 
ــراني تهران هر روز از ساعت 8 صبح تا زمان پايان كار  اتوبوس
نمايشگاه از ميدان هاي بزرگ شهر تهران به بازديدكنندگان 

خدمات ارائه مي  كند. 
 يارانه ارزي؛ 5  /  4ميليارد تومان

ــال 4/5 ميليارد تومان يارانه  ــاد اعالم كرده امس وزير ارش
ــت. حسيني درباره  ــده اس براي بخش ارزي در نظر گرفته ش
ــجويان  بحث ارزي و تخصيص اعتبار به بن كارت هاي دانش
ــران اين گونه توضيح داد:  و معوقات بخش ارزي و ريالي ناش
ــاال رفت بحث اختالف قيمت ارز در  ــي كه قيمت ارز ب هنگام
كشور مشكالتي را به وجود آورد تا بدهي نمايشگاه دوره هاي 
ــاله را پيگير  ــود، ما همچنان اين مس قبل با تأخير پرداخت ش
ــكل در حال برطرف شدن است  ــتيم و خوشبختانه مش هس
ــه بوديم اما در پرداخت  ــون به موقع بخش ريالي را پرداخت چ
ــت در اين هنگام  به دالر و يورو اختالف نظرهايي وجود داش
ــدند و بانك مركزي را موظف به  ــور وارد عمل ش رئيس جمه

اجرا و پيگيري اين موضوع كردند. 
ــارد تومان از طرف وزارت  ــه گفته او در مجموع 20 ميلي ب
فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان يارانه براي نمايشگاه درنظر 

گرفته شده است تا باعث رونق مطالعه و كتابخواني شود. 
 نامزدهاي رياست جمهوري در نمايشگاه

ــت و  ــد از جذابيت هاي بيس ــري كه مي توان ــاق ديگ اتف
ــد، حضور احتمالي نامزدهاي  ــمين نمايشگاه كتاب باش شش
ــت. البته سيدمحمد حسيني  ــت جمهوري اس انتخابات رياس
ــالمي درباره حضور اين افراد گفته  ــاد اس وزير فرهنگ و ارش

است: فضاي نمايشگاه يك فضاي فرهنگي است. با اين حال 
چنانچه وزارت كشور، ستاد انتخابات و شوراي نگهبان منعي 
براي فعاليت انتخاباتي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري 
ــي فعاليت هاي آنها در  ــد امكان برنامه ريزي براي برخ نبينن

نمايشگاه وجود دارد. 
ــامي  ــال زمان اعالم اس ــن با بيان اين كه امس او همچني
ــوي شوراي نگهبان تائيد  نامزدهايي كه صالحيت آنها از س
ــت، به ايام بعد از نمايشگاه موكول شده است، يادآور  شده اس
ــتند مثل  ــراد كه نامزد اين انتخابات هس ــد: با اين حال  اف ش
تمامي شهروندان ايراني مي توانند از نمايشگاه بازديد كنند اما 
در صورتي كه قصد انجام فعاليت هاي انتخاباتي در مصلي را 
داشته باشند، اين موارد نياز به مجوزهايي است كه نهادهايي 
ــتاد انتخابات و وزارت كشور آنها را  ــوراي نگهبان، س مانند ش

صادر مي كنند. 
 شارژ كارت هاي الكترونيك براي اهالي قلم

كارت الكترونيك خريد كتاب حدود 3000 نفر از اهالي قلم 
هم در آستانه نمايشگاه شارژ شده است. اين كارت ها مبالغي بين 
80 هزار تا 150 هزارتومان شارژ شده و دارندگان آنها مي توانند 
با اين كارت ها، منابع مورد نيازشان را از نمايشگاه كتاب امسال 
ــه كارت هاي يارانه اي  ــجوياني كه براي تهي تهيه كنند. دانش
ــال ثبت نام كرده اند كارت هاي  ــگاه امس خريد كتاب از نمايش
ــر كشور  ــده بانك صادرات در سراس ــعب اعالم ش خود را از ش
ــت. چنانچه  ــت كرده اند كه تعداد آنها 400 هزار نفر اس درياف
ــتري براي اين كار اختصاص يابد مهلت مجددي  اعتبار بيش

براي ثبت نام و دريافت كارت ها داده خواهد شد. 
ساعت بازديد بيست و ششمين دوره نمايشگاه بين المللي 
ــت كه روزهاي پنجشنبه و جمعه   ــب اس كتاب، 9 صبح تا 8 ش
ــاعت افزايش كار تا ساعت 21 ميزبان مردم خواهد  با يك س

بود. 

 با عليرضا قزوه، شاعر
حوزه هنري خانه دوم من است

ــازي به معرفي  ــا قزوه ني عليرض
ــالي است و  ندارد، اين كه متولد چه س
چند كتاب منتشر كرده است هم به كار 
نوشتن ورودي يك گفت و گوي كوتاه 
ــه مي دانند  ــد، به هر حال هم نمي آي
ــت»  ــاعر «موال ويال نداش خالق و ش
و «از نخلستان تا خيابان» چند سالي 

ــتان و هند در  ــورهاي تاجيكس جالي وطن كرده بود و در كش
ماموريت فرهنگي به سر مي برد.

همين چندي پيش هم مراسم بزرگداشتي براي او برپا شد، 
قزوه در يكي دو هفته گذشته هم در چند مراسم سخنراني كرده 
ــت كه در مواردي صحبت هاي او بخصوص در بزرگداشت  اس
ــبي (فريد) انتقادهايي را از طرف برخي هموطنان  قادر طهماس

ارمني ما به همراه داشت.
ــگاه كتاب تهران و به وجود آمدن برخي  ــيدن نمايش فرا رس
ــوء تفاهم ها از صحبت هاي او و البته حرف و حديث هايي كه  س
ــت مجدد قزوه به حوزه هنري و جايگزيني اش در  درباره بازگش
ــد تا سراغ او برويم و  ــمت مرحوم اميرحسين فردي باعث ش س

گپي كوتاه با اين شاعر شناخته شده كشورمان بزنيم.
شما سال گذشته با دو مجموعه شعر تازه بنام هاي صبح 
بنارس و چمدان هاي قديمي در نمايشگاه كتاب حاضر شديد، 

امسال كتابي آماده داريد؟
با وجود اصرار يكي دو ناشر و داشتن دو مجموعه تازه «مرگ 
ــتري سوم خاتم» چندان صالح ندانستم كه  مهربان» و «انگش
اين دو مجموعه را به بازار نشر عرضه كنم. اگرچه هر دو مجموعه 
در هند منتشر شده و البته مجموعه مرگ مهربان كه اشعار سپيد 
ــوي  ــي آن از س ــت تنها در هند با ترجمه انگليس و كوتاه من اس
ــد. با اين وجود شايد چند جلدي  ــر خصوصي منتشر ش يك ناش
ــگاه  از اين دو كتاب را براي مالحظه اهل ادب با خود به نمايش
ــن دو اثر را در زماني ديگر در  ــاب آورم، اما ترجيح مي دهم اي كت

ايران منتشر كنم. 
پـس از درگذشـت نويسـنده فقيـد انقـالب روانشـاد 
اميرحسـين فردي، خبرهايي از حضور شما در حوزه هنري و 
مديريت مركز آفرينش هاي ادبي به گوش مي رسد، چه اندازه 

صحت دارد.
ــه خودم را متعلق  درباره حضورم در حوزه هنري من هميش
ــال گذشته  ــي س به حوزه و ادبيات حوزه هنري مي دانم و در س
ــت و در ده، پانزده  ــه خانه دوم من بوده اس حوزه هنري هميش
سالي كه از حوزه رفته ام و ارتباط اداري و حقوقي با آن نداشته ام 
همواره ارتباط ادبي و معنوي ام با حوزه حفظ شده و االن هم اگر 
بخشي از موانع اداري براي ماموريتم از سازمان متبوعه حل شود 
ــب تكليف و وظيفه به دعوت دوستان ارجمندم در حوزه  برحس

هنري لبيك مي گويم.
آقـاي قزوه شـما هفته گذشـته در مراسـم بزرگداشـت 
آقـاي قـادر طهماسـبي (فريد) سـخنراني كرديـد و برخي 
صحبت هاي شـما بخصوص در مورد سـفرتان به ارمنستان 
و نكاتي كه درباره شاعران و نويسندگان ارمني بيان كرديد، 
سـوء تفاهم هايي را در پي داشت و موجب انتقادهايي از شما 

شد به نظر مي رسد در آن سخنراني مثال خوبي نزديد؟
ــت قيصر،  ــت فريد و در برنامه بزرگداش در برنامه بزرگداش
ــتان خبرنگار اخبار را بخوبي منعكس نكردند.  ــفانه دوس متاس
ــتم كه  ــتان داش ــفري به ارمنس همانجا گفتم چند روز قبل س
ــتباه نوشتند عربستان. گفتم آقاي  برخي از خبرگزاري ها به اش
زم رئيس سابق حوزه كه يكي از خبرگزاري ها نوشت آقاي زند. 
ــت برخي از خبرنگارها كه  خب مي گوييد من چه كار كنم از دس
گاه با موبايلشان حرف مي زنند و حواسشان به جاي ديگر است و 

همان موقع مي خواهند خبرشان را هم تهيه كنند.
ــاعران جوان ارمنستان  در برنامه فريد من گفتم برخي از ش
ــان نسبت  ــطح ادبي ش كه حتي هنوز كتابي چاپ نكرده اند و س
ــيار پايين تر است در هتل هاي اقامتي  به فريد و ميرشكاك بس
متعلق به شاعران و نويسندگان مي توانند به طور مجاني اقامت 
ــور فرهنگي  كنند و به خلق آثار بپردازند. بعد به عنوان يك كش
ــعر ارمنستان را مثال زدم كه عكس شاعران شان  و دوستدار ش
ــان را  ــان مي زنند نه عكس سياستمدارانش را روي اسكناس ش
ــته اي است. مطمئنم كه برخي  ــيار خوب و بايس و اين اقدام بس
خوانندگان ارجمند ارمني كه مطلب مرا خوانده اند متوجه سخن 
ــعر جهاني  ــب هاي ش ــده اند. من عالوه بر آن كه از ش من نش
ــد فرصتي بودم كه بگويم  ــتان به نيكي ياد كردم مترص ارمنس
مردم خوب ارمنستان و بخصوص ميزبانان ما با مهرباني تمام و با 
احترام خاصي به ايران ما را براي شعرخواني دعوت مي كردند و از 
ميان همه كشورها كه حدود سي كشور بودند بيشترين احترام را 
به ما شاعران ايراني گذاشتند و البته همين جا بگويم كه 50شاعر 
ارمني در اين شب شعرها حضور داشتند كه به شهادت آثاري كه 
ــي در كتاب كنگره شعر چاپ كرده  به زبان هاي ارمني و انگليس
بودند و به ما هم هديه دادند، شعرهاي شاعران ارمني شعرهايي 
ــرو و جهاني بود و  ــعر پيش قدرتمند و داراي ويژگي هاي يك ش
ــل نو و  ــمند ادبي آن، چه در ميان جوانان و نس چهره هاي ارزش
چه در ميان نسل هاي گذشته شعرهاي بسيار شاخصي خواندند. 
من از چند شاعر و مترجم ارمني مقيم ايران از جمله جناب واران 
واحه و جناب ادوارد حق ورديان خواستم كه نمونه هايي از اشعار 
ــران در اختيارم  ــعر اي ــاعران ارمني را براي چاپ در مجله ش ش
ــم در آينده نزديك ارتباط  ــن آن كه ما قصد داري ــد. ضم بگذارن
ــتر كنيم و مطمئنم كه اين  ــتان بيش ادبي مان را با اديبان ارمنس

همدلي ها و ارتباطات ادبي نتيجه خوبي خواهد داشت.

 حامد بهداد و امير جعفري در «بلوك 9، خروجي 2» 
ــري  ــداد و اميرجعف ــد به  حام
ــوك 9،  ــينمايي «بل ــم س در فيل
ــاخته  ــن س ــي2» تازه تري خروج
ــي بازي خواهند كرد.  عليرضا امين
ــت در  ــم اواخر ارديبهش ــن فيل اي
تهران و شمال كشور فيلمبرداري 

مي شود.
عليرضا اميني ضمن اعالم اين 
خبر درباره ديگر بازيگران و عوامل 

ــاخت فيلم بلوك9، خروجي2 به ايسنا گفت:  همكارش در س
ــده  تاكنون حضور حامد بهداد و امير جعفري در فيلم قطعي ش
ــت و در چند روز آينده نام بازيگران ديگر هم اعالم خواهد  اس
ــم قبلي عليرضا اميني  ــد. بلوك 9، خروجي2 مانند دو فيل ش

ــت كه هنوز  ــك اثر اجتماعي اس ي
ــتان آن منتشر نشده  خالصه داس
ــندگي،  ــه نويس ــت. اميني ك اس
ــي و كارگرداني بلوك  تهيه كنندگ
ــته، قرار  9، خروجي2 برعهده داش
است تا چند روز آينده ديگر عوامل 
و بازيگران فيلمش را معرفي كند.

«انتهاي خيابان هشتم» اميني 
به عنوان آخرين فيلم سينمايي اش، 
ــته به دليل فراهم  ــال گذش نوروز 91 روي پرده رفت. او در دو س
ــريال تلويزيوني  ــينمايي، دو س ــرايط توليد فيلم س نبودن ش
«ميلياردر» و «سقوط آزاد» و يك فيلم سينمايي تجربي با نام 

موقت «يك تراژدي» را كارگرداني كرد.

ــنواره بين المللي  ــتين جش ــد مجيدي، رئيس نخس مجي
پيامبر اكرم(ص) از پايان فيلمبرداري فيلم «محمد(ص)» تا 

پايان امسال خبر داد. 
ــت رسانه اي  به گزارش مهر، مجيد مجيدي كه در نشس
اين رويداد هنري با سواالت مكرري درباره تازه ترين فيلمش 
ــاره به روند فيلمبرداري اين اثر  محمد (ص) روبه رو بود، با اش
گفت: ما بايد براي گرفتن صحنه هايي از فيلم به آفريقا برويم 
و تا دو هفته ديگر در ژوهانسبورگ خواهيم بود تا در استوديو 

و فضاي باز اين صحنه ها را فيلمبرداري كنيم.
ــهرك سينمايي كه براي ساخت اين  او از پرده برداري ش
ــدات زيادي براي  ــده خبر داد و گفت: تمهي ــاخته ش فيلم س

ــاي  ــردن بخش ه تصوير ك
ــرت  حض ــي  زندگ ــر  ديگ
ــر گرفته  ــد(ص) در نظ محم
شده و قطعا در اولين فرصت 
ــه  ــينمايي ك ــهرك س از ش
ــاخته ايم  ــن فيلم س براي اي
پرده برداري مي كنيم. در نظر 
ــكل گسترده اي  داريم به ش
ــاني  را اطالع رس ــوع  موض
ــن حركت بزرگ  ــم تا اي كني
بخوبي انعكاس يابد. ما براي 

ــينمايي نيست، بلكه توجه ويژه اي  اين فيلم تنها نگاهمان س
به ساحت پيامبر(ص) كرده ايم.

ــاخته شده براي فيلم عنوان  مجيدي درباره دكورهاي س
ــا ويژگي هايي كه  ــه واقع مكه را ب ــراي اين فيلم ب ــرد: ما ب ك
ــت، بازسازي كرده ايم. بعدها  ــال پيش داشته اس در 1400 س
ــود تا آثار زيادي  ــرمايه تلقي مي ش اين دكور به عنوان يك س
درباره زندگي حضرت محمد(ص) و ديگر شخصيت ها ساخته 
ــود. اين موضوع مي تواند تبديل به جرياني در جهان اسالم  ش

ــود. قطعا از تمام كشورها براي بازديد از اين شهرك دعوت  ش
مي كنيم. در حال حاضر كشورهاي تركيه و مالزي ابراز عالقه 

كرده اند تا درباره شخصيت هاي تاريخ اسالم فيلم بسازند.
ــاخت بخش هاي ديگر زندگي  مجيدي درباره امكان س
ــراغ  ــد قطعا س ــرت محمد(ص) گفت: اگر عمري باش حض
قسمت هاي بعدي هم مي روم. بشدت از اين موضوع استقبال 
ــن فيلم نيز كامال  ــپارم. اي ــم، ولي آن را به زمان مي س مي كن
ــود و نتايج و واكنش هاي  ــتقل است و اميدوارم اكران ش مس
ــراغ بخش هاي ديگر زندگي  ــد س آن را بگيرم تا توفيقي باش

حضرت محمد(ص) بروم.
در ادامه مجيدي درباره ساخت فيلم محمد رسول اهللا(ص) 
ــاد  ــي عق ــط مصطف توس
عنوان كرد: آن فيلم مربوط 
ــود و  ــك دوره مي ش ــه ي ب
ــد(ص) به دوره  فيلم محم
ــاط دارد. در  ــري ارتب ديگ
ــاي  ــه جنگ ه ــم ب آن فيل
پيامبر(ص) اشاره مي شود، 
ــه انگار  ــه گونه اي ك اما ب
ــالم دين خشونت  دين اس
ــدت در آن  ــت و تمام م اس
تصاوير مربوط به جنگ ها 
ــان داده مي شود. گويا حضرت محمد(ص) در طول زمان  نش

عمرشان فقط جنگيده اند. 
ــبت به  ــينما ضمن اظهار اميدواري نس اين كارگردان س
جريان سازشدن جشنواره بين المللي پيامبر اكرم(ص) گفت: 
اسالم دين اخالق و محبت است. اين دين به كرامت انساني 
ــائل باور داريم. حقيقت اين  ــرام مي گذارد و ما به اين مس احت
است كه اسالم از اين نگاه انساني نشات گرفته است. اسالمي 

كه سلفي ها مطرح مي كنند با خشونت و ترور همراه است.

موزه تجارت دريايي خليج فارس افتتاح شد
ــتاد دائمي  ــته موزه تجارت دريايي و دبيرخانه س   همزمان با روز ملي خليج فارس، روز گذش

بزرگداشت خليج فارس آغاز به كار كرد.
ــتان بوشهر ديروز  ــازمان ميراث فرهنگي اس به گزارش فارس، معاون ميراث فرهنگي س
ــم گفت: اين موزه و دبيرخانه در عمارت ايراني كه بيش از يك قرن قدمت دارد،  در اين مراس
ــت.  نصراهللا ابراهيمي افزود: در موزه تجارت دريايي آثار مكتوب و آثار تاريخي  ــده اس افتتاح ش
ــت.  وي بيان كرد: در اين موزه ها اسناد دريايي خليج فارس  ــده اس در 35 ويترين راه اندازي ش
ــت يافته هاي باستان شناسي زير آب شامل خمره هاي سفالي مربوط به حمل  ــي از دس و بخش
مايعات اسناد حاكميت خليج فارس و اسناد صادرات و واردات شركت هاي تجاري كه در بندر 

بوشهر فعاليت مي كردند، ارائه شده است. 
ــازمان ميراث فرهنگي استان بوشهر گفت: خمره هاي سفالي و  معاون ميراث فرهنگي س

دست يافته هاي باستان شناسي زير آب مربوط به دوره ساسانيان تا صدر اسالم است. 
ــت روز ملي خليج فارس پژوهشگران  ــتاد دائمي بزرگداش به گفته ابراهيمي در دبيرخانه س
كشورمان براي فعاليت هاي تحقيقاتي مستقر خواهند شد.  وي اضافه كرد: بخشي ديگر از اين 
ــهر اختصاص يافته است، لنچ سازي يكي از  ــازي بومي استان بوش موزه به تصاويري از لنچ س
دانش هاي بومي استان بوشهر است كه در فهرست آثار ملي كشور هم به ثبت رسيده است. 

 شهرك سينمايي فيلم «محمد(ص)» پرده برداري مي شود 
 مجيدي: 2 هفته ديگر براي مراحل پاياني فيلمبرداري به ژوهانسبورگ مي رويم

يارمهربان از امروز ميزبان مردم است 
در بيست و ششمين نمايشگاه كتاب تهران حدود 450 هزار عنوان كتاب ارائه مي شود 

گفت وگو

پيشنهاد داريوش ارجمند 
براي تغيير نام خليج فارس به 

پارس
وزير ارشاد از برگزيدگان جشنواره 

فرهنگي هنري خليج فارس قدرداني كرد
برگزيدگان سومين جشنواره فرهنگي هنري خليج فارس 
ــته در مراسمي كه در بندرعباس برگزار شد، تجليل  روز گذش
ــم وزير ارشاد خليج فارس را موضوعي  ــدند و در اين مراس ش
ــت نام  براي همدلي عنوان كرد و داريوش ارجمند هم خواس

خليج فارس به خليج پارس تغيير كند.
ــم پاياني سومين دوره جشنواره  به گزارش جام جم، مراس
فرهنگي و هنري خليج فارس روز گذشته با حضور طيف هاي 
ــاد اسالمي در تاالر  گوناگون هنرمندان و وزير فرهنگ و ارش

شهيد آويني بندرعباس برگزار شد.
ــيني وزير ارشاد در اين مراسم گفت: روز  سيدمحمد حس
ــتگي و همدلي بي نظير همه  ــي خليج فارس باعث همبس مل
ــر جهان است و  ــور، بلكه در سراس ايرانيان نه تنها در اين كش

هيچ مناسبتي باشكوه تر از اين موجب وفاق ملي نمي شود.
حسيني افزود: امسال در ابتكاري قابل توجه، برنامه هاي 
ــكل موضوعي به سراسر كشور  ــنواره خليج فارس به ش جش
تعميم داده شد و ما شاهد مشاركت چشمگير همه هنرمندان 
ــنواره هاي موضوعي با عناوين  ــور در جش ــتان هاي كش اس

مختلف بوديم.
ــتگاه ديپلماسي كشور در جاي  ــيني گفت: گر چه دس حس
خود اقدامات الزم را در جهت صيانت از هويت ملي ما دارد، اما 
هنرمندان نيز به سهم خود با ارائه آثاري ماندگار با زبان فرهنگ 
و هنر در صيانت از اين ميراث جاودانه كوشا هستند و به نوعي 
ــوان گفت توجه همه دنيا به اقدامات فرهنگي هنرمندان  مي ت

ايران در دفاع از هويت ملي خود معطوف شده است.
ــارس در تحول فرهنگي و  ــاد به نقش خليج ف ــر ارش وزي
ــاره كرد و گفت: اگر چه برخي شيطنت ها و اهداف  تمدني اش
ــلطه موجب شده كه براي مشروعيت  منفعت طلبانه نظام س
ــي به حضور خود با دادن آدرس غلط به دنبال تشويش  بخش
اذهان عمومي و تحريف تاريخ كهن اين سرزمين باشند، اما 
ــه ها و يافته هاي  ــواهد تاريخي اعم از كتاب ها، نقش همه ش
ــي نشان مي دهد نام اين منطقه «بحر پارسي»  باستان شناس
يا «خليج فارس» بوده و اگر اختالفي هم هست، اختالف بر 

سر خليج پارسي يا بحر فارسي است.
ــاد  ــم داريوش ارجمند از وزير ارش همچنين در اين مراس
ــل كند و افزود:  ــرب فارس را به پارس تبدي ــت نام مع خواس
ــارس. همان طور كه كلمه  ــت نه خليج ف اين خليج پارس اس
ــم، خليج فارس نيز بايد به  ــروزي را به پيروزي برگرداندي في
ــينما و تلويزيون با بيان  ــارس برگردد. اين بازيگر س خليج پ
ــرافت جغرافيايي ما خليج فارس است، گفت: خليج  اين كه ش
ــت و جهانيان همواره چشم  فارس چهارراه حوادث جهان اس

طمع به اين دريا دوخته اند.
ــيروان  ــل همراه با برادرش انوش ــب قب ارجمند كه از ش
ــول تاريخ  ــود، گفت: در ط ــاس آمده ب ــه بندرعب ــد ب ارجمن
ــت  ــي همانند بندرعباس كه تنفس گاه ايران بوده اس مناطق
ــكوفايي  ــاهد ش را به تبعيد گاه تبديل كرده بودند، اما امروز ش
اين منطقه از كشور هستيم. او ادامه داد: ايرانيان بدون آن كه 
نژاد پرستانه و متعصبانه به خليج فارس نگاه كنند همواره در 
ــول تاريخ از تمامي نژادها در خليج فارس به عنوان دروازه  ط

ورودي ايران استقبال كردند.
ــينمايي  ــور خود در فيلم هاي س ــابقه حض ارجمند به س
مرتبط با خليج فارس اشاره كرد و گفت: به واسطه حضور در 
ــيد، كشتي آنجليكا و راه آبي ابريشم و  فيلم هاي ناخدا خورش

دريايي ها بخوبي با فرهنگ و تمدن اين منطقه آشنا شدم.
ــته نيز جمعي از هنرمندان، مسئوالن و اصحاب  روز گذش
ــقوط  ــن گلباران خليج فارس در حوالي محل س ــانه ضم رس
ــره رنگارنگ هرمز  ــمي را در جزي ــاي ايرباس مراس هواپيم
ــكده  ــيس پژوهش ــم كلنگ تاس برگزار كردند. در   اين مراس
ــت جمعي ديگر  خليج فارس به زمين خورد. امروز نيز قرار اس
ــابهي را در جزيره ابوموسي برگزار  ــم مش از هنرمندان مراس

كنند.
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گزارش كوتاهكوتاه از جهان 
 پايان رزمايش مشترك آمريكا

 و كره جنوبي
ــره  جنوبي كه باعث  ــترك آمريكا و ك ــاالنه مش رزمايش س
ــده بود، روز گذشته پايان  ــديد تنش ها در شبه جزيره كره ش تش
ــده بود،  ــته آغاز ش يافت. در اين رزمايش كه از ماه مارس گذش
بمب افكن هايي با قابليت حمل سالح هسته اي و جنگنده هاي 

F-22 به كار گرفته شد.
ــخنگوي وزارت دفاع كره  جنوبي پس  كيم مين سئوك، س
ــت: اين تمرين هاي نظامي  ــترك گف از پايان اين رزمايش مش
به پايان رسيد، اما ارتش آمريكا و كره  جنوبي همچنان تحركات 
ــك را تحت نظر  ــاب موش ــه احتمال پرت ــمالي از جمل ــره  ش ك

خواهندداشت. / ايلنا 

محاصره سومين وزارتخانه ليبي
ــه ليبي از  ــور و وزارت خارج ــره وزارت كش ــس از محاص پ
ــلح انقالبي، وزارت دارايي اين كشور نيز  ــوي گروه هاي مس س
ــلح انقالبي ليبي  به محاصره اين گروه ها درآمد. گروه هاي مس
ــت  ــير انقالب و درخواس ــه ناامني و انحراف مس ــراض ب در اعت
ــراي كنارزدن هواداران رژيم معمر قذافي، وزارت دارايي را نيز  ب
ــه يكي از افراد  ــود درآوردند. ايمن محمد ابودين ــه محاصره خ ب
ــه ليبي گفت:  ــلح محاصره كننده وزارت خارج ــاي مس گروه ه
محاصره اين وزارتخانه زماني پايان مي يابد كه خواسته هاي آنها 
ــابق در  ــي هواداران رژيم س از جمله تصويب قانون عزل سياس

پارلمان اين كشور، برآورده شود./ ايلنا 

 پارلمان ايتاليا به دولت جديد
 راي اعتماد داد

ــت وزير جديد  ــس نمايندگان ايتاليا به انريكو لتا، نخس مجل
چپگراي اين كشور راي اعتماد داد. در اين راي گيري 453نماينده 
ــف خود را به دولت جديد  ــق و 153 نماينده راي مخال رأي مواف
ــناي اين كشور روز گذشته موضوع راي  ايتاليا دادند. مجلس س

اعتماد به دولت جديد اين كشور را مورد بررسي قرار داد. 
به گزارش رويترز، لتا در سخنراني خود در مجلس نمايندگان 
گفت كه اگر سياست رياضت اقتصادي در ايتاليا ادامه يابد، كشور 
هيچ گاه به رشد اقتصادي نخواهد رسيد و اين براي ايتاليا كشنده 
ــكيل داد،  ــد بود. لتا كه اوايل همين هفته دولت خود را تش خواه

گفت از ماه ژوئن ماليات بر مسكن نيز لغو خواهد شد. / ايسنا

حمله به هواپيماي روسي در سوريه
يكي از مقام هاي مسكو تائيد كرد كه يك هواپيماي روسي 
ــوريه با دو موشك زمين به هوا  ــين بر فراز خاك س با 150 سرنش

هدف حمله قرار گرفته است. 
ــق به روسيه خبر  ــئول روس افزود، مقام هاي دمش اين مس
ــناس هواپيماي مسافربري روسي را  ــلح نا ش دادند كه افراد مس
ــوريه هدف حمله قرار دادند. وي تاكيد كرد تيم  بر فراز خاك س
ــك فرار كرده و  ــير دو موش ــدند از مس خلباني هواپيما موفق ش
سرنشينان آن را نجات دهند. گفته مي شود هواپيماي روسي در 

مسير بازگشت خود از مصر به روسيه بوده است.  /  ايلنا

 پافشاري سازمان ملل 
براي بازرسي سوريه 

ــات تحقيقات  ــتقبال از هي ــوريه با اس به دنبال مخالفت س
سازمان ملل براي ورود بي قيد و شرط به همه بخش هاي سوريه، 
دبيركل اين سازمان مهلتي را براي دمشق جهت موافقت با ورود 

هيات تحقيقات تعيين كرد. 
ــازمان ملل در  ــنا، بان كي مون، دبيركل س ــه گزارش ايس ب
كنفرانسي مطبوعاتي از مقام هاي سوريه خواست ظرف 24 تا 48 
ساعت آينده به تيم محققان سازمان ملل اجازه دهند براي انجام 
تحقيقات در خاك سوريه وارد اين كشور شوند. وي افزود: برخي 
از اعضاي تيم محققان اكنون در قبرس به سر مي برند و منتظرند 
تا سوريه با ورود آنها به اين كشور موافقت كند. دبيركل سازمان 
ملل در ادامه گفت: تيم محققان همه تالش خود را به كار بسته و 
اطالعات مربوط به استفاده از سالح هاي شيميايي را جمع آوري 
و تحليل خواهد كرد. وي تاكيد كرد: بايد با گزارش هاي سازمان 
اطالعات آمريكا مبني بر استفاده از سالح شيميايي در سوريه با 

جديت برخورد كرد. 
ــازمان ملل در ماه مارس كميته بين المللي را براي  پيشتر س
انجام تحقيقات درخصوص استفاده از سالح شيميايي در منطقه 
ــل حلب تشكيل داد كه بنا به درخواست دولت سوريه  خان العس
ــازمان و درخواست براي انجام  بود اما در پي تغيير موضع اين س
ــق با اين درخواست و حضور  ــر سوريه، دمش تحقيقات در سراس
ــرط تيم محققان در همه جاي سوريه مخالفت كرد.  بي قيد و ش
ــفيد اعالم كرد: آمريكا درصدد همكاري  در همين رابطه كاخ س
ــراي جمع آوري  ــاير هم پيمانان خود ب ــه و س با انگليس، فرانس
اطالعات بيشتر درخصوص استفاده از سالح شيميايي در سوريه 
است تا به اين ترتيب بتواند اين مساله را ثابت كرده و مسئوالن آن 
را معرفي و محاكمه كند. در همين حال بنيامين بن اليعازر، يكي از 
اعضاي پارلمان رژيم صهيونيستي نسبت به خروج سالح هاي 
ــتيابي حزب اهللا لبنان به اين سالح ها  ــيميايي از سوريه و دس ش

هشدار داد. 
بحران سوريه از سه سال گذشته تاكنون ادامه دارد و با وجود  
ــراي حل و فصل آن،  ــورهاي منطقه و جهان ب تالش هاي كش
ــوريه همچنان شاهد اقدامات خشونت آميز و عمليات نظامي  س
ميان ارتش و گروه هاي مسلح مخالف در نواحي مختلف است. 

ــد،  والديمير پوتين و باراك اوباما  در يك خبر ديگر اعالم ش
روساي جمهور روسيه و آمريكا در گفت وگويي تلفني درخصوص 
نحوه مبارزه با تروريسم و سالح هاي شيميايي سوريه گفت وگو 
ــفيد، در اين گفت وگو، اوباما و پوتين  ــد. بنا به بيانيه كاخ س كردن
ــند.  هر دو توافق كردند كه با يكديگر در اين زمينه در تماس باش
ــده در  همچنين در خبر ديگرى، انفجار خودروى بمب گذارى ش
مقابل ساختمان سابق وزارت كشور سوريه در دمشق 15 كشته 

و 70 مجروح بر جا گذاشت.

 حمله هوايي صهيونيست ها 
به غزه 

ــد در حمله جنگنده هاي رژيم  ــطيني اعالم كردن منابع فلس
ــتي به نوار غزه يك جوان فلسطيني شهيد و يك نفر  صهيونيس

ديگر زخمي شد. 
به گزارش ايسنا، روز گذشته در حمله هوايي اسرائيل به غزه 
دو فلسطيني كه سوار بر موتورسيكلت بودند ،هدف قرار گرفتند 
كه يكي از اين دو به شهادت رسيد و ديگري به شدت زخمي شد. 
سخنگوي بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي در 
ــخصي اش در فيسبوك مدعي شد: هدف از اين حمله  صفحه ش

تالفي حمله موشكي به ايالت بوده است. 
ــطيني با استفاده از  ــد يك فلس در يك حادثه ديگر اعالم ش
ــين  ــت را در نزديكي شهرك يهودي نش ــو يك صهيونيس چاق
ــانده  ــهر «نابلس» در كرانه باختري به قتل رس ــواح» در ش «تب
است. هنوز جزئيات بيشتري در اين زمينه منتشر نشده است. در 
ــداد ديگر پايگاه خبري عبري زبان «نيوز ون» گزارش  يك رخ
ــتي مناقصه هايي را براي ساخت واحدهاي  داد رژيم صهيونيس
مسكوني جديد در شهرك صهيونيست نشين «گعفات زئيف» در 
ــغالي ترتيب داده است. گفته مي شود شركت  مجاورت قدس اش
ــد. در يك  ــتي «ناثائيل» برنده اين مناقصه اعالم ش صهيونيس
ــكن رژيم صهيونيستي از تصويب ساخت  خبر ديگر وزارت مس

121واحد مسكوني جديد در شهر قدس اشغالي خبر داد. 

ــان گوانتانامو وارد  ــذاي زنداني ــي كه اعتصاب غ در حال
دوازدهمين هفته خود مي شود، مقامات آمريكايي مي گويند 
ــك و  براي مقابله با اعتصاب غذاي اين زندانيان، تعداد پزش

پرستاران را در آنجا افزايش داده اند.
ــاموئل هاوس،  ــرهنگ س ــا تودي، س ــزارش راش به گ
ــتار و ديگر  ــخنگوي اين زندان اعالم كرد، حدود 40 پرس س
ــكان انتقال داده  ــته به اين م ــان طي دو روز گذش متخصص
ــن تعداد افراد از چند  ــده اند. بنا به گفته هاوس، افزايش اي ش
ــداد زندانيان اعتصاب كننده  ــه پيش و پس از افزايش تع هفت

برنامه ريزي شده بود.
ــري، ورود اين افراد به گوانتانامو در  ــه گزارش منابع خب ب
ــج نفر از نمايندگان  ــي صورت مي گيرد كه روز جمعه پن حال
ــدند. از زمان آغاز به كار  ــرخ به اين زندان اعزام ش صليب س
ــت كه  ــومين بار اس ــال 2002، اين نود و س اين زندان در س

نمايندگان صليب سرخ به اين زندان مي روند.
 شرايط سخت زندانيان

ــنبه از 166 زنداني  ــمي، تا روز ش ــه گفته منابع رس ــا ب بن
ــاب غذا كرده اند.  ــن مكان حدود صد  نفر اعتص ــر در اي حاض
ــان از طريق لوله  هم اكنون 21 نفر از اين افراد برخالف ميلش

تغذيه مي شوند.
ــز به دليل وخامت  ــج نفر از اين افراد ني ــود پن گفته مي ش
حالشان بستري شده اند. در همين حال، برخي از وكالى اين 
ــتر  زندانيان عقيده دارند تعداد افراد اعتصاب كننده حتي بيش
ــي از زندانيان به نام  ــت. وكيلي كه وكالت يك ــر اس از 130 نف
ــد، مقام هاي زندان  ــل القندري را برعهده دارد مي گوي فيض
ــاله اش، از طريق لوله به  ــي و پنج س برخالف ميل موكل س

وي غذا مي دهند.
ــي آمريكا را متهم كرد كه  ــن نيروهاي نظام وي همچني
اين لوله هاي غذا بيش از اندازه بزرگ بوده و براي اين زنداني 

كويتي مشكالت متعددي را به وجود آورده است.
ــاع از عملكرد  ــن دف ــرهنگ هاوس ضم ــل، س در مقاب
ــده در مورد  ــام موارد انجام ش ــار كرد: تم ــش، اظه نيروهاي
ــتورات و توصيه هاي پزشكان انجام  ــاس دس زندانيان براس

مي شود و هيچ مشكل مشخصي در اين زمينه وجود ندارد.
ــه بي نتيجه ماندن  ــان در گوانتانامو در اعتراض ب زنداني
ــت به  ــت هاي طوالني مدت دس ــان و بازداش پرونده هايش
ــا نگهداري  ــاني كه آنج ــتر  كس ــاب غذا زده اند.   بيش اعتص
ــوند هنوز پس از سال ها محاكمه نشده اند. با وجود اين  مي ش
ــت،   كه اعتصاب غذا در زندان گوانتانامو امري غيرعادي نيس
ــت به اين كار زده اند و مدت زمان  اما تعداد زندانياني كه دس

اعتصاب غذاي آنها بي سابقه است.
ــده و همچنان  اين دوره از اعتصاب ها از ماه فوريه آغاز ش
ــتر نيز درگيري ميان زندانيان و نگهبانان رخ  ادامه دارد. پيش
داده و عده اي از زندانيان از «سالح هاي دست ساز» استفاده 

كردند. نگهبانان ناچار به برخورد با زندانيان شدند، اما تلفاتي 
از اين درگيري گزارش نشده است. برخي زندانيان مي گويند 
ــد كه گروهي  ــان در ماه فوريه پس از آن آغاز ش اعتصاب ش
ــلول ها، برخورد نامناسبي با  ــي س از نگهبانان هنگام بازرس
ــت اين گونه  ــه مقام هاي زندان صح ــتند؛ البت قرآن ها داش

صحبت ها را رد كرده اند.
ــنده در مصاحبه  ــناس و نويس دكتر تري كوپرز، روان ش
ــكا بايد به جاي اجبار زندانيان  ــا تودي اظهار كرد آمري با راش
ــرايط موردنظر آنها را بهبود  در خوردن غذا از طريق لوله، ش

بخشد.
ــرد: هنگامي كه يك يا دو نفر اعتصاب غذا  وي عنوان ك
ــت؛ آنها جان خود را به  ــن يك كار فوق العاده اس ــد اي مي كنن
خطر مي اندازند تا پيامي را به ديگران برسانند. وي افزود: اما 
ــي كه صد نفر اقدام به اعتصاب غذا مي كنند، بايد فهميد  زمان
كه مشكلي جدي در اين ميان وجود دارد و شما بايد شرايط را 
تغيير دهيد. اما در عوض، نيروهاي نظامي شيوه اي خطرناك 

را اتخاذ كرده و به آنها اجازه مي دهند تا بميرند.
در اين ميان ژنرال موريس ديويس، مدير سابق گوانتانامو 

در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه عنوان كرد: اگر اوباما بزودي 
ــا چند نفر از زندانيان  ــام ندهد، احتمال دارد يك ي كاري انج
ــت بدهند. زندان گوانتانامو كه در كوبا قرار  جان خود را از دس
ــيس آن،  ــال 2002 آغاز به كار كرد. هدف از تاس دارد، در س
ــم بعد  نگهداري افرادي بود كه در ماموريت هاي ضدتروريس

از يازدهم سپتامبر 2001 شناسايي مي شدند.
 گوانتانامو، زنداني براي تمام فصول 

ــايم الحاج، خبرنگار شبكه الجزيره كه سال 2001 و به  س
ــتان دستگير  اتهام واهي كمك به نيروهاي القاعده در پاكس
ــش سال از عمر خود را در زندان گوانتانامو گذراند درباره  و ش
ــراف كردن از ما، از  ــرايط گوانتانامو مي گويد: «براي اعت ش
ــتفاده مي كردند. گاهي اوقات ما را از  ــگ هاي وحشي اس س
سقف آويزان كرده و گاهي نيز اجازه نمي دادند به مدت شش 
ــتم، اما بازجو  ــديدي داش روز بخوابيم. يك روز دندان درد ش
گفت در صورتي از تو مراقبت مي كنيم كه جواب پرسش هاي 

ما را بدهي.»
البته اين گونه اظهارات و گفته ها تنها محدود به زندانيان 
اين مكان نيست، بلكه براندون نيلي يكي از افسران نيروهاي 

ــالي به عنوان نگهبان در اين زندان  پليس آمريكا كه چند س
فعاليت كرد و در نهايت از آنجا خارج شد بارها در گفته هايش 
ــديد با زندانيان صحه  پس از خروج از زندان، بر بدرفتاري ش

گذاشت.
ــت جمهوري آمريكا در  با آغاز رقابت هاي انتخابات رياس
ــعارهاى اصلي خود را  ــاراك اوباما يكي از ش ــال 2008، ب س
ــتن هر چه سريع تر اين زندان قرار داد. او پيش از پيروزي  بس
در انتخابات، بارها و بارها در مصاحبه هاي متعدد بر عزم خود 
ــفيد،  ــتن اين زندان تاكيد كرد؛ اما با ورود او به كاخ س بر بس

هرگز اين وعده تحقق نيافت.
اندي وارينگتون، نويسنده و فيلمساز كه در مورد گوانتانامو 
ــت در مصاحبه با الجزيره اظهار كرد  ــتند ساخته اس بارها مس
اوباما پس از پيروزي در انتخابات، قانوني را به امضا رساند كه 

اجازه بازداشت نامحدود زندانيان را مي داد.
ــن قانون در دوره  ــه دنبال تصويب اي ــوان كرد: ب وي عن
ــده است.  اوباما، 48 نفر به تعداد زندانيان گوانتانامو اضافه ش
ــمي براي  ــون عقيده دارد كه گوانتانامو مركزي رس وارينگت

شكنجه افراد بدون بازجويي و دادگاه است.

بي سابقه ترين اعتصاب غذا در گوانتانامو
 از 166 زنداني حاضر در اين زندان،  حدود 100 نفر اعتصاب غذا كرده اند

AP:تحليلگران و كارشناسان عقيده دارند كه گوانتانامو مركزي رسمي براي شكنجه افراد، بدون بازجويي و دادگاه است/عكس 

استقبال سازمان ملل از همكاري بغداد و اقليم كردستان 
ــت وزير  ــازمان ملل در عراق از ديدار نخس ــده ويژه س نماين
ــتقبال كرده و آن را  ــتان اس ــت وزير منطقه كردس عراق با نخس
ــكالت داخلي عراق با اهميت دانست.  براي همكاري و حل مش
به گزارش ايرنا، مارتين كوبلر نماينده ويژه سازمان ملل درعراق 
گفت: اين ديدار و گفت وگو در اين مرحله حساس كنوني بهترين 

راهكار براي غلبه بر مشكالت است. 
ــت وزير عراق روز دوشنبه با نوشيروان  نوري المالكي نخس
بارزاني نخست وزير اقليم كردستان عراق ديدار و گفت وگو كرد. 
ــرد نوري المالكي  ــي اعالم ك ــبكه الميادين ديروز در گزارش ش
ــكالت موجود بين بغداد  ــروان بارزاني توافق كردند مش و نيچ
ــون نفت و گاز  ــر قان ــوص اختالف نظرها بر س ــل بخص و اربي
ــود. دو طرف پس از انجام مالقات و گفت وگو در  حل وفصل ش
بغداد، بر لزوم فعاليت براي تصويب قوانين مهم با هدف حل اين 

مشكالت تاكيد كردند. 
پس از مدتي تيرگي روابط، ركود و سردي بين بغداد و اربيل 
ــته شد و كردها مقبول ترين مسئول خود را به بغداد اعزام  شكس

كردند و همين امر موجب شد فضاي مثبتي بر مذاكرات بارزاني 
ــود و تفاهم ها و توافق  ــتان در بغداد حاكم ش با مقام هاي كردس
اصولي براي تشكيل كميته هاي فني به منظور تعيين نكات مورد 
اختالف و تكيه بر قانون اساسي به عنوان مرجع حل اين اختالف ها 
ــئوالن اتحاد ملي و  ــورت گيرد. بارزاني در ديدارهايش با مس ص
ــدن روابط با  ــرط هاي كردها را براي عادي ش نوري المالكي ش
بغداد به اين شرح اعالم كرد: حل مشكل ماده 140 قانون اساسي 
در باره مناطق مورد اختالف دو طرف، بودجه مربوط به نيروهاي 
ــاركت در تصميم گيري هاي سياسي و پرداخت  پيشمرگ، مش
ــركت هاي نفتي فعال در كردستان. سفر بارزاني به  مطالبات ش
بغداد در حالي انجام شد كه نمايندگان و وزيران كرد مدتي است 

جلسات پارلمان و دولت عراق را تحريم كرده اند. 
روز گذشته آمارهاي جديد منابع پزشكي و منابع پليس عراق 
درباره كشته شدگان حوادث سلسله انفجارهاي اخير اين كشور 
نشان مي داد در حوادث بمبگذاري روز سه شنبه در عراق 36 نفر 

كشته و حدود يكصد نفر ديگر زخمي شده اند.
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از ابتداي فعاليت تان در عرصه موسيقي همواره مورد توجه 
مردم بوديد و منتقدان سختگير هم از صدا و آثار شما حمايت 
مي كردند. به نظر مي رسيد اين ديدگاه هاي مثبت و استقبال ها 
موجب مي شود شما پركار شويد و مانند اغلب خواننده ها 
سالي چند آلبوم و كنسرت داشته باشيد، اما چنين اتفاقي 

نيفتاد؛ چرا؟
ــراي خودم تعريف  ــان ابتدا چنين روند كاري را ب ــن از هم م
ــار آلبوم اول و دوم من دو سال است.  كرده بودم. فاصله بين انتش
ــر شد.  ــال 1380 و «دو نيمه رويا» 1382 منتش «حامي» در س
ــال بعد آلبوم «فقط نگاه مي كنم» منتشر شد و سه سال  چهار س
ــت سه سال از انتشار اين  بعد هم آلبوم «آخدا». حاال هم با گذش
ــق شو» منتشر مي شود.  هميشه فاصله  آلبوم «يك لحظه عاش
ــار كارهايم طوالني بوده است. درباره برگزاري  زماني بين انتش
ــرت هم بايد بگويم روزهاي اول اجازه برگزاري كنسرت را  كنس
ــم در كل من را نمي ديدند. با  ــه من نمي دادند. تهيه كننده ها ه ب
ــال 1385 برگزار شد و بعد از شش،  ــرتم س اين حال اولين كنس
هفت سال فعاليت در موسيقي توانستم كنسرت برگزار كنم كه 
سه روز مانده به اجرا، مجوزهاي الزم صادر شد و 7000 بليت در 

عرض سه روز فروخته شد.
فاصله زماني بين برگزاري كنسرت هايتان هم طوالني 

است. 
ــم فاصله زماني  ــرت هايم ه ــت. كنس ــه، همين طور اس بل
ــال پيش كه در عرض يك سال دوبار  ــتند. تا دو س طوالني داش
كنسرت داشتم، اما در اين يك سال اخير سرخوردگي هاي خودم 
ــتم و كمتر كار مي كردم. مي خواهم از امسال فعاليت هايم  را داش

را جدي تر پي بگيرم. 
گفتيد كم كاري از همان ابتدا در سياست هاي كاري تان 

بوده است، چرا؟
اگر بنا باشد يك محصول هنري كيفيت الزم را داشته باشد 
ــت، توليد  ــيقي كه يك علم اس ــتانداردهاي موس و مطابق با اس
شود، خالق آن اثر هنري بايد پشتكار و علم الزم براي توليد اين 
ــد كه اين مستلزم گذر زمان و  ــتاندارد را داشته باش محصول اس
ريزنگري در مراحل توليد است. برخالف نظر عامه مردم كه توليد 
ــي مي انگارند، موسيقي هنري  ــيقي را سليقه اي و احساس موس
ــده است.  من دوست دارم به  ــت كه بر پايه علم رياضي بنا ش اس
ــود  عمق بروم تا ديرتر از يادها بروم و عمر هنري ام طوالني تر ش
ــت و هزينه اي  ــتر و انرژي فراواني اس كه اين نيازمند وقت بيش
ــند را مي طلبد كه در توليد  ــر از تصور يك خواننده عامه پس فرات
ــرده ام و با ديدي  ــن نكات را رعايت ك ــام آلبوم هايم تمام اي  تم

وسواس گونه وارد اين عرصه شده ام.
توليد آلبوم تازه تان «يه لحظه عاشق شو» چقدر طول 

كشيد؟
تقريبا دو سال؛ كه مي توانستم همان زمان آن را منتشر كنم، 
ــت درهاي وزارت ارشاد ماند و  ــال و نيم پش اما آلبوم حدود دو س
ــل بقيه آلبوم هايم اين فاصله  ــل طوالني گرفتن مجوز مث مراح

طوالني را ايجاد كرد.
ما در شرايطي هستيم كه تعداد خواننده هاي پاپ روز به روز 
بيشتر مي شود. تعداد ثابتي هم هستند كه با هم رقابت دارند. 
مي خواهم ببينم با توجه به اين كه شما در برابر اين گروه ها 

كم كار هستيد، نگران نبوديد  فراموش شويد؟ 
ــروع به فعاليت  ــال 77 به صورت حرفه اي ش ــي كه س زمان
ــي  ــدي و فضاي ــرفت هاي تصاع ــردم، پيش ــيقي ك در موس
ــت،  ــه امروزه ديگر هيچ نامي از آنها نيس ــم را ك همدوره اي هاي
مي ديدم و تعجب مي كردم و اين در حالي بود كه مثل امروز براي 
اجراي كنسرت يا انتشار آلبوم چند سال بايد پشت درهاي ارشاد 
مي ماندم و خواننده هاي همدوره من كنسرت هاي سفارشي در 
ــب و هر شب دو سئانس برگزار مي كردند و باز متوجه اين  15 ش
تبعيض نمي شدم تا اين كه با گذشت زمان به چند نكته پي بردم. 
ــتوني كه خواهد ريخت و  ــتين هيچ گاه تكيه به س يك؛ هنر راس
ــود، نخواهد زد. دو؛ مردم  ــدن حق ديگران مي ش باعث ضايع ش
بهترين مميز براي تشخيص تفاوت بين هنرمند راستين كه براي 
ــرزميني اش آمده و كسي كه براي خالي كردن  خدمت به هنر س
جيب مردم و شهرت آمده هستند. سه؛ يك هنرمند هر چقدر كه 
بيشتر به متن بپردازد و با ريزبيني به عمق برود، عمر هنري اش 
هم بيشتر مي شود. چهار؛ هر كسي جايگاه ويژه خودش را دارد.

ــي كردم و  ــيقي بررس ــد اهدافم را از ورود به عرصه موس بع
ــياري از خوانندگان نه براي تجارت آمده ام و  ديدم برخالف بس
ــتم. پس هدفم با همه فرق دارد. پس طبيعي  نه دنبال پول هس
است كه مسير متفاوتي را بروم و شرايط و برخوردهاي متفاوتي 
ــي مقايسه  ــد كه ديگر خودم را با كس را هم ببينم. نتيجه اين ش
نكردم. حاال هم حميد حامي برايم در فايل جداگانه اي قرار دارد و 
 مسيرش از ديگران جداست و هيچ گونه نگراني و فشاري از بابت 
ــنگري  ــردن و مافيا بازي آقايان ندارم و اگر گاهي روش البي ك
ــت كه در  مي كنم، هدف تنها آگاهي مردم از اتفاقات آلوده اي اس

هنر ايران در جريان است.
پس به قول معروف شما اين طرف جوي و آنها آن طرف! 
مدت ها پيش شنيدم گفته ايد موسيقي پاپ آبروي ايران را 
برده است. فكر مي كنم باز هم داريد به طور پوشيده همين 

حرف را تكرار مي كنيد.
نه پوشيده مي گويم و نه حرفم را در لفافه مي پيچم. موسيقي 
ــيقي ايراني را برده است و باز هم تاكيد مي كنم  پاپ آبروي موس
خط من با آنها جداست. اگر فعاالن موسيقي سنتي و كساني چون 
ــتادان قديمي و جواناني مانند عليرضا قرباني و ساالر عقيلي  اس
ــنتي را در ايران حفظ كنند، نامي  ــيقي س نبودند كه آبروي موس
ــورمان در عرصه موسيقي جهاني نمي آمد. موسيقي پاپ   از كش
هيچ چيزي براي دفاع از خودش ندارد و حفظ نامش به دليل هيچ 

چيز نيست، جز پول، تجارت و سياست.
برويم سراغ گاليه هايتان از موسيقي پاپ. راستش وقتي 
اين جمله را خواندم فكر مي كردم شما عصباني بوديد و اين 
حرف را زده ايد، اما حاال مي بينم اين طور نبوده و ظاهرا شما هنوز 

هم بر سر همين حرفتان هستيد.
ــه آبروي هنر را  ــيقي بلك ــيقي پاپ نه تنها آبروي موس موس
ــنتي هر قدر هم به  ــتاد برجسته موسيقي س ــت. يك اس برده اس
ــا مي تواند به راحتي و  ــد، آي ــته باش يك خواننده پاپ عالقه داش
بدون خجالت در يك برنامه تلويزيوني اين موضوع را بيان كند؟ 
ــما فكر مي كنيد دليلش  اصال جرات اين كار را دارد؟ نه. چرا؟ ش

چيست؟
نمي توانم دليل محكمي را بگويم.

ــود آبروي شخص عالقه مند  اما من مي گويم. باعث مي ش
ــيقي پاپ برود! داشتم تلويزيون تماشا مي كردم. برنامه  به موس
ــرد. درباره قديمي ها از  ــتان بود و نادر گلچين صحبت مي ك دس
ــهرام ناظري، عليرضا قرباني، ساالر عقيلي  ــيدند، ش او مي پرس
و ديگر خوانندگان موسيقي سنتي. مطمئنم اگر درباره موسيقي 
ــوال مي كردند حاضر نبود جواب دهد. علت اين است كه  پاپ س
ــيقي پاپ واقعا ضعيف است. از 20 سال پيش پيشرفت كه  موس

نكرده هيچ... افت هم داشته است و در آلودگي هاي مافياي خود 
ــت. پيشروهاي موسيقي پاپ انقالب تعدادي  غوطه ور شده اس
خواننده قبل انقالبي بودند. بيژن خاوري، سپهر، عباس بهادري 
ــيقايي، اين افراد خيلي قوي تر از  و مهرداد كاظمي. از نگاه موس
خوانندگان امروز بودند. هر قدر كه امروز از نظر تكنيكي پيشرفت 

داشتيم از نظر كيفي افت داشته ايم. 
خود شما هم كه خواننده پاپ هستيد... .

باعث شرمندگي ام است كه اسم خواننده پاپ روي من است. 
ــابقه آواز كالسيك  به همين دليل هر جا مي روم مي گويم من س
ــيك  ــاپ هم مي خوانم يا مي گويم خواننده پاپ كالس دارم و پ
ــتم. در كارتي هم كه خانه موسيقي برايم صادر كرده است،  هس
ــيك هستم و نامي از موسيقي پاپ  ــده كه خواننده كالس درج ش
ــت. نه تنها در محافل رسمي بلكه در محافل عمومي  نيامده اس

هم نمي گويم خواننده پاپ هستم. 
شايد دليلش اين است كه موسيقي پاپ بزرگ تر ندارد.

اصال نمي پذيرم.
بهتر است بگويم  را تصحيح كنم.  اجازه دهيد حرفم 

بزرگ ترهايش در صحنه نيستند.
ــاز تورج شعبانخاني، فريبرز الچيني، ناصر  اين همه آهنگس
چشم آذر، فريدون خوشنود و فريدون شهبازيان كه هر چند بيشتر 
موسيقي فيلم كار كرده، اما موسيقي پاپ را هم كار كرده و آن را 
به خوبي مي شناسد. شهبازيان يكي از متوليان موسيقي پاپ در 
ــياري از خواننده هاي پاپ را حمايت كرد و با  تلويزيون بود و بس
ــان ايجاد كرد. ايمان دارم كه ايشان از  حمايتش فضا براي كارش

اوضاع حاكم بر موسيقي پاپ شكايت دارند.
اما اينها هيچ كدام وارد عرصه موسيقي پاپ نمي شوند.

ــخصا روزي چند بار با آقاي چشم آذر  ــتند. من ش ببينيد هس
ــان كارهاي خوب  ــم؛ ولي فكر كنيد از ديد ايش ــت مي كن صحب
موسيقي پاپ به شماره مي رسد؟ خير. به نظر من از نظر بزرگان 
موسيقي كارهاي پاپ به جايي رسيده كه حتي در حد نمره دادن 
هم نيست؛ چرا بايد وارد شوند و با اين كار به خودشان نمره منفي 
ــت از نظر سن و كسوت كساني كه در موسيقي  دهند. ممكن اس

پاپ فعاليت مي كنند از سن پيشكسوتان عرصه موسيقي سنتي 
ــن  مرحوم همايون خرم و  ــتر باشد. خيلي هاشان هم س هم بيش
ــتند و كسوت و سابقه شان هم در همان حد  مجتبي ميرزاده هس
است. آنچه من حس مي كنم اين است كه با اين اوضاع و احوال 

دوست ندارند نظر بدهند.
ما در عرصه موسيقي سنتي انتقاد يك استاد از شاگردش 
را مي شنويم آن هم در رسانه ها، اما مثال نمي شنويم كه آقاي 
چشم آذر بيايند و از كار كسي انتقاد كنند. حتي جواب تماس هاي 

تلفني ما را هم براحتي نمي دهند. 
ببينيد ممكن است به شكل رسانه اي چيزي را بيان نكنند، اما 
در مجامع خودماني تر نظراتشان را بيان مي كنند. مي دانيد پاپ، 
ــت. چيزي كه امروزه به عنوان پاپ شكل گرفته  بي صاحب نيس
و فعاليت مي كند، پاپ نيست يا اگر هست پاپ بي صاحبي است 
كه چند تاجر در شركت ها آن را ساخته اند و ادامه اش مي دهند تا 
منافع خودشان را ببرند و درآمد كسب كنند. نه توقعي از آنها دارم و 
نه ترسي. فكر كسب درآمد، پول و تجارت هم با آنها نيستم. دست 
آنها و نوچه هايشان كه يكسري خواننده پول پرست هستند براي 
ــم و در اين  ــده و مبدا و مقصد آنها را به خوبي مي شناس من رو ش
ــوخي هم ندارم و در صورت ايجاد اذيت و آزار  ــي ش زمينه با كس
بيش از اين كه تا به امروز بوده من هم دست به افشاگري مستند 

خواهم زد.
همين صاحبان شركت ها هم مي توانند جريان خوبي را 
در موسيقي شكل دهند و كسب درآمد هم داشته باشند. قبول 

داريد؟
ــتند، فقط دنبال پول هستند.  واقعا هيچ كدام انتقادپذير نيس

ــاني متولي موسيقي پاپ هستند.  خودتان برويد و ببينيد چه كس
ــوار مي فروخته و  ــدان انقالب روي جعبه ن ــك نفر قبال در مي ي
ــيقي پاپ و يكي از  امروز يكي از بزرگ ترين تهيه كنندكان موس
بدنه هاي اصلي مافياي موسيقي است! اين كه اين آدم پيشرفت 
كرده خوب است، قابل تقدير است، اما نگاهش به موسيقي نگاه 
خوبي نيست. براي اين افراد نظر فريدون شهبازيان مهم نيست. 
ــت. براي  ــم آذر براي اين خواننده ها هم مهم نيس نظر آقاي چش
ــنوند  ــت. پس بزرگ ترها صداي پاپ را نمي ش آنها پول مهم اس
ــركت ها هم نمي خواهند صداي  و خوانندگان و صاحبان اين ش
ــوپرماركت و  ــما مي توانيد برويد س ــنوند.   ش ــا را بش بزرگ تر ه
ــيقي را خريداري كرده و همه را  ــي دي هاي منتشر شده موس س
ــد كدام يك از اين  ــا اين كار را انجام دهيد و ببيني ــنويد. واقع بش
ــده كه به شنونده عشق و  ــيقي ها براساس اين طراحي ش موس
ــاس اين  ــوپرماركتي براس ــش بدهد؟ اغلب آلبوم هاي س آرام
ــه پول فكر مي كنند و  ــدند كه پول دربياورند. همه ب ــي ش طراح
براي بازار كار مي كنند جز افراد معدودي كه قيد آرامش و راحتي 
ــان خدمت به  ــان را زده اند و همه دغدغه ش در زندگي شخصيش

فرهنگ، ادبيات و موسيقي متفكرانه وطنشان است.
تا موضوع شركت هاي توليدكننده موسيقي پاپ مطرح 
است به موضوع ديگري هم بپردازيم كه شما بارها آن را 
مطرح كرده ايد؛ مافياي موسيقي پاپ. امكان دارد كه يك بار 

درباره اش شفاف حرف بزنيد؟
حق با شماست. اسم مافيا را من ايجاد كردم. پنج، شش سال 
ــب كوچكي درباره مافياي  ــتان خبرنگار مطل پيش يكي از دوس
موسيقي داشتند. من بسطش دادم و در چند نشريه منتشر كرديم. 
وقتي ديدم براي مطبوعات جالب است آن را پيگيري كردم. البته 
با علم به اين كه مي دانستم اگر وارد چنين موضوعي شوم تعداد 

دشمنانم از قبل هم بيشتر مي شوند. 
ــيرم ادامه دادم. با همه اينها  اما باز هم كوتاه نيامدم و به مس
وارد شدم و بي پروا و بدون ترس هر چه بايد گفتم. علتش هم اين 
بود كه مي دانستم يك روشنگري الزم است تا مردم چشمشان 
را باز كنند و بدانند در موسيقي پاپ چه مي گذرد، اما اعتراض من 
به جريان هاي مافيايي اغلب به دليل بي قانوني در هنر ايران بود 
ــت: «قانون براي همه ولي نه  ــكل همه جامعه ايران اس كه مش

براي يك عده خاص!»
ــيقي دهان به دهان چرخيده و عالوه بر اهالي  مافياي موس
ــبت به قبل  ــتند و نس ــانه ها مردم هم پيگير اين ماجرا هس رس
ــت. مافياي موسيقي هم عده اي  ــترده تر شده اس ديدشان گس
ــاس  ــتند كه برخالف آنچه جامعه تصور مي كند، فقط براس هس

روابط شان پيشرفت مي كنند و نه توانايي و ضوابط موجود.
فكر مي كنم دشمني هاي موسيقي پاپ و صلح و دوستي 
نسبي اهالي موسيقي سنتي هم از همين جا ريشه گرفته باشد. 
ــت، هم خواننده ها و نوازنده هاي سنتي  ــط اس هم پول وس
ــيقايي دارند. جايي كه بحث دانش و آگاهي به ميان  ــواد موس س

بيايد قطعا شكل درگيري ها هم متفاوت مي شود.
اين مافيا از چه زماني شكل گرفته و پررنگ شده است؟

ــي دارد و قبل از انقالب  ــيقي پاپ عمر طوالن ــاي موس مافي
ــته است. اگر درباره تفاوت هايش حرف بزنم چاپ  هم وجود داش

مي كنيد؟
بله. چرا كه نه!

ــيقي پاپ قبل از انقالب به يك  پس مي گويم. مافياي موس
ــتند.  ــيقايي را داش عده خواننده پر و بال مي داد كه توانايي موس
بنابراين با تكيه بر چاشني روابط حمايت مي شدند و چون توانايي 
ــير را به درستي طي مي كردند و حقشان هم بود كه  ــتند مس داش
موفق شوند و صدايشان شنيده شود؛ ولي مافياي موسيقي پاپ 
ــان، خواننده هايي را  ــد از انقالب روند ديگري دارد. اين جري بع
حمايت مي كند كه هيچ گونه لياقت و توانايي الزم براي پيشرفت 
ــان ساخته اند و ستوني  كردن ندارند و اگر جايگاهي را كه برايش
ــاخته اند از آنها بگيريد ديگر حتي يك  ــان س كه براي پيشرفتش
اسم هم از آنها باقي نخواهد ماند. خوانندگان پاپ قبل از انقالب 
ــتند كه بتوانند ارائه  ــدون حضور مافيا هم چيزي در چنته داش ب
دهند. چه بسا مي بينيم پس از پيروزي انقالب هم بسياري از آنها 
ــتند سر پا بايستند، اما خواننده هاي امروزي صدا و سوادي  توانس
ــان را خالي كند، چيزي از  ندارند و به محض اين كه مافيا، پشتش
آنها باقي نمي ماند. اين افراد فقط و فقط زنده شهرت هستند كه 
البته شهرتشان هم كاذب است و به صرف خواندن چند تا تيتراژ 

و حمايت هاي آنچناني شكل گرفته است. 
چند سال پيش جريان خوبي در موسيقي پاپ شروع شده 
بود. يكدفعه توقف كرد و ديگر خبر چنداني از خواننده هاي آن 
زمان نيست. جالب است جاي اين افراد را كساني گرفته اند 
كه وقتي به كنسرت هايشان مي رويم مي بينيم ترانه ها را هم 

اشتباه مي خوانند. 
ــال 76 تله فيلم  ــل اول مي دانم.  س ــودم را جزو نس ــن خ م
ــل دومي هم حساب شوم همدوره هاي من  خواندم ولي اگر نس
همه رفتند و هيچ كس اسمي ازش نمانده جز محمد اصفهاني 
ــته بودند  ــي رهنما. اين كه آنها هم آن زمان خيلي برجس و مان
ــا امروز هم  ــر آنه ــد. اگ ــك روز آن دوره را كار مي كردن ، موزي
ــر امروز هم بودند عمر  ــان امروزي بود. اگ كار مي كردند پاپش
كارشان به همين اندازه كوتاه بود. آنها هم چون براي بازار كار 
كردند عمرشان كوتاه بود، اما با اين تفاوت كه بازار موسيقي آن 
ــيقي را مي پسنديد و بازار امروز يك موسيقي  روز نوعي از موس

ديگر را. 
زماني كه شادمهر آمد و شش و هشتي خواند، بقيه هم كم كم 
وارد شدند. اين اتفاق آن زمان براي مردم جذاب بود چون تا قبل 
ــتيم. بعد  ــيقي را نداش ــد انقالب اين نوع موس ــران بع از آن در اي
ــد. باالخره دوره اينها هم  ــيقي هاي هاوس و ترنس آم هم موس

ــيقي رپ كه چند سال  ــوند. مثل موس مي گذرد و خاموش مي ش
پيش شروع شد. همه توي ماشين و خانه و خالصه همه جا رپ 
گوش مي دادند كه يكسري هجويات و توهين بود. رپ هم رفت 
و كمرنگ شد. هاوس و ترنس هم دچار همين حالت مي شود. 

شواهد مي گويد موسيقي من در همه اين سال ها و تغييرات 
ــال 1380 توليد كردم هنوز  ــت كاري كه س بازار هنوز زنده اس
ــتين آلبوم هايم را  ــت هنوز جرات اين را دارم كه نخس زنده اس
ــي امروزي ها اگر يك كاري  ــي بدهم تا گوش دهد. ول به كس
ــده، به قول  ــازند چهار ماه مجوز نگيرد، ديگر كار كهنه ش بس
ــد و صداهاي جديد  ــوض كنن ــد تنظيمش را ع ــان باي خودش

استفاده كنند. 
موسيقي چگونه ماندگار مي شود؟ 

ــت. موسيقي رياضي است. اگر  ــيقي دو، دوتا چهار تاس موس
ــيقي  ــي كه موس ــك غيرايراني بگوييد در مملكت ما كس به ي
ــواد ندارد، نت نمي داند و آكوردي كه مي گيرد  تنظيم مي كند س
را نمي شناسد، مي خندد، اما غربي ها وقتي مي خواهند كار توليد 
كنند هر قدر هم كار پاپ باشد و به روز، سازنده و تنظيم كننده اش 
تجربه دارد و تحصيالت،اما در ايران هر كسي يك سينتي سايزر 
ــلما مي تواند آهنگساز معروف شود  يا به قول مردم ارگ دارد مس
ــت و به  ــاورد ولي خب عمر موزيكش هم كوتاه اس ــول دربي و پ
عمق نمي رود. از ماست كه بر ماست يا به قولي هر كسي از ظن 
ــي با توجه به هدفي كه با آن وارد اين  ــد يار من، هر كس خود ش
ــده عمر هنري خودش، اندازه درآمدش، شهرتش و...  عرصه ش

را تعيين مي كند.
ــاني نماندند كه دنبال  از قديم هم نمونه زياد داريم دقيقا كس
عيش و نوش، در كافه ها خواندن و پول درآوردن بودند و فيلم هاي 
آبگوشتي قبل انقالبي و جلفي كه آن موقع هم ديدنش عذاب آور 
بودهـ  مثل همين عروس فراري هاي امروز كه مبتذل هستند ـ  
خيلي از خواننده هايي كه آن روزها مي خواندند هيچ اسمي ازشان 
ــت. چرا هر از گاهي اثري از آنها منتشر مي شود،  باقي نمانده اس
ــنود. از طرف ديگر نگاه كنيد حتي برخي  ــي آن را نمي ش اما كس
ــنتي هم دوره اي در همان فيلم آبگوشتي  ــتادان موسيقي س اس
مي خوانده اند! كسي كه فكر تفريح و خالي كردن جيب مردم باشد 
به همان نسبت كه به اين سمت پيش مي رود  به همان نسبت از 

ماندگاري و عمر موسيقي و ماندگاري خودش كم مي شود.
خيلي از موسيقيدانان خوب مثل فرهاد و محمد نوري، زمان 
ــان به اندازه اي كه اليق بودند، شناخته نشدند، اما بعد  زندگي ش
ــدند چون پايه هايي را ساختند، تكيه به  ــان شناخته ش از مرگش
جايي نزده بودند،  شعور و سوادش را هم داشتند و براي پول كار 
نمي كردند. محمد نوري كه به جرات بزرگ ترين خدمتگزار آواز 
ــيك در ايران است، در كل زندگي اش گوشه گير و  پاپ و كالس
ــور بود، اهل تبليغات و نمايش نبود، اما دنبال هنر و خدمت  مهج

به هنر مملكت بود. 
پس شما بيش از اين كه به تاثيرات جامعه بر هنرمند معتقد 

باشيد، به دنبال داشتن مسير شخصي هستيد.
تاثيرات محيطي و نياز هنرمند به حمايت شدن چيزي است 
كه در همه جاي دنيا و در هر محيطي احساس مي شود، اما فكر 
مي كنم بعد از مرگم هم كارهايم زنده خواهد بود و همين افتخار 
ــت پايه هاي كارم را از  ــت. تكيلفم با خودم روشن اس بزرگي اس
ــير حركت  ــف كردم كه دارم در همان مس ــوري تعري روز اول ط

مي كنم. 

از مسيري كه رفتيد پشيمان نمي شويد؟
باالخره، آدم ها اشتباه دارند. 

از اين نظر كه مسير خواننده هاي ديگر را نرفته ايد، چطور؟
اشتباه ها مسير آينده را روشن مي كنند از طرفي من هيچ وقت 
راهنماي خوب نداشتم يك آهنگساز نيامد مرا راهنمايي كند و در 
ــيري كه مي روم كمكم كند. اصال تقصير من نيست تقصير  مس
ــت بايد به سي وشش سالگي مي رسيدم و  كس ديگري هم نيس
ــكالت و سختي ها را تحمل مي كردم تا وقتي راه و  تمام اين مش

چاه را از هم تشخيص دهم.
با همه اين اوصاف قصد نداريد مسيرتان را تغيير دهيد؟

صد بار ديگر هم به دنيا بيايم، عاشقانه مي خوانم و اين اصل 
كار من است. 

مطمئـن هسـتيد عاشـقانه هايتان ميان ايـن همه صداي 
مختلف گم نمي شود؟

ــوان كرديد كه  ــن موضوع را عن ــار ديگر هم اي ــما يك ب ش
ــه خاطر كم كاري فراموش  ــم بين اين همه خواننده ب نمي ترس
شوم. بگذاريد نكته اي را بگويم. در اين چند سال اخير اصال برايم 
مهم نيست كه چه كسي بيايد و چه كسي نيايد. هر كسي دوست 
دارد بيايد بخواند و آلبوم توليد كند.   مساله ما كم و زياد شدن تعداد 
خواننده ها نيست. مساله كيفيت است، مساله اينجاست كه يك 
ــي اجرا نمي شود؛ قانون بايد براي همه باشد، اما اين  اصل اساس
ــت و تنها براي عده خاصي است. موسيقي پاپ عرصه  طور نيس

بي قانوني شده است.
منظورتان را متوجه نمي شوم. از چه نظر؟ 

ــت، وقتي با سدي برخورد  ــيقي قانون وجود داش اگر در موس
ــون حاكم بر  ــودم مي گفتم قان ــدم و با خ ــردم آرام مي ش مي ك
ــان را بگذاريد  ــور حكم مي كند. خودت ــيقي اين ط عرصه موس
ــال  ــاي من! آلبوم خوبي را توليد مي كنم و گرفتن مجوز دو س ج
ــه آقايان از ما بهتران  ــد، اما از آن طرف مي بينم ك  طول مي كش

يك هفته اي مجوزشان صادر مي شود.
اين مدت اخبار زيادي هم مبني بر خداحافظي شما از دنياي 

موسيقي منتشر شده است. اين اخبار را تائيد مي كنيد؟
من گفتم و باز مي گويم كه با موسيقي خداحافظي خواهم كرد 
اگر شرايط به همين شكلي كه هست باقي بماند. من توان خروج 
ــته ام، اما به عشق مردم و موسيقي و هنر كشورم،  از وطن را داش
به اميد پيشرو بودن و طاليه دار شدن امروزي موسيقي متفكرانه 
ــرزمينم ماندم و با اين كه  ــورم، به اميد خدمت به فرهنگ س كش
ــيقي و خودم و آواز و صدا و فرهنگ و ادب و هرچه  بارها با موس
ــت قهر كردم، اما مي بينيد كه هنوز پايبند اعتقاداتم  ــق اس عش
هستم و مانده ام تا به مردم خدمت كنم.  يك هنرمند براي بهتر 
كار كردن نيازمند زندگي بهتر است، نيازمند آرامش و اميد است، 
همه چيزهايي كه من براي رسيدن به آنها تالش زيادي كردم، 
ــرايط اجازه داشتن يا حتي نزديك شدن به اين آرزوها را به  اما ش

من نداده است.
پس فعال هستيد و قصد خداحافظي نداريد؟

ــرفت  ــب و براي پيش ــا وقتي همه در فرصت مناس ــه، ام بل
ــاي همديگر  را خالى  ــراي حذف يك رقيب زيرپ ــان يا ب خودش
مى كنند، وقتي براي كالهبرداري و دزدي و به اسم طراح لباس 
ــوند و وقتي همه داشته هاي مالي ام با  ــيقي مى ش وارد بازار موس
ــبه به باد مي رود و... آيا جايي براي من در اين  برنامه ريزي يكش

آشفته بازار باقي مي ماند؟

با حميد حامي، خواننده

 موسيقى پاپ 
يعنى پول 
تجارت، سياست

اشاره
ــيم؛  ــي از خواننده هاي پاپ كه صدايي متفاوت دارد مي شناس ــوان يك ــه عن ــي را ب ــد حام حمي
خواننده بلند قامتي كه در مقايسه با ديگر همكاران خود، كم كارتر است البته خودش معتقد 
ــال  ــيقي در چند س ــواس حرفه اي كه دارد، جريان نه چندان قابل قبول موس ــت در كنار وس اس

اخير باعث فاصله گرفتن و كم كاري اش بوده است.
ــود، همچنان  ــيقي ش ــت تا چند روز آينده جديدترين آلبومش روانه بازار موس حامي كه قرار اس
انتقادهاي تند و تيزي به فضاي موسيقي پاپ كشور دارد تا آنجا كه بصراحت مي گويد: باعث 

شرمندگي ام است كه اسم خواننده پاپ روي من است.

باعث شرمندگي ام است كه 
اسم خواننده پاپ روي من 
است. به همين دليل هر جا 
مي روم مي گويم من 
سابقه آواز 
كالسيك دارم و 
پاپ هم مي خوانم 
يا مي گويم 
خواننده پاپ 
كالسيك هستم

حامي:

جم
جام 

س: 
 عك
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ــتم در  ــري حمايت از زنان در قرن بيس ــاي فك جنبش ه
كشورهاي غربي، امواج بسياري را ايجاد كرد . اين جنبش ها 
و مكتب ها اواخر قرن بيستم و نيز در حال حاضر به كشورهاي 
ــاز مباحث و مناقشات اجتماعي  ديگر نيز نفوذ كرد  و زمينه س
و گاه سياسي در اين كشورها شد  و كشور ما نيز نه تنها از اين 
واقعيت مستثنا نبود، بلكه به علت وجود زمينه مباحث فكري 
در ايران، دامنه اين جريان جديد، در ايران بسيار گسترده تر از 

بسياري از كشورهاي همجوار بود. 
ــور ما عمدتا هرگونه بحث در باب اعتراض  امروزه در كش
ــتي  ــا عنوان مباحث و جريان هاي فمينيس ــس مونث را ب جن
ــذاري دو گونه واكنش ديده  ــند و در برابر اين نام گ مي شناس
مي شود؛ متجددان كه به تائيد محض اين مباحث مي پردازند 
و متحجران كه همين نام گذاري را دستاويز شيطاني دانستن 
ــي در چارچوب تهاجم  ــد و آنها را جريان ــن مباحث مي دانن اي
فرهنگي تبيين مي كنند. تهاجم فرهنگي واقعيتي مسلم است 
ــبت به آن  كه همه اصحاب فكري و مديريتي جامعه بايد نس
ــاس باشند و در برابر آن تدابيري بينديشند اما اين كه هر  حس
گونه مباحث فكري و جامعه شناختي را با اين بهانه در نطفه از 
بين ببريم، رويكردي صحيح، موجه، عقالني و مشروع نيست. 
ــائل مربوط به زنان در  اين بزرگ ترين معضل در ارتباط با مس
ــاله بنيادي تر نشات  ــت كه خود از يك مس جامعه معاصر ماس
ــت كه گويي اين توافق  ــاله بنيادين اين اس مي گيرد. آن مس
ــده است كه هر گونه  ــته در ناخودآگاه جمعي ما ثبت ش نانوش
مباحث فكري بويژه مباحث جامعه شناختي كه پيشينه اي در 
انديشه هاي متفكران غربي دارد، پيش از هر چيز، دين را نشانه 
ــان در  ــه و به باورهاي ديني مردم حمله مي كند. بدين س رفت
ــه هاي ما، دوگانگي اي بنيادين تحت عنوان دينداري  انديش
در برابر خردورزي به وجود آمده كه با قرار دادن اين دو مقوله 
ــث فكري و بويژه جامعه  ــير مباح مقابل يكديگر، از ابتدا مس

شناختي را به سمت نادرستي سوق مي دهد. 

علت اين مساله بنيادين آشكار است. جامعه ما، جامعه اي 
ــردم، داراي  ــاس باور ديني اكثريت م ــت كه براس ديني اس
ــي است كه در عين دعوي مردمي بودن، تقابل  نظامي سياس
ــي دارد. اين زمينه جامعه  ــكاري با نظام هاي مدرن غرب آش
ــژه طيف هايي كه به  ــيت افراد بوي ــناختي، موجب حساس ش
ــه جامعه را دنبال  ــق، مباحث مربوط ب ــكل نه چندان دقي ش

مي كنند نسبت به مقوله دين شده است. 
راقم اين سطور قصد دارد نكاتي را در ارتباط با اين موضوع 
بويژه آنجا كه بحث در باب مسائل مربوط به جايگاه زنان در 
جامعه است، متذكر شود. بحث درباب مسائل جامعه شناختي 
ــت. نه تنها براي  ــوط به زنان، يك ضرورت اجتماعي اس مرب
ــي تاريخ. حال اگر در  ــان ما، بلكه براي همه جوامع در ط زم
برهه هايي از تاريخ نسبت به اين مساله بي توجهي شده، اين 

دليل بر تداوم اين بي توجهي در زمانه ما نيست. 
ــته  ــت كه مناديان اعتراضات برخاس نكته ديگر اين اس
ــتداللي و  ــت از منظري منطقي و اس از طيف زنان، اگر بناس
هدفمند مطرح شود بايد سخن خود را در چارچوب استداللي 
و به نحوي مطرح كنند كه در فضاي عقالني قابل طرح باشد 

و امكان تفاهم در باب مقدمات آن فراهم باشد. در پي همين 
ــرش مخالفت ها در باب  ــوع، آنها بايد خود را آماده پذي موض
مقدمات، نتايج و نحوه استدالل هاي خود از سوي طيف هاي 
متفاوت جامعه فكري و مناقشه هاي آنها كنند. اگر اين شرط 
ــياري از كجروي ها و مسائل غيرواقعي و  ــود، بس برآورده ش
پاسخ ها و حساسيت هاي ناشي از اين مسائل غيرواقعي ايجاد 
ــد.   اين گونه، بحث حول محور مباحث مربوط به  نخواهد ش
ــه دينداري و تجدد  ــاي اين كه حول محور دوگان ــان به ج زن
ــورد توافق عقالني بويژه  ــردد، بر آموزه هاي بنيادين و م بگ
ظلم و عدالت استوار مي شود. بنابراين، در طرح اوليه مباحث 
ــيت اوليه ــدن حساس ــه زنان، زمينه برانگيخته ش  مربوط ب

 سنت گرايان و بويژه متحجران، ايجاد نمي شود. 
ــان از منظر آموزه هاي خرد  ــا طرح مباحث مربوط به زن ب
ــتاورد مهم دست مي يابيم: اول اين كه به  جمعي، ما به دو دس
ــل مي شويم كه نزد همگان دسترس پذير است و  خرد متوس
دوم از آنجا كه جامعه ديني ما بر مبناي اصول مسلم باور هاي 
ديني، حجيت و اعتبار عقل را به رسميت مي شناسد و در سيره 
ــردن از آموزه هاي اوليه عقالني  ــه و اهل بيت نيز آغاز ك ائم
ــبوق به سابقه است،  در مباحث مورد اختالف اجتماعي، مس
ــورد پذيرش دين به  ــروع و م ــث خود را در چارچوبي مش بح

پيش مي بريم. 
ــايان توجه  ــا پذيرش نكات قبلي ش ــه ديگري كه ب نكت
ــت آموزه هاي ظلم و  ــائل زنان با محوري ــت، بحث از مس اس
ــت، هم پذيرفته  ــي از ظلم و پذيرش عدال ــت. نه عدالت اس
ــوي ديگر، در جامعه ما  ــت و هم باورهاي ديني. از س خرد اس
ــرقي و اعم از  ــون اكثر جوامع ديگر ـ  اعم از غربي و ش همچ
ــيب پذيري و مظلوم واقع  ــنتي و مدرنـ  ميزان آس جوامع س
ــوي جنس مخالف در زنان بسيار بيشتر از مردان  ــدن از س ش
ــاني و ظلم، ممكن است در جامعه اي  ــت. اين آسيب رس اس
ــنت گرايانه و در جامعه ديگر از خاستگاه  ــتر با رويكرد س بيش
ــا هيچ يك از اين دو،  ــد. ام تجددخواهانه صورت گرفته باش
ــنتي و باورهاي  ــل عقالني براي حمله به ديدگاه هاي س دلي

ــاي ديني در جوامع ديني و  ــيدن باوره ديني و به چالش كش
حمله به نگرش هاي جامعه شناختي مدرن در جوامع متجدد 
ــتند و  ــنتي و متجدد، بحث پذير هس ــت. نگرش هاي س نيس
مناقشه در باب درستي و نادرستي آنها، منطقا اشكالي ندارد، 
ــوي مردان  ــا اين كه ظلم هايي كه طي تاريخ بر زنان از س ام
ــتري نسبت به زنان  ــتر جوامع، قدرت بيش كه معموال در بيش
ــنتي يا  ــد بودند، صورت گرفته، معلول نگرش هاي س را واج
ــور بدانيم، منطقا  ــم در هر يك از دو جامعه مذك ــدرن حاك م
موجه نيست، چرا كه اين ظلم ها احتماال معلول قدرت طلبي 
ــيوه اي ناموجه و حتي نامقبول از منظر  و حفظ حاكميت به ش

شرع و مذهب صورت گرفته است. 
ــناختي  ــر مناديان و طراحان بحث جامعه ش ــن اگ بنابراي
ــث خود از منظري  ــان، هم خواهان طرح مباح ــوط به زن مرب
ــان هدفمند  ــتند و هم خواهان اين كه مباحثش عقالني هس
ــدـ  و نه  ــند و مورد قبول جامعه باش و منتج به نتايج خردپس
صرفا در حد صرفا ايجاد موج هاي زودگذرـ  بايد بحث خود را 
متمركز بر همان مساله اصلي كنند و با رويكرد ظلم ستيزانه   

پيش برند. 
ــناختي مربوط  ــر چنين رويكردي در مباحث جامعه ش اگ
ــنت گرا و  ــيت هاي طيف س ــود، نه حساس به زنان حاكم ش
اصول گرا، بدون دليل و بدون ايجاد مساله اي واقعي انگيخته 
ــي بيجاي تجددزدگان ايجاد  ــود، و نه زمينه ذوق زدگ مي ش
ــردي مي تواند به واكاوي  ــد. در ضمن چنين رويك خواهد ش
ــنت ديني بينجامد، بدين نحو كه پژوهشگران اين مساله  س
ــم تاريخي كه به  ــرار دهند كه فالن ظل ــتجو ق ــورد جس را م
ــت برخاسته از  جنس زنان صورت گرفته تا چه حد ممكن اس
ــد. به اين سان ابتدا، نوك پيكان  آموزه هاي اصيل ديني باش
مساله نه به سمت دين و باورها، بلكه به سمت مسائل اصلي 
ــود. در ثاني وقتي  ــت معطوف مي ش ــم و عدال ــون ظل اي چ
ــت كه  ــخن از ديانت به ميان مي آيد، به اين خاطر اس هم س
ــتگاه ظلم، بعضا داعيه مذهب دارد و اين پژوهش براي  خاس
راستي آزمايي او صورت مي گيرد و نكته مهم تر اين كه، وقتي 
ــي صورت مي گيرد، معموال آشكار خواهد شد  چنين پژوهش
سنت و تفكر اصيل اسالمي با چنين خاستگاهي نسبت ندارد 
و بلكه بالعكس عمدتا بعضا با دستوراتي در باب رفتار با زنان 
ــويم كه حتي امروزه از سوي پايبندترين افراد به  مواجه مي ش
حقوق ديگران احتماال رعايت آنها دشوار است. نكته مهم تر 
ــيره معصومين، گفتمان  اين كه گفتمان حاكم بر زندگي و س
ــان ها بويژه طيفي كه از قدرت كمتري  نهي ظلم به همه انس
برخوردارند، همچون زنان و كودكان است تا جايي كه نه تنها 
ــبت به زنان، بلكه حتي وجود  زورگويي و تحكم بي دليل نس
ــبت به شوهر يا  هرگونه هراس اضطراب آور در وجود زن نس

پدرش، رذيلتي اخالقي براي آنها محسوب مي شود. 
ــايان توجه در اينجا، توجه به سبك زندگي  نكته ديگر ش
ــژه بانوي  ــت، بوي ــالم اس ــان الگو در دين اس ــگاه زن و جاي
ــالم حضرت زهرا(س) و نيز دختر بزرگوارشان  بي همتاي اس
ــم اهل بيت پيامبر  ــري(س)  كه در عين حفظ حري زينب كب
ــي به گونه اي  ــته، در فعاليت هاي اجتماع ــه نحوي شايس ب
ــر و ماندگار در تاريخ حضور يافتند و نمايانگر اين واقعيت  موث
هستندكه سكوت و انفعال زنانه موجود در برهه هايي از تاريخ 

با تفكر اصيل اسالمي نسبي ندارد. 

ــودكان و نوجوانان  ــراي ك ــايد ب ــتان هايي كه ش «داس
ــت.» اين  ــاالن اس ــل براي بزرگس ــي در اص ــته اند ول نوش
ــتان  ــف يكي از ويژگي هاي مهجور مانده از كتاب داس تعري
ــتان است؛ كتابي كه چون زماني در كودكي خوانده شده  راس
ــت، ديگر گمان مي رود در بزرگي نبايد سراغش رفت، اما  اس
ــده كه دقيقا در  ــته ش حرف هايي در اين كتاب دو جلدي نوش
ــن زندگي هر روزه ما كاربرد دارد: براي كار كردنمان، فكر  مت

كردنمان، تقسيم زمان بندي هاي روزانه مان و... .
جلد اول داستان راستان با تشويق به علم آموزي و به كار 
ــت آوردن و رفع  ــخصي براي پول به دس گرفتن نيروهاي ش
ــخصي آغاز مي شود. آنجا كه مردي براي گرفتن  نيازهاي ش
پول نزد رسول اكرم(ص) مي رود و پيش از گفتن خواسته اش 
ــش را مي گويند  : «هر كس از ما كمكي بخواهد  ــر جواب پيامب
ــت  ــي بي نيازي بورزد و دس به او كمك مي كنيم ولي اگر كس
حاجت پيش مخلوقي دراز نكند، خداوند او را بي نياز مي كند.» 
ــاور به حرف  ــود تا مرد با ب ــه بار تكرار مي ش ــن ماجرا س و اي

ــتعدادي  ــر و با تكيه به خدا و نيرو و اس پيامب
ــته به اولين كاري  كه او درونش وديعه گذاش
كه به ذهنش مي رسد دست مي زند و كم كم 
ــتري به دست مي آورد و بدون  پول هاي بيش
ــخصيتش توانايي خودش را  ــدن ش خرد ش
مي يابد و اين را مديون پيامبري است كه به او 
بي نيازي را آموخته است. (داستان مردي كه 
كمك خواست. ج1) «خواهش دعا»  عنوان 
داستان سوم كتاب است  كه در آن فقيري به 
حضور حضرت صادق(ع) مي رسد و از ايشان 

ــعت رزق بيابد و با جواب  ــد برايش دعا كنند كه وس مي خواه
عجيب امام مبني بر هرگز دعا نكردن بر چنين خواستي مواجه 
مي شود. امام دليلش را چنين توضيح مي دهند: «براي اين كه 
خداوند راهي براي اين كار معين كرده است. خداوند امر كرده 
ــه روزي را پي جويي كنيد و طلب نماييد. اما تو مي خواهي  ك
در خانه خود بنشيني و با دعا روزي را به خانه خود بكشاني.» 
اين كه كمترين كار را بكنيم يا اصال هيچ كاري نكنيم ولي در 
ــيار دعا كنيم تا روزيمان زياد شود هنوز بين برخي  ازايش بس
ــا بودن را از متن بسياري از  ــت. تالشگر و كوش از ما رايج اس
ــتان هاي منقول مي توان دريافت و البته شادابى حاصل  داس
ــبك زندگي، زيرا طبق الگويي بي نقص كار كردن    از اين س

انسان را شاداب مي كند.
داستان راستان فقط به چنين داستان هايي اكتفا نمي كند، 
ــن آرامش دهنده در جهان نيز مي گويد. مثال در  بلكه از قواني
ــتان شتردواني (ج 2) از شتر حضرت رسول مي گويد  كه  داس
ــابقات شتردواني برنده مي شد. تا اين كه  معموال در تمام مس
مردي اعرابي قصد مسابقه با اين شتر را داشت و ديگران كه 
فكر مي كنند چون اين شتر از آن پيامبر است هميشه بايد ببرد، 
ــخصا در مسابقه شركت كردند  اين بار ديدند پيامبر اگرچه ش

ولي مرد اعرابي برنده شد. پيامبر در برابر فكر اشتباه آن گروه 
و ناراحتي شان از باخت فرمودند: «اين كه ناراحتي ندارد. شتر 
من از همه شتران جلو مي افتاد، به خود باليد و مغرور شد. پيش 
ــت ندارم. اما سنت الهي است كه روي  خود گفت من باالدس
ــتي ديگر پيدا شود و پس از هر فرازي نشيبي  ــتي، دس هر دس

برسد و هر غروري در هم شكسته شود.»
يا در داستان حق برادر مسلمان (ج 2) كه امام صادق (ع) 
ــردن مي گويد و نه ذكر  ــرار عبداالعلي، از ذكر ك ــس از اص پ
گفتن. ايشان مي فرمايند: مقصودم از ياد كردن خدا اين نيست 
كه پيوسته سبحان اهللا و الحمدهللا بگويد. مقصودم اين است 
كه شخص آن چنان هوشيار باشد تا با كار حرامي مواجه شد، 

ياد خدا كه همواره در دلش هست جلوي او را بگيرد.»
ــيوه داستان گويي استاد مطهري آنقدر جذاب است كه  ش
ــتان شوق شروع متفاوت ما را وادار مي كند به  در آغاز هر داس
ــتان ها فقط آنچه را الزم است مي گويند.  ــيم و داس انتها برس
ــير  نه توصيف هاي زياد كه مطلب را از ياد ببرند و خواننده اس
ــود و نه اختصار گويي هاي گيج كننده تا جايي  حشوگويي ش
كه مجبور به بستن كتاب شويم. بعضي داستان ها با مهم ترين 
ديالوگ شروع مي شوند و بعضي با توصيفي 
ــايي ها  كوتاه. نحوه بيان نقطه اوج و گره گش
ــت.  ــتان متفاوت از ديگري اس ــر داس در ه
ــتان ها منبع مشخص  عالوه بر اين تمام داس
ــي جمالت ترجمه  ــد و حتي براي بعض دارن
ــورت زيرنويس  ــده، عبارت عربي به ص ش
ــي كتاب ها كه  ــت. اين كار در بعض آمده اس
ــل مي كنند  ــه نق ــتان هايي از ائم در آن داس
ــل قول ها و  ــط نق ــرد و فق ــورت نمي گي ص
ــود، كاري كه  نقل به مضمون ها بيان مي ش
ــب كه دقت در آن  ــود پس از مدتي اصل مطل ــب مي ش موج
وجود داشته كمرنگ شود و فقط نقل هاي مانده در حافظه ها 

منتقل شود.
ــد تا راه  ــتان مي خوانن ــا  كه داس ــم از آنه ــب مي كن تعج
ــه گاهي اوقات  ــه اثري پناه برده اند ك ــد ولي در اصل ب بيابن
ــرار مكررات ــت و فقط تك ــز پراكنده گويي نيس ــزي ج  چي
 دل مشغولي ها ست. نه راه را نشان مي دهد و نه آرام مي كند. 
ــتان خواني هايي دلخوشي هاي پوچي هستند كه  چنين داس
ــاس رضايت از حركت به ما مي دهد، حركت  فقط كمي احس
ــد. ولي در نهايت همه تالشمان پوچ مي شود.  ــوي رش به س
ولي داستان راستان، زندگي را آن گونه كه مخصوص نشاط 

مومنانه است و اميدواركننده و قابل اعتماد نشان مي دهد. 
ــتيم با اتكا به هر چيزي كه برايمان  ــني كه هس در هر س
ــتان راستان را بخوانيم. اين  اعتبار دارد مي توانيم دوباره داس
ــتان شامل  ــتان راس ــت. داس كتاب فقط براي كودكان نيس
ــني  ــت كه هر كس با هر س ــده اي اس ــخن هاي زنده كنن س
ــب با زندگي امروزش ببرد، زيرا  مي تواند از آن بهره اي متناس
سخن از داستان ها و جمالتي است كه از قبل برايش گفته اند 
كه: إِنَّ َحِديَثَنا ُيْحيِي الُْقُلوَب (وسائل الشيعه، ج 27، ص 93)

زندگي نو با راستان حق انديش
كتاب «داستان راستان» استاد مطهري يادآور سلوك زندگي معنوي است

حورا نژادصداقت/ جام جم

زنان، ظلم و جامعه
مباحث مربوط به جامعه شناختي  زنان، نيازمند رويكردي هدفمند، واقع بينانه و خردگراست 

ساعد فيض آبادي/ جام جم

 اگر مناديان و طراحان بحث جامعه شناختي 
مربوط به زنان، هم خواهان طرح مباحث خود 

عقالني هسـتند و هم خواهان اين كه از منظري 
مباحثشان هدفمند و منتج 
به نتايج خردپسند و مورد 
قبول جامعه باشد   
بايد بحث خود را 
با رويكرد 
ظلم ستيزانه  
پيش برند  

نكته

حسين آشتياني / جام جم

وقتي سخن از رقابت انتخاباتي مي شود، بارها اين تشبيه 
صورت گرفته و مي گيرد كه عرصه انتخابات همچون عرصه 
ــت. دو يا چند گروه در اين عرصه با  ــي اس يك رقابت ورزش
ــتند و هر يك از اين گروه ها داراي  هم در رقابت و جدال هس
ــي از گروه ها به پيروزي  ــتند و در نهايت، يك طرفداراني هس
ــد و گروه هاي ديگر بازنده خواهند شد؛ بنابراين در هر  مي رس
انتخاباتي همچون يك رقابت ورزشي، نهايتا طرفداران گروه 
ــحال و شادمان هستند و طرفداران گروه بازنده،  پيروز، خوش

ناراحت و غمگين. 
ــت. عرصه رقابت  ــبيه تا حدود زيادي صحيح اس اين تش
ــت،  ــي اس ــك بازي و رقابت ورزش ــون ي ــي همچ انتخابات
ــت؛ اما  ــي. اين از قوانين بازي اس ــي دارد و بازندگان برندگان
ــوش كرد: هرچند انتخابات  ــا يك نكته را نبايد فرام در اينج
همچون يك بازي ورزشي، يك بازي است كه داراي قوانيني 
ــت و بر مبناي اين قوانين، برندگان و بازندگان اين رقابت  اس
ــته باشيم انتخابات  ــوند، اما بايد به ياد داش ــخص مي ش مش
ــت كه براي سرگرمي افراد طراحي شده  صرفا يك بازي نيس
ــه تبعات واقعي براي يك  ــد. نتايج انتخابات در هر زمين باش
ــت  ــه يا گروه دارد و براي مثال در مورد انتخابات رياس جامع
جمهوري، تعيين كننده سياست هاي چهارسال آينده اعضاي 

جامعه است. 
وقتي در يك رقابت ورزشي، يك گروه به پيروزي نهايي 
مي رسد، تيم پيروز جايزه نهايي را از آن خود مي كند و حاميان 
ــت تيم هاي بازنده  ــادي مي پردازند؛ ولي قرار نيس ــه ش آن ب
ــپارند و  اختيار امور خود را براي مدت معيني به تيم پيروز بس
ــروه پيروز بر حاميان گروه بازنده حكمراني و تصميم هايي  گ
اخذ كند كه در زندگي گروه بازنده تاثيرگذار باشد، بلكه گروه 
ــور مربوط به خود، به برنامه ريزي  ــده با اختيار در مورد ام بازن

براي پيروزي در رقابت هاي بعدي مي پردازد. 
اما درباره انتخابات در عرصه سياسي چنين مطلبي صادق 
نيست. در عرصه رقابت هاي مجلس، وقتي نماينده اي از يك 
ــهر، بلكه  ــهر به مجلس راه مي يابد، نماينده تمام مردم ش ش
ــت و وقتي فردي به عنوان نامزد پيروز  ــور اس تمام مردم كش
انتخابات رياست جمهوري معرفي مي شود، او رئيس جمهور 
همه افراد كشور خود حتي كساني كه به او راي نداده اند، است 
و تصميم هاي او در سرنوشت همه هموطنانش، حتي افرادي 

كه اصال در انتخابات مخالف او هستند، تاثيرگذار است.  

 مسئوليت اخالقي پيروز انتخابات
ــاي انتخاباتي، محدود به  ــاس، پيروز رقابت ه بر اين اس
ــبت با حاميان خود،  ــت، نه صرفا در نس حدود اخالقي اي اس
ــي نمايندگي  ــا همه افراد جامعه اش. كرس ــبت ب بلكه در نس
ــام قهرماني  ــت جمهوري، يك ج ــس يا صندلي رياس مجل
ورزشي نيست كه تيم برنده آن را بدون قيد و شرط متعلق به 
ــت كه از سوي  ــئوليت ها، امانتي اس خود بداند؛ بلكه اين مس

بخش اعظمي از جامعه به فرد پيروز سپرده شده است.1
ــال حاميان  ــات در قب ــروز در انتخاب ــرد پي ــئوليت ف مس
ــاي انتخاباتي اي كه  ــت. او  بايد به وعده ه ــخص اس او، مش
ــروز در رقابت هاي انتخاباتي، چه  ــل كند؛ اما فرد پي داده، عم
ــئوليت هاي اخالقي اي را نسبت به افرادي كه از حاميان  مس
ــخ به اين پرسش بايد به اين نكته  ــتند، دارد؟ براي پاس او نيس
ــته باشيم كه تصميم هاي فرد پيروز در اداره  بيشتر توجه داش
كشورـ  در باب رياست جمهوري  ـ  يا قانونگذاريـ  مثال در باب 
ــت همه افراد جامعه تاثيرگذار  ــات مجلس  ـ  بر سرنوش انتخاب
است. فرد پيروز  بايد تصميم هاي خود را بر مبناي منطق، عقل 
و علوم روز و همچنين حدود اخالقي و هنجارهاي مورد قبول 
جامعه اتخاذ كند، به گونه اي كه بتواند از تصميم هاي خود در 

برابر پرسش هاي مردم و رسانه ها به نحو معقول دفاع كند. 
ــات به عنوان نامزد  ــوي ديگر، افرادي كه در انتخاب از س
ــود نمايانگر  ــيدند، خ ــد، ولي به پيروزي نرس ــركت كردن ش
ــتند. فرض كنيم در يك  افكار طيف هاي مختلف جامعه هس
ــف» و 30 درصد به  ــد جامعه به فرد «ال ــات، 55 درص انتخاب
ــرد «ج» راي دادند. فرد «الف»  ــرد «ب» و 15 در صد به ف ف
ــاال قوانين انتخاباتي، فرد  ــت و احتم پيروز اين انتخابات اس
ــته  ــه آراي بازنده ها توجهي داش ــزم نمي كند ب ــروز را مل پي
ــت را به فرد «الف»  ــئوليت مورد رقاب ــد و اختيار تام مس باش
ــپارد؛ اما اخالق انتخاباتي ايجاب مي كند فرد پيروز به  مي س
ــته باشد و درباره  ــت خورده توجه داش آراي نامزدهاي شكس
ــته هاي حاميان آنها پژوهش كند و ببيند مطالبات اين  خواس
ــت خورده چه بوده و  حاميان در راي دادن به نامزدهاي شكس
ــخ گويد.  آن مطالبات را در حد توان و در چارچوب قانون پاس
ــروع و قانوني 30 درصد  ــد تقاضاهاي مش او  بايد از خود بپرس
ــرد «ب» راي دادند و 15 درصد جامعه كه به  ــه كه به ف جامع
ــت و اين تقاضاها را در حد  فرد «ج» راي داده اند، چه بوده اس

توان و در چارچوب قانون پاسخ گويد.  
 اخالق مسئوالن و اخالق عمومي

ــئوالن عالي رتبه،  ــوي مس رعايت اخالق در جامعه از س

ــطح عمومي جامعه  به نحو ناخودآگاه به رعايت اخالق در س
ــاس كنند   ــاري مي كند. اگر طيف هاي مختلف جامعه احس ي

مسئوالني كه از طريق انتخابات معين شدند، حتي خود را ملزم 
ــته هاي نامزدهاي بازنده  ــخ به خواس به رعايت حقوق و پاس
ــوددر اوج  ــاس احترام موجب مي ش انتخابات مي دانند، احس
رقابت هاي انتخاباتي الزام به احترام به رقبا از سوي بدنه پايين 
ــرايت كند؛ چرا كه در عرصه رقابت هاي  جامعه به نامزدها س
انتخاباتي، خواسته ها و مطالبات، معموال كنش هاي نامزدها 
ــد و حال آن كه بعد از انتخابات، كنش هاي  را مديريت مي كن
نامزدهاي پيروز انتخابات كه اكنون مسئوالن جامعه هستند، 

رفتار جامعه را سمت و سو مي دهد. 
بدين سان دروني شدن اخالق در جامعه فرآيندي دوسويه 
است كه از سوي مردم به سمت نامزدها و از سوي مسئوالن 
ــارت ديگر، قدرت،  ــود. به عب ــمت مردم هدايت مي ش به س
ــردن اخالق در ديگران دارد،  ــري تعيين كننده در دروني ك اث
ــدرت پدر و مادر مرجعيتي  ــه كه در يك خانواده، ق همان گون
ــوان مي دهد، اصول  ــد كه به آنها ت ــراي آنها ايجاد مي كن ب
ــبت به مسائل  ــل بعدي منتقل يا آنها را نس اخالقي را به نس
ــت كه هر  اخالقي بي بند و بار كنند؛ البته ترديدي در اين نيس
فرد در تعيين اصول اخالقي خود مختار است، اما افرادي كه 
ــتند، در تصميم هاي او  ــبت به زندگي او داراي قدرت هس نس

نيز تاثيرگذارند.
ــبت  ــه نيز افرادي كه داراي وجاهت و قدرت نس در جامع
ــول اخالقي  ــد الگوهاي اص ــتند، مي توانن ــه يكديگر هس ب
ــردم كه در جريان  ــان م ــه ديگران منتقل كنند. بدين س را ب
رقبات هاي انتخاباتي قدرت تعيين سرنوشت خود و نيز تعيين 
نامزد پيروز را دارند، مي توانند با رفتار خود، معيارهاي مطلوب 
ــزد پيروز كه  ــه نامزدها معرفي كنند و نام ــي خود را ب اخالق
ــئوليت را اخذ مي كند، مي تواند با رعايت اصول اخالقي  مس
ــده و اين  در رفتار خود، همچون الگويي براي جامعه ظاهر ش

اصول را به اقشار جامعه منتقل كند. 
 

پانوشت:
ــخصيت هاي مهم  ــوي ش ــالمي، چنين مطلبي از س ـ  در نظام جمهوري اس  1
ــميت  ــام خميني(ره) و رهبر معظم انقالب هم به رس ــژه ام ــام، بوي ــذار نظ و تاثيرگ
شناخته شده و هم مورد تاكيد قرار گرفته است. مسئوليت هايي كه از سوي مردم 
ــت اخالقي و الهي كه فرد  ــود، همچون امانتي اس ــپرده مي ش به افراد مختلف س
ــام وظايفش، امانتداري خود  ــدارد و با انج ــاس ب ــد آن را پ ــات،  باي ــروز در انتخاب پي

را به اثبات رساند.

اخالق پيروزي و جامعه اخالقي
دروني كردن اصول اخالقي، فرآيندي دوسويه بين مردم و نمايندگان آنهاست
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پونه شيرازي   /   گروه جامعه

شايد در ابتدا به نظر برسد  صحبت كردن از انساني كه معنا 
ــوم مادر و مادري را در قلب و جان خود مي پروراند،  كار  و مفه
مشكلي نخواهد بود، اما اين تنها ظاهر قضيه است بخصوص 
ــط به اصلي ترين مفهوم مادر يعني مظهري  در زماني كه فق
ــي و اين جمله  ــت و مهرباني بينديش از ايثار،  فداكاري،  گذش
معروف را به ياد بياوري كه بهشت زير پاي مادران است. يعني 
ــت،  فقط به واسطه مادر بودن و نه چگونه مادري بودن،   بهش

بر يك مادر رواست. 
حال اگر پاي صحبت پدرها و مادرهايمان كه نسل پيش 
ــنيد كه مادرانشان پختند،   ــتند،  بنشيني،  خواهي ش از ما هس
ــتند،  دوختند،  سوختند و ساختند تا آنها چيزي بشوند كه  شس
ــتند. يعني مادرانشان زناني بودند كه هيچ لذتي از  امروز هس
ــا پايان عمر خود  ــان ت ــان نبردند تا براي فرزندانش زندگي ش

مادري كنند. 
ــر جامعه يا فرهنگ  ــن ماهيتي از وجود مادر در كمت چني
ــود و حتي در جامعه امروز ما نيز  ــده و مي ش ديگري ديده ش
ــتاب امروزي و ساختارهاي  تحت تاثير زندگي صنعتي پرش

فرهنگي وابسته به آن،  در حال كمرنگ شدن است. 
ــر درمي يابي كه  ــر و نگاهي عميق ت ــا ديدي فرات پس ب
ــه از عهده و  ــت ك ــاي مادر پيچيده تر از آن اس ــوم و معن مفه
ــطه مهر و عطوفت ذاتي اش نسبت  توان هر زني تنها به واس
ــدرن و صنعتي  ــه گونه اي كه در جوامع م ــه فرزند برآيد. ب ب
امروز دنيا برخالف جوامعي همچون ما كه باورها و نگاه هاي 
ــت،  مفهوم مادري در  ــنتي در آن همچنان رنگ نباخته اس س
ــق و ازخودگذشتگي بي مثال و بي رقيب و نقش حمايتي  عش

مادام العمر يك مادر از فرزندانش،  خالصه نمي شود. 
ــروزي دنيا همچون  ــه در جوامع مدرن ام ــر اين ك مهم ت
ــي فرهنگي،   ــنتي و ديني به مبان ــي كه نگاه هاي س جوامع
ــوان انتقال دهنده  ــادر،  به عن ــي دارند م ــي و تربيت خانوادگ
ــل  ــلي به نس ــوم و رفتار اجتماعي از نس فرهنگ،  آداب و رس
ــادران در چنين جوامعي  ــع م ــود. در واق ــر تلقي نمي ش ديگ
ــتند و  ــنت ها نيس ــر احياكننده و محافظ فرهنگ ها و س ديگ
ــمي به نسل هاي  ــنت ها را به صورت غيررس ــت  س قرار نيس

بعدي بياموزند. 
تفاوت مفهوم مادري در هر فرهنگ

ــكيل مي شود دو ركن اوليه آن پدر و  وقتي خانواده اي تش
ــتند و بعد فرزندان به اين مجموعه اضافه مي شوند  مادر هس
ــي از اركان خانواده،  ــازند. يك ــك خانواده كامل را مي س و ي
ــگ ايران بلكه در  ــت و جايگاه مادر نه تنها در فرهن ــادر اس م
ــت، اما به گفته  ــتايش اس ــاير فرهنگ ها نيز واال و قابل س س
ــناس بين واژه مادر و مفهوم  دكتر مهرنوش داريني،  روان ش

ــردن فرهنگ هاي مختلف  ــادري ك م
ــادر از نظر  ــاوت وجود دارد. يعني م تف
ــناختي به زني گفته مي شود  زيست ش
ــد دارد،  اما مادري  ــده و فرزن كه بارور ش
ــت كه تحت تاثير  ــيع تري اس مفهوم وس

ــي قرار دارد و با  ــل فرهنگي و اجتماع عوام
ــت و تعليم،  مراقبت و حفاظت و آموزش  تربي

همراه است. 
ــاور خانواده در گفت وگو با «جام جم» با  اين مش

ــت كه در فرهنگ هاي  تاكيد بر اين كه مفهوم مادري اس
ــي انتظاراتي كه از  ــود،  مي گويد: يعن مختلف متفاوت مي ش
ــي و اجتماعي  ــت تاثير عوامل فرهنگ ــود دارد تح  مادر وج

قرار دارد.
ــه پس از تولد  ــي از مادر انتظار مي رود ك ــه ايران در جامع
ــيدگي به  ــد دهد و وظيفه تربيت فرزندان،  رس فرزند، او را رش
ــت.  امور منزل و   برقراري آرامش در منزل به عهده مادر اس
ــان  ــاغل و هم از زنان خانه دار يكس اين انتظار هم از زنان ش
ــيوه زندگي است  ــغوليت ها و نوع شغل و ش ــت و تنها مش اس

ــتخوش تغيير مي كند،   ــه انجام اين وظايف را دس ك
ــادر به فرزند و  ــت كه م ــا انتظار اوليه اين اس ام
ــر خود رسيدگي كند و وظيفه تربيت فرزند  همس

در هر حال، به عهده مادر است. نكته مهم اينجاست كه 
چنين انتظاري با گذشت زمان و افزايش سن فرزند نيز رنگ 
ــا پايان عمر مادر همراه او خواهد بود، اما نقش و  ــازد و ت نمي ب
انتظاراتي كه از يك مادر به واسطه مادر وجود دارد در جوامع 
مدرن، به زمان خاصي و تا پيش از پررنگ شدن جامعه پذيري 
ــود و پس از آن جامعه و حمايت هاي  در فرزند خالصه مي ش
ــگ اجتماعي دولت ها جايگزين نقش حمايتي مادر و در  پررن

واقع والدين مي شود. 
خوبي و بدي تو پاي مادرت نوشته نمي شود 

ــد جامعه ما به  ــنتي مانن ــس نقش مادران در جوامع س پ
ــنت ها از  ــال ارزش هاي فرهنگي و س ــوان عامالن انتق عن
ــل ديگر با جوامع مدرن همچون جوامع غربي  ــلي به نس نس
متفاوت است كه دكتر فيروزه جعفرزاده پور،  جامعه شناس در 
ــو با «جام جم» اين تفاوت را چنين توصيف مي كند:  گفت وگ
بي ترديد تعامالت مناسب بين نسلي سبب انتقال ارزش ها و 
هنجارها از نسلي به نسل ديگر مي شود،  اما در جوامع سنتي به 
ــابه منابع جامعه پذيري،  در واقع  دليل محدوديت الگوها و تش
افراد،  تكرار نسل هاي پيشين خود هستند،  زيرا در اين جوامع 
ــل آينده معدود  الگوهاي موجود براي جامعه پذيري افراد نس
ــدرن كه الگوهاي  ــت. در حالي كه در جوامع م ــابه اس و مش
متعدد جامعه پذيري وجود دارد،  انتقال فرهنگي از اين طريق 
ــنت گرا با باورهاي  ــع در جامعه اي س ــت. در واق  ممكن نيس

ــتكاري،  موفقيت و  ــگ مذهبي همچون جامعه ما درس پر رن
ــخصيتي و اجتماعي يك فرد،  ابتدا به پاي  درخشش هاي ش

تربيتي گذاشته مي شود كه از مادر گرفته است و برعكس. 
در حالي كه به گفته دكتر امان قرائي مقدم،  جامعه شناس 
ــي در جوامع صنعتي  ــگاه خوارزم و عضو هيات علمي دانش
ــازي فرزند براي  ــه آماده س ــروزي نقش مادر ب ــدرن ام و م
ــود و پس از  ــالگي خالصه مي ش ــه جامعه تا هجده س ورود ب
ــد از جامعه دريافت كند.  ــتر تاثيراتش را باي آن يك فرد بيش
ــروزي نقش حفاظت و  ــادر در جامعه مدرن ام ــي يك م يعن
حمايت از فرزندش را پس از اين سن، از وظايف خود نمي داند 
ــكل  ــت كه براي همه مردم ش ــن يك باور فرهنگي اس  و اي

گرفته است. 
توانمندسازي خود و فرزندان و نه

 نگهداري و حمايت از آنان 
در عصر حاضر،  تمام مردم دنيا تحت تاثير تغييرات شتابان 
ــي و اقتصادي تا  ــف زندگي از اجتماعي،  فرهنگ ــاد مختل ابع
ــه اي كه اين  ــرار گرفته اند: به گون ــك ق ــي و تكنولوژي علم
ــگرفي را  ــف زندگي مردم، تاثير ش ــاد مختل ــرات در ابع  تغيي

بر جاي گذاشته است. 
ــدت  ــاي جديد جامعه پذيري بش ــرش الگوه ــي پذي حت

مادران؛ 
حافظان 

فرهنگ و سنت

مريم يوشي زاده  /   گروه جامعه

وقتي جوجه ها تازه سر از تخم در آورده اند مادر  به چشم 
آنها، حجمي زنده و پوشيده از پر است كه فقط برايشان غذا 
ــاي مادر براي جوجه ها  ــي آورد، اما در هفته هاي بعد معن م
ــد كرك كمرنگ  ــره روزي مي رس ــر مي كند و باالخ تغيي
ــود و آن وقت ديگر  روي تن جوجه ها، پرها نرم و بلند مي ش
ــكار نمي كند، بلكه به آنها  پرنده مادر براي جوجه هايش ش
ــت كه به  پريدن را مي آموزد. در دنيا هيچ پرنده مادري نيس
ــرواز را ياد ندهد، اما ميان آدم ها، مادرهايي  جوجه هايش پ
ــان فقط تغذيه كردن  ــود دارند كه خيال مي كنند كارش وج
ــدن را به بچه ها ياد  ــت و هيچ وقت مستقل ش فرزندان اس

نمي دهند. 
ــناس مي گويد مستقل  ــهربانو قهاري، روان ش دكتر ش
ــت كه هر  ــردن فرزندان، مهم ترين وظيفه اي اس تربيت ك
ــئوليتي كه  ــي در ايفاي نقش مادري به عهده دارد؛ مس زن
ــود، مادر مي تواند از پس نقش هاي  ــتي انجام ش اگر بدرس
ــي خصوصي و  ــوان يك زن در زندگ ــرش هم به عن ديگ

اجتماعي اش بربيايد.
شما مادر هستيد ؟ 

ــش سالش  بله، من يك دختر دارم كه همين تازگي ش
تمام شده است. 

در تربيت دخترتان بيشتر از آموخته هاي فرهنگي و 
عرفي استفاده مي كنيد يا از كتاب هاي روان شناسي كه در 

رشته تان خوانده ايد ؟ 
ــيوه برخورد  ــن آميزه اي از هر دو را به كار مي برم. ش م

والدينم را هم تا حدي براي تربيت فرزندم 
استفاده مي كنم. گاهي بخش هايي را كه مي پسندم به كار 
ــم تاثير منفي  ــي را كه حس مي كن ــرم و بخش هاي مي گي
داشته است، حذف مي كنم. آموخته هاي ما هميشه درست 

نيست. گاهي بايد به آنها شك كرد و تغييرشان داد. 
 ، مادري كردن  براي   ، عنوان  روان شناس  به  شما 
تجربه هاي شخصي تان را در طول زندگي با آموزه هايتان 
از كتاب هاي روان شناسي همراه مي كنيد و آنچه را به 
نظرتان نادرست است، حذف كرده ايد، اما مادري عادي 
ايفاي  زمينه  در  نادرست  آموزه هاي  مي تواند  چگونه 

نقش اش را پيدا و اصالح كند؟ 
ــي اش بايد به  ــيوه تربيت ــنجش ش هر مادري براي س
فرزندي كه پرورش داده توجه كند. اگر او طبيعي و سالمت 
است، يعني مادر نقشش را بدرستي انجام داده و اگر طبيعي 
نيست يعني مادر در ايفاي نقش اش اشكالي داشته است. 

عالوه بر اين او بايد به بازخوردهاي ديگران هم در اين 
ــرايطي كه رفتار كودك  ــه اهميت بدهد. اصوال در ش زمين

درست نباشد، اطرافيان به مادر هشدار مي دهند. 
در فرهنگ ما باوري وجود دارد كه بر اساس آن مادر 
خوب بايد در راه فرزندش فنا شود و همه زندگي اش را 

فداي او كند. نظر شما در اين باره چيست؟ 
ــر جايي كه خود را فنا كنيم،  ــن نظر را قبول ندارم. ه  اي
ــه همه زندگي اش  ــاال مي رود؛ يعني مادري ك توقع مان ب
ــطح توقع و انتظاراتش  را فقط صرف فرزندش مي كند، س
نسبت به او باال مي رود. باال رفتن سطح انتظارات مادر باعث 
ــلطه جويي اش در ارتباط با فرزندش قوي  مي شود حس س
ــود و در نتيجه اصرار داشته باشد فرزندش كسي شود كه  ش
ــت و به طور  او مي خواهد، كارهايي را بكند كه او مايل اس

كلي مانع شكل گيري فرديت فرزندش شود. 
ــر دارد. يكي از نقش هاي  هر زن چند نقش فراگي
زن، مادر بودن است. نقش ديگرش، همسري است. 
از سوي ديگر، زن نقشي معنوي هم دارد. بخشي از 
اين معنوي بودن، پرداختن به مذهب است و بخش 

ديگرش پرداختن زن به فعاليت هاي اجتماعي عام المنفعه 
ــت؛ يعني تاثير گذاشتن بر محيط اطراف و اجتماعش به  اس
ــتي مردم يا  ــوي مثبت. مثال او بايد بتواند براي بهزيس نح

اصالح اجتماعش كاري انجام دهد. 
ــش  ــود، نقش زن در هر يك از اين نقش ها كه غرق ش
ــد و نمي تواند  ــگ خواهد ش ــر كمرن ــاي ديگ در بخش ه
مسئوليت هايش را در آن نقش ها بدرستي انجام دهد و اين 
ــرخوردگي مي رسد.  عقب ماندن به ناكامي، نارضايتي و س
چنين وضعي، روابط فردي مان را هم تهديد مي كند. كسي 
كه سرخورده و نااميد است به مرور زمان پرخاشگر، عصبي 
ــونت آميز  ــا اطرافيانش، خش ــود و ب و تحريك پذير مي ش

برخورد مي كند. 
بيشتر مادرهايي از اين دست، سالمندي شان را هم با 

حسرت مي گذرانند. اين طور نيست ؟ 
دقيقا همين طور است. پشيماني و تاسف از هيجان هاي 
ــت. آدم ها در كهنسالي به  ــالمندي اس تهديدكننده دوره س
ــته بر مي گردند و به فرصت هايي كه از دست داده اند،  گذش
فكر مي كنند و اگر نتوانند با آن كنار بيايند حتي مرگ راحتي 
ــاني بايد گزاره هاي مختلف  ــت. پس هر انس نخواهند داش
ــدي بدرستي طي كند تا  ــدي را در مراحل مختلف رش  رش

در سالمندي تاسف دامنش را نگيرد. 
مادر خوب از ديدگاه شما چه جور مادري است؟ 

ــت كه مادرها را به دو گروه  ــت نيس به نظرم اصال درس
ــت  ــيم كنيم. مادرها ممكن اس ــاي خوب و بد تقس مادره
كارآمد و ناكارآمد باشند و حتي كارآمدي و ناكارآمدي شان 
ــت و هر مادري شايد از  ــت يعني مطلق نيس هم طيفي اس

برخي وجوه كارآمد و از برخي وجوه ديگر ناكارآمد باشد. 
ــتر بر  ــدگاه من، تعريف ما از كارآمد بودن هم، بيش از دي
ــاس باوري نادرست است و خيال مي كنيم مادر كارآمد  اس
بايد فقط به فرزندش خدماتي براي تامين نيازهاي اوليه اش 

بدهد براي مثال او را تغذيه كند يا تميز نگهش دارد. 
ــترين ميزان اين خدمات را در سال هاي  ما مادرها، بيش

ــدن به يازدهم ارديبهشت، بازار  ــال با نزديك ش هرس
خريد هديه روز مادر هم داغ مي شود.

ــن روز، از معدود فرصت هاي نابي  ــادر و هديه اي روز م
ــه اي از محبت هاي  ــت كه با كمك آن مي توان گوش اس
ــته فرزنداني كه  بي دريغ مادر را جبران كرد و اگر از آن دس
ــك گفتن روز مادر ابا  ــي به صورت كالمي هم از تبري حت
دارند، بگذريم خريد هديه روز مادر براي اغلب شهروندان 
ــاب  ــقانه و كاري اخالقي به حس ــي، وظيفه اي عاش ايران

مي آيد.
ــيار  ــي در مواجهه با فرزندش، بس ــوال مادر ايران  معم
ــه انتظار  ــود ك ــت و كمتر مادري پيدا مي ش ــع اس كم توق
ــد، ولي  ــته باش هديه اي نفيس و آنچناني از فرزندش داش
اين اصال دليل نمي شود كه فرزندان نيز كم توقعي مادر را 

به بهانه اي براي فراموشي هديه روز مادر تبديل كنند.
ــد، انتخاب هديه اي درخور و شايسته  اما هر چه كه باش
براي مادري كه زندگي را به فرزندش هديه داده است، كار 
ــاده اي هم به نظر نمي رسد و به همين دليل، در  چندان س
اين نوشتار سعي كرده ايم به تعدادي از هديه هاي مناسب 
روز مادر و برخي ريزه كاري هاي اين روز فراموش نشدني 

اشاره كنيم.
هديه اختصاصي بگيريد

ــود را در روز زن  ــر خ ــادر يا همس ــد م ــر مي خواهي اگ
ــوازم خانگي قابل  ــراغ ل ــت س ــحال كنيد، بهتر اس خوش
ــد. دليلش هم  ــه اعضاي خانواده نروي ــتفاده براي هم اس
ــت دارند در اين روز،  ــت، خيلي از خانم ها دوس ــاده اس س

هديه اي به مراتب عاشقانه تر دريافت كنند.
ــت دارد هديه اي كه به عنوان  در حقيقت، هر زني دوس
روز مادر مي گيرد، هديه اي شخصي و نشان دهنده عالقه 
ــد، نه اين كه هديه  ــخصيت فردي او باش و احترام ما به ش

روز زن به درد همه اعضاي خانواده بخورد.
ــن قاعده مهم در روز زن، براي  البته رعايت اي

ــاس تر از مادران  ــران به مراتب حس همس
است.

ــان زندگي  ــا مادرت ــال اگر ب مث
ــت براي  ــب نيس ــد، جال مي كني
ــت  ــادر، يك دس ــه روز م هدي
ــوان بخريد؛ زيرا اين  پارچ و لي
هديه، قابل استفاده براي شما 
و همه اعضاي خانواده است و 
نمي تواند هديه اي اختصاصي 

براي مادرتان باشد.
ــيد و  ــا اگر ازدواج كرده باش ام

ـ   ــه مادرتان بدهيد   همين هديه را ب
البته درست است كه در همين شرايط 
ــتيد هديه اي با ذوق تر  هم مي توانس

انتخاب كنيد  ـ  اما چون با مادرتان 
ــي نمي كنيد، اين  زندگ
هديه فقط به مادرتان 

ــاص دارد.  به بيان ديگر، اگر هديه اي براي روز مادر  اختص
ــما را  ــت ش مي گيريد كه مادرتان، خواه ناخواه مجبور اس
ــريك كند، انتخاب خيلي  نيز در مزايا و منافع آن هديه ش

درستي انجام نداده ايد.
ــرف براي همه اعضاي  ــد لوازم خانگي قابل مص خري
ــا او زندگي مي كنيد،  ــم آن به مادري كه ب ــواده و تقدي خان
ــايند را در مادرتان به  مي تواند ناخودآگاه اين حس ناخوش
ــمي و در كالم، اين  ــه فقط به صورت اس ــود بياورد ك وج

هديه به او تعلق دارد.
ــي كه ــوازم خانگ ــد ل ــورت، خري ــك ص ــه در ي  البت

قابل مصرف براي همه اعضاي خانواده است، مي تواند به 
عنوان هديه اي اختصاصي و عاشقانه براي مادر باشد و آن 
ــما با خريد هديه براي مادرتان، انجام  ــت كه ش موقعي اس

بخشي از كارهاي خانه را براي او راحت تر كرده باشيد.
ــتن لباس ها ــما براي شس ــور مثال، اگر مادر ش  به ط

ــتفاده مي كند، شما با خريد ماشين لباسشويي  از دست اس
ــه عنوان هديه روز مادر، عمال به او در انجام فعاليت هاي  ب

منزل كمك كرده ايد.
روز مادر، روز محبت است

ــايد فكر كنيد شعار است، اما مهم ترين هديه اي كه  ش
مادر مي تواند در اين روز از فرزندش بگيرد، توجه و محبت 

است.
ــما اگر گرانبهاترين هديه را براي مادرتان بگيريد،  ش

ــبيه يك عادت  اما اين كار را بدون ابراز محبت به مادر و ش
ــته باشيد  يا يك كار تكراري انجام بدهيد، نبايد توقع داش

كه مادر شما از هديه روز مادر ذوق زده شود.
ــما به  ــت كه ش ماهيت هديه روز مادر به اين معني اس
ــان توجه و محبت داريد، حاال اگر همين هديه دادن  مادرت
را با توجه و محبت تركيب نكنيد، فرصت طاليي روز مادر 

را از دست داده ايد.
روز شادي بسازيد

ــئي خالصه  ــط در خريد يك ش ــادر، فق ــه روز م هدي
ــت اين هنر را داشته باشيد كه در  ــود، شما بهتر اس نمي ش
ــي را هم  ــاد و لذتبخش كنار خريد هديه روز مادر، محيط ش
ــما  براي مادري خلق كنيد كه عمر و جواني اش را پاي ش

ريخته است.
در اين گونه موارد هم، هيچ كسي جز خود شما از روحيه 
ــت. دعوت او به يك رستوران، باغ يا هر  مادرتان آگاه نيس
ــت دارد آنجا باشد، مي تواند هديه  جايي كه مادرتان دوس

روز مادر را تكميل كند.
ــد در چنين روزي  ــب مادرها ترجيح مي دهن  البته اغل
در كنار فرزندانشان باشند و از جمع آنها لذت ببرند، بنابراين 

نبايد كار سختي باشد كه يك روز را با مادرتان بگذرانيد.
چه هديه اي بخريم؟

ــت، اما آن چيزي كه بي تعارف  ــليقه ها متفاوت اس س
بر انتخاب هديه روز مادر تاثير زيادي مي گذارد، مقدار پولي 

است كه براي هديه روز مادر كنار گذاشته ايد.
اگر با شرايط اقتصادي امروز مشكل مالي نداريد، طال 
و جواهرات همواره گزينه خوبي براي هديه روز مادر است، 
ــه از يك هديه  ــود ك ــرا تقريبا كمتر مادري پيدا مي ش زي

طاليي خوشحال نشود.
اما در سطح متوسط، خريد لباس، كيف، كفش و ديگر  
ــتفاده مي كند و  لوازمي كه مادرتان در طول روز از آنها اس
ــت دارد، مي تواند انتخاب مناسبي براي هديه  آنها را دوس

روز مادر باشد.
حتي تامين هزينه يك سفر تفريحي براي مادرتان هم 
مي تواند هديه اي باشد كه او هرگز آن را فراموش نكند، اما 
ــن و سال كمتري دارند،  براي نوجوانان و فرزنداني كه س
ــرايط خريد هديه روز مادر، قدري  ش

متفاوت است.
درست است كه مادر انتظار 
ــد نوجوانش براي  ــدارد فرزن ن
ــه نفيس بخرد، اما  او يك هدي
ــتن پول براي خريد يك  نداش
ــود  هديه گرانبها، موجب نمي ش
ــال تر از خريد  ــن و س فرزندان كم س
ــاي ارزان قيمت تر روز مادر غافل  هديه ه
ــتال، كتاب، يك  ــوند. خريد كارت پس ش
ــد و تبريك  ــاخه گل و حتي يك لبخن ش
ساده مي تواند همان تاثير هديه هاي 

بزرگساالن را داشته باشد. 

هديه هاي زميني براي مادران آسماني
هديه روز مادر، فقط در خريد يك شئي خالصه نمي شود 

ميثم اسماعيلي /  جام جم

ويژگي هاي مادران، آن هم در جامعه ايراني ويژگي هاي 
ــت كه مي توان در همه آنها هم ديد،  ــده و ثابتي اس تعريف ش
ــد و به عنوان مثال  ــه اين كه در جوامع غربي اين گونه نباش ن
ــند  ــته باش ــبت به مادران ايراني داش خصايص متفاوتي نس
ــت، اما برخي  ــت مادران همه دنيا يگانه و يكي اس كه سرش
ــرزمين  مختصات مادران جامعه ايران تنها ويژه اين بوم و س
است و همين است كه اگر قرار باشد همين نقش را در سينماي 
ايران بررسي كنيم به ويژگي هاي يكسان و ثابتي مي رسيم. 

ــينماي  ــياري از مادران س ــوان از نام بس ــن مي ت بنابراي
ــاره كرد كه  ــت و به برخي   نقش آفريني هايي اش ايران گذش

ــينما دوستان نه ــينماي ايران و خاطره س ــان در س  مانايي ش
 از همان ويژگي هاي يكسان مادرانه كه از هنر بازيگراني است 

كه توانسته اند نقش «مادري» را با هنرشان ثبت كنند. 
ــينماي ايران بدون فيلم «مادر»، علي حاتمي بي شك  س
ــدگار رقيه چهره  آزاد  ــزي كم دارد، از اين فيلم و نقش مان چي
بسيار نوشته اند و گفته اند، اما از فيلمي كه محور همه چيز مادر 
است نمي توان گذشت و بي اشاره رد شد. مادري كه روزهاي 
ــردد و فرزندانش هركدام از هر  ــر عمرش به خانه بازمي گ آخ
ــه اي دور مادر جمع مي شوند. هنرمندي علي حاتمي در  گوش
پررنگ كردن همان ويژگي هاي ثابت مادر اما با لحن و امضاي 

خودش فيلم مادر را از بهترين هاي سينماي ايران كرده است. 
به عنوان مثال روايت حاتمي از خصلت مهرباني و گذشت كه 
از ويژگي هاي الينفك همه مادران است در اين ديالوگ رقيه 
ــده است: «... يه بشقاب بكش  ــيريني بيان ش چهره آزاد به ش
ــب گشنه ش ميشه، تنگم  بذار كنار مادر، غالمرضا نصف ش
ــه جالل الدين، براي محمدابراهيم زيرسيگاري  آب كن واس
ــو بخوره، بي خوابي  بذار، مراقب باش ماه منير حكما قرصش
ــرش، ببين داداشتون هم چي مي خواد مهيا كنين،  نزنه به س
ــب بخوابين بچه ها كه بتونين صبح زود پاشين، فردا  ــر ش س

خيلي كار دارين.» 
ــيار  ــي ديگر از مادراني كه نمونه اش در اطرافمان بس يك
ــته  ــينماي ايران كمتر بازيگري توانس ــت و از اتفاق در س اس

ــت بخوبي حال و هواي آن را روبه روي دوربين بازي كند ،   اس
ــه در فيلم مهمان  ــا بازي گالب آدين ــش «عفت خانم» ب نق
ــت. آبروداري در برابر يكي از اقوام مادر  مامان مهرجويي اس
ــت دغدغه اصلي عفت خانم در اين فيلم است  كه مهمان اس
ــي مرد خانواده در تعارفاتش براي اضافه كردن  و بي مالحظگ
ــان به خانواده در صورتي كه در خانه هيچ خوراكي وجود  مهم
ندارد، موقعيتي را پيش مي آورد كه براي مادر خانواده شرايط 

را در حفظ آبرو سخت مي كند. 
ــراي مخاطبش  ــنايي ب ــن نقش چنان لحظه هاي آش اي
ــي را مي توان يافت كه  پيش مي آورد كه بي اغراق كمتر كس

چنين رفتاري را در خانواده از مادر نديده باشد. يكي از بهترين 
ــينماي ايران در اين فيلم از سوي گالب آدينه جان  مادران س
ــت. ديگر فيلمي كه نقش مادر را در سينماي ايران  گرفته اس
ــت، گيالنه ساخته رخشان بني اعتماد است.  ماندگار كرده اس
بازي عالي و باور پذير فاطمه معتمد آريا در نقش مادري كه از 
ــته اش مراقبت مي كند و عمرش  فرزند جانباز از جنگ برگش
ــماعيل مي گذارد آنچنان است كه يكي از  را پاي فرزندش اس
ــينماي ايران خلق مي شود. سكانس  متفاوت ترين مادران س
رقصيدن گيالنه با بغض در گلويش براي اسماعيل از ماناترين 
ــكانس هاي سينماي ايران است، تنها رقصي كه اشك به  س
ــم مي آورد به جاي خنده. معتمد آريا در فيلم ديگري هم  چش
ــينماي ايران  نقش مادري را بازي مي كند كه از خوب هاي س
ــال تبريزي،  ــاخته كم ــب گرفت. فيلم «مهر مادري» س لق
داستان نوجواني را روايت مي كند كه مددكار اجتماعي كانون 

اصالح و تربيت را با مادرش اشتباه مي گيرد.
ــينماي ايران از آن ترانه عليدوستي  اما جوان ترين مادر س
ــال دارم» همان طور كه از  ــت كه در فيلم «من ترانه 15 س اس
ــت در پانزده سالگي نقش مادري را ايفا مي كند.  نامش پيداس
جالب اين كه اين نقش از سوي برخي نابازيگراني جان گرفته 

كه در سينماي ايران هم درخشانند.
ــه تلويزيوني  ــه در مجموع ــان ك ــت يزداني  پروين دخ
ــيرين و باورپذير بود كه پس از  ــاي مجيد» آنقدر ش «قصه ه
ــينما هم ادامه يافت از  ــريال به يادماندني در س پخش اين س
نمونه هاي خوب اين نابازيگران است. يزدانيان در فيلم «شب 
ــيار دوست داشتني و باور پذير  يلدا» كيومرث پوراحمد هم بس

ايفاي نقش مي كند. 
ــيرين يزدان بخش  ــران ش ــن نابازيگ ــي ديگر از اي يك
ــويد»  ــت كه در يكي از اپيزودهاي فيلم «لطفا مزاحم نش اس
ــت و به عنوان بازيگر نقش اصلي فيلم  ــاني داش بازي درخش
«بوسيدن روي ماه» انتخاب شد؛ فيلمي كه روايتگر داستان 
ــر مفقود االثرش مانده  ــت كه سال هاست منتظر پس زني اس
ــن زاده هم  ــان و كبري حس ــادات حبيبي ــت. احترام الس اس
نابازيگراني بودند كه در فيلم «مرهم» آنقدر خوب درخشيدند 

كه حتي جشنواره دبي هم از آنها قدرداني كرد. 
ــين ها» كه همواره  ــده خير آبادي در فيلم «اجاره نش حمي
قصد دارد همه چيز را كدخدامنشانه حل كند، افسانه بايگان در 
ــيفته فراهاني در فيلم به يادماندني  «خواهران غريب»، گلش
ــم «به همين  ــه قاضياني در فيل ــل مادر»، هنگام «ميم مث
سادگي» كه محوريت نقش به صورت مستقيم به وجه مادرانه 
او نمي پردازد، بيتا فرهي در «خون بازي»، فاطمه گودرزي در 
«مي خواهم زنده بمانم»، ثريا قاسمي در سريال «در پناه تو» 
ــينماي ايران به  ــتند كه نقش مادر را در س و... بازيگراني  هس
ــك متفاوت ترين نقش مادر  يادماندني بازي كردند، اما بي ش
ــينماي ايران را نه يك زن كه يك مرد بازي كرده است.  در س
اكبر عبدي در فيلم «خوابم مي آد» رضا عطاران توانست يكي 
ــينماي ايران را خلق كند و به واسطه آن  از مادران باورپذير س

صاحب سيمرغ از جشنواره فيم فجر هم شد. 

مادران سينماي ايران

گفت وگو با دكتر شهربانو قهاري، روان

مادري، فناشدن
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ــان شدن تعامالت در دنياي  تحت تاثير سرعت پذيري و آس
ــت؛ به گونه اي كه دكتر جعفرزاده پور  كنوني ما قرار گرفته اس
ــري تعامالت با  ــد مي كند   در هيچ دوره اي از زندگي بش تاكي
ــرعت و آساني انجام نمي شده است و اين شرايط،  از  چنين س
ــل پيش تاكنون در جوامع مدرن امروزي،  الگوها  يكي دو نس
ــاي مختلفي را براي جامعه پذيري به بدنه فرهنگي  و مدل ه

اين جوامع تزريق كرده است.
ــواده و والدين را به عنوان  ــرايط  نهاد خان ــع اين ش در واق
ــالت و  ــرار داده و تعام ــي ق ــع خاص ــئوالن آن    در وض مس
ــنتي  ــا را به گونه اي متفاوت از جوامع س ــات بين آنه ارتباط
ــأله والدين و  ــه بيان ديگر، امروز تنها مس ــف مي كند. ب تعري
بويژه مادران،  نگهداري از خانواده و حمايت از آنان نبوده بلكه 
 توانمندسازي خود و فرزندانشان از مسائل مهم پيش روي آنان

است. 
از نقش مادري تا حفظ منافع و نيازهاي يك زن

ــر قرائي مقدم در گفت وگو با «جام جم» ضمن تاكيد  دكت
ــد زندگي و تعامالت  ــن كه در جوامع صنعتي آنقدر رون بر اي
ــده كه روابط درون خانواده را نيز موزائيكي  ــتاب ش آن پرش
ــال ها تغييرات  ــد طي س ــت،  مي گويد: اين رون ــاخته اس س
ــي را در خانواده و نقش  ــي و تربيتي متفاوت ــي،  ارزش مفهوم

ــت.  ــن و بخصوص مادران ايجاد كرده اس والدي
يعني در كشورهاي صنعتي،  تن دادن به زندگي 
ــتركي كه مبناي ارزشي خود را براي يك  مش
ــر و مادر از دست داده،  به  زن به عنوان همس
ــت و به معناي  ــه مادر بودن بي معني اس بهان
ــي،  رواني،   ــاي روح ــن نيازه ــده گرفت نادي
ــوق اجتماعي يك زن  ــي و حتي حق عاطف
ــه در جامعه ما  ــود، در حالي ك تلقي مي ش

ــه صددرصد موارد و  ــته كه نزديك ب در گذش
ــان در موارد زيادي  ــه امروزي ما نيز همچن در جامع

فرزندان مي توانند عامل تداوم و بقاي زندگي زناشويي حتي 
ــران نسبت به  ــند كه روابط و عاليق همس ــرايطي باش در ش
يكديگر دچار از هم گسيختگي شده و به بياني طالق عاطفي 

ميان يك زوج صورت گرفته است. 
ــدگاه مي گويد: در  ــر جعفرزاده پور نيز با تائيد اين دي دكت
جوامع مدرن امروزي كه فردگرايي و منافع فردي بر خانواده 
و ارزش هاي آن در حال پيشي گرفتن است،  مادران و پدران 
ــن ارزش ها ارجح  ــر حفظ اي ــردي خود را ب ــته هاي ف خواس
ــياري موارد اين تغيير نگرش اجتماعي به از  مي دانند و در بس

هم پاشيدگي خانواده منجر مي شود. 

مادري كردن در ساعت شني
ــود دارد؟  ــادري كردن وج ــخصي براي م ــا زمان مش آي
ــت كه در جامعه  ــش اين اس ــخ به اين پرس ابتدايي ترين پاس
ــال هاي كودكي و نوجواني  ما در ماه هاي اوليه و پس از آن س
فرزند و در واقع پيش از ورود او به دانشگاه و فعاليت اجتماعي، 
ــت و از لحاظ امنيت جسماني،   ــدت پررنگ اس نقش مادر بش
عاطفي و رواني فرزند ضروري است، اما مسأله اينجاست كه 
ــبت به فرزنداني كه خود پدر و مادر هستند  ــي نس چنين نقش
ــاد مي كند  ــوال را در ذهن ايج ــداوم مي يابد و اين س ــز ت ني

ــئوليت  ــتن چنين بار مس ــه آيا گذاش  ك
مادام العمري بر شانه هاي مادر منصفانه است؟

ــخ به اين پرسش مي گويد: البته الزم  دكتر داريني در پاس
ــت كه يك مادر براي خود نيز زمان در نظر بگيرد و عالوه  اس
ــز در اولويت قرار دهد و  ــرش،  خودش را ني ــر فرزند و همس ب
زماني را براي انجام امور خود اختصاص دهد،  اما ميسر شدن 
ــود در خانواده و  ــوع به ديدگاه هاي فرهنگي موج اين موض
جامعه بستگي دارد. به طوري كه در فرهنگ حاكم بر جوامع 
ــخصي خود نيز  ــدرن و صنعتي اگر مادري به انجام امور ش م
ــنتي او را متهم به مادري نااليق  بپردازد،  برخالف جوامع س

نمي كنند.

ــت زمان،  ــه فرزندمان عرضه مي كنيم، اما با گذش ــه ب اولي
ــم. برخي مادرها از اين  ــدن را به او ياد بدهي بايد مستقل ش
ــان به فرزند  وظيفه غافلند و خيال مي كنند خدمات دهي ش
ــد در حالي كه با افزايش  ــته باش بايد تا پايان عمر ادامه داش
ــئوليت ها را به خود آنها  ــي از مس ــن فرزندان، بايد بخش س

واگذار كرد. 
ــتقل تربيت كند،  من معتقدم مادري كه فرزندش را مس
ــادر، وظايف مهم ديگري  ــت. البته م يك مادر كارآمد اس
ــدش را راهنمايي كند، بر  ــد فرزن ــم دارد براي مثال باي ه
ــد و در ارتباط با او بازخورد  ــته باش عملكردش نظارت داش
بدهد يعني وقتي فرزند كار درستي انجام مي دهد تشويقش 
ــبت به آن واكنش نشان  ــت بود نس كند و اگر كارش نادرس

دهد. 
برخي مردم گمان مي كنند شاغل بودن مادر از ميزان 
كارآمدي اش كم مي كند، چون كار كردن باعث مي شود 
او فرصت كمتري براي ايفاي نقش هايش داشته باشد. 

شما هم موافقيد؟ 

البته ساعات شاغل بودن تا حدي مهم است. براي مثال 
ــب برگردد مسلما زمان كمتري  مادري كه صبح برود و ش
براي همراه فرزند بودن دارد، اما به نظر من، مساله مهم تر 
ــت. ما مادراني داريم كه از صبح  كيفيت رابطه با فرزند اس
ــب كنار فرزندشان هستند و انجام مسئوليت مادري را  تا ش
ــد و از نقش هاي ديگر غافل  ــط در ارائه خدمات مي دانن فق

مي مانند و فرزنداني پرتوقع و غيرمستقل بار مي آورند. 
ــال نبايد در خانه  ــت كه مادر اص البته منظورم اين نيس
ــپزي يا نظارت بر  ــئوليت آش خدمات ارائه بدهد طبيعتا مس
اين كه چه نوع مواد غذايي در خانه هست و مواردي از اين 
ــت، اما   منظورمن  اين است كه  ــت، معموال با مادرهاس دس
گاهي يك مادر خيال مي كند تنها مسئوليتش همين است 

و اين درست نيست! 
در بسياري از متون روان شناسي مربوط به كودك بر 
نقش مادر بشدت تاكيد شده است. آيا نقش مادر از نقش 

پدر در تربيت فرزند مهم تر است؟ 
ــت. نقش مادر در  ــاركتي اس ــدت امري مش تربيت بش
ــت، اما هر چه بچه ها  ــال هاي اوليه زندگي پررنگ تر اس س
بزرگ تر مي شوند و به سن يادگيري و اجتماعي شدن و بلوغ 

مي رسند نقش پدر مهم تر مي شود. 
ــط وظيفه تامين اقتصادي  ــور اين كه نقش پدر فق  تص
خانواده را بر عهده دارد هم اشتباه است و اساس مشكالت 

فرزندان بويژه در پسران در دوره نوجواني مي شود. 
در كشورهاي توسعه يافته زن ها، پيش از فرزندآوري 
و حتي در دوره بارداري دوره هايي را براي يادگيري 
چگونگي ايفاي نقش مادري مي گذرانند. به نظرتان اين 

نوع آموزش ها در كشور ما هم الزم است؟ 
ــور ما ضروري، اما بسيار كم  اين نوع آموزش ها در كش
ــت. مادري كردن صرفا غريزي نيست. آموزش اهميت  اس
ــيار زيادي دارد و كم هزينه ترين روش براي پيشگيري  بس
ــت تا از انحراف فرزندان جلوگيري كنيم. آموزش  اوليه اس
ــگيري هاي ثانويه هم موثر است؛ يعني خانواده اي  در پيش
ــده است با آموزش  ــكل ش كه در تربيت فرزندش دچار مش

مي تواند از بروز چالش هاي بيشتر جلوگيري كند. 
ــيار كم  من معتقدم فرصت مان براي فرزندپروري بس
ــي فرزندمان مي توانيم بر  ــت، چرا كه ما فقط تا نوجوان اس
ــن علت به يك نهضت  ــر بگذاريم و به همي ــت او تاثي تربي
آموزش فرزند پروري و بويژه چگونگي ايفاي نقش مادري 
ــه مقطعي و بويژه از  ــد ن ــاز داريم. نهضتي كه پايدار باش ني

طريق رسانه ها، اطالعات را به مادرها منتقل كند. 

سعيد رفيعي / جام جم

ــت يك زبانند كه جوامع  ــون تاريخي بر اين حقيق مت
ابتدايي، جوامع مادر ساالر يا مادر شاه بوده اند. با گذشت 
ــته شد، اما ارزش  زمان گرچه از نفوذ اجتماعي مادر كاس
ــنگيني كرده  مقام مادر همواره بر ادبيات ملل مختلف س

و مي كند. 
ــوم زن در ادبيات تفكيك  ــت بايد بين دو مفه نخس
ــد؛ اول اين كه  زن در جايگاه مادر كه در ادبيات  قائل ش
همه ملل بويژه ايران  ستايش شده و جز از نيكي بر قلم ها 
ــت و دوم اين كه  زن در جايگاه همسر  و زبان ها نرفته اس
ــوق كه اين جنبه، پهنه پر طمطراقي را در ادبيات  يا معش

ملل به خود اختصاص داده است. 
ــادر جايگاهي فراتر  ــراي زن و م ــي پاكزاد  ب فردوس
ــت و آن،  ــر قائل اس ــق به همس از پرورش فرزند و عش
ــت. اين نوع نگاه به زن را در كمتر  احترام به خرد مادر اس
ــاهنامه، زنان،  متون ادبي و تاريخي مي توان يافت. در ش
ــت  ــند سياس مردان را راهنمايي مي كنند، برخي بر مس
ــي در ميدان كارزار مي جنگند. زن  ــه مي زنند  و  برخ تكي
ــت اجتماعي زن و  ــت و هوي ــتقل اس داراي هويتي مس
ــت. به طور كلي در سراسر  ــده اس مادر كامال پذيرفته ش
شاهنامه، ستايش خرد به چشم مي خورد؛ چه از آنجا كه 
ــاهنامه را آغاز  ــي «به نام خداوند جان و خرد» ش فردوس
ــس كه دارد ُهش و  ــد و چه در آنجا كه «هرآن ك مي كن
ــاهنامه به  راي و دين  پس از مرگ بر من كند آفرين» ش

پايان مي رسد، همواره خرد ستوده مي شود. 
مادران در شاهنامه مادراني خردمند و دنيا ديده اند. 
ــدون فرخزاد را  ــن، فرزندش فري ــر آبتي فرانك همس
ــپارد و از  ــاك به مزرعه داري مي س ــم گزند ضح از بي
ــش بپرورد و  ــا او را چون فرزند خوي ــد مي گيرد ت او عه
ــي كه فريدون مي خواهد عجوالنه عليه ضحاك  هنگام
شمشير بكشد، مادر او را پند مي دهد  : «جهان را به چشم 
ــنود و تا هنگام مناسب  جواني مبين» او پند مادر را مي ش

شكيبايي مي كند. 
ــي به ايران  ــهراب، او را از لشكركش تهمينه مادر س
ــادر خردمند خود را  ــهراب پند م ــي دارد اما س ــذر م برح
ــرور، زمينه هاي  ــري و غ ــنود و همين خيره س نمي ش
ــگام مرگ،  ــد. بهمن هن ــم مي كن ــش را فراه مرگ
ــد و  ــور را به دخترش هماي مي بخش ــاهي كش پادش
ــت كه ايرانيان بر مقام  ــانه ارزش و احترامي اس اين نش
ــاهان زن هنوز  ــت ش ــرد زن قائل بودند. از اين دس و خ
مواردي چون پوران دخت و آزرم دخت در شاهنامه است. 
ــرو و رودابه  همچنين زناني چون فرنگيس مادر كيخس

همسر زال به خردمندي ستايش شده اند. 
ــتان هزار و يك شب نيز زني به نام شهرزاد  در داس
ــده و با قصه هاي  ــتان تبديل ش به قهرمان اصلي داس
هر شبش جان زنان بسياري چون خود را از مرگ رهايي 
مي بخشد.  اما پس از دوره باستان، هويت اجتماعي زنان 
ــادران در ايران كم كم رنگ مي بازد و نقش و هويت  و م
ــر  ــق به همس آنها در نهاد خانواده و پرورش فرزند و عش

تعريف مي شود. 
ــتوده و او را  ــوي در مثنوي معنوي، مقام زن را س مول
ــاط، اميد، سرزندگي، پويايي و عشق مي داند. او  مايه نش
در يك داستان به اين حقيقت پرداخته كه هر مرد به اميد 

و عشق زنش به كار و پويايي مي پردازد:
اي بسا از نازنينان خاركش

بر اميد گلعذاره ماهوش
اي بسا حمال گشته پشت ريش   

از براي دلبر مه روي خويش

ــعدي نيز همچون مولوي، زن را مايه  اميد مردان  س
مي داند:

در گلستان، حرمت مادر را آنقدر ارج و ارزش مي نهد 
كه حكايت مي كند:

وقتي به جهل جواني، بانگ بر مادر زدم. دل آزرده به 
كنجي نشست و گريان همي گفت: مگر ُخردي فراموش 

كردي كه درشتي مي كني؟
چه خوش گفت زالي به فرزند خويش

چو ديدش پلنگ افكن و پيلتن
گر از عهد ُخرديت ياد آمدي

كه بيچاره بودي در آغوش من
نكردي در اين روز بر من جفا 
كه تو شيرمردي و من پيرزن

ــيخ اجل در كتاب بوستان نيز از ستايش مقام مادر  ش
غافل نبوده و از آزردن دل مادران شكوه مي كند:

جواني سر از راي مادر بتافت
دل دردمندش به آذر بتافت

ــي، پروين اعتصامي نيز در اشعار  ــعر پارس بانوي ش
خود نسبت به مقام و منزلت مادر نيك مي نگرد و بزرگي 
ــان مادران از  ــون و مديون دام ــردان را همواره مره م

خودگذشته مي داند:
به گاهواره مادر به كودكي بس خفت  

سپس به مكتب حكمت، حكيم شد لقمان
ــت تا مقام دختران نيز  ــته اس به اعتقاد پروين، شايس
كه مادران فردا هستند، ارزشمند دانسته شود: «هميشه 

دختر امروز، مادر فرداست.»
ــتقالل شخصيت  و آنجا كه اعتبار، مقام، ارزش، اس
ــده  ــته ش ــي زن و مادر ناديده يا فراموش انگاش و واالي
است، كساني چون فروغ فرخزاد همواره با اشعار جانسوز 
ــخصيت زن و مادر مي تازد. از  ــود بر حقيركنندگان ش خ
جمله شعرهاي «دلم براي باغچه مي سوزد»، «حلقه» و 

«عروسك كوكي» بر اين حقيقت گواهي مي دهند. 
مادر در ادبيات معاصر

ــعري در وصف و ستايش مادر با به كار  ايرج ميرزا، ش
ــت دارد كه دغدغه مادر را همواره  ــردن زياد واژه آموخ ب
ــم زندگي به فرزند مي داند و در آخر هستي  آموختن رس

خود را از هستي مادر مي داند:
پس هستي من زهستي اوست

تا هستم و هست دارمش دوست
ــتن  ــذت يك لحظه مادر داش ــيري، ل فريدون مش
ــد و توضيح مي دهد  ــا گواراتر مي دان ــه لذت ه  را از هم

ــور و غيرقابل  ــا و دارايي هاي قابل تص ــه زيبايي ه  هم
تصور جهان... 

بر تو ارزاني كه ما را خوشتر است 
لذت يك لحظه مادر داشتن

ــرده دري و بي حرمتي برخي  ــهريار، زيركانه پ اما ش
ــان نسبت  افراد را به نديدن محبت مادرانه در كودكي ش

مي دهد:
اغلب كسان كه پرده حرمت دريده اند 

 در كودكي محبت مادر نديده اند
ــادر را برتر و  ــاعر معاصر، نگاه م ــهيلي ش مهدي س

ارزشمندتر از دولت عالم مي داند:
مرا گر دولت عالم ببخشند

برابر با نگاه مادرم نيست
ــعار ايراني  شايسته است  جداي از جايگاه مادر در اش
ــيمين  ــتار، از بانوي قلم ايران، س ــه در پايان اين نوش ك
ــور ياد شود كه با ايجاد جايگاه داستان  نويسي زنان  دانش
ــش را با زبان قلمش جاري  ايراني، توانمندي هاي خوي

كرد.

نقش و جايگاه مادر در ادبيات ايران

ــاني و بدنه فعال هر جامعه اي را  نيمي از نيروهاي انس
زنان تشكيل مي دهد و تاريخ اثبات كرده كه در هر كشوري 
ــترهاي الزم براي حضور پررنگ زنان فراهم شده،   كه بس
ــتاب بيشتري در مسير تعالي و پيشرفت گام  آن جامعه با ش

برداشته است.
ــيت زن، او را از  ــا در جوامعي كه تنها به صرف جنس ام
ــور  فعاليت هاي اجتماعي و تصميم گيري هاي كالن كش
ــت،  ــده اس محروم كرده اند، فقط به گروه زنان اجحاف نش
ــه اگر از بعد كلي به اين موضوع نگاه كنيم، در حقيقت  بلك
ــت كه رسما خود را از نيمي از نيروهاي فعال  اين جامعه اس

جامعه محروم كرده است.
ــواهد  ــر از بعد تاريخي هم به موضوع نگاه كنيم، ش اگ
تاريخي نشان مي دهد كه در جوامع سنتي به دليل اهميت 
قدرت فيزيكي و همچنين رواج نيافتن علم و منطق، زنان 
در جامعه نقش حاشيه اي داشته اند، زيرا توان رقابت بدني با 
مردان را نداشته اند، اما به مروز زمان و با گسترش مرزهاي 
علم، دانش و فرهنگ در جهان، حضور زنان نيز پررنگ تر 

از اعصار سابق شده است.
ــاالري  ــمت علم س به بيان ديگر، در جوامعي كه به س
ــكلي درآمده است كه  ــاختار جامعه به ش پيش رفته اند و س
قدرت علم، منطق و هنر فراتر از زور بازو شده است، زنان در 
چنين جوامعي پيشقراول نهضت تحوالت مثبت بوده اند.

زنان ايران امروز
ــور ما نيز هم  ــال هاي اخير، نقش زنان در كش ــي س ط
ــدن نقش زنان در جهان با رشدي قابل  ــتا با پررنگ ش راس
ــاال مي توانيم  ــت؛ طوري كه ح ــه همراه بوده اس مالحظ
ــم در ادارات مختلف، مراكز علمي، هنري، فرهنگي  بگويي
و حتي ستون هاي اقتصادي كشور، زنان نقش تاثيرگذاري 

دارند.
ــاي اجتماعي،  ــاخه اي از فعاليت ه امروزه در كمتر ش
ــي و اقتصادي در ايران مي بينيم كه زنان با همت و  آموزش
ــتكار به اين حيطه ها نفوذ نكرده باشند و حتي در برخي  پش
ــبرد اهداف كالن  موارد هم مي بينيم كه نقش زنان در پيش

كشور، قابل توجه تر از مردان است.
ــم كه هم اكنون زنان ايراني در  البته نمي توانيم بگويي
همه زمينه هاي اجتماعي و سياسي كشور، دوش به دوش 
ــا نيم نگاهي به تاريخ حضور  ــردان حركت مي كنند، اما ب م
ــگ زنان ايراني در چند دهه قبل، براحتي مي توان به  كمرن
ــتري فراهم  ــيد كه حداقل امروزه چنين بس اين نتيجه   رس
ــر در جامعه با  ــت كه زنان براي حضور پررنگ ت ــده اس ش
مردان رقابت مي كنند و در بسياري از فعاليت هاي توليدي 

نيز  پابه پاي مردان كار مي كنند ولي در گذشته اي نه چندان 
ــكل گرفته بود كه نقش زنان در  دور، باور عامه اين گونه ش
ــرداري و تربيت فرزندان  ــد تنها به نقش همس ــه باي جامع

خالصه شود.
نقش پررنگ زنان در دانشگاه

هنوز صفحه هاي تاريخ فراموش نكرده است كه براي 
قرن هاي متوالي، سايه آپارتايد آموزشي بر سر زنان ايراني 
ــدن و مكتب رفتن، كاري  ــنگيني مي كرد و درس خوان س
ــي كشور  ــاب مي آمد، اما حاال وضع آموزش مردانه به حس
ــكلي درآمده است كه حتي تعداد دختران راه يافته به  به ش

دانشگاه ها از پسران پيشي گرفته است.
ــور،  ــجو در كش عالوه بر حضور صدها هزار دختر دانش
ــتادان مراكز آموزشي هم در حال تغيير  ــيتي اس هرم جنس
ــگاه ها حضوري چشمگير  ــتادان زن در دانش ــت و اس اس

دارند.
ــي، واقعه اي  ــه فعل ــي در بره ــن تغييرات ــايد چني ش
ــتادان زن  ــجويان و اس ــود و حضور دانش معمولي تلقي ش
ــه امري عادي تبديل  ــگاه ها، رفته رفته برايمان ب در دانش
ــته زن ايراني و مقايسه  ــده باشد، اما نيم نگاهي به گذش ش
ــان مي دهد كه اين يك  آن با وضع آنها در عصر فعلي، نش
ــت و به همين خاطر است كه  ــاده نيس اتفاق معمولي و س
ــايد بتوان براحتي پيش بيني كرد كه در آينده نيز حضور  ش
زن ايراني در عرصه هاي گوناگون اجتماعي، پررونق تر از 

زمان حاضر شود.

به مناسبت روز زن
از انزوا تا حضور فعاالنه در جامعه

ــادران نمونه اى كه براى  ــت م ــخ به خود كم نديده اس تاري
آسايش فرزندان شان، قيد رفاه دنيوى خود را زده اند، تا پاى جان 
در كنار فرزندشان مانده اند و مقام مادرى را به سطحى متعالى و 

فراتر از سطح درك انسان زمينى رسانده اند. 
ــعادت فرزندشان، انواع سختى ها را به  مادرانى كه در راه س
ــان زير قامت رنج هاى مادر بودن خم شد،  جان خريدند، قامتش

اما هيچ گاه لب به شكوه و اعتراض نگشودند. 
تا دلتان بخواهد نمونه هاى اين مادران فداكار ايرانى در هر 
ــهر و محله اى وجود دارد؛ مادران ايثارگرى كه هرگز مشهور  ش
ــايد هم هيچ وقت نام آنها در گوشه اى از تاريخ ثبت  نشدند و ش
نشود، اما ارزش كار اين مادرها به مراتب باالتر از فعاليت بسيارى 

از افراد مشهور است.
ــا در اين گزارش فقط به يك نمونه از اين مادران فداكار و  م
مشهورى اشاره كرده ايم كه دست قضا او را به رسانه ها شناسانده 
است و خودمان هم خوب مى دانيم اگر بخواهيم به همه مادران 
فداكار اين سرزمين اشاره كنيم، بايد نام چند ميليون زن ايرانى 

را در گزارش مان جاى دهيم.
ننه على؛ الگوى بى ادعاى عاشقى

ــهرت به ذهنش  ــت و نه حتى فكر ش نه خودش مى خواس
خطور مى كرد، اما ناخواسته به چنان محبوبيتى رسيد كه حتى 

بعد از مرگش نيز از او به نيكى و بزرگى ياد مى كنند.

انگار حسى در درونش به او ندا مى داد كه نبايد فرزند شهيدش 
ــا بگذارد، بايد در كنارش بماند و خانه اش را همجوار خانه  را تنه

ابدى فرزندش به پا كند.
ــهادت پسرش، كلبه اى حلبى باالى سر  ننه على پس از ش
ــال تمام در كنار قبر شهيد  ــت كرد و 20 س مزار فرزندش درس

«قربانعلى رخشانى» زندگى كرد.
ــال هاى اوليه انقالب در شهر اهواز به دست  قربانعلى در س
ــادرش «ننه  ــيد و با پيگيرى هاى م ــهادت رس ــاواك به ش س
ــد، اما ننه على  ــهيد جوان به تهران آورده ش فتح الهى» پيكر ش
ــى بزرگ گرفت. او با  ــهيدش بود، تصميم كه بى تاب فرزند ش
ــى زمينى وداع كرد، تا پايان عمرش از كنار مزار قربانعلى  زندگ
ــيارى، باالى سر فرزندش  تكان نخورد و تا آخرين لحظه هوش

قرآن خواند.
ــت زهراى تهران، كوچك  كلبه ننه على در قطعه 24 بهش
ــرد بود، اما خيلى زود همين خانه جديد ننه على، تبديل به  و س
ــد كه مهر مادرى را با تمام وجود نظاره  ــقانى ش ميعادگاه عاش

مى كردند.
ــليقگى برخى  ــل، كلبه ننه على با بدس ــال قب اگرچه دوس
ــا بى گمان  ــد، ام ــت زهراى تهران ويران ش ــئوالن بهش مس
ــخصيت ننه على و داستان عشق مادرى او تا سال هاى سال  ش

ويران نخواهد شد.

يادى از مادران فداكار

ن شناس 

 نيست 

روزي براي مادران

طرح: عليرضا كريمي مقدم
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فرانك فراهاني جم/ گروه دانش

فناوري هسته اي چه ويژگي هايي دارد كه تا اين اندازه در 
تشخيص و درمان بيماري ها مورد توجه قرار گرفته است؟

ــخيص بيماري ها از دو روش تصويربرداري استفاده  در تش
ــكي، تصاوير  ــود. يكي از روش هاي تصويربرداري پزش مي ش
ــعه ايكس انجام مي شود.  ــت كه با اش راديوگرافي معمولي اس
ــاختار و آناتومي بدن تصويربرداري مي شود.  در اين روش از س
ــتخواني با استفاده از  ــخيص شكستگي هاي اس براي مثال تش
اين روش به آساني امكان پذير است، اما گاهي براي تشخيص 
بيماري ها به ساختار يا آناتومي بدن نياز نداريم بلكه بايد عملكرد 
ــكي هسته اي به كمك  ــي كنيم. در اينجا پزش اندام ها را بررس
ــال اگر بخواهيم عملكرد مغز يا قلب فردي  ــا مي آيد. براي مث م
ــم از روش راديوگرافي  ــم نمي تواني ــي قرار دهي را مورد بررس
ــد از روش تصويربرداري  ــه باي ــم بلك ــتفاده كني ــي اس معمول
ــردي كمك بگيريم.  در اين روش از عملكرد يك ارگان  عملك
ــود. در نتيجه تصويربرداري  در داخل بدن تصويربرداري مي ش
ــكي يا تصويربرداري به كمك راديوداروها را مي توانيم از  پزش
ــور بدانيم.  ــت و درمان هر كش اجزاي جدايي ناپذير نظام بهداش
ــد،  ــته باش ــي نداش ــوري به اين دانش دسترس ــي اگر كش  يعن
ــي وجود دارد  ــور اختالالت ــت و درمان آن كش در نظام بهداش
ــان بيماري ها  ــود. در زمينه درم ــاز ش ــكل س كه مي تواند مش

ــتفاده از راديوايزوتوپ ها  ــخيصي اس ــز مانند روش هاي تش  ني
ــيله پرتو دو روش  ــت. در درمان به وس مورد توجه قرار گرفته اس
ــي خارجي منبع راديواكتيو  ــي داريم. در روش پرتودرمان درمان
ــار قرار دارد.  ــي در خارج از بدن بيم ــتگاه هاي راديوتراپ ــا دس  ي
در اين روش پرتو از بيرون به بدن بيمار تابيده مي شود. در روش 
ديگر منبع راديواكتيو به عنوان يك ماده راديوايزوتوپ به داخل 
ــتاده مي شود. از اين روش درماني تحت عنوان  بدن بيمار فرس

پرتودرماني داخلي نام برده مي شود. 

آيا اين نخستين بار است كه از تلفيق فناوري نانو و 
هسته اي براي ساخت راديودارو با هدف درمان بيماري ها 

استفاده مي شود؟
ــدود روي راديوايزوتوپ هاي  ــور به صورت مح در چند كش
ــده بود، اما اين نخستين بار  ــابهي انجام ش ديگر تحقيقات مش
ــورد اين راديوايزوتوپ در  ــت كه ايده اي به طور خاص در م اس
ــطح دنيا مطرح شده است. ما از ابتدا در زمينه فعاليت هايمان  س
چندان توجهي به نانو نداشتيم، اما جو علمي ايجاد شده در كشور 
در حوزه نانو زمينه اي را به وجود آورده كه موجب شد در بسياري 
ــتفاده از فناوري نانو  ــوژي تا صنعت نفت اس ــا از متال از زمينه ه
ــا زمينه اي را به وجود آورد تا ما  ــورد توجه قرار گيرد. همه اينه م
ــيد كه بررسي ها  ــويم و ايده اي به ذهنمان رس هم عالقه مند ش
ــت و به اين ترتيب اين ايده به نام  ــان داد اين ايده عملي اس نش
ــيد. اين طرح با راهنمايي دكتر مهدي  ــورمان به ثبت رس كش
ــكده تحقيقات كشاورزي، پزشكي و صنعتي  صادقي از پژوهش
ــوخت  ــكده چرخه س ــيدجواد احمدي رئيس پژوهش و دكتر س
ــكده علوم و فنون هسته اي سازمان انرژي اتمي ايران  پژوهش

انجام شده است.
توده هاي  شناسايي  توانايي  راديوايزوتوپ  اين  آيا 
سرطاني را دارد يا تنها مي تواند توده شناسايي شده را هدف 

قرار داده و از بين ببرد؟
ــرطاني موضوع جداگانه اي است  ــايي توده هاي س شناس
ــژه را طراحي كرد كه اين  ــن كار بايد نانو ذراتي وي ــه براي اي ك
ــرطاني مي رسانند.  ــمند، خود را به توده هاي س نانو ذرات هوش
بنابراين مي توان از اين ذرات براي شناسايي توده هاي سرطاني 
در بدن يا رساندن دارو فقط به توده سرطاني استفاده كرد. روش 
ــوي را كه توليد كرده ايم،  ــت كه داروي راديواكتي ديگر اين اس
ــك متخصص در داخل تومور  ــتني توسط پزش به صورت كاش

سرطاني قرار دهيم.
به توده سرطاني  را  دارو  اين  به طريقي  فرض كنيم 
رسانديم، حاال اساس عملكرد اين راديوايزوتوپ ها براي از 

بين بردن سلول هاي سرطاني چيست؟
بعضي از انواع راديوايزوتوپ ها، ذرات بتا از خودشان گسيل 
ــتند كه محدوده  ــاه بردي هس ــا، ذرات كوت ــد. ذرات بت مي كنن
اطرافشان را پرتودهي مي كنند و موجب از بين رفتن سلول هاي 
اطرافشان مي شوند. مزيت اين راديوايزوتوپ ها اين است كه به 
ــان دسترسي ندارند، يا بهتراست  سلول هاي دور دست خودش
ــوج سالم  ــلول ها نفوذ نمي كنند. در نتيجه نس بگوييم به اين س
ــيب نمي بينند.  ــي مي مانند و آس ــورده باق ــت نخ اطراف دس
ــتفاده از راديوايزوتوپ هاي  ــن اس ــي از محاس ــت يك در حقيق

ــيل كننده بتا اين است كه عوارض جانبي كمتري دارد و در  گس
اين روش پرتوگيري نسوج سالم هم به مراتب كمتر است.

آيا مي توانيم اين ويژگي را مهم ترين مزيت اين روش در 
مقايسه با ديگر روش هاي درماني معرفي كنيم؟

بله همين طور است، چون به طور كلي دو نوع راديوايزوتوپ 
ــيل كننده بتا و گروه  ــروه اول راديوايزوتوپ هاي گس داريم. گ
ــتند. امروزه  ــيل كننده گاما هس ــاي گس دوم راديوايزوتوپ ه
ــتفاده از راديوايزوتوپ هاي گسيل كننده گاما متداول است  اس
ــود،  ــتفاده مي ش و به طور معمول از اين نوع راديوايزوتوپ ها اس
ــيل كننده بتا موضوع جديدي است  اما راديوايزوتوپ هاي گس
ــا راديوايزوتوپ هاي  ــه ب ــن مزيت آنها در مقايس ــه مهم تري ك
ــوج سالم بدن است.  ــيل كننده گاما، كاهش پرتوگيري نس گس
ــيل كننده گاما نسوج سالم را هم همراه  راديوايزوتوپ هاي گس
بافت سرطاني پرتودهي مي كنند و آنها را از بين مي برند، بنابراين 
استفاده از آنها با عوارض جانبي بيشتري نسبت به راديوايزوتوپ  

بتا همراه است. از اين نظر راديوداروي ما ارجحيت دارد. 
همه  درمان  براي  راديوايزوتوپ ها  اين  از  مي توان 

بيماري هاي سرطاني استفاده كرد؟
در حال حاضر از بعضي انواع راديوايزوتوپ ها به عنوان روش 
متداول در حوزه پزشكي هسته اي استفاده مي شود. همگام با آن 
بسياري از محققاني كه در زمينه توليد راديوايزوتوپ ها تحقيق 
مي كنند، در حال كشف و بررسي گزينه هاي جايگزين هستند. 
ــتند به يافته هايي براي  ــت اين محققان در تالش هس در حقيق
دستيابي به روش هاي درماني بهتر دست يابند. سلسله تحقيقات 
ــت. راديوايزوتوپي كه  من نيز براي تحقق همين هدف بوده اس
ــه با گزينه هاي متداول عمق نفوذ  ما معرفي كرده ايم در مقايس
 بيشتري دارد. در نتيجه براي تومورها و بدخيمي هاي با ابعاد بزرگ 
قابل استفاده است. استفاده از اين راديوايزوتوپ براي تومورهاي 
كوچك تر با توجه به عمق نفوذ باالي آن ممكن است به نسوج 
ــالم هم آسيب برساند. به همين دليل استفاده از اين روش در  س
درمان دو نوع تومور سرطاني ريه و سرطان پروستات ايده آل تر 

است.
آيا استفاده از اين راديوايزوتوپ ها به مرحله آزمايش هاي 

باليني هم رسيده است؟
اين طرح هنوز به مرحله آزمايش هاي باليني نرسيده است. 
ــك راديودارو و  ــتيم. فرآيند توليد ي ــاز نيس در حقيقت ما داروس
ــه ابتدا متخصصان  ــت ك ــت هاي باليني به اين صورت اس تس
ــتفاده  ــكي، راديوايزوتوپي را توليد كرده و قابليت اس پرتوپزش
ــپس  ــي قرار مي دهند، س ــكي را مورد بررس از آن در حوزه پزش
ــته اي قرار  ــازهاي هس ــن راديوايزوتوپ را در اختيار داروس اي
مي دهند تا به شكل دارو درآمده و در نهايت در اختيار افرادي كه 

آزمايش هاي باليني را انجام مي دهند، قرار مي گيرد.
ما در زمينه توليد راديوداروها در مقايسه با ديگر كشورها در 

چه جايگاهي هستيم؟
بدون ترديد كشور ما از كشورهاي پيشتاز در اين زمينه است. 
ــياري از تحقيقات روز دنيا  در واقع ما در لبه علم قرار داريم. بس
در اين حوزه در داخل ايران انجام مي شود. سال گذشته يكي از 
معتبرترين كنفرانس هاي بين المللي در حوزه پزشكي هسته اي 
ــر دنيا در مركز همايش هاي برج  با حضور متخصصاني از سراس
ــد. همه متخصصان اذعان مي كردند  ميالد در تهران برگزار ش

كشور ما در اين حوزه پيشرفت هاي چشمگير داشته است. 

گفت وگو با محمدرضا خسروي بخت، مهندس پرتو پزشكي از واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي 

اين راديودارو، هواي سلول هاي سالم را دارد

 راديوايزوتوپي كه ما معرفي كرده ايم 
ذرات بتا از خودشان گسيل مي كنند و  به علت 
برد كوتاه اين ذرات، عوارض 
جانبي كمتري در اين روش به 
دليل عدم پرتوگيري نسوج 
سالم، مشاهده مي شود و 
همچنين عمق نفوذ بيشتري 
دارد و براي درمان تومورها و 
بدخيمي هاي بزرگ كاربرد دارد

خسروى بخت:

ــتفاده از راديوداروها  ــته اي يا به طور كلي اس ــكي هس پزش
براي تشخيص و درمان بيماري ها در سال هاي اخير رشد 
چشمگيري داشته است. استفاده از راديوداروها مي تواند در 
بردارنده اطالعات مهمي از بافت بدن موجود زنده يا نمونه اي 
از بافت برداشته شده از بدن فرد بيمار باشد. عالوه بر اين 
مي توان از راديوداروها به عنوان نشانگر براي انجام تحقيقات 
مختلف استفاده كرد. گرچه كاربردهاي درماني راديوداروها 
نسبت به كاربردهاي تشخيصي آنها كمتر است، اما شناسايي 
راديوداروهاي جديد، گام مهمي در پيشرفت علم پزشكي 
است. پژوهشگران واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي 
با استفاده از تلفيق فناوري هسته اي و نانوفناوري، راديوداروي 
جديدي توليد كرده اند كه مي توان براي درمان سرطان ريه 
و پروستات از آن استفاده كرد. استفاده از راديوايزوتوپ ها در 
ــرطان از جمله ابزارهاي مهم و اميدبخش براي  درمان س
ــتفاده همزمان از  ــت و اس ــرطاني اس نابودي تومورهاي س
ــته اي نيز از جمله ويژگي هاي مهم اين  فناوري نانو و هس
طرح است. با مهندس محمدرضا خسروي بخت، كارشناس 
ارشد مهندسي پرتو پزشكي و مجري اين طرح درباره اين 

راديوداروي جديد گفت وگو كرده ايم.

اشاره

 نور چشمك زن
را ه حلي براي ديد بهتر
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ــه از طريق آنها  ــف كرده اند ك ــمندان راه هايي كش دانش
ــان ها فراهم  مي توان منابع نوري ايده آل تري را براي ديد انس
كرد. ابزارهاي جديدي كه براي تنظيم نور به كار مي روند، اين 
ــكالت ديد نامناسب  قابليت را دارد كه ميليون ها نفر را از مش

رهايي بخشد. 
ــارو در آمريكا بتازگي  ــكان مركز تحقيقاتي ب چشم پزش
ــده اند با انجام يك نوآوري علمي، استانداردي نوين  موفق ش
ــان  فراهم آورند. ابزار  ــراي منابع نوري جهت ديد بهتر انس ب
پيشنهادي مي تواند نور را به نحوي تنظيم كند كه عمال تجزيه 
ــد. اين پژوهشگران بر اين  و تحليل آن براي مغز راحت تر باش
ــن روش مي توان هزاران ميليارد  ــتن اي باورند كه با به كار بس

تومان در هزينه هاي مصرف انرژي صرفه جويي كرد. 
ــتيفن  ــتي دكتر اس ــن مجموعه تحقيقات به سرپرس اي
ــوزانا  ــك از بخش نوروفيزيولوژي رفتاري و دكتر س مك ني
ــاينس موسسه بارو انجام شده  مارتينز كنده از بخش نوروس
ــاله اي كه در اين تحقيق به آن اولويت داده شده،  ــت. مس اس
ــت كه از آن طريق انسان ها نوسانات نوري و  روش هايي اس
ــد. به عنوان مثال، تحقيقات جامعي  حرارتي را درك مي كنن
روي اغلب ابزار توليد نور اعم از المپ هاي نوري، مانيتورها، 
ــه  ــورت گرفت ــمك زن ص ــاي چش ــا و المپ ه تلويزيون ه
ــان مي دهد كمتر كسي است كه با  ــت. اين بررسي ها نش اس
ــاس راحتي داشته باشد و علت  المپ هاي چشمك زن احس
ــل نورها برمي گردد.  ــه توانايي درك كمتر اين قبي  آن هم ب
ــده در مغز تحقيقاتي  ــتر روي اين پدي به منظور مطالعه بيش
ــد دامنه اي  ــخص ش صورت گرفت، اما در كمال تعجب  مش
ــه امكان ديد بهتري را  ــمك زن وجود دارد ك از نورهاي چش
براي انسان  فراهم مي كند. پروفسور مك نيك مي گويد اين 
ــري نقاط  ــان مي دهد ادراك بصري به يك س تحقيقات نش
ــان  فراهم  ــد بهتر را براي انس ــرايط دي ــت و گذرا كه ش موق
ــته است. از نظر وي مي توان از اين نقاط براي  مي كند، وابس
ــتفاده كرد. ابزارهاي نوري  طراحي مجدد ابزارهاي نوري اس
ــان  ــتم بينايي را در مغز انس جديد مي تواند نورون هاي سيس
ــت. يكي  فعال كند و نتيجه اين كار چيزي جز ديد بهتر نيس
ــالوه بر ديد بهتر،  ــاي اين قبيل ابزارها ع ــن مزاي از مهم تري
كاهش مصرف انرژي است. دامنه وسيع كاربري اين ابزارها 
ـ از المپ هاي نوري گرفته تا تلفن هاي همراهـ  سبب خواهد 

شد هزينه هاي مصرف انرژي بشدت كاهش يابد.
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ــتانه بازي بارسلونا و بايرن مونيخ كه تكليف دومين  در آس
فيناليست اين فصل ليگ قهرمانان اروپا را مشخص مي كند، 
ــراغ حميدرضا صدر، كارشناس برجسته فوتبال رفتيم تا با  س
ــوال مشخص، نظر او را درخصوص اين بازي و  طرح چهار س

شرايط اين روزهاي بارسا و بايرن جويا شويم.
ــت سنگين بارسلونا در بازي رفت  1ـ  داليل اصلي شكس

چه بود؟
2ـ  آيا بارسا قادر به جبران آن شكست هست يا خير؟

3ـ  آيا عصر طاليي بارسلونا به پايان رسيده است؟
ــي  ــا كرد بوندس ليگا از الليگا پيش ــا مي توان ادع 4ـ  آي

گرفته است؟ 
پاسخ هاي صدر در زير آمده است:

ــگا قرار دارد، اما  ــتانه قهرماني در اللي ــلونا در آس 1. بارس
حقيقت اين است كه اگر لغزش هاي اوايل فصل رئال مادريد 
ــت رفته بود.  ــيني هم االن از دس ــايد اين صدرنش ــود، ش نب
ــوال با يك تركيب ثابت  ــاي بزرگ تاريخ فوتبال، معم تيم ه
ــه فصل در اوج نيستند. نمودار  و يك رويكرد ثابت بيش از س
ــال پيش به انتهاي خود  ــا هم به نظر من دو س صعودي بارس
رسيد. آنها فصل گذشته هم شرايط خوبي نداشتند و قهرماني 
در ليگ قهرمانان و الليگا را به تيم هاي چلسي و رئال مادريد 
ــد نزولي در  ــام مي گويد اين رون ــار و ارق ــذار كردند. آم  واگ

اين فصل هم ادامه داشته است. 
ــد يا به  ــا توجه كني ــزان تصاحب توپ بارس ــه مي ــما ب ش
ــان اين تيم ردوبدل  ــالمي كه بين بازيكن تعداد پاس هاي س
ــود. حتي ميزان دوندگي بازيكنان بارسا هم در مقايسه  مي ش
ــت؛ نمونه اش همين  با فصل هاي قبل كاهش پيدا كرده اس
ــط 7/5 كيلومتر  ــته فق ــي كه در بازي هفته گذش ليونل مس

دويد. 
ــا يك روند نزولي را در مقايسه با  اينها به ما مي گويد بارس
نقطه اوج آن فوتبال تيكي تاكاي معروف خود در پيش گرفته 
ــت. در مقابل مسير بايرن مونيخ در دو فصل گذشته كامال  اس
ــال گذشته قهرمان بوندس ليگا  ــت. آنها س صعودي بوده اس
شدند و امسال شش هفته زودتر اين قهرماني را تكرار كردند.  
ــم در اين فصل بي نظير  ــار گل هاي زده و خورده بايرن ه آم
بوده و اين نشان مي دهد آنها در همه خطوط به نبوغ تاكتيكي 
ــراي رقم زدن آن پيروزي پرگل  ــيده اند. البته بايرني ها ب رس
ــني پايين تر،  ــتند؛ ميانگين س اين چند پارامتر برتر را هم داش
ميانگين قدي باالتر و سرعت بيشتر. شاگردان يوپ هاينكس 
ــود را در بازي رفت مديون  ــاي فيزيكي و هوايي خ برتري ه
همين سه عامل بودند. من فكر مي كنم همه اين عوامل براي 

اين كه تيمي چهار گل به حريفش بزند كافي باشد.
ــش از 170 بازي با  ــگ قهرمانان اروپا بي ــخ لي 2. در تاري
ــي يك بار هم تيم بازنده  ــده، اما حت نتيجه 4 بر صفر تمام ش
ــنگين را در بازي برگشت جبران  ــت س ــته اين شكس نتوانس
كند. از طرفي بايرن مونيخ در بازي هاي خارج از خانه خود در 

ــه گل دريافت كرده و اين نشان مي دهد  بوندس ليگا فقط س
اين تيم در زمين حريفان حتي بهتر از زماني بازي مي كند كه 
ــود دارد. البته اينها چيزي بيش از  ــت هوادارانش را با خ حماي
ــگي نيست، اما من هيچ شانسي  آمار و ارقام معمول و هميش
ــتم و معتقدم اگر تيمي غير از  ــلونا قائل نيس براي صعود بارس
ــبي تاريخي و غيرمتعارف در  ــرن به فينال صعود كند، ش باي

فوتبال رقم خواهد خورد.
ــلونا  ــر طاليي اين تيم بارس ــن تصور مي كنم عص  3. م
ــت. خيلي ها آن تيم رويايي را با پپ گوارديوال  رو به اتمام اس
ــتا كه  ــي كليدي چون ژاوي و اينيس ــناختند و بازيكنان مي ش
ــا همان  ــر و جوان تر از االن بودند. اما آيا اين بارس پرتحرك ت

بارساست؟ مطمئنا نه! 
ــت؛ كدام تيم رويايي را در تاريخ  ــوال ديگر من اين اس س
ــيد كه با يك تركيب خاص يك روند خوب  فوتبال مي شناس
ــد؟ هيچ تيمي وجود ندارد. حتي  ــاله را طي كرده باش پنج س
رئال مادريدي كه در سال هاي 1956 تا 1960 قهرمان اروپا 
شد هم با چهار مربي مختلف و با تغييرات گسترده در تركيب 

خود آن عناوين را به دست آورد.
4. اگر بخواهيم بوندس ليگا و الليگا را با بررسي مواردي 
ــب درآمد بيشتر و اقتصاد  ــط تعداد تماشاگر، كس چون متوس
ــه كنيم، قطعا االن بوندس ليگاي  فوتبالي ثابت قدم تر مقايس
ــپانيا دارد. در الليگا اگر  ــرايطي بهتر از الليگاي اس آلمان ش
ــم، بقيه تيم ها به مرز  ــد را كنار بگذاري ــلونا و رئال مادري بارس
ــيده اند كه البته اين شرايط متاثر از بحران  ــتگي رس ورشكس
ــت. البته به بوندس ليگا هم اين نقد  اقتصادي دولت اسپانياس
ــت كه با وجود بايرن مونيخ و دورتموند بيش از اندازه  وارد اس
دو قطبي شده است. اين دو تيم فاصله زيادي با ديگر تيم هاي 
ــال اخير همه جام ها را از  ــگا دارند و در اين چهار س بوندس لي

آن خود كرده اند.  

ــود پيروزي  ــن گالدباخ با وج ــال پيش بورسيامونش 18 س
ــت را  ــل رئال مادريد در بازي رفت، بازي برگش ــر يك مقاب ب  5
ــا وداعي تلخ با جام  ــر صفر واگذار كرد ت ــانتياگوبرنابئو 4 ب در س

يوفا داشته باشد. 
ــت  از تلخ ترين شكست هاي تاريخ باشگاه آلماني  آن شكس
ــن گالدباخ و غيرقابل هضم براي  بود؛ تلخ براي هواداران مونش

مربي جوان آن روزهاي اين تيم، يوپ هاينكس.
ــه آن زمان  يك  ــم بايرن مونيخ  ك ــرمربي تي ــس، س هاينك
ــاله بود و سال ششم عمر مربيگري اش را سپري  مربي  چهل  س
مي كرد كه  در فصل 86ـ1985 جام يوفا، آنچنان در باد پيروزي 
ــاگردانش مقابل تيم پرستاره رئال مادريد خوابيد كه در  پرگل ش
بازي برگشت، با پذيرش شكستي سنگين، از رساندن تيمش به 

مراحل بعدي بازماند.
ــن بار با تيمش  ــه يوپ هاينكس، اي ــا  امروز ك ــال ت از آن س
ــرايطي مشابه مونشن گالدباخ 18 سال قرار  بايرن مونيخ، در ش
ــن اتفاقي در تاريخ رقابت هاي اروپايي  ــچ گاه ديگر چني دارد، هي
ــي آلماني تكرار  ــراي اين مرب ــا تاريخ ب ــت. آي ــده اس تكرار نش
ــود؟ آيا بارسا با فوق ستاره اش مسي اين قدرت را دارد تا با  مي ش

يك بازگشت تاريخي، به فينال صعود كند؟
ــت چون تا به حال در ليگ قهرمانان اروپا چنين  ــخت اس س
ــت. اين را تاريخچه رقابت هاي  ــي رخ نداده، اما محال نيس اتفاق

باشگاهي يوفا با استناد به سه مورد مشابه قبلي مي گويد.
ــت را با اختالف  ــم اروپايي بازي رف ــن باري كه يك تي اولي
ــت موفق به  چهار گل به حريفش واگذار كرد ولي در بازي برگش
ــت و صعود به مرحله بعدي شد به 52 سال قبل  جبران آن شكس
ــردد؛ در مرحله مقدماتي فصل 62ـ  1961 جام برندگان  برمي گ
ــوز پرتغال را شايد نشناسيد، تيمي كه االن در  جام اروپا.تيم لكس
ــت. اين  ــته دوم پرتغال بازي مي كند و در رده نهم اس ــگ دس لي
ــام معتبر را  ــيس خود فقط يك ج ــاله تاس ــم در تاريخ 106 س تي
ــطه همين قهرماني  ــال 1961. بواس برده؛ جام حذفي پرتغال س

ــل 62ـ  1961 جواز حضور  ــراي اولين و آخرين بار در فص ــا ب آنه
ــد و اتفاقا در همان  ــت آوردن ــام برندگان جام اروپا را به دس در ج
ــده همه را متحير كردند.  ــه مقدماتي با نتيجه اي خيره كنن مرحل
ــي الچائوس  ــوز بازي رفت را با نتيجه 6 بر 2 به تيم سوئيس لكس
ــن تيم را 5 بر صفر  ــت اي ــد واگذار كرد، اما در بازي برگش ده فون

شكست داد!
23 سال طول كشيد تا اين اتفاق يك بار ديگر در رقابت هاي 
ــود، اين بار تيم خوشبخت پارتيزان يوگسالوي  اروپايي تكرار ش
ــود. اين تيم در مرحله دوم فصل 85ـ  1984 يوفا در حالي بازي  ب
ــارك انگليس 6 بر 2 واگذار كرده بود  ــت را مقابل تيم كوئينزپ رف
ــد تا به لطف گل زده در  ــت، 4 بر صفر پيروز ش كه در بازي برگش

خانه حريف به مرحله يك هشتم نهايي صعود كند.
ــد از آن در فصل  ــال بع ــن مورد هم يك س ــومين و آخري  س
86ـ  1985 جام يوفا اتفاق افتاد؛ جايي كه يك پاي بازي رئال مادريد 
ــيا مونشن گالدباخ آلمان. يك  ــپانيا بود و پاي ديگرش بورس اس
جدال آلمانيـ  اسپانيايي درست مشابه نيمه نهايي اين فصل ليگ 
قهرمانان اروپا.رئال مادريد كه آن روزها با خورخه والدانو، رافائل 
گورديلو و هوگو سانچز يك تيم رويايي براي هوادارانش بود، در 
ــن ناباوري با نتيجه ــتم نهايي، در عي  بازي رفت مرحله يك هش

ــن گالباخ شد تا در آستانه حذف  ــيا مونش 5 بر يك مغلوب بورس
ــراي آنها و 85 هزار  ــت ب ــام يوفا قرار بگيرد، اما بازي برگش از ج
ــه يك بازي  ــو آمده بودند ب ــانتياگو برنابئ ــاگري كه به س تماش
خاطره انگيز تبديل شد.  رئال مادريد آن بازي را 4 بر صفر برد و به 
ــرايطي كه  لطف گل زده در خانه حريف صعود كرد؛ آن هم در ش
ــناس اين روزهاي بايرن مونيخ،  مونشن گالدباخ را مربي سرش

يعني يوپ هاينكس هدايت مي كرد.
حاال بعد از 18 سال يك بار ديگر يوپ هاينكس در شرايطي 
ــازي رفت را  ــم او بايرن مونيخ ، ب ــت. تي ــابه قرار گرفته اس  مش
4 بر صفر از تيم اسپانيايي بارسلونا برده و براي صعود به فينال بايد 

يك 90 دقيقه دشوار را اين بار در نيوكمپ تجربه كند.
ــر آن مربي بي تجربه دهه 80  ــوپ هاينكس هرچند ديگ ي
ميالدي نيست، اما خوب مي داند در فوتبال، حتي نتايجي مثل 
ــكننده باشد.  بردن 5 بر يك و 4 بر صفر هم مي تواند نتايجي ش
البته به شرطي كه براي بارسلونا هم اتفاقات درست همان گونه 

رقم بخورد كه 18 سال پيش براي رئال مادريد رقم خورد.
 در ادامه نگاهي كوتاه به بازي هايي در تاريخ ليگ قهرمانان 
اروپا خواهيم داشت كه تيم فاتح دور رفت به بدترين شكل در دور 

برگشت شكست خورده و حذف شده است: 
  ميالنـ  ديپورتيوالكرونيا (  فصل 2003-2004 )

ــن دو تيم در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا  اي
ــان، تيم ايتاليايي  ــالن به مصاف هم رفتند كه در پاي ــدا در مي  ابت
ــت داد تا صعود خود به  ــپانيايي خود را شكس 4 بر يك حريف اس
دور بعد را مسجل شده بداند، اما در دور برگشت ديپورتيوالكرونيا 
ــام داد و چهار گل به آث ميالن زد تا به  ــد معجزه انج كاري در ح

دور بعد صعود كند. 

رئال مادريدـ  موناكو ( فصل 2003-2004) 
ــگفتي بزرگ ليگ قهرمانان اروپا باز هم در فصل  دومين ش
2004- 2003 رقم خورد. در مرحله يك چهارم نهايي اين فصل 
ــت 4 بر 2 موناكو را مغلوب كرد، اما در دور  ــد در دور رف رئال مادري
برگشت تقريبا همه چيز برعكس پيش رفت. در اين بازي كه در 
موناكو برگزار شد تيم فرانسوي حريف قدرتمند اسپانيايي خود را 
ــتر در خانه حريف  ــت داد تا با توجه به گل زده بيش 3 بر يك شكس

ناباورانه به مرحله بعد صعود كند. 
چلسيـ  بارسلونا ( فصل 1999-2000) 

ــد، جايي  ــتمفوردبريج لندن برگزار ش ــدار رفت دو تيم در اس  دي
ــي با نتيجه 3 بر يك بارسلونا را مغلوب كرد. طبيعي بود كه  كه چلس
ــلون  ــي صعود خود به مرحله بعدي را قطعي بداند، اما در بارس چلس
ــتناكي رقم خورد و كاتاالن ها 5 بر يك تيم انگليسي را  نتيجه وحش
ــال صعود اين تيم به مرحله  ــرايطي كه احتم مغلوب كردند تا در ش
بعدي تقريبا منتفي شده بود، در مجموع 6 بر 4 به پيروزي برسند. 

ناپولي - چلسي(    فصل 2011-2012)
ــي باز هم پاي ثابت يكي ديگر از نتايج عجيب و غريبي  چلس
ــت كه در ليگ قهرمانان اروپا رقم خورده است، البته برخالف  اس
ــي در  ــل 2000-1999 آنها ديگر بازنده بزرگ نبودند. چلس فص
دور رفت يك شانزدهم نهايي ليگ اروپا در فصل 2011-2012 
ــد، اما در دور  ــهر ش در ناپولي با نتيجه 3 بر يك مغلوب تيم اين ش
ــيد تا برخالف انتظار به جاي  ــت 4 بر يك به پيروزي رس برگش

ناپولي به يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا صعود كند. 
  ميالن - بارسلونا (     فصل 2012-2013) 

ــر صفر) مقابل  ــه اي كه در دور رفت (2 ب ــالن با نتيج مي
ــت آورد خود را در مرحله بعد مي ديد. آنها با  ــلونا به دس بارس
ــانس بيشتري براي صعود داشتند، ولي  اين نتيجه طبيعتا ش
ــتناكي در انتظار آنها بود.  ميالني ها در نيوكمپ   اتفاق وحش
ــچ گلي نزدند تا در  ــت كردند و در مقابل، هي ــار گل درياف چه
مجموع با نتيجه 4 بر 2 مغلوب شده و وداع تلخي با ليگ اين 

فصل اروپا داشته باشند.   

تاريخ براي «يوپ هاينكس» تكرار مي شود؟
تا به حال فقط 3 بار تيم هاي اروپايي شكست هاي سنگين دور رفت را با پيروزي جبران كرده اند

پايان عصر طاليي بارسلونا
بارسا در مقايسه با نقطه اوج خود، روند نزولي در پيش گرفته است

حميدرضا صدر /  كارشناس فوتبال

رضا پورعالي/ گروه ورزش

يوپ هاينكس هرچند ديگر آن مربي بي تجربه 
دهه 80 ميالدي نيست، 
اما خوب مي داند در 
فوتبال، حتي نتايجي 
مثل پيروزي هاي  
5 بر يك و 4 بر صفر
 هم مي تواند
 نتايجي شكننده 
باشد

نكته

ــتانه ديدار برگشت تيم هاي بارسلونا و بايرن مونيخ  در آس
بازيكنان و مربيان بارسا نظرات متفاوتي دارند، در واقع آنها به 

دو دسته تقسيم مي شوند؛ دسته نااميدها و دسته اميدوارها.
ــت، آن قدر كه كوچك ترين  ــرارد پيكه كامال نااميد اس ج
ــگ قهرمانان  ــه فينال لي ــلونا ب ــي براي صعود بارس شانس
ــت با  ــلونا در بازي برگش ــت. او مي گويد بارس اروپا قائل نيس
ــت 4  ــد نمي تواند شكس بايرن مونيخ هر چقدر هم خوب باش
ــتانه ديدار برگشت  بر صفر ديدار رفت را جبران كند. او در آس
بارسلونا و بايرن مونيخ كه اين بار در نيوكمپ برگزار مي شود، 
ــتند و  ــريع، قوي و آماده هس ــه مي كند: «بايرني ها س اضاف
خيلي خوب فوتبال بازي مي كنند. آنها حداقل در ديدار رفت 
ــلونا به فينال تقريبا  اينچنين بودند، اما به هر حال صعود بارس

غيرممكن است.»
ــد: «معجزه  ــلونا هم مي گوي ــي بارس ــوردي رورا مرب خ
هميشه خيلي سخت به واقعيت تبديل مي شود، شكست 4 بر 
ــت كه براحتي بتوان به جبران آن فكر  صفر بزرگ تر از آن اس
ــيم معجزه مي خواهيم، اما  كرد. ما براي اين كه به فينال برس
به عملي شدن اين ماموريت سخت چندان اميدوار نيستيم.» 
ــع تيمش يعني جرارد  ــه با مداف ــلونا كه در مقايس مربي بارس
ــد: «من دقيقا  ــت، در ادامه مي گوي ــه چندان نااميد نيس پيك
ــته كه  ــابقه داش نمي دانم آيا پيش از اين در ليگ قهرمانان س
ــت يك پيروزي  ــتي اينچنيني در ديدار برگش تيمي از شكس
بزرگ بسازد يا نه، اما اطمينان دارم بارسلونا در ديدار برگشت 

هرآنچه درتوانش است انجام مي دهد.» 
ــت ديدار رفت ضربه روحي  ــه مي كند: «شكس  وي اضاف
ــتناكي براي همه ما بود، اما ما شكست وحشتناك را در  وحش

دور برگشت تجربه نمي كنيم.» 
ــا در سال 97 مشابه چنين شكستي  رورا مي افزايد: «بارس
ــه كرده بود، اما اين يكي واقعا  ــل ديناموكيف تجرب را در مقاب
دردناك بود.جبران شكست اينچنيني واقعا سخت است.» 

ــلونا در ليگ  ــود: «بارس ــلونا يادآور مي ش مربي تيم بارس
ــدار رفت خود  ــت دو بر صفر دي ــان اين فصل شكس قهرمان
ــرد، اما حاال  ــت جبران ك ــل آث ميالن را در دور برگش مقاب
ــت 4 بر صفر مقابل بايرن  ــال كمي براي جبران شكس احتم
دارد. شرايط ما خيلي سخت و حساس است چون بايد نگران 
ــيم. اگر هفته آينده آتلتيكو را ببريم  قهرماني در ليگ هم باش

ــوان نزديك ترين رقيب ما  ــد به عن ــال مادري ــل رئ و در مقاب
ــويم، اما چيزي كه اكنون خيلي  ــازد، قهرمان الليگا مي ش بب
ــت.» اما دغدغه ديگر  ــت دارد بازي با بايرن مونيخ اس اهمي
بارسلونا ليونل مسي است، بازيكني كه در ديدار رفت به دليل 
ــه انتظار دارند در ديدار  ــيب ديدگي چندان آماده نبود. هم آس
برگشت با بايرن مونيخ او همان مسي شگفت انگيزي باشد كه 
در مرحله يك چهارم نهايي در مقابل پاري سن ژرمن كوالك 

كرد. مسي هم با صحبت هاي مربي تيمش تا اندازه اي موافق 
ــت و مي گويد: «من االن آن قدر خوب هستم كه بخواهم  اس
ــدار با بايرن مونيخ همه را راضي كنم. ما بايد خودمان را  در دي
ــدار خيلي مهم آماده كنيم، اولي با بايرن و دومي  ــراي دو دي ب
ــت ديدار رفت مقابل آلماني ها خيلي  با آتلتيكو مادريد.  شكس
ــت كه بتواند  ــاك بود، اما به نظرم تيم آن قدر آماده هس دردن
ــه را جبران كند، البته به نظر من انجام دادن اين كار  آن نتيج

خيلي سخت است.» 
ــا خاطرنشان مي كند: « ديگر چيز  ــتاره آرژانتيني بارس س
زيادي درباره بازي رفت نمي توان گفت، آن يك شرمساري 
بزرگ بود. اكنون براي ما خيلي مشكل است كه از شكست 4 
بر صفر يك پيروزي بزرگ بسازيم، اما به هر حال ما مجبوريم 
ــال همه تالش خود را انجام دهيم وگرنه  ــراي صعود به فين ب
بايد براي رسيدن به فينال اروپا يك سال ديگر صبر كنيم.»

  پيكه با تائيد صحبت هاي مسي در حالي  كه از صعود به 
ــا تنها كاري كه مي تواند  ــت اعتقاد دارد بارس فينال نااميد اس
ــت كه در ورزشگاه اختصاصي خود بايرن  انجام دهد اين اس
ــاز هم به بايرني ها تبريك  ــت بدهد. او مي گويد: «ب را شكس
مي گويم، اما ما در ديدار برگشت بهترين حالت خود را به آنها 
ــتيم و آنها هم قرار است در  ــان مي دهيم. ما بارسلونا هس نش
ــخت از آن جان  ــپ با ما بازي كنند، جايي كه خيلي س نيوكم

سالم به در مي برند.»
ــه مي كند: «در  ــاي پيكه اضاف ــه صحبت ه  رورا در ادام
ــرد آن هم در حالي كه  ــازي رفت بايرن فوق العاده بازي ك ب
ــم اما در بازي  ــت داده بودي ــا تازگي و طراوت مان را از دس م
ــال ديگر  به اين فكر  ــت اينچنين نخواهيم بود. ما اص برگش
ــم. االن هدف ما اين  ــت خوردي ــم كه چطور شكس نمي كني
ــت را  ــختي كه داريم بازي برگش ــا وجود كار س ــت كه ب اس
ــان مي دهيم.  ببريم و براي اين پيروزي همه توان مان را نش
ــت كه از  ــتر به فكر آن اس ــت بيش ــلونا در ديدار برگش بارس
ــيده  ــاع و ثابت كند كه دورانش به پايان نرس ــار خود دف  اعتب

است.»

ــه فينال ليگ  ــبت به صعود ب ــي كه بايرني ها نس در حال
قهرمانان اروپا بسيار اميدوار هستند، مدافع مركزي و برزيلي 
ــد روز اخير بارها  ــه هم تيمي هاي خود در چن ــخ  ب بايرن موني
ــدار داده قدرت بارسلونا را در نيوكمپ دست كم نگيرند.  هش
ــا در آليانس آره نا چهار گل  ــت كه م ــه گفت: «اين درس دانت
ــت را  ــايي ها هم براحتي اين شكس ــلونا زديم و بارس به بارس
ــگ قهرمانان اروپا راه پيدا  ــد، اما ما هنوز به فينال لي پذيرفتن
ــد بايد از نيوكمپ  ــه اين اتفاق بيفت ــم و براي اين ك نكرده اي

عبور كنيم.»
ــه در آليانس آره نا كمك  ــن مدافع ملي پوش برزيلي ك  اي
ــخت  ــرد، افزود: «خيلي س ــروزي تيمش ك ــه پي ــادي ب زي
ــت  ــار گل دريافت كند و در بازي برگش ــت كه تيمي چه اس
ــا حتي با وجود اين  ــن نتيجه اي را جبران كند، ام ــد چني بتوان
ــي بدانيم. بايرن در  ــا نبايد صعودمان به مرحله بعد را حتم م

ــه ديدار رفت  ــد تا نتيج ــر حمله باش  نيوكمپ هم بايد سراس
تكرار شود.» 

ــت ونه ساله در ادامه گفت: «ما بايد در نيوكمپ  دانته بيس
ــيم. بايد سعي خود را  همانند آنچه در آليانس آره نا بوديم، باش
ــم و بهترين فوتبال را به نمايش بگذاريم. اگر بخواهيم  بكني
ــويم هيچ چيز به نفع ما  با يك تفكر تمام دفاعي وارد زمين ش
پيش نخواهد رفت.» مدافع بايرن مونيخ عنوان كرد: «كافي 
ــم، آنگاه ديگر كار براي  ــت در نيوكمپ گل اول را ما بزني اس
ــون در اين صورت آنها بايد  ــود، چ رئالي ها غيرممكن مي ش
ــتوار، متحد و  ــد مقابل آنها اس ــا بزنند. ما باي ــش گل به م ش

هماهنگ باشيم تا نتيجه ديدار رفت تكرار شود.» 
ــرعت تغيير  ــد: «در فوتبال همه چيز به س دانته يادآور ش
مي كند و در يك لحظه ممكن است اتفاق بزرگي رقم بخورد. 
ــدار رفت چهار گل زد، اما بايد تمركز خود  ــخ در دي بايرن موني

ــت.» با وجود  ــا خيلي خطرناك اس را حفظ كند، اكنون بارس
ــد،  ــدار رفت با نتيجه 4 بر صفر پيروز ش ــه بايرن در دي اين ك
ــتري را به  ــا دانته اعتقاد دارد كه تيمش بايد گل هاي بيش ام
ــلونا ما  ــاند. او در اين باره گفت: «در ديدار با بارس ثمر مي رس
ــتيم يك گل ديگر از روي ضربه پنالتي بزنيم، اما از  مي توانس
ــتباهات داوري هميشه وجود دارد اين اتفاق  آن جايي كه اش
نيفتاد. اگر آن گل به ثمر مي رسيد ديگر كوچك ترين اميدي 

براي بارسا باقي نمي ماند.»
ــت كه  ــرد: «مهم ترين موضوع اين اس ــار ك ــه اظه  دانت
ــروزي ديدار رفت، ما را مغرور نكند و به فضاي ديگر نبرد.  پي
ــيم  ــا احترام بگذاريم و هنوز بر اين عقيده باش ما بايد به بارس
كه آنها بهترين تيم دنيا هستند، تيمي كه در مقابل ما نهايت 
ــت دور رفت انجام  ــعي و تالش خود را براي جبران شكس س

خواهد داد و اين خيلي خطرناك است.»

دانته:  بايرن بايد گل اول را در نيوكمپ بزند

معجزه براي يك ماموريت سخت
بارسلونا فقط به حفظ اعتبار در بازي برگشت برابر بايرن مونيخ مي انديشد 

هيلدا حسيني خواه/ گروه ورزش
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يكي از شگردهاي مردان متمكن براي فرار از پرداخت 
مهريه همسرانشان، انتقال اموال به غير است كه دست زنان را 
از گرفتن مهريه كوتاه مي كند. اين زنان براي اثبات تمكن مالي 
شوهر نيز با مشكالت زيادي رو به رو هستند و اغلب موفق به 
اثبات مالئت (توان مالي) مرد نمي شوند. به اعتقاد شما اين گروه 

از زنان با چه روش هايي مي توانند مهريه خود را وصول كنند؟ 
ــه زن قصد گرفتن طالق دارد،  ــتر پرونده ها زماني ك در بيش
مهريه اش را به اجرا مي گذارد؛ يعني از مهريه به عنوان يك اهرم 
ــتفاده  ــت اس ــيدن به هدف نهايي كه همان طالق اس براي رس
مي كند. در اين گونه موارد بويژه وقتي از قبل اختالفاتي وجود دارد 
ــاس مي كند كم كم زن به سمت مطالبه مهريه پيش  و مرد احس
مي رود به انتقال اموال خود به نزديكان يا افراد مورد اعتمادش رو 
مي آورد.  اما اگر زنان باهوش باشند، مي توانند به اين نيت شوهر 
پي ببرند و از تمام مدارك مربوط به نقل و انتقال ها كپي بگيرند و 
براي ارائه در دادگاه نزد خود نگه دارند. البته زنان وقتي مي توانند 
ــوال از طريق مبايعه نامه  ــدارك را جمع آوري كنند كه ام اين م
ــت باشد. من موكلي داشتم  ــده و مدركي در دس عادي منتقل ش
كه قبل از اين كه خانه را به قصد گرفتن طالق ترك كند، از تمام 
مبايعه نامه ها و چك هايي كه اثبات مي كرد مرد تمكن مالي دارد 
ــرار از دادن مهريه، اموالش را به نام ديگران كرده كپي  ــراي ف و ب
ــتناد به همين مدارك نيز توانست مهريه اش را  گرفته بود و با اس
وصول كند. اگر اين مدارك موجود باشد، زنان مي توانند با اين كه 
مرد اموالش را به طور رسمي به شخصي ديگر منتقل كرده، حكم 
ــف اموال بگيرند. يكي ديگر از راه هاي وصول مهريه زناني  توقي
ــان قصد فرار از مهريه را دارند، اين است كه مردان  كه شوهرانش
ــردي قبل يا بعد از تنظيم  ــروج كنند.  درواقع اگر م را ممنوع الخ
دادخواست از سوي همسرش، اموال خود را به قصد فرار از اداي 
دين به ديگري منتقل كند، با استناد به قوانين كيفري و حقوقي 
مي توان مهريه زن را مطالبه كرد. ماده 218 قانون مدني تصريح 
ــود معامله با قصد فرار از دين و صوري  مي كند «هرگاه ثابت ش

ــت.» همچنين ماده 218 مكرر  ــده آن معامله باطل اس انجام ش
ــت داده، دليل  ــز مي گويد: «هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواس ني
ــراي فرار از دين، قصد فروش اموال خود  ــه كند كه مديون ب اقام
ــرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي  ــد ق را دارد دادگاه مي توان

صادر كند.»
قانون جديد التصويب حمايت از خانواده نيز در ماده 22 تاكيد 
ــكه مي تواند تقاضاي حبس مرد را  ــقف 110 س دارد كه زن تا س
ــد كه اين قانون نيز راه خوبي براي جلوگيري از فرار  ــته باش داش

مردان بويژه مردان متمكن از پرداخت مهريه است.
ظاهر اين قوانين به نفع زنان است، اما واقعيت اين است 
كه اثبات سوء نيت مرد و اثبات صوري بودن معامله كار دشواري 
است و به قول شما همه زنان آنقدر باهوش نيستند كه بتوانند 
از نيت شوهرانشان باخبر شوند و مدرك و سند جمع كنند. 
اين قبيل زنان براي گرفتن مهريه شان چه راه هايي پيش رو 

دارند؟
به اعتقاد من، جنبه كيفري اين قبيل پرونده ها بهتر به نتيجه 
ــد. مثال اگر مبايعه نامه اي موجود باشد و زن در دادگاه به  مي رس
ــتفاده از تاريخ مبايعه نامه و مبلغ  ــتناد كند، مي توان با اس آن اس
ــرد را ثابت كرد. من  ــوء نيت م ــه و نحوه تبادالت مالي، س معامل

پرونده هايي داشته ام كه مرد مي گويد بله فالن ملك مالم بوده و 
ــي مي كنيم مشخص مي شود مثال يك  فروختم، اما وقتي بررس
ــده و  ــك يك ميليارد توماني، 400 ميليون تومان فروخته ش مل
تاريخ مبايعه نامه هم حوالي زماني است كه زن دادخواست مطالبه 
مهريه داده است و هيچ چك يا سند مالي هم كه گوياي تبادل مال 

در معامله باشد، موجود نيست.
در قوانين ما تصريح شده كه خانه و ماشين به عنوان سرپناه 
و مركبـ  كه در اسالم به آن تاكيد شده ـ شامل ديون مرد 
نمي شود، يعني مردي كه يك خانه و خودرو داشته باشد دادگاه 
حكم به فروش اين اموال نمي دهد. به همين علت بسياري 
از زنان موفق به گرفتن مهريه خود نمي شوند. نظرتان در 

اين باره چيست؟ 
بله درست است، اما نه براي هر مردي. در قانون بر مستثنيات 
ــتگي دارد كه ما آن را چطور  ــده، اما اجراي آن بس دين تاكيد ش
ــت خانه مرد براي وصول مهريه  ــير كنيم. مثال اگر قرار اس تفس
توقيف شود بايد ديد آن خانه چه ميزان مي ارزد و چه ويژگي هايي 
ــيار لوكس در شمال تهران توقيف  دارد. گاهي يك آپارتمان بس
ــود، اما مرد ادعا مي كند اين آپارتمان جزو مستثنيات دين  مي ش
ــت.  اما اگر يك آپارتمان بسيار  ــت، در حالي كه اين طور نيس اس
ــهر متعلق به مردي باشد ممكن  ــط ش معمولي در مناطق متوس
ــي و تعيين قيمت آن، حكم به  ــي هاي كارشناس ــت با بررس اس
توقيفش داده نشود چون به هر حال داشتن يك سرپناه معمولي 
از اين بابت كه او حق حيات دارد جزو حقوق مرد است. به غير از 
سرپناه، درباره حقوق مرد هم همين شرايط حاكم است، مثال اگر 
ــد تا  ــته باش او ماهي يك ميليون تومان درآمد دارد، اگر بچه داش
يك سوم و اگر نداشته باشد تا يك چهارم آن قابل توقيف است تا 

مرد با بقيه حقوق خود بتواند زندگي كند.
شما در البه الي صحبت هايتان چند بار از قانون جديد 
حمايت از خانواده و ماده 22 آن كه تا سقف 110 سكه مهريه 
امكان به حبس انداختن مرد را مي دهد، دفاع كرديد و آن را به 
نفع زنان دانستيد. به اعتقاد شما محدود كردن امكان اجراي 

حبس در بحث مهريه كار درستي است؟ 
بياييد موضوع را از اين زاويه ببينيم. در قانون مدني ما براي زن 
حق طالق در نظر گرفته نشده مگر در موارد استثنايي. درواقع اين 
قانون طوري نوشته شده كه به صورت يكطرفه به نفع مرد است 
در حالي كه حمايت هاي قانوني بايد دوسويه باشد. به اعتقاد من 
كه در دادگاه ها رفت و آمد دارم، بيش از 95 درصد موارد تقاضاي 
مهريه از سوي زن براي گرفتن طالق است و اين هم به آن علت 

است كه قانون حق طالق را به زن نداده است.
من مواردي را ديده ام كه زن حاضر است مهريه، اجرت المثل، 
ــد، اما از زندگي  ــه و طالهاي متعلق به خودش را ببخش جهيزي
مشترك زجرآور خود خالص شود. پس در چنين شرايطي اين كه 
قانون حمايت از خانواده تا سقف 110 سكه حق اجراي مجازات 

حبس را به زن داده، نكته مثبتي محسوب مي شود؛ چون باالخره 
زن بايد بتواند به نوعي از حقوق خود دفاع كند.

نظر شما درباره عندالمطالبه و عنداالستطاعه بودن مهريه 
چيست؟ به اعتقاد شما كدام يك از اين دو نوع مهريه به نفع زنان 
است؟ مي دانيد كه دستگاه قضايي و نهادهاي تصميم گير خيلي 
تالش كردند كه مهريه عنداالستطاعه را در جامعه جا بيندازند، 

اما با استقبال مردم روبه رو نشدند.
ــه زن مهريه را مطالبه كرد  ــه يعني هر زمان ك عندالمطالب
ــود اما عنداالستطاعه  ــت، بايد به او پرداخت ش چون محق اس
يعني هر زمان كه مرد توان مالي داشت مهريه را پرداخت كند. 
ــك مهريه عندالمطالبه به نفع زنان است، اما من در  پس بي ش
ــا ديده ام محضردار بدون ارائه توضيح به زوجه از او  دفترخانه ه
ــت كند. در يكي از  ــتطاعه موافق مي خواهد با مهريه عنداالس
موارد من به زوجه در اين باره توضيح دادم و او به محض اطالع 
ــتطاعه موافق نيست.  مهريه  اعالم كرد كه با مهريه عنداالس
ــك هيچ زنيـ  به جز افراد معدودي كه  ــت و بي ش حق زنان اس
ــت گرفتن مهريه وارد زندگي  ــبي مي كنندـ  با ني با مهريه كاس
ــوند، اما به هر حال مهريه پشتوانه زنان است  ــترك نمي ش مش

كه عنداالستطاعه كردن مهريه اين پشتوانه را 
ــان مي گيرد و راه فرار حقوقي براي مردان  از زن

را باز مي كند.

نظرتان درباره جايگزين شدن شروط ضمن عقد با مهريه 
چيست؟ 

ــاني كارايي دارد  ــراي كس ــد معموال ب ــروط ضمن عق ش
ــد كه ما به آنها  ــده  و ضربه خورده ان ــه يك بار وارد زندگي ش ك
ــري  مي گوييم اگر مي خواهي دوباره به زندگي برگردي، يكس
شرط براي خودت در عقدنامه درج كن. اگر اين شروط درست 
ــر و حرج  ــد در جاي خودش مي تواند زماني كه زن در عس باش
قرار گرفت و فشار زندگي برايش غيرقابل تحمل شد به كارش 
بيايد؛ شروطي مثل حق طالق، حق حضانت فرزند، حق تعيين 

محل سكونت و...
ــاخه گل بود و  ــه زن چند ش ــتم كه مهري ــده اي داش پرون
ــس به اعتقاد من مهريه  ــي او را ترك كرد و رفت. پ ــرد براحت م
ــه بايد وجود داشته باشد، چون ممكن است مثال مردان  هميش
ــي تصميم بگيرند زن جديدي اختيار  تنوع طلب در طول زندگ
كنند كه اگر در اين شرايط زن هيچ مهريه اي نداشته باشد، مرد 
ــيار راحت قيد او و زندگي را مي زند، اما اگر مهريه اي در كار  بس
ــده با احتياط بيشتري  ــد مرد از ترس پرداخت آن هم كه ش باش
ــد جنبه بازدارنده  ــد، پس مهريه مي توان تصميم گيري مي كن
ــا  ــياري از ناهنجاري ه ــد و از بس ــته باش داش
ــه نبايد خيلي كم  يا  ــري كند، اما مهري  جلوگي

خيلي زياد باشد.
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جدول عادي
ــرت  ــه حض افقـي:   1ـ  مهري
ـ  از  ــزه   ــاز و غم ــه(س)  ـ  ن فاطم
ـ  مخلوط كردن  پادشاهان كياني 2  
ــنده تخيلي فرانسه  ـ  نويس ـ  امرود     
ـ   ــده 4   ـ  دارن ــي   ـ  تالف ــي   ـ  خال   3
ـ  پنهان كردن  ــوريه   ــهري در س ش
ـ  توجه  ـ  تعهد   ــي 5   ــاده خواه ـ  زي  
ـ   ــهر 6   ـ  مربوط به ش ــت نظر   و دق
ــتعداد  ـ  اس ـ  بدگو 7   ـ  چيرگي   بنيان 
ـ   ــكاري   ــي پرنده ش ـ  نوع ــي   ذهن
ــروژن 8ـ  بانوي آب و آيينه كه  نيت
سالروز والدتش روز تجليل از مقام 
ـ  از حروف يوناني  زن و مادر است 9  
ـ   ــردم 10   ـ  توده م ــان حاضر   ـ  زم  
ـ   ــود   ـ  در كبد توليد مي ش ــان   نگهب
ــرافي  ـ  از القاب اش ــه آلماني 11   بل
ـ   ــور نيجر   ـ  پايتخت كش زنان اروپا  
ـ  نام ديگر  ـ  ناپايدار   تجهيز شده 12  
ـ  از القاب امام موسي  تباشير فرنگي  
ـ  پايتخت غنا  ـ  عضو  كاظم(ع) 13  
ـ  علماي روحاني روي دوش  جونده  
ـ  دامن  ــي   ـ  نزديك ــد 14   مي اندازن

ـ   ـ  اعتقاد به ظهور منجي  ـ  حسود   ـ  در گرو 15    چين دار قديمي  
ماه كارگري.

ـ  اميد  ــتن نمايندگان از وزير   ـ  توضيح خواس عمودي:  1  
ـ   ــرت معصومه(س) 2   ــهر بارگاه حض ـ  ش ــتن به خداوند   بس
ـ  عاشق  ـ  اندازه سطح  ـ  طبل دوتايي 3   ــاده بدون لبه   كاله س
ـ  نوعي باالپوش  ـ  بزرگ ترين عضو دروني بدن 4   ـ  رسوايي    
ــاز زنده ياد  ـ  س ـ  دل آزردگي   ـ  گندمگون 5   ــه راه   ــم ب  ـ  چش
ـ  كهنه  ـ  خواربارفروش   ــازه كار 6   ــتاد جالل ذوالفنون  ـ  ت اس
ـ   ــه كار مي رود   ــتثنا ب ــيلي 7ـ  براي بيان اس ـ  س ــوده   و فرس
ـ  از  ــه صاف كن   ـ  پارچ ــدن   ــنهـ  از يزد آمده 8  ـ  كشته ش تش
ـ  داراي  ـ  گيرنده امواج   ــا 9   ــگاهي ايتالي تيم هاي فوتبال باش
ـ  اداره دارايي قديم  ـ  درهم پيچيدن   ـ  عطا 10   ــم مشترك   اس
ـ   ـ  بيزار   ــول مالقلي پور   ـ  فيلمي از زنده ياد رس ــد 11   ـ  روادي  

ـ  رود  ــل و قال   ـ  قي ــي   ـ  درس نگارش ــاري كم خوني 12   بيم
ـ  مقدار  ــاله   ـ  دوره هزارس ـ  باالترين حد بلندي   ــه 13   فرانس
ـ  فضاي بين دوخط  ـ  فرمانده نظامي   ــيدني 14   كمي از نوش
ـ  گياهي معطر با برگ هاي  ـ  زندگي   ــه   ـ  ريش ــرزمين 15   ـ  س   

بسيار نازك.

جدول ويژه
ــت  ـ   ــاعد و دس ــتخوان هاي س ــل اس ـ  مفص افقـي:   1  
ـ  پرداخت وجه  ــي 2   ــوي تلفن ــردنـ  گفت وگ خداحافظي ك
ــهري ديدني با قدمت سيصد ساله در  ـ  ش ــاب بانكي   به حس
ـ  بخش خارجي  ـ  نمك  ـ  شهري در روسيه   ـ  كندن 3   مازندران  
ـ   ـ  دانه هاي پنبه 5  ـ  صلح   ـ  روژلب   ــده   ـ  ويران كنن ــز 4   هرچي
ـ  واحد پول  ـ  مساوي  ـ  هميشگي   ـ  باقي مانده 6   كمربند زمين  

ــتگي زير  ـ  برجس ـ  ياقوت   تركيه 7  
ــتاني  ـ  داس ـ  روش 8   كفش فوتبال  
ــاره زندگي حضرت  ــي درب خواندن
ــيدمهدي  ــته س فاطمه(س) نوش
ــس فضاي توليد  ـ  پلي ــجاعي 9   ش
ـ  مرگ  ــا   ــات ناج ــادل اطالع و تب
ــگاهي در مكزيك  ـ  دانش ــوش   م
ـ   ـ  بزرگ   ــدرن 10   ــاري م ــا معم ب
ـ   ـ  مكان 11   ــكاري   ــگ ش توله س
ــني كمرنگ  ـ  روش زير پيچ و مهره  
ـ  از هفت قلم آرايش  آسمان در افق  
ـ  دستورات شرعي  ـ  بدن   قديم 12  
ـ  بردبار  ـ  كسب  ــاهي 13    ـ  كاله ش
ـ  از  ــيده! 14   ــور آب كش ـ  جان و كار  
ـ  راوي روايت  فتح  ــت   اجزاي درخ
ــق  ــت از طري ــدازي حكوم ـ  بران  
ـ  داراي  نظامي 15  ـ  كالم مصيبت  
ـ  رودي  ــان   ــكل يكس ــدازه و ش  ان

در فرانسه.
ــاده اي براي  ـ  م  عمـودي:  1  
ـ   ــردگان   م ــاد  اجس ــداري  نگه
ـ   ـ  گودال   ــل 2   ـ  داخ ــردي   جوانم
ــوزي و  ـ  دلس انبازي  ـ  خميدگي 3  
ـ  چاي خارجي  ــرگرمي 4   ـ  بازي و س ــر و دار   ـ  گي ــي   مهربان
ـ   ــي رود 5   ــت به كار م ــان عل ـ  در بي ــت   ــت روا نيس ـ  در امان  
ـ   ـ  برقرار   ــر 6   ـ  بارب ــل انكار   ـ  غيرقاب ــطرنج   ــره اي در ش مه
ـ  تعجب زنانه  واحدي براي اندازه گيري فاصله بين ستارگان  
ــي قارچي  ـ  طهارت  ـ  نوعي بيماري گياه ــار   ــب چاپ ـ  اس   7
ـ   ــوب به يمن 9   ـ  منس ــيقي   ـ  تكنوازي در موس ــانه   ـ  نش   8
ـ  فرقه اي  ــت   ـ  افزايش آن موجب خودكفايي اس زبانه آتش  
ــيار  ـ  بس ـ  رنگ موي فوري  ـ  خط القعر   ــد 10   ــي در هن مذهب
ـ   ـ  بدون تغيير 12   ـ  پيوسته و دائم   ــتاري   ـ  نوش ــنده 11   بخش
ـ  آهنگ بيان  ـ  پوستين 13   ـ  تنظيم عدسي دوربين   ــك   پزش
ـ   ـ  حمله كردن   ـ  معني   ــتم دستان  ـ  هميشگي 14   ـ  لقب رس  
ـ  آقاي آلمانيـ  قلب تاريخ استـ  شهري   خطي در دايره 15  

در استان زنجان.

براي حل جدول اعداد  بايد در هر مربع كوچك تر 3 در 3 هيچ عدد تكراري وجود نداشته باشد. همچنين هيچ عددي در يك سطر ياستون مربع بزرگ 9 در 9 تكرار نشده باشد.
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هرگاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده، دليل 
اقامه كند كه مديون 
براي فرار از دين، 
قصد فروش اموال 
خود را دارد دادگاه 
مي تواند 
قرار توقيف اموال وي 
را به ميزان 
بدهي
 صادر كند

عمادي:

ــي كه حاال  ــتن براي كس ــال ها رداي قضاوت به تن داش س
كسوت وكالت به قامت دارد، امتيازي ويژه  است و مهدي 
عمادي اين امتياز را دارد. صالحيت گفته هاي او از سال ها 

تجربه اش در مسند قضا آب مي خورد.
عمادي پرونده هاي خانوادگي زيادي را بررسي كرده، با 
زنان و مردان مختلفي برخورد داشته، حرف هاي خوب و 
بد زيادي را شنيده، كلك ها و فريبكاري هاي زيادي را از 
نزديك ديده و حاال كه در دادگاه ها به عنوان وكيل حاضر 
ــود از همه تجربه هايش به نفع موكالني كه براي  مي ش

وصول مهريه شان تالش مي كنند، استفاده مي كند.
ــوهراني  ــريح وضع زناني كه ش گفت و گوي ما با او از تش
ــي  ــرار از مهريه به هر روش ــراي ف ــا ب ــد، ام ــن دارن متمك
ــد و با ارائه راهكارهاي  ــروع ش ــوند، ش ــل مي ش متوس
ــه اين نتيجه  ــرانجام ب ــان ادامه يافت و س ــه زن ــي ب قانون
ــرايط امروزي مهريه از راه هاي  احقاق  ــيد كه در ش رس
حقوق زنان است. البته به اين شرط كه در تعيين مهريه 
ــيار  ــيار اندك يا بس ــود و ميزان آن بس  افراط و تفريط نش

كالن نباشد.

اشاره

رياضي در 3 سوت
سلمان داداشي
مدرس رياضي
dadashi@onteach.ir »

ضرب اعداد(1)
ــبات سريع و ذهني رياضي ، 17 تكنيك دارد كه ما  محاس
از اين هفته هر چهارشنبه ، يكي از تكنيك هاي آن را تشريح 
خواهيم كرد، اما به اين علت كه مخاطبان اين ستون آموزشي 
ــامل مي شود اين آموزش ها را  از  ــني را ش همه  گروه  هاي س
ــخت ترين مباحث  ــروع مي كنيم و تا س چهار عمل اصلي ش

رياضي براي دانش آموزان و دانشجويان ادامه مي دهيم. 
 راز ضرب اعداد در عددهاي12 تا 19:  (12 ، 13 ، 

14 ، 15 ، 16 ، 17 ،  18 و 19)
وقتي بخواهيم عددي را در اعداد 12 تا 19 ضرب كنيم، كافي 
است يكان عددهاي 12 تا 19 را در تك تك رقم هاي عدد مورد 

نظر ضرب كرده و بعد با همسايه سمت راستش جمع كنيم. 
مثال:

نكتـه: وقتي بخواهيم عددي را با هر تعداد رقم  در  اعداد  
12 تا 19  ضرب كنيم، كافي  است يك صفر در ابتدا و انتهاي 
ــپس هر رقم را با  عدد مورد نظر در ذهن مان  قرار دهيم و س

همسايه سمت راستش جمع كنيم.
و حاال حل سريع:

رقم اول 1 است و همسايه سمت راستش هم صفر فرض 
كرديم

رقم دوم 2 است و همسايه سمت راستش عدد 1 پس:

رقم سوم 3  است و همسايه سمت راستش عدد 2 پس:

رقم چهارم  4 است و همسايه سمت راستش 3 پس:

رقم پنجم  5 است و همسايه سمت راستش 4 پس:

رقم ششم 6 است و همسايه سمت راست آن 5  پس:

رقم همسايه فرضي عدد آخر، صفر است و همسايه سمت 
راست آن مي شود 6 پس:

پس حاصل شد: 

654321 12 ?� �

06543210 

1 2 2 2 0 2
��

� � � � 

 همسايه سمت راست 12يكان عدد 

2 2 4 4 1 5� � � � 

3 2 6 6 2 8� � � � 

14 2 8 8 3 1� � � � 

15 2 10 10 4 4� � � � 

16 2 12 12 5 7� � � � 

0 2 0 0 6 6� � � � 

1 1 16 7 4 1 8 5 2
7 8 5 1 8 5 2� � �� � � �

 7851852

در گفت و گو با مهدي عمادي، وكيل پايه يك دادگستري مطرح شد 

مواجهه با مردان فراري از مهريه

 متن كامل اين گفت و گو را 
در سايت جام جم آنالين بخوانيد
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ــتخواني  ــان فصل صيد ماهيان اس ــد هفته اي از پاي چن
ــم داشتند،  مي گذرد و برخي صياداني كه تا ديروز به دريا چش
ــتان براي  ــا و خيابان هاي غرب گلس ــر چهارراه ه اكنون س
ــمان بازار كار برايشان ابري  ــيده اند و آس كارگري صف كش

است.
ــتان، حكايت دلتنگي  حكايت اين روزهاي صيادان گلس
ــت؛ صياداني كه با دريا هم آوا شده اند و  مرد ماهيگير و درياس
هنوز صداي غرش امواج دريا در گوششان طنين انداز است.

ــان از جنس ماهي است كه تاب تحمل دوري  دلتنگي ش
از دريا را ندارد و بي صبرانه براي شروع فصل صيد و بازگشت 
ــفته بازار كار و  ــماري مي كند، اما در اين آش به دريا لحظه ش
ــهم چنداني نصيبش نمي شود و برخي روزها  كارگري نيز س

بدون رفتن به سر كار به منزل برمي گردد.
ايوب از جمله صيادان گلستاني است كه به گفته خودش، 
سال هاست به ماهيگيري و صيادي مي پردازد و با پايان فصل 
ــت و در اين روزها  صيد، همواره نگران كار و تامين معاش اس

به جرگه كارگران خياباني پيوسته است.
ــي كه كنار خيابان به عنوان يك كارگر منتظر  وي در حال
ــا مهر اظهار كرد:  ــتاده بود، در گفت وگو ب ــا ايس كار و كارفرم
ــت و شش  درآمد ماهانه يك صياد حدود 500 هزار تومان اس

ماه از سال هم بيكاريم.
ــزود: آيا با اين درآمد ناچيز مي توان خرج زندگي را  وي اف
ــتر صيادان با سيلي صورتشان را  تامين كرد، در حالي كه بيش

سرخ مي كنند و همواره به ديگران يا بانك ها بدهكارند.
ــخت و زيان آور  ــت با توجه به س ــئوالن خواس وي از مس
ــن بازنشستگي صيادان را به داشتن  بودن شغل صيادي، س
ــتر  ــابقه كار افزايش ندهند، چرا كه بيش ــال س بيش از 20 س
ــان  ــتند و شغلش صيادان به بيماري هاي مختلفي مبتال هس

مضر و آسيب زاست.
ــتان نيز در  ــيالت گلس ــندي، مديركل ش  علي اكبر پاس

ــادان پيگيري جدي  ــاره گفت: در زمينه حق بيمه صي ــن ب اي
ــاون، كار و  رفاه اجتماعي موظف  ــورت گرفته و وزارت تع ص
ــادان را اجرا كند، ولي تاكنون  ــده 10 درصد حق بيمه صي ش
ــده است.وي عنوان كرد: امروز صيادي در استان  محقق نش
اقتصادي نيست و سرانه صيد 270 كيلوگرم است و اگر ميزان 

صيد صيادان كمتر از يك تن باشد، صرفه اقتصادي ندارد.
ــادان و تعديل صيادي  ــرح حمايت از صي ــندي به ط پاس
ــته يك ميليارد تومان اعتبار  ــاره و اضافه كرد: سال گذش اش

بالعوض به 40 صياد داديم.
ــتان، هدف از اجراي اين طرح را  ــيالت گلس مديركل ش

افزايش سرانه صيد و درآمد صيادان عنوان كرد.

ــت و راه  ــاره به اين كه اين طرح، يكي از راه هاس وي با اش
ــت اشاره كرد: سواحل استان ظرفيت خوبي براي  درمان نيس
ــعه آبزي پروري  آبزي پروري دارد و مي توان از آن براي توس
ــادان در تمام  ــتغال صي ــبب اش ــره گرفت كه اين امر س به
ــندي يادآور شد: پرورش ميگو و ماهيان  فصول مي شود.پاس
خاوياري از ديگر ظرفيت هاي آبزي پروري در گلستان است 
كه مي تواند اشتغالزايي بااليي در استان داشته باشد و بايد در 

اين راستا برنامه ريزي كرد.
ــور نيز  ــي، مديرعامل اتحاديه صيادان كش يعقوب دوج
ــتان، بويژه پره را صيادان  ــكالت صيادان اس ــترين مش بيش

غيرمجاز و حق بيمه صيادي برشمرد.

وي با عنوان اين كه صيادان تنها شش ماه از سال فعاليت 
دارند خواستار كاهش حق بيمه اين قشر شد و گفت: زيان آور 
ــتور كار قرار گرفته كه بايد  ــغل صيادي نيز در دس ــدن ش ش

تالش بيشتري در اجراي اين مصوبه انجام شود.
ــغله هستند و شغل  ــتر صيادان تك ش دوجي گفت: بيش
ديگري ندارند و طرح بازخريد صيادان گلستان نيز بايد به طور 

جدي پيگيري شود.
ــتان 1400 صياد در قالب 21 شركت تعاوني پره  در گلس
ــغول فعاليت هستند و در فصل صيد  ــتخواني مش ماهيان اس
امسال حدود 400 تن انواع ماهيان استخواني صيد كردند كه 

نسبت به فصل قبل حدود 7 درصد كاهش داشته است.

 پرندگان مهاجر 
به مازندران آمدند 

ــت مازندران بااشاره  ــناس حيات وحش محيط زيس كارش
ــامل زنبورخورها، انواع  ــتان گذران ش ــه ورود پرندگان تابس ب
ــتان گفت:  ــه اس ــي ب ــتوهاي درياي ــانان و  پرس گنجشك س
ــالف پرندگان  ــيعي دارند و برخ ــدگان پراكنش وس ــن پرن اي

زمستان گذران وابسته به يك تاالب هستند. 
كورش ربيعي افزود: حدود 490 گونه جانوري شامل 317 
گونه پرنده، 63 پستاندار، 9 گونه دوزيست، 26 گونه خزنده و 75 
ــه ماهي ها در مازندران وجود دارند. وي ادامه داد: 22 گونه  گون
جانوري از گونه هاي حمايت شده و در معرض تهديد محسوب 
ــناس حيات وحش محيط زيست مازندران  ــوند. كارش مي ش
ــاب دريايي  ــي ازجمله عق ــرد: همچنين پرندگان ــح ك تصري
ــتري ، درناي  ــاب تاالبي بزرگ ، پليكان خاكس ــفيد ، عق دم س
ــيبري ، خروس كلي اجتماعي ، دليجه كوچك ، ميش مرغ ،  س
ــفيد كوچك ، تعدادي گونه هاي  عقاب شاهي ، غاز پيشاني س
ــيپ،  ماهي ، ماهي آزاد درياي خزر ، فيل ماهي ، ازون برون ، ش
ــت  قره برون  و چالباش جزو گونه هاي در خطر انقراض فهرس

سرخ اتحاديه جهاني حفاظت به شمار مي روند. 
ــت در دنيا  ــد: در اتحاديه جهاني حفاظ ــادآور ش ــي ي ربيع
ــيب پذير و در خطر انقراض براساس  ــري جانوران آس يك س
ــت.  ــده اس ــش ، جمعيت و ميزان تهديد طبقه بندي ش پراكن
ــال وارد  ــتان گذراني را كه امس ربيعي جمعيت پرندگان تابس
ــدند، همانند سال هاي گذشته برآورد كرد و گفت:  مازندران ش
ــت وارد مازندران مي شوند و پس از  پرندگان تا اواخر ارديبهش
ــازي و جوجه آوري اوايل پاييز منطقه را ترك خواهند  آشيانه س
ــرد. وي ادامه داد: برخي پرندگان به دليل تغذيه ، يخبندان و  ك
فرار از سرما و همچنين برخي براي فرار از گرما وارد مازندران 

مي شوند./ ايسنا

آزادراه قمـ  كاشان مسدود مي شود 
ــالم كرد: ــتان اع ــي، مدير راهداري اس ــي عباس  مصطف

ــه منظور علميات تعريض پل زيرگذر تقاطع آزادراه اميركبير   ب
ــان از 11 / 2 / 92 تا 24 / 2 / 92 ــا محور قنوات آزادراه قمـ  كاش  ب

 به مدت 15 روز مسدود مي شود.
ــازي و تعريض  وي افزود: با توجه به اجراي عمليات راهس
ــده هدايت ترافيك در اين محور از  پل زيرگذر مذكور مقرر ش
سمت قم به كاشان از طريق كمربندي كاشان و از داخل شهر 
ــان در كيلومتر 23  ــج) و محور قديم كاش ــدان وليعصر(ع  و مي
به سمت آزادراه كاشان هدايت شود و مسير برگشت از كاشان 

به قم نيز از محور آزادراه كاشانـ  قم انجام گيرد.
ــتگاه هاي ذي ربط بويژه  ــي با اشاره به همكاري دس عباس
پليس راه استان درخصوص انسداد محور قمـ  كاشان و رعايت 
موارد ترافيكي از سوي مسافران گفت: اميدوارم در زمان انسداد 
ــازي باند رفت آزادراه قمـ  كاشان نيز اين هماهنگي  و آماده س
بخوبي انجام شود.وي از تمامي رانندگان عبوري از محورهاي 
ــم ترافيكي اين  ــا توجه به ازدياد حج ــت كه ب ــده خواس ياد ش

محورها، نكات ايمني را به طور كامل رعايت كنند. /ايسنا

ايران زمين 

درياچه «پريشان» تني به آب زد
بارندگي هاي اخير استان فارس و شهرستان كازرون باعث 
ــان تني به آب بزند، پرنده ها در كنار تاالب  ــد درياچه پريش ش
ــودند و  تخمگذاري كردند، فالمينگوها بر فراز درياچه بال گش

به اين سبب آرامش و زندگي به تاالب بازگشت.
ــن و بزرگ ترين درياچه هاي آب  ــان يكي از زيباتري پريش
ــش جره و باالده  ــت كه در بخ ــيرين ايران و خاورميانه اس ش
ــت. اين درياچه به نام هاي  ــتان كازرون قرار گرفته اس شهرس

مور، پريشان و فامور نيز شناخته شده  است.
ــي در اين تاالب  ــاي مختلف ــال ها بحران ه ــي اين س ط
ــني  ــالي هاي پي درپي با چاش رقم خورده، آنجايي كه خشكس
ــيره جان پريشان را  ــاورزي، ش فعاليت چاه هاي غيرمجاز كش
كشيدند تا به كلي خشك شود يا زماني كه مي خواستند از ميان 
ــوزي هايي كه به نيت تصرف خاك  آن جاده رد كنند يا آتش س

پريشان، قلب درياچه را سوازند.
در پي بارش هاي باران در سال زراعي جاري و جان گرفتن 
دوباره برخي از چشمه هاي تاالب بين المللي پريشان، نزديك 

به 300 هكتار از اين تاالب دوباره آبگيري شد.
ــاره به مهر گفت:  ــه «13 فروردين» در اين ب دبير موسس
اكوسيستم تاالب پريشان تا قبل از اين كه دست بخورد و در آن 
آشفتگي ايجاد شود در منطقه به صورت يك زيست بوم پايدار 
به حيات خود ادامه مي داد، اما دخالت انسان به اين تاالب باعث 

شد طي چند سال اخير تاالب دچار كم آبي و خشكي شود.
ــيدعلي  اكبر كاظميني افزود: در صورت دخالت نكردن  س
انسان، طبيعت روند احياي اين تاالب را كامال كنترل مي كند 
و افزايش ميزان بارندگي در سال زراعي 92 ـ  91 يعني چيزي 
ــط بارندگي منطقه باعث شده كه بخش هايي در  حدود متوس
ــرقي تاالب در كنار كوه آبگيري شود و اين  ــمال و شمال ش ش
ــاورزان داده شود كه  ــتداران طبيعت و كش نويد به مردم، دوس

احياي تاالب امكان پذير است.
ــان كرد: هم اكنون حدود 10 درصد تاالب آبگيري  وي بي
ــده و در اين بخش نيزارهاي فراواني وجود دارد كه باعث  ش
ــان كامل  ــتم بتدريج در پريش ــود حلقه  هاي اكوسيس مي ش

شود.
ــاهده گرازها در منطقه، تخمگذاري  كاظميني گفت: مش
پرندگان آبزي و كنار آبي در نيزارها، پروازهاي پرندگان برفراز 
ــاهده تعداد زيادي فالمينگو، كيشم، بوتيمار و  ــان و مش پريش
ــت كه در صورت دخالت نكردن انسان ها،  پليكان مؤيد آن اس

روند رو به رشد اكوسيستم پريشان ادامه پيدا مي كند.
ــك تخمگذاري و زادآوري پرندگان  وي يادآور شد: بي ش
ــتم يك تاالب داراست و  ــزايي در پايداري اكوسيس نقش بس
هم اكنون كه فصل زادآوري پرندگان است آب به عنوان عامل 
ــدگان زادآوري خود را كامل كنند و  ــي كمك مي كند پرن اصل
ــال  ــان به مهاجرت ادامه بدهند تا س جوجه  هاي آنها با خودش

آينده چرخه مهاجرت پرندگان به پريشان قطع نشود.
ــاني  ــدار داد: دخالت انس ــت هش ــال محيط  زيس اين فع
ــتم  ــرايط فعلي كه اكوسيس مي تواند براي احياي تاالب در ش
شكننده است، بسيار خطرناك باشد زيرا درست در زمان فصل 

ــيب به زيستگاه  جفتگيري و تخمگذاري پرندگان هرگونه آس
ــد و حلقه پرندگان  ــه توليدمثلي را متوقف كن ــد چرخ مي توان

به عنوان بخش مهم و اساسي تاالب از بين برود.
ــئوالن محيط  ــه جوامع محلي و مس ــي خطاب ب كاظمين
ــئوالن محيط زيست بايد  ــت گفت: جوامع محلي و مس زيس
ــاالب اجازه دهند فصل  ــده ت با حفاظت از اين بخش آبگير ش
ــود و جمعيت كه پشتوانه آينده  زادآوري اين پرندگان كامل ش

تاالب پريشان است به اكوسيستم پريشان اضافه شود.
ــه 13 فروردين بيان كرد: اليروبي كانال هاي  دبير موسس
ــاالب و تامين  ــتاني منتهي به ت ــيالب هاي زمس ــير س مس
ــتور كار اداره حفاظت  ــمه ها در دس ــاي تاالب از چش حقابه  ه
محيط زيست است و اين نويد را به مردم و دوستداران طبيعت 
ــال مي توان ــرايط بارندگي در امس ــم كه با بهبود ش  مي دهي

 به احيا ي پريشان اميدوارتر بود.

گزارش بيكاري فصلي، مشكل ماهيگيران گلستان
درآمد ماهانه يك صياد حدود 500 هزار تومان است، در حالي كه 6 ماه از سال نيز بيكار است

با پايان فصل صيد، صيادان سرچهار راه ها و خيابان هاي اصلي گلستان براي كارگري صف كشيده اند / عكس   : جام جم 
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اجراى طرح پايش سالمت در اردبيل
استاندار اردبيل از آغاز غربالگرى فشار خون از چهاردهم ارديبهشت در سطح استان خبر داد.

ــب بدنى افراد باالى ــار خون و تعيين تناس ــر نيكزادظهار كرد: طرح بزرگ غربالگرى فش  اكب
 30 سال همزمان با سراسر كشور در اردبيل نيز به مدت پنج روز اجرا مى شود.

ــا محوريت و همكارى  ــار خون به عنوان يك طرح ملى ب ــزود: طرح غربالگرى فش ــزاد اف نيك
ــنجش فشار خون و تناسب اندام افراد جامعه  ــتار به صورت افتخارى و داوطلبانه به س صد هزار پرس
خواهند پرداخت.وى خاطرنشان كرد: بايد در اين خصوص، فرهنگ برخورد با اين بيمارى از سوى 

دست اندركاران امر در بين مردم نهادينه شود.
ــاره به اين كه با تغييرات ساده در سبك زندگى مى توان از  ــالمت استان با اش ــوراى س رئيس ش
ــازده بوده و در مقابل  ــگيرى كرد، افزود: اقدامات درمانى پرهزينه و كم ب ــار خون پيش افزايش فش

طرح هاى بهداشتى مانند سنجش فشار خون، كم هزينه و پربازده است.
استاندار اردبيل گفت: با توجه به اهميت اين طرح كه با سالمت آحاد جامعه سر و كار دارد، تمامى 
مسئوالن استانى و شهرستانى با برنامه ريزى و مديريت صحيح در هرچه بهتر اجرا شدن اين طرح 

ارزشمند مشاركت و همكارى مطلوبى با عوامل اصلى اجرايى داشته باشند.
فرهاد پورفرضى هدف از اجراى طرح را شناسايى افراد مشكوك به فشار خون باال و اضافه وزن 
عنوان كرد و گفت: اجراى اين طرح، ميزان اميد به زندگى و شادابى و نشاط افراد جامعه را افزايش 

مى دهد و هزينه هاى گزافى را كه براى درمان بيمارى هاى غيرواگير صرف مى شود كم مى كند.

ــيب زميني  ــه عنوان يكي از قطب هاي توليد س همدان ب
ــعه صنايع تبديلي و تكميلي دارد،  ــور نياز به ايجاد و توس كش
ــمگيري در اين  ــود، تغييرات چش ــق آمارهاي موج اما مطاب
بخش ايجاد نشده و اين در حالي است كه مهم ترين محصول 

كشاورزي استان همدان سيب زميني است.
ــاي صنايع تبديلي، نبود بازار  به گزارش مهر، نبود واحده
ــب و كمبود نقدينگي از جمله مشكالت اساسي  فروش مناس
فعاالن اين بخش است كه به نظر مي رسد براي ترغيب و جذب 
ــرمايه گذاران براي احداث واحدهاي فرآوري محصوالت  س

كشاورزي و دامي در استان همدان بايد بيشتر تالش شود.
ــان مي دهد كه وضع كشت سيب زميني  نگاهي به آمار نش
ــار از زمين هاي  ــت كه در هر هكت ــدان به گونه اي اس در هم
ــتان به ميزان قابل توجهي محصول برداشت مي شود، اما  اس
ــب  بي توجهي به ايجاد صنايع تبديلي و انبارهاي فني و مناس
ــداري اين محصول موجب بهره وري ناكافي از محصول  نگه

توليدي مي شود.
ــزار هكتار  ــن 22 تا 26 ه ــاالنه بي ــدان س ــتان هم در اس
ــاورزي كشت مي شود كه اين امر  ــيب زميني در اراضي كش س
ــده همدان به عنوان قطب اصلي توليد سيب زميني  موجب ش
ــازمان  ــاورزي س ــود.مدير صنايع كش ــوب ش ــور محس كش
جهادكشاورزي استان همدان معتقد است: واحدهاي فرآوري 
ــتان همدان ــف صنايع تبديلي اس ــيب زميني از نقاط ضع  س

 به شمار مي آيد.
ــكالت  ــواري افزود: برطرف كردن مش محمدرضا شهس
پيش روي واحدهاي فرآوري سيب زميني نيازمند سرمايه گذاري 
سنگيني است كه تاكنون سرمايه گذار توانمندي در اين زمينه 
ــتان همدان  ــا انجام اين امر از اولويت هاي اس ــته ايم، ام نداش
ــت.وي اظهار كرد: مواد اوليه براي ايجاد صنايع تبديلي با  اس
ــور وجود دارد و مي توانيم  ــتان همدان به وف تنوع خوبي در اس
ــاز دارد و انواع  ــك بااليي ني ــه به ماده خش ــي ك از محصوالت

محصوالت ديگر، در اين عرصه بهره مند شويم.
ــازمان جهادكشاورزي استان  ــاورزي س مدير صنايع كش
ــز كرده ايم ــيب زميني تمرك ــرد: بر حوزه س ــدان بيان ك  هم
ــته ايم واحدهاي بسته بندي سيب زميني   به طوري كه توانس
ــيب زميني در بازارهاي داخلي و  ــول س ــاد كنيم تا محص ايج

خارجي با بسته بندي مناسب عرضه شود.
 صادرات سيب زميني فرآوري نشده 

ــازمان جهاد كشاورزي استان  ــاورزي س مدير صنايع كش
همدان با اشاره به كمبود صنايع تبديلي مرتبط با اين محصول 

گفت: متأسفانه به دليل اين كمبود بخش عمده اين محصول 
بدون فرآوري به خارج از استان صادر مي شود.

محمدرضا شهسواري با بيان اين كه استان همدان ظرفيت 
ــيب زميني دارد، يادآور  ــي براي ايجاد صنايع تبديلي س فراوان
ــد: چيپس، فرنچ فرايز، پودر، پوره، خالل، گرانول، نشاسته  ش
صنعتي، اتانول و سيالژسازي براي تغذيه دام و ده ها محصول 
ــت  ديگر از جمله فرآورده هاي قابل توليد از اين محصول  اس
كه توليد آنها مي تواند ارزش افزوده قابل مالحظه اي به دنبال 

داشته باشد.
شهسواري اضافه كرد: مي توان از ضايعات حاصل از توليد 

سيب زميني از سوي صنايع تبديلي بهره گرفت.
ــات فرآوري محصول  ــا تأكيد بر اين كه انجام عملي وي ب
نيازمند وجود مواد اوليه مرغوب و با كيفيت در تمام فصول سال 
است، اظهار كرد: همين امر لزوم ايجاد سردخانه ها و انبارهاي 
ــول را اجتناب ناپذير  ــب اين محص فني براي نگهداري مناس

مي كند.
ــه واحد از واحد هاي صنايع  ــاره به اين كه فقط س وي با اش
تبديلي همدان به فرآوري سيب زميني اختصاص دارد، گفت: 
اين واحدها در زمينه خالل سيب زميني احداث شده اند و اكنون 
اين واحدها عمدتا غيرفعال يا داراي توليد با توان بسيار كمتر از 

ظرفيت پيش بيني شده  است.
ــتان عمده ترين  ــاورزي اس مدير صنايع تبديلي جهاد كش
ــعه صنايع تبديلي سيب زميني را نبود فرهنگسازي  موانع توس
ــب در خصوص مصرف فرآورده هاي سيب زميني، نبود  مناس
ــرمايه گذاران در اين  ــت و امتياز خاص براي حمايت از س مزي
زمينه، نياز به كشت واريته هاي خاص و متناسب با نوع صنعت، 
نياز به سرمايه گذاري باال در فرآوري اين محصول و در نتيجه 
دشواري در اين امر و ناتواني متقاضيان براي ايجاد اين واحد ها 

دانست.
شهسواري اعطاي تسهيالت با سود كم و دوران بازپرداخت 
طوالني تر، ايجاد انبارهاي فني در مناطق عمده توليد، ايجاد، 
ــيب زميني به منظور افزايش  تغيير و نوآوري در واريته هاي س
ــيب زميني را از جمله  ــرآوري س ــوص صنعت ف ــام مخص ارق

راهكارهاي سازمان جهاد كشاورزي در اين رابطه دانست.
ــاورزي نيز در اين  ــرين دانشمند ، يك كارشناس كش نس
خصوص اظهار كرد: مكانيزه كردن كشاورزي از مواردي است 
كه به توسعه اين بخش كمك مي كند و با توجه به اين كه توسعه 
ــاورزي يكي از راه هاي خودكفايي كشور است بايد تالش  كش

شود تا اين صنعت با علم و فناوري روز به پيش برود.

ــتان بافق  ــرب و روي در شهرس طي حادثه اي در معدن س
استان يزد دو كارگر معدن جان خود را از دست دادند.

به گزارش مهر ، دوشنبه شب گذشته، بر اثر حادثه در معدن 
ــرب و روي كوشك در شهرستان بافق، دو كارگر معدنچي  س
ــقوط كردند و جان خود را ــن فعاليت در تونل زيرزميني س  حي

از دست دادند.مديرعامل معدن سرب و روي كوشك بافق در 
اين باره اظهار كرد: اين معدن حدود 69 سال عمر دارد و تاكنون 

پيش نيامده كه چنين حادثه اي بروز كند.
علي محمدي با ابراز تاسف از بروز اين رويداد گفت: اين دو 
ــين زراشكي هر دو اهل  كارگر به نام هاي جواد غني پور و حس
ــتان بهاباد در شيفت عصر معدن كوشك مشغول كار  شهرس

بودند و دچار حادثه شدند.وي ادامه داد: اين اتفاق خارج از تصور 
است چرا كه همه جوانب ايمني و اصولي آن توسط كارگران در 
اين معدن رعايت مي شود. از نظر معدنكاري اين اتقاق در جايي 

رخ داده كه احتمال بروز حادثه در آن صفر است.
وي تصريح كرد: علت ريزش معدن از سوي كارشناسان در 

دست بررسي است و بزودي اعالم خواهد شد.
معدن سرب و روي كوشك در فاصله 45 كيلومتري بافق 
قرار دارد و به دو صورت روباز و تونل با فعاليت 350 معدنچي در 
دو شيفت كاري فعاليت مي كند. اين معدن 200 متر عمق دارد 
و در آن 40 كيلومتر تونل حفر شده است و داراي ذخيره معدني 

هشت ميليون تن با عيار 7 درصد است.

سيب زميني همدان، ميداني براي عرضه ندارد جان باختن 2 معدنچي  در معدن بافق



بخوانيد و ببينيد
راديوشبكه قرآن و معارف سيما

روابط عمومي: 22167780روابط عمومي: 4ـ22034043
6/00 ترتيل جزء
قاريان نوجوان 

7/00 صبح و اميد 
9/05 راه روشن 

10/00 اخبار قرآني 
10/15 عطر ياس 

10/45 خانه محبت 
11/45 حلقه هاي توسل

12/40 تفسير قرآن كريم 
50 / 13 محفل 

14/30 فرمانروايان مقدس 
15/00 نوبت پنجره ها 

15/30 تفسير قرآن كريم
 سوره طه

16/00 مجموعه داستاني  
شيخ بهايي 

17/00 بيان جاودان 
در ايـن برنامه تجويد بـه مخاطبان آموزش 

داده مي شود. 
19/00 سمت خدا 

20/20 شهيد مطهر 
21/00 مستند اسرا

21/45 باران
23/00 تالوت مجلسي 

24/00 مجموعه داستاني (تكرار) 
شيخ بهايي 

50 / 7 شبكه نداي اسالم
پرسمان حديث

00 / 8 شبكه راديويي صداي آشنا 
گلسـتانه: پيگيـري و تحليـل اخبـار حـوزه 
فرهنگ / معرفي كتاب به شنوندگان / اخبار و 

رويدادهاي تئاتر و سينماي ايران 
40 / 8 شبكه راديويي معارف 

بانوي نور
00 / 9 شبكه راديويي ايران 

مادرانه: ويـژه روز والدت حضرت فاطمه زهرا (س)/ 
افزايش شادي و نشـاط جامعه در روز مادر/ 
ارتقـاي احتـرام بـه مقام شـامخ دخت نبي 

گرامي اسالم
15 / 10 شبكه راديويي قرآن 

برنامه كوثر قرآن 
40 / 11 شبكه راديويي اقتصاد 

قانون و اقتصاد
45 / 12 شبكه راديويي البرز 

بانوي مهر
15 / 14 شبكه راديويي نمايش 

نقش راستان
00 / 15 شبكه راديويي ورزش 

جهان ورزش
05 / 15 شبكه راديويي سالمت 

گفت وگوي پزشكي 
00 / 16 شبكه راديويي فرهنگ 

مادرانه ها 
00 / 16 شبكه راديويي تهران 

عصر بخير تهران
30 / 16 شبكه راديويي جوان 

معمولي نيست
00 / 20 شبكه راديويي ايرانصدا 

دنياي زيرآب
00 / 21 شبكه راديويي گفت وگو 

نماي روشن

شبكه آموزش

روابط عمومي: 22010091

شبكه تهران

ـ 22139070 روابط عمومي:71ـ 
15 / 7 سالم تهران 

45 / 9 بچه ها بياين تماشا
20 / 10 سيب 

اين برنامه پزشـكي سالمت محور است. به 
اين معنا كه به تشريح بيماري ها نمي پردازد، 
بلكـه راه هـاي پيشـگيري از بيماري هـا، 
روش هـاي صحيـح زندگي، تغذيه سـالم، 
چگونگي به دست آوردن و حفظ امنيت رواني 

و... را به بينندگان آموزش مي دهد.  
55 / 10 آشپزي به خانه برمي گرديم

20 / 11 دانستني ها 
45 / 11 نشانه 

35 / 12 تا نيايش 
30 / 12 مجموعه داستاني 

15 / 14 رنگين كمان 
30 / 15 مثبت من 

15 / 16 مستند 5
10 / 17 به خانه برمي گرديم(زنده) 

30    /    18 اخبار تهران 
00 / 19 مجموعه داستاني 

00 / 20 تهران20 
هدف اين برنامه انعكاس مشـكالت شهر و 
اسـتان تهران و فراهم آوردن شرايطي براي 
پاسخگويي مسئوالن اسـت. در اين برنامه 
كـه بـه صورت زنـده و به صـورت معمول در 
60 دقيقه از سـاعت 20 هر شب (با استثناي 
روزهـاي تعطيـل) پخش مي شـود عالوه بر 
اطالع رسـاني آخريـن اخبـار، گفت وگـوي 
تلفنـي با مسـئوالن و گفت وگـوي حضوري 
همـراه برخـي بخش  هـا و گزارش هـا ارائه 

مي شود.
55 / 20 فيلم سينمايي «شرط اول»

30 / 22 تهران ورزشي
05 /    23 مجموعه داستاني 

تهران پالك 1 

شبكه چهار

روابط عمومي: 26215600
30 /   6 طبيعت و ورزش    

05 / 7 چهارسوي علم (دوبله)
00 / 8 مستند خارجي درخواستي

00 / 9 مستند شهرستان نجواي كوي
35 / 9 دلنوازان 

05 / 10 مستند خارجي سياره هاي ناآرام
55 / 10 در قلمرو حيوانات 

 20 / 11 پرسش 
00 / 12 اردي بهشت
35 / 13 مستند چهار

05 / 15 ميراث
ــتان  خارپوس ــي،  داخل ــتند  مس  15 / 55

خليج فارس
17/00 آموزش تعاون   

30 / 17 مستند داخلي نجواي كوير
00 / 18 اخبار علميـ  فرهنگي 

15 / 18 آينه ـ  بررسي مطبوعات جهان 
05 / 19 در مسير انتخاب 

00   /   20 اخبار 
30 / 20 زاويه 

00 / 22 روزگار قريب 
00   /   23 اخبار انگليسي 

15 / 23 مجله تئاتر 
يـك مجلـه تصويري اسـت كه بـه صورت 
هفتگـي بـه مسـائل صنفـي، حرفـه اي و 
تخصصـي ايـن هنـر و نقـد و بررسـي آثار 
روي صحنـه تئاتر مي پـردازد. نقد حضوري 
نمايش هـاي روي صحنـه كـه در آن يـك 
منتقد با تهيه كننده و كارگردان آن نمايش به 
گفت و گو مي نشيند، اطالع رساني اخبار حوزه 
تئاتر در يك گفت وگوي دوستانه از زبان چند 
خبرنـگار حوزه تئاتـر، اخبار شهرسـتان ها 
كـه در آن وضـع تئاتـر در شهرسـتان ها در 
گفت وگو با هنرمندان و پيشكسوتان تئاتري 

آن شهر بررسي مي شود .

شبكه سه

روابط عمومي: 27863000
7/00 ويتامين 3

9/00 سالمت باشيد 
9/50 مسابقات ليگ برتر كاناپولو  

10/50 ورزش در خانه 
11/15 زنان و بيداري اسالمي (تكرار) 

11/45 مسابقه اتاق فرمان 
مسـابقه تلفنـي اتاق فرمـان بـا موضـوع 
اطالعـات عمومـي و سـرگرمي بـه صورت 
زنده تهيه و پخش مي شـود. سـرعت عمل 
و باالبودن سـرعت انتقـال در كنار اطالعات 
شـركت كنندگان ركـن اصلـي مسـابقه را 

تشكيل مي دهد.
12/50 زالل احكام 

15/ 13 اخبار ورزشي 
30/ 13 سمت خدا 

14/25 مجموعه داستاني (تكرار)  
پروانه 

15/15 بهونه
15/35 زنان و بيداري اسالمي 

16/10مستند 3
17/10 مديريت بحران 

ايـن برنامه با هـدف كاهش اثـرات بالياي 
طبيعـي (سـيل و زلزلـه)، توجـه بـه كرامت 
انسـاني و تالش براي نجات جان ابناي بشر 
تهيه شده اسـت تا تمهيداتي براي مقابله با 
آثار مخـرب اين وقايع طبيعـي، با همكاري 

مردم و مسئوالن انديشيده شود.
18/45 اخبار ورزشي

19/00 فيلم سينمايي «سه كله پوك» 
20/30 برنامه ورزشي 

پخـش مسـتقيم فوتبـال تراكتورسـازيـ  
الجيش قطر 

22/30 مجموعه داستاني پروانه
23/15 برنامه ورزشي 

پخش مستقيم فوتبال بارسلوناـ  بايرمونيخ   

شبكه دو

روابط عمومي: 88771101
6/15 كودك و نوجوان 

7/00 روز از نو 
9/00 خردسال و كودك (گل گندمـ  تكرار)

10/45 خونه زندگى   
اجـراى اين برنامـه را امير جوشـقانى، على 
شـهريارى، زينب زارع، جالل سميعى و رويا 

حسينى به عهده دارند.
12/50 آب و آيينه 

در ايـن برنامـه بـه موضوعـات مختلفي كه 
برگرفته از سخنان بنيانگذار انقالب اسالمي، 

امام خميني(ره) است، پرداخته مي شود.
ــرق و غرب»  ــتانى «ش 13/35 مجموعه داس

(تكرار) 
14/30 عموپورنگ (تكرار)

16/00 اخبار جوانه ها 
16/15 پابوس

17/05 عصر خانواده  
18/00 فرش سپيد 
18/35 زنگ تاريخ 

اين برنامه سـعى دارد عالوه بر چشم اندازى 
به نهضت هاى شكل گرفته در صد سال اخير 
كشـور، نهضت و قيام امام خمينى(ره) را كه 
بر پايه اسـالم نـاب محمدى(ص) اسـتوار 
اسـت به تصوير بكشد. حجت االسالم دكتر 
سيدحميد روحانى، كارشناسى و اجراى اين 

برنامه را به عهده دارد. 
19/15 جهان سياست (نگاه دو) 

19/50 سفر ايمن 
20/30 اخبار  

21/00 فيلم سينمايى «مالقات»
22/30 اخبار 
23/45 پندار 

00/20 زنده باد زندگى  
2/35 مجموعه داستانى «خانواده كمبل»

3/35 حيوانات در حركت 

روابط عمومي: 2ـ  22013901
7/00 خبر 

10   /   7 صبح بخير ايران 
مجله  اي تصويري است كه قصد دارد نشاط، 
طراوت و سرزندگي را به بينندگان منتقل كند 
و لحـن محاوره اي مجريان اين برنامه باعث 
مي شود مخاطبان ابتداي صبح با يك برنامه 

دلخواه و شاد مواجه شوند. 
00      /      9 خبر 

9/30 كمدي كالسيك
9/50 زنان پيشگام

10/20 بر بلنداي آسمان
10/35 سيماى خانواده  

12/40 آفتاب شرقي
00       /       14 اخبار نيمروزي

14/45 ارتش
15/10 مجموعه داستانى «بال هاى خيس» 

(تكرار)
16/00 شبكه يك، شبكه هر ايراني

16/55 جزاير سرزمين من 
17/30 سيماي آبادي 

17/50 كمدي كالسيك
18/10 بر بلنداي آسمان

18/15 ويژه شهيد مطهري
18/50 رمز عبور 

19/00 خبر 
19/35 وقت اضافه

20/25 مستند صدف 
00       /       21 اخبار

22/15 مجموعه داستانى «بال هاى خيس»
23/15 ثريا 

1/15 فيلم سينمايي «سلطان تپه»
ــتانى «بال هاى خيس»  2/50 مجموعه داس

(تكرار)
3/30 تسبيح صبا

زمين خورد و زمينگير شد
ــتان رساند. مي گفت كه  مرد، نگران مادرش را به بيمارس
ــتادن روي پا را ندارد.  ــادرش زمين خورده و ديگر توان ايس م
ــمت خارج چرخيده بود. درد شديدي  ــت بيمار به س پاي راس
ــاس مي كرد. تصويربرداري از لگن  در ناحيه باالي ران احس

شكستگي سر استخوان ران را نشان مي داد.
ــتخوان بيماري شايع افراد مسن،  استئوپروز يا پوكي اس
بخصوص زنان در سنين پس از يائسگي است. در اين بيماري 
به دليل تغييرات هورموني، ژنتيك و مشكالت تغذيه اي بيمار 
ــازي شده و بتدريج استخوان ها  دچار اختالل در استخوان س
ــارهاي معمول ناشي از ضربات را ندارند.  توانايي تحمل فش
ــتگي در  اين بيماران معموال در پي زمين خوردن  دچار شكس
ــتون مهره اي و مفصل ران مي شوند. شكستگي در نواحي  س
ــوري بدن با ناتواني فراوان در بيماري كه توان بدني وي  مح
ــن باال كاهش يافته،  همراه است. از طرفي ترميم  به دليل س
استخواني نيز در افراد مبتال به پوكي استخوان كندتر است.

امروزه با به كار رفتن هورمون درماني و استفاده از امالح 
كلسيم و ويتامين E به همراه داروهاي جديد، خطر شكستگي 

استخوان به دليل پوكي استخوان كاهش يافته است.
ــر استخوان ران در زنان دو تا سه برابر مردان  شكستگي س
ــقوط افراد مسن است.  ــت. اين بيماري معموال ناشي از س اس
ــتگي است  تصادفات جاده اي يكي ديگر از علل اين نوع شكس
كه متاسفانه تصادفات موتورسواران آمار آن را در ايران افزايش 
ــت.  ديده شده كه آموزش هاي رزمي به منظور كاهش  داده اس
نيروهاي وارده بر فرد هنگام زمين خوردن، مي تواند در كاهش 
ــد. هنگام  ــته باش ــتگي در مفصل ران نقش داش امكان شكس
ــو زده اگر فرد  خود را روي  ــتاده و زان افتادن در هر دو حالت ايس
ــته و  يك پهلو  بيندازد، ايمني الزم روي مفصل ران وجود داش
ــتگي از بين مي رود.  زماني كه بيمار به جلو مي افتد  خطر شكس
ــت. نتيجه كلي  ــقوط وي امن اس فقط در حالي كه زانو زده، س
ــن هنگام زمين افتادن تا جاي ممكن  ــت كه افراد مس اين اس
ــرف خود بيفتند تا كمترين نيرو به مفصل آنها وارد  روي يك ط
شود.  شكستگي استخوان  ران در ناحيه سر مي تواند به عوارضي 
ــتخوان ران بخوبي خون رساني نمي شود و  منجر شود. سر اس
شكستگي مي تواند به خرابي سر استخوان منجر شود كه نيازمند 
جايگزيني كامل مفصل ران است. از طرفي شكستگي ران به 
دليل خون رساني نامناسب  احتمال جوش خوردن را به حداقل 
ــاند.  يكي از عوارض خطرناك اين نوع شكستگي بروز  مي رس

لخته در ريه است.
 به دليل بي تحركي بيمار، در پا لخته توليد مي شود و ممكن 
است اين لخته از پا به سمت ريه حركت كند. مستقر شدن لخته 
ــي از ريه مي شود.  اگر با  ــكته در ريه و مردن بخش در ريه به س
مصدومي برخورد كرديد كه پس از زمين خوردن يا تصادف قادر 
به حركت پاها نبوده يا نمي تواند روي پا بايستد، نبايد او را مجبور 
ــتادن كرد. بيمار را بخوابانيد و با  به راه رفتن يا تالش براي ايس
اورژانس 115 تماس بگيريد تا بيمار با رعايت اصول انتقال، به 

بيمارستان منتقل شود.

چهارشنبه11  ارديبهشت 1392 health@jamejamonline.ir16سالمت 

تاثير مشاجره والدين
 بر جنين

ــاجره والدين از  ــاره به اين كه مش ــك با اش يك روانپزش
ــالمت جنين تاثير  ــد و س ــان دوران باردارى بر روند رش هم
ــويى مى گذارد، گفت: مشاجره والدين با يكديگر در دوران  س
ــان از خانه و روى  ــان به فرار آن ــتان و نوجوانى فرزندش دبس
آوردن به دوستان، بستگان و حتى گروه هاى ناهنجار جامعه 

منجر مى شود .  
ــنا ، با بيان اينكه  ــتمى در گفت وگو با ايس دكتر رضا رس
ــى و  ــالم والدين با يكديگر يك اصل اساس ــتن رابطه س داش
ــمار مى رود، افزود: دعواهاى  مهم براى تربيت فرزندان به ش
ــرات نامطلوبى بر روند  ــن از همان دوران باردارى تاثي والدي
ــد، سالمت جنين و مرحله باردارى سالم يا ناسالم مادران  رش
ــذارد و حتى كودك به دنيا نيامده متوجه بهم ريختگى  مى گ
ــك سال هاى اول  ــد.  اين روانپزش محيط خانواده خواهد ش
ــيارى از  زندگى كودك را مهمترين دوران براى يادگيرى بس
ــد  ــت و ادامه داد: محيط آرام درون خانه به رش مهارتها دانس
مطلوب تر كودك منجر مى شود و بالعكس محيط ناآرام آن 

موجب تخليه انرژى والدين خواهد شد.

توت فرنگى كلسترول خون را 
كاهش مى دهد

يك كارشناس تغذيه گفت: توت فرنگى كلسترول خون 
ــار خون  ــش قابل توجهي در كنترل فش ــش داده و نق را كاه
ــنا ، توت فرنگى را به  ــى در گفت وگو با ايس ــرزاد باباي دارد.  ف
ــار ويتامين «ث» معرفى كرد و افزود: اين  عنوان منبع سرش
ــت كه باعث  ميوه حاوى فيبرهاى محلول در آب فراوان اس
ــترول و ترى گليسريد خون مى شود.همچنين  كاهش كلس
ــه در كنترل  ــوت فرنگى وجود دارد ك ــيم فراوانى در ت پتاس
ــت و مايعات خون را نيز تنظيم مى كند. ــار خون موثر اس فش

ــود  ــامل فروكتوز و گلوكز مي ش قندهاى توت فرنگى نيز ش
ــراد ديابتى ــت براى اف ــون ميزان گلوكز آن كمتر اس  كه چ

 منع مصرف ندارد.
ــاره به مقادير باالى اگزاالت  ــناس تغذيه با اش اين كارش
ــنگ كليه  ــان كرد: افرادى كه س ــوت فرنگى، خاطرنش در ت
ــت كمتر از توت فرنگى استفاده كنند.همچنين  دارند بهتر اس
ــد و  ــت توت فرنگى براى برخى افراد آلرژى زا باش ممكن اس
باعث ايجاد كهير و عوارض پوستى خصوصا در ناحيه اطراف 

دهان شود. 

ــرهم مي آيد و مي رود. سن مان بيشتر  ــت س ــال ها پش  س
مي شود و عمرمان بسرعت مي گذرد. اين گذر زمان اما خيلي 
هم بي سروصدا اتفاق نمي افتد و نشانه هاي مختلفي از خودش 
ــه بايد همراهمان باشد تا  برجاي مي گذارد؛ عينكي كه هميش
ــوي كم شده چشم ها را جبران كند، تار موهاي سفيدي كه  س
روزبه روز برتعدادشان افزوده مي شود و پوستي چروك  خورده 

كه نشان از گذر دهه ها بر چهره ما دارد. 
البته همه مي دانيم پير شدن پديده اي اجتناب ناپذير است 
ــت داشته باشيم و چه نه، مي آيد و با نشانه هايش  كه چه دوس
بر جسم ما مي نشيند. نشان هايي كه اغلب  دوست شان نداريم 
ــران مخفي كنيم. اما مگر  ــم ديگ و مي خواهيم آنها را از چش

مي شود پيري را پنهان كرد؟   
دكتر رضا عرفانيان سليم، جراح و متخصص بيماري هاي 
ــم  و فوق تخصص جراحي پالستيك چشم در گفت وگو  چش
ــان  ــاره توضيح مي دهد: صورت انس ــا «جام جم» در اين ب ب
مهم ترين قسمت بدن است كه مي تواند پيري را نمايان سازد. 
ــتخوان ها، عضالت، پوست و چربي هاي  ــن اس با افزايش س
ــم مي آيد. به  ــتر به چش صورت تغيير مي كند و پيري نيز بيش
ــن از نظر طول و زاويه هاي  ــوان مثال فك هاي باال و پايي عن
ــتخوان حدقه بزرگ تر و استخوان گونه  آن تغيير مي كند يا اس
فرورفته تر مي شود. پوست هم خشك تر شده و پروتئين هاي 
ــتين كه زير پوست هستند و باعث حفظ قوام و  كالژن و االس
انعطاف پذيري آن مي شوند، تحليل مي رود. در نتيجه پوست 

شل تر شده و چروك هاي ظريف روي آن ايجاد مي شود.
ــن به تحليل رفتن  ــك، افزايش س به گفته اين چشم پزش
ــت  ــود و عروق زير پوس ــت منجر مي ش چربي هاي زير پوس
ــوارد، انقباض  ــد. عالوه بر اين م ــورت نيز كاهش مي ياب ص
ــود  ــي عضالت كه در صورت بعضي از افراد ديده مي ش دائم
نيز مي تواند موجب پيرتر نشان دادن صورت شود. مثال براي 
ــه اخم كنند، در ناحيه بين دو  ــاني كه عادت دارند هميش كس

ابرو چين هايي دائمي ايجاد خواهد شد.
ــن  ــان مي گويد با افزايش س ــر عرفاني ــور كه دكت آن ط
ــود. اين بافت ها  بافت هاي همبندي صورت نيز ضعيف مي ش
ــاير بافت هاي بدن را در موقعيتي  وظيفه حفظ و نگهداري س
ــدن آنها مي تواند  ــب به عهده دارند و ضعيف ش طبيعي و مناس

چهره را پيرتر نشان دهد.
عوامل محيطي را كنترل كنيد

ــن گذر زمان  ــتاب مي گذرد و اي ــال هاي عمرمان با ش س
ــازد.  ــان ما نمايان مي س ــم و ج ــودش را در جس ــابي خ حس
ــي باالخره پيري  ــر و بعضي ها هم ديرتر؛ ول ــا زودت بعضي ه

مي آيد و خودش را نشان مي دهد.
ــاره به اهميت مسائل ژنتيكي در روند  دكتر عرفانيان با اش
ــري در چهره برخي  ــود: روند پي ــري صورت، يادآور مي ش پي
ــته تر  ــريع تر و براي گروهي هم ديرتر و آهس افراد زودتر و س

اتفاق مي افتد. 
ــريع روند پيري  ــل بيروني كه موجب تس ــاره عوام او درب
ــم عوامل  ــد: ما مي تواني ــود، توضيح مي ده ــورت مي ش ص
محيطي را كنترل كنيم و با پرهيز از آنچه موجب پيري صورت 
مي شود، روند پيري را به تاخير بيندازيم. مهم ترين عاملي كه 
ــت، نور خورشيد و به طور خاص اشعه  در اين زمينه مطرح اس
ــرار گرفتن طوالني  ــت. به اين معني كه ق ماوراي بنفش اس
ــيد باعث مي شود اليه هاي  مدت در معرض تابش نور خورش
ــت خشك تر شود. همچنين  ــت ضخيم تر و پوس بيروني پوس

ــتين زير پوست نيز تغيير كرده و  پروتئين هاي كالژن و االس
روند پيري پوست را تسريع مي كند.

ــات هم از عوامل  ــيگار و دخاني ــتعمال س به گفته وي، اس
بسيار مضر براي صورت است. چون مصرف دخانيات موجب 
ــدن شبكه عروقي زير پوست پلك و تسريع روند  ضعيف تر ش
ــود. همچنين استفاده از يك رژيم غذايي مناسب  پيري مي ش
براي به تاخير انداختن پديده پيري توصيه مي شود و حتما بايد 
ــدار كافي پروتئين و ويتامين  ــي متعادل كه حاوي مق از رژيم

است، كمك بگيريم.
خستگي و پيري در چشم ها نمايان مي شود

ــي با نگاه كردن به  ــت اگر كس ــان داده اس تحقيقات نش
ــن  فرد قضاوت  ــتگي يا س چهره، بخواهد در مورد ميزان خس
ــم هاي او نگاه مي كند. بنابراين  كند، اول از همه به ناحيه چش
ــان  ــوم بااليي صورت افراد در نش ــم ها يا يك س ناحيه چش
ــته بودن چهره  ــورت و همچنين خس ــزان پيري ص  دادن مي

تاثير بسزايي دارد.
ــود: با  دكتر عرفانيان ضمن بيان اين مطلب، يادآور مي ش
ــن، قسمت خارجي ابروها به طرف پايين افتادگي  افزايش س
ــمت نيز تحليل مي رود. همچنين  پيدا مي كند و چربي آن قس
ــاي همبندي نگهدارنده ابرو نيز كاهش پيدا مي كند و  بافت ه
ضعيف تر مي شود. از طرف ديگر چون قسمت خارجي عضله 
ــاني، ضعيف تر از قسمت داخلي است، ابروها بر اثر جاذبه  پيش
ــمت پايين دچار افتادگي مي شوند. بنابراين ابروها  زمين به س
به سمت پايين زاويه پيدا كرده و در نتيجه چهره ما را غم آلودتر 

و پيرتر نشان مي دهد. 
ــا خيلي ها براي اين كه اين افتادگي ابرو را جبران كنند،  ام
ــاني،  ــادت مي دهند كه با انقباض عضله پيش ــان را ع خودش
ــك وقتي ابروها  ابروها را باالتر ببرند. به گفته اين چشم پزش

پايين مي آيد، پوست پلك هم به سمت پايين حركت مي كند 
ــه همين انقباض  ــود. در حالي ك ــدان ديد محدود مي ش و مي
ــتمر عضله پيشاني از يك  به ايجاد سردردهاي  طوالني و مس
ــوي ديگر براي  ــده و از س مزمن در گروهي از افراد منجر ش
اغلب افراد چين  و چروك هاي پوستي دائمي در ناحيه پيشاني 

ايجاد مي كند.
دكتر عرفانيان مي افزايد: افزايش حجم چربي هاي حدقه 
ــود.  ــت كه در بعضي از افراد ايجاد مي ش از ديگر تغييراتي اس
چربي هاي دور چشم در داخل حدقه به طرف خارج بيرون زده 
مي شود و از طرف ديگر هم ضعيف ترشدن بافت هاي همبندي 
اطراف چشم، اين بيرون زدگي را تشديد مي كند. عالوه بر اين، 
ــدن ناحيه پلك باال و سنگين شدن پلك هم باعث  پف آلود ش
ــتگي چشم ها مي شود.  ايجاد محدوديت در ميدان ديد و خس
ــن بيرون زدگي چربي ها عاملي براي  ــك پايين نيز همي در پل

ايجاد تورم دور چشم و حالت خواب آلودگي است. 
پيري را به تعويق بيندازيد  

ــن و مسائل ژنتيكي كاري از دست  اگر در مورد افزايش س
ــت، اما مي توانيم با رعايت مواردي خاص اين  ــاخته نيس ما س
پديده طبيعي را به تاخير بيندازيم يا نشانه هاي آن را بپوشانيم. 
ــيوه ها فردي را جوان تر از آنچه  ــت اين ش البته اصال قرار نيس
ــان دهد، بلكه فقط مي تواند چهره اي شاداب تر و  ــت نش هس

سالم تر براي افراد ايجاد كند.
ــن پيري صورت  ــه تاخير انداخت ــر عرفانيان براي ب دكت
ــت كه بايد از  ــه مي كند: مهم ترين نكته اين اس ــن توصي چني
ــاب اجتناب كرده و در طول روز از  ــرار گرفتن در معرض آفت ق
كرم هاي ضدآفتاب استفاده كنيد. همچنين در تمام سنين بايد 
با استفاده از عينك هاي آفتابي از پوست پلك محافظت كنيد. 
پرهيز از استعمال دخانيات، ورزش  به اندازه كافي و پيروي از 

يك رژيم غذايي متعادل و مناسب نيز نكات ديگري است كه 
براي به تاخير انداختن روند پيري اهميت زيادي دارد. 

ــك درباره روش هاي جوان سازي صورت،  اين چشم پزش
مي گويد: اين روش ها به دو دسته تقسيم مي شود؛ روش هاي 
ــين  غيرجراحي و روش هاي جراحي. تزريق بوتولونيم توكس
A روشي غيرجراحي است و موجب ضعيف تر شدن آن دسته 
از عضالت دور چشم مي شود كه انقباض مستمرشان چين و 

چروك ايجاد مي كند. 
وي تاكيد مي كند: ماندگاري اين دارو سه تا چهار ماه است 
ــدن دائمي چين ها ضروري است.  و تكرار آن براي برطرف ش
ــردي مراجعه كنيد كه  ــن براي تزريق حتما بايد به ف همچني
هم آموزش هاي الزم را ديده و هم با آناتومي دقيق عضالت 
ــد. عالوه بر اين، داروي مورد استفاده نيز  ــم آشنا باش دور چش
بايد سالم و داراي مجوز باشد، چراكه عوارض زيادي از تزريق 
ــتفاده از داروهاي تقلبي  ــاوارد يا اس ــط افراد ن ــت توس نادرس

مشاهده شده است. 
ــاي صورت،  ــد: با تغيير بافت ه ــر عرفانيان مي گوي دكت
ــود  ــتر نمايان مي ش برآمدگي ها و انحناهاي صورت نيز بيش
ــوان بعضي از  ــا فيلرها مي ت ــده ي ــتفاده از حجم دهن ــا اس و ب
فرورفتگي ها و كاهش حجم  قسمت هايي از صورت را جبران 
ــتند، مي توان از  ــرد. عالوه بر فيلرها كه مواد مصنوعي هس ك
ــتفاده كرد كه البته هر يك از  بافت چربي بدن خود فرد نيز اس

اين روش ها مزايا و عوارض خاص خود را دارد.
ــان مي كند:  ــي، خاطرنش ــاي جراح ــورد روش ه او در م
ــراي هر فرد  ــا بايد ب ــا حتم ــن روش ه ــتفاده از اي ــراي اس ب
ــا براي  ــود ت ــه تصميم گيري ش ــاص و جداگان ــور خ ــه ط ب
ــه دارد، اقدامات الزم  ــرايط خاصي ك ــس با توجه به ش  هرك

صورت گيرد. 

چروك چشم ها سن تان را افشا مي كند 
استفاده از كرم هاي ضدآفتاب، پرهيز از  دخانيات، ورزش كردن و  رژيم غذايي متعادل روند پيري صورت را به تاخير مي اندازد
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ساعت پخشعنوان فيلمرديف
13هيش1
15بي سالح2
17اژدهاي بالدار3
19كيت و لئوپولد4
21لوري كراون5
23زني در زمستان6

جدول پخش فيلم هاي امروز  شبكه نمايش

دكتر بهروز هاشميفوريت  پزشكي
متخصص طب اورژانس

dr.b.hashemi@gmail.com»

مسابقه موج سالمت
ــالمـت  ــو س ــوي رادي ــابـقـه از س ــن مس ــواالت اي  س
ــنبه مطرح مي شود  ــنبه تا چهارش (موج اف ام،  رديف 102)   از ش
ــالم  ــتون  اع ــن س ــنبه در همي ــدگان هرپنجش ــامي برن  و اس
ــوال و گزينه  ــابقه، شماره س ــركت در مس ــد. براي ش خواهد ش
ــالمت 300001039    ــك راديوس ــماره پيام ــح را به ش  صحي

ارسال كنيد. 
سواالت  اين هفته

ــاعت خواب  ــاله روزانه به چند س 1ـ  كودكان دو تا پنج س
نياز دارند؟

الف) 4 تا 5 ساعت
ب) حدود 10 ساعت

ــت از آفتاب در كرم ضدآفتاب كودكان  ــور حفاظ 2ـ  فاكت
حداقل بايد چقدر باشد؟

الف) 15
ب) 50

3 ـ  شايع ترين عالئم ديابت نوع 2 كدام است؟
الف) گرسنگي، تشنگي، تكرر ادرار

ب) سردرد، تمايل به خوردن شيريني

پيامك: 300011215 شماره مستقيم: 23004315

 8/15 جنگ صبحگاهي
8/30 لذت نقاشي 

9/00 دوربين 7 
9/10 دكتر سالم

9/15 صبحي ديگر (زنده)
ــران  «دلي ــتاني  داس ــه  مجموع  10/15

تنگستان»
11/45 مستند 7 

شگفتي هاي يك دقيقه اي 
12/45 دوربين 7ـ  پرنيان
13/20 دكتر سالم (زنده) 

14/00 انيميشن
14/30 گل آموز (زنده) 

15/30 مشاور (زنده) 
16/30 مجيد دلبندم

17/00 فرصت برابر (زنده) 
18/00 لذت نقاشي 
18/30 برخط (زنده) 

19/20 صنعت، پيشه، زندگي 
20/00 بازباران (زنده) 

21/00 آينه 
21/30 خط عشق 

22/00 مجموعه داستاني «دليران تنگستان» 
(تكرار) 

22/45 الفباي بورس 
23/00 راديو 7
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حق با شماست
كمبود اتوبوس در «ايمان شهر»

جاللي از همدان: در خبرها آمده بود حق اوالد كارگران از 
ــيده است. اما در فيش هاي حقوقي  32 به 62 هزار تومان رس
اين مبلغ فقط ده هزار تومان افزايش داده شده است. چرا؟ 

ــهري يا ديگر  ــئوالن ش ــهر: از مس ــدوي از اسالمش مه
ــير غرب به  ــط مي خواهيم صد متر از مس ــئوالن ذي رب مس
شرق اسالمشهر به پاسگاه نعمت آباد را كه بسيار خراب است 
و باعث ترافيك شديد و خرابي خودروها مي شود، ترميم كنند 

تا مشكالت اهالي مرتفع شود. 
ــدوي از كرج: قرار بود خدمات ايثارگري به رزمندگان  مه
ــت.  ــده اس ــگ تعلق گيرد ولي اين كار تاكنون انجام نش جن

چرا؟
ــوابق افرادي را كه مدتي زير پوشش  آرمينه از قم: چرا س
سازمان تامين اجتماعي بودند سازمان خدمات درماني قبول 

نمي كند؟ 
ــتگاه هاي اتوبوس  ــهروند از اصفهان: تعداد دس ــك ش ي
ــت.  ــهر به اصفهان و بالعكس خيلي كم اس در خط ايمان ش

مسئوالن ذي ربط در اين زمينه چاره جويي كنند.

مريم خباز/ گروه جامعه

ــان در  150 هزار كالس درس كه هر آن بيم گر گرفتن ش
ــي رود يا وجود 50 هزار كالس  ــعله هاي آتش بخاري ها م ش
ــر دانش آموزان  ــان بر س ــت و گلي كه آوار شدنش درس خش
بعيد نيست يا آتش سوزي هاي مدارس فرسوده و محروم كه 
بخاري هاي چكه اي و غيراستاندارد آن تاكنون ده ها خانواده 
ــت كه اگر اعتبارات  ــوز و گداز انداخته، آنقدر مهم اس را به س
ــاص يابد، پول ها  ــد هزار ميلياردي به آن اختص ــوري و چن ف

راه دوري نرفته است.
ــاع بودجه گيري اين بخش خوب پيش نمي رود،  اما اوض
ــته خورد؛  ــته به در بس ــال گذش ــنگ اين بودجه س حتي س
ــت از تالش  هرچند كه هنوز هم مدافعان ايمني مدارس دس

برنمي دارند.
ــي مدارس  ــتم گرمايش ــاز بود تا سيس ــان ني 83 روز زم
ــته  ــورد توجه مجلس قرار بگيرد و روز گذش ــار ديگر م يك ب
ــيون تلفيق مجلس،  ــاق افتاد. ديروز اعضاي كميس اين اتف
ــي  ــنهادي را تصويب كردند كه اگر پيچ و خم هاي بررس پيش
ــالمت طي كند، 400 ميليارد  در صحن علني مجلس را به س
تومان به مناسب سازي سيستم گرمايشي مدارس اختصاص 

مي يابد.
ــيون تلفيق كه در اين  غالمرضا كاتب، از اعضاي كميس
ــه حاضر بود، ديروز راي اين كميسيون به اين پيشنهاد  جلس
ــت و در گفت وگو با جام جم  از واژه «به اتفاق  را قاطعانه دانس

آرا» استفاده كرد.
به گفته كاتب، استخوان بندي اين پيشنهاد، محكم است و 
به پيش بيني او، شانس آن براي به كرسي نشستن، صددرصد 
ــت از كار  ــي اين نماينده مجلس درس ــت كه اگر پيش بين اس
درآيد، به ازاي هر مترمكعب گاز، 7000 تومان براي گازرساني 
ــير و 3000 تومان براي سيستم گرمايشي  روستاهاي سردس

مدارس يعني 400 ميليارد تومان كنار گذاشته مي شود.
 برخي ترديد دارند

ــيون تلفيق از اختصاص  اطمينان خاطر اين عضو كميس
ــي مدارس البته  ــتم گرمايش يافتن قطعي اين اعتبار به سيس
ــات مجلس را  ــنهادها و مصوب ــاني كه پيش در دل همه كس
دنبال مي كنند، وجود ندارد. حتي برخي به ديده ترديد به اين 
ــال  ــوع مي نگرند و احتمال مي دهند ماجراي بهمن س موض

گذشته يك بار ديگر تكرار شود.
ــازي در مجلس كه  هجدهم بهمن 91 بعد از روزها خبرس
ــي مدارس  ــتم گرمايش جو را به نفع تخصيص اعتبار به سيس
نشان مي داد، در روز تصميم گيري، فضا كامال به نفع شركت 
ــه ضرر آموزش و پرورش چرخيد؛ به طوري كه حجم  گاز و ب
مخالفت ها عليه اعطاي اعتبار به سيستم گرمايشي مدارس 
ــه را  ــت جلس ــه اندازه اي بود كه محمدرضا باهنر كه رياس ب
ــال بعد يعني  ــت، ترجيح داد اين موضوع به س ــده داش به عه

ــود و به اين طريق مرهمي بر تالش هاي  ــال موكول ش امس
نافرجام نمايندگان و وزارت آموزش و پرورش گذاشته شود.

ــنهاد تخصيص اعتبار  ــي به پيش ــراد كل در آن روز دو اي
به سيستم گرمايشي مدارس گرفته شد كه ديرهنگام مطرح 
ــدن اين پيشنهاد، دستاويز قوي تري براي مخالفان شد تا  ش
ــال 91 را با فضايي  ــه تخصيص اين اعتبار راي ندهند و س ب

به نفع شركت ملي گاز به پايان ببرند.
ــيون برنامه و بودجه  آن زمان على احمدى، عضو كميس
ــان كرد اگرچه توجه  ــس در جايگاه يكي از مخالفان بي مجل
ــى در  ــامانه هاى گرمايش ــوزش و پرورش و اصالح س به آم
مدارس دغدغه قابل احترامى است، اما حاال كه دو ماه بيشتر 
ــت،  ــركت گاز در مضيقه مالى اس ــال باقى نمانده و ش از س
ــتاها  اجراى اين طرح باعث بازماندن از ارائه خدمات به روس

مى شود.
مسعود ميركاظمى، نيز همصدا با او از دغدغه هاى شركت 
ــى مناسب در مدارس را  ــتم گرمايش گاز حرف زد و نبود سيس
ــورد نظر يعني  ــح داد كه اگر طرح م ــد و توضي ــيه دي در حاش

اختصاص 20 درصد از درآمدهاي حاصل از دريافت عوارض 
از مشتركان شركت گاز به مدارس اختصاص يابد، معناي آن 
ــركت گاز تا داخل مدارس است؛ آن هم در  تنزل ماموريت ش
شرايطي كه شركت گاز در پرداخت وام هاى خود مشكل دارد 

و 2700 ميليارد تومان از اين بابت بدهكار است.
كمال عليپور هم نماينده مخالف ديگرى بود كه ترجيح داد 
ــركت ملى  در آن روز از وجود قراردادهاى بى اعتبار مانده در ش
گاز و چشم انتظارى روستاهاى بى شمار سخن بگويد و نتيجه 

بگيرد چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است.
 150 هزار كالس درس در خطر است

ــتم  ــالف اظهارنظر اين مخالفان، اصالح سيس ــا برخ ام
ــش از 12 ميليون  ــظ جان بي ــدارس كه به حف ــي م گرمايش
ــه بردن چراغ  ــرمايه بود و ن ــان مي انجامد، نه اتالف س انس

خانه به مسجد.
حاال نيز اگر ترديدي درباره به ثمر نشستن مصوبه ديروز 
كميسيون تلفيق وجود دارد، از بابت تجربه سال گذشته است 
ــته  كه گروهي در وزارت آموزش و پرورش را به دودلي واداش

است. با اين حال نياز مدارس به سيستم گرمايشي استاندارد 
ــود، بعيد  ــت كه اگر به آن بها داده نش و ايمن نيازي قطعي اس
ــت حوادث درودزن و شين آباد با شدت بيشتري در نقاط  نيس
ــي، رئيس  ــود.اين نياز را البته مرتضي رئيس ــر تكرار ش ديگ
ــور بهتر مي شناسد  ــازي و تجهيز مدارس كش سازمان نوس
ــم تاكيد مي كند كه اكنون 150 هزار  ــو با جام ج و در گفت وگ
ــور سيستم گرمايشي نامناسب  كالس درس در سراسر كش
ــامان بگيرد، بايد دو  ــد وضع همه آنها س دارند كه اگر قرار باش

هزار ميليارد تومان اعتبار به اين بخش تعلق گيرد.
ــاي جدي بودن نياز  ــو گوي ــع اين گفته ها از يك س درواق
مدارس به سيستم گرمايشي استاندارد است و از سوي ديگر 
ــاره دارد كه حتي اگر  به رقم بزرگ مورد نياز در اين بخش اش
ــيون تلفيق مجلس،  ــه غالمرضا كاتب، عضو كميس به گفت
ــنهادي  نمايندگان در صحن علني با 400 ميليارد تومان پيش
ــركت ملي گاز نيز حاضر به همكاري شود،  موافقت كنند و ش
ــارد تومان مورد نياز،  ــه با رقم دو هزار ميلي ــاز هم در مقايس ب

رقم كوچكي است.

400 ميليارد تومان براي گرم كردن مدارس كشور
اگر مصوبه كميسيون تلفيق در صحن علني مجلس راي بياورد، اين بودجه به مدارس اختصاص مي يابد

ــتخراج  مدير پروژه حفاظت از يوزپلنگ ايراني گفت:  اس
نفت در پارك ملي كوير با دگرگون كردن چهره پارك، اثرات 

مخربي دارد كه يوزپلنگ نمي تواند در آن دوام بياورد.
ــزود: پارك ملي كوير  ــنا، هومن جوكار اف به گزارش ايس
ــود را دارد و هر فعاليتي كه آن را  ــن و مقررات خاص خ قواني

نقض كند، تخلف قانوني است كه بايد با آن مقابله شود.
ــا تخلفات  ــادت كرده ايم ب ــفانه ع ــه داد: متاس وي ادام
ــورد كنيم در  ــوارد برخ ــر خالف ديگر م ــت محيطي ب زيس
ــرم و جنايت برخورد  ــه كه با ج ــه بايد همان گون ــي ك صورت

مي شود با اين گونه كارها نيز مقابله كنيم.
ــت با تاكيد بر اين كه پارك ملي  ــناس محيط زيس كارش
ــت،  ــور اس ــي از قديمي ترين پارك هاي ملي كش ــر يك كوي

ــامل  ــش اين منطقه فقط ش ــرد: حيات وح ــان ك خاطرنش
ــت بلكه اين منطقه گونه هاي حيواني، گياهي  يوزپلنگ نيس
ــاف نفت در اين  و آثار تاريخي مختلفي دارد كه با آغاز اكتش

منطقه به خطر مي افتند.
ــاس پايش هايي كه تا اين لحظه  جوكار اضافه كرد: بر اس
ــط 20 قالده  ــن دوربين گذاري ها فق ــده، در آخري ــام ش انج
ــت كه مسلما اين يوزها در يك  ــايي شده اس يوزپلنگ شناس
ــوند و اگر يوزپلنگي در اين منطقه مشاهده  جا ساكن نمي ش
ــن محدوده  ــه يوزپلنگ ها به اي ــوان گفت ك ــده، نمي ت نش
بر نمي گردند، زيرا پارك ملي كوير زيستگاه يوزپلنگ ايراني 
بوده و ممكن است اين حيوانات براي دستيابي به غذا و امنيت 

بيشتر به آنجا برگردند.

يوزپلنگ ها در پارك ملي كوير دوام نمي آورند

افزايش 72 درصدي آلودگي 
صوتي در تهران

ــت شوراي شهر تهران از وجود  رئيس كميته محيط زيس
ــه از نظر آلودگي صوتي  ــتي و درماني ك 1700 مركز بهداش
ــفانه  ــتاندارد قرار دارند، خبر داد و گفت: متاس در نقاط غير اس
ــهروندان تهران را مختل  ــر و صداهاي شبانه آسايش ش س

كرده است.
ــيه كنگره  ــكار در حاش ــر، معصومه ابت ــزارش مه ــه گ ب
ــرورش فكري  ــل كانون پ ــران در مح ــي اي شنوايي شناس
ــران و كميته  ــهر ته ــوراي ش كودكان و نوجوانان، گفت: ش
ــهرداري به بحث آلودگي به عنوان يكي از  محيط زيست ش
ــهر تهران پرداخته است كه متاسفانه تحقيقات  معضالت ش
ــته آلودگي صدا در تهران  ــال گذش ــان مي دهد در ده س نش
ــر افزايش 72  ــيده كه اين بيانگ ــي بل رس به ميزان 8/2 دس
ــيار  ــهر بوده كه بس ــدي آلودگي صوتي در اين كالنش درص
نگران كننده است. عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس 
ــتانداردها وظيفه شوراي شهر نيست بلكه  افزود: ارتقاي اس
ــت كه متاسفانه  ــتگاه هاي دولتي و حاكميتي اس وظيفه دس
ــده و ما شاهد تاخير جدي  ــت اين تكليف انجام نش سال هاس
ــدن و ارتقاي استانداردها  ــاله در كارآمد ش ــت س و ركود هش
ــواري، خودروهاي سنگين و موتورها  بويژه در خودروهاي س
ــفانه آلودگي صوتي ناشي از موتورسيكلت ها  بوده ايم و متاس

كامال آزاردهنده است.
ــح كرد: انتظار داريم دولت تكليف و وظايف  ابتكار تصري
خود را در ارتقاي استانداردهاي محيط زيست جدي بگيرد و 
براي رفع آلودگي صوتي محيط زيست استانداردهاي جديد 

را رعايت كند.

 فاطمه(س) و القابش
 نام 12/5 ميليون زن ايراني 

ــازمان ثبت احوال  ــاس آمار پايگاه اطالعات جمعيت س بر اس
ــون و 578 هزار و 143 نفر با نام حضرت  ــور، تاكنون  12ميلي كش

فاطمه(س) و القاب ايشان در اين پايگاه ثبت شده اند.
ــگاه اطالعات جمعيت  ــاس آمار پاي ــنا، براس به گزارش ايس
سازمان ثبت احوال كشور، نام فاطمه چهار ميليون و 75هزار و 85 

بار در اين پايگاه به ثبت رسيده است.
همچنين نام هاي زهرا دو ميليون و 782 هزار و 182 بار، مرضيه 
477 هزار و 34 بار، صديقه 428 هزار و 810 بار، طاهره 400 هزار و 
67 بار، راضيه 232 هزار و 316 بار، فاطمه زهرا 67 هزارو 990 بار، 
زكيه 31 هزار و 779 بار و مباركه 6998 بار از فراوان ترين نام هاي 
حضرت فاطمه (س) است كه در پايگاه اطالعات جمعيت سازمان 

ثبت احوال كشور به ثبت رسيده است.
ــان نام هاي معصومه يك ميليون و  ــاس اين آمار، ايراني براس
ــار، زهره 338 هزار و 222 بار، بتول 235 هزار  ــزار و 631 ب 225 ه
ــار، طيبه 221 هزار و 526 بار، فريده 211 هزار و 515 بار،  و 595 ب
ــعيده  ــه 198هزار و 841 بار، ريحانه 176هزار و 546 بار، س مهدي
ــار، صفيه 110هزار و 968 بار و كوثر 110هزار و  ــزار و 65 ب 131ه
76 بار براي فرزندان خود انتخاب كرده اند كه در پايگاه اطالعات 

جمعيت ثبت شده است.
ــزار و 73 بار، حكيمه 70 هزار  ــن نام هاي حبيبه 73 ه همچني
ــه 60 هزار و 285 بار،  ــه 63 هزار و 445 بار، عالي ــار، حديث و 669 ب
ــزار و 338 بار، حوريه 49  ــب 59 هزار و 33 بار، رحيمه 52 ه كوك
ــار، حنا 48 هزار و 687 بار، هانيه 38 هزار و 107 بار،  ــزار و 114 ب ه
ــيه 35 هزار و 151 بار، عارفه 32  ــره 36 هزار و 608 بار، انس مطه
ــار وحيده 31 هزار و 700 بار، رضيه 25 هزار و 241 بار  ــزار و 77 ب ه
ــنا 19هزار و 343 بار از ديگر القاب حضرت زهرا (س) است  و حس

كه در اين پايگاه به ثبت رسيده است.

 افزايش آمار سكته هاي مغزي
 در ايران

ــران، با بيان اين  ــكي اي ــازمان نظام پزش رئيس كل جديد س
ــور دچار سكته مغزي مي شوند،  كه روزانه 250 تا 300 نفر در كش
ــكته هاي مغزي  بر ضرورت راه اندازي مراكز جامع ويژه درمان س

تاكيد كرد.
ــي گفت: ميزان زيادي از عوامل  ــه گزارش مهر،  عليرضا زال ب
ــكته  هاي قلبي با يكديگر  ــكته  هاي مغزي و س ــر ابتال به س خط

مشترك هستند.

ــار خون، ديابت، چربي خون باال، چاقي، تغيير  وي افزود: فش
ــت كه  ــب از جمله اين فاكتورهاس الگوي زندگي و تغذيه نامناس
ــي و عروقي و  ــانس ابتال به بيماري هاي قلب ــود ش موجب مي ش

سكته هاي مغزي در كشور افزايش يابد.
زالي ادامه داد: در كشور ما بيشتر از 60 درصد افراد مبتال به فشار 
خون از بيماري خود مطلع نيستند. اين عامل سرانجام ممكن است 
ــد. همان طور كه ديابت كنترل  ــكته مغزي  بروز  كن به صورت س
نشده نيز مي تواند خود را به شكل سكته هاي مغزي نمايش دهد، 
ــكته مغزي صدمات بسياري را براي  بنابراين با توجه به اين كه س
ــرد و خانواده وي ايجاد مي كند و مي تواند كيفيت زندگي وي را  ف
ــه طور جدي مورد توجه قرار گرفته و  ــت تاثير قرار دهد، بايد ب تح

اقدامات پيشگيرانه براي آن اتخاذ شود.
ــكي با بيان اين كه آمار ابتال به  ــازمان نظام پزش رئيس كل س
ــت، گفت:  با توجه  ــزي در ايران رو به افزايش اس ــكته هاي مغ س
ــور به سمت سالمندي حركت مي كند، در  به اين كه جمعيت كش
سال هاي پيش رو شاهد شيوع بيشتر سكته هاي مغزي در كشور 

خواهيم بود.
ــل خطر ابتال  ــرورت آگاهي از عوام ــد بر ض ــن تاكي وي ضم
ــه آن به ارائه  ــاب و ضرورت توجه ب ــاي مغز و اعص ــه بيماري ه ب
ــكته هاي مغزي  ــگيري از ابتال به س توصيه هايي به منظور پيش
ــترس و  ــت و مثال زد: تغيير رژيم هاي غذايي، كاهش اس پرداخ
ــتعمال مواد دخاني از جمله اقدامات پيشگيرانه است  اجتناب از اس
كه بايد براي جلوگيري از ابتال به همه بيماري هاي غيرواگير بويژه 

سكته هاي مغزي مورد توجه قرار بگيرند.
ــايع ترين بيماري  ــكته  هاي مغزي ش ــي با بيان اين كه س زال
ــعه  ــورهاي توس ــت، افزود: در كش ناتوان كننده مغز و اعصاب اس
ــي از سكته هاي  يافته براي كاهش آمار مرگ ومير و عوارض ناش
مغزي مراكز جامعي را راه اندازي كردند كه جديدترين روش هاي 
ــده و گروه هاي مختلف تخصصي  درماني در آنها به كار گرفته ش
در آن فعاليت مي كنند. در اين مراكز اقدامات توانبخشي از ساعات 

آغازين براي فرد انجام مي شود.
ــتروك (سكته هاي  وي ضمن گاليه از نبود مراكز درمان اس
ــور، گفت:  الزم است بودجه الزم براي احداث اين  مغزي) در كش
مراكز جامع در نظر گرفته شود و حداقل در استان هاي بزرگ كشور 

چند مركز استروك داشته باشيم.

معافيت افراد تحت حمايت كميته 
امداد از هزينه دادرسي

ــاون حقوقي و امور مجلس كميته امداد امام خميني(ره) با  مع
بيان اين كه با ابالغ قانون حمايت خانواده، افراد تحت حمايت اين 
ــي معاف شدند، گفت: قانون حمايت خانواده  نهاد از هزينه دادرس
ــوراي نگهبان رسيده  كه به تصويب نمايندگان مجلس و تائيد ش

است، از سوي رئيس جمهوري ابالغ شد.
به گزارش مهر، منصور قمشه افزود: در ماده 5 اين اليحه آمده 
ــتن تمكن مالي هريك از اصحاب دعوي  ــت: در صورت نداش اس
دادگاه مي تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، او 
را از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه كارشناسي، حق الزحمه 
داوري و ساير هزينه ها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم 
موكول كند، در صورت اقتضاي ضرورت يا وجود الزام قانوني داير 
بر داشتن وكيل، دادگاه برحسب مورد راسا يا به درخواست فردي 

كه  تمكن مالي ندارد، وكيل معاضدتي تعيين مي كند.
ــداد گفت: در تبصره  ــاون حقوقي و امور مجلس كميته ام مع
ــت «افراد تحت پوشش كميته امداد و مددجويان  ماده 5 آمده اس

سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند.»

ــوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به مشغله كاري  رئيس ش
ــت جمهوري و  ــاره برگزاري انتخابات رياس ــور درب وزارت كش
ــود با توجه به اين مشغله كاري،  ــوراها گفت: پيش بيني مي ش ش
ــا تا قبل از انتخابات  ــورا در خصوص افزايش كرايه ه مصوبه ش

اجرا نشود.
ــاره به اين كه  ــو با فارس، با اش ــدي چمران در گفت وگ مه
ــورا درباره افزايش كرايه هاي اتوبوس، مترو و تاكسي  مصوبه ش

به شوراي حل اختالف ارسال نشده است، افزود: در صورتي اين 
ــال خواهد شد كه مغايرت  ــوراي حل اختالف ارس مصوبه به ش
قانوني داشته باشد و اين در حالي است كه تاكنون وزارت كشور 
ــت.به گفته وي، مصوبه  ــورا بازنگردانده اس اين مصوبه را به ش
ــال92 از چند  ــي، اتوبوس و مترو در س افزايش كرايه هاي تاكس
ماه گذشته به وزارت كشور ارسال شده، اما هنوز پاسخي از سوي 

مسئوالن وزارت كشور داده نشده است.

افزايش نرخ كرايه ها به بعد از انتخابات موكول شد

جم 
جام 

س: 
عك

ثبت موسسات حقوقي بدون مجوز وكالت
ــات غيرتجاري دوم  ــركت ها و موسس ــركل ثبت ش مدي
ارديبهشت بخشنامه اي را به ادارات ثبت استان ها ابالغ كرد 
ــاس آن براي ثبت موسسات حقوقي ديگر نيازي به  كه براس
ــنامه  اكنون مورد  ــت و اين بخش ــتن مجوز وكالت نيس داش

اعتراض كانون هاي وكال قرار گرفته است.
ــري وكالي  ــس اتحاديه سراس ــور، رئي ــي مندني پ عل
ــورد ابالغ اين  ــو با مهر در م ــران در گفت وگ ــتري اي دادگس
بخشنامه گفت: اقدام قانوني ما درباره اين بخشنامه شكايت 

به ديوان عدالت اداري است. 
ــود ، شان وكالت زير سوال  ــنامه اجرايي ش اگر اين بخش
رفته و هر شخصي مي تواند مدعي حقوقداني شده و موسسه 
حقوقي ايجاد كند. آن وقت كار وكالت و حقوق غيرحرفه اي 
ــات حقوقي تبديل به يك بنگاه كارچاق كني  ــده و موسس ش
ــت و قطعا  ــوند. اين تداخل در امور حرفه اي وكالت اس مي ش

حقوق مردم زير سوال مي رود.

اما در همين رابطه مرتضي ادب، مديركل ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجاري درباره حرف و حديث هاي پيش آمده 
ــات حقوقي گفت: اصال  ــنامه ثبت موسس در خصوص بخش
ــت. اول بايد بگويم  ــده، نيس موضوع اين گونه كه عنوان ش
ــنامه نيست و من تنها قانون برنامه پنجم توسعه را  اين بخش
ــا كار غيرقانوني انجام نداديم كه  ــالم كردم. دوم اين كه م اع

مي خواهند از ما شكايت كنند.
اين مقام مسئول در سازمان ثبت اسناد كشور اظهار كرد: 
ــعه بصراحت عنوان شده  در ماده 62 قانون برنامه پنجم توس
ــرايط ثبت شركت ها و موسسات تسهيل شود. اين  كه بايد ش
ــطح جهان  ــود تا رتبه بازرگاني ما در س ــدام موجب مي ش اق
ــد ما تعيين كنيم كه  ــش يابد. كانون وكال مي گويد باي افزاي
كدام افراد و براساس چه قانوني مي توانند مجوز ثبت شركت 
و موسسه دريافت كنند. اين درخواست كانون وكال با برنامه 

پنجم توسعه مغايرت دارد.
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ــرايطي با برتري روحيه بخش مقابل  ــپوليس در ش پرس
ــه قهر و البته  ــال جام حذفي رفت ك ــتقبال فين ــوان به اس مل
ــا را براي  ــد قاضي، فض ــي عذرخواهي محم ــا فاصله كم ب
ــا جايي كه او تمام  ــي گل محمدي نگران  كننده كرد، ت يحي
ــش را از ايجاد هرگونه تنش در روزهاي آينده برحذر  بازيكنان
ــت، نكته اي كه مورد حمايت و تاكيد مديران باشگاه نيز  داش

قرار گرفت.
ــگاه  ــت در ورزش فينال جام حذفي روز پانزدهم اردبيهش
ــازي كه مي تواند  ــود، بازي سرنوشت س آزادي برگزار مي ش
ــتن حوادث تازه اي كند. تيمي كه  ــگاه پرسپوليس را آبس باش
ــد و پس از  ــته ش در ابتداي فصل با خريدهاي ميلياردي بس
سپري كردن روزها و ماه هاي پرفراز و نشيب، حاال دل توي 
دلش نيست تا يك جام را به دست بياورد، جامي كه اگر دست 
ــي  ــان ليگ از آن نيز كوتاه بماند، حواش ــي ها بس پرسپوليس

زيادي براي سرخ ها به دنبال خواهد داشت.
گل محمدي كه در هفته هاي گذشته به داليل انضباطي و 
ــن بنگر اختالف  فني با بازيكناني چون هادي نوروزي و محس
نظر پيدا كرده بود، در جريان بازي با ملوان هم پس از تعويض 
محمد قاضي، او را هم در صف ناراضيان ديد تا اوضاع سرخ ها 

در آستانه فينال جام حذفي دلهره آورتر شود. 
قاضي هنگام خروج از ورزشگاه در جمع خبرنگاران تصريح 
كرد اولين جداشده پرسپوليس در فصل نقل و انتقاالت خواهد 
ــار نظر از هواداران  ــود، هرچند به فاصله كمي بابت اين اظه ب
ــب نارضايتي او  ــي كرد، اما به هر ترتي ــپوليس عذرخواه پرس
ــگاه پرسپوليس نيست. در اين ميان  عالمت خوبي براي باش
قهرماني جام حذفي و پاداش و پرداخت هاي مورد نظر مي تواند 
ــرخ ها ترسيم كند وگرنه تيمي كه در  ــني را براي س فصل روش
عرصه آسيا حضور ندارد، بعيد به نظر مي رسد بتواند ستاره هاي 
ــرايطي اقدام محمد قاضي  كنوني اش را حفظ كند.در چنين ش

واكنش پرسپوليسي ها را به دنبال داشت.
هرگونه حاشيه سازي ممنوع

 يحيي گل محمدي كه در تمرين ديروز سرخپوشان تذكر 
ــگاران تصريح كرد:  ــان داد، در جمع خبرن ــه بازيكن  الزم را ب
ــت تيم  فصل بعد خود را انتخاب كند. هر بازيكني مختار اس

ــد بايد خودش را ثابت كند و  ــته باش بازيكن اگر توانايي داش
ــخصيتي است، اما بايد قبول كنيم كه  قاضي هم بازيكن با ش

او اشتباه كرده و در خصوص وي تصميم خواهيم گرفت.
ــل غيبت علي كريمي در ديدار با  گل محمدي درباره دلي
ــاعت بازي كند، اما  ملوان گفت: اميدوار بوديم كريمي نيم س
او گفت كه مي ترسد مصدوم شود و به همين خاطر ترجيح داد 

شرايطش را براي ديدار فينال با سپاهان محفوظ نگه دارد.
ــگاه  اين در حالي بود كه محمد رويانيان، مديرعامل باش
ــم در تائيد موضع گل محمدي، گفت: اين كه محمد قاضي  ه
عذرخواهي كرده است، نشان مي دهد كه بازيكن باشخصيتي 

است و واقعيت را پذيرفته است.
 در مجموع تصميم گيري نهايي با سرمربي تيم است و هر 

تصميمي كه گل محمدي بگيرد، اجرا خواهد شد.
ــگاه بايد  ــان تصريح كرد: همه اعضاي تيم و باش روياني
ــام حذفي بگذارند و به اين فكر  ــز خود را براي فينال ج تمرك
ــاد  ــپوليس، ميليون ها هوادار را ش ــد كه با قهرماني پرس كنن
ــد كرد. تيم در چنين مقطعي نياز به آرامش دارد و بايد  خواهن

همه اين را مد نظر قرار دهند.
ــاالركيا، رئيس كميته  ــاره همچنين محمود س ــن ب در اي
ــگاه از بررسي پرونده محمد قاضي در اين باره  انضباطي باش
ــند اجازه نخواهيم داد  خبر داد و گفت: هواداران مطمئن باش
ــد. و  ــيه اي در فينال جام حذفي تاثيرگذار باش ــائل حاش مس

مطمئن باشيد فضا را براي گل محمدي آرام خواهيم كرد.
حقيقي به سپاهان مي رسد

ــد كه  ــرايطي برگزار ش ــپوليس در ش تمرين ديروز پرس
ــد مصدوميت با تيم  ــس از رهايي از بن ــي زاده و پروويچ پ نق
ــن كردند. علي كريمي هم با انگيزه بااليي تمرين كرد.  تمري
اما محمد قاضي و مهرداد پوالدي در اين تمرين غايب بودند. 
اين در حالي بود كه رضا حقيقي، هافبك دفاعي سرخپوشان 
ــه پس از مدتي مصدوميت در ديدار با ملوان به ميدان رفته  ك

ــرايط جسمي خود گفت: مربيان از من خواستند  بود درباره ش
ــرايطم پذيرفتم و  ــا ملوان را بازي كنم و من هم با ش ــازي ب ب
ــرايطم بهتر و بهتر شد. اكنون هم  ــت ش هر چه از بازي گذش
منتظر بازي با سپاهان هستيم تا بتوانيم با برد مقابل اين تيم 

قهرمان جام حذفي شويم.
آخرين خبرها درباره ژوزه

ــتان مانوئل ژوزه، مربي ميلياردي و اخراجي باشگاه   داس
پرسپوليس همچنان ادامه دارد. در اين باره مصطفي شكري 
ــپوليس به فارس گفت: به دليل  ــاور حقوقي باشگاه پرس مش
ــپوليس در ايام عيد بود ما طي  ــكايت ژوزه از پرس اين كه ش
نامه اي مهلتي بيشتر از فيفا براي ارسال مدارك مان خواستيم 
كه فيفا نيز موافقت خود را به ما اعالم كرد و قرار شد تا بيستم 

ارديبهشت مدارك را ارسال كنيم. 
ــت: بخش عمده اي  ــده وينگادا گف ــكري درباره پرون ش
ــا هنوز اعالم وصولي  ــابش ريخته ايم، ام از پول او را به حس
ــم، بايد در چند روز آينده مابقي پول را پرداخت كنيم  نديده اي
تا دچار مشكل نشويم. البته خود وينگادا نيز دوست ندارد اين 

كار زياد از حد در فيفا شلوغ شود.

آماده باش پرسپوليس براي فينال جام حذفي
گل محمدي بازيكنانش را از هرگونه اظهار نظر تنش زا برحذر داشت

تيم ملي واليبال كه تمرينات خود را طي روزهاي گذشته در 
ــنبه آينده  غياب بازيكنان ملي پوش تيم كاله انجام مي داد از ش
ــي كامل براي حضور در ليگ  ــا حضور اين بازيكنان و تركيب ب

جهاني آماده مي شود.
ــوي عراقي،  ــاد قائمي، محمد موس ــادل غالمي، فره ع

ــزه زريني و رضا قرا، بازيكنان ملي پوش تيم كاله به  حم
ــگاه هاي  منظور همراهي اين تيم در رقابت هاي باش

ــيا از دو هفته پيش تمرينات تيم ملي را ترك  آس
ــگاهي خود ملحق  ــد و به اردوي تيم باش كردن
ــكو كه از شنبه آينده تمام نفرات  شدند.والس
ــوش را در اختيار دارد بايد هرچه زودتر  ملي پ

ــت 22 نفره تيم ملي واليبال ايران  فهرس
ــور در ليگ جهاني معرفي  را براي حض

كند. 
مهلت تعيين شده 

ــت اوليه تيم هاي  ــيون جهاني به منظور معرفي فهرس فدراس
ــي امروز  ــگ جهان ــاي 2013 لي ــركت كننده در رقابت ه ش
(چهارشنبه) است و طبق قوانين، 
تيم هاي شركت كننده مي توانند 
براي هر يك از ديدارهاي خود در 
ــت  ــن پيكارها تركيب 12 نفره اي از فهرس اي
اوليه انتخاب كنند.امير خوش خبر، سرپرست تيم 
ــت اوليه  ملي واليبال با تائيد اين خبر گفت: فهرس
ــخص است، چون همه  تيم ملي تا حد زيادي مش
ــه در اردوي تيم ملي همراه با  ــان حاضر  ك بازيكن
چند بازيكن تيم زير 23 سال در اين فهرست قرار 

خواهند گرفت.
نخستين ديدار تيم ملي واليبال در مسابقه هاي 
ليگ جهاني مقابل روسيه و طي روزهاي هفدهم و نوزدهم 

خردادماه انجام مي شود.

5 بازيكنان تيم كاله از شنبه به اردوي تيم ملي واليبال بازمي گردند
آخرين مهلت براي معرفي فهرست 22 نفره والسكو

بازي تشريفاتي تراكتور در آسيا
ــدول گروه A ليگ  ــازي تيم رده چهارم ج تراكتورس
ــيا، ساعت 21 امشب در آخرين بازي خود به  قهرمانان آس

مصاف الجيش قطر مي رود.
ــوب مي دانند در اين بازي  ــاگردان توني اوليويرا خ  ش

ديگر خبري از آن تماشاگران پرشور تبريزي نيست.  
ــل  ــك مقاب ــر ي ــروزي 3 ب ــد از پي ــازي بع تراكتورس
ــازي ديگر فقط  ــازي، در چهار ب ــتين ب ــره در نخس الجزي
ــه رقابت ها  ــي زود از گردون ــب كرد تا خيل ــك امتياز كس  ي

كنار برود. 
ــم يك بازي  ــب اين تي ــه همين خاطر هم بازي امش ب
ــتانه اين بازي  ــد بود. توني اوليويرا در آس ــريفاتي خواه تش
ــود كنيم،  ــه مرحله بعد صع ــتيم ب ــفانه نتوانس گفت: متاس
ــت بدهيم.  ــود را از دس ــود انگيزه خ ــن دليل نمي ش ــا اي ام
ــروزي تالش  ــب پي ــاال براي كس ــزه ب ــدرت و انگي ــا ق  ب

مي كنيم. / جام جم

 تيم ملي بسكتبال
 در انتظار حدادي و كاظمي

ــئوالن فدراسيون بسكتبال در آستانه آغاز اردوهاي  مس
ــركت در رقابت هاي جام  ــي جهت ش ــازي تيم مل آماده س
ــانز  ــيا از مديران تيم هاي فينيكس س ملت هاي مردان آس
ــت كردند حامد حدادي و ارسالن كاظمي،  و رايس درخواس
ــي ايران قرار  ــود را در اختيار تيم مل ــي خ ــاي ايران لژيونره
ــكتبال ايران مسابقه هاي قهرماني جام  دهند. تيم ملي بس

ملت هاي مردان آسيا را پيش رو دارد. 
فدراسيون بسكتبال و سازمان تيم هاي ملي در نظر دارد 
ــكيل تركيبي  ــدادي و كاظمي و تش ــا در اختيار گرفتن ح ب
قوي، تيم ملي را راهي اين رويداد كند تا بتواند ناكامي دوره 
ــته را جبران كند. مسابقه هاي بسكتبال قهرماني جام  گذش
ــتم مردادماه در فيليپين  ــيا دهم تا بيس ملت هاي مردان آس
ــهميه  ــن رقابت ها صاحب س ــود. قهرمان اي ــزار مي ش برگ

پيكارهاي جهاني 2014 مي شود. / سايت فدراسيون

آغاز اردوي بانوان فوتبالي
ــم ملي فوتبال بانوان دور جديد تمريناتش را از امروز  تي

در كمپ تيم هاي ملي آغاز مي كند. 
ــه ارژنگي،  ــروي، زهرا قنبري، فاطم ــتان خس كويس
ــي، مريم  ــي، طنين نراق ــي، مهديه موالي ــي القاص طوب
ــمي، سارا قمي، سرشين  ــربالي، مينا هاش يكتايي، زهرا س
ــر كمالي،  ــوي، كوث ــمانه خدابنده، آذر موس ــر، س كمانگ
ــده ايثاري،  ــف پور، وحي ــان، محبوبه بوس ــقايق روزبه ش
ــمتي، صفورا  ــتي حش ــم رحيمي،  پريا خليل زاده، هس مري
ــوي، ربابه  ــه موس ــاهمرادي، راضي ــر ش ــري، هاج جعف
ــه از بعدازظهر  ــتند ك ــكندري نفراتي هس رضالو، زهره اس
ــروز در كمپ تيم هاي ملي تمرينات خود را زير نظر هلنا  ام
ــت  ــتا پيگيري مي كنند. اين اردو تا نوزدهم ارديبهش  كاس

ادامه دارد. / سايت فدراسيون

روي خط ورزش

ــلونا؛ تيمى كه از سال 2006 تاكنون طى هفت دوره  بارس
ــته ليگ قهرمانان اروپا سه بار فاتح اين جام شده است،  گذش
ــتانه وداعى تلخ با معتبرترين رقابت باشگاهى  امشب در آس

جهان قرار دارد.
كاالتان ها كه سواى قهرمانى در سال هاى 2006، 2009 

ــال 2008 در  نيمه نهايى با يك گل به منچستر  و 2011 در  س
ــال 2010 در نيمه نهايى 3 بر2  مغلوب اينتر  يونايتد باختند، س
شدند و سال گذشته هم در نيمه نهايى با همين نتيجه از چلسى 
شكست خوردند، حاال براى ششمين بار  در  هفت سال گذشته 
ــد اين بار ديگر   در نيمه نهايى حضور دارند، اما به نظر مى رس
ــد. بايرن مونيخ  ــرى از  يك رقابت نزديك و پاياپاى نباش خب
ــا را در همان بازى  ــت را با چهار گل برده تا كار بارس ــازى رف ب

رفت يكسره كند.
ــت.  ــه تيتو ويالنووا هنوز از  صعود تيمش نااميد نيس البت
ــتانه بازى  ــاله آبى انارى  ها در آس ــرمربى چهل و چهار س س
ــلونا هستيم و در خانه بازى مى كنيم. ما  ــب گفت: ما بارس امش
ــان دهيم كه مى توانيم با بايرن مونيخ  بايد به هوادارانمان نش
ــرمربى بايرن مونيخ  ــويم.  در مقابل س مبارزه كنيم و پيروز ش
ــم تاكيد كرد به هيچ وجه برنامه اى براى دفاع صرف مقابل  ه
ــايى ها ندارد. يوپ هاينكس گفت: ما مى خواهيم برنامه  بارس
خودمان را به حريف ديكته كنيم. خوب دفاع خواهيم كرد ولى 
ــي مقابل دروازه مان پارك نخواهيم كرد.  به هيچ وجه اتوبوس
اگر اين كار را انجام دهيم، كاتاالن ها فشار زيادى روى دروازه 

ما خواهند آورد كه كارى بسيار خطرناك است.

بارسلوناـ   بايرن مونيخ؛ شب پراسترس كاتاالن ها 
ويالنووا: بايد به هوادارانمان نشان دهيم كه مى توانيم با بايرن مبارزه كنيم و پيروز شويم
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 وقوع زمين  لرزه در پرتغال 
ــواج دروني زمين  ــه بزرگي 5/7 در مقياس ام ــرزه اي ب زمين ل
ــال را در اقيانوس  ــته جزاير آزور متعلق به پرتغ ــتر) روز گذش (ريش
ــارتي در ارتباط با اين  ــچ تلفات يا خس ــد. تاكنون هي ــس لرزان اطل
زمين لرزه گزارش نشده است.مقامات پرتغالي اعالم كردند مركز 
ــائو  ــواحل جزيره س اين زمين لرزه در دريا و حدود 60 كيلومتري س
ــده است.چند پس لرزه با شدت بين 4/4 تا 2/3  ميگوئل گزارش ش
ــت.اين جزاير 250 هزار سكنه دارد. / ــده اس در اين منطقه ثبت ش

واحد مركزي خبر 

قورباغه در كنسرو لوبيا 
يك زن آمريكايي ساكن ايالت اينديانا به دليل پيدا كردن قورباغه 
ــرو لوبيا سبز، از مسئوالن شركت توليدكننده اين  داخل يك كنس

محصول غذايي، شكايت و 50 دالر غرامت دريافت كرد. 
ــت، گفت:  «گلوريا چيوب» كه اين غرامت را دريافت كرده اس
ــا نمك و فلفل و كره  ــرو لوبيا محتويات آن را ب ــس از خريد كنس پ
مخلوط كردم و داخل مايكرويو گذاشتم. وقتي غذا آماده شد، پسرم 
مقداري از آن را داخل بشقاب ريخت و ناگهان متوجه يك قورباغه 
ــده در غذاي خود شد. چيوب افزود: از زمان ديدن  كوچك پخته ش
ــه روز حالت تهوع داشتم وهنوز هم  ــقاب غذا، تا س قورباغه در بش
نمي توانم لوبيا سبز بخورم. اين زن به شركت توليدكننده شكايت و 
ــركت  مبلغ 50 دالر غرامت همراه يك نامه عذرخواهي از طرف ش

دريافت كرد.  /ايسنا 

محاكمه باند قاچاق اعضاي انسان
ــر را به جرم قاچاق و  ــي در «كوزوو» پنج نف ــك دادگاه اروپاي ي

تجارت اعضاي بدن انسان محكوم كرد. 
ــتند در درمانگاهي در شهر «پريشتينا»،  اين پنج نفر متهم هس
ــل پيوند عضو انجام  ــوزوو به طور غيرقانوني ده ها عم پايتخت ك
ــد كه  ــكار ش داده اند. اقدامات غيرقانوني اين باند قاچاق زماني آش
ــي از كليه هايش در  ــرون آوردن يك ــرد تركيه اي بعد از بي ــك م ي
كلينيك از هوش رفت. «لطفي درويشي» اهل آلباني و متخصص 
ــت كه به جرم  مجاري ادرار از جمله متهمان اصلي اين پرونده اس
ــت سال زندان و پسر وي نيز به  ــان به هش قاچاق اعضاي بدن انس
ــه ماه زندان محكوم شده است. سه متهم ديگر در  ــال و س هفت س
ــه سال حبس محكوم  شده اند.  ارتباط با اين پرونده نيز به يك تا س
براساس شهادت هايي كه در دادگاه مطرح شد، مسئوالن درمانگاه 
ــتينا» به شهروندان فقير 20 كشور  ــهر «پريش «مديكوس» در ش
ــياي ميانه وعده مي داده اند در ازاي برداشتن  ــرقي و آس اروپاي ش
ــزار دالر پرداخت  ــزار يورو، معادل 19 ه ــان، 15 ه اعضاي بدنش
خواهند كرد.اين اشخاص كه بيشتر از كشورهاي تركيه، قزاقستان، 
ــوزوو مي آمدند، در فقر مطلق و  ــيه و جمهوري مولداوي به ك روس
ــت  ــيار بدي زندگي مي كردند. اين در حالي اس وضع اقتصادي بس
ــاي عضو پيوندي گاهي حتي تا 100 هزار يورو براي  كه گيرنده ه
ــتان دادگاه  ــه درمانگاه پرداخت مي كردند. دادس ــت عضو ب درياف
ــال 2008 ميالدي حداقل 30  ــوزوو مي گويد: در س ــي در ك اروپاي
ــده  ــه به صورت غيرقانوني در درمانگاه مديكوس پيوند زده ش كلي
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ــلح كه با خودروي سرقتي به يك طالفروشي در  دزدان مس
ــتبرد زده بودند، پس از پنج ماه فرار در شرق  خيابان پيروزي دس

تهران شناسايي و دستگير شدند.
ــاعت 20 و 45 دقيقه  ــي تهران، س ــه گزارش پليس آگاه ب
ــرقت مسلحانه از يك  ــت و سوم آذر سال گذشته، وقوع س بيس
ــارراه كوكاكوال به  ــي در خيابان پيروزي، چه ــازه طال فروش مغ

كالنتري 121 سليمانيه اعالم شد.
ــوران كالنتري در محل، بالفاصله موضوع به  با حضور مأم
پليس آگاهي تهران بزرگ گزارش و تيم بررسي صحنه سرقت 

اداره يكم مبارزه با سرقت هاي مسلحانه در محل حاضر شد.
ــعبه 12  ــتور بازپرس ش ــكيل و به دس ــدا پرونده اي تش ابت
ــس آگاهي تهران بزرگ  ــه 27 به اداره يكم پلي ــراي ناحي دادس

ارجاع شد. 
صاحب طالفروشي پس از حضور در اداره يكم، به كارآگاهان 
گفت: ساعت 20 و 40 دقيقه جواني وارد مغازه شد و پس از چند 
ــارج و تهديد كرد در  ــش خ ــالحي را از زير لباس ثانيه ناگهان س

صورت مقاومت و ايجاد سر و صدا، شليك خواهد كرد.
ــلح پس از سرقت چند سرويس  ــاكي اضافه كرد فرد مس ش
طال از ويترين، بسرعت از مغازه خارج و با يك دستگاه خودروي 

پرشياي سفيد متواري شد.
ــا اعالم خبر  ــن پرونده، همزمان ب ــيدگي به اي در ادامه رس
ــايي مشخصات خودرو،  ــرقت مسلحانه به كالنتري و شناس س
بالفاصله طرح مهار از همان دقايق اوليه سرقت آغاز و مأموران 
ــدند.  با بررسي  ــف پرشيا ش ــهدا موفق به كش كالنتري 110 ش
سوابق ثبت شده در سيستم پليس مشخص شد خودروي پرشيا 
ــت و يكم آذر به شيوه  ــابقه سرقت بوده و سارقان بيس داراي س

«زورگيري» آن  را سرقت كرده اند. 
مالك پرشيا پس از حضور در اداره يكم، به كارآگاهان گفت: 
ــته بودم كه ناگهان دو نفر با قمه وارد ماشين  داخل خودرو نشس
ــپس با تهديد قمه خودرو را  ــدند. ابتدا پول هايم را گرفتند و س ش

سرقت كردند.
ــتفاده از  ــوابق جرايم ارتكابي با اس ــي س كارآگاهان با بررس

خودروي پرشياي سفيد  در ادامه پي بردند سارقان قصد داشتند 
با خودروي سرقتي به شيوه ايجاد تصادف صوري از يك دستگاه 
خودروي 206 در محدوده تهرانپارس زورگيري كنند؛ اما موفق 
به اين كار نشده و سرانجام پس از سرقت كيف دستي و پول نقد 

مالباخته، با خودروي پرشيا متوراي شده اند.
ــم مراجعه و عنوان  ــاط زن جواني به اداره يك ــن ارتب در همي
كرد: ساعت 7 روز بيست و سوم  آذر، داخل خودروي 206 منتظر 
ــت سر با من تصادف  ــفيد از پش ــياي س مادرم بودم كه يك پرش
كرد. سپس دو نفر مرد جوان از پرشيا پياده شده و از من و مادرم 

ــتند براي تعيين خسارت و ارائه مدارك به تعميرگاهي در  خواس
ــي از آنها در صندلي  ــر برويم. به همين بهانه يك ــارراه باالت چه
ــت و به دنبال پرشيا حركت كرديم. پس  عقب خودروي ما نشس
ــد و در  ــيا وارد يكي از كوچه هاي فرعي ش از دقايقي كوتاه، پرش
ــت.  آن هنگام، جوان داخل خودرو چاقويي را روي گردنم گذاش
مادرم خودش را به بيرون از خودرو انداخت و با داد و فرياد از مردم 
ــت. در همين زمان، جوان داخل خودرو خودش را  كمك خواس
ــت حركت كنم، اما مادرم  ــاند و از من خواس به صندلي جلو رس
همزمان با بيرون رفتن از خودرو، كليد آن را برداشته و به همين 

ــارقان نتوانستند آن را سرقت كنند، اما آنها كيف دستي  علت س
ــرقت و  ــايي بود، س من و مادرم را كه حاوي پول و مدارك شناس

هر دو با خودروي پرشيا فرار كردند.
در ادامه رسيدگي به اين پرونده و همزمان با چهره نگاري از 
صاحبان خودروهاي 206 و پرشيا، كارآگاهان به بررسي تصاوير 
ــي پرداخته و اطمينان يافتند  دوربين هاي مداربسته طالفروش
ــيا همان سارق مسلح  ــارقان خودروهاي 206 و پرش يكي از س
طالفروشي است. در ادامه كارآگاهان با بررسي تصاوير سارقان 
ــي و همچنين بانك اطالعات  ــلح طالفروش ــارق مس بويژه س
ــايي يكي از مجرمان به نام  ــابقه دار، موفق به شناس مجرمان س
ــدند كه در سال 90 و همراه فرد ديگري به نام عليرضا  مهدي ش
ــرقت به عنف از سوي كارآگاهان اداره پنجم دستگير  به اتهام س

و روانه زندان شده بود.
ــاهده تصاوير عليرضا، او را  در اين مرحله، مالباختگان با مش

به عنوان همدست مهدي شناسايي كردند.
ــان اداره يكم با  ــر دو متهم پرونده، كارآگاه ــايي ه با شناس
بهره گيري از اطالعات به دست آمده از پرونده سوابق متهمان، 
ــم را در محدوده خيابان پيروزي، خيابان  ــل تردد هر دو مته مح
ــايي و هر دوي آنها را ساعت يك بامداد روز هشتم  نيكنام شناس
ــتگير و به اداره يكم پليس آگاهي تهران بزرگ  ــت دس ارديبهش

منتقل كردند.
ــات، هر دو متهم پس  ــتگيري متهمان و آغاز تحقيق ــا دس ب
ــت آمده  ــاكيان پرونده و تصاوير به دس از مواجهه حضوري با ش
ــرقت مسلحانه از  ــي به س ــته طالفروش از دوربين هاي مداربس
ــي، زورگيري با خودروي پرشيا و تالش براي سرقت  طالفروش
ــالح سرد و گرم اعتراف  خودروي 206 و تهديد مالباختگان با س

كردند.
ــرهنگ كارآگاه عباسعلي محمديان، رئيس پليس آگاهي  س
ــه اعترافات  ــت: با توجه ب ــا اعالم اين خبر گف ــران بزرگ ب ته
ــوي بازپرس پرونده صادر  ــت موقت از س متهمان، قرار بازداش
ــس آگاهي تهران بزرگ منتقل  ــر دو متهم به اداره يكم پلي و ه

شده اند.

بازداشت سارقان مسلح طالفروشي پس از 5 ماه فرار
متهمان به 2 فقره سرقت مسلحانه ديگر نيز اعتراف كردند

ــركردگي زن تبهكاري،  ــه س ــوان كه ب ــت مرد ج هف
ــا اقدام  ــرقت مي كردند، ب ــودرو س ــوازم خ ــري و ل زورگي
ــتگير  اطالعاتي ماموران كالنتري 129 جامي تهران دس

شدند. 
به گزارش پايگاه خبري پليس، سرهنگ ايرج بهادري 
ــت:در پي گزارش  ــري 129 در اين باره گف ــس كالنت رئي
ــر تجمع تعدادي  ــكندري تهران مبني ب ــي محله اس اهال
افراد سابقه دار در يك منزل مجردي، پيگيري موضوع در 

دستور كار ماموران اين يگان قرار گرفت. 

ــروع تحقيقات معلوم شد تعدادي افراد  وي افزود: با ش
خالفكار، يك واحد آپارتمان سه طبقه خالي از سكنه را در 
ــكندري جنوبي پاتوق اعمال مجرمانه خود قرار  خيابان اس
داده و عالوه بر اين به استعمال مواد مخدر و خريد و فروش 

اموال مسروقه نيز مي پردازند.
ــوع به مقام  ــات و گزارش موض ــع آوري اطالع با جم
قضايي، ماموران با هماهنگي الزم در عمليات غافلگيرانه 
ــه نام هاي  ــده و هفت مرد ب ــكاران ش ــوق خالف وارد پات
ــيد، محمدرضا  ــيد، رضا، رش ــماعيل، امين، امير، فرش اس

ــارقان زورگير  ــه همگي از س ــام ليال را ك ــك زن به ن و ي
ــرهنگ بهادري با اشاره به اين  ــتگير كردند.  س بودند، دس
ــون زورگيري،  ــوابق كيفري همچ ــه متهمان داراي س ك
ــرقت و خرده فروشي مواد افيوني هستند، تصريح كرد:  س
ــي از پاتوق متهمان مقاديري مواد مخدر، پايپ،  در بازرس
ــرقتي خودرو، پنج قبضه چاقو و قمه، يك  تعدادي لوازم س
ــيكلت مسروقه، 18  ــه دستگاه موتورس ــالح قالبي، س س
ــي موبايل، مقاديري ارز خارجي و چهار جلد  دستگاه گوش

سند ملكي تقلبي و بدون اصالت كشف شد. 

زن تبهكار، سركرده باند زورگير هاي خشن
در بازرسي از مخفيگاه متهمان مقادير قابل توجهي اموال مسروقه و چند قبضه سالح سرد كشف و ضبط شد

ــتاد و پنج ساله اي كه در آتش سوزي طبقه دوم  پيرمرد هش
ــه طبقه در خيابان گيشاى تهران  ــاختمان مسكوني س يك س
ــط آتش نشانان از مرگ  ــده بود، توس ميان دود و آتش گرفتار ش

حتمي نجات يافت.
به گزارش پايگاه خبري آتش نشاني، وقوع اين آتش سوزي 
ــاني و  ــامانه 125 اطالع رس ــاعت 10 و 39 دقيقه ديروز به س س

ايستگاه 10 و گروه امداد و نجات 3 همزمان به محل آتش سوزي 
در خيابان گيشا، خيابان 24 در تهران  اعزام شدند.

اين آتش سوزي در يكي از واحدهاي مسكوني طبقه دوم در 
ــه طبقه 12 واحدي اتفاق افتاد؛ به طوري كه  ــاختمان س يك س
ــعله هاي آتش از يكي از اتاق خواب ها شروع شد و بتدريج به  ش
اتاق هاي ديگر سرايت كرد و دود ناشي از آن، طبقات فوقاني را 
ــانان با تجهيزات انفرادي كامل و دستگاه  در بر گرفت.آتش نش
تنفسي و قطع جريان برق و گاز و كشيدن يك رشته لوله آبدهي، 

آتش را مهار و خاموش كردند.
ــدن به كانون آتش، پيرمرد  ــانان هنگام نزديك ش آتش نش
هشتاد و پنج ساله اي را يافتند كه به علت بيماري قادر به خروج 
ــرعت  ــت كه بس ــوده و در وضع خطرناكي قرار داش ــه نب از خان
ــه محل امن منتقل كرده و تحويل  ــان دود و آتش ب وي را از مي
ــاكنان طبقات فوقاني  ــس دادند.در اين حادثه ده نفر از س اورژان
اين ساختمان مسكوني در ميان دود ناشي از آتش سوزي به دام 
ــانان همگي سالم از ساختمان  افتاده بودند كه با كمك آتش نش
خارج شدند.كارشناسان آتش نشاني، در حال بررسي علت بروز 

اين آتش سوزي هستند 

نجات پيرمرد از ميان شعله هاي آتش

فرد متقلبي كه با ارائه مدارك و ضمانت نامه هاي جعلي، 
يك شركت خصوصي اجاره و اقالم و تجهيزات آن را 

ميلياردي خريده و متواري شده بود، دستگير شد.
ــرهنگ ناصر  به گزارش پايگاه خبري پليس، س
ــتان برخوار در  ــري، فرمانده انتظامي شهرس بيگل
ــكايت شهروندي مبني بر  اين باره گفت: در پي ش

ــال وي و ارائه مدارك و  ــن كه فردي با اغف اي
ــركت خصوصي  ضمانت هاي جعلي، ش
ــاره كرده و پس از خريد اقالم  وي را اج
ــه ارزش  ــركت ب ــزات اين ش و تجهي
ــت،  ــده اس ده ميليارد ريال متواري ش
شناسايي متهم در دستور كار ماموران 

قرار گرفت.
ــي هاي بعدي  ــزود: در بررس وي اف

ــخص شد متهم در اقدامي مشابه با اجاره دو شركت ديگر  مش
ــتان هاي دولت آباد و بادرود، اسناد و مداركي را  در شهرس
ــته به طوري كه اسناد  به عنوان رهن به ضمانت گذاش
ــته شده با ارزشي چند برابر ارزش واقعي،  به رهن گذاش

قيمت گذاري شده است.
ــن مقام انتظامي تصريح كرد: در ادامه تحقيقات  اي
ــايي و با  ــتان تهران شناس ــم را در اس ــوران مته مأم
هماهنگي قضايي و همكاري عوامل انتظامي 

تهران بزرگ، وي را دستگير كردند.
ــرهنگ بيگلري خاطرنشان كرد:  س
ــده پس از انتقال به  متهم دستگير ش
اصفهان، در بازجويي به كالهبرداري 
ــل به ارزش 20  و صدور چك بالمح

ميليارد ريال اعتراف كرد.

كالهبرداري ميلياردي با ضمانت نامه هاي جعلي

درگيري 4 اوباش قداره بند 
آرامش مردم را به هم زد

چهار شرور معروف جنوب تهران كه با عربده كشي و تخريب 
ــت ايجاد كرده  ــهرك وليعصر رعب و وحش اموال، بين اهالي ش

بودند، با اقدام اطالعاتي ماموران در طرح مهار دستگير شدند.
ــرگرد محمدرضا خزاعي،  به گزارش پايگاه خبري پليس،س
ــهرك وليعصر(عج) افزود: ساعت يك  رئيس كالنتري 153 ش
بامداد روز نهم ارديبهشت در پي دريافت خبري مبني بر درگيري 
خونين در يكي از محالت شهرك وليعصر، رسيدگي به موضوع 

در دستور كار قرار گرفت.
ــي اين يگان به محل  ــا اعزام  ماموران عمليات ــزود: ب وي اف
ــد چهار متهم كه همگي از اراذل و  ــي موضوع معلوم ش و بررس
ــتند، با عربده كشي مستانه با  اوباش معروف جنوب پايتخت هس
ــده در محل را  ــير، تعدادي از خودروهاي پارك ش قمه و شمش

تخريب و فرار كرده اند.
با شروع تحقيقات از اهالي محل، ماموران دريافتند اين چهار 
ــرور به نام هاي علي معروف به كثيف، ميثم معروف به  جوان ش
ــد و احمد به دليل كينه قبلي به جان هم افتاده و در  ــت، حمي خرف
ــن درگيري خونين، اموال عمومي و خصوصي را تخريب و در  اي

نظم عمومي اخالل ايجاد كرده اند.
 ماموران بالفاصله براي دستگيري متهمان وارد عمل شدند 
و آنها را در حالي كه سوار دو دستگاه موتورسيكلت تندرو بودند، 
ــد، اما متهمان با  ــاهده كردن ــي از خيابان هاي فرعي مش در يك
ــروع عمليات تعقيب و  ــدند كه با ش ــدن ماموران، متواري ش دي
گريز پليسي، دقايقي بعد در پي اجراي طرح مهار، چهار شرور در 
ــتگير شدند.  يكي از خيابان هاي منتهي به محل وقوع جرم دس
ــف و ضبط شد.در ادامه   ــير كش از متهمان دو قبضه قمه و شمش
تحقيقات، تعدادي از شاكيان با شناسايي متهمان، شكايت خود 

را طرح كرده و خواهان رسيدگي به موضوع شدند.

 كشف اتانول غيرمجاز 
و هزاران قرص مخرب در عطارى

ــف ده ها بطرى الكل  ماموران پليس تهران موفق به كش
اتانول غيرمجاز و قرص هاى مخرب در يك عطارى شدند.

ــوران كالنترى 151  ــزارش مهر، چندى پيش مام به گ
يافت آباد براى اجراى حكم قضايى و بازرسى از يك عطارى، 
ــدند. در اين محل، فردي كه  به خيابان خليج فارس اعزام ش
ــوران متواري و در  ــار بود، با ديدن مام ــال جابه جايى ب در ح
ــايى  ــتگاه اتوبوس شناس ــي عمليات تعقيب و گريز در ايس پ
ــى از عطارى متهم هفت بطرى  ــد. در بازرس ــتگير ش و دس
 اتانول 70 درصد يك ليترى و30 بطرى 130 سى سى اتانول

 70 درصد كشف و ضبط شد.
ــارى عطارى نيز 2840 قرص  ــى از انب ماموران در بازرس
ــاد به فروش  ــش داروى ترك اعتي ــه در پوش ــرب را ك مخ
مى رسيد، همراه 109 قرص ترامادول كشف و ضبط كردند. 
ــى ها نشان داد اين فرد با مخلوط كردن چند ماده  ادامه بررس

شيميايى، پودر غيرمجاز بدنسازى توليد مي كند.
متهم بيست و پنج ساله به نام محسن پس از دستگيرى و 

اعتراف به جرايمش، تحويل مراجع قضايي شد.

 سرقت سكه هاي خواهر
 براي پرداخت بدهي

مردي كه سكه هاي طالي خواهرش را فروخته و به جاي 
آن، طالي بدلي به وي داده و متواري شده بود، از سوي پليس 

تهران دستگير شد.
ــعبه  به گزارش جام جم، چند روز پيش زني با حضور در ش
پنجم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 11 تهران، 

عليه برادرش به اتهام سرقت سكه هاي طال شكايت كرد.
شاكي گفت: تصميم داشتم با فروش سكه هاي طاليم كه 
هشت ميليون تومان ارزش داشت، يك سرويس طال بخرم. 
ــد، ادعا كرد يكي از دوستانش  وقتي برادرم متوجه موضوع ش
مغازه طالفروشي دارد و مي تواند سكه  ها را به قيمت مناسب 

بفروشد و در قبال آن سرويس طال برايم بگيرد.
ــكه هاي طال را  ــرد: با اعتماد به برادرم، س ــه ك وي اضاف
ــرويس طال  ــرار دادم و او چند روز بعد يك س ــارش ق در اختي
ــتم كه  ــوهر دوس ــن داد. اما چند روز پيش از طريق ش ــه م ب
طالفروش است، متوجه شدم طالها بدلي است و از آن موقع 
به بعد برادرم را پيدا نكرده ام. با طرح اين شكايت، مرد سارق 

دستگير و به مركز پليس منتقل شد.
ــكالت مالي تصميم  متهم در بازجويي گفت: به دليل مش
ــرقت و با  ــكه هاي طاليش را س گرفتم با فريب خواهرم، س
فروش آن بدهي هايم را پرداخت كنم، گمان مي بردم خواهرم 
ــخيص دهد؛ به همين  ــد طالي اصلي را از بدلي تش نمي توان
دليل به جاي طالي واقعي، سرويس طالي بدلي به او دادم و 
متواري شدم. بنا بر اين گزارش، با اعتراف متهم، براي او قرار 

قانوني صادر شد. تحقيقات تكميلي در اين باره ادامه دارد.
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رنگ آسمان

تمام كننده كجاست؟
ــد. ظاهرا باز هم بايد  ــا ديروز هم به ياس تبديل ش اميده
صبر كرد. كارگروه جديد و ويژه اي تشكيل شده تا قيمت هاي 
اعالمي شوراي رقابت براي چهار خودروي داخلي را اصالح و 
مجددا اعالم كند! نرخ تورم اعالمي از سوي بانك مركزي براي 
ــكل ايجاد كرده و بايد شفاف سازي  صنعت خودرو ظاهرا مش
ــود. نظم به هم  ــود. طي چند روز آينده نتيجه اعالم مي ش ش
ــياري بخش ها مدعي مي شوند... اينها ظاهرا  مي خورد و بس
ــراي ابهام زدايي از  ــوراي رقابت ب ــه عصر ديروز ش نماد جلس
ــاس فرمول تدوين شده توسط اين  قيمت هاي اعالمي براس
شوراست. وقتي كارگروه خودروى مركز ملي رقابت به عنوان 
ــوراي رقابت، قيمت هاي جديد و  يكي از زيرمجموعه هاي ش
ــبه و اعالم كرد،  كاهش يافته چهار خودروي پرتيراژ را محاس
ديروز بسياري از رسانه ها و مردم اين گونه استنباط كردند كه 
ــه ماهه در بازار  اعالم اين قيمت ها پايان بخش بالتكليفي س
ــر از اين كه اين قيمت ها چقدر  ــودرو خواهد بود و صرف نظ خ
ــتند، مردم مي توانند خريد احتمالي خود را انجام دهند. اما  هس
ــاعت دوام آورد و اتفاقا اين بار از  ــن قيمت ها كمتر از 24 س اي
ــوراي رقابت مورد ترديد قرار گرفت و  ــوي خود اعضاي ش س
تعيين تكليف آن باز هم به آينده موكول شد. لذا ظاهرا باز هم 

قسمتي ديگر بر سريال بالتكليفي مردم در بازار خودرو اضافه 
مي شود؛ سريالي كه معلوم نيست آخرش به كجا منتهي و كي 
ــد در شرايطي كه هم  ــود، بنابراين به نظر مي رس تمام مي ش
توليدكننده و هم مصرف كننده از شرايط موجود در بازار خودرو 
ناراضي اند، بايد يك سازمان يا مرجع تخصصي قاطعانه وارد 
ــت كم  ــده و حرف آخر را بزند؛ آن هم مرجعي كه دس كارزار ش
ــه مي خواهد بكند، نه  ــت بوده و بداند چ در درون خود يكدس
ــوي هر عضو آن يك خبر ضد و نقيض و  اين كه هر روز و از س
ــود و دست  آخر هم هيچ  متفاوت و گيج كننده به مردم گفته ش

چيز عايدهيچ كس نشود.
ــت خودرو را با بيش از ــت ادامه اين رويه صنع  بديهي اس

ــتگي  ــتقيم در خطر ورشكس ــاغل مس ــون نفر ش  3/1 ميلي
قرارمي دهد و به كاهش قيمت خودرو آن گونه كه مورد انتظار 
ــت نيز منتهي نخواهد شد. لذا آن مرجع تمام كننده  مردم اس
ــپس  ابتدا بايد آرامش و ثبات را به صنعت خودرو بازگرداند س
ــه، راه هاي كاهش قيمت  ــك فرآيند تدريجي و عاقالن در ي
ــي و بتدريج بر قيمت محصوالت اعمال كند.  خودرو را بررس
اين چنين است كه مردم مي پرسند: اين تمام كننده كجاست 

و چرا صدايش درنمي آيد؟...

آبگرفتگي در جنوب
احسان مرادي / جام جم

ــور  ــامانه اي بارش زا روي كش ــي ماندن س ــا ثابت باق ب
ــي از اين  ــي امواج ناپايدار ناش ــيل پي در پ ــتان و گس عربس
ــياري از مناطق نيمه جنوبي، از جنوب غرب  ــامانه، در بس س
ــرق، بارش هاي رگباري شروع شده كه همچنان  تا جنوب ش

ادامه خواهد داشت.
ــروز: از بعدازظهر ديروز، درجنوب غرب، جنوب، جزاير  دي
ــاي مركزي و جنوبي زاگرس و  ــي خليج فارس، دامنه ه ايران
در جنوب شرق، رگبار، آذرخش، وزش باد و در برخي مناطق 
تگرگ، بار ديگر شروع شد. همچنين سرعت وزش باد روي 

خليج فارس افزايش داشت.
ــده  ــدت بارش در مناطق ياد ش امروز: امروز باز هم بر ش
ــل در برخي از اين مناطق،  ــد. به همين دلي افزوده خواهد ش
ــيه زاگرس مركزي و جنوبي  ــتان هاي حاش بخصوص در اس
احتمال رخداد سيالب هاي محلي و طغيان رودها وجود دارد. 
ــرعت وزش باد روي  همچنين از بعدازظهر امروز باز هم بر س

خليج فارس افزوده مي شود.
سكه و طال

تغييرنسبت به ديروزقيمت

13/650/000 ريالسكه تمام بهار آزادي (طرح جديد)
7/250/000 ريالنيم سكه
4/500/000 ريالربع سكه

3/200/000 ريالسكه يك گرمي
1/299/500 رياليك گرم طالي 18 عيار

1471 دالراونس جهانى طال
ارز

24/778 ريالدالر (مركز مبادالت)
35/800 ريالدالر(بازار غيررسمى)
32/431 رياليورو (مركز مبادالت)

46/900 رياليورو (بازار غيررسمى)
4/017 رياليوآن چين (مركز مبادالت)
13/798 رياللير تركيه (مركز مبادالت)

6/745 ريالدرهم امارات (مركز مبادالت)

 كامران نجف زاده مشِق دمشق (7)
 خبرنگار  واحد مركزى خبر

زندان آلكاتراس
ديشب تا سحر تدوين مي كردم. وقتي خوابيدم فكر كردم 
ــاعت هفت صداي  ــم نمي تواند بيدارم كند. صبح س ــوپ ه ت
ــا پراند كه گوش چپم  ــاري نزديكي دفتر چنان مرا از ج انفج
ــيد. از آن روز ديگر كنار پنجره نمي خوابم. شانس  ــوت كش س
آوردم شيشه نشكست.   با مرتضي پريديم سمت محل انفجار. 
بوي خون و گوشت آزار دهنده است. نخست وزير از مرگ جان 
به در برده، اما نزديك سي نفر كشته و زخمي شده اند. بمب در 

يكي از مناطق نسبتا امن دمشق كار گذاشته شده بود. 
خبر ساعت 14 زنگ مي زند، گزارش مي خواهد. مي فرستيم. 
عصر مي رويم پيش وزير بهداشت سوريه. اين چند روز با برخي 
ــوريه گفت وگو كرديم. يك نكته قابل تامل اين  ــئوالن س مس
است كه اينجا هركسي حتي معاون آب و فاضالب ريف دمشق 
را هم ترور مي كنند و همين يكجور دلواپسي بدي درست كرده. 
ــت و چه مي دانم  ــه درها را قفل كرده اند. دفتر وزير بهداش هم
مسئول بيمارستان دمشق هم قفل بود و كليد دار مي آمد و در را 
باز مي كرد تا مثال وزير را مي ديديم، مثل زندان آلكاتراس.  كال 
اينجا يك جوري است، تو نمي داني دوست و دشمنت كيست. 

نمي داني از تو به عنوان ايراني خوششان مي آيد يا برعكس. 
ــوريه  ــكاف هاي مردم س ــد روي ش ــعي مي كن ــرب س غ
سرمايه گذاري كند. شيعه، سني، علوي، مسيحي و دروزي سال ها 
مثل موزاييك كنار هم بودند. دلخوري هايي هم بود، اما زير يك 
پرچم بودند. حاال خيلي هايشان نسبت به ما خوش بين هستند و 
فوق العاده اظهار محبت مي كنند. برعكس آنها هم داريم. كاش 

مثل كارتون ها گوشه چشم آدم هاي بدجنس برق مي زد!
گوشم هنوز سوت مي كشد. مي روم قدم بزنم. يك پسر بچه 
ــي كه مثل فرفره كفش ها را واكس مي زند، بيرون  صورت جوش
نشسته. انگار هر دق و دلي اي دارد، روي كفش هاي نكبت خالي 
مي كند. دو تا ساندويچ «شاورما» (مرغ) مي خرم، با هم مي خوريم. 
ــاورما  ملچ مولوچ كنان غذا را مي لمبانيم. خيلي حال مي دهد. ش
ــم هنوز سوت مي كشد و مي زند به  ــمزه است. گوش خيلي خوش
دست چپم.  پدرش مي آيد. پك هاي وحشتناكي به سيگار مي زند 
و دنيا را به هيچ گرفته است. بوي تند شراب مي دهد، انگار هيچ 

اتفاقي نيفتاده است؛ آنجا ببر مرا كه شرابم نمي برد!

پلكي احساس
 سروِد زمزم و كوثر نبوده است و نباشد
به دلنشينى آهنگ الى الى تو مادر

rafie@jamejamonline.ir

بزن در رو رضا رفيع

كليد گم گشته، خودرو وا نميشه
ما و ساير ملت كه هر چه در اين هفشده ماه آزگار، حنجره مان 
را خسته و دچار استهالك كرديم؛ هيچ افاقه نكرد كه نكرد. فقط 
خرج خودمان را باال برد كه تا االن، چند بار به پزشك متخصص 
ــان هم اين  گوش و حلق و بيني مراجعه كرديم. توصيه همه ش

بوده كه كمتر داد بزنيم.
حاال ما هيچ؛ ولي كار به جايي كشيده كه اعصاب وزير محترم 
ــا راضي به اين فقره  ــت، معدن و تجارت به هم ريخته و م صنع
نيستيم. ايشان دو روز پيش در كمال ناراحتي، زبان به گله گشادند 
ــد كه: «رئيس جمهور به بالتكليفي قيمت گذاري خودرو  و گفتن
پايان دهد.» باري؛ به هر جهت، االن  اوضاع  قيمت گذاري شفاف 
خودرو قفل كرده و جوري كه بويش مي آيد، ظاهرا كليدش هم 
بايد گم و گور شده باشد. بويژه آن كه روز گذشته هم خودروسازان 

محاسبه شوراي رقابت را براساس فرمول نادرست خوانده اند.
در راستاي كليد و قفل خودرو:

كليد گم گشته و در وا نميشه/  اگر پيدا بشه هم جا نميشه!
اگر ديروز مي شد وا و جا شه/ همون ديروز بود، حاال نميشه!
ــنهادي: درست است كه هر قفلي يك كليدي  بسته پيش
ــورد؛ اما اين دليل  ــه قفل خودش مي خ ــر كليدي ب دارد و ه
نمي شود كه هر قفلي را هر كسي و هر كليدي بتواند باز كند. 
فلذا در راستاي باز كردن قفل قيمت خودرو، الزم است كه ما 

نيز به سهم خود كمك هاي اوليه خود را ارائه دهيم:
1ـ  قفل شناسي: به دقت مالحظه شود كه قفل قيمت هاي 
خودرو، داراي رمز و پسورد و از اين جور سوسول بازي ها نباشد. 
اگر بود، آنگاه بررسي شود كه پسوردش دست كيست؟ و اگر 
كاشف به عمل آمد كه دست كيست؛ تحقيق و تفحص گردد 

كه حاال طرف، كجا مي گردد و در خانه كيست؟
ــدري االن باز كردن قفل بخت  ــوع مناظره: به ق 2ـ  موض
ــت كه به نظر  قيمت خودروها موضوعيت دارد و بحث روز اس
ــت جمهوري  ــن در مناظره هاي تلويزيوني نامزدهاي رياس م
امسال،يك قفل روي ميز مناظره بگذارند و از نامزدها بخواهند 
كه اگر راست مي گويند، آن را باز كنند. ساير قفل ها پيشكش!

ــما قطعا فيلترشكن  ــكن: همه ش ــتفاده از قفل ش 3ـ  اس
ــكن آن استفاده بهينه نكنيم؟ از  ديديد. خب چرا از نوع قفل ش
كساني كه در امور مربوط به فيلترينگ و فيلترشكن تخصص 
بااليي دارند و تمامي هم و غم و هوش و حواسشان به همين 
چيزهاست؛ تقاضا كنيم كه الاقل براي خدا در اين زمينه ورود 
ــكني عرضه كنند كه دولت بتواند به مدد آن  پيدا كنند. قفل ش

قفل قيمت خودروها را بشكند.

آزاده كريمي/ گروه فرهنگ و هنر

اعالم زمان اكران عمومي يك فيلم سينمايي فقط 24ساعت 
ــينماي ايران كم كم  قبل از روي پرده رفتن به صاحبانش، در س
ــود. پديده اي كه شايد در  ــيوه عادي تبديل مي ش دارد به يك ش
ــينماگران بايد يا  ــابه اش را يافت. س هيچ جاي جهان نتوان مش
ــاله فيلم هايشان عادت كنند يا به اكران  به تعويق اكران چند س
ــان خو بگيرند، چون روش و انتخاب فيلم هاي روي  ناگهاني ش
ــر آنها تن به اكران  ــني تبعيت نمي كند و اگ ــرده از قانون روش پ
نابهنگام ندهند، معلوم نيست تا كي بايد در صف طوالني اكران 
بمانند. با اين شيوه سينماگر مجبور به انتخاب گزينه هايي است 
كه هر كدام به شكست در اكران و جذب نشدن مخاطب منجر 
ــود؛ زيرا اكران ناگهاني بالطبع بدون تبليغ و اطالع رساني  مي ش
ــاگر عادي سينما هم بي خبر از اكران آن  انجام مي گيرد و تماش
ــاخته محمدباشه آهنگر كه  ــت.  فيلم سينمايي «ملكه» س اس
اتفاقا فيلم دفاع مقدسي و ارزشي هم محسوب مي شود، نمونه 

ــت. اثري كه دو سال پيش ساخته  بارز اين بي قانوني اكران اس
ــاد، ولي يكباره  ــران عمومي اش به تعويق افت ــد، يك بار اك ش
ــت و از امروز به روي پرده  ــينماها قرار گرف ــه اكران س در برنام
ــه آهنگر اكران ناگهاني «ملكه» را  ــينماها رفته است. باش س
آخرين ضربه اي خواند كه به فيلم زده شده است. اين كارگردان 
ــت، مي گويد در اين  كه بهت زده از اكران بي برنامه فيلمش اس
ــت كه  ــيوه اس ــه فرصتي براي تبليغات ندارد و با اين ش فاصل
دوستان ادعاي خودشان را مبني بر كم فروش بودن فيلم هاي 
دفاع مقدسي ثابت مي كنند. هر چند «ملكه» تنها فيلمي نيست 
ــده است، ولي سرنوشتش هماهنگ با  كه دچار بي برنامگي ش
ــعاري نيست كه مديران در حمايت از سينماي دفاع مقدس  ش
ــهود است  ــاختار كنوني اكران آنچه مش ــر مي دهند. در س س
بالتكليفي فيلم ها و متضرر شدن سينماگران در قالب هر ژانر و 
ــت. اميدواريم دست كم در سال 92 ديگر شاهد اين  تفكري اس
ــينماي ايران نباشيم، چرا كه اين موضوع  بي برنامگي ها در س

بيشترين صدمه را به بدنه سينما و چرخه توليد وارد مي كند.

آخرين ضربه به «ملكه»

دلواپسى هاى ارديبهشتى ما
ــيزده سالگي يك نقطه كوچك روشن است روي نمودار  س
سني آدم ها؛ جايي است در ميانه راه زندگي كه در آن، نه خيلي 
كودك هستي كه دنيا را نفهمي، نه زيادي بزرگ شده اي كه از 
ــي؛ سيزده سالگي سن عاشق  تجربه هاي تازه و خالقانه بترس
ــاني بي چروك و خنده ها و گريه هاي  ــن پيش ــدن است، س ش

صيقل خورده و از ته دل؛ سن بي خستگي؛ سن اميد. 
ــالگي روزنامه مان  ــيزده س ــد س ــن تول ــا ديروز به جش م
ــت خالي و ذوق زده رفتيم و نشستيم روي  ــديم، دس دعوت ش
ــهم مان را كه از  ــد، س صندلي هاي كنار هم؛ ديدارها كه تازه ش
ــم و خنديديم و خاطره  ــك تولدش گرفتيم، با هم كه گفتي كي
تعريف كرديم، جشن تولد تمام شد و آن وقت پله ها را بسرعت 
دو تا يكي باال آمديم تا طبقه سوم و نشستيم پشت ميزهايمان 
ــت هاي چاالكمان روي صفحه كليد ها ضرب گرفتند  و انگش
ــما پر از  ــال و يكمين روز زندگي اش براي ش ــيزده س تا او در س

حرف هاي تازه باشد. 
ــال  ــيزده س ــود و ما آن را مثل س ــم ب ــروز زادروز جام ج دي
ــن گرفتيم، چون او پلي شده است ميان ما و شما  ــته جش گذش
ــاند و صداي ما  ــما را به گوش ما مي رس ــه حرف هاي دل ش ك
ــد و با  ــروع ش ــن ما با تالوت قرآن ش ــما.  جش را به گوش ش
ــم پيش از آن  ــت آخر ه ــاب ادامه پيدا كرد و دس ــاي ن غزل ه

ــئول  ــيم كنيم، مدير مس كه كيك تولد عزيز كاغذيمان را تقس
ــت «ما براي ماندن  ــت. او گف برايمان حرف هاي تازه اي داش
ــد، صورتمان را با سيلي سرخ نگه  آمده ايم و حتي اگر الزم باش

ــي هايمان هم حرف زديم و او  ــم.»  ما ديروز از دلواپس مي داري
برايمان تعريف كرد كه بحران كاغذ، سال 91 را به سخت ترين 
ــال  ــات تبديل كرد و به همين خاطر امس ــال كاري مطبوع س

ــواري هاي  ــيم.  بيژن مقدم با يادآوري دش بايد صرفه جوتر باش
ــال 91 برايمان گفت شرايط اقتصادي داخلي  مطبوعات در س
ــي فرهنگ و  ــالب، كار را براي اهال ــمنان انق ــي دش و تحميل
ــوار ساخته و اميدواريم امسال با تجربه اي كه به  مطبوعات دش

دست آورده ايم، بتوانيم از موانع راحت تر عبور كنيم. 
ــن تولد روزنامه، با  ــاده و صميمي جش ــم س او در اين مراس
ــانه ها را تالش  ــاره به انتخابات پيش رو، وظيفه اصلي رس اش
ــاركت از طريق آگاهي بخشي، ايجاد نشاط  براي افزايش مش

انتخاباتي و اميدبخشي به اقشار جامعه دانست. 
ــاي انتخابات،  ــراي معرفي نامزده ــدم ايجاد فرصت ب مق
ــاي فراقانوني و  ــدن جامعه، نقد وعده ه ــز از  دوقطبي ش پرهي
ــي نامزدها، تاكيد بر قانونمداري و حمايت از نهادهاي  غيرعمل

قانوني برگزاركننده انتخابات را از ديگر وظايف  ما برشمرد. 
ــئول جام جم در پايان سخنانش اظهار اميدواري  مديرمس
ــاي مورد نياز براي رئيس جمهور آينده،  كرد با تبيين ويژگي ه
ــود  و  ــط مردم هموار  ش ــاب فردي اصلح توس ــراي انتخ راه ب
بدانيم تحقق حماسه سياسي جز با مجاهدتي خالصانه و فراگير 

امكان پذير نيست. 
آرزو مى كنيم روزنامه ارديبهشتي مان، در ارديبهشت هاي 

متمادي جشن زادروزش را بگيرد، چه ما باشيم، چه نباشيم. 
حاشيه خبر شادباش

عبدالرحيم سعيدي راد /  جام جم

خيابان هاي مدينه در عطر گل ياس شناور است، مالئك 
ــي  ــتاده اند، تا كس ــبدهاي گل صف به صف منتظر ايس با س
ــماري  كه همه ذرات آفرينش براي طلوع نازنينش لحظه ش
ــدت  ــتان هاي حجاز از ش ــد نزول اجالل كند. نخلس مي كنن
ــوق سر به ابرها مي سايند. چاه هاي آب به خروش آمده اند  ش
ــت كسي به دنيا  ــوق مي ريزند. قرار اس ــك ش و ناودان ها اش
بيايد كه فرش قدومش، پرهاي فرشتگان است و سالم هاي 

پيامبران. 
كسي كه خاك با شبنم عطر وجودش بالنده مي شود. حاال 
تقويم روي ديوار كاهگلي، روز بيستم را نشان مي دهد. دردي 
شيرين در تمام سلول هاي وجود «خديجه» پيچيده است. 

ــت و پيامبر رحمت زير لب دعا  ــكوت كرده اس جهان س
ــداي كل زنان عرب، از خانه وحي بلند  مي خواند. ناگهان ص

مي شود.  يك نفر پنجره را باز مي كند و مي خواند:

به پا خيزيد يار دلبر آمد/  عزيز حضرت پيغمبر(ص) آمد
رسول مهرباني ها به شكرانه اش به سجده مي رود و سوره 

«كوثر» قدم به عرصه وجود مي گذارد.
ــت حديث  ــد را آورده اس ــالم خداون ــه س ــته اي ك فرش
«لوالك...» را هديه مي آورد. اشك شوق بر گونه شمشادها 
و شقايق ها مي نشيند. زمين به رقص مي آيد. چرخ زنان باد از 
كوچه ها مي گذرد تا اين خبر عظيم را به دورترين نقطه عالم 
ــتي سرسبز  ــنزاري كه مي گذرد به دش ــاند. خبر از هر ش برس
تبديل مي شود. خوش آمدي اي مادر يازده خورشيد فروزنده! 
اي آن كه پيش از طلوع نام عزيزت هيچ زني حرمت نداشت. 
ــدند  و زمين چگونه  ــت و بزرگي با تو همزاد ش ــزت و كرام ع
ــد فراموش كند طراوت غنچه هايي را كه نيامده زنده  مي توان
ــوم عميق «زن» در ذرات  ــدند؟ تو آمدي تا مفه بگور مي ش

زمين برويد و بالنده شود.
 تو آمدي تا نور باشي و زاينده نور و علي(ع) تنها نباشد. مرا 

ببخش اگر در بيان وصف تو واژه هايم درمانده اند.

خوش آمدي اي مادر يازده خورشيد

احسان رحيم زاده  /گروه راديو و تلويزيون 

در كل عمر فوتبالي اش فقط يك كارت زرد گرفته است، 
ــورد، مي گويد من اهل  ــت و كله پاچه مي خ ــر روز آبگوش ه
ــال است كه مدل موهايم را عوض  ــتم، سي س هيچ چي نيس
ــك، همزمان مربي و  نكرده ام، از نظرش مدير فني يعني كش
بازيكن بوده و وقتي تيمش قهرمان آسيا شده به رئيس وقت 

فدراسيون فوتبال گفته آقا! ما شانسي قهرمان شديم و...
اگر بگوييم علي پروين دوست داشتني ترين پيشكسوت 
ــردي كه به دليل  ــراق نكرده ايم. م ــت، اغ فوتبال ايران اس
ــنبه شب در  ــلطان» لقب گرفته دوش محبوبيت بااليش «س
ــرات فوتبالي و  ــت و چند دهه خاط ــن نود نشس ــر دوربي براب
ــد كه پروين خيلي  ــي اش را ورق زد. همه مي دانن غيرفوتبال
اهل مصاحبه نيست و براحتي دم الي تله رسانه ها نمي دهد. 

ــده و  ــن دليل كه مي داند محبوبيتش تضمين ش ــايد به اي ش
ــت كه نيازي به اين كارها نداشته باشد. با  ــهور هس آنقدر مش
اين حال او دعوت عادل فردوسي پور را پذيرفت و با بينندگان 
ــنبه شب در معرض  ــخن گفت. گفت وگويي كه دوش نود س
ــده نبود، اما جذابيت هاي  ــد همگان قرار گرفت اگرچه زن دي

غافلگيركننده اي داشت. 
ــردش همچون يك  ــا ويژگي هاي منحصربه ف پروين ب
ــينمايي در مقابل دوربين، نقش خودش  شخصيت جذاب س
ــي تمام و كمال  ــتند الگوي ــرد. او در اين فيلم مس ــازي ك را ب
ــه مي كند. مديري كه  ــنتي را ارائ ــاي يك مدير س از رفتاره
ــتگذاري و آينده نگري ندارد  اعتقادي به برنامه ريزي و سياس
و با قاطعيت مي گويد: «تجربه از علم بهتر است.» پروين در 
زماني كه به گفته خودش اصال مربيگري بلد نبوده اداره تيم 
ملي را به عهده مي گيرد. البته او براي مربي نقش زيادي قائل 

ــلونا مربي به اينا چي مي گه؟  ــت و مي گويد: «توي بارس نيس
ــته مي گه برين ديگه!» در شيوه مديريت  يازده تا رو مي فرس
ــدار دارد كه بخواهد همه  ــر اول گروه اين قدر اقت ــن نف پروي
تقصيرها را به شوخي يا جدي به گردن يك نفر (مثال مهرزاد 
ــه خيلي حق اعتراض و  ــيوه بقي معدنچي) بيندازد. در اين ش

انتقاد ندارند و بايد مدام بر سلطه مدير مهر تائيد بزنند. 
چنين مديري عجول است و مي خواهد زود نتيجه بگيرد 
و مدام يادآوري مي كند: «داور سوت رو نزده بود؛ ما سه هيچ 
ــاره شده ويژگي هاي  جلو بوديم!» پروين به اضافه موارد اش
ــد. با  ــتقلي مي بخش ــم دارد كه به او هويت مس ــري ه ديگ
خونسردي حرف مي زند و همواره آرامشش را حفظ مي كند. 
ــود. مي گويد:   ــازي از روي نيمكتش بلند نمي ش ــن ب در حي
ــط  ــاگرداش حرف بزنه. وس ــط دو نيمه با ش «مربي بايد وس
بازي داد بزني مگه كسي گوش مي ده؟» در گفت وگويش از 

ــني  فضاي جدي فاصله مي گيرد و جمالت طنزآميز را چاش
ــور  ــي جاها هم خودش را سانس ــش مي كند. خيل حرف هاي
ــت  ــون مي داند حرف هاي صريحش ممكن اس مي كند. چ
ــاز شود. علي پروين دوشنبه شب برنامه نود  برايش دردسرس
ــد. او بي طرفي عادل را  ــالم ترين برنامه تلويزيون خوان را س
ــهرت  ــانه تلويزيون در ش ــتود و در عين حال به نقش رس س
ــيدن به مهره هايش اشاره كرد. او با لحني پدرانه گفت:  بخش
ــما نه قرمز هستي نه آبي. برنامه ات  ــي پور! ش «آقاي فردوس
ــن. داري جاي ما رو مي گيري،   ــن جوري حفظش ك رو همي
آفرين.»   برنامه نود با حضور سلطان ديدني تر از هميشه بود. 
ــلطان مثل يك سوپر استار سينما، قواعد «ستاره شدن» و  س
«ستاره ماندن» را خوب مي داند. او خودش را براحتي جلوي 
ــر دوربيني خرج نمي كند تا همچنان جذاب و هيجان انگيز  ه

باقي بماند.

سلطاني كه قواعد ستاره شدن را بلد است

سخنراني الريجاني و ضرغامي 
در همايش جهاني حكمت مطهر

ــخنراني  نهمين همايش جهاني حكمت مطهر امروز با س
دكتر علي الريجاني، رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي 
ــهيد مطهري  ــل بنياد علميـ  فرهنگي عالمه ش و مديرعام

آغاز به كار مي كند.
ــن مّتو از كشور هندوستان با موضوع  همچنين غالمحس
«نقش و جايگاه شهيد مطهري در شبه قاره هند» به ايراد سخن 
ــخنران بعدي خانم دكتر ايرم گارد پين از  خواهند پرداخت. س
ــور آلمان است كه دكتراي جامعه شناسي از دانشگاه آخن  كش
آلمان دارد. دكتر گاردپين، دارنده كتاب «تخيالت اروپايي، زن 
ــلمان در نگاه غرب» است كه در سخنان خود به نقش زن  مس

مسلمان از ديدگاه عالمه شهيد مطهري مي پردازد.
ــخنران ديگر اين  ــم الخفاجي، مبلّغ فعال دانماركي، س مري
همايش است. وي به عنوان مبلّغ به كشورهاي اروپايي و عربي 
سفر كرده و انديشه هاي عالمه شهيد مطهري را تبليغ مي كند. 
الخفاجي به شهرهاي ايران اسالمي نيز سفرهايي داشته است.

سخنران اين مبلّغ دانماركي با عنوان جايگاه شهيد مطهري 
در عرصه بين الملل است؛ اما سخنران پاياني همايش مهندس 
ــت محترم سازمان صداوسيماست.  عزت اهللا ضرغامي، رياس
ــخنرانان خارجي همايش، لوح سپاس و تنديس  همچنين س

خود را از دست مهندس ضرغامي دريافت خواهند كرد.


