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بهشت الموت 
در  ارديبهشت

خداحافظي سرد با ستاره هاي فوتبال
پيشكسوتان پرسپوليس معتقدند برخورد درست و مناسبي با مهدوي كيا صورت نگرفته است 

هيلدا حسيني خواه / جام جم

ــش را  ــرايطي كفش هاي ــا در ش مهدوي كي
ــپوليس معتقدند  ــوتان پرس ــه پيشكس آويخت ك
ــتي در رابطه با خداحافظي  ــب و درس برخورد مناس

او صورت نگرفت.  
مهم ترين عاملي كه باعث مي شود براي بازيكنان 
بزرگ ايراني خداحافظي باشكوهي برگزار نشود به 
ــوي برمي گردد.  ــزه و اراده و مديريتي ق ــود انگي نب
ــيون فوتبال در هر دوره اي براي  مسئوالن فدراس
ــون علي دايي، كريم  خداحافظي بازيكناني همچ
ــياري ديگر از بازيكنان  باقري، خداداد عزيزي و بس
شهير ايراني تمايلي نشان نداده اند يا اگر ابراز تمايل 
ــاله فقط در حد حرف و حديث بوده  كرده اند، اين مس
ــت. با اين رفتار دو گانه فدراسيون نيز بازيكناني  اس
ــتانه  هم كه قرار بود در قالب يك ديدار بزرگ دوس
ــال خداحافظي كنند، عطاي كار را به لقايش  از فوتب

بخشيده و ترجيح دادند خداحافظي بي دردسري از 
فوتبال داشته باشند. 

ــن تصميمي گرفته  ــايد مهدوي كيا هم چني ش
ــپاهان  ــال آنچه در پايان ديدار س ــود اما به هر ح ب
ــپوليس مراسم خداحافظي او توصيف كردند  و پرس
ــپوليس در شأن مقام و  ــوتان پرس به گفته پيشكس

منزلت مهدوي كيا نبود. 

ــم ملي و  ــين تي ــاهي بازيكن پيش ــا عربش ضي
ــوه خداحافظي مهدي  ــا انتقاد از نح ــپوليس ب پرس
ــا از فوتبال به جام جم گفت: مهدي يك  مهدوي كي
پرسپوليسي تمام عيار و واقعي است. او حتي زماني 
ــت آورد باز هم  كه بزرگ ترين موفقيت ها را به دس

پرسپوليس را فراموش نكرد.
ــبه تبديل به بازيكن  ــزود: مهدي يك ش  وي اف

ــال هم براي تيم ملي  ــد، او سال هاي س بزرگي نش
ــابقه اي را  به ميدان رفت و افتخارات بزرگ و بي س
ــت آورد. با همه اين  در فوتبال آلمان و ايران به دس
ــه از فوتبال  ــد تا اين حد غريبان ــاف او چرا باي اوص
ــن فوتبال كم زحمت  ــي كند؟ او براي اي خداحافظ
نكشيد و كم افتخار آفريني نكرد؟ چرا فوتبال ايران 
ــتاره هايش هم بايد خود را  در زمينه خداحافظي س

ضعيف نشان بدهد؟ 
عربشاهي افزود: رئيس فدارسيون فوتبال بايد 
ــراي بازيكناني نظير مهدوي كيا  ــه ويژه اي ب برنام
ــأن اين بازيكنان  ــد. اين برنامه بايد ش ــته باش داش
ــان بازي  ــفانه آنچه در پاي ــد اما متاس ــظ كن را حف
ــپوليس و سپاهان اتفاق افتاد، بسيار پايين تر از  پرس
ــأن مهدي بود. جاي تعجب ندارد كه اين بازيكن  ش
ــد از اين بازي بگويد به آلمان مي رود و  پرافتخار بع

ديگر نيز برنمي گردد.
ادامه در صفحه 18

تاكيد رهبر معظم انقالب خطاب به مسئوالن انتخابات:

فقط قانون
ــت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب  حضرت آي
ــت اندركاران  ــروز در ديدار دس ــالمي صبح دي اس
ــهر  ــوراهاي ش ــت جمهوري و ش «انتخابات رياس
ــردم در  ــي م ــور و عموم ــور پرش ــتا»، حض و روس
انتخابات بيست و چهارم خرداد را مصونيت بخش و 
ــتمرار و پيشرفت كشور خواندند و  تضمين كننده اس
بر پايبندي نهادهاي نظارتي، مجريان و داوطلبان بر 

رعايت دقيق قانون در همه مراحل تاكيد كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري، ايشان با اشاره به حادثه تلخ و غمبار اهانت به 
مزار صحابي جليل القدر ُحجر بن َعدي تأكيد كردند: 
ــلمانان بويژه نخبگان و بزرگان علمي، سياسي  مس
ــود را در مقابل  ــالم بايد وظيفه خ ــي جهان اس و دين
ــترش آتش  ــن تفكر پليد انجام دهند و مانع از گس اي
ــوند.رهبر انقالب انتخابات را «امانت بزرگ  فتنه ش
ــمردند و افزودند:  ــمند ملي و اسالمي» برش و ارزش
ــوراي نگهبان، مجموعه هاي نظارتي و اجرايي و  ش
ــالم انتخاباتي،  ــتگاه هاي حفظ فضاي امن و س دس
ــتند و كارهاي مهم،  ــدار اين امانت بزرگ هس امانت

باارزش و ماندگاري را برعهده دارند.
حضرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره به نقش اساسي 
ــور و نظام خاطرنشان  انتخابات در تجديد حيات كش
كردند: حضور مردم در همه انتخاباتي كه در 34 سال 
ــار، مجموعه اي از بالها را از  ــده، هر ب اخير برگزار ش

كشور دفع كرده و روح و نيروي تازه اي در كالبد كشور، 
ملت و انقالب جاري ساخته است.ايشان، انتخابات 
ــت و چهارم خرداد را از برخي جهات از پاره اي از  بيس
انتخابات گذشته مهم تر دانستند و افزودند: برگزاري 
همزمان دو انتخابات بسيار مهم رياست جمهوري و 
شوراها، از جمله عوامل اهميت فراوان انتخابات آتي 
است.حضرت آيت اهللا خامنه اي تشكيل شوراها را در 
همه روستاها و شهرهاي كشور، تجلي حضور عيني 
و مستمر مردم در تصميم گيري ها و كارها خواندند و 

به مسئوالن، مردم و نخبگان توصيه كردند:
ادامه  در صفحه 2

پرونده ويژه جام جم
درباره نمايشگاه كتاب

اين10روز 
متفاوت و 

دوست داشتني

هرمزگان، همدان، لرستان و خراسان رضوى

پرونده وز 

پرسه اي 
در بهار 
قزوين

اقتصاد

4

يارانه نقدي ثابت ماند
گفت وگو

با محمدحسين صوفي 
معاون صداي سازمان 
صدا و سيما

7

راديو قدرت 
اعتمادسازي دارد

آغاز ثبت نام از نامزدهاي انتخابات
داوطلبان تا شنبه آينده براى نام نويسى فرصت دارند

ــات  انتخاب ــان  داوطلب از  ــي  نام نويس
ــما آغاز شد  ــت جمهوري از صبح امروز رس رياس
ــا قبل از آنها با عنوان  ــي كه از مدت ه و چهره هاي
ــود با حضور در ستاد  نامزد احتمالي نام برده مي ش
ــور و نام نويسي، به نامزدي  انتخابات وزارت كش

خود رسميت مي بخشند. 
ــاس اطالعيه اي كه ديروز از سوي ستاد  بر اس
ــور منتشر شد، نام نويسي از  انتخابات وزارت كش
داوطلبان انتخابات رياست جمهوري كه از صبح 
ــنبه ادامه دارد و  ــت تا روز ش ــده اس امروز آغاز ش
ــاعت 8  ــان در اين پنج روز مي توانند از س داوطلب
ــتاد انتخابات وزارت  ــي به س تا 18 براي نام نويس

كشور مراجعه كنند. 
ــت كه  ــه دوره هاي قبل ثابت كرده اس تجرب
ــتر بايد منتظر  ــاي ثبت نام بيش ــن روزه در اولي
چهره هاي غيرمنتظره و متفرقه بود و چهره هاي 
شاخص معموال در روزها و حتي ساعت هاي آخر 
ــان ارزش خبري  ــد تا حضورش ــام مي كنن ثبت ن
ــانه ها پيدا  ــكار عمومي و رس ــي براي اف مضاعف

كند.
ــاي  ــگي روزه ــز هميش ــايد طن ــت و ش آف
ــراد فاقد صالحيت  ــام هم حضور برخي اف ثبت ن

و شهرت  طلب با لباس ها و ظاهر خاص و عجيب 
ــت. اين در حالي است كه در اصل 115 قانون   اس
ــي تاكيد شده است كه رئيس جمهور بايد از  اساس

ميان رجال سياسي و مذهبي باشد.
ايراني االصل بودن، داشتن تابعيت جمهوري 
ــتن  ــر و مدير بودن، داش ــران، مدب ــالمي اي اس
ــان و اعتقاد  ــوا و ايم ــت و تق ــابقه و امان حسن س
ــران و مذهب  ــالمي اي ــي جمهوري اس به مبان
ــمي كشور از ديگر مواردي است كه در قانون  رس
ــرايط نامزدهاي انتخابات  ــي به عنوان ش اساس

رياست جمهوري اعالم شده است. 
ــتاد انتخابات كشور به  در همين حال ديروز س
ــت وزير كشور براي آخرين هماهنگي هاي  رياس
ــي از داوطلبان نامزدي يازدهمين دوره  نام نويس

رياست جمهوري تشكيل جلسه داد.
ــه  ــه گزارش واحد مركزي خبر، در اين جلس ب
ــاي كميته هاي  ــتاد، معاونان وزير و روس دبير س
هفت گانه، گزارشي از عملكرد زيرمجموعه خود  

ارائه كردند.
ــتاد انتخابات كشور  ــور نيز گفت: س وزير كش
براي آغاز فرآيند اجرايي انتخابات و نام نويسي از 

داوطلبان رياست جمهوري آمادگي كامل دارد.
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 توجه به انتخابات 
رياست جمهوري، اهميت انتخابات 

شوراها را كمرنگ نكند
 به فضل الهي و همت مردم عزيز 

ان شاءاهللا انتخاباتي كه در پيش 
است از بهترين و پرشورترين 

انتخابات خواهد بود
جهان اسالم بايد به وظيفه 

خود درباره اهانت به مزار صحابى 
پيامبر (ص) عمل كنند

حضرت آيت اهللا خامنه اي:

بانك مركزي :  به پيامك هاي 
برنده شدن  پاسخ ندهيد

ــك مركزي اعالم كرد: پيامك هايي كه تحت  بان
ــراه اول با موضوع   ــل و هم عنوان اپراتورهاي ايرانس
«شما در قرعه كشي برنده جايزه شده ايد» شيوه جديد 
ــت. اين بانك در  ــودجويان براي كالهبرداري اس س
ــه خود افزود: افراد كالهبردار پس از برقراري  اطالعي
ــماره تلفن هايي  ــرد مورد نظر با ش ــن تماس با ف اولي
ــخص شده است، با  ــالي مش كه در پيامك هاي ارس
به كارگيري ترفندهايي اقدام به گرفتن شماره كارت 
ــماره حساب به همراه رمزهاي اول و دوم  بانكي يا ش
كارت هاي اشخاص كرده، سپس مبالغي هنگفتي را 
ــاب هاي بانكي افراد برداشت مي كنند. بر اين  از حس
اساس به هموطنان هشدار داده مي شود به هيچ عنوان 
به اين گونه تماس ها اعتنايي نكنند، ضمن آن كه براي 
واريز وجه به حساب عابر بانك، نيازي به حضور صاحب 

كارت در كنار دستگاه خودپرداز نيست.

معافيت 4 كاالي اساسي  از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز
ــنامه اي معافيت چهار  ــران در بخش گمرك اي
ــادر تخصصي بازرگاني  ــركت م كاالي وارداتي ش
ــاوت نرخ ارز  ــران را از پرداخت مابه التف ــي اي  دولت

به كل گمركات كشور ابالغ كرد.
ــي  ــران در پ ــرك اي ــر، گم ــزارش مه ــه گ ب
ــازمان حمايت از مصرف كنندگان  ــت س درخواس

ــت كاالهاي وارداتي  ــدگان براي معافي و توليدكنن
ــي ايران  ــي بازرگاني دولت ــركت مادر تخصص ش
ــكرخام و گندم از  ــام، ش ــن خ ــج، روغ ــامل برن ش
ــنامه اي را به  ــت مابه التفاوت نرخ ارز، بخش پرداخ

كل گمركات كشور ابالغ كرد.
ــوي ديگر مديركل دفتر طيور وزارت جهاد  از س

ــاورزي گفت: در جلسه ديروز ستاد تنظيم بازار  كش
تصويب شد تا به ازاي خريد تضميني مرغ تازه مازاد 
ــه قيمت مصوب، نهاده مورد نياز مرغداران نيز در  ب

استان ها به آنها تحويل داده شود. 
ــوند در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد:  رضا تركاش
ــنهاد مرغداران مبني بر تحويل  ــه پيش در اين جلس

ــت مصوب در  ــاز توليد به قيم ــاي مورد ني نهاده ه
استان ها، مورد موافقت قرار گرفت. 

ــب كارگروه تنظيم  ــاس تصوي وي افزود: براس
ــت 700 تومان و  ــرم ذرت به قيم ــازار هر كيلوگ ب
ــه قيمت 1050 تومان  ــويا ب هركيلوگرم كنجاله س

در اختيار توليدكنندگان قرار مي گيرد.

ــاب و كتابخواني  ــه كت ــه مندان ب ــراي عالق ب
ــود، درست  ــت آغاز مي ش ــه از ارديبهش بهار هميش
ــاب تهران در  ــگاه بين المللي كت ــي كه نمايش زمان
ــگاهي كه از ماه ها  ــايش مي يابد، نمايش مصلي گش
ــران براي حضور در آن به تكاپو  قبل بسياري از ناش
مي افتند و بسياري از مردم هم فهرست بلندبااليي از 
آثار و كتاب هاي مورد نيازشان را در جيب مي گذارند 
و راهي نمايشگاه مي شوند. اين روزها هم بهار كتاب 
ــت گرچه برخي از ناشران و مردمي  ــيده اس از راه رس
ــالي بزرگ امام خميني(ره)  كه براي بازديد به مص
رفته اند، معتقدند نمايشگاه بيست و ششم آن حال و 
ــوا و ازدحام دوره هاي قبل را ندارد و ميزان فروش  ه

ناشران هم كاهش چشمگيرى داشته است.
اگر مي خواهيد يك بار كل بيست و پنج دوره قبل 
اين نمايشگاه را كه از آن به عنوان خاطره انگيزترين 
ــد ، مرور كنيد،  ــور ياد مى كنن رويداد فرهنگى كش
ــگاه ما با ديگر  ــت داريد بدانيد كه نمايش ــر دوس اگ
ــاط مختلف جهان از  ــابه اش در نق رويدادهاي مش
ــكو و فرانكفورت چه  ــم تا توكيو ، مس ــه بگيري تايپ
ــن اگر  ــباهت هايي دارد و همچني ــا و ش تفاوت ه
ــك كتابخانه  ــتان راه اندازي ي ــد از داس مي خواهي
ــه و داستان دزديدن يك  در آپارتمان عليرضا خمس
ــم محمد على گودينى نويسنده  كتاب جلوى چش
ــنهاد مي كنيم امروز  ــويد، پيش ــورمان آگاه ش كش

صفحه هاي 10 و 11 ما را از دست ندهيد.

لبخند گل ها/ يازدهمين نمايشگاه بين المللى گل وگياه، ديروز در بوستان گفت وگوى تهران افتتاح شد / عكس: نازنين كاظمى نوا - جام جم
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 «نظر مراجع» به نظرسنجي و نظر جامعتين 
اضافه مي شود؟

ــي حدادعادل عضو ائتالف 2+1 كه اين روزها كمتر  غالمعل
ــود را صرف  ــتر تالش خ ــت و بيش ــه فكر فعاليت انفرادي اس ب
ــتحكام ائتالف مي كند، براي ديدار با مراجع تقليد  انسجام و اس
ــت: تعيين نامزد نهايي با  ــفر كرد، حداد گفته اس و علما به قم س
نظر مراجع تقليد انجام خواهد شد.اين اظهارنظر جديد مي تواند 
قابل تامل باشد، چون تاكنون براي خروجي نهايي ائتالف هاي 
ــنجي» و «نظر جامعتين»  اصولگرايان صرفا از دو ابزار «نظرس
ــومين  ــده بود و «نظر مراجع تقليد» مي تـــواند س ــام برده ش ن

مالك و معيار در اين موضوع باشد.
مهدي چمران، نامزداحتمالي انتخابات رياست جمهوري يا 
ــت اصلي اصولگرايان در انتخابات شوراي شهر تهران  سرليس
ــفر كرد و ره آورد اين سفر اين اظهارنظر چمران بود  هم به قم س
كه «مراجع در ديداري كه با آنها داشتم بر پرهيز از تعدد نامزدها 

تاكيد داشتند.»
تاملي درباره شرط اخير هاشمي

هاشمي رفسنجاني نيز در ديدار با جمعي از دانشجويان دانشگاه 
تهران گفت: «براي حضور در صحنه انتخابات رياست جمهوري در 
حال ارزيابي شرايط هستم. پيش از اينكه بيايم بايد در اين مورد 
ــان وارد عرصه  ــا رهبري صحبت كنم. من بدون موافقت ايش ب
ــد، چون اگر موافق نباشند نتيجه اي كه به بار مي آيد  نخواهم ش
معكوس خواهد بود»اين اظهار نظر در شرايطي مطرح مي شود 
ــرده اند  نفيا و اثباتا در خصوص  ــه رهبر انقالب بارها اعالم ك ك

آمدن يا نيامدن افراد اظهار نظري نخواهند داشت.
 ترافيك سنگين نامزدها در مجمع تشخيص مصلحت

ــت، حضور تعداد  ــده اس پديده جالبي كه كمتر به آن توجه ش
ــخيص مصلحت نظام در  ــي از اعضاي مجمع تش ــل توجه قاب
عرصه انتخابات رياست جمهوري يازدهم است؛ تاكنون هشت 
ــخيص مصلحت نظام يعني  ــاي حقيقي مجمع تش نفر از اعض
محمدرضا عارف، غالمعلي حدادعادل، حسن روحاني، علي اكبر 
ــن رضايي  ــي، محمدرضا باهنر، صادق واعظ زاده، محس واليت
ــار جدي مبني بر  ــده يا اخب ــنجاني نامزد ش و اكبر هاشمي رفس

نامزدي آنان شنيده شده است.
اولين كنفرانس اينترنتي يك نامزد 

محمدرضا باهنر عضو «ائتالف اكثريت اصولگرايان» اولين 
نامزدي است كه در اين دوره از انتخابات از ابزار اينترنت و فضاي 
ــته در يك  ــب گذش ــكل متفاوتي بهره برد. او ش مجازي به ش

كنفرانس اينترنتي به پرسش هاي كاربران اينترنتي پاسخ داد.

 پيشنهاد نصب دوربين در حوزه هاي راي گيري
بازار موضعگيري هاي جديد و پرسروصدا ميان نامزدها داغ 
ــن روحاني نامزد طيفي از اصالح طلبان در انتخابات  است. حس
ــت جمهوري پيشنهاد كرده است عالوه بر حضور ناظران  رياس
ــود  ــاي راي گيري يك دوربين در هر حوزه نصب ش در حوزه ه
ــمارش آرا مي گذرد، قرار  ــه در زمان ش ــا مردم در جريان آنچ ت
ــت كه فهرست تعداد  ــنهاد روحاني اين اس بگيرند.دومين پيش
ــاي راي گيري محرمانه نمانده و براي عموم مردم  آرا در حوزه ه

منتشر شود.
 اولين پيشنهاد به رئيس جمهور آينده

ــريعتمداري، نامزد انتخابات رياست جمهوري هم  محمد ش
ــته اظهار نظري جالب داشت، او گفت: هر دولتي كه بر  روزگذش
ــركار آيد، بنده محور برنامه هاي خويش را در اختيارشان قرار  س
خواهم داد چرا كه بنده تمامي برنامه هاي روساي جمهوري را از 

ابتداي انقالب مورد تجزيه و تحليل قرار داده ام.
 احياي خوشه اي بنگاه هاي كوچك و زودبازده

ــاد، طرح  ــب نظران اقتص ــياري از صاح ــه بس ــي ك در حال
ــت خورده  ــاي زودبازده را در دولت نهم يك طرح شكس بنگاه ه
تلقي مي كنند، كامران باقري لنكراني نامزد جبهه پايداري گفته 
است:بنگاه هاي كوچك،  متوسط و زودبازده بايد راه اندازي و به 

صورت خوشه اي در صحنه حضور داشته باشند.
 موضعگيري زيست محيطي محسن رضايي

ــخنراني هاي انتخاباتي كه با محور اقتصاد و  ــازار داغ س در ب
سياست انجام مي شود، محسن رضايي در سفر به كهنوج از لزوم 
ــت گلخانه اي در كشور سخن به  وارد كردن نوع جديدي از كش
ميان آورده و گفته «ما نوع جديد سيستم هاي گلخانه اي را وارد 
ــور مي كنيم تا هم آسيب كمتري به محيط زيست وارد شود  كش
و هم درآمد كشاورزان افزايش يابد.»رضايي همچنين تشكيل 
ــت: «يك  يك كارگروه ويژه را هم وعده داده و عنوان كرده اس
گروه ويژه براي ساماندهي منطقه جازموريان تشكيل مي دهم 

تا داليل خشكي آن دقيق تر بررسي شود.»
 ادامه سخن گفتن محتاطانه نامزدها درباره يارانه ها  
ــي و انتخاباتي نامزدها،  ــداي آغاز فعاليت هاي تبليغات از ابت
ــخني  تقريبا هيچ كدام از نامزدها ـ  بجز مصطفي كواكبيانـ  س
ــا احتياط و  ــد و همه ترجيح داده اند ب ــا نگفته ان ــع يارانه ه از قط
ــخن بگويند، منوچهر  ــق در اين وادي س ــه كاري مطل محافظ
ــوص گفته: اجراي  ــن اظهارنظر در اين خص ــي در تازه تري متك
ــورم امروز برآمده از  ــدي يارانه ها جراحي الزمي بود و ت هدفمن

اجراي هدفمندي يارانه ها نيست.

ادامه از صفحه اول
ــت انتخابات  ــت جمهوري، اهمي ــه انتخابات رياس توجه ب

شوراها را از چشم آنها دور نكند.
ــاد ديگر اهميت فراوان انتخابات  ــر انقالب در تبيين ابع رهب
ــيار  ــت و چهارم خرداد، به امكانات، اختيارات و وظايف بس بيس
گسترده رياست جمهوري در قانون اساسي و ديگر قوانين اشاره 
ــان مي دهد انتخابات  ــد و افزودند: اين جايگاه قانوني نش كردن
ــت.حضرت آيت اهللا  ــم اس ــاده مه ــت جمهوري فوق الع رياس
ــراح و مهندس «بناي  ــه اي، امام خميني(ره) را مبتكر، ط خامن
ــالمي» خواندند و با  عظيم حضور نقش آفرين ملت در نظام اس
اشاره به اصرار و پيگيري قاطعانه امام براي برگزاري همه پرسي 
تعيين نظام و ديگر انتخابات خاطرنشان كردند: حضور و انتخاب 
تعيين كننده و جهت دهنده ملت در صحنه هاي مختلف، طبيعت 
ــن طبيعت جذاب و  ــت كه بحمداهللا اي ــالمي اس جمهوري اس

شوق انگيز تاكنون حفظ شده است.
تالش براي بي رونق شدن انتخابات به جايي نمي رسد

ايشان با اشاره به برخي تالش هاي بي نتيجه براي كمرنگ كردن 
ــعي كردند  ــان كردند: بعضي ها س حضور مردم در صحنه خاطرنش
انتخابات بي رونق شود يا در موعد مقرر برگزار نشود، اما به توفيق الهي 

ناكام ماندند و بعد از اين هم راه به جايي نمي برند.
رهبر انقالب حضور مردم در صحنه را عامل قوام جمهوري 
اسالمي برشمردند و افزودند: جمهوري اسالمي يعني «حضور 
ــمت آرمان ها و  ــي مردم به س ــت و حركت عموم ــي مل همگان
ــمن با درك همين نكته تالش  آرزوهاي بزرگ و عملي» و دش

مي كند حضور مردم را كمرنگ و بي رونق سازد.
ــه افزودند: اقتدار  ــت اهللا خامنه اي در همين زمين حضرت آي
ــه، بصيرت  ــالمي به «دل ها، عواطف، خرد، انديش جمهوري اس
ــتوانه قدرتمند نبود،  ــت و اگر اين پش و حضور مردم» متكي اس
سلطه گران خبيث جهان، نظامي با داعيه هاي جمهوري اسالمي 
ــته بودند.ايشان تاكيد كردند: البته به فضل الهي و  را زنده نگذاش
همت مردم عزيز ان شاءاهللا انتخاباتي كه در پيش است از بهترين 

و پرشورترين انتخابات خواهد بود.
اهميت پايبندي به قانون در همه مراحل

ــان در ديدار با  ــري از سخنانش ــش ديگ ــالب بخ ــر انق رهب
ــت جمهوري و شوراهاي شهر  دست اندركاران انتخابات رياس
ــتا را به تبيين اهميت پايبندي به قانون در همه مراحل و  و روس
همه شرايط اختصاص دادند.حضرت آيت اهللا خامنه اي در همين 
ــاره به تالش هميشگي بيگانگان براي خنثي كردن  زمينه با اش
ــاي صندوق هاي راي افزودند: در  ــار مبارك حضور ملت در پ آث
سال 88 نيز آنها، كساني را وادار كردند كه برخالف قانون «عمل 
ــايد مردم تحريك شوند و در مقابل نظام قرار  و توقع» كنند تا ش
گيرند كه به لطف الهي نتوانستند.ايشان با اشاره به اقداماتي كه 
در سال 88 براي روشن شدن برخي ابهامات انجام شد، افزودند: 
ــارات و هزينه ها را براي كشور و ملت به بار  ــاني كه آن خس كس
آوردند، از پذيرش قانون و عمل به راه هاي قانوني سر باز زدند كه 
البته نظام با توجه به ماهيت مردمي خود بر آن مزاحمت ها فائق 
ــي جلوگيري  آمد.رهبر انقالب التزام كامل به قانون را، راه اساس
از بروز مشكالت انتخاباتي دانستند و تاكيد كردند: آحاد مردم در 
همه روستاها و شهرها، به دنبال اين باشند كه هر كس هر حرفي 

مي زند و هر توقعي دارد فقط براساس قانون باشد.
ــراي عمل به ُمّر  ــئوالن انتخاباتي ب ــان با تاكيد به مس ايش
ــي صالحيت ها،  ــون افزودند: در همه مراحل از جمله بررس قان
ــمارش آرا، حفظ آرا و صندوق ها و ديگر  برگزاري انتخابات، ش
ــداري كامل، فقط  ــت اندركاران بايد با امانت ــل، همه دس مراح
ــداهللا تاكنون همين جور  ــل كنند كه بحم ــاس قانون عم براس

بوده است.
ــرت آيت اهللا خامنه اي با تاكيد بر اين  كه يادگيري صبر  حض
ــت، افزودند: البته نبايد  ــل انقالبي، ضرورتي عمومي اس و تحم
تعابير غربي و مادي مثل برنده و بازنده را وارد مباحث انتخاباتي 
ــور طبيعي انتظار عده اي  ــرد، اما به هر حال در انتخابات به ط ك
ــه بايد با رفتار  ــود ك ــان برآورده نمي ش درباره نامزد موردنظرش

درست، فقط بر مبناي قانون عمل كرد.
ايشان در تشريح ضرورت دقت در انتخابات بيست و چهارم 
ــا منفي هر حرف يا اقدام منتخب  ــرداد به تاثيرگذاري مثبت ي خ
ــاره كردند و افزودند: بايد تعهد،  ــور، اش ملت در اوضاع آتي كش
ــخيص  ــنجيم و طبق تش تدين، آمادگي و توانايي ها را دقيق بس
عمل كنيم و بي ترديد هر كس با نيت صادق و براي اداي وظيفه 
ــود، خدا نيز قلب او را هدايت  ــور وارد ميدان ش و براي آينده كش
ــد كرد.حضرت آيت اهللا خامنه اي بار ديگر انتخابات را حق  خواه
و وظيفه مردم دانستند و افزودند: بايد صالحيت ها را در كنار هم 
ــرار داد و در انتخاب  ــه اي مورد مالحظه ق ــورت مجموع و به ص
كسي كه مي خواهيم كليد اجرايي كشور را به دست او بسپاريم، 
ــي بودن» را در  ويژگي هايي نظير «كاري بودن، مردمي و ارزش
ــان مقاوم بودن در مقابل دشمنان، برخورداري  نظر گرفت.ايش
ــات مختلف مردم و  ــدي به قانون، توجه به طبق ــر، پايبن از تدبي
درك مشكالت و دردهاي مردم را از ديگر ويژگي هاي ضروري 

رياست جمهوري برشمردند.
ــه انتخابات  ــردم را در نتيج ــالب راي فرد فرد م ــر انق رهب
ــتند و تاكيد كردند: كسي نگويد يك راي من در  تاثيرگذار دانس
ــت انتخابات تاثيري ندارد چرا كه همين آراي فردي، در  سرنوش

نهايت آراي ميليوني و سرنوشت انتخابات را رقم مي زند.
رهبر انقالب در پايان اين بخش از سخنانشان تاكيد كردند: 
ان شاءاهللا با حضور حداكثري مردم در انتخابات آتي، «مصونيت، 
ــرفت و حركت عمومي ايران به سمت اهداف واالي ملت»  پيش

شتاب خواهد گرفت.
جريان تكفيري يك مصيبت واقعي براي اسالم است

ــاره به حادثه تلخ و غم انگيز  حضرت آيت اهللا خامنه اي با اش
ــب قبر صحابي جليل القدر حجر بن عدي و اهانت به پيكر  تخري
ــه تلخي اين حادثه را  ــوار تاكيد كردند: آنچ ــخصيت بزرگ آن ش
ــراد داراي افكار پليد، متحجر  ــف مي كند، وجود برخي اف مضاع
ــت كه تجليل از بزرگان  ــالمي اس و عقب مانده در ميان امت اس
ــالم را شرك و كفر  ــتگان و چهره هاي نوراني صدر اس و برجس
ــان وجود چنين تفكر خرافي را يك مصيبت براي  مي دانند.ايش

ــلمانان دانستند و افزودند: اين افراد كساني هستند  اسالم و مس
ــتگان آنها قبور ائمه اطهار را در بقيع ويران كردند و اگر  كه گذش
ــلمانان بر ضد آنان نبود، مرقد مطهر  ــري مس قيـــــام سراس

پيامبر اسالم(ص) را نيز ويران مي كردند.
ــالمي خاطرنشان كردند: چنين انسان هاي  رهبر انقالب اس
بدانديش كه حضور در مزار بزرگان و طلب رحمت خداوند براي 
آنها و  طلب رحمت كردن براي خود را شرك مي پندارند، داراي 

تفكري باطل و روحيه اي پليد هستند.
ــت كه  ــرك آن اس ــت اهللا خامنه اي افزودند: ش حضرت آي
ــي  ــرويس هاي جاسوس ــت هاي س ــت سياس افرادي آلت دس
ــلمانان را غم دار  ــوند و با اقدامات خود مس انگليس و آمريكا ش
ــان كردند: اين چگونه تفكري است كه  ــان خاطرنش كنند. ايش
اطاعت و عبوديت و خاكساري در مقابل طواغيت زنده را شرك 

نمي داند، اما احترام به بزرگان را شرك مي شمارد.
ــالمي تاكيد كردند: جريان تكفيري خبيث  رهبر انقالب اس
ــتيباني هاي مالي و غيرمالي برخوردار است، امروز يك  كه از پش

مصيبت واقعي براي اسالم به شمار مي رود.
ــاره به واكنش صحيح جامعه  حضرت آيت اهللا خامنه اي با اش
ــيعيان وارد بازي دشمن  ــيعي به اين حادثه، افزودند: ش بزرگ ش
ــيعه و سني است، نشدند و رشد  كه به دنبال تقويت آتش نزاع ش

فكري خود را نشان دادند.
واكنش مسلمانان به حادثه اخير در سوريه ادامه يابد

ــان واكنش برادران اهل سنت را نيز نشان دهنده آگاهي  ايش
ــلمانان  ــتند و تاكيد كردند: واكنش مس و بينش باالي آنان دانس
ــن حادثه تلخ و محكوم كردن اين اقدام بايد ادامه يابد زيرا  ــه اي ب
اگر بزرگان علمي، روشنفكران و نخبگان سياسي امت اسالمي 
ــود را انجام ندهند، فتنه ها در اين حد منحصر نخواهد  وظيفه خ
ــان كردند: بايد با استفاده  ــالمي خاطرنش ماند.رهبر انقالب اس
ــنفكران  ــي، فتواهاي ديني و مقاالت روش از روش هاي سياس
ــترش آتش  ــي، جلوي گس ــات نخبگان فكري و سياس و اقدام
اين فتنه را گرفت.حضرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره به آشكار شدن 
ــات، افزودند:  ــمنان در اين گونه اقدام ــان دش ــت هاي پنه دس
ــيوني كه در  ــخصيت هاي بين المللي و سياس ــازمان ها و ش س
مقابل تخريب يك اثر باستاني عزا مي گيرند، در قبال اين اهانت 
ــكار سكوت كرده اند.ايشان تاكيد كردند: خداوند در كمينگاه  آش
است و قطعا مكر الهي بر مكر دشمنان غالب خواهد شد و جرياني 
را كه درصدد سنگ اندازي در راه اتحاد و پيشرفت امت اسالمي 

است، متوقف خواهد كرد.

محسني اژه اي: 10هزار بدهكار 
بانكي، ممنوع الخروج هستند

تأكيد رهبر معظم انقالب خطاب به مسئوالن انتخابات:

فقط قانون

ــراغ همه نامزدهاي  ــش خبري 20:30 در اقدامي جالب به س بخ
احتمالي انتخابات يازدهم رياست جمهوري رفت و از آنان پرسيد: 
ــما را احراز نكند، چه خواهيد  ــوراي نگهبان صالحيت ش «اگر ش

كرد؟»، پاسخ نامزدها به اين شرح بود:
ــي اقتضا مي كند كه نظر و راي  ابوترابي فرد: التزام به قانون اساس

شوراي نگهبان محترم شمرده شود.
ــات و صالحيت  ــاره صحت انتخاب ــوراي نگهبان درب ــر: ش باهن

نامزدها حرف آخر را مي زند.
پورمحمدي: طبعا تسليم مي شوم و اين را  اخالق فاخر قانوني 

و مدني مي دانم.
ــق قانوني عمل  ــري بدهد، جز از همان طري ــادل: هر نظ حدادع

نخواهم كرد.
رضايي: تمكين به نظر شوراي نگهبان.

روحاني: احترام و عمل به قانون، وظيفه همه ماست.
زاكاني: نظر شوراي نگهبان فصل الخطاب است.

سبحاني: شوراي نگهبان هر تصميمي بگيرد، قبول دارم.
سعيدي كيا: به نظر شوراي نگهبان عمل مي كنم.
شريعتمداري: نظر شوراي نگهبان حجت است.

عارف: قطعا نظر شوراي نگهبان را قبول مي كنم.
فتحي پور: مطيع شوراي نگهبان بوده و خواهم بود.

قاليباف: در هر زمان و مكاني بايد به قانون پايبند بود.
كواكبيان: تابع نظر شوراي نگهبان هستم.

ــورد قبول و احترام  ــوراي نگهبان بايد م ــري لنكراني: نظر ش باق
همه باشد.

ــل همه  ــالك عم ــان م ــوراي نگهب ــي ش ــر نهاي ــي: نظ متك
نامزدهاست.

واعظ زاده: شوراي نگهبان تصميم مناسب را خواهد گرفت و همه 
به اين تصميم گردن خواهند نهاد.

واليتي: نظر شوراي نگهبان در مورد صالحيت ها فصل الخطاب است.
آل اسحاق: حتما نظر شوراي نگهبان را قبول خواهم كرد.

واكنش نامزدها، اگر «رد صالحيت» بشوند 

ــاره به پيگيري هاي اين قوه   ــخنگوي قوه قضاييه با اش س
ــت: اكنون بيش از ده هزار  ــاره بدهي هاي كالن بانكي گف درب
ــي و متهم اقتصادي ممنوع الخروج  نفر به عنوان بدهكار بانك

هستند.
ــين محسني اژه اي در نشست  به گزارش فارس، غالمحس
ــه داراي  ــده افرادي ك ــود درخصوص پرون ــروز خ ــري دي خب
ــي از اين پرونده ها  ــتند، گفت: برخ پرونده هاي اقتصادي هس
ــده و وضع آن بستگي به دستگاهي دارد كه  هنوز رسيدگي نش

پرونده در آن مطرح است.
ــت خبري، يكي از خبرنگاران  در بخش ديگري از اين نشس
ــازمان بازرسي  ــني  اژه اي گفت: اخيرا رئيس س خطاب به محس
كل كشور از تشكيل پرونده فسادي به ارزش 450 ميليون يورو 
خبر داده اند، آيا اين خبر صحت دارد يا اين موضوع تنها يك ژست 

انتخاباتي است؟
ــني اژه اي در پاسخ گفت: مسئوالن مختلف به لحاظ  محس
مسئوليتشان به يك سري اطالعات دسترسي دارند، اما مسلما 
ــح و طبقه بندي هاي  ــراد حق ندارند بدون رعايت مصال اين اف

انجام شده اين اطالعات را در اختيار افراد ديگري بگذارند.
ــني اژه اي گفت: اگر درباره اقدامي كه رئيس سازمان  محس
ــور انجام داده از من بپرسيد، مي گويم به طور  ــي كل كش بازرس
قطع اقدام ايشان صحيح نبوده و اطالعات را در صورت صحت 
ــه اين كه در فضاي عمومي  ــتگاه قضايي مي دادند ن بايد به دس
ــخنگوي قوه  ــث التهاب در جامعه شوند.س ــش كنند و باع پخ
ــتي، گفت:  ــتار بهش ــاره به آخرين وضع پرونده س قضاييه با اش
ــه نظريه از پزشكي قانوني، مدركي  ــي و با ثبت س پس از بررس
ــتناد كرد كه مرگ وي به دليل يك  ــود اس ــاس آن بش كه بر اس
ضــــربه يا سمي در بدن بوده، پيدا نشده است و فقط مرگ مي تواند به 
دليل التهاب باشد.سخنگوي دستگاه قضا از تشكيل كميسيون 
ــتي خبر داد و گفت:امروز قرار  ــكي درباره فوت ستار بهش پزش
ــود تا  ــكيل و آخرين نظريات مطرح ش ــيون تش بود اين كميس
 بازپرس نظر نهايي را اعالم كند. محسني اژه اي همچنين عـلت

ــت متهم و  ــمي را درخواس  به تعويق افتادن دادگاه مهدي هاش
ــت و گفت: درست  وكالي وي براي مطالعه مجدد پرونده دانس
ــت اما قاضي سراج مي توانست  ــت كه پرونده نواقصي داش اس
ــرا بدهد  ــت رفع نواقص را به دادس ــيدگي، درخواس ضمن رس
ــن به دليل آماده نبودن متهم و وكالي وي براي دفاع،  بنـابراي

زمان دادگاه تغيير يافت.

سردار شريف: سپاه بدون توجه به 
جوسازى ها به ماموريت  خود مى پردازد

ــه هجمه هاى  ــاره ب ــپاه با اش ــئول روابط عمومى س مس
ــپاه بويژه در  ــازى هاى دشمن بر ضد س ــانه اى و اتهام س رس
ــى و انتخاباتى گفت: سپاه بدون توجه به  ــائل سياس حوزه مس
هجمه هاى دشمن به مأموريت هاى قانونى و وظايف انقالبى 
ــپاه، سردار  و ذاتى خود مى پردازد.به گزارش روابط عمومى س
رمضان شريف، اظهار كرد: برخى رسانه ها، اشخاص و جريان 
ــين تحت سناريو و راهبرى  هاى معاند و ضد انقالب خارج نش
ــانه هاى غربى صهيونيستى درصددند با تمسك به دروغ،  رس
ــپاه، كاركردهاى  ــت و ابهام آفرينى پيرامون اقدامات س تهم
ــى را در منظر افكار عمومى  ــى و مردم ــى اين نهاد ارزش قانون
وارونه و براى كسب قدرت و منافع شخصى و سازمانى معرفى 
ــريف با بيان اين كه ملت ايران اسالمى طى 34 سال  كنند.ش
ــته با هوشمندى و حمايت از فرزندان خود در سپاه پاسخ  گذش
ــمن داده است، تصريح كرد: بى ترديد  قاطع و معنادارى به دش
دشمن در ترفند جديد تبليغاتى خود چيزى جز شكست و خفت، 

به دست نخواهد آورد.
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ديدار با اوشين بعد از 27 سال
ــريال «سال هاي دور از خانه» از امشب از شبكه  پخش س
ــا آغاز مي شود. اين سريال كه با نام «اوشين» بين عموم  تماش
مردم معروف است، اولين بار سال 1365 از شبكه دو پخش شد 
ــريال هاي تلويزيوني  و خيلي زود به يكي از پرطرفدارترين س
تبديل شد. در آن  سال ها به سريالي موفق مي گفتند كه در زمان 
پخشش خيابان ها خلوت شود. اين به آن معنا بود كه مردم هر 
كجا هستند خود را به خانه برسانند تا آن سريال را تماشا كنند. 
در سال 65 اين اتفاق براي سريال سال هاي دور از خانه افتاد.

ــال هاي دور از خانه، محصول شبكه ان اچ كي  ــريال س س
ــت؛ شبكه اي كه سريال هايي با زمان 15 دقيقه براي  ژاپن اس
پخش صبحگاهي توليد مي كند. در نيمه اول دهه 60 تلويزيون 
ــريال سال هاي دور از خانه را خريداري و آن را تدوين  ايران س
مجدد كرد و با زمان هاي 45 دقيقه اي پخش كرد. اين سريال 
به مديريت ژاله علو دوبله شد. مريم شيرزاد به جاي جواني هاي 
اوشين صحبت كرد و سعيد مظفري، گويندگي نقش ريوزو را 
به عهده گرفت و مينو غزنوي به جاي كايو صحبت كرد. از ديگر 
دوبلورهاي اين سريال مي توان به زنده ياد هوشنگ قطعه اي، 

مرحوم خسرو شايگان و زنده ياد آذر دانشي اشاره كرد.
ــتان زندگي زني به نام  ــريال سال هاي دور از خانه، داس س
اوشين تاناكوراست. سريال از زماني شروع مي شود كه اوشين 
ــگاه بزرگ زنجيره اي در روز افتتاح آخرين  صاحب چند فروش
فروشگاه از سوي پسرش خانه را به قصد سفر ترك مي كند. او 
در اين سفر به جاهاي مختلف مي رود و زندگي اش را از كودكي 
تا پيري براي نوه اش تعريف مي كند؛ زندگي پرافت و خيز و پر 
از رنج. اوشين همه اين سختي ها را با شعار«هميشه مي توان از 

صفر شروع كرد» پشت سر مي گذاشت.
ــيدا نوشته است و  ــوگاكو هاش ــريال را س فيلمنامه اين س
ــور تاكموتو،  ــي، مين ــي ايگوچي، هياچيرو كوباياش هيرويوك
ــيو موچيزوكي، فوميتا يوشيمورا و جيرو اباتا قسمت هاي  يوش
مختلف آن را كارگرداني كرده اند. برخي  بازيگران اين سريال 
ــي (اوشين شش تا ده سالگي)، يوكو  عبارتند از آياكو كوباياش
ــين شانزده تا چهل وشش سالگي)، نوبوكو (اوشين  تاناكا (اوش
پنجاه تا هشتادوچهار سالگي)، شيرو ناميكي (ريوزو)، آيا شيكبا 
(كودكي كايو)، ترومي آزوما (جواني كايو)، پينكو ايزومي (مادر 

اوشين) و شيرو ايتو (پدر اوشين).
بعد از موفقيت سريال سال هاي دور از خانه، تلويزيون ايران 
ــريال «داستان زندگي» را از شبكه ان اچ كي خريداري كرد.  س
اين سريال كه با نام هانيكو معروف شد، در زمان پخش توانست 
ــت موفقيت  ــان زيادي را با خود همراه كند، اما نتوانس مخاطب
ــريال اوشين را تكرار كند. سريال داستان زندگي اواخر سال  س

91 از شبكه تماشا پخش شد.

صداوسيما با حماسه انتخابات «هم آوا» مي شود
350 اثر موسيقي و نماآهنگ انتخاباتي با صداي هنرمنداني چون ساالر عقيلي و احسان خواجه اميري  در صداو سيما  توليد شده است

ــه» كه شامل 350 اثر موسيقي  مجموعه «هم آوا با حماس
و نماآهنگ ويژه انتخابات است، در اختيار شبكه هاي مختلف 
ــن مجموعه به همت مركز  ــو و تلويزيون قرار گرفت. اي رادي
ــده و در آن  ــازمان صداوسيما توليد ش ــرود س ــيقي و س موس
آهنگسازان مطرح كشور قطعاتي حماسي را با هدف افزايش 

مشاركت مردم در انتخابات ساخته  اند.
ــاخت اين آثار از اشعار شعراي برجسته از جمله قيصر  در س
ــيرمحمد، محمدسعيد  امين پور، ايرج قنبري، تهمورث پورش
ميرزايي، اسماعيل اميني، عباس سجادي و مرتضي اميري و 
آهنگسازاني چون مجيد انتظامي، محمدرضا چراغعلي، بهنام 
ــا و داوود ورزيده  ــي، محمدرضا عقيلي، مهران مهرني ابطح
ــان خواجه اميري،  ــت و ساالر عقيلي، احس ــتفاده شده اس اس
مجيد اخشابي، محمد گلريز، بهرام پاييز، حميد فوالدي و... از 

خوانندگان اين آثار هستند.
در اين مجموعه  86 قطعه نماهنگ، 105موسيقي با كالم 
ــي كالم ايراني، ملل و 15 قطعه  ــيقي ب ايراني، 94 قطعه موس

موسيقي آرم استيشن گنجانده شده است.
 توليد نماآهنگ هاي خواننده محور براي اولين بار

حسين تقي پور، رئيس مركز موسيقي سازمان صداوسيما 
ــن مجموعه از دي ماه كليد خورد،  ــا بيان اين كه كار توليد اي ب
ــيقي برنامه ريزي براي توليد و سازماندهي  گفت:  مركز موس
آثار موسيقي و نماآهنگ مربوط به ايام انتخابات را با تشكيل 
ــي متشكل از مديران و كارشناسان خبره  كميته اي كارشناس
موسيقي آغاز كرد و همكاران ما در سه حوزه تبليغي، تبييني و 

تهييجي نماآهنگ هايي تهيه كردند.
ــريح آثار هر حوزه توضيح داد:  در حوزه تهييجي  وي با تش
ــي و تصاوير نمادهاي  ــردم در صحنه هاي انتخابات حضور م
ملي را مي بينيم. آثار تبييني شامل مواردي مي شود كه در آن 
تصاوير طبيعت و ايران گنجانده شده است. در آثار تبليغي هم 
صحنه هاي انتخاباتي و هم نمادهايي از ايران ديده مي شود.

ــن خبر كه در  ــازمان با اعالم اي ــيقي س رئيس مركز موس
ــيقي بي كالم در اختيار  ــيقي ملل 94 قطعه موس بخش موس
ــت، تاكيد كرد: شبكه هاي تلويزيون  شبكه ها قرار گرفته اس
ــد و  ــذاري مي كنن ــا تصويرگ ــن قطعه ه ــان روي اي خودش
ــه الي برنامه ها مورد  ــو نيز اين آثار را در الب ــبكه هاي رادي ش

استفاده قرار مي دهند.
ــيقي آرم استيشن  ــاره به اين كه 15 قطعه موس وي با اش
ــا 30 ثانيه زمان  ــت، اظهار كرد: اين آثار 25 ت ــده اس توليد ش
ــان از آنها  ــد و برنامه هاي انتخاباتي مي توانند در تيتراژش دارن

استفاده كنند.

ــده درباره  به گفته تقي پور مجموعه كارهايي كه توليد ش
انتخابات است و براي همه دوره هاي اين رويداد قابل استفاده 
است. همچنين حدود 50 اثر از ميان آنها توليدي و جديد بوده و 

بقيه آثار از آرشيو دوره هاي قبل گردآوري شده است.
ــردآوري نماآهنگ هاي انتخاباتي  ــا بيان اين كه گ وي ب
ــد، گفت: مجموعه 50 نماآهنگ  ــراي اولين بار اتفاق مي افت ب
ــان كاري بسيار زمانبر  ــده كه تهيه هر كدامش جديد توليد ش
ــت. برخي شبكه هاي موزيك ويدئوي  و هزينه بردار بوده اس
ــان تعداد كمي نماآهنگ دارند و همان  ماهواره اي در آرشيوش
ــا براي يك موضوع  ــش مي كنند. در حالي كه م ــا پخ را باره
ــازان را براي انتخاب  ــت برنامه س 86 اثر توليد كرده ايم و دس
ــبكه ها  ــته ايم. اين آثار خوراك خوبي را در اختيار ش باز گذاش

قرار مي دهد.
تقي پور با بيان اين كه در ساخت آثار از قالب هاي فتوكليپ 
و انيميشن استفاده شده است، گفت: برخي  كارهاي توليد شده 
خواننده محور است؛ يعني شما تصوير خواننده را در نماآهنگ 
مي بينيد. در ده نماآهنگ براي اولين بار اين اتفاق افتاده است 
ــه از آن جمله مي توان به كارهاي خواننده هايي چون بهرام  ك

پاييز، اميرحسين سميعي، محمد گلريز، ستار سهرابي، جمشيد 
عزيزخاني، ساالر عقيلي و احسان خواجه اميري اشاره كرد.

ــيقي رسانه ملي درباره محتواي بصري  رئيس مركز موس
ــن نماآهنگ ها از تصاوير نمادهاي ملي،  ــن آثار گفت: در اي اي
ــاي مختلف  ــور مردم در صحنه ه ــاي ايران و حض جاذبه ه

استفاده شده است.
 نقش آفريني كودكان در نماآهنگ انتخاباتي

حميدرضا افتخاري، مدير روابط عمومي مركز موسيقي و 
ــرود سازمان نيز درباره جزئيات برخي نماآهنگ هاي توليد  س
ــده، گفت:  در بخشي از آثار كودكان حضور دارند كه در اين  ش
ــا از هيچ صحنه  ــت؛ يعني م ــوزه كار صددرصد توليدي اس ح
ــتفاده نكرده ايم و عده اي كودك جلوي دوربين  ــيوي اس آرش

نقش آفريني كرده اند.
وي با بيان اين كه آثار متنوعي از تلويزيون و راديو عرضه 
ــترال، سنتي،  ــود، اظهار كرد:  در حوزه هاي پاپ،   اركس مي ش
ــت؛ همچنين  ــده اس كودك، محلي و مقامي آثاري توليد ش
ــار از گويش هاي كردي، لري،  ــراي اولين بار در كالم اين آث ب

آذري و... استفاده شده است.

مدير روابط عمومي مركز موسيقي و سرود سازمان درباره 
ــي از آثار نياز به اصالح تصوير  ــيوي توضيح داد:  خيل آثار آرش
ــت. در بين كارهاي خارجي هم مجبور بوديم مواردي را  داش
ــورمان همخواني دارد. اين  گزينش كنيم كه با معيارهاي كش
ــورهاي خارجي مورد استفاده قرار  آثار عمدتا در انتخابات كش

گرفته است.
ــازان مجموعه نماآهنگ  ــا يكي از آهنگس مهران مهرني
«هم آوا با حماسه» در گفت وگو با جام جم با بيان اين كه براي 
ــت، گفت: آثاري كه به انتخابات  ــه اثر آهنگسازي كرده اس س
ــد و مردم را  ــته باش ــي داش ــود بايد وجه حماس مربوط مي ش
ــوب و ضرباهنگ جذاب را از جمله  ــج كند. وي ملودي خ تهيي
ــت: در كارهاي  ــاي انتخاباتي خواند و گف ــاي كاره ويژگي ه
توليدشده تالش كردم اركستر حجم صداي خوبي داشته باشد 

و جنس صداي خواننده ها با مضمون اثر مناسب باشد.
وي، نگاه شعاري را از آسيب هاي نماآهنگ هاي اينچنيني 
ــد و  ــته باش خواند و گفت:  اثر هنري نبايد تاريخ مصرف داش
ــود كه در  ــگ انتخاباتي بايد به گونه اي توليد ش ــك نماآهن ي

مناسبت هاي خاص نيز قابل استفاده باشد.

كيهان ملكي، بازيگر سريال «بال هاي خيس»:
بازيگران كم تجربه

 پركار شده اند!
فاطمه عودباشي /  گروه راديو و تلويزيون

ــي «بال هاي خيس»  ــريال تلويزيون كيهان ملكي در س
نقش يك مرد تحصيلكرده را بازي مي كند كه درگير معضل 
ــريال تلويزيوني  ــري دوم س ــت. او همچنين در س اعتياد اس
ــبكه سه پخش  ــياه» بازي كرده كه بزودي از ش «هوش س
ــت نقشي كه او در سريال «هوش  ــود. ملكي معتقد اس مي ش
ــياه» ايفا كرده با ديگر نقش هايي كه تاكنون بازي كرده،  س

تفاوت هاي زيادي دارد.
گويا ابتدا قرار بود نقش ديگري را در سـريال «بال هاي 
خيـس» بازي كنيد، ولي اين اتفـاق نيفتاد و نقش يك مرد 
تحصيلكرده معتاد را بازي كرديد. چطور شـد اين نقش را 

انتخاب كرديد؟
عباس رنجبر، كارگردان سريال «بال هاي خيس» در آثار 
ــي اش از من براي بازي دعوت كرده بود، اما بنا به داليلي  قبل
ــنهاد همكاري در  ــد تا اين  كه پيش ــر نش اين همكاري ميس
سريال «بال هاي خيس» مطرح شد و براي من هم نقشي در 
ــده بود. بعد از مطالعه فيلمنامه، نظرم را درباره  نظر گرفته ش
نقش به صورت مكتوب به كارگردان دادم. از آنجا كه مشكل 
زمان براي اعمال نظرم وجود داشت، به همين دليل اجرايي 
ــري را بازي كنم و  ــد. از اين رو تصميم گرفتم نقش ديگ نش
نقش مرد معتاد را انتخاب كردم. در آن زمان احساس كردم، 
ــت، به همين دليل آن  ــزو نقش هايي بود كه جاي كار داش ج

را پذيرفتم.
كدام يـك از ويژگي هاي نقش  برايتان جذاب بود و فكر 

مي كرديد، جاي كار دارد؟
در اين سريال من نقش مردي را بازي مي كنم كه با وجود 
اين  كه تحصيلكرده است، ولي درگير اعتياد هم است. به هر 
ــكل كمتر ديده شده است؛ بنابراين  حال نقش هايي به اين ش
ــت  ــاي كار دارد و از آنجا كه نقش را دوس ــاس كردم ج احس

داشتم، سعي كردم آن را بدرستي اجرا كنم.
وقتي قرار است در اثري بازي كنيد، آيا سعي مي كنيد از 

شخصيت هاي واقعي الهام بگيريد؟
ــنيده ام، براي ايفاي  ــدون ترديد از هر آنچه ديده ام و ش ب
ــي از  ــال اين موارد بخش ــتفاده مي كنم. به هر ح ــش اس نق
ــش از آن بهره  ــدن نق ــت و براي مطلوب ش ــات ماس تجربي
ــريال «بال هاي خيس» سعي كردم  مي برم. براي بازي در س
ــتفاده كنم، نه اين  كه  ــنيده هايم اس از تجربيات، ديده ها و ش
ــو بگيرم، اما تجربيات قبلي  ــخص واقعي الگ كامال از يك ش

كمك زيادي مي كند.
همـكاري با عباس رنجبر چگونه تجربه اي بود. آيا جزو 
كارگردانانـي اسـت كه تعامـل خوبي با بازيگران داشـته 

باشد؟
ــن از طرف ديگران نمي توانم صحبت كنم، اما از طرف  م
ــه سعي مي كنم همكاري خوبي  خودم بايد بگويم كه هميش
ــته باشم. مسلما همفكري به  با گروهي كه كار مي كنم، داش
نتايج مطلوب ختم مي شود. اين اتفاق هم در سريال «بال هاي 
خيس» افتاد. نقشم را دوستم داشتم و تجربه خوبي برايم بود؛ 
ــت زمان بيشتري داشتم تا نتيجه بهتري  البته دلم مي خواس
ــامل حال همه آثار مي شود و فقط  ــاله ش مي گرفتيم. اين مس

درباره سريال «بال هاي خيس» صدق نمي كند.
آيا پيش آمده ديالوگي در اين سـريال داشته باشيد كه 
به نظرتان خوب نباشـد و با هماهنگـي كارگردان ديالوگ 

ديگري جايگزين آن كرده باشيد؟
بله، خدا را شاكرم كه يك اتفاق خوب هميشه برايم افتاده 
ــود و با تهيه كننده قرارداد  ــت. وقتي پيشنهاد كاري مي ش اس
ــعي مي كنم يك رابطه همدلي و همكاري خوبي  مي بندم، س
ــد، آزادانه بگويم. اين  ــكل بگيرد تا آنچه به نظرم مي رس ش
ــاد و كارگردان  ــريال «بال هاي خيس» افت ــاق هم در س اتف
ــيار منطقي بود و اگر نظري داشتم كه به بهبود كار كمك  بس

مي كرد، مي پذيرفت.
چـرا گاهـي در تلويزيون حضورتان پررنگ مي شـود و 

برخي مواقع در كمتر كاري شما را مي بينيم؟
ــي كه تمايل دارم در  ــت كه تعداد كارهاي واقعيت اين اس
آنها بازي كنم، محدود است. از سوي ديگر در سال هاي اخير 
به برخي بازيگران كم توجهي مي شود. اين در حالي است كه 
ــيار  ــيدند و بازيگران بس آنها زحمات زيادي در تلويزيون كش

توانمند و پيشكسوت هستند.
در هر جاي دنيا هنرمندان خيلي محترم زندگي مي كنند، 
ــوي ديگر  ولي در اينجا گاهي اتفاقات ديگري مي افتد. از س
برايم جالب است كه برخي تهيه كنندگان و كارگردانان اصرار 
بيش  از اندازه براي تزريق بازيگران كم تجربه به بدنه فيلم ها 
ــريال ها دارند. اميدوارم اين روند تغيير كند و هر كسي در  و س

جايگاه خود قرار گيرد.
شما سريال «هوش سياه» را آماده پخش از شبكه سه 

داريد. در اين سريال چه نقشي بازي مي كنيد؟
ــعود  ــاره نقش خيلي نمي توانم توضيحي بدهم. مس درب
آب پرور از دوستان بسيار خوب من از ساليان دور است. بعد از 
ــري اول «هوش سياه»،  ديدن بازتاب هاي خوب مردم از س
ــر جذاب تبريك  ــاخت اين اث ــا او تماس گرفتم و براي س ب
ــري دوم اين  ــتند س گفتم و ابراز عالقه كردم كه اگر خواس
سريال را بسازند، دوست دارم در آن بازي كنم. تا اين  كه اين 
ــد و در اين سريال بازي كردم. نقشي كه  ــر ش همكاري ميس
ــريال دارم بسيار متفاوت  با ديگر نقش هايم است.  در اين س
البته قضاوت به عهده مردم است كه بعد از پخش چه نظري 

داشته باشند.

گپ

روايت فتح هنوز هم ديدني است
نشست واكاوي موفقيت مجموعه «روايت فتح» در جذب مخاطب در شبكه مستند برگزار شد

ــتند «روايت فتح» بيش از 600 شب است كه از شبكه  مس
مستند پخش مي شود و چند بار هم بازپخش شده است. اما به 
گفته پورحسين مدير شبكه مستند، اين برنامه همچنان مورد 
ــدن آن در ايام نوروز  توجه مخاطبان قرار مي گيرد و پخش نش
امسال واكنش مخاطبان اين شبكه تلويزيوني را در پي داشته 
است. همين استقبال، مسئوالن شبكه مستند را بر آن داشت تا 
ضمن قدرداني  از عوامل توليد آن، با حضور كارشناسان داليل 

تاثيرگذاري مستند روايت فتح را واكاوي كنند.
ــتند درباره استقبال مردم از مستند روايت  مدير شبكه مس
فتح گفت: بعد از چند بار پخش اين برنامه همچنان مخاطبان 
عطش زيادي براي تماشاي آن دارند. هر شب هزاران پيامك 
ــد و اين  ــت ما مي رس ــان اين برنامه به دس ــوي مخاطب از س
ــان مي دهد كه داستان اشباع پذيري رسانه اي درباره همه  نش

برنامه هاي تلويزيوني صدق نمي كند.
ــين درباره اين استقبال گفت: به خاطر پخش زنده  پورحس
ــديم مجموعه «روايت فتح»  گزارش «راهيان نور» مجبور ش
ــاله با اعتراض  را از جدول پخش نوروزي حذف كنيم. اين مس
ــياري معتقدند شايد مخاطبان اين  ــد. بس مخاطبان مواجه ش
ــتند كه به جبهه رفته اند و اين برنامه حس  برنامه افرادي هس
نوستالژي در آنها ايجاد مي كند اما پيام مخاطبان نشان مي دهد 
كه عمده مخاطبان  روايت فتح  نوجوانان و جوانان هستند. نوع 
ــت. جمالتي كه مردم در ستايش  پيام هاي آنها نيز عادي نيس
اين برنامه و پخش آن به شبكه مستند مي فرستند، جمالتي از 

سر منطق و شعور و احساس است.
ــين در  ــتند، پورحس ــبكه مس به گزارش روابط عمومي ش
ــت فتح  گفت: به  ــگرف برنامه  رواي ــت واكاوي تاثير ش نشس
ــور وظيفه داريم رازهاي  ــوان كارگزاران فرهنگي اين كش عن
ــتند را پيدا كنيم و ببينيم آيا  ــدگاري و تاثيرگذاري اين مس مان

مي شود باز هم چنين رويدادي را تكرار كرد يا خير؟
 صداي ماندگار براي فرهنگ عاشورا

ــيني و نادر طالب زاده به عنوان مستندساز،  انسيه شاه حس
مصطفي دااليي و مرتضي شعباني از همراهان شهيد آويني و 

مهدي فرجي، مدير شبكه يك در اين نشست حضور داشتند و 
هر كدام ويژگي هاي مختلف و راز موفقيت مستند روايت فتح 

را مطرح كردند.
ــيه شاه حسيني، يكي از ويژگي هاي مهم اين مستند را  انس
به صداي شهيد آويني و تاثير آن مرتبط دانست و گفت: شهيد 
ــورايي تلفيق كرد  ــي رويدادهاي جبهه را با فرهنگ عاش آوين
ــت.  ــا را در كنار تصاوير تاثيرگذار جبهه جاودانه كرده اس و آنه
ــود چون از جنس فرهنگ  روايت فتح كهنه و تكراري نمي ش

عاشوراست. 
مصطفي دااليي نيز با تاكيد بر اين كه قصه «روايت فتح» 
ــح داد: بايد  ــاره ويژ گي هاي آن توضي ــت درب قصه خاصي اس
ــه  ــاير آثار جنگي همزمان با خودش مقايس روايت فتح را با س
ــر بار كه به  ــان توليد اين مجموعه ه ــه ياد دارم در زم ــرد. ب ك
جبهه مي رفتيم، فضاي آنجا تغيير مي كرد و فضايي مصنوعي 
ــد. به مرور گروه «روايت فتح» آموخت تا چگونه  ايجاد مي ش
ــود و مانند آنها زندگي كند تا آنها دوربين و  با رزمنده ها يكي ش
ــرداري را از ياد ببرند و حقيقت واقعي جبهه را به نمايش  فيلمب

ــت فتح» در زمان خودش باورها را  ــد. وي افزود: «رواي بگذارن
ــراغ قرارگاه ها و  ــر داد. اگر دقت كنيد «روايت فتح» به س تغيي
فرمانده ها نرفته است؛ بلكه مهمان بسيجيان ساده خط مقدم 
ــاني بود كه به دليل بعد معنوي و  ــت. شهيد آويني انس بوده اس
ــواد هنري خود توانست تعامل مثبتي ايجاد كند و  همچنين س
ــه گروه نيز بتدريج و با محوريت او فضاي حقيقي جبهه ها  هم

را شناختند و به آن نزديك شدند.
دااليي درباره تكنيك ساخت اين مستند توضيح داد: گرچه 
ــناخت، اما خودش كار را  ــهيد آويني بخوبي تدوين را مي ش ش
تدوين نمي كرد. تصويربردار  روايت فتح   آموخته بود كه با فضا 
هماهنگ شود و خودش سر صحنه، توالي صحنه ها را بچيند. 
ــمند بود كه مي دانست از اين طريق،  شهيد آويني آنقدر هوش

فضا و مكان و زمان، بهتر نشان داده مي شود.
ــخ به اين پرسش كه چرا همچنان مخاطبان از  وي در پاس
ــهيد آويني استقبال مي كنند، گفت: اين مجموعه مورد  آثار ش
استقبال قرار مي گيرد، چون مخاطب احساس مي كند حقيقت 
را مي بيند. متاسفانه سينماي مستند و داستاني ما با تمام تالش 

ــده   هنرمندان اين عرصه به فضاي واقعي جبهه ها نزديك نش
ــاس مي كند واقعيت  ــت، اما در  روايت فتح   مخاطب احس اس

جنگ را مي بيند.
 رنگ كهنگي نمي گيرد

ــدگاري روايت فتح گفت:  ــز درباره مان ــادر طالب زاده ني ن
ــت  ــده، اثر وضعي آن اس آنچه باعث ماندگاري  روايت فتح  ش
ــي نمي گيرد. تركيب كالم و  ــت زمان رنگ كهنگ كه با گذش
تصاويري كه شهيد آويني درهم آميخت، منحصر به فرد است. 
ــتقبال نسل جديد از اين مجموعه گفت: تمركز  وي درباره اس
ــتند براي پخش روزانه اين مجموعه باعث شده  ــبكه مس ش
ــت با توجه بيشتري آن  ــلي كه دفاع مقدس را نديده اس تا نس
ــوريده و انقالبي است و  ــل، نسلي ش ــاهده كند. اين نس را مش

احساس پاك  روايت فتح  را مي پسندد.
ــده، بر  ــكات مطرح ش ــد ن ــن تائي ــي ضم ــدي فرج مه
شاخصه هاي ديگر آثار شهيد آويني تاكيد كرد و گفت: يكي از 
نكات مهم، تصاوير  روايت فتح  است. دوربين درون ماجراست 
و خود را كنار نمي كشد. بنابراين رزمنده ها نيز احساس مي كنند 
ــالح تصويربرداري است كه در كنار او با ابزاري  اين دوربين س
ــت دوربين در جنگ طبق عادت از  ــلم اس ديگر مي جنگد. مس
ــم از اين تلخي ها مي گويد،  ــا مي گويد. روايت فتح  ه تلخي ه
ــي از افتخار نيز در اين مجموعه  ــي و حس اما نوعي اميدبخش

به چشم مي آيد.
فرجي تصريح كرد: تا قبل از  روايت فتح، عمده آثار مستند، 
ــتندي  ــرداري از آثار خارجي بود، اما اين مجموعه، مس گرته ب
ــا عطر بچه هاي جنگ و انقالب  ــال ملي و ايراني بود كه ب كام

آميخت و نمونه قبلي نداشت.
ــده به  ــت، جمع بندي نكات طرح ش ــن نشس ــان اي در پاي
ــتند روايت فتح  به عنوان يك گونه  ــد كه مس اين امر منجر ش
متفاوت از مستند هاي جنگي در دنيا مورد بررسي قرار بگيرد و 
شيوه هاي شهيد آويني در ساخت آن به صورت مدون در اختيار 
مستندسازان و دانشجويان اين رشته قرار بگيرد و براي تدريس 

به دانشكده صداوسيما پيشنهاد شود.

همكاري آقاى كنجكاو با عموهاى فيتيله اى
ــتم ارديبهشت، قصه اى از  عموهاى فيتيله اى جمعه بيس
ــن اعتصامى را براي بچه ها روايت مي كنند و در بخش  پروي
تازه اى با نام «آقاى كنجكاو» بچه ها را با آزمايش هاى ساده 

علمى آشنا مي كنند.
ــر «فيتيله جمعه  ــردان و بازيگ ــلمى، كارگ ــد مس محم
تعطيله» در اين باره به مهر گفت: اين هفته سفرنامه «تركمن 
ــه اى روى آنتن مى رود. در اين آيتم  صحرا» عموهاى فيتيل
تالش كرديم كودكان را با آداب و رسوم اقوام ايرانى و زندگى 

بچه هاى تركمن آشنا كنيم.
وى با بيان اين كه قصد داريم در اين برنامه، ادبيات ايران 
ــاده و روان براى بچه ها روايت كنيم، افزود: اين  را با زبانى س
ــهر قصه هاى كهن ايرانى سفر كرده و قصه اى از  هفته به ش
پروين اعتصامى را از مفاخر ادبى كشور در قالب نمايش براى 

بچه ها به نمايش مى گذاريم.
ــلمى از افزودن بخش تازه اى با نام «آقاى كنجكاو»  مس
به برنامه عموهاي فيتيله خبر داد و اظهار كرد: اين شخصيت 
ــز به كودكان  ــاده اى را به زبان طن ــاى علمى س آزمايش ه
آموزش مى دهد. هر هفته وسايل مورد نياز يك آزمايش تازه 
ــايل  ــه بچه ها معرفى مى كنيم تا اگر تمايل دارند اين وس را ب
ــه هفته بعد، آقاى كنجكاو اين  ــپس در برنام را تهيه كنند، س

ــد و آنها نيز مى توانند  ــش را براى بچه ها انجام مى ده آزماي
آزمايش مورد نظر را در خانه تكرار كنند.

ــد:  ــر و كارگردان «فيتيله جمعه تعطيله» يادآور ش بازيگ
اين هفته عالوه بر اجراى ترانه ها و نمايش هاى تازه و جذاب، 
ــى كه ساخت آن 12 ساعت طول  ــت صحنه كليپ ورزش پش

كشيد، به تصوير كشيده مى شود.

ــد؟» نام  ــن بخش «چى بود؟ چى ش ــالم كرد: اي وى اع
ــاده، اما  ــاخت يك كليپ س دارد و در آن بچه ها را با مراحل س

پردردسر آشنا مى كنيم.
ــروه كودك  ــه محصول گ ــه تعطيله» ك ــه جمع «فيتيل
ــاعت 14 پخش  ــت، جمعه ها س ــبكه دو اس ــال ش و خردس

مى شود.

 حجربن عدي
 به «راز سرنوشت» مي آيد

ــدي در برنامه «راز  ــن ع ــاي حجرب ــي و ويژگي ه زندگ
سرنوشت» بررسي مي شود

ــارف، همزمان با  ــط عمومي راديو مع ــه گزارش رواب ب
اهانت به ساحت شريف حجربن عدي از سوي سلفي هاي 
ــت» به بررسي و بيان زندگي  تكفيري، برنامه «راز سرنوش
ــرم(ص) و حضرت علي(ع)  ــول اك اين صحابه خاص رس

مي پردازد.
«راز سرنوشت» كه روز هاي سه شنبه ساعت 16 از راديو 
ــي و تحليل زندگاني  ــود با هدف بررس ــارف پخش مي ش مع

اصحاب معصومين (عليهم السالم) تهيه شده است.
ــت» بيان زندگي  ــوع اين هفته برنامه «راز سرنوش موض
حجربن عدي است. همچنين از ديگر موضوعاتي كه در اين 
ــه اي از شخصيت و  ــود بيان گوش برنامه به آن پرداخته مي ش
ويژگي هاي حجربن عدي و جهاد و فداكاري اين يار باوفا در 

ركاب حضرت علي(ع) است.
ــت» كاري از گروه فقه و سيره راديو معارف  «راز سرنوش
ــت كه به سردبيري و تهيه كنندگي اكبر طالبي نيا، اجراي  اس
ــيدحميد حسيني و كارشناسي حجت االسالم والمسلمين  س

علي فاضلي هيدجي توليد مي شود.

 «ستايش» در ميانسالي 
بازيگر ندارد

تصويربرداري سري دوم سريال تلويزيوني «ستايش» به 
كارگرداني سعيد سلطاني در شمال كشور ادامه دارد.

ــود لعيا زنگنه نقش  ــنا، پيش از اين قرار ب به گزارش ايس
ميانسالي «ستايش» را بازي كند كه به دليل حضور زنگنه در 

سريال «مادرانه»، بازي او در سريال ستايش منتفي شد.
اكنون  عوامل در جستجوي بازيگر مناسب براي بازي در 
نقش ستايش كه دوره ميانسالي را سپري مي كند، هستند اما 
ــبي  هنوز بازيگري را پيدا نكرده اند كه بتواند جايگزين مناس
ــتايش را در  ــد كه نقش جواني س براي نرگس محمدي باش

سري اول اين سريال بازي كرد.
ــود كه هنوز  ــن مجموعه در حالي تصويربرداري مي ش اي
ــعيد مطلبي مشغول نوشتن  ــيده و س نگارش آن به پايان نرس
فيلمنامه آن است. داستان فصل دوم «ستايش» در اواخر دهه 

80 اتفاق مي افتد و بيشتر به مسائل امروز جامعه مي پردازد.
ــري جديد «ستايش» تعدادي از بازيگران فصل اول  در س
حضور دارند و تعدادي بازيگر جوان نيز به سريال اضافه شده اند. 
ــد، مهدي پاكدل،  ــريال داريوش ارجمن ــل اول اين س در فص
ــين كبريتي، نرگس  ــعيدي، رامس ــود عزيزي، زهرا س محم
ــيما تيرانداز، شايسته تهراني،  ــلوكي، س محمدي، مهدي س
ــه تعدادي از آنها  ــيوا خنياگر بازي كردند ك ــان نجفي و ش قرب

از جمله داريوش ارجمند در «ستايش 2» نيز حضور دارند.

سيمافيلم «پرواز در ارتفاع صفر» 
را تجربه مي كند

ــامان سالور، ميني سريال «پرواز در ارتفاع صفر» را براي  س
مركز سيمافيلم كارگرداني مي كند.

سالور درباره پرواز در ارتفاع صفر به روابط عمومي سيمافيلم 
گفت: اين مجموعه به روايت زندگي يك خلبان جنگي مي پردازد 
ــود  نامزدش به بيماري قلبي  ــه در ابتداي جنگ متوجه مي ش ك
ــت و او بايد بين عشق به وطن و عشق به همسر يكي را  مبتالس
انتخاب كند.اين كارگردان تصريح كرد: «پرواز در ارتفاع صفر» 
ــمت 40 دقيقه اي طراحي شده، اما با توجه به اين  كه  در پنج قس
ــياري به قصه اضافه شده  ــي متن داستانك هاي بس در بازنويس
ــد، امكان دارد كه تعداد قسمت ها  ــتر ش و بار دراماتيك متن بيش
ــمت افزايش يابد. سالور افزود: عمليات  ويژه هوايي  به هفت قس
ــريال را به خود اختصاص مي دهد و  بخش قابل توجهي از اين س
ــترده اي براي اين بخش  به همين منظور قطعا برنامه ريزي گس
ــد.وي گفت: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده  انجام خواهد ش
نگارش فيلمنامه تا پايان بهار به پايان مي رسد و در صورت مهيا 
ــرداري را آغاز مي كنيم و تمايل ما  ــرايط توليد، تصويرب بودن ش
ــود.  ــت كه كار براي پخش در هفته دفاع مقدس آماده ش اين اس
ــاط در گروه معارف  انقالب  «پرواز در ارتفاع صفر» را محمد نش

اسالمي و دفاع مقدس سيمافيلم تهيه مي كند.
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رضايتمندي بازنشستگان از 
خدمات شركت آتيه سازان حافظ

ــت: ميزان  ــظ گف ــازان حاف ــركت آتيه س ــل ش مديرعام
ــوري از خدمات اين شركت ــتگان كش  رضايتمندي بازنشس
  در حال حاضر بيش از 85 درصد بوده و در حال افزايش است.
 به گزارش روابط عمومي مجموعه مذكور، مقصودي با اشاره 
ــوري عنوان كرد:  ــتگان كش به قرارداد بيمه طاليي بازنشس
ــور  ــر كش ــركت با بيش از 600 مركز درماني در سراس اين ش
ــتگان در صورت مراجعه به اين  ــت و بازنشس طرف قرارداد اس
ــتري شدن  مركز بدون پرداخت هرگونه وجهي در صورت بس

 به صورت رايگان مداوا مي شوند.

يادداشت محسن جالل پور
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران

 توليد دانش محور
 نياز امروز و فرداي اقتصاد ايران

نكته اصلي در اقتصاد امروز، جايگاه ويژه توليد دانش محور 
ــورهاي  ــد گر چه در كش ــه از تولي ــه به اين جنب ــت. توج  اس
توسعه يافته مسبوق به سابقه است، اما وقوع بحران اقتصادي 
ــورهاي غربي طي سال هاي اخير، اهميت و نقش اين  در كش
ــكار ساخته است، چرا كه بررسي ها  ــاله را بيش از پيش آش مس
ــان مي دهد در شرايطي كه بخش هاي خدماتي  به وضوح نش
ــيب را از بحران مالي متحمل شد، آن بخش از  ــترين آس بيش
خدمات كه مبتني بر توليد دانش محور بود، كمتر متضرر شد و 
همين موضوع باعث شد توليد دانش محور بيش از پيش مورد 

توجه برنامه ريزان و فعاالن اقتصادي قرار بگيرد.
ــفانه  ــي اما متاس ــود چنين تجربه عيان و در دسترس باوج
اقتصاد ايران همچنان از اهميت دانش محوري در توليد غافل 
ــه توليد بر مبناي  ــايد براي مقول ــت و آن گونه كه بايد و ش اس
ــي اين غفلت، از  ــت و در پ ــش و تحقيق اهميت قائل نيس دان

سرمايه گذاري در اين حوزه هم خبر چنداني نيست.
ــذار از اقتصاد مبتني بر  ــير گ ــفانه ايران هنوز در مس متاس
 منابع طبيعي به اقتصاد مبتني بر بهره وري طي طريق مي كند 
در حالي كه در اقتصاد امروز و براي حضوري تاثيرگذار در جهان 

فردا بايد بر توليد بر مبناي دانش تاكيد كرد.
نخستين گام در اين مسير نيز ايجاد و تقويت اين اصل است 
ــه به ميزان  ــي جامعه، فكر و انديش كه در نظام اخالقي و ارزش
احترام به حقوق مادي مهم تلقي شود و اين يعني همان حمايت 

از حقوق مالكيت فكري.
وجدان عمومي جامعه و نظام اخالقي، هنوز سرقت فكري 
ــته اند  ــي نمي كند. اقتصادهايي كه توانس ــرقت تلق را يك س
ــويق كنند، اقتصادهايي هستند كه ابتدا  مخترع و اختراع را تش
نظام ارزشي اجتماعي را به همان درجه اهميت از نظام حقوقي 
مورد توجه قرار دادند و سپس در مرحله بعدي به كنوانسيون ها 

ملحق شدند.
ــه عنوان يكي از  ــري به حوزه اقتصاد ب ــت فك ورود مالكي
ــويق قرار مي گيرد كه  ــاي اقتصادي زماني مورد تش دارايي ه
در مجموعه نظام توزيع درآمد مورد توجه باشد. در نظام رانتي 
كه امكان كسب درآمدهاي يك شبه با استفاده از روابط وجود 
ــويق  ــك رويه و فناوري نو و تش ــراي ايجاد ي ــالش ب دارد، ت
محققان و مخترعان به اين جهت، در مقايسه با درآمد حاصل 
از رانت، مستلزم سالم سازي نظام اقتصادي و از ميان برداشتن 

درآمدهاي رانتي است.
از اين رو بيراه نيست اگر بگوييم مايه تاسف است كه پس 
ــال ها تالش براي بازسازي نظام اقتصادي در سال هاي  از س
ــال گذشته  ــت، در س پس از جنگ كه ارز چند نرخي وجود داش
ــي و در نتيجه كاالهاي چند نرخي  ــاهد ارز چند نرخ دوباره ش
ــيگنال ها به جوانان داده  ــرايطي كه اين س بوديم. در چنين ش
ــري بر مبناي  ــت حركت فك ــود، نمي توان انتظار داش مي ش
ــد، چرا كه براي تحقق  ــته باش ــتري واقعي داش نوآوري، مش
ــت از مالكيت فكري، بايد همزمان و هماهنگ در  نظام حماي
 سه محور حمايت حقوق، اخالق عمومي  و نظام ارزشي جامعه 

و اصالح نظام اقتصادي حركت كنيم.
ــاس مايه تعجب نيست كه متاسفانه هنوز در  بر همين اس
سطح ملي نشان هايي كه بتوانيم آنها را در سطح جهاني مطرح 
ــته نيز  ــفانه برخي برندهاي گذش  كنيم، نداريم و باز هم متاس
به دليل حمايت نشدن كافي، موقعيت خود را از دست داده اند.

براي برون رفت از اين شرايط بايد حضور فعاالن اقتصادي 
عالوه بر حقوقدانان و مقامات دولتي را مغتنم شمرد. اگر فعال 
اقتصادي متقاعد شود كه نظام جامع حمايت از حقوق مالكيت 
فكري و صنعتي براي حمايت از وي و نشان تجاري آن در بازار 
بين المللي كه بازاريابي و در آن استقرار پيدا كرده، مهياست، به 

ثبت برند و نشان تجاري خود تشويق و ترغيب خواهد شد.

رتبه 21 نرخ بيكاري جهان 
متعلق به ايران است

ــت و يكمي  ــاره به رتبه بيس صندوق بين المللي پول با اش
ــال 2012 اعالم  ــران از نظر نرخ بيكاري در جهان طي س اي
ــپانيا و پرتغال در اين سال  ــور اروپايي از جمله اس كرد 12 كش

نرخ بيكاري بيشتري از ايران داشته اند.
ــار  ــدوق بين المللي پول با انتش ــنيم،  صن ــه گزارش تس ب
ــان از رتبه  ــور جه ــه نرخ بيكاري در 106 كش ــار مربوط ب  آم
بيست و يكمي ايران از اين نظر خبر داد.براساس اين گزارش، 
نرخ بيكاري ايران در پايان سال 2012 به 12/47 درصد رسيد 

كه اين رقم از نرخ بيكاري 20 كشور كمتر بوده است.
ــورهاي مورد بررسي، مقدونيه باالترين نرخ  در ميان كش
بيكاري در جهان را به خود اختصاص داده است. نرخ بيكاري 

اين كشور در اين سال 31/3 درصد اعالم شده است.
ــا نرخ بيكاري ــني و هرزگوين ب ــور،  بوس  پس از اين كش

 28 درصدي و آفريقاي جنوبي با نرخ بيكاري 25/2 درصدي 
به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفته اند.

ــده  بروز بحران اقتصادي در منطقه يورو و اروپا باعث ش
است برخي كشورهاي اين قاره در ميان ركوردداران بيكاري 
ــپانيا مقام چهارم  ــور صنعتي اس در جهان جاي بگيرند. كش
جهان از نظر باال بودن نرخ بيكاري در سال 2012 را به دست 
ــور در اين سال 25 درصد  ــت. نرخ بيكاري اين كش آورده اس
ــده است.پرتغال نيز با نرخ بيكاري 15/65 درصدي  اعالم ش

رتبه دهم جهان را به خود اختصاص داده است.

 دستور ناگهاني براي 
واگذاري معادن بزرگ كشور 

رئيس هيات عامل ايميدرو در حالي دستور واگذاري معادن 
ــور را به صورت استخراج و فروش به بخش  مهم و بزرگ كش
ــم در ماه هاي پاياني خود  ــي صادر كرد كه دولت ده خصوص

قرار دارد.
ــازمان ميراث  ــه گزارش مهر، امير اميني كه بتازگي از س ب
ــگري به مهم ترين سازمان توسعه اي ايران  فرهنگي و گردش
ــه استخراج تا  ــت تا پروس ــتور داده اس كوچ كرده، بتازگي دس

فروش معادن مهم كشور به بخش خصوصي واگذار شود.
ــه پايان كار دولت  ــت كه تنها چند ماه ب ــن در حالي اس اي
ــت معادن  ــت كه اگر قرار اس دهم باقي مانده و طبيعي آن اس
ــن كار در دولت يازدهم  ــوند، اي ــزرگ و مهم خصوصي ش ب

صورت گيرد.
ــرادف با ارزش افزوده  ــه مت در همين حال، معدن في نفس
ــت كه تاكنون دولت حضور خود را  ــت، به همين دليل اس اس
ــزرگ حفظ كرده تا با بهره برداري و نظارت عالوه  در معادن ب
ــت از معادن، بتواند اين ارزش افزوده را در اختيار ملت  بر صيان
ــرار دهد، حال اگر اين ارزش افزوده در ماه هاي پاياني دولت  ق
ــرد، مي تواند با ابهامات  ــار بعضي افراد خاص قرار گي در اختي
ــد.برخي معادن مانند سنگ آهن داراي  ــترده مواجه باش گس
ــتند و واگذاري انحصاري استخراج و  مشتريان متعددي هس
ــت در آينده اين بخش را با  فروش به افرادي خاص ممكن اس
مشكالت بسياري روبه رو كند و در اين صورت هزينه توليد را 
ــدگان محروم از ماده معدني باال برده و ممكن  براي توليدكنن

است باعث خروج آنها از بازار شود.

ستاد مبارزه با قاچاق: 
كانتينرهاي تلفن همراه چيني 

قاچاق است 
ــارزه با قاچاق  ــتاد مركزي مب ــي س معاون نظارت و بازرس
ــرد: واردات چند كانتينر تلفن همراه چيني  ــالم ك كاال و ارز اع
ــتفاده از ارز مرجع غيرقانوني بوده و قاچاق محسوب  با سوءاس

مي شود.
ــن نكوپندار در گفت وگو با ايرنا افزود: ستاد مركزي  محس
ــط  ــا قاچاق كاال و ارز ضمن تاكيد بر اعالم جرم توس ــارزه ب مب
ــرك در مورد پرونده مربوط به ورود غيرقانوني چند كانتينر  گم
تلفن همراه، در مقاطع و مراحل مختلف از زمان كشف تخلفات 
ــف ابعاد مختلف موضوع  مذكور اقدامات متعددي جهت كش
انجام داده و به هيچ وجه درخصوص عدم تحقق بزه قاچاق به 

اقناع و ايقان نرسيده است.
وي افزود: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز همچنان 
ــاري دارد و در حال پيگيري  بر تنوير زواياي مبهم پرونده پافش
ــد پرونده جهت حفظ حقوق حقه بيت المال و جلوگيري از  رون
ــرلوحه قرار دادن فرمان رهبر معظم انقالب در  تضييع آن با س

تحقق سال حماسه اقتصادي است. 
ثبت مشخصات انبارهاي دولتي و خصوصي

ــوي ديگر معاون ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و  از س
ارز آخرين مهلت ثبت مشخصات انبارهاي دولتي و خصوصي 
ــال جاري اعالم كرد و گفت:  ــامانه انبارها را ابتداي تير س در س
سامانه جامع انبارها با هدف صدور الكترونيكي بارنامه و قبض 
انبار، كنترل و پيشگيري از تحويل، نگهداري و حمل كاالهاي 
ــاق، جعل و تقلبي و مديريت دولت بر موجودي كاالها در  قاچ

انبارها براي تنظيم واردات بازار در دست تهيه است.

دبيركل كانون صرافان مي گويد، بازار قيمت 3500 توماني 
ــكا را به عنوان يك نرخ منطقي پذيرفته و  ــراي هر دالر آمري ب

احتمال نوسان آن كاهش يافته است.
ــرايط كنوني بازار ارز و مشخص  به گزارش خبرنگار ما، ش
ــياري از  ــده تا بس ــبب ش نبودن آينده قيمت ها در اين بازار س
ــه توليدكنندگان كه مصرف كننده ارز  ــران بازار و از جمل بازيگ
ــتند، به دليل ريسك  موجود قيمتي فعاليت  اقتصادي خود  هس
را كاهش دهند. اين مساله به وضوح در بازارهايي چون خودرو 
ــاهده  ــي از جمله روغن قابل مش و حتي برخي كاالهاي اساس
ــه تالش هاي زيادي در  ــن اتفاق در حالي رخ داده ك ــت. اي اس
جهت كاهش نرخ دالر صورت گرفته؛ اما تاكنون پاسخ مثبتي 
ــت. با وجود اين برخي كارشناسان بر  از بازار دريافت نكرده اس
اين باورند كه بازار بايد روند طبيعي خود را طي كند تا پس از يك 
ــبي، نرخ  ارز مسير كاهشي در پيش بگيرد. دبيركل  آرامش نس
ــه معتقد به برقراري  ــت ك كانون صرافان از جمله افرادي اس
ــاني در  ــت. احمد لواس ــال جاري اس آرامش در بازار از اوايل س
گفت وگو با خبرنگار ما مي گويد: اكنون ديگر بازار پذيرفته كه 
ــداد نجومي هم كه  ــت و آن اع ــت ارز ده هزار تومان نيس قيم
ــخن مي گفتند، وجودندارد. او خاطرنشان كرد:  برخي از آن س
ــياري از ديدگاه هاي كارشناسي در  ــته بس ما در ماه هاي گذش
ــم. اين ديدگاه ها همگي بر نرخ  ــن خصوص را رصد كرده اي اي
ــا 3500 تومان به عنوان نرخ ــي يعني بازه اي بين 3200 ت  فعل

 پذيرفته شده بازار تأكيد دارند. به بازار هم كه مراجعه مي كنيم 
مي بينيم كه اكنون بازار اين قيمت ها را پذيرفته است.

 آرامش بازار در قيمت 3500
ــر نرخ هاي پيش گفته بازار  ــا آيا اين نرخ ديگر مانندديگ ام
ــت كه  ــي اس ــد؟ اين پرسش ــتخوش تغيير نخواهد ش ارز دس
دبيركل كانون صرافان اين گونه به آن پاسخ مي دهد: كار ما با 
قيمت هاست. زماني در اواخر سال گذشته نرخ دالر روي 2800 
تومان توقف كوتاهي داشت؛ اما مشخص بود كه اين رقم پايدار 
ــت. در مقطعي ديگر، قيمت ها تا  ــت و افزايش خواهد ياف نيس
ــخص بود  ــراي هر دالر باال رفت؛ باز هم مش ــان ب 3700 توم
ــه اين قيمت هم پايدار نبوده و كاهش مي يابد. نتيجه همان  ك
شد كه در ديدگاه هاي كارشناسي بر آن تأكيد شده بود. قيمت 
ــوي بازار پذيرفته  ــان با اندكي اختالف اكنون از س 3500 توم

شده و شاهد يك ثبات نسبي در اين زمينه هستيم.
 اميدهايي براي كاهش نرخ ارز

ــرخ دالر راه هايي وجود  ــاني، براي كاهش ن به گفته لواس
ــد. او  ــد اين فرآيند با تأملي دقيق همراه باش ــه البته باي دارد ك
ــه نمي توان در اين خصوص بانك ها را از صحنه  با بيان اين ك
ــان كرد: در صورتي كه بانك ها هم  ــت، خاطرنش دور نگه داش
براي كنترل نرخ شناور در بازه قيمتي 3500 تومان وارد عمل 
ــوند، مي توان انتظار داشت كه در آينده قيمت ها سير نزولي  ش

به خود بگيرد.

ــناور مديريت شده است كه  اين گفته دقيقا همان نظام ش
ــود. اما  ــاره آن بحث هاي متفاوتي ارائه مي ش ــن روزها درب اي
ــت كه بانك ها مي توانند با  ــركل كانون صرافان معتقد اس دبي
ــدن نرخ بازار آزاد  ــتر ش خريد يا عرضه دالر مانع كمتر يا بيش
ــده او، اگر  ــوند. به عقي ــكل گيري داللي هاي زيان آور ش و ش
ــرخ ارز بپذيرند و براي  ــران يك عدد را به عنوان ن ــه بازيگ هم
ــتن آن تالش كنند، مي شود گفت ثبات در بازار ادامه  نگه داش

خواهد يافت.
ــاني بر اين نكته تأكيد دارد كه اگر تالش بايد بر اين  لواس
باشد كه نرخ مذكور حفظ شود، اين امر در نهايت روند كاهشي 

قيمت ها را به دنبال خواهد داشت.
 افزايش عرضه ارز با تثبيت نرخ

ــات قيمتي در بازار ارز  ــه گفته اين فعال اقتصادي، اگر ثب ب
ايجاد شود خيلي از تاجران يا توليدكنندگاني كه اكنون نگران 
ــتند، وارد بازار مي شوند. دالرهايي هم كه  آينده قيمت ها هس
ــدف ذخيره ارزش  ــوان يك دارايي و با ه ــط مردم به عن توس
ــود و به ارزهاي خانگي معروف است، پس از  نگهداري مي ش
مدتي وارد بازار خواهد شد. يعني عرضه كاال همزمان با عرضه 

دالرصورت مي گيرد.
ــي مي توان به اين امر اميدوار  ــه تصريح مي كند زمان او البت
ــود. آن وقت با همين  ــود كه ثباتي چندماهه در بازار برقرار ش ب
ــاي موجود مي توان ارز مورد نياز بازار را تأمين كرد و  صرافي ه

فشاري هم متوجه دولت و بانك مركزي نمي شود.
 پيشنهادي براي مركز مبادالت ارزي

ــي به حضور  ــن اظهارات متك ــد اي ــه به نظر مي رس گرچ

ــركل كانون صرافان  ــد اما دبي ــت صرافان در بازار باش و فعالي
ــاي اقتصادي با حضور  ــد: در صورت رونق فعاليت ه مي گوي
ــان حاضرند از فعاليت هاي  ــا يا مركز مبادالت، صراف بانك ه
ــاير  فعلي كنار رفته و به كار اصلي خود براي برطرف كردن س

نيازهاي ارزي فعاالن اقتصادي بپردازند.
او پيشنهاد خود را براي بهبود فعاليت  مركز مبادالت ارزي 
ــه جاي اين كه گفتند  ــه مطرح مي كند: چه بهتر بود ب اين گون
ــد،  ــادالت 2 درصد پايين تر از نرخ بازار آزاد باش ــرخ مركز مب ن
ــد اين نرخ را 2 درصد باالي بازار آزاد تعيين مي كنيم،  مي گفتن
چون در اين شرايط صادركنندگان رغبت بيشتري براي عرضه 
ــتند. به اين ترتيب مركز مبادالت  ارزهاي خود در اين بازار داش
مي توانست با مكانيسمي كه براي ثبت سفارش و تخصيص ارز 

دارد، زمينه هاي ايجاد گشايش در بازار را فراهم كند.
 ارز بدون فاكتور؟!

ــد و فروش ارز بدون  ــده بود كه خري ــش از اين اعالم ش پي
ــاني اين امر را در مبادالت روزانه  ــت. لواس فاكتور، قاچاق اس
ــون در هيچ يك از  ــاري مي داند و مي گويد: اكن ــا ج صرافي ه
ــود و همين  ــاي مجاز، ارز بدون فاكتور ارائه نمي ش صرافي ه
ــالمت مبادالت در اين بخش  ــاله دليل محكمي براي س مس
ــت. او تأكيد مي كند: مردم اختيارشان دست خودشان است  اس
كه از كجا خريد كنند. اما آنهايي كه به مشكل برخوردند معموال 

از جمله افرادي هستند كه از صرافي مجاز خريد نكرده اند. 
 صرافي هاي غيرمجاز

اكنون 652 صرافي مجاز در كل كشور فعاليت مي كنند كه 
ــت. اين موضوع ديگري  ــن تعداد 237 مورد در تهران اس از اي

است كه دبيركل كانون صرافان به آن اشاره مي كند. با وجود 
ــد كه چرا تعداد صرافان فعال  اين قدري عجيب به نظر مي رس
ــت كه به عنوان  ــتر از رقمي اس ــيار بيش فقط در پايتخت، بس

صرافي هاي مجاز كل كشور اعالم شده است.
ــوال چيزي جز فعاليت غيرمجاز نمي تواند  ــخ اين س  پاس
ــتگاه هاي نظارتي و مراجع  ــط دس ــد؛ امري كه بايد توس باش
ــي قرار گرفته و  ــط بخصوص بانك مركزي مورد بررس ذي رب
به منظور جلوگيري از بروز اختالل در بازار ارز، ممنوعيت هاي 
جدي در برابر فعاليت صرافان غيرمجاز وضع شود.  متن كامل 
گفت و گوي جام جم با دبير كل كانون صرافان بزودي منتشر 

مي شود. 
 برخورد تعزيراتي با غيرمجازها

ــالم كرد: افتتاح  ــال ، بانك مركزي ديروز اع در همين ح
ــعبه غيرمجاز توسط صرافي ها مشمول قانون نحوه اعمال  ش
ــت. اين  ــده اس تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز ش
بانك طي بخشنامه اي خطاب به شركت هاي صرافي سراسر 
كشور افزود: شركت هاي صرافي كه بدون اخذ مجوز از بانك 
مركزي اقدام به افتتاح شعبه كنند، مشمول قانون نحوه اعمال 
تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز شده و تحت پيگرد 

قانوني قرار خواهند گرفت.
ــتورالعمل  ــق مفاد دس ــنامه : مطاب ــن بخش ــاس اي  براس
ــيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها و  افتتاح شعبه  اجرايي تأس
ــط صرافي هاي نوع اول به طور كلي ممنوع بوده و صرفا  توس
ــركت هاي صرافي نوع دوم مي توانند پس از اخذ مجوزهاي  ش

الزم از بانك مركزي شعبه يا نمايندگي داير كنند.

بازار، دالر3500 توماني را پذيرفته است
دبيركل كانون صرافان در گفت و گو با جام جم :

ــه 92 قاطعانه بر نظر  ــيون تلفيق بودج در حالي كه كميس
ــهم بودجه يارانه نقدي در تركيب درآمد  خود براي كاهش س
هدفمندي يارانه ها و قطع يا كاهش رقم يارانه نقدي پافشاري 
ــاره روندي معكوس  ــن موضوع ديروز به يكب ــرد، اما اي مي ك

گرفت و نظر دولت در اين باره تامين شد.
به گزارش خبرنگار ما، كميسيون تلفيق، بودجه درخواستي 
دولت از محل درآمد هدفمندي يارانه ها را از 120 هزار ميليارد 
ــش داد تا دولت اعالم  ــه 50 هزار ميليارد تومان كاه ــان ب توم
ــط  افزايش نمي يابد بلكه  ــم يارانه نقدي نه فق ــد با اين رق كن
ــكان قطع يا كاهش آن وجود دارد. حتي اجراي  مرحله دوم  ام
ــت. دولت حتي چند بار تالش  هدفمندي نيز امكان پذير نيس
ــاعد كميسيون تلفيق براي تجديد راي گيري در  كرد نظر مس
ــتور كار قرار  ــن باره را جلب كند، اما حتي تقاضا براي در دس اي

گرفتن تجديد راي نيز راي نياورد تا دولت نااميد شود.
با اين حال ديروز ورق برگشت  زيرا  فقط در طول يك روز، 
كميسيون تلفيق نه فقط راي قبلي خود را شكست بلكه مجوز 
هزينه كرد دولت از محل درآمد هدفمندي براي پرداخت يارانه 
ــه 42 هزار ميليارد تومان  ــدي را از 22 هزار ميليارد تومان ب نق
ــانيد تا همه در جستجوي علت اين عقب نشيني باشند. به  رس
دنبال اين تصميم، دولت اعالم كرد قطع يا كاهش يارانه نقدي 

منتفي شده و يارانه به روال قبلي قابل پرداخت خواهد بود.
 الريجاني: شيوه پرداخت يارانه ها تغيير نكند

اين امر در حالي اتفاق افتاد كه ديروز علي الريجاني، رئيس 
ــه كميسيون تلفيق حضور يافت و درخواست  مجلس در جلس

كرد شيوه پرداخت يارانه ها تغيير نكند.
ــاره به بحث  ــت، رئيس مجلس با اش ــه گزارش خانه مل ب
ــه فقط چند ماه  ــت: با توجه به اين  ك ــدي يارانه ها گف هدفمن
ــيوه پرداخت  ــت كه ش تا پايان دولت دهم باقي مانده، بهتر اس
ــرا جدا كردن  ــه پيدا كند، زي ــان صورت ادام ــا به هم يارانه ه

دهك ها كار مشكلي است و چالش برانگيز مي  شود.
 نماينده مردم قم در مجلس افزود: با توجه به انتخابات آينده 
ــي كشور، بهتر است كه در  و تغيير و تحوالت در اوضاع سياس
ــال تمام موارد موردنياز در نظر گرفته شده و  قانون بودجه امس

اموري كه ذاتا بودجه اي نيست مدنظر قرار نگيرد.
ــرد: اولين  ــردم در مجلس نهم تصريح ك ــن نماينده م اي
ــت كه يك  ــكيل دولت جديد اين اس اقدام مجلس پس از تش

بحث تخصصي بين مجلس و دولت درخصوص نحوه اجراي 
ــت از توليد  ــام پذيرد تا قانون حماي ــدي يارانه ها انج هدفمن

بدرستي انجام شود.
 درآمد ثابت ماند اما سهم يارانه نقدي زياد شد

ــيون تلفيق  ــخنگوي كميس در همين حال جعفر قادري، س
بودجه 92، جزئيات تغيير مصوبه كميسيون تلفيق و تامين بودجه 

الزم براي ثابت ماندن رقم فعلي يارانه نقدي را اعالم كرد.
ــدد قانون  ــي مج ــادري به بررس ــارس، ق ــه گزارش ف ب
هدفمندسازي يارانه ها در كميسيون متبوعش اشاره و تصريح 
كرد: در موضوع هدفمندسازي يارانه ها، ديروز صبح پيشنهادي 
ــد مبني بر اين  كه سقف منابع هدفمندي تغيير نكند  مطرح ش
و فقط مصارف منابع قانون يارانه ها تغيير كند كه اين پيشنهاد 

به تصويب رسيد و سپس پيشنهاد ديگري مطرح شد مبني بر 
ــان درآمد هدفمندي يارانه ها،  ــن  كه از 50 هزار ميليارد توم  اي
42 هزار ميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي به مردم پرداخت 
ــت و توليد ــان بين بخش بهداش ــارد توم ــود و 8000 ميلي  ش

 توزيع شود.
 يارانه نان ديگر پرداخت نمي شود

با وجود تامين كسري بودجه يارانه نقدي از سوي مجلس، 
ــازي يارانه ها اعالم كرد: امسال يارانه  ــتاد هدفمندس دبير س
ــته  ــال گذش نقدي نان به صورت جداگانه به مردم همچون س

پرداخت نخواهد شد.
محمدرضا فرزين در گفت وگو با مهر در مورد پرداخت يارانه 
ــال يارانه نقدي جداگانه اي  ــال 92 گفت: امس نقدي نان در س
ــته به نان نخواهيم داد، سال گذشته با توجه  ــال گذش مانند س
ــود يارانه نقدي  ــت نان اتفاق افتاده ب ــي كه در قيم به افزايش
ــتان خانوار  ــاب سرپرس جداگانه اي به عنوان يارانه نان به حس
ــد، اما به دليل اين كه امسال قيمت نان افزايش نيافته  واريز ش

است، بنابراين يارانه اي نيز براي آن واريز نخواهد شد.
ــد منتظر ماند  ــوع اين اظهارات باي ــال با توجه به مجم ح
ــاي انرژي  ــه قيمت فعلي حامل ه ــت چقدر بايد ب ــد دول و دي
ــن يارانه نقدي ــا منابع الزم براي پرداخت همي ــه كند ت  اضاف

 44 هزار و 500 توماني تامين شود.
 به اين ترتيب مردم در حالي گراني جديد حامل هاي انرژي 
ــدي احتماال زياد افزايش  ــل مي كنند كه رقم يارانه نق را تحم

نخواهد يافت.

ــودرو در دو  ــمكش، از ديروز فروش خ ــه ماه كش بعد از س
ــاز دولتي با قيمت هاي اصالح شده  ــركت بزرگ خودروس ش
جديد آغاز شد تا مصرف كننده هاي خودرو، به دور از تنش هايي 
كه مدت ها بازار را به خواب و ركود فرو برده بود به نمايندگي ها 

مراجعه و  خودرو خريداري كنند.
ــايپا و  ــنبه هفته جاري، س ــزارش خبرنگار ما، يكش ــه گ ب
ايران خودرو با انتشار اطالعيه هايي، فهرست  قيمت هاي جديد 
ــر كردند كه در اين  برخي محصول هاي پرفروش خود را منتش
ــت، بعضا كاهش هاي بيش از دو ميليون توماني  قيمت  فهرس
برخي خودروها هم ديده مي شد. اين فهرست ها به تائيد شوراي 
رقابت هم رسيد و قطعي شد. در همين حال خودروسازان ديروز 
اعالم كردند، بازار خودرو به آرامي در حال خارج شدن از ركود 

بوده و فروش آنها افزايش يافته است.
ــايپا در اين  محمدعلي قادري، معاون بازاريابي و فروش س
ــركت از ديروز  بر اساس  باره گفت: فروش محصوالت اين ش

قيمت هاي جديد انجام شده است. 
ــتريان و  ــح كرد: با توجه به تقاضاي باالي مش وي تصري
براي كنترل بازار  فعال فروش از طريق كد ملي انجام مي شود 
ــتگاه خودرو  و متقاضيان با هر كد ملي  فقط مي توانند يك دس

خريداري  كنند. 
ــر محصوالت گروه  ــالم قيمت ديگ ــوص اع  وي در خص
ــايپا نيز گفت: اين قيمت ها بزودي از طريق  ــازي س خودروس

شوراي رقابت بررسي و اعالم خواهد شد.
ــن اميري، مدير بازاريابي و فروش اين خودروساز  اميرحس
ــاعات اوليه بعد از  ــنبه و در همان س هم اعالم كرد:  عصر  يكش
ــاهد ثبت  نام  اينترنتي  پيش خريد   اعالم قيمت هاي جديد،  ش

صد دستگاه  تيبا و  250 دستگاه پرايد بوديم.   
ــروش ايران خودرو  ــاون بازاريابي و ف ــداهللا بابايي، مع عب
ــت، منتظر  رونق دوباره  ــا بيان  اين كه با ايجاد ثبات قيم ــز ب ني
ــاعات ابتدايي پس از  ــتيم، افزود: يكشنبه و در س فروش هس
اعالم قيمت هاي جديد، شاهد  پيش خريد 150 خودرو  از سوي 

متقاضيان از طريق سايت اينترنتي ايران خودرو بوديم. 
 تكليف قيمت رانا و تندر90 تا پايان هفته

ــوي ديگر زمان تعيين و اعالم  قيمت نهايي باقيمانده  از س
خودرو ها به سوال تبديل شده است. معاون بازاريابي و فروش 
ايران خودرو با اشاره به اين موضوع در مورد دليل اعالم نشدن 
قيمت جديد تندر و رانا به عنوان دو محصول پرمتقاضي گفت: 
ــي اين دو محصول از  ــه به اين كه هنوز نرخ تورم بخش با توج
ــوراي رقابت نهايي نشده، قيمت جديد اين خودروها  سوي ش

مشخص نشده است. 
ــي رانا و تندر از سوي بانك  ما منتظر اعالم نرخ تورم بخش
ــوراي رقابت هستيم تا براساس آن، قيمت جديد  مركزي به ش
اين دو محصول نيز مشخص شود. اميدواريم قيمت جديد رانا 

و تندر تا پايان هفته جاري مشخص شود. 

ــد خودروهايي مانند  ــت جدي ــن حال تعيين قيم در همي
ــوزوكي، محصوالت   ــاي چيني مونتاژي، مگان،  س خودروه
ــن و كرمان موتور نيز در  ــودرو، گروه بهم ــركت مديران خ ش
ــوي بانك  ــي اين خودروها از س ــار تعيين نرخ تورم بخش انتظ
ــهم باالي ارزبري اين خودروها  ــت و با توجه به س مركزي اس
 بايد ديد بانك مركزي چه ميزان تورم بخشي براي آنها تعيين 

خواهد كرد. 
 پرونده شكايت از خودروسازان مختومه شد

ــراي فرمول  ــل 90 مجلس نيز اج ــيون اص رئيس كميس
ــازان و بازگرداندن  ــوي خودروس ــذاري خودرو از س قيمت گ
ــدن پرونده  ــاوت به خريداران را به معناي مختومه ش مابه التف

شكايت از خودروسازان دانست.
ــدن  ــت: پس از طوالني ش ــنا گف ــي  پورمختار به ايس عل
ــي هاي قيمتي درباره قيمت خودروهاي داخلي باالخره  بررس
ــوراي رقابت تبعيت  ــازان از فرمول تعيين قيمت ش خودروس
ــد خودروهاي پرتيراژ ايران خودرو و  كردند و قيمت هاي جدي
ــون و 420 هزار تومان  ــزار تا دو ميلي ــايپا حداقل از 320 ه س
ــش كه تكليف پرونده  ــخ به اين پرس كاهش يافت.وي در پاس
شكايت از خودروسازان چه مي شود، گفت: وقتي خودروسازان 
ــوراي رقابت تبعيت مي كنند ديگر  از فرمول قيمت گذاري ش
ــان ديگر پرونده  ــا ندارد ، به بي ــكايت معن پيگيري پرونده ش

شكايت خودبه خود مختومه شد.

بازگشت دوباره مشتريان به بازار خودرو 
ايران خودرو و ساپيا اعالم كردند مردم خريد خودرو را از سر گرفته اند 

يار انه نقدي ثابت ماند
سهم يارانه نقدي در درآمد هدفمندي از 22/5 به 42 هزار ميليارد تومان رسيد و كاهش يا قطع يارانه نقدي منتفي شد

 اروپا امسال نيز 
از ركود اقتصادي خارج نمي شود

ــل، اروپا امسال نيز از  ــاس پيش بينى هاى بروكس بر اس
ركود اقتصاد خارج نخواهد شد.

ــبكه خبرى  به گزارش واحد مركزي خبر و  به نقل از ش
يورونيوز، كميسيون اروپا تاكيد كرد در ارقام پيش بينى شده 
ــاد نخواهد كرد؛ در  ــد اقتصادى اروپا تغييرى ايج براى رش
ــال نيز از ركود اقتصادى خارج نخواهد شد.  نتيجه اروپا امس
ــزان توليد  ــيون اروپا، مي ــاس پيش بينى هاى كميس بر اس
ــال 0/4 درصد كاهش  ــه يورو امس ــص داخلى منطق ناخال

خواهد داشت.
ــارهاى  ــيون اروپا تحت فش ــن چارچوب، كميس در همي
ــى خود در موضوع كاهش  ــد از جزم انديش فزاينده مجبور ش
ــاندن  ــورها براى رس ــرى بودجه بكاهد و به برخى كش كس
ميزان كسرى بودجه خود به رقمى كه براى كشورهاى عضو 

اتحاديه اروپا مجاز شمرده شده است زمان بيشترى بدهد.
ــور عضو منطقه يورو هستند كه  ــه و اسپانيا دو كش فرانس
ــتر به آنها زمان داده است تا  ــال بيش ــيون اروپا دو س كميس
ــه 3 درصد كل توليد ناخالص  ــرى بودجه خود را ب ميزان كس

داخلى شان برسانند.
ــد اقتصادى در منطقه يورو تا  ــا اين اوضاع و احوال، رش ب
سال 2014 محقق نخواهد شد. اين در حالى است كه ميزان 
ــون در اتحاديه اروپا به 11/1 درصد و در منطقه  ــكارى اكن بي

يورو به 12/2 درصد جمعيت فعال آنها رسيده است.
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نهاونديان: آرامش به بازار ارز 
بازگشته است 

ــش خصوصي از  ــوي دولت و بخ ــوراي گفت وگ دبير ش
ــنامه بانك مركزي ــت آرامش به بازار ارز با ابالغ بخش  بازگش

ــم  ــت: حج ــر داد و گف ــته خب ــدات گذش ــوص تعه  در خص
ــده اند،  ــيط مجدد ش ــي معوق كه به موجب ماده 29 تقس  بده

به 14 هزار و 600 ميليارد تومان رسيده است.
ــان درخصوص ــد نهاوندي ــارس، محم ــزارش ف ــه گ  ب

ــوراي گفت وگوي دولت و بخش  ــت ش ــي و يكمين نشس  س
ــزي در اين  ــاون ارزي بانك مرك ــي اظهار كرد: مع خصوص
ــرايط تحقق مصوبه تعهدات ارزي  ــي از ش ــت، گزارش نشس
ارائه كرد. بر اين اساس در اجراي اين مصوبه، ابهاماتي درباره 
ــده بودند وجود داشت كه به كمك  كاالهايي كه ترخيص نش
ابالغ بخشنامه ديگري رفع ابهام شد و به اين دست كاالها نيز 
ارز الزم اختصاص يافت و اين مسأله آرامش نسبي در بازار ارز 

را به دنبال داشته است.
ــدادي از  ــزارش، درجه عمل تع ــق اين گ ــزود: طب وي اف
ــت؛  ــور در رابطه با اين مصوبه كمتر بوده اس ــاي كش بانك ه
ــد جلسات ويژه اي در بانك مركزي با حضور  بنا بر اين مقرر ش
بخش ارزي و نظارتي اين بانك تشكيل شود و با همكاري اتاق 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رفع مشكالت اين بانك ها 
ــود.رئيس اتاق ايران گفت: اگر تشخيص داده شود كه  اقدام ش
در اجراي اين بخشنامه تخلفي از سوي بانك ها صورت گرفته 

است، برخورد الزم با آن بانك خواهد شد.
ــه بعدي نشست، به  ــتور جلس نهاونديان با بيان اين كه دس
ــون هدفمندي اختصاص يافت، اظهار  مرحله دوم اجراي قان
كرد: اگر هر آن چه در برنامه چهارم و پنجم توسعه درخصوص 
ارز مطرح شده بود، عملياتي مي شد وضع اقتصادي مطلوب تري 

را پس از اجراي مرحله اول قانون هدفمندي شاهد بوديم.
ــار ماهه،  ــت چه ــي يك فرص ــد ط ــرار ش ــزود: ق وي اف
ــتگاه هاي ذي ربط و اتاق، با همكاري اقتصاددانان، طرح  دس
ــازي يارانه ها و  جديدي براي اجراي صحيح قانون هدفمندس
سازگار با واقعيات اقتصادي كشور ارائه كنند. همچنين گزارش 
دو ماهه از عملكرد فعاليت هاي اين كارگروه در اختيار شوراي 

گفت و گو قرار مي گيرد.
ــن افزايش ــت  همچني ــت: در اين نشس ــان گف  نهاوندي

ــركت  ــط ش ــا 15 درصدي بي دليل قيمت نهاده ها توس  10 ت
پشتيباني امور دام و نوسانات اخير قيمت روغن در بازار به دليل 
برخي ناهماهنگي هاي اجرايي، مورد توجه قرار گرفت و مقرر 

شد پيگيري هاي الزم در اين خصوص انجام شود.



سجاد روشني /  گروه فرهنگ و هنر

ــه از آن با عنوان  ــاب تهران ك ــي كت ــگاه بين الملل نمايش
پربازديدكننده ترين نمايشگاه كتاب جهان ياد مي شود، امسال 
خلوت تر از دوره هاي قبل، در حال برگزاري است. كارشناسان 
هم در برابر اين اتفاق از يك سو ابراز نگراني مي كنند و از سوي 
ــوي تخصصي شدن  ديگر افت تعداد مخاطبان را گامي به س

نمايشگاه ارزيابي مي كنند.
ــگاه  ــمين نمايش ــت و شش ــن روز از بيس ــروز، هفتمي ام
ــود كه بسياري  بين المللي كتاب تهران در حالي برگزار مي ش
ــد، از خلوتي راهروها  ــال به مصلي رفته ان ــاني كه امس از كس
ــال هاي قبل  ــه با س ــم بازديدكنندگان در مقايس ــزان ك و مي
ــگفت زده اند.  اين موضوع را حتي در ميزان ازدحام جمعيت  ش
خطوط مترو كه به ايستگاه هاي شهيد بهشتي و مصلي منتهي 
ــال هاي قبل  ــوند، مي توان ديد كه ديگر از آن ازدحام س مي ش
خبري نيست. راهروهاي بخش هاي مختلف نمايشگاه حتي 
ــتان مصلي كه محل گردهمايي ناشران عمومي است،  شبس
ــران هم اين كاهش مخاطب را  ــد و ناش خلوت به نظر مي رس

محسوس عنوان مي كنند. 
ــه فرهنگي شهر كتاب  مهدي فيروزان مديرعامل موسس
ــگاه كتاب رفتم با  ــال كه به نمايش ــه خبرنگار ما گفت: امس ب
ــدم. سال هاي قبل من  كاهش بازديدكنندگان كتاب مواجه ش
ــگاه مي رفتم و مدام تنه ام  ــنبه و جمعه نمايش در اولين پنجش
ــال هم در  ــر بازديدكنندگان مي خورد. اتفاقا امس ــه تنه ديگ ب
ــنبه و جمعه به نمايشگاه رفتم ولي راهروها خيلي  اولين پنجش

خلوت بود.
ــابـ  كه  ــهر كت ــه ش ــون در موسس ــا اكن ــزود: م وي اف
ــهر كتاب را زيرمجموعه خود داريمـ  در حال  ــگاه ش 60فروش
ــتيم و تاكنون به اين نتيجه رسيده ايم كه حجم  ــي هس بررس
ــاب در فروش 30 تا  ــروش تغييري نكرده و تعداد كت ــي ف ريال

40درصد افت كرده است. 
ــهركتاب قيمت كتاب،  ــه فرهنگي ش مديرعامل موسس
ــي پيش از برگزاري انتخابات  ــائل اقتصادي، ابهام سياس مس
ــاي خارجي را به عنوان  ــكالت ارزي در بخش كتاب ه و مش
ــت و  ــش تعداد بازديدكننده هاي بيس ــن داليل كاه مهم تري
ــوان كرد و گفت:  ــگاه كتاب تهران عن ــمين دوره نمايش شش
ــگاه كتاب مي تواند موفق باشد كه چيزي بيش از  وقتي نمايش

فروشگاه هاي كتاب در سطح شهر عرضه كند. 
ــگاه كتاب  ــال معتقدم نمايش ــا اين ح ــروزان افزود: ب في
ــود، يكي از بهترين  ــكلي كه امروز برگزار مي ش ــران به ش ته
ــت. مردم در نمايشگاه كتاب تفريح  دستاوردهاي انقالب اس
ــد. ما اماكن تفريحي عمومي به معنايي كه در آن همه  مي كنن
ــكل  ــار كنار هم قرار بگيرند و بين آنان يك ديالكتيك ش اقش
ــرد، نداريم. اماكن تفريحي ما يا خاص گروهي از نخبگان  بگي

است يا خاص برخي ساكنان مناطق جغرافيايي خاص.
ــري از يك همگرايي  ــه داد: تنها جايي كه تصوي وي ادام
ملي از طبقات مختلف اجتماع با گرايش هاي مختلف سياسي 
ــگاه كتاب تهران است. نمايشگاه از  و اقتصادي است، نمايش
ــه عنوان يكي از  ــت و ب ــاط آفرين اس ديدگاه هاي مختلف نش

بهترين رخدادهاي فرهنگي بايد تقويت شود.
ــياوش باقرزاده، مديرعامل نشر هيرمند نيز در گفت وگو  س
ــگاه را قويا تائيد كرد  با جام جم كاهش بازديدكنندگان نمايش
ــون با افت  ــال تاكن ــگاه امس ــارات ما در نمايش و گفت: انتش
ــت و اين در حالي است كه  70درصدي فروش مواجه بوده اس

تقريبا قيمت كتاب ها دو برابر شده است.
او ادامه داد: نمايشگاه كتاب تهران به ما نشان مي دهد كه 
ــبد خانواده حذف مي شود و اين امر مي تواند  كم كم كتاب از س
ــكالت فرهنگي  ــد و مش ــته باش تبعات دراز مدت زيادي داش

فراواني را در آينده به بار آورد.
ــاور مديرعامل انتشارات سروش  علي رمضاني فراني، مش
ــال، كتاب فصل، جالل  ــابقه دبيري جوايز كتاب س نيز كه س
ــد و پروين اعتصامي را در كارنامه خود دارد، به جام جم  آل احم
ــرد كه آيا  ــوان ارزيابي ك ــع نمي ت ــوز به طور قاط ــت: هن گف
بازديدكنندگان نمايشگاه كتاب كم شده اند يا نه. بايد بر اساس 
اطالعات دقيق آماري يا سخن مسئوالن به اين نتيجه رسيد. 

صحبت هايي هم كه اين روزها درباره كاهش بازديدكنندگان 
نمايشگاه كتاب مطرح مي شود، بيشتر شهودي است.

ــمار بازديدكنندگان  ــه ش ــود ك ــه داد: اگر تائيد ش او ادام
ــت، بايد تحليل شود آنهايي كه امسال  ــگاه كم شده اس نمايش
ــر و طبقه اي بودند كه باز هم به  ــگاه آمدند از چه قش به نمايش
ــاري از ميان مخاطبان دوره هاي  ــگاه آمدند و چه اقش نمايش
ــاس اين  ــگاه نيامدند. بر اس ــه نمايش ــال ب ــي، ديگر امس قبل

اطالعات قضاوت دقيق تري مي توان داشت.
ــاره داليل  ــروش درب ــارات س ــاور مدير عامل انتش مش
ــگاه كتاب تهران گفت:  ــي كاهش مخاطب در نمايش احتمال
ــت يكي از  ــد. ممكن اس ــياري مي تواند دخيل باش عوامل بس
ــع آمدن كتاب هاي  ــد كه مان ــكالت ارزي باش داليل آن مش

جديد در بخش بين المللي شده است. 
رمضاني فراني با بيان اين كه كاهش مخاطب ممكن است 
ــگاه كتاب باشد، گفت: بايد  ــدن نمايش در نتيجه تخصصي ش
ــي شود چه اتفاقي افتاده كه امسال نمايشگاه تخصصي  بررس

شده است و چرا اين اتفاق در دوره هاي قبل رخ نداده است.
اين مدير فرهنگي گفت: من موافق برپايي نمايشگاه هاي 
ــتم.  ــگاه بين المللي كتاب تهران هس فرهنگي در كنار نمايش
ــگاه كتاب مي آيند. چه  مي گويند عده اي براي تفريح به نمايش
ــگاه كتاب  ــرادي دارد؟ اين كه عده اي براي تفريح به نمايش اي

بيايند خيلي بهتر از آن است كه به تفريحات ديگر بپردازند.
ــگاه كتاب بايد به قوت  ــي فراني گفت: پس نمايش رمضان
ــگاه هاي تخصصي كتاب  خود باقي بماند و در كنارش نمايش
ــگاه بين المللي كتاب  ــود. در آن صورت نمايش ــم برگزار ش ه
ــد و خريد و  ــته باش ــگاهي داش ــران مي تواند حالت نمايش ته

فروش كتاب در نمايشگاه هاي تخصصي انجام گيرد.
ــتان زبان و ادب  ــادل، رئيس فرهنگس ــي حدادع غالمعل
ــالمي  ــوراي اس ــي و نماينده مردم تهران در مجلس ش فارس
ــگاه كتاب تهران گفته بود  نيز روزهاي قبل در بازديد از نمايش
ــتقبال مخاطبان از نمايشگاه قابل پيش بيني  كه كم شدن اس

بوده است. 
ــود كه علي  ــوان مي ش ــا عن ــن اظهارنظره ــي اي در حال
ــمين نمايشگاه  كتاب تهران  ــماعيلي، رئيس بيست  و شش اس
ــنا گفته  ــگاه به ايس درباره  كاهش آمار بازيدكنندگان از نمايش
ــم نبوده و در  ــگاه ك ــت ، جمعيت بازديدكنندگان از نمايش اس
ــگاه بازديد كرده اند  ــون نفر از نمايش ــه روز اول، يك ميلي س
ــمارش بازديدكنندگان  ــان ش و مجموعه اي از افراد كه كارش
ــماري مي كنند، اما  ــراد را سرش ــت، در درهاي ورودي اف اس
ــال 30  هزار متر به فضاي نمايشگاه اضافه  به دليل اين كه امس
شده و بخش بين الملل نيز به خارج از مصلي منتقل شده است، 

تراكم جمعيت كمتر به چشم مي آيد. 
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 مخالفت هيات وزيران 
با اختصاص بودجه خريد آثار هنري

به گفته شاه آبادي، مخالفت هيات وزيران براي اختصاص يك دهم درصد از بودجه عمراني 
دستگاه هاي دولتي براي خريد آثار هنري، از اجرايي شدن اين طرح جلوگيري مي كند. 

ــاه آبادي، معاون هنري وزير فرهنگ و ارشاد  ــت خبري حميد ش به گزارش جام جم، نشس
ــته در بنياد رودكي برگزار شد تا او در اين نشست برنامه هاي سال جاري را  ــالمي روز گذش اس
در حوزه هاي تئاتر، موسيقي، هنرهاي تجسمي و مد و لباس تشريح كند. ازجمله موارد جالبي 
ــد، اعالم مخالفت هيات وزيران با اختصاص يك دهم درصد از  ــت مطرح ش كه در اين نشس
ــاه آبادي درباره اين موضوع  ــتگاه هاي دولتي براي خريد آثار هنري بود. ش بودجه عمراني دس
ــت؛ اما نه در اليحه دولت و نه در  ــيده اس ــال 92 هنوز به تصويب نهايي نرس گفت: بودجه س
ــده  ــيون تلفيق مجلس،  اين بودجه يك دهم درصدي براي خريد آثار هنري لحاظ نش كميس
است و دليل آن هم مخالفت هيأت وزيران است؛ بنابراين  ادامه طرح يك دهم درصدي خريد 

آثار هنري ديگر وجود ندارد.
ــال  ــش كه طرح يك دهم درصدي خريد آثار هنري س ــخ به اين پرس معاون هنري در پاس
گذشته هم شكست خورد، گفت: اين طرح شكست نخورد و از حيث ريالي هم براي هنرمندان 
ــاالنه 200 ميليون تومان از آثار هنري را  ــمي خوب بوده است. معاونت هنري س عرصه تجس
ــال گذشته اين مبلغ به  خريداري مي كرد، اما در طرح يك دهم درصدي خريد آثار هنري در س

يك ميليارد و 600 ميليون تومان افزايش پيدا كرد.
ــي از معاونت هنري  ــازي اداره تئاتر هم گفت: درباره اداره تئاتر پرسش او درباره وضع بازس
ــت و به عهده معاونت اداري و مالي  ــت اين معاونت خارج اس ــيد، زيرا كار اداره تئاتر از دس نپرس
وزارتخانه است. متأسفم كه در مجموعه اتفاقي اين چنين رخ مي دهد و كاري كه بايد پيش از 
اين و زودتر انجام مي شد، هزينه اي باال در پي داشته است. بايد دوستان به دستور وزير فرهنگ 
ــالمي تمكين كنند و هر چه زودتر كار بازسازي و بازگشايي اداره تئاتر انجام شود و  ــاد اس و ارش

اميدوارم اين اتفاق تا پايان دولت دهم رخ دهد.
ــت  ــنواره بين المللي تئاتر خياباني در ارديبهش ــاه آبادي درباره داليل لغو برگزاري جش ش
 امسال گفت: قرار بود، جشنواره تئاتر خياباني مريوان هم در مهر و هم در ارديبهشت برگزار شود 
ــنواره در مريوان اعالم كردند، آمادگي برگزاري اين جشنواره  ــئوالن برگزاري اين جش كه مس
ــت موكول  ــنواره از مهر به ارديبهش را در دو فصل ندارند؛ البته قصد ما اين بود كه برگزاري جش
ــيه هايي كه پيرامون  ــر نكرد.او درباره حاش ــود؛ اما محدوديت هاي مالي اين امكان را ميس ش
ــتاد ارجمند  ــنواره قرار بود به دبيري اس ــيقي نواحي وجود دارد، گفت: اين جش ــنواره موس جش
ــنواره را به صورت بين المللي برگزار  ــود، اما ايشان قصد داشتند جش ــي برگزار ش آقاي درويش
ــرايط مالي به ما اين اجازه را نداد و مجبور شديم با تغيير دبير جشنواره، آن را  ــفانه ش كنند. متاس

به شكل كشوري برگزار كنيم.
ــدن فقط  ــاد و با رد و بدل ش ــت پس از ارائه توضيحات معاون هنري وزارت ارش  اين نشس

سه پرسش از سوي خبرنگاران رسانه ها به دليل كمبود وقت آقاي شاه آبادي به پايان رسيد.

گزارش

اصل و خالصه ماجرا
ــدار به دستان: يكي از برنامه هاي جديد  تلويزيون  هش
ــت كه چندي  ــتان اس ــيقي برنامه دس ــوزه هنر موس در ح
ــجادي كه خود از شاعران  ــط  آقاي عباس س ــت توس اس
ــيقي است توليد  ــنا به ترانه و موس ــلط و آش و مجريان مس

و پخش مي شود.
ــاي متنوع و ديدني اش  ــن برنامه با توجه به بخش ه اي
ــت،  ــگ و قطعاتي دلپذير اس ــش نماآهن ــوام با پخ ــه ت ك
ــي در بين اهل فن پيدا كند،  ــته جايگاه و پايگاه خوب توانس
ــه و  ــا قطعا ادامه كار و موفقيت اين برنامه در گرو انديش ام
ــات و اهميت دادن به  ــز منطقي و متين بين موضوع تماي
ــيقي و موسيقيدانان مطرح شده در اين برنامه   جايگاه موس

خواهد بود.
با توجه به اين كه عباس سجادي، فردي كاردان و اهل 
ــته كه ضعف اين  ــت و همواره از منتقدان خواس مطالعه اس
ــد پيدا كند،  ــند و بگويند تا روندي روبه رش برنامه را بنويس
ــه افتادن در ورطه روزمرگي، تكرار  بايد بصراحت گفت ك
بيش از حد برنامه ها، تعارفات بيهوده و تريبون شدن برنامه 
ــوي كاركرد تبليغاتي  با حداقل چالش و نهايتا حركت به س
ــد اين برنامه را  ــت كه به نظر مي رس ــتن، از آفاتي اس داش

تهديد مي كند.
ــي چهارتا  ــت كه هركس كالس: اين چه صيغه اي اس
مخاطب پيدا مي كند فورا به فكر كالس گذاشتن مي افتد؟ 
ــوم دومش كار نداريم  ــه دو مفهوم! حاال به مفه كالس ب
ــالن خواننده يا  ــنيده ايد كه ف ــما هم ديده يا ش اما حتما ش
نوازنده جوان كه تازه مي خواهد سري بين سرها در بياورد 
ــد، آن هم نه در يكي  ــي برگزار مي كن فورا كالس آموزش
ــايد هم آنها بي تقصيرند و موضوع به  ــگاه! ش يا دو آموزش
ــكاري در اين حوزه برمي گردد!  ــرايط بد اقتصادي يا بي ش

خب بگذارند.
اركسترهاي فراموش شده: راستي از اركستر سمفونيك 
ــر از برنامه هاي  ــه خبر؟ ديگ ــيقي ملي چ ــتر موس و اركس
ــرت هاي پرمخاطب اين اركستر ها خبري  عمومي و كنس
ــياب افتاد و عاقبت گفته  ــت. مثل اين كه آب ها از آس نيس
ــه خبرگزاري مهر كه گويا در آغاز  ــين عليزاده ب جناب حس
به مذاق مسئوالن خوش نيامد و تكذيب شد، درست ازآب 
ــان در گفت وگو با مهر گفته بود:پرونده اركستر  درآمد؛ ايش

موسيقي ملي با كودتا بسته شد. (12دي1391   /  مهر).
ــاپ: اما يك خبر خوش هم به گوشمان رسيد  كافي ش
ــمي اركسترها؛ قرار است در  كه در عوض تعطيلي غيررس
ــاپ به راه بيفتد.حاال گذر  محوطه باز تاالر وحدت كافي ش
ــت و نگهباني و غيره تا چه حد  ــائل حراس از در تاالر و مس
ــاپ كمك مي كند، در آينده معلوم  به موفقيت كار كافي ش

مي شود.
ــم آخراالمر مثل  ــيقي ه ــكل الينحل: خانه موس مش
ــكن افتاد  ــاي ديگر در چاله تعاوني مس ــياري از نهاده بس
ــان  ــاز و بفروش ــوزي كه پيمانكاران و بس و در ورطه بالس
ــين  ــاخته اند، گرفتار آمد. اما در اين ميان عده اي موزيس س
ــم افتاده اند و جالب آن كه  ــيقي به جان ه و هنرجوي موس
در ظاهر هم، همه درست مي گويند! ولي مشكل همچنان 

الينحل باقي مانده است.
ــرار بوده پروژه  ــت كه ق ــل و خالصه ماجرا اين اس اص
ــاله تحويل داده شود، اما چون  ــتگرد يكس چكاوك در هش
يك سال به دوسال و بيشتر مبدل شده به تورم شديد يك 
ــبت  ــتري را بايد نس ــال اخير برخورده و اعضا وجه بيش س
ــد، نمي خواهند  ــون قرارداد دارن ــرارداد بپردازند و چ به ق
ــت مي گويند اما از  ــت و درس بپردازند. تا اينجا حق با آنهاس
اين طرف هم هيات مديره و پيمانكاران مي گويند اعضاي 
ــابي هم بوده اند كه در موعد مقرر وجهي را كه بايد  بدحس
مي دادند نداده اند و لذا پروژه با تاخير مواجه شده است؛ خب 

اينها هم درست مي گويند!
ــه معرفي افراد و آثار  ــد در اين هفته ب ــا بعد: مجال نش ت
ــت پرده،  ــده، مقوله تورهاي خارجي و اتفاقات پش برگزي
جوايز خودساخته، تعطيلي موسيقي در خانه هنرمندان و... 

حرفي و مطلبي بنويسيم. تا هفته بعد...!

ــينمايي حــــمله  يك  ــرانجام فيلم س نادر طالب زاده س
ناو آمريكايي به ايرباس ايراني را  كارگرداني مي كند. در اين 

فيلم ول كيمر و شان استون بازي خواهند كرد.
ــم با هدف افزايش  ــه گزارش جام جم، اين فيل  ب

ــور و با هدف حمايت از  توليد آثار فاخر در كش
آثار سينمايي در ارتباط با اهداف ارزشمند 
ــاي ايرباس  ــقوط هواپيم ــا موضوع س ب
ــيله ناو آمريكايي  ايراني A 300كه به وس
ــاي  ــال 1367 در آب ه ــنس س وينس

خليج فارس مورد هدف قرار گرفت، توليد 
خواهد شد.

ــتون  ــه كارگرداني پكس ــن فيلم ب اي
ــب زاده و  ــادر طال ــرز و ن وينت

ــرام  به ــي  تهيه كنندگ
ــادر  ن و  ــدري  حي
ــت  طالب زاده در دس

تهيه است.
ــكا  ــز در آمري ــي از آن ني ــه صحنه هاي ــاس» ك «ايرب
ــود با نقش آفريني بازيگران مطرح ايراني  فيلمبرداري مي ش
ــتون) و (ول كيمر) ساخته  ــان علي اس و خارجي همچون (ش
ــندگي اين فيلم به عهده اسكات فرانك و  ــود. نويس مي ش

مينا معصومي است.
ــه ميليون  ــران و آمريكا با بودجه س ــن فيلم در اي اي
ــوي دوربين  ــركت ريل نايت جل ــت ش دالري و حماي

مي برد. 
ــته باشد  ــت پخش كننده جهاني داش فيلم قرار اس
ــي آن اقدامات  ــراي پخش بين الملل و ب
ــت و  ــه اس ــورت گرفت الزم ص
فيلمنامه اش توسط بزرگان 
ــي  عرصه فيلمنامه نويس
ــي  بازنويس جهان 

مي شود.

طالب زاده، سقوط ايرباس ايراني را جلوي دوربين مي برد 

رونمايي از 600 مسجد تاريخي 
با حضور رئيس جمهور

ــجد تاريخي و  ــاماندهي 600 مس آيين رونمايي از مرمت و س
اماكن مذهبي كشور روز گذشته با حضور رئيس جمهور، مسئوالن 
ــور، جمعي از ائمه جمعه و جماعات و برخي  ميراث فرهنگي كش

سفراي كشورهاي اسالمي برگزار شد.
ــاجد در قالب  به گزار ش خبرنگار جام جم، كار مرمت اين مس
ــال 89 آغاز شده است كه از سوي  ــده از س طرحي برنامه ريزي ش
ــور، اعتباري حدود  ــس در قالب ماده 116 قانون بودجه كش مجل

542ميليارد ريال براي آن اختصاص يافته است.
ــم همزمان  از مرمت تعدادي  ــته قرار بود در اين  مراس روز گذش
از مساجد تاريخي در استان هاي مختلف از جمله  خراسان رضوي، 
ــاه نيز  ــرقي،  مازندران و كرمانش همدان، يزد، قزوين،  آذربايجان ش
به صورت نمادين با استفاده از ويدئو كنفرانس از سوي رئيس جمهور 
ــد. ــود كه به دليل نقص فني اين اقــــدام ممكن نش رونمايي ش

رئيس جمهور در مراسم رونمايي از مرمت و ساماندهي 600 مسجد 
ــحالم كه امروز 600  ــور  گفت: خوش تاريخي و اماكن مذهبي كش
ــجد مرمت شد. بايد تالش كنيم همه مساجد و ميراث فرهنگي  مس
مرمت و احيا شود: اما باالتر از آن هويت و كاركرد مساجد بايد احيا شود. 
 اختصاص 545 ميليارد ريال براي بازسازي مساجد

ــي از مرمت و  ــم رونماي ــك زاده در مراس ــريف مل محمد ش
ساماندهي 600 مسجد تاريخي و اماكن مذهبي كشور نيز گفت: 
بيش از هزار بقاع متبركه در فهرست ميراث ملي ثبت شده است. 
در سال گذشته 7/5 ميليارد تومان به مرمت و شناسايي امامزاده ها 
و بقاع متبركه اختصاص داده ايم و 545 ميليارد ريال براي بازسازي 
و مرمت مساجد تخصيص يافت كه با بودجه استاني رقمي معادل 

800 ميليارد ريال شد.
ــعود علويان صدر، معاون سازمان ميراث فرهنگي نيز در  مس
ــاجد بر اساس ظرافت هاي  ــم  با تاكيد بر اين كه اين مس اين مراس
ــالمي ايراني بنا شده   ــاس معماري اصيل اس خاص هنري و براس
ــت تا اين  ــده اس ــت، تاكيد كرد كه در مرمت اين آثار تالش ش اس
ــاجد و  ــور، مس ــود.معاون ميراث فرهنگي كش اصالت ها حفظ ش
ــانه هاي شهر اسالمي  ــاخص ترين عناصر و نش آثار مذهبي را ش
ــاجد، ماندگارترين عنصر معماري اسالمي  برشمرد و گفت: مس
ــاجد ايراني به دليل رعايت اصول معماري و رعايت  ــت.  مس اس
وحدت، زمينه معرفي شدن به عنوان يك سبك به جهان را دارد.

ــاره به اين كه مساجد ايراني شاهكار نبوغ بشري  علويان با اش
ــاجد جامع به عنوان تكيه گاه و بستر  را به نمايش مي گذارد، از مس
كانون توسعه شهري ياد كرد كه اگر درست شناخته شود، توسعه 

شهرها بر اين اساس صورت خواهد گرفت. 
ــجدجامع اصفهان را به عنوان نخستين،  جامع ترين  وي مس
ــت كه سال گذشته در  ــاجد ايراني دانس و كامل ترين الگوي مس
فهرست ميراث جهاني به ثبت رسيد و افزود: با اين اقدام، معماري 
ــازه هاي  ــنتي احيا و در برخي موارد نيز از س و هنرهاي اصيل و س
جديد مانند نانوتكنولوژي استفاده كرديم. عالوه بر موارد كالبدي 
اين مساجد، مرمت اجتماعي نيز مورد توجه قرار گرفت؛ در مرمت 
اجتماعي، ضرورت حفاظت و احياي مساجد در شهرها به صورت 

گسترده مورد توجه قرار مي گيرد.

خطر ريزش مخاطب در نمايشگاه كتاب
ناشران مي گويند بيست و ششمين نمايشگاه كتاب تهران با كاهش بازديدكننده مواجه شده است
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ــم با هدف افزايش  مجم، اين فيل
ــور و با هدف حمايت از  ش

باط با اهداف ارزشمن د 
ــاي ايرباس  ط هواپيم
ــيله ناو آمريكايي س

ــاي  7 1367 در آبه
دف قرار گرفت، توليد 

ــتونن  كارگرداني پكس
ــبزاده و  ل
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ــتون) و (ول ك ــان علي اس و خارجي همچون (ش
ــندگي اين فيلم به عهده اسكا ــود. نويس ميش

مينا معصومي است.
ــران و آمريكا با بودجه س ــن فيلم در اي اي
ــ ــركت ريل نايت جل ــت ش دالري و حماي

ميبرد. 
ــت پخشكننده جهاني د فيلم قرار اس
ــي ــراي پخش بينالملل و ب
ــورت گرفت الزم ص

فيلمنامهاش توس
عرصه فيلمنا
جهان
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كوتاه از جهان 
 آغاز يك رزمايش ديگر آمريكا 

و كره جنوبي
ــده  ــته در آب هاي محافظت ش كره جنوبي و آمريكا روز گذش
ــترك مقابله با  ــبه جزيره كره، يك رزمايش مش درياي غربي ش
زيردريايي ها را آغاز كردند. اين رزمايش ضد زيردريايي كه تا روز 
جمعه به طول مي انجامد، دومين رزمايش در سلسله رزمايش هاي 
نظامي مشترك برنامه ريزي شده براي سال جاري ميالدي است 

كه آخرين آنها در ماه فوريه برگزار شد.
ــترك، يك زيردريايي هسته اي  در اين رزمايش دريايي مش
كالس لس آنجلس، ناوشكن هاي آگيس، هواپيماهاي شناسايي 
ــكن ها و زيردريايي ها و  ــي مدلp-C3 و همين طور ناوش درياي
ــركت دارند. يك مقام  جنگنده هاي نيروي دريايي كره جنوبي ش
ــي كره جنوبي كه نام خود را فاش نكرد، گفت: اين رزمايش  نظام
ــي از رزمايش هاي معمول ساالنه است كه به منظور حفظ  بخش
آمادگي عليه نفوذ زيردريايي هاي دشمن برگزار مي شود. در همين 
حال، روز يكشنبه خبرگزاري رسمي كره شمالي با محكوم كردن 
رزمايش دريايي جديد آمريكا و كره جنوبي عنوان كرد، سرنوشت 
ــته به اقدامات سئول  ــترك ميان دو كره وابس منطقه صنعتي مش

است. /  ايسنا 
نخست وزير مصر از تيراندازي 

جان سالم به در برد
پليس مصر اعالم كرد، در جريان وقوع تيراندازي در نزديكي 
ــت وزير مصر، به وي آسيبي  ــام قنديل نخس خودروي حامل هش
ــيده است. به گفته منابع امنيتي، هيچ انگيزه سياسي در پشت  نرس

اين حمله نبوده، اما جزئيات بيشتري نيز اعالم نشده است. 
ــه اي اعالم كرد، درگيري چند  ــور مصر نيز در بياني وزارت كش
ــكوني تجاري  ــاي دولتي از منطقه مس ــور خودروه ــوان با عب ج
ــده بود و زماني كه راننده خودروي قنديل تالش كرد  همزمان ش
ــود، جواني اقدام به شليك دو تير به سمت  تا از اين منطقه خارج ش
خودروي قنديل كرد. اين وزارتخانه همچنين اعالم كرد، پس از اين 
تيراندازي، پليس توانست با تعقيب و گريز پنج نفر را دستگير كند، اما 
اين تيراندازي هيچ انگيزه سياسي يا ابعاد ديگري نداشته است. پنج 

متهم بازداشت شده نيز بين 18 تا 29 سال دارند. /  ايسنا 
از سرگيري درگيري هاي مرزي 

افغانستان و پاكستان
ــاي مرزي  ــه درگيري ه ــت ك ــي از آن اس ــا حاك گزارش ه
ــتان و پاكستان از روز گذشته از سر گرفته شده است. احمد  افغانس
ضياء عبدالزي، سخنگوي فرماندار ننگرهار گفت : اين درگيري ها 
زماني رخ داد كه سربازان پاكستان تالش كردند دروازه اي را تعمير 

كنند كه در جريان درگيري هاي قبلي آسيب ديده بود. 
ــزي افزود: مقام هاي افغان تاكيد دارند كه اين دروازه در  عبدال
ــال» در محدوده مرزي اين كشور قرار دارد  پايگاه نظامي «گورس
ــتاندار ننگرهار بارها با مسئوالن كنسولي پاكستان صحبت  و اس
ــت از تعمير اين دروازه خودداري كنند.  ــته  اس كرده  و از آنها خواس
ــتان هنوز به درگيري هاي جديد واكنشي نشان  مقام هاي پاكس

نداده اند. /  ايلنا 

ــالح هاي شيميايي  ــتفاده از س ــاله اس به دنبال طرح مس
ــوريه را به آن متهم مي كردند، اينك  كه كشورهاي غربي س
دادستان ارشد كيفري بين المللي مي گويد گروه هاي مخالف 

در سوريه از گاز اعصاب سارين استفاده كرده اند، نه دمشق!
ــتان ارشد دادگاه  ــنا، كارال دل پونته، دادس به گزارش ايس
كيفرى بين المللى و مسئول كميته مستقل تحقيقات وابسته 
به سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در سوريه در مصاحبه 
ــبكه ايتاليايى RSI اعالم كرد: اطالعات و شواهدى كه  با ش
ــكان متخصص و  ــاى كميته بين المللى در ديدار با پزش اعض
ــد از گاز  ــان مى ده ــيب ديدگان جمع آورى كرده اند، نش آس

اعصاب سارين در سوريه استفاده شده است.
ــواهد به دست آمده  ــاس ش ــان كرد: براس پونته خاطرنش
ــارين از  ــا به كارگيرى گاز س ــوريه ب ــلح در س ــان مس مخالف
سالح هاى شيميايى استفاده كرده اند. وى تصريح كرد: با اين 
ــان نتيجه گيرى كلى خود را مطرح نكرد ه اند  وجود، كارشناس
ــاهدان بيشترى از نتيجه تحقيقات اطمينان  و بايد از طريق ش

حاصل كرد.
ــرهنگ مالك الكردي، فرمانده ارتش  در همين رابطه، س
مخالفان با رد اين خبر اعالم كرد مخالفان از گازهاي شيميايي 
ــتفاده نكرده اند. به گزارش الجزيره الكردي در يك تماس  اس
تلفني به اين شبكه گفته است در سوريه تنها نظام حاكم است 
ــيميايي در اختيار دارد و گروه هاي مخالف  ــالح هاي ش كه س
چنين سالح هايي ندارند. چندي پيش در روستاي خان العسل 
ــمام گازهاي  ــر در اثر استش ــي حلب، 25 نف ــع در نزديك واق
ــيميايي كشته شدند كه 16 نفر از آنان نظامي بودند،اين در  ش
ــوريه از مدت ها پيش با ارائه داليل و  ــت كه دولت س حالي اس
مداركي گفته بود مخالفان از گازهاي سمي استفاده كرده اند. 

سوريه خواستار تحقيقي بين المللي در اين باره شد، اما بان كي 
ــخ به اين درخواست گفت بازجويان اين سازمان  مون در پاس
ــت با  ــوريه بازديد كنند كه اين درخواس ــد از تمام نقاط س باي

مخالفت سوريه مواجه شد.
ــود كه هنوز  ــر مي ش ــه اطالعات در حالي منتش اين گون
ــتي به دمشق  واكنش ها به حمله دو روز پيش رژيم صهيونيس
ــترده بين المللي مواجه  ادامه دارد. اين حمله با محكوميت گس
ــازمان ملل خواستند با جديت  ــد و كشورهاي مختلف از س ش
ــته آوي ديختر، رئيس   ــا اين موضوع برخورد كند.روز گذش ب
ــرويس امنيت داخلى رژيم صهيونيستى (شاباك)  پيشين س
ــد، اما براى  ــگ نخواهد ش ــرائيل وارد جن ــرد: اس ــار ك اظه
سناريوهاى غيرقابل پيش بينى آماده مى شود. به گزارش مهر، 
از سوى ديگر بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل از اعضاى 
كابينه خود خواست، هيچ اظهار نظرى درباره حمالت اخير به 
سوريه نداشته باشند. جنگنده هاى رژيم صهيونيستى بامداد 
ــنبه با نفوذ به حريم هوايى سوريه اهداف متعددى را  روز يكش
هدف قرار دادند كه در نتيجه آن به گفته منابع امنيتى 74 نفر 

كشته و زخمى شده اند.
مقتدا صدر، رهبر جريان صدر عراق در واكنش به حمالت 
ــور  ــوريه از مقام هاى اين كش ــتى به س اخير رژيم صهيونيس
خواست به منظور حفظ تماميت ارضى خود به حمله اسرائيل 
ــخ دهند. در يك خبر ديگر اعالم شد سوريه سامانه هاى  پاس
ــتقر كرده و  ــرائيل مس ــكى خود را براى رويارويى با اس موش
ــرزمين هاى اشغالى نشانه  رفته  موشك هايش را به سوى س
است. همچنين گفته  شد سوريه به گروه هاي فلسطيني اجازه 
ــغالي رژيم صهيونيستي را  ــت كه از طريق جوالن اش داده اس

هدف قرار دهند.

ــته پس از  ــزي روز گذش ــت وزير مال ــب رزاق، نخس نجي
ــور  ــاه اين كش ــروزي در انتخابات پارلماني، در برابر پادش پي
ــاله كه به همراه  ــرد. نجيب رزاق پنجاه و نه س ــوگند ياد ك س
ــده بود، به نوعي تاريخ را  ــرش در اين مراسم حاضر ش همس
ــال  ــين نيز در س تكرار كرد، زيرا پدرش تانكو عبدالرزاق حس
ــت وزير مالزي در مقابل همين  1970 به عنوان دومين نخس

سلطان سوگند ياد كرده بود.
ــاه سوگند ياد كرد كه   نجيب رزاق در حالي در مقابل پادش
مخالفان به رهبري انور ابراهيم او را به تقلب در انتخابات متهم 
ــور ابراهيم در اعتراض به نتيجه  ــد. به گزارش ايرنا، ان مي كنن
ــتار برگزاري تظاهرات در روز چهارشنبه شد.  انتخابات،خواس
انور ابراهيم كه نتيجه انتخابات پارلماني درمالزي را نپذيرفته 
ــول تاريخ اين  ــب انتخاباتي در ط ــن تقل ــت، آن را بدتري اس
ــور دانست. انور ابراهيم شصت و پنج ساله، در مصاحبه با  كش
ــه گفت: دولت وجهه قانوني خود را از دست  خبرگزاري فرانس

داد.
ــس از اعالم خبر  ــب رزاق اندكي پ ــر، نجي ــوي ديگ از س
پيروزي حزبش در اين انتخابات گفت: «اين تصميم،  تصميم 
ــال1975 كه مالزي  ــب رزاق از س ــت.» حزب نجي ملت اس
ــور را بر عهده دارد.  ــيد تاكنون اداره اين كش ــتقالل رس به اس
نخست وزير مالزي همچنين ضمن رد ادعاي مخالفان مبني 
ــر وقوع تقلب در انتخابات گفت:  «يكي از برنامه هايي كه ما  ب

آن را اجرا خواهيم كرد آشتي ملي خواهد بود.»

ــت با اعالم نتايج اوليه انتخابات پارلمان فدرال  گفتني اس
ــد، ائتالف جبهه ملي موسوم به باريسان  مالزي مشخص ش
نشنال با كسب بيش از نيمي از كرسي هاي پارلماني توانسته 
بر رقباي سياسي خود غلبه كند. براساس نتايج اوليه و با وجود 
ــهرهاي بزرگ و  موفقيت ائتالف احزاب مخالف دولت در ش
پرجمعيت همچون كواالالمپور و ايالت هاي ثروتمند شمالي، 
حزب حاكم توانسته است 133كرسي از مجموع 222 كرسي 

پارلمان را از آن خود كند. 
ــزي، پيش از  ــاره تقلب در انتخابات مال ــه ادعا ها درب البت
ــاني كه  ــزاري انتخابات نيز به ميان آمده بود. برخي كس برگ
ــانه ها  گفتند جوهر استفاده شده براي  زودتر راي دادند، به رس
ــد و براي چند روز باقي  ــري كه قرار بوده ماندگار باش راي گي
ــده بود. مخالفان  ــت آنها پاك ش ــادگي از روي دس بماند، بس
ــتفاده از هواپيما  همچنين دولت را به انتقال حاميان خود با اس
براي راي دادن در ايالت هاي كليدي مالزي متهم كرده اند. در 

مقابل،  دولت اين اتهام را رد كرده است.
ــه مستقل ناظر بر اين انتخابات  مركز مردكا، يك موسس
نيز گزارش هاي تائيد نشده اي را نقل كرده است و مي گويد به 
ــايي داده شده و  افرادي بدون تابعيت مالزيايي، مدارك شناس
آنها توانسته اند در اين انتخابات راي دهند. سازمان بين المللي 
ديدبان حقوق بشر نيز گفته است پيش از راي گيري، حمالت 
ــتقل اين كشور  ــانه هاي مس ــده اي عليه رس برنامه ريزي ش

صورت گرفته بود.

همزمان با پايان نخستين سال رياست جمهوري فرانسوا 
ــپ افراطي در اين  ــه، ده ها هزار معترض چ اوالند در فرانس
ــت رياضت اقتصادي  ــور به منظور محكوم كردن سياس كش

دولت دست به تظاهرات زدند.
به گزارش ايسنا، اين تظاهرات كه از سوي ائتالف جبهه 
ــاهد حضور طيفي از  ــه سازمان دهي شده بود، ش چپ فرانس
ــبزها گرفته تا اعضاي اتحاديه هاي تجاري  چپ گرايان از س
ــتيل بود. اين ميدان پيشتر محل  در محل نمادين ميدان باس
زندان معروفي بوده كه در جريان انقالب 1789 فرانسه مورد 

حمله قرار گرفت.
سازمان دهندگان تظاهرات تعداد معترضان را 180 هزار 
ــن تعداد را 30 هزار نفر اعالم  ــر برآورد كردند، اما پليس اي نف
ــان دهنده  ــترده نبود، اما نش ــرد. اگرچه اين تظاهرات گس ك
ــديد چپ گرايان با اصالحات مورد پسند بازار بود  مخالفت ش
ــوي فرانسوا اوالند، رئيس جمهور چپ گراي فرانسه  كه از س

اجرا شده است.
فرانسه اكنون در آستانه ركود قرار داشته و ميزان بيكاري 
ــت و همچنين شركاي  ــور از هر زماني باالتر اس در اين كش
ــه در اروپا نيز رئيس جمهوري اين كشور را تحت فشار  فرانس
ــش دهد. به همين  ــري بــودجه را كاه ــرار داده اند تا كس ق
ــبت به هر رئيس جمهوري ديگري  ــبب فرانسوا اوالند نس س

ــته بيشترين ميزان افت محبوبيت را تجربه  در نيم قرن گذش
كرده است.

ــخنران هاي چپ گراي  ــون، يكي از س ژان لوك مالنش
ــه طي  ــت جمهوري فرانس ــين رياس ــزاج و  نامزد پيش تندم
ــنبه در حالي كه شال گردن قرمز معروف  تظاهرات روز يكش
ــت، از آنچه كه وعده هاي زيرپا گذاشته  خود را بر گردن داش
دولت فرانسه خواند، انتقاد كرد. معترضان در پاسخ به سخنان 

مالنشون شعار مي دادند مقاومت.
ــيون اروپا به فرانسه تا سال 2015 براي  روز جمعه كميس
ــود را به زير  ــري بودجه خ ــر مهلت داد تا كس ــال ديگ دو س
ــوي اتحاديه اروپا يعني 3 درصد از  ــده از س ــقف تعيين ش س
ــال گذشته ميالدي  ــاند. اين ميزان س توليد ناخالص ملي برس
8 /4 درصد بود. دولت فرانسه گفته است تا اواسط سال 2014 
ــون بدون اعتنا به  اين هدف را محقق خواهد كرد؛ اما مالنش

اين گفته، اظهار كرد: دروغگويي را بس كنيد!
ــه در مرحله دوم  ــه، اگر چ ــزب چپ فرانس ــواداران ح ه
ــال 2012 اكثرا به اوالند در  ــت جمهوري س انتخابات رياس
ــت كشور راي  ــاركوزي رقيب وي از حزب راس برابر نيكال س
ــيدن  ــد، ولي با اين حال همچنان به رغم به قدرت رس داده ان
ــتار اجراي برنامه هاي مورد نظر خود  سوسياليست ها، خواس

بويژه در حمايت از كارگران و اقشار ضعيف جامعه هستند.

سازمان ملل: مخالفان سوريه از سالح شيميايي استفاده كرده اند

سوگند نخست وزير مالزي در سايه اعتراض مخالفان 

تظاهرات چپ ها عليه فرانسوا اوالند 

حسين خليلي  /  گروه بين الملل

ــاختماني  ــوط به فرو ريخــــتن س ــوز اخبار مرب هنـــ
ــت طبقه در بنگالدش در رسانه ها فروكش نكرده است  هش
كه حوادث و درگيري هاي عصر روز يكشنبه در پايتخت اين 
ــور آسياي جنوبي را  ــور، تمامي اخبار مربوط به اين كش كش

تحت الشعاع خود قرار داد. 
ــنبه  ــاي روز يكش ــي، درگيري ه ــزارش بي بي س ــه گ ب
ــورش و اسالمگرايان در داكا،  بنگالدش ميان پليس ضد ش
ــته و  ــور روي داد كه بر اثر آن 22 نفر كش ــت اين كش پايتخ
ــدند. درگيري هاي روز  ــر ديگر زخمي ش ــك به صد نف نزدي
ــنبه از آنجا آغاز شد كه هزاران نفر از اسالم گرايان اين  يكش
كشور به سمت منطقه متيج هيل در داكا حركت كردند. پليس 
ــديد  نيز پيش از ورود اين افراد، اين منطقه را تحت كنترل ش
خود داشت. پس از چند ساعت، مسجد اين منطقه به صحنه 

درگيري شديد ميان طرفين تبديل شد. 
ــروع به پرتاب  پليس مي گويد پس از آن كه معترضان ش
ــنگ و آجر به سمت آنها كردند، نيروهاي امنيتي مجبور به  س
استفاده از گاز اشك آور و لوله هاي پالستيكي شدند. ماسودور 
ــخنگوي پليس به خبرگزاري فرانسه گفت: پس  رحمان، س
ــن آنها، ما  از ادامه تجمع غيرقانوني معترضان و اقدامات خش
ــديم. پس از آن، درگيري هايي  مجبور به واكنش عليه آنها ش
نيز در منطقه كانچپور در جنوب شرقي داكا به وقوع پيوست. 

به گزارش الجزيره، تظاهركنندگان به مقرهاي حزب حاكم 
ــش از صد مغازه را به آتش  ــي ليگ» حمله كرده و بي «عوام

كشيده و اقدام به انهـــدام چندساختمان كردند. 
ــوي ديگر، وقتي نيروهاي پليس خيابان هاي اصلي  از س
ــان به ديگر  ــد، معترض ــازي كردن ــجد را پاكس اطراف مس
خيابان ها رفته و فرياد اعتراض سر دادند. روزنامه ديلي استار 
ــازمان دهنده اين تظاهرات،  چاپ داكا اعالم كرد كه گروه س
ــامل اتوبوس، ميني بوس و كاميون  حداقل 3000 خودرو ش
اجاره كردند تا معترضان را از نقاط مختلف كشور به پايتخت 
ــانده  ــيله قطار خود را به داكا رس ــد. گروهي نيز به وس بياورن

بودند. 
بر همين اساس، مزمل حق، يك نيروي پليس مستقر در 
ــكي داكا از انتقال 11 جسد به اين  ــتان دانشكده پزش بيمارس
ــد  ــتان خبر داد و گفت: مقتوالن كه در ميان آنان جس بيمارس
ــر  ــت، به ضرب اصابت گلوله به س يك پليس نيز وجود داش
جان باخته بودند. به گزارش ايرنا، سه كلينيك خصوصي نيز 
از وجود 11 جنازه ديگر خبر دادند. اين درگيري ها كه تا صبح 
ــونت بارترين درگيري هاي  ــت، يكي از خش ديروز ادامه داش
ــال هاي گذشته محسوب  ــياي جنوبي در س ــور آس اين كش

مي شود. 
  خواسته اصلي معترضان 

ــازمان دهنده  ــالم» س ــالمگراي «حفاظت اس گروه اس
اصلي تظاهرات روز يكشنبه بود. خواسته اصلي آنها تصويب 

ــت كه براي توهين كنندگان به مقدسات اسالمي،  قانوني اس
مجازات اعدام تعيين مي كند. رهبران اين گروه تازه تاسيس 
ــته  ــتي تهيه كرده اند كه 13 خواس ــن مي گويند ليس همچني
ــده، آنها  اصلي آنها را در بر مي گيرد. عالوه بر مطالبات ياد ش
ــل به كلمه «اهللا» در قانون  ــتار جدايي مرد و زن و توس خواس
اساسي شده اند. آنها همچنين خواستار اجباري شدن آموزش 
ــت هايي شده اند كه به  ــائل ديني و پايان دادن به سياس مس

گفته آنها كامال ضد اسالمي است. 
ــالم گرا، اعتصابي عمومي به  ــته نيز فعاالن اس ماه گذش
ــد كه به گفته  ــزار نفري ترتيب دادن ــراه تجمع صدها ه هم
ــن تجمع در بنگالدش طي چند دهه  تحليلگران، بزرگ تري
ــيخ حفيظه وازد،  ــته ها، خانم ش اخير بود. در مقابل اين خواس
ــت وزير بنگالدش مي گويد قوانين موجود كافي است  نخس
ــر آورده مي كند. وي روز  ــاي تظاهركنندگان را ب و نگراني ه
جمعه نيز هشدار داده بود كه دولت نمي گذارد به اسم اسالم، 

در كشور بحران و شورش به وجود آيد. 
ــالم» در واقع ائتالفي از چند گروه اسالمگرا  «حفاظت اس
ــرد آمده اند. به  ــه حال زير يك چتر گ ــت ك در بنگالدش اس
ــدن به  عقيده تحليلگران، اعضاي اين گروه به دنبال وارد ش
فضاي سياسي از طريق انتخابات نيستند و تنها تالش دارند 
ــكل دادن چنين اقداماتي، روند سياسي بنگالدش را به  با ش
ــود 25 هزار مدرسه ديني در  نفع  خود تغيير دهند. گفته مي ش

سراسر بنگالدش متعلق به اين گروه اسالمي است. 

22 كشته در درگيري هاي بنگالدش
خواسته اصلي معترضان، تصويب قانوني است كه براي توهين كنندگان به مقدسات اسالمي، مجازات اعدام تعيين شود

AP :به گزارش الجزيره، تظاهركنندگان به مقرهاي حزب حاكم «عوامي ليگ» حمله كرده، بيش از 100 مغازه را به آتش كشيده و اقدام به انهدام چند ساختمان كردند./ عكس

 تظاهرات بحريني ها 
در اعتراض به حبس مخالفان

در اعتراض به صدور حكم زندان عليه 31 شهروند بحريني، 
ــترده اي را در نواحي مختلف  ــرات گس ــور تظاه مردم اين كش

بحرين برگزار كردند.
ــركت كنندگان در اين تظاهرات ضمن  به گزارش ايسنا، ش
ــن، احكام صادر  ــي بحري ــتگي با زندانيان سياس اعالم همبس
ــده و آن را محكوم كردند.  ــان را «ظالمانه» خوان ــده عليه آن ش
تظاهركنندگان همچنين جنايت هاي رژيم آل خليفه را محكوم 
ــع قضايي بحرين را «غيرقانوني  ــوي مراج و احكام صادره از س
ــالم كردند، نيروهاي  ــاهدان عيني اع و بي ارزش» خواندند. ش
ــدگان از گاز  ــردن تظاهركنن ــراي متفرق ك ــي بحرين ب امنيت

اشك آور و گلوله هاي ساچمه اي استفاده كردند.
ــي اتهامات مطرح  ــل بحرين ــزارش فارس، يك وكي ــه گ ب
ــده ضد اين افراد را تالش براي قتل ماموران پليس، به آتش  ش
كشيدن يك خودروي پليس، شورش و همراه داشتن بمب هاي 
ــاز عنوان كـرد. دادگاه همچـــنين مي گويد  آتش زاي دست س
ــور بحرين مدعي  ــتند. وزارت كش 14 متهم ديگر متواري هس
ــت در اين حمله كه در ماه مارس صورت گرفت چهار مامور  اس
ــهروندان بحريني  ــدن اين ش ــدند.محكوم ش پليس زخمي ش
ــه هيچ توجهي به  ــه رژيم آل خليف ــت ك ــي اس در دادگاه در حال
ــت هاي بين المللي براي محاكمه و بازخواست عامالن  درخواس
ــدارد و محاكمه هاي  ــدگان ن ــكنجه بازداشت ش قتل مردم و ش
ــورت گرفته با تبرئه متهمان يا  ــري نيز كه در اين زمينه ص ظاه

صدور احكام سنگين خاتمه يافته است.
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فاطمه عودباشي/ گروه راديو و تلويزيون

زماني كه شما مسئوليت معاونت صدا را به عهده گرفتيد 
در جمع خبرنگاران اعالم كرديد معتقديد هر حركتي كه آغاز 
مي شود، بايد بعد از مدتي ايستاد، آن را ارزيابي كرد و بعد راه 
را ادامه داد. حال به نظر شما راديو در كدام نقطه قرار دارد؛ 

ايستادن يا حركت كردن؟
ــن در مصاحبه هاي  ــاره كرديد و م ــما اش نكته اي كه ش
پيشين گفته بودم، تابع يك اصل كلي در تصميم گيري است. 
ــويم كه ابعاد آن ناشناخته  ــاله اي روبه رو مي ش وقتي ما با مس
ــت و دقيقا نمي دانيم چرا و چگونه حادث شده، چه سيري  اس
ــت كه  ــت، طبيعي اس ــو در حركت اس طي كرده و به كدام س
نمي توانيم با سرعت زياد به بهترين و دقيق ترين پاسخ برسيم 

يا به تعبيري درست ترين رفتار را انجام دهيم.
بنابراين همه ما وقتي با چنين شرايطي روبه رو مي شويم 
ــي كنيم تا بعد از تكميل شدن  بايد همه ابعاد موضوع را بررس
ــلما اين تصميم  ــاره  آن تصميم بگيريم. مس ــات درب اطالع
دقيق تر خواهد شد و توام با واقعگرايي است. همچنين نتيجه 

آن موفقيت آميز خواهد بود.
البته منظورم از ايستادن، ايستادن محض و سكون نبود، 
ــه و دقت بود كه  ــام كار بدون مطالع ــه خودداري از انج بلك
ــاله كمك نمي كرد، بلكه پيچيده تر مي شد.  نه تنها به حل مس
ــور بود. اين خودش  ــراف به همه ام ــن توقف به معناي اش اي
حركت منطقي و عقالني است. اين مساله مغايرتي با سرعت 
ــت را در نظر  ــرعت بايد دق ــه در كنار س در كار ندارد. هميش
ــم عاقالنه و خردمندانه  ــود تصمي بگيريم، چون باعث مي ش
بگيريم. ضمن اين كه ما در زندگي روزمره و كاري با مسائل 
ــويم كه تفاوت هاي زيادي با هم دارند؛  مختلف روبه رو مي ش
ــاده و بعضي پيچيده هستند. برخي مشكالت نياز به  برخي س

راه حل هاي ساده و بعضي ديگر راه حل هاى پيچيده دارند.
ــور يك راه حل وجود ندارد،  ــوي ديگر، براي همه ام از س
ــتادن و  ــد راه حل هاي متنوعي را طراحي كرد. ايس ــه باي بلك
ــا براي موضوعات گوناگون  ــي كردن يكي از  راه حل ه بررس
ــتراتژيك و درست  ــت و معناي آن اتخاذ تصميم هاي اس اس

است.
شما اشاره كرديد به دنبال ارتقاي كيفيت در راديو 
هستيد، اما عده اي معتقدند جسارت برنامه سازان راديو 
براي پرداختن به مسائل انتقادي كمتر از گذشته شده است. 
حتي گاهي برنامه هاي انتقادي همچون «جمعه ايراني» با 
مشكالت زيادي روبه رو مي شوند و مديران بخش هاي 
مياني حاضر به حمايت از برنامه سازان نيستند. چرا اين 
اتفاق افتاده است؛ اين در حالي است كه برنامه سازان تاكيد 
دارند شما از آنها حمايت مي كنيد، اما پشتيباني مديران 

مياني به اندازه جديت شما نيست؟ 
ــخصي ندارد.  ــي حد و ميزان مش ــت و كيفيت گراي كيفي
ــد در آن پيش رفت.  ــت و باي ــت يك عرصه بي انتهاس كيفي
ــه باالتر برويم،  ــتيم بايد به قل ــه از هر قله اي كه هس هميش
ــد حركت تكاملي انجام بدهيم، توقف براي كيفيت وجود  باي

ندارد.
ــانه همه برنامه سازان و مديران بايد نگران كيفيت   در رس
باشند و به بهبود و ارتقاي كيفيت توجه كنند. هميشه دغدغه 
ــود  ــو، ارتقاي كيفيت بوده و اين كه گفته ش ــئوالن رادي مس
ــارت ندارند، درست  مديران بخش هاي مياني جديت يا جس

نيست.
ــب با  ــت و متناس ــخص اس ــي مش ــئوليت هر كس مس
جايگاهش بايد پاسخگوي عملكرد و اقدامات خودش باشد. 
ــت. يعني مخاطب را به  تمام برنامه هاي ما مخاطب محور اس

عنوان سرمايه اساسي رسانه در نظر مي گيريم.
ــه مؤلفه ميل، مصلحت  در ارتباط با مخاطب محوري س
ــازان صرفا  ــاز را در نظر مي گيريم. برخي مواقع برنامه س و ني
ــح را در نظر نمي گيرند،  ــل يا نياز فكر مي كنند و مصال ــه مي ب
ولي ما ميل، نياز و مصالح را در يك بسته مي بينيم. اين بسته 
توسط مديران شبكه ها مراقبت و نظارت مي شود تا مشكلي 
ــازان عالقه مند  ــت برخي برنامه س به وجود نيايد. ممكن اس

ــند يا  به نظارت نباش
ــات جامعه را كمتر  اقتضائ

در برنامه هايشان رعايت كنند، 
در اين شرايط نمي توان از آنها حمايت كرد.

ــتيم كه خرده فرهنگ هاي زيادي دارد.  ــوري هس ما كش
ــي، داخلي،  ــف فرهنگي، سياس ــرايط مختل ــن با ش همچني
خارجي و... روبه رو هستيم. رسانه ملي، رسانه اي است كه به 
ــجام و يكپارچگي و تقويت  ــال حفظ وحدت، امنيت، انس دنب
ــه مراقب باشيم خدشه اي  ــت. بايد هميش نهادهاي نظام اس
ــود. در اين باره بيشترين مسئوليت و  ــجام وارد نش به اين انس
ــده دارند. به همين دليل برخي مواقع   ــش را مديران به عه نق
كه مي خواهيم مقررات و ضوابط را اعمال كنيم، ممكن است 
ــارت ندارند! ولي  ــازي برنتابد و بگويد مديران جس برنامه س
ــاي راديو اين همه  ــتند برنامه ه ــارت نداش مديران اگر جس

متنوع نمي شد.
ــتيم، اما  ــال قبل فقط يك گروه طنز داش ــه، چهار س س

ــد يا راديو ايران دفتر طنز  ــبكه ها گروه طنز دارن االن همه ش
ــاط» جذابيت هاي زيادي  ــكيل داده و برنامه «كوي نش تش
ــبكه راديويي دارد. همچنين مركز  ــنوندگان اين ش براي ش
هنرهاي نمايشي راديو، نمايش هاي طنز توليد مي كند. توليد 
ــتند،  ــتر آنها انتقادي هم هس ــن تعداد برنامه طنز كه بيش اي

شجاعت مي خواهد.
ــازان  ــارت دارند و به برنامه س ــران ما جس ــدم مدي معتق
ــوب نتيجه تعامل ميان  ــاد دارند. توليدات زياد و خ هم اعتم
برنامه سازان و مديران است. توليد بيش از 500 ساعت برنامه 
در طول روز در شبكه هاي مختلف كه رضايتمندي مخاطبان 
را به همراه دارد، نتيجه اين تعامل است. ممكن است در برخي 
ــد كه با توجه به  ــته باش ــليقه وجود داش برنامه ها اختالف س
تعامل خوبي كه ميان من با مديران و برنامه سازان وجود دارد، 

آنها نزد من مي آيند و مشكالت را با يكديگر حل مي كنيم.
آيا تا به حال شده برنامه سازي را در راديو تنبيه كنيد؛ 

يعني برنامه اش را براي مدتي متوقف كنيد؟
طبيعي است اين موارد وجود دارد، ولي در سال هاي اخير 
واقعًا تنبيه به معناي مجازات كردن خيلي كم داشتيم. درصد 
ــي افزايش يافته و درصد  ــويق ها و اظهار رضايت ها خيل تش

برخوردها و تنبيه ها كاهش يافته است.
چرا درصد برخوردها كمتر شده است؛ يعني برنامه سازان 

مي دانند بايد چگونه برنامه هايي توليد كنند؟
ــاله به خاطر تعاملي است كه شكل گرفته است.  اين مس
ــي از ويژگي هاي راديو كه آقاي مهندس ضرغامي به آن  يك
ــرعت انتقال سياست ها و خط مشي ها به بدنه  ــاره كرد، س اش
ــريعا آنچه بايد از طريق راديو منعكس  ــت. يعني س جامعه اس
ــط معاونت صدا به مديران شبكه ها و بعد مديران  شود، توس
ــازان ابالغ  ــود و آنها هم به برنامه س ــل مي ش ــا منتق گروه ه

مي كنند و خيلي سريع به گوش مردم مي رسانند.
ــكاالت  ــده اش ــي كه باعث ش ــي از داليل ــن يك  بنابراي
ــرعت  ــت كه  ما س ــش يابد به اين خاطر اس ــادات كاه و انتق
ــت ها، خط مشي ها، اصول، بايدها و نبايدها را به  انتقال سياس
برنامه سازان بيشتر كرده ايم. همچنين تعامل بيشتري ميان 
مديران و برنامه سازان به وجود آمده است. تمام اطالعاتي كه 
در ذهن مديران هست در ذهن برنامه سازان هم وجود دارد.

ــه و نظارت  ــعه يافت ــو توس ــزي در رادي ــگاه برنامه ري  ن
ــت. به جاي اين كه واحدي  ــي افزايش يافته اس درون گروه
ــته باشد، همه برنامه سازان  جداگانه به برنامه ها نظارت داش
ــان به كارشان نظارت مي كنند و اين مساله باعث شده  خودش
ــته باشيم و هم اين كه  هم ارتقاي كيفيت و رضايتمندي داش

اشكاالت كاهش يابد.
گاهي برنامه سازان راديو گاليه مند هستند كه با تدوين 
يك آيين نامه كلي براي همه برنامه ها نسخه كلي پيچيده 
مي شود. اين مساله بويژه در مناسبت ها بيشتر مصداق پيدا 
مي كند. فكر نمي كنيد اين نسخه هاي كلي جلوي خالقيت 

برنامه سازان را مي گيرد؟
در هر فعاليت حرفه اي قواعد، اصول و آيين نامه اي وجود 
ــازي هم آيين نامه  دارد. بنابراين در قواعد حرفه اي برنامه س
ــت و رعايت آنها به معناي رعايت  ــتورالعمل حاكم اس و دس
ــاي عدول از اخالق  ــالق حرفه اي و عدول از آنها به معن اخ
ــت. بنابراين برداشت و بررسي تحقيقات ميداني  حرفه اي اس
ــازان از آيين نامه ها و  ــت كه تمام برنامه س ــا بيانگر اين اس م

دستورالعمل ها استقبال كرده اند.
ــبت ها  ــوي ديگر، مقررات و ضوابطي كه براي مناس از س
تبيين و اعالم مي شود، نه تنها برنامه سازان را محدود نمي كند 
ــن  ــان را نمي گيرد، بلكه افق آنها را روش و جلوي خالقيت ش
مي كند. در سال هاي اخير، تعداد شبكه ها افزايش يافته است 
و اگر اين آيين نامه ها نباشد، نوعي تداخل برنامه سازي پيش 
ــاكله به هم مي خورد. شنونده از هر مناسبت بايد  مي آيد و ش
ــت، نبايد  ــانه اي كه پيام محور اس پيامي را دريافت كند. رس

بيهوده برنامه سازي كند. 
برنامه هاي  درازمدت  تاثيرات  دنبال  به  شما  يعني 

راديويي هستيد؟
ــته باشد و به تعالي  ــد داش بله! برنامه ها بايد تاثير رو به رش
جامعه، افزايش آگاهي مردم و تنوير افكار عمومي كمك كند. 
ــبكه هاي راديويي ماموريت خاص خودشان را  هر كدام از ش
ــد، متناسب با  ــخص نباش دارند. بنابراين اگر آيين نامه ها مش
ــود و نظارت هم انجام نخواهد  آن برنامه اي هم توليد نمي ش
ــد. در مجموع با رعايت آيين نامه ها مي توانيم پيام مثبت و  ش
ــم، بنابراين تدوين آيين نامه ها مقدمه اي  تاثيرگذار ارائه كني

است براي برنامه ريزي و انتقال درست پيام به مخاطب.
با توجه به نكاتي كه گفتيد از صد نمره،  چه نمره اي به راديو 

مي دهيد؟ ضعف ها و قوت ها را در كدام بخش ها مي دانيد؟
بهتر است من به رسانه اي كه در آن مسئوليت دارم، نمره 
ــود،  ندهم؛ اما بايد بگويم تالش زيادي در راديو انجام مي ش
ــي ها زياد است، دستاوردها هم مورد  نوآوري ها و سختكوش
ــت. صادقانه بايد پذيرفت در مواردي نابساماني هم  توجه اس
ــت. در كاري با اين  ــرم طبيعت كار اس ــود دارد كه به نظ وج
وسعت و با ذائقه هاي گوناگون مردم و تنوعي كه در توقع آنها 
ــت نابساماني هايي داشته باشيم، ولي  وجود دارد، ممكن اس
مهم اين است كه در كنار رشد كيفي برنامه ها به دنبال ارتقاي 

سطح دانش و معلومات برنامه سازان هم باشيم.
هرگز از آموزش همكاران غفلت نمي كنيم. در سال هاي 
ــتهـ  بويژه سال 91ـ  مجموعه آموزش هايي را به شكل  گذش
كارگاهي، فردي، استاد و شاگردي، كالسيك و تئوري براي 
ــاي كيفيت را در برنامه ها  ــكاران برگزار كرديم. اگر ارتق هم
ــتيم و انتقادها كاهش يافته به اين دليل است كه  ــاهد هس ش
ــازان تراز برنامه سازي را ارتقاء داده اند. افزايش تراز  برنامه س
ــت كه در طول سال  ــازي به دليل آموزش هايي اس برنامه س

فرا گرفته اند.
اما خيلي از مخاطبان به شبكه هايي مثل جوان و گفت وگو 
انتقاد دارند. برنامه هاي راديو جوان زماني خيلي جوان پسند 
و ريتم برنامه هايش تند بود يا راديوگفت وگو كه با هدف 
چندصدايي راه اندازي شد و از جناح هاي مختلف دعوت 
مي كرد، اما ديگر اين دو شبكه همچون گذشته مخاطب 

ندارد 
من قبول ندارم كه اصال اين دو شبكه مخاطب ندارد.

منظور من اين نبود كه مخاطب ندارد، بلكه نسبت به 
گذشته شنونده هايش كم شده اند.

ــوان فهميد يك برنامه مخاطب  از روي چند گزينه مي ت
ــنجي است. نظرسنجي هايي  دارد يا خير؛ يكي از آنها نظرس
ــط جاهاي مختلف يا مركز تحقيقات انجام مي شود،  كه توس

همه بيانگر افزايش مخاطبان راديو است.
ــديم چند شبكه جديد را  ــال هاى 90 و 91 موفق ش  ما س
ــانه مراجعه مي كند  راه اندازي كنيم. مخاطب ما وقتي به رس
ــي از كاالي مورد نظر خود را برمي دارد.  ــبد رسانه، بخش از س
ــتفاده مخاطب داخل كشور از سبد رسانه محدود  هرچند اس
ــا زماني كه براي  ــتيم، ام ــا جامعه 70 ميليوني هس ــت. م اس
ــت. با توجه به  ــانه اي مصرف مي كنيم، محدود اس امور رس
ــبكه هاي راديويي را  ــند چرا ش اين نكته برخي از ما مي پرس
ــت به عنوان مثال فردي  افزايش مي دهيد؟ جواب ما اين اس
ــه برنامه هاي راديو گوش مي دهد.  ــاعت ب در طول روز دو س
ــرد به صورت  ــود آن ف ــبكه جديدي اضافه مي ش ــي ش وقت
ــاعت بايد براي شبكه جديد استفاده كند،  طبيعي از آن دو س
ــرد نه تنها از  ــان مي دهد آن ف ــي هاي ما نش اما نتيجه بررس
ــبكه جديد استفاده نكرده، بلكه زمان  ــاعت براي ش آن دو س
 استفاده از رسانه را افزايش داده تا برنامه هاي شبكه جديد هم 

گوش بدهد.
ــم كاهش نيافته اند، بلكه  ــن نه تنها مخاطبان قدي بنابراي
ــبكه هاي جديد مخاطب  ــم داريم و ش ــش مخاطب ه افزاي
ــبكه هاي  ــت. در مجموع با راه اندازي ش جديد پيدا كرده اس
جديد مخاطب آفريني كرده ايم. اين را براساس نظرات مركز 
ــنجي ها عمومي است و مي توانيم  تحقيقات مي گويم. نظرس

در اختيار همگان قرار دهيم.
از سوي ديگر نظرسنجي ها فصلي هم انجام مي شود. در 
ــاي مختلف نه تنها با ريزش مخاطب روبه رو نبوديم،  فصل ه
ــته ايم. مردم تعامل  ــش و رويش مخاطب هم داش ــه زاي بلك
خوبي با برنامه ها دارند. كافي است نگاهي به خودروها داشته 
ــيم تا متوجه شويم همه آنها شبكه هاي راديويي ازجمله  باش

راديو فصلي، جوان، آوا و پيام را گوش مي دهند.
ــب با ذائقه  ــعي كرده ايم متناس ــان مي دهد ما س اين نش
ــازي كنيم. بررسي عملكرد سه ماهه راديو  مخاطب برنامه س
ــان مي دهد از همه ساليق و از همه طيف هاي  گفت وگو نش
ــور از برنامه هاي اين شبكه راديويي استفاده  سياسي در كش
ــاليق سياسي كه داخل حاكميت قرار دارد  مي كنند. البته س

در برنامه هاي اين شبكه هم شركت مي كنند.
ــو نمايندگان اصالح طلب،  ــوع در راديو گفت وگ در مجم
ــي ديگر  ــان طرفدار دولت و جريانات سياس ــرا، جري اصولگ

حضور دارند.
يعني معتقديد برنامه هاي چالشي راديو گفت وگو كه 
در حوزه هاي مختلف جريان ساز بوده، قطع نشده و ادامه 

دارد؟
ــت. كافي است  ــي فراوان اس بله، تعداد برنامه هاي چالش
ــو را گوش كنيد  ــاي راديو گفت وگ ــاعت از برنامه ه چند س
ــاعت برنامه هاي اين  ــويد. البته س ــاله ش ــا متوجه اين مس ت
ــت. راديو  ــاعت افزايش يافته اس ــال 91 چهار س ــبكه س ش
ــول روز 500  ــبكه هاي راديويي در ط ــو و ديگر ش گفت وگ
ــاعت برنامه پخش مي كنند. بنابراين اگر كسي مي خواهد  س
ــد، بايد 500 ساعت برنامه  ــته باش تحليل محتوا در راديو داش
ــاوت كند. ما در هفته  ــوش بدهد و بعد قض ــول روز را گ در ط
ــزار عنوان برنامه  ــوان برنامه داريم. معتقدم بايد ه ــزار عن ه
ــه يك راديو  ــه نمي توان راجع ب ــود. با يك برنام ــنيده ش  ش

تحليل داشت.
با توجه به اين كه سياست شبكه گفت وگو چندصدايي 
است، با نزديك شدن به زمان انتخابات آيا نمايندگان 

جناح هاي مختلف در اين شبكه حضور خواهند داشت؟
ــراي حضور آراي  ــي از بهترين عرصه ها ب ــات يك انتخاب
مختلف در ميدان تصميم گيري سياسي جامعه است و مسلما 
راديو به خاطر رسالتي كه به عهده دارد در اين عرصه فعال تر 
ــاركت همگاني در انتخابات هم مستلزم آن  است. اصل مش
ــت كه در راديو شرايطي فراهم كنيم كه آرا و افكار متعلق  اس
ــريع  ــي فعال از طريق راديو راحت و س ــه جناح هاي سياس ب

بيان شود.
ــانه  ــن كار در تمام بخش هاي رس ــبختانه براي اي خوش
ــبكه ها  ــده و همه ش ــيده ش ــه راديو تمهيداتي انديش ازجمل
ــد و مي خواهند فضاي انتخابات  ــاي انتخاباتي دارن برنامه ه
را گرم كنند تا اقشار مختلف مردم بتوانند اطالعات مورد نياز 
خودشان را از راديو به دست بياورند و فضاي مشاركت گرم تر 

و حضور مردم گسترده تر شود.

ــات برنامه  ــوع انتخاب ــبكه ها با موض ــن همه ش بنابراي
ــبكه ها  ــد. راديوهاي گفت وگو و ايران فعال تر از بقيه ش دارن
ــرايطي فراهم كرده ايم  ــتند. بويژه در راديو گفت وگو ش هس
كه نمايندگان همه جريان ها در برنامه ها حضور داشته باشند 
ــتفاده  ــان را بگويند تا مردم از نظرات آنها اس و ديدگا ه هايش
ــم مي توانند  ــت جمهوري ه ــه نامزدهاي رياس ــد. البت كنن
ــاي خود را بازگو  ــاي راديويي بيايند و ديدگاه ه ــه برنامه ه ب
ــت كه برنامه محور هستند و  ــاني اس كنند، اما اولويت با كس
ــاي عوام فريب  ــعاري و خداي نكرده حرف ه حرف هاي ش
ــكاس  ــانه انع ــه رس ــا در كل وظيف ــد، ام ــو نمي كنن  را بازگ

برنامه نامزدهاست.
مدير شبكه يك تلويزيون در نشست خبري اعالم كرد 
اگر تعداد نامزدها محدود باشد مناظره ها به شكل زنده 
پخش مي شود و در صورت زياد بودن نامزدها احتمال 
پخش زنده كمتر مي شود. در راديو مناظره ها چگونه پخش 

مي شود؛ زنده يا توليدي؟
ــره وجود دارد  ــون هم برنامه هاي مناظ ــو هم اكن در رادي
ــن برنامه ها مي آيند  ــي،به اي ــات سياس ــدگان جريان و نماين
ــراي برنامه مناظره  ــد، اما ب ــود را بازگو مي كنن ــرات خ و نظ
ــيما  ــازمان صدا و س ــطح كالن در س نامزدهاي اصلي در س

تصميم گيري مي شود.
ــامل حال راديو و تلويزيون مي شود. همه  اين تصميم ش
ــروع  ــت. تركيب، چگونگي و ش ــا در راديو زنده اس مناظره ه
ــده و  ــتگي به تعداد نامزدهاي تائيد صالحيت ش كار آن بس
ــا تعداد آنها،  ــب ب ــازمان دارد كه متناس تصميمات كالن س
آرايش رسانه اي را تنظيم مي كنيم. اگر تعداد محدود باشد به 
ــتر شود،  ــود و اگر تعداد بيش گونه اي ديگر برنامه ريزي مي ش
برنامه ريزي جور ديگري مي شود. مسلما راديو برنامه مناظره 
ــده خواهد بود، اما تصميم  ــش خواهد كرد و مناظره ها زن پخ
ــازمان صدا و سيما به  ــتاد انتخابات س اصلي در اين باره را س

راديو و تلويزيون اعالم خواهد كرد.
راه اندازي راديو فصلي اتفاق مثبتي بود و اين راديو با 
تنوع و ريتم تند برنامه هايش توانسته مردم زيادي را تبديل 
به مخاطبان راديو كند، چرا اين اتفاق در شبكه هاي ديگر 
راديويي نمي افتد؟ حتي دست برنامه سازان در راديوهاي 
فصلي بازتر است. گرچه هر شبكه ماموريت هاي خاص 
سالمت  مانند  تخصصي  شبكه هاي  و  دارد  را  خودش 
نمي توانند موسيقي هايي با ريتم تند پخش كنند، اما اين طور 
برداشت مي شود كه برنامه سازان راديو فصلي محدوديت  

كمتري دارند.
ــف خودش را دارد و براي  ــو فصلي مختصات و تعري رادي
همين ريتم برنامه هايش تند است. اين شبكه راه اندازي شده 
ــبكه هاي ديگر متفاوت باشد  تا به لحاظ مضمون و ريتم با ش
ــه گونه محصول  ــبد راديو هم ــت ما بايد در س ــي اس و طبيع

داشته باشيم.
ــيم برنامه اي كه در راديو فصلي  ــته باش نبايد انتظار داش
ــد كنيم. همان طور  ــد مي كنيم، در راديو ايران هم تولي تولي
ــما اشاره كرديد هركدام از شبكه ها ماموريت، وظيفه و  كه ش
ــب با ماموريت،  مخاطب خاص خود را دارند. بنابراين متناس
ــه  و جامعه مخاطبان مضمون و ريتم برنامه ها را تنظيم  وظيف

مي كنند.
ــنونده اي كه به راديو سالمت مراجعه مي كند به دنبال  ش
ريتم تند نيست، بلكه به دنبال محتوا و اطالعات بيشتر است. 
ــيقي هاي تند يا برنامه هاي طنز  ــبكه پيگير موس او در اين ش
ــت. او مي خواهد تاريخ پزشكي بداند يا اطالعاتي درباره  نيس
ــكي و سالمت داشته باشد. به همين دليل عالقه مند به  پزش

شنيدن برنامه هاي علمي است.
 بنابراين در سال هاي اخير در تقسيم بندي شبكه ها سعي 
ــت و مخاطبان، ريتم و  ــا تفكيك ماموري ــم هر راديو ب كردي

محتواي برنامه هايش را تنظيم كند.
ــال  ــه امس ــم ك ــروع كردي ــال 91 ش ــي را در س  فعاليت
ــبكه ها ماموريت داديم  ــته به ش ــال گذش نتيجه مي دهد. س
ــي كرده و متناسب  ــان را بازنگري و بازمهندس برنامه هايش

با تعاريف جديد يك بار ديگر برنامه ريزي كنند.
ــيم.  از اين بازتعريف مي خواهيم به اطلس محتوايي برس
ــال 92 توليد اطلس محتوايي  ــن فعاليت راديو در س مهم تري
ــه راه كه در اختيار شبكه ها قرار  ــاس نقش ــت. يعني براس اس
ــن، برنامه ريزي و  ــاي جديد تبيي ــود، ماموريت ه داده مي ش
ــود. با تدوين اطلس محتوايي، شبكه ها  ــازي مي ش برنامه س
ــد و مخاطبان بيش  ــدا مي كنن ــت پي ــته هوي ــش از گذش بي

ــان را در  ــاي مطلوب خودش ــد برنامه ه ــته مي توانن از گذش
راديو هاي مختلف پيدا كنند.

يكي ديگر از انتقادهايي كه به راديو وارد است، مربوط به 
راديو فرهنگ است. اين شبكه راديويي مي تواند در عرصه 
فرهنگ جريان ساز باشد، ولي عملكردش اين گونه نيست 
و بيشتر برنامه هاي اين شبكه به پوشش نمايشگاه نقاشي 
يا نقد فيلم ها خالصه شده است. منظورم پرداخت به مسائل 
حاشيه اي در عالم هنر نيست، بلكه اتفاقات فرهنگي است 

كه جاي پرداخت بيشتر دارند.
ــازي در آن  ــيعي دارد و جريان س ــه وس ــگ، عرص فرهن
ــت. در راديو فرهنگ و ديگر  ــخت و كند اس ــيار س كاري بس
ــبكه هاي راديويي سعي ما بر جريان سازي و فرهنگسازي  ش
ــي را رصد كرده و  ــاس، رخدادهاي فرهنگ ــت. بر اين اس اس
ــد جريان هاي فرهنگي ورود پيدا  ــي به نق بعد از آسيب شناس

مي كنيم.
ــي اهميت زيادي  ــد جريانات فرهنگ ــوه ورود به نق نح
ــالم  ــود حركت هاي فرهنگي مطلوب، س دارد و باعث مي ش
ــاي فرهنگي مخرب  ــوند و جريان ه ــذار تقويت ش و تاثيرگ

ــم بايد بگويم  ــاط با راديو فرهنگ ه ــود. در ارتب كمرنگ ش
ــگ را نقد كنيم، بايد تمام  ــر بخواهيم عملكرد راديو فرهن اگ

فعاليت هايش را تحليل كنيم.
ــبكه برنامه هاي مناسبي در حوزه نمايش، تحليل  اين ش
ــم  و نقد آثار فرهنگي پخش مي كند. در مجموع عملكرد  فيل
خوبي داشته و برنامه ها به نوعي مرجع مهمي براي مخاطبان 
ــت. همچنين برنامه هاي متنوعي در زمينه سبك زندگي  اس
ــي  ــش مي كند. در عرصه نقد و بررس ــالمي پخ ايرانيـ  اس
ــر آن در حوزه  ــاي خوبي دارد. عالوه ب ــاب هم فعاليت ه كت
توجه به زبان فارسي و پااليش آن اقدامات خوبي انجام داده 
ــظ، موالنا و مثنوي  ــت. برنامه هاي جذابي هم براي حاف اس
پخش مي كند.برگزاري ميزگردهاي ادبي و هنري و تحليل 
ــرايط موسيقي كشور از ديگر اقدامات اين شبكه  و ارزيابي ش
است. در زمينه شعر، شعرخواني و مشاعره نوجوانان و جوانان، 

برنامه هاي ارزنده اي دارد.
در كنار راديو فرهنگ چند شبكه ديگر داريم كه برنامه هاي 
مربوط به حوزه فرهنگ را پخش مي كنند. مثل راديو نمايش 
ــي را پخش و تحليل مي كند.  ــه فيلم و نمايش هاي متنوع ك
بنابراين راديو نمايش بخشي از وظايف راديو فرهنگ را انجام 
مي دهد. در كنار  آن، راديو كتاب را پارسال راه اندازي كرديم 
ــت.راديو كتاب هديه اي از طرف  ــمندي اس كه پديده ارزش
ــانه ملي به همه اهالي كتاب است. در اين شبكه راديويي  رس
كتاب هاي مناسب معرفي مي شود. ناشران مي توانند درباره 
مشكالت نشر صحبت كنند. همچنين صنعت چاپ بررسي 
ــبكه راديويي به جريان فرهنگي  ــود. راه اندازي اين ش مي ش
كشور كمك مي كند. اين دو شبكهـ  كه همكار راديو فرهنگ 
ــث فرهنگي به آن كمك كرده و  ــتندـ  به نوعي در مباح هس

برنامه هايش را تكميل مي كنند.
چرا با وجود اين كه وعده راه اندازي راديو كودك و راديو 
خانواده از سال ها قبل داده شده، ولي هنوز در اين زمينه 
اتفاقي نيفتاده است؟ بويژه راديو كودك كه بچه ها به داشتن 

آن خيلي نياز دارند. 
ــد كار انجام داده ايم. اكثر  ــوزه كودك و خانواده چن در ح
شبكه هاي ما درباره كودك و خانواده برنامه هايي دارند كه در 
اين باره مي توانم به راديوهاي ايران، فرهنگ، جوان، ورزش 
و سالمت اشاره كنم. هرچند اكنون هم شبكه  مجازي كودك 

و نوجوان وجود دارد.

ــاختار و كليت اين دو شبكه طراحي شده و برنامه هايي  س
ــده، ولي برنامه پخش نمي كنند. يعني  نيز براي آنها توليد ش
مقدمات در حال انجام است. براي راه اندازي اين شبكه ها به 
منابعي نياز داريم. يكي از منابع حل شدن مشكالت فرستنده 
ــت. اميدواريم مشكالت  ــش و ديگري منابع مالي اس و پوش

مالي حل شود و بتوانيم اين دو شبكه را راه اندازي كنيم.
با  مواجهه  در  راديو  امروز،  شرايط  با  مي كنيد  فكر 

رسانه هاي مدرن چطور مي تواند خودش را حفظ كند؟
ــاني، اعتماد و  ــاي رقابتي امروز پيام رس ــرط بقا در دني ش
ــيدن به اعتماد و رضايت  ــت. براي رس رضايت مخاطب اس
ــت و تاثيرگذاري برنامه ها  ــب، كيفيت، تازگي، جذابي مخاط
ــنوندگان نياز  ــت دارد. ما به اعتماد و رضايت ش ــي اهمي خيل

داريم.
ــد، كارآمد و  ــاد مخاطبان نباش ــانه اي كه مورد اعتم رس
ــنوندگان در گرو  ــذار نخواهد بود. رضايت و اعتماد ش تاثيرگ
ــت كه  ــت و كيفيت هم يك مقوله چند وجهي اس كيفيت اس

هم بايد به محتوا توجه كرد و هم به ساختار.
ــش و كيفيت  ــاني مثل پوش البته جنبه هاي فني پيام رس
ــت  ــختي به دس ــم بايد در نظر گرفت. كيفيت بس ــدا را ه ص
ــه ذائقه هاي متفاوت  ــندي داريم ك مي آيد. مردم سخت پس
ــليقه  ــخگويي به اين ذائقه و تنوع س دارند. بنابراين براي پاس
ــجام محتوايي و  ــتحكام، انس ــد پيام ما از اس ــان باي مخاطب
ــاله نيازمند كار  ــد. اين مس جذابيت هاي هنري برخوردار باش

حرفه اي و خالقانه است.
ــازي دارد و در  ــراي اعتمادس ــي ب ــدرت خوب ــو، ق رادي
ــاله را به  ــال هاي اخير اين مس ــته بويژه در س دهه هاي گذش
ــانده است. با وجود پديدآمدن رسانه هاي گوناگون  اثبات رس
ماهواره، اينترنت، گسترش فعاليت هاي مجازي، وب، كتاب، 
ــا و خبرگزاري ها، باز ما مي بينيم كه رجوع به راديو  روزنامه ه

روز به روز افزايش مي يابد. 
ــت كه  ــل مراجعه مردم به راديو به خاطر اعتمادي اس دلي
ــت  ــانه و راديو دارند. اين اعتماد، هم به لحاظ محتواس به رس
ــاله باعث  ــم وجود نگاه خالقانه به راديو كه خود اين مس و ه
ــان داده و  ــود در عرصه رقابت راديو خود را كارآمد نش مي ش

اثربخشي اش را افزايش بدهد.
ــال هاي اخير توانسته ايم از تكنولوژي هاي نوين  ما در س
براي انتقال پيام استفاده كنيم. يعني اينترنت، موبايل و ماهواره 
را براي انتقال پيام در راديو به خدمت گرفتيم. همچنين همه 
ــاي ديجيتال قابل  ــبكه هاي راديويي از طريق گيرنده ه ش
ــنوندگان است  ــت و اين فرصت مغتنمي براي ش دريافت اس

كه به افزايش مخاطبان هم كمك مي كند.
شما از بيست وهشتم دي 87 به معاونت صدا منصوب 
شديد و در اين مدت در حدود 20 مدير راديويي را عوض 
كرديد. اين در حالي است كه شما هميشه گفته ايد تغيير 
نبايد انجام شود، مگر آن كه ضرورت ايجاب كند. اين همه 
تغيير به اين دليل بود كه مديران قبلي نمي توانستند شبكه ها 

را به اهداف عالي كه برايشان تعريف شده، برسانند؟
ــما ذكر كرديد،  ــورد تغييرات مديريتي عددي كه ش در م
ــتردگي راديو، حجم  ــال فعاليت با توجه به گس ــراي پنج س ب
ــت. ضمن  ــبكه ها خيلي زياد نيس ــران موجود و تعداد ش مدي
ــبكه  ــدند؛ يعني از اين ش اين كه تعدادي از مديران جابه جا ش
ــرفت  ــبكه ديگر رفتند. مديريت تعهدي براي كار، پيش به ش

و دستاورد است.
ــت صدا باور دارند تا زماني  ــكاران ما در عرصه مديري هم
ــني  ــند و عملكرد آنها نتيجه روش كه كارآمد و اثربخش باش
ــان ادامه مي دهند. اگر ما به ارتقاي  ــته باشد به فعاليتش داش
ــيم و  ــته باش كيفيت فكر مي كنيم بايد نگاه نو و خالقانه داش
ــن نگاه نو در آدم هاي نوانديش، خالق و مبتكر وجود دارد.  اي
آنها مي توانند آينده روشني را رقم بزنند. هركس اين ويژگي 
ــته باشد در همه عرصه هاي مديريتي در رسانه و راديو  را داش
ــرايط استمرار حركت اين گونه است و خوشبختانه  جا دارد. ش

اين مديران زياد هستند.
اگر دقت كنيد در سال هاي اخير تغييرات مديريت در راديو 
ــت. دليلش اين است كه همديگر را درك  ــده اس خيلي كم ش
ــران راديو مي دانند من چه توقعي از آنها دارم.  مي كنيم. مدي
بنابراين سعي مي كنند متناسب با اين توقعات رفتار كنند. آنها 
ــتمرار حركت درست در  مي دانند گرفتن نمره قبولي يعني اس

راديو و استمرار مديريت.
فكر مي كنيد در طول اين سال ها تا چه ميزان توانستيد 
به ارتقاي راديو كمك كنيد؟ و چقدر به اهدافي كه در نظر 

داشتيد، رسيده ايد؟
ــش من در ارتقاي كمي و كيفي راديو بايد  ــاط با نق در ارتب
ــم وارد اين بحث  ــر كنند. ترجيح مي ده ــران اظهار نظ ديگ
ــگزارم كه توفيق خدمت در رسانه راديو  ــوم. خدا را سپاس نش
ــن را با اطمينان بگويم كه  ــه من عنايت كرد. مي توانم اي را ب
ــگي ام ارتقاي اين رسانه بوده و در حد توان در  دغدغه هميش
ــن راه تالش كرده ام تا به آن اهدافي كه براي راديو تنظيم  اي
ــتند،  ــده و برنامه هايي كه رهبر معظم انقالب مد نظر داش ش
رياست سازمان صدا و سيما تنظيم كرده و توقعاتي كه مردم 

دارند، جامه عمل بپوشانم.
ــبكه هاي  ــال پيش تعداد ش ــا پنج س ــه ب االن در مقايس
راديويي بيشتر شده است. شبكه هاي اختصاصي ما افزايش 
ــي، عمومي و  ــبكه هاي تخصص ــت. همچنين ش يافته اس
ــخگوي نيازهاي  ــتر و بهتري پاس اختصاصي با قابليت بيش
ــت. به انواع سليقه ها سريع تر و صريح تر پاسخ  مخاطبان اس
ــود. حجم بيشتري از برنامه در حال توليد و پخش  داده مي ش
ــم افزايش يافته و انتقادها  ــت و رضايتمندي مخاطبان ه اس

كمتر شده است.
ــر آن، تنوع برنامه ها افزايش يافته و تعامل ميان  عالوه ب
برنامه سازان و مخاطبان روند رو به رشدي داشته است. راديو 
در بين رسانه هاي موجود از يك جايگاه خوب برخوردار است. 

برنامه سازان راديو با افتخار خودشان را راديويي مي دانند.
انگيزه كار در راديو باالست، ولي نمره ما را بايد مخاطبان و 
مردم بدهند. سعي ما در كار جمعي اين بوده است، بنابراين به 
ديدگاه هاي برنامه سازان توجه كرديم و از نظرات مردم بهره 
ــتر  مي گيريم. با افزايش روز به روز تنوع به دنبال ارتقاي بيش
ــتيم تا راديويي  ــاي بلندتر براي ايده آل و آرزوها هس و گام ه
تاثيرگذارتر و موفق تر از گذشته داشته باشيم. كماكان نيازمند 
ــنيدن ديدگاه هاي نخبگان و مردم هستيم. تعامل راديو با  ش

بدنه فكري جامعه زياد است.
ــادي داريم و از حضور  ــگاه ها و حوزه ها تعامل زي با دانش
ــاتيد استفاده مي كنيم. آنها اذعان دارند بيش از سال هاي  اس
ــته با راديو در ارتباط هستند. در حال حاضر دانشجويان  گذش
ــا راديو انتخاب  ــاط ب ــان را در ارتب ــوع پايان نامه هايش موض
ــگاهي با محوريت راديو افزايش  مي كنند و رشته هاي دانش
ــا، بهبود آثار  ــدوارم محصول اين فعاليت ه ــت. امي يافته اس

راديويي بيش از گذشته باشد.

با محمدحسين صوفي، معاون صداي سازمان صدا و سيما

راديو قدرت اعتمادسازي دارد

راديو فصلي مختصات و تعريف خودش را دارد 
و براي همين ريتم برنامه هايش تند است. 

اين شبكه راه اندازي شده تا به لحاظ
 مضمون و ريتم با شبكه هاي ديگر 

متفاوت باشد

صوفي:

ــمت  ــين صوفي به س ــال 1387 كه محمدحس از س
ــروز اتفاقات زيادي در  ــده تا ام معاونت صدا منصوب ش
راديو رخ داده است؛ از تاسيس شبكه هاي راديويي كتاب، 

دانش و راديو فصلي گرفته تا تغيير 20 مدير راديويي.
ــت در مديريت رسانه اي مانند راديو  صوفي معتقد اس
ــته مخاطب را توام با مصلحت و نيازش  بايد ميل و خواس
ــي ارائه كرد كه هم خالقانه  ــر قرار داد و برنامه  هاي مدنظ

باشد و هم اثربخش.
ــال اخير  ــاره اين نگاه و عملكرد صوفي در چند س درب
ــه گفت وگويي با او  ــدرت راديو در اثرگذاري بر جامع و ق

داشته ايم كه در ادامه مي خوانيد:

اشاره
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ى/ 
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ن ص
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دليل مراجعه مردم به راديو به خاطر اعتمادي 
است كه به رسانه و راديو دارند. اين اعتماد، هم 
به لحاظ محتواست و هم وجود نگاه خالقانه به 
راديو كه خود اين مساله باعث مي شود در 
عرصه رقابت، راديو خود را كارآمد نشان داده 
و اثربخشي اش را 
افزايش بدهد

صوفي:
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ــتاني  ــوار تپه هاي باس ــري ، در ج ــدن  بش ــت تم پايتخ
ُكنارصندل و شهر دقيانوس، بتازگي (هفته گذشته) با حضور 
ــان برگزاري همايش  ــان ميزب جمع كثيرى از باستان شناس
ــود و در پايان اين  ــى در جيرفت ب ــى باستان شناس بين الملل
ــر ثبت جهانى حوزه فرهنگى  ــش، با صدور بيانيه اي، ب هماي

جنوب شرقى ايران تاكيد شد.
منطقه جيرفت به دليل زمين هاى حاصلخيز به هند ايران 
ــهور و قابل قياس با بين النهرين است. آثار به دست آمده  مش
ــه گفته برخي  ــت كه ب ــمند اس از اين منطقه به قدري ارزش
ــان كاوش هاى انجام گرفته در اين شهرستان  باستان شناس
مى رود تا تاريخ منطقه بين النهرين را پشت سر بگذارد؛ چراكه 
با رسيدن به واقعيت هاى تاريخي در اين منطقه و تائيد آن از 
سوي صاحب نظران داخلى و خارجى، اتفاق عظيمى مى تواند 
ــگ از بين النهرين به  ــد و آن هم انتقال تاريخ و فرهن رخ ده

اين سرزمين است.
ــت كه ذوب فلزات و  ــتانى اس جيرفت يكى از مناطق باس
توليد ظروف سنگى را دارد و يكى از مناطق قديمى صنعتىـ  
تجارى دوران باستان به شمار مي رود. اين منطقه وسيع آنقدر 
ارزشمند است كه كاوش هاي انجام شده در سال هاي گذشته 
ــن منطقه بايد  ــت كه در اي ــط كمتر از ده درصد كاري اس فق
ــان، در جيرفت دست كم  ــود و به گفته باستان شناس انجام ش
ــال تالش حفارى مى طلبد، اما متاسفانه االن  بيش از صد س
ــت حفاري هاي باستان شناسي در اين منطقه  چند سالي اس

متوقف شده است.
ــدن جيرفت در اوايل دهه 80 به  ــدن تم تا پيش از پيدا ش
ــتند تاريخى و اسناد تاريخى پيدا شده  دليل نبود مدارك مس
ــومر و بابل برگرفته  ــن گمان مى رفت تمدن س در بين النهري
ــا را برگرفته از آن  ــت و حتى خط م ــدن بين النهرين اس از تم
تمدن مى دانستند، اما با آثار به دست آمده از جيرفت و كشف 
ــف يك لوح خطى جديد  قديمى ترين زيگورات جهان و كش
ــيار ارزشمند كه قديمى ترين دستنوشته در جهان است  و بس
ــده روي جام ها، ظروف  و همچنين كنده كارى هاي انجام ش

ــت آمده اين فرض  و آنچه از حوزه هليل رود به دس
ــي مبداء  ــايد حت ــه وجود آمد كه ش ب

ــه قبل از  ــش خط و تمدن ب پيداي
تمدن بين النهرين برگردد.

ــان، مواد  ــه باستان شناس به گفت
ــي  ــي و يافته هاي باستان شناس فرهنگ

ــد در جيرفت  ــه و ثروتمن ــه اي مرف از جامع
ــاي بافت  ــردگي آثار، گوي ــان دارد. فش نش
ــات مهم شهري و  ــرده شهري با تاسيس فش
ــه اي مصرفي و مردمي  ــهري با جامع كالنش
ــت كه به علت ثروت همواره مورد  سرزنده اس

تهديد، غارت و چپاول بوده است.
 استرداد اشياي غارت شده

منطقه جيرفت كه به بهشت باستان شناسان 
ــت آنقدر آثار مهم در دل خود جاي  معروف اس
ــوزان تاكيد  ــياري از دلس ــه بس ــت ك داده اس
ــل در حفاري ها و كاوش هاي  ــد با تعل مي كنن
ــتاني كنارصندل و شهر دقيانوس  منطقه باس
ــان فراهم  ــتفاده فرصت طلب ــه سوءاس زمين
ــمند توسط آنان به يغما  مي آيد و اين آثار ارزش

مي رود.  در واقع پس از وقوع سيل سال 80 13 بود كه گنجينه 
ــر از خاك  نهفته از ميراث تاريخي از دل خاك اين منطقه س
ــدن اين آثار باعث شد افرادي سودجو  بيرون آورد و نمايان ش
ــور به صورت  ــن مجموعه آثار را از كش ــياي مربوط به اي اش

قاچاق خارج كنند. 
هرچند پس از اين اتفاق كميته استرداد اشياي تاريخي در 
سازمان ميراث فرهنگي تشكيل شد، اما هنوز بخشي از اشياء 
ــعود علويان صدر،  ــور بازگردانده نشده است. اما مس به كش
ــراث فرهنگي، صنايع  ــازمان مي ــاون ميراث فرهنگي س مع
دستي و گردشگري در همايش بين المللي باستان شناسي در 
ــترداد اشياي  جيرفت خبر داد كه فعاليت هاي قانوني براي اس

باستاني جيرفت در حال انجام است.
ــدن  متوجه ش ــر  دي ــل  دلي ــه  ب

ــه و  ــن منطق ــئوالن از ارزش اي مس
ــه اغلب  ــاي غيرمجاز ك حفاري ه
ــط روستاييان فقير و فروش آن  توس

ــاق صورت مي گرفت  به باندهاي قاچ
ــياري از اين آثار از كشور خارج  باعث شد بس

شود و حتي حضور باستان شناسان نيز اوايل دهه 80 
ــتاييان مواجه بود، اما درنهايت سال 1382  با برخورد روس

ــري از حفاري غيرمجاز  ــم گرفت براي جلوگي دولت تصمي
روستاييان، ارتش را به منطقه اعزام كند و در پي آن با حضور 
هيات باستان شناسي با سرپرستي يوسف مجيدزاده و حميده 

چوبك كاوش ها و بررسي ها آغاز شد.
ــان وارد منطقه  ــي در آن زم ــي هيات باستان شناس وقت
ــترده ويران و به وسيله روستاييان  ــد، محوطه به طور گس  ش

زير و رو شده بود. زمين بزرگي بود كه محوطه قبرستان شهر 
ــي بوده اند كه معموال  ــياي به يغما رفته هداياي كهن بود. اش
ــردگان در قبور قرار  ــان همراه با م ــر قبري براي خداي در ه
ــال ها به دليل فقر و ناآگاهي  ــفانه در آن س مي گرفت. متاس

ــور،  ــت ميراث كش ــه اهمي ــبت ب ــتاييان نس روس
ــوي آنها لطمه هاي  ــاي غيرمجاز از س حفاري ه
ــتان هاي باقيمانده از  ــري به قبرس جبران ناپذي
ــر اين رفتار  ــه طوري كه بر اث ــن زد، ب دوره كه
نابخردانه تمام استخوان ها پودر و نابود شدند و 
اطالعاتي كه مي توانست به شناختن هويت و 

نوع زندگي آنها كمك كند، از دست رفت. 
به دنبال ادامه كاوش ها، هيات باستان شناسي 
ــيع تمام امتداد هليل رود از  ــت در منطقه اي وس در نهاي
ــت تا درياچه هامون (جازموريان) به منطقه اي با  جيرف
ــتان و يك زيگورات عظيم برخورد كرد، با  ــهر، گورس چند ش
آثاري از تمدني بين 4500 تا 3000 سال پيش از ميالد (پيش 

از سلسله هاي ايالم و سومر).
اشياي پيدا شده مانند جام ها، ظروف مختلف، گلدان هاي، 
ساخته شده از سنگ يا گل مخصوص كوزه گري مزين با نقش 
ــيار بديع از اشكال انسان،  پهلوانان،  ــته بس و نگارهاي برجس
حيوانات، دام، طبيعت، نخل و گياهان كه با نگين هاي رنگين 
ــا مرواريد مزين بوده اند.  ــم ي گرانبها مانند فيروزه، مرمر، يش
ــاختمان دو يا سه  ــياري از ظروف طرح معماري س روي بس

طبقه به چشم مي خورد.
ــان از نقوش دام، طبيعت و انسان روي ظروف  كارشناس
ــد اين مردم زندگي  ــده دانه هاي غالت پي برده ان و از بازمان
ــيني توام با كشاورزي، دامپروري، پيشه وري  كامال شهرنش

و صنعت داشته اند.  
ــت فعاليت هاي باستان شناسي مي تواند  آنچه مسلم اس
ــت در  ــد و ضروري اس ــگ هر منطقه باش ــاي فرهن رمزگش
ــتفاده از تيم هاي متخصص در  ــي با اس ــوزه باستان شناس ح
ــه اين منطقه  ــف رمزهاي ناگفت ــاي مختلف به كش حوزه ه
ــالوه بر  ــت در منطقه جيرفت ع ــاز اس ــود و ني ــه ش پرداخت
ــي  ــيدن به كاوش ها با ايجاد مركزي پژوهش ــرعت بخش س
ــاي منطقه را  ــي دانش ه ــي بين الملل ــي و حت ــطح مل  در س

به پيش برد. 

با توجه به متوقف بودن حفاري هاي باستان شناسي در 
منطقه جيرفت آيا قرار نيست كاوش ها از سرگرفته شود؟

ــت  در منطقه جيرفت متوقف شده  ــال اس حفاري ها دو س
ــت، اما اميدواريم با پايان يافتن همايش باستان شناسان در  اس

جيرفت حفاري ها امسال با برنامه ريزي از سر گرفته شود. 
اين قول از سوي مسئوالن داده شده است كه  حفاري ها 

از سر گرفته شود؟
ــود تا كار حفاري ها  ــه قول دادند اعتبار اين كار تامين ش بل

آغاز شود. 
يعني دو سالي كه كار متوقف شده به دليل تامين نشدن 

اعتبارات بوده يا مسائل ديگر هم دخيل بوده است؟
عالوه بر بحث اعتبارات موضوع مرمت و نگهداري آثار به 
دست آمده نيز مطرح بوده است و الزم بود همايشي برگزار شود 

تا در قالب برنامه هاي بلندمدت برنامه ريزي شود. 
با توجه به گستردگي و عظمت اين حوزه تمدني، فكر 

نمي كنيد اقدامات بسيار كند است؟
ــكال ندارد،  به هر حال ده سال كاوش شده و اطالعات  اش
ــت در هر كاري يك بازنگري  ــت آمده و الزم اس خوبي به دس
انجام شود تا نقشه راه مشخص شود و اگر حفاري هاي آينده با 
پرسش ها و اهداف مشخص انجام شود، مي تواند نتايج بهتري 

در پي داشته باشد. 
با توجه به اين  كه گفته مي شود تمدن كشف شده قدمت 
بيشتري از منطقه بين النهرين داشته چه اقدامات بين المللي 

درشناساندن اين منطقه انجام شده است؟
ــت كه مبدا تاريخي تمدن از بين النهرين  موضوع اين نيس
ــه بايد تامل  ــود چراكه در اين زمين ــن منطقه منتقل ش ــه اي ب
ــتري صورت گيرد. تمدن ها در مقاطع مختلف تاريخي و  بيش

نقاط مختلف جهان ايجاد شدند و با هم ارتباط فرهنگي دارند 
اين كه بگوييم مبدا تاريخي تمدن با كشف جيرفت تغيير كند 
يك اغراق تاريخي است. بايد با احتياط بيشتري در اين زمينه 

صحبت شود. 
يعني اين كه گفته مي شود پيدايش تمدن حوزه هليل رود 

جلوتر از تمدن بين النهرين بوده صحيح نيست؟
اين دو تمدن همزمان هستند و با هم حركت كردند، حال شما 
ــترفته تر است  مي توانيد بگوييد تمدن جيرفت از جنبه هايي پيش

ــه بخواهيم بگوييم از  ولي اين ك
ــه بين النهرين رفته  اين منطقه ب
ــت چون  ــور نيس ــن ط ــت اي اس
ــاط دارند و بر  ــا با هم ارتب تمدن ه
ــر مي گذارند. در آن زمان  هم تاثي
ــته و از  ارتباط فرهنگي وجود داش
هم تاثير گرفتند ما مي توانيم نفوذ 
هنري اين منطقه را در بين النهرين 
و بالعكس ببينيم. معتقدم بايد اين 
نگرش تغيير كند و بگوييم كه در 
يك چرخه روابط جهاني همزمان 
ــاق افتاده و از هم  خودش اين اتف

تاثير گرفتند.
مي شود  گفته  كه  اين 
ممكن  حتي  جيرفت  تمدن 
است 2000 سال قبل از تمدن 
بين النهرين شكل گرفته باشد 

تا چه حد علمي است؟
ــالف  اخت ــك  ي ــايد  ش

ــد كه البته در اين  ــاله اي باش ــت،  سيصد  س دويس
ــرد، اما  ــتري صورت گي ــد مطالعه بيش ــه باي  زمين

2000 ساله نيست. به نظرم تقدم و تاخر مهم نيست مهم اين 
است كه اين تمدن چه جايگاهي دارد.

گويا قرار است براي ثبت جهاني آن اقدام شود؟
ــت.  ــر فرهنگي مطرح اس ــوان يك منظ ــت به عن جيرف
ــتره جغرافيايي زيادي دارد و تاثيرش را  فرهنگ جيرفت گس
ــواحل خليج فارس، پاكستان و افغانستان  در بين النهرين، س
ــان در  مي بينيم،  بنابراين آنچه در پايان همايش باستان شناس
جيرفت به عنوان بيانيه نهايي مطرح شد منظر فرهنگي جيرفت 

بود كه مطرح شد و هسته اصلي خود جيرفت و گستره 
ــم پرونده جيرفت و منظر  ــت و تالش مي كني آن اس

فرهنگي آن را براي ثبت جهاني آماده كنيم.
تا به حال چه تعداد اشياي قاچاق شده از اين منطقه استرداد 

شده است؟
ــور برده شده بود در  ــيء كه به خارج از كش حدود 118 قلم ش
ــده است كه بخشي از آن در  ــور بازگردانده ش چند نوبت به كش

نمايشگاهي در كنار همايش به نمايش درآمد. 
قبال اعالم شده بود حدود صد هزار شيء از اين منطقه به 

خارج از كشور قاچاق شده، اين رقم درست است؟

ممكن است.
با توجه به گستردگي اين منطقه تاكنون چند درصد از 

محوطه ها حفاري شده است؟
شايد بتوان گفت كمتر از ده درصد از محوطه هاي ارزشمند 
تاريخي جيرفت كاوش شده است. هنوز آثار ارزشمند بسياري در 
اين منطقه است و پرسش هاي بسياري از نظر گستره جغرافيايي 
ــود دارد، از ويژگي هاي جيرفت تداوم و  ــاي زماني وج و دوره ه

تسلسل فرهنگي و تاريخي است كه بايد به آن توجه شود. 
آيا حفاظت از اين منطقه بخوبي انجام مي شود؟

بله بسيار خوب است؛ هم يگان حفاظت وظيفه اش را خوب 
ــم نيروي انتظامي و هم دادگاه ها با هر گونه  ــام مي دهد و ه انج

تخلف برخورد جدي مي كنند. 
آيا به مردم جيرفت آموزش هاي الزم براي آگاه شدن از 

اهميت تاريخي اين منطقه داده شده است؟
بله، مردم جيرفت خيلي به فرهنگشان عالقه مند هستند و حتي 
بخشي از اشيا را مردم خوب جيرفت برگرداندند كه از آنها قدرداني شده 
است و اميدواريم اگر اشيايي هنوز در دست برخي از مردم است برگردانند 
ــيا در موزه اي كه قرار است در جيرفت گشايش يابد،   تا همه اين اش

نگهداري شود.

ــه و  ن منطق
ــه اغلب  ــك
 فروش آن 

ت ميگرفت 
ششكشور خارج  كن آثار از 

0ز اوايل دهه 80 ززي ييشناسان ن
2جه بود، اما درنهايت سال 1382

رريرمجاز ييــري از حفاري غ ــي ييي جلوگ
ننكند و در پي آن با حضور كطقه اعزام 
دديده ييدزاده و حم ددي ييرپرستي يوسف مج

يها آغاز شد.
ــان وارد منطقه ــي در آن زم شناس
اايان ييله روستاي للي ييــترده ويران و به وس

ههكه محوطه قبرستان شهر  كن بزرگي بود  نني ييزير و رو شده بود. زم
ههكه معموال  كاند  ــي بوده ااياي به يغما رفته هداياي ــ ييهن بود. اش ههك
ــردگان در قبور قرار  ــان همراه با م ــر قبري براي خداي در ه
لليل فقر و ناآگاهي  ييها به دل ــال ــفانه در آن س ميگرفت. متاس

ر

در نها
رريرف ييج
ــهر چند ش
آثاري از تم
از سلسلهه

بهشت باستان شناسان درانتظاركاوش هاي جديد
كارشناسان معتقدند تنها 10 درصد از كاوش هاي باستاني الزم در منطقه جيرفت انجام شده است

ــان،  باستان شناس ــه  گفت ــه  ب
ــوزه  ــران داراي 12 ح اي ــرزمين  س
ــكل دهنده  ش ــه  ك ــت  اس ــز  آبري
ــرزمين  ــاى فرهنگى اين س  حوزه ه
ــاى  ــا ويژگى ه ــع ب ــتند. در واق هس
ــى و  ــوارض طبيع ــى ع جغرافياي
ــون به 9  ــت محيطى گوناگ زيس
ــده  ــيم ش حوزه فرهنگى تقس
است. اين 9 حوزه فرهنگى با 
ــتن ويژگى هاى خاص  داش
ــه جغرافيايى با  هر منطق
يكديگر در ارتباط بوده 
و تداخل و همپوشانى 
دارند. حوزه فرهنگى 
جنوب شرق بخش 
ــاورى در  ــيار پهن بس

ــت كه استان هاى كرمان،  ــرق فالت ايران اس جنوب ش
ــى از هرمزگان، جنوب  ــتان و بخش ــتان و بلوچس سيس
ــتان را در بر  ــتان و بخش غربى پاكس ــان، افغانس خراس

مى گيرد.
ــى در  ــيم بندى كالن جغرافياي ــن تقس ــه اي ــر پاي ب
ــه، حوزه هاى  ــز جداگان ــش در حوزه هاى آبري ــن بخ اي
ــدند. از شمار  ــاوند شناخته ش ــتقل و خويش فرهنگى مس
ــاحلى جازموريان  ــند، هيرمند، مكران و س  آنها حوزه س

و لوت است. 
ــاخص ترين  ــى جازموريان يكى از ش ــوزه فرهنگ ح
ــت كه  ــرق ايران اس ــاى جنوب ش ــن حوزه ه و مهم تري
ــان با تعريف حوزه جغرافيايى حوزه آبريز   منطبق و همس

جازموريان است.
ــل رود در غرب همراه با  ــرق و هلي دو رود بمپور در ش
ــاى فصلى همه به هامون جازموريان مى ريزند. در  روده
ــايى  ــن حوزه هزاران محوطه از دوران گوناگون شناس اي

ــده است. جيرفت مركز فرهنگى جازموريان است و در  ش
كناره حوزه آبريز هليل رود شكل گرفته است.

در دو كناره اين رود از هزاران سال پيش زيستگاه هايى 
از دوران پارينه سنگى، نوسنگى و كشاورزى وجود داشته 
و داده ها و يافته هاى باستان شناسى در اين منطقه نشانگر 

آن است.
ــاى متفاوتى در اين  ــى از بخش ه در دوران هخامنش
ــده  حوزه به نام گدرگدروزيه، مكن و  اكوفاجيا نامبرده ش
است كه از بخش بندى اين حوزه در اين دوره نشان دارد. 
از دوران تاريخى شهرها و قلعه هايى در منطقه شناسايى 

شده است.
ــي  ــكوفايي تمدن ــي و ش ــل فرهنگ ــداوم و تسلس ت
ــت  ــل پيگيري اس ــالمي قاب ــز در دوره اس ــت ني جيرف
ــتاني  ــمند اين دوره در بخش محوطه باس ــه آثار ارزش ك
ــي  ــت) بررس ــن جيرف ــهر كه ــوس (ش ــهر دقيان  ش

مي شود.

سر زمين ايران با 9 حوزه فرهنگي

ــت آمده اين فرض   دس
ــي مبداء 

 قبل از 

ــان، مواد 
ــي  ستانشناس

رريرفت  ــد در ج ييمن
ــاي بافت  ر، گوي
ات مهم شهري و 
 مصرفي و مردمي 
 ثروت همواره مورد 

 است.
ت شده

شت باستانشناسان 
هم در دل خود جاي 
ددكيد  ــوزان تا  از دلس
ااكاوشهاي  كها و  ي
اايانوس  ييل و شهر دق
ــان فراهم  صتطلب
 توسط آنان به يغما 

ــ ــي دل ــه  ييب

ــ گفت ــه  ب
ــر ــي ا ــرزمين  س
ــت اس ــز  ــي آبر
ــاى ف حوزهه
ــتند. درو هس
ــى ــي جغرافيا
ــتم سسيس ز
حوزه فر
است.

داشـ
هر
ي

گفت وگو با حميده چوبك، سرپرست كاوش هاي شهر كهن جيرفت

حفاري هاي جيرفت بازنگري و نقشه راه مي خواهد
ــه جيرفت در پي  ــت آمده از منطق ــف آثار به دس ــد از كش بع
ــال 80 كاوش هاي نجات در  غارت هاي صورت گرفته در س
اين منطقه توسط حميده چوبك و يوسف مجيدزاده به عنوان 

سرپرست گروه باستان شناسان آغاز شد. حميده 
ــهر كهن  ــتي كاوش هاي ش چوپك كه سرپرس
جيرفت و محوطه شهر دقيانوس را بر عهده داشته 
است در اين سال ها تالش هاي بسياري را در كنار 

ــف مجيدزاده براي جلوگيري از غارت ها و كاوش هاي  يوس
ــت.  وي كه  ــن منطقه انجام داده اس ــي در اي باستان شناس
ــي دوره اسالمي است، مهم ترين  حوزه تخصصي اش بررس
محوطه اسالمي جيرفت را محوطه باستاني شهر 
ــت حفاري ها  ــوس مي داند. وي اميدوار اس دقيان
ــال توقف هر چه زودتر در اين منطقه   بعد از دو س

از سر گرفته شود.

اشاره

شهر دقيانوس يكي از 
بزرگ ترين شهر هاي اسالمي

شهر جيرفت در آغاز دوران شهرنشيني از مراكز مهم به شمار 
مي رفته است به طوري كه در طول باستان شناسي اين شهر 
ــازه هاي مربوط به حكومت و فرمانروايي يك حوزه بزرگ  س
ــت. شهر كهن جيرفت گاهي به شهر كرمان و  ديده شده اس
ــرزمين مكران متعلق بوده، در واقع شهر جيرفت  گاهي به س

مركزيت منطقه جازموريان بوده است.
ــت كه وجود  ــهر جيرفت داراي ضرابخانه اي بوده اس ش
ــكه اي به تاريخ 48 هجري با ضرب جيرفت بيانگر قدمت  س
نام اين شهر از دوران پس از اسالم است. شهر جيرفت مركز 
ــياري از  بازرگانان چين و روم و انبارگاه بوده و نمونه هاي بس
ــت آمده ساخت چين در اين منطقه نشانگر تبادالت  آثار بدس
ــاد بودن مردم جيرفت را  ــت. ثروتمند و ش ــور اس اين دو كش
ــيقي و تداوم  مي توان در آثار برجاي مانده  مانند ادوات موس

ظروف سنگي بخوبي مشاهده كرد.
ــتر در  ــهر قديمي جيرفت بيش ــت آمده از ش ــار به دس آث
ــتاهاي مختلفي با  ــترده دقيانوس است و روس محوطه گس
ــاخته  ــهر دقيانوس س ــتفاده از مصالح محوطه برروي ش اس
ــده اند. وفور ثروت و نعمت در دقيانوس از هزاره سوم پيش  ش
ــالمي باعث شده تا اين شهر بارها مورد  از ميالد تا دوران اس

حمله همسايگان از جمله آكديان قرار گيرد. 
ــي از تمدن هاي بين النهرين در هزاره  ــه «اكد» يك  سلس
ــر جهان  ــت كه در اين دوره با سراس ــوم پيش از ميالد اس س
ــته  و اين ارتباط اقتصادي  ــراودات اقتصادي و تجاري داش م

نيز با جيرفت برقرار بوده است. 
ــمال  ــت قديم) در ش ــالمي دقيانوس (جيرف ــهر اس ش
ــتان جيرفت جاي گرفته و مربوط به دوره سلجوقيان  شهرس
(900سال پيش) است. با توجه به وسعت 40 كيلومتري اين 
شهر كه هسته مركزي آن تنها 12 كيلومتر وسعت دارد، اين 
ــهرهاي اسالمي كشور در آن دوره  شهر جزو بزرگ ترين ش
ــهر دقيانوس در زمان سلجوقي  ــوب مي شده است. ش محس
ــورهاي شرقي  از قطب هاي تجاري و اقتصادي ايران با كش

منطقه بوده است. 
ماركوپولو، جهانگرد مشهور ايتاليايي نيز در سفرنامه خود 
ــهر پرشكوه ياد  ــهر تاريخي دقيانوس به عنوان يك ش از ش

كرده است.
ــان از  ــهر دقيانوس يافته ها نش ــتردگي ش با توجه به گس
ــمت هاي مختلف شهر دارد كه   وجود معابر و محله ها در قس
به نظر مي رسد در اين شهر بيش از صد محله و صد ميدان گاه 
ــان از وسعت بسيار زياد،  وجود دارد كه اين تعداد محالت نش
ــتردگي، جمعيت و رونق اقتصادي، سياسي، اجتماعي و  گس

فرهنگي شهر دقيانوس در دوره سلجوقي دارد.
ــتان شهر  ــمت گورس ــده در قس در كاوش هاي انجام ش
ــهر جاي گرفته  دقيانوس كه در دو كيلومتري مركز اصلي ش
ــردابه اي، تابوتي و تدفين  ــان مي دهد سه نوع تدفين س نش

معمولي در اين شهر رواج داشته است.
ــي انجام شده در  در چهار فصل كاوش هاي باستان شناس
ــن محوطه، بخش هايي چون پايگاه حفاظتي، بخش هاي  اي
ــكار شد. بافت شهر  ــجد و مناره از زيرخاك آش صنعتي، مس

ــات  ــا، گذرگاه ها، تأسيس ــالمي داراي ميدان ه در دوران اس
ــهر بوده است.  ــاني و محالت در دورتادور ش ــبكه آبرس و ش
ــاس مطالعات مردم شناسي اين سيستم آب به صورت  براس
ــردن آب به  ــار آب و وارد ك ــتن فش ــكن با شكس يك آب ش

حوضچه هايي باعث جريان آب در شهر مي شد.
ــت آمده در طول  ــالمي به دس ــام مربوط به دوره اس حم
ــان دهنده اهميت پاكيزگي مردم  كاوش در نزديكي بازار نش
شهر دقيانوس بوده است. در طول كاوش از بخش راسته بازار 
و گذرگاه هاي اصلي شماليـ  جنوبي به عنوان محل كسب، 

معماري ها و انبارهاي مختلفي به دست آمده است. 
مهم ترين بخش به دست آمده در طول كاوش ها، مسجد 
ــت. اين مسجد با بيش از 4000 متر وسعت  جامع جيرفت اس
ــتون دار و محراب گچبري، صحن  داراي طرح شبستاني س
ــرقي و غربي، رواق، تك مناره و چند دوره تغييرات  مياني، ش

معماري است.
ــازه اي از پاره آجر و  ــاختار معماري جيرفت س ويژگي س
مالت گل پرشده با نخاله است. اين شيوه كار از ويژگي هاي 

دوره اسالمي و ساساني است.
ــت از خشت به  ــت خش ــناد برداش ــاس متون و اس براس
ــلجوقي و  ــات داخلي حكمرانان س ــرر، اختالف صورت مك
ــطيح محوطه براي كانال آب و كشاورزي و ويران شدن  تس
ــدن و نابودي شهر كهن  ــط تاتارها علت متروكه ش آن توس

جيرفت است.
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ــه كارگرداني  ــينمايي «ملكه» ب ــران ناگهاني فيلم س اك
ــان اكران و  ــار تغيير زم ــج ب ــس از پن ــر پ ــه آهنگ محمدباش
گاليه هاي مكرر سينماگران دفاع مقدس از شرايط نامناسب 
توليد و اكران اين قبيل فيلم ها، كم كم به مرثيه اي تبديل شده 
كه تمام نمي شود. سينماي دفاع مقدس كه همزمان با هشت 
ــينماي ايران  ــه عنوان يك ژانر در س ــال جنگ تحميلي ب س
 شكل گرفت در هر دهه به نوعي مورد بي مهري و كم توجهي

ــينما كه با شعارهاي حمايتي و   قرار گرفت. توليد اين نوع  از س
دهان پر كن   انتظار مي رود بودجه هاي كالن را جذب  كند، به 
حداقل خود رسيده و گاه كارنامه ساالنه سينما خالي از يك فيلم 
دفاع مقدس بوده است. با مروري بر تاريخچه حيات اين سينما 
ــب و حتي فهرست بلندي از فيلم هاي  مي توان اكران نامناس

 اكران نشده تهيه كرد. فيلم هايي كه با توجه به حجم باالي توليد 
ــاالنه و سينماهاي اندك موجود چندان اميدي به اكرانشان  س
ــار را هم نبايد  ــد بهانه كم فروش بودن اين آث ــت. هر چن  نيس

فراموش كرد. 
 اكران نشده ها 

فيلم هاي فراواني با درونمايه دفاع مقدس در سينما ساخته 
ــده است كه به اكران نرسيدند. «ما ايستاده ايم» (اكبر حر)،  ش

«دولتو» (رحيم رحيم پور) و «پيشتازان فتح» (نادر مهدي پور) 
ــه رنگ پرده  ــتند ك ــال 63  هس ــي س از توليدات دفاع مقدس
سينماها را نديدند، اما در تلويزيون پخش شدند. ما ايستاده ايم 
(1363) داستان مردي به نام يوسف است كه با وجود مخالفت 
همسرش، با يكي از دوستان خود عازم جبهه مي شود تا هداياي 
مردمي را به رزمندگان خط مقدم برساند. اصغر همت، فرنوش 

آل احمد و محسن صادقي نسب بازيگران اين فيلم هستند.
ــتويي، رحمان باقريان،  ــتازان فتح با بازي پرويز پرس پيش

ــينمايي وقت  ــط معاونت س فرهنگ حيدري همراه بود و توس
ــد. اين فيلم داستان موتورسواران  ــيما فروخته ش به صدا و س
ــه اطالعات عمليات  ــت ك ــهيد چمران در جبهه اس همراه ش
ــيفي فيلم ــاخته حجت اهللا س ــر پنج» س ــتند.   «كيلومت  هس

ــال 61 است كه تاكنون اكران نشده و  ــي توليد س  دفاع مقدس
ــي روي پرده  ــه دليل كم فروش بودن فيلم هاي دفاع مقدس ب
سينما قرار نگرفت و در آرشيو فيلم هاي اكران نشده باقي ماند. 
ــتان سوزنبان پيري است كه سربازان جنگ را بدرقه  فيلم داس
مي كند. هدايت اله نويد، افسانه بايگان و پريدخت اقبال پور در 

اين فيلم بازي كرده اند. 
فيلم سينمايي «در مسلخ عشق» ساخته كمال تبريزي كه 
سال 69  كليد خورد، از جمله فيلم هاي دفاع مقدسي است كه با 
مشكالت مميزي روبه رو شد و به نمايش درنيامد. اين فيلم كه 
به جريان روي مين رفتن رزمندگان جنگ مي پردازد، به دليل 
سياست به نمايش در نياوردن تصاوير تلخ از اكران بازماند. در 
اين فيلم علي بي غم، امير يزداني و حسين ياري بازي داشتند.

ــاه حاتمي  ــاخته علي ش «تركش هاي صلح» (1379) س
ــال هنوز به اكران عمومي در نيامده است.  هم بعد از 13 س
ــب پنج جايزه اصلي جشنواره دفاع  اين فيلم موفق به كس
مقدس، جايزه ويژه هيات داوران جشنواره فيلم رشد شده 
ــت. تركش هاي  ــته اس و بيش از  50 حضور بين المللي داش

صلح به ناهنجاري هاي بعد از جنگ مي پردازد و داستان منطقه 
ــه اي  ــوده به ميني را روايت مي كند كه پر از بمب هاي خوش آل
ــت. اين فيلم فصل دروي مين ها را به تصوير  عمل نكرده اس

مي كشد. 
ــاخته جواد كاسه ساز يكي  «پروانه اي در مه» (1384) س
ــت كه هرگز به اكران عمومي  ــي اس از توليدات دفاع مقدس
ــال 89  از تلويزيون پخش  ــال بعد يعني س درنيامد و پنج س
ــد. در اين فيلم مرحومه عسل بديعي، كيهان ملكي، زهره  ش
ــر  صفوي و برزو ارجمند بازي دارند و فيلم قصه مهرانه همس
ــت همسرش  ــت كه منتظر بازگش ــهيد مفقوداالثري اس ش

است. 
سال 79 هم فيلم دفاع مقدسي «سفر سرخ» به كارگرداني 

ــاخته شد كه با وجود ويژگي هاي خاصي كه  حميد فرخ نژاد س
ــش درنيامد. اين فيلم  ــت به نماي در تصوير كردن  جنگ داش
ــرانجام در جشنواره بيست و نهم فيلم فجر روي پرده رفت،  س
ولي با انجام اصالحات هم موفق به اكران عمومي نشد. حبيب 
ــب، صادق صفايي، برزو ارجمند و غزل صارمي در  دهقان نس

اين فيلم بازي كرده اند. 
«آن مرد آمد» ساخته حميد بهمني كه سال 86  توليد شد، 
جزو فيلم هايي است كه اكران نشده وارد شبكه نمايش خانگي 
ــيميايي است كه سال ها  ــدند. اين فيلم قصه يك جانباز ش ش
پس از جنگ، جواب سوال خود را كه چرا در يك عمليات همه 
ــده اند، از دختر جوانش مي شنود.  ــتانش بجز او شهيد ش دوس
ــه فقيه نصيري و علي دهكردي بازيگران  كورش تهامي، آتن

ــتند. فيلم ديگر بهمني «آخرين نبرد» هم  با دو  اين فيلم هس
سال تاخير اكران شد.
 اكران مهجور 

ــه در اكران با بي توجهي  ــي ك تعداد فيلم هاي دفاع مقدس
ــت  ولي از اين ميان «ستارگان خاك»  ــدند، كم نيس مواجه ش
ــت دو سال از  ــاخته عزيزاهللا حميدنژاد هم با گذش (1373)س
توليدش امكان اكران پيدا كرد و در اكران هم مهجور واقع شد. 
اين فيلم قصه تصميم اهالي روستايي است كه پس از ده سال 
از شهادت عبدالنبي در جنگ، قصد دارند مزار او را عوض كنند. 
ــر ندافيان و مهدي فقيه  ــدي قلي پور، محمد كمالي، ناص مه

بازيگران اين فيلم هستند.
فيلم سينمايي «هور در آتش» (1370) اين كارگردان هم 
ــينماها اكران شد اما همچون «ستارگان  دوهفته روي پرده س
خاك» بارها از تلويزيون به نمايش در آمد و در ذهن مخاطب 
ــينمايي «اشك سرما» (1382)  ــد. هر چند فيلم س ماندگار ش
ــرايط مناسبي در اكران عمومي نداشت و بدون تبليغات  هم ش
ــون» و «عمليات  ــه مجن ــد. «حماس ــينماها ش روانه پرده س
كركوك» (جمال شورجه)، «سجده بر آب» (حميد خيرالدين) 
ــيد» (محمدحسين حقيقي) هم با فاصله  و «براده هاي خورش
ــن ميان فيلم  ــي درآمده اند، اما از اي ــاله به اكران عموم يكس
ــه  توفيق يافت و «حماسه مجنون»  عمليات كركوك در گيش
ــات داوران و بهترين بازيگر مكمل مرد (جعفر  جايزه ويژه هي

دهقان) را از دوازدهمين جشنواره فيلم فجر دريافت كرد.
ــه آهنگر)، «جايي براي  ــد خاك» (محمدعلي باش «فرزن
ــك در ميدان جنگ»  ــد بزرگ نيا)، «پيك ني زندگي» (محم
(سيدرحيم حسيني)، «دفتري از آسمان» (پرويز شيخ طادي)، 
ــنگي» (عزيزاهللا حميدنژاد)، «سايه هاي  ــكوفه هاي س «ش
ــدان قابل قبولي  ــي) و... هم اكران چن ــد امين ــوم» (احم هج
نداشتند. فيلم هاي شناخته شده تري هم با تعويق اكران روبه رو 
ــو غريبه كوچك» (بهرام بيضايي) و «سفر به  بودند كه «باش

چزابه» (رسول مالقلي پور) جزو آنها هستند. 
 كاهش توليد؛ اكران نامناسب 

ــد فيلم  ــود كاهش تولي ــا وج ــم ب ــر ه ــال هاي اخي  در س
ــتند،  ــن تئوري كه پرهزينه و كم بازده هس ــاع مقدس با اي دف
فيلم هاي اندك باقي مانده شرايط مطلوبي براي اكران ندارند. 
روزهاي زندگي، ضدگلوله، سيزده 59، شورشيرين، گلوگاه، به 
كبودي ياس، كودك و فرشته و روز سوم فيلم هايي هستند كه 
ــال اخير ساخته شدند ولي آنچنان در اكران به زمين  در چند س
ــكل اش  ــه درآمد حاصل از آن در بهترين ش ــدند ك كوبيده ش
ــت.اكبر حر، كارگردان و  ــط يك فيلم معمولي بوده اس متوس
ــدن اين فيلم ها مي گويد: دهه 60  ــنده درباره اكران نش نويس
ــنفكري و كم توجهي به سينماي دفاع  ــينماي روش دوران س
ــاع مقدس را به دليل  ــينماي دف ــدس بود.  در اين دوران س مق
كم فروش بودن به حاشيه راندند. در اين محدوده زماني برخي 
فيلم هاي دفاع مقدسي توسط معاونت سينمايي ارشاد به صدا 

و سيما فروخته و از تلويزيون پخش شد.
ــه 70، بخصوص دوره مديريت آقاي  ــد: اما ده او مي افزاي
ــدود 22 فيلم دفاع مقدس  ــال 75 ح مهندس ضرغامي در س
ــان مي دهد   ــد كه ركورد فروش را زدند و اين نش ــاخته ش س
سينماي دفاع مقدس، هم فروش مي كند و هم مخاطب خود 

را دارد.
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توليدفيلم هاي دفاع مقدس   كه با شعارهاي 
حمايتي و دهان پر كن  انتظار مي رود 

بودجه هاي كالن را جذب  كند، به حداقل خود 
رسيده و گاه كارنامه ساالنه سينما خالي از يك 

فيلم دفاع مقدس بوده است
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مهجوريت سينماي دفاع مقدس از توليد تا اكران 
اكران ديرهنگام و ناگهاني فيلم «ملكه»، آخرين نمونه از بي مهري به سينماي دفاع مقدس است

آزاده كريمي/ گروه فرهنگ و هنر
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يك سال كار پژوهشي پشتوانه راديوكتاب است

راديوكتاب با چه هدفى راه اندازى شده است؟
ــازى تمدن نوين  ــا هدف بنيان س ــورى كه بنا دارد ب كش
ــرو و پيشتاز باشد، قطعا  ــالمىـ  ايرانى در عصر حاضر پيش اس
ــرد در جامعه براى  ــترش دانايى و خ ــد توليد علم و گس نيازمن
ــخير مرزهاى دانش هاى نظرى و كاربردى است. كتاب  تس
ــى بسزا و جدى دارد. هدف راديوكتاب  در اين بنيان رفيع نقش
ــازى و تسهيل رشد و تعالى وجوه مادى و  را مى توان، زمينه س
معنوى مخاطبان از طريق ترويج و توسعه توليد كمى و كيفى 
ــر و افزايش و تعميق مطالعه مفيد و  كتاب، بهبود توزيع و نش
كتابخوانى در چارچوب بنيان هاى فكرى و فرهنگى اسالمى 

ـ ايرانى عنوان كرد. 
برنامه هاى راديوكتاب با چه ساختارى تهيه و توليد 

مى شود؟
ــاختارهاى موجود راديويى استفاده  راديوكتاب از تمام س
مى كند تا عالوه بر تكيه بر عنصر تنوع و تكثر به جذابيت بيشتر 
ــته باشد. همكاران ما  در جدول پخش برنامه ها نيز توجه داش
ــخنرانى، نمايش،  در راديوكتاب براى قالب هايى همچون س
مسابقه و... نيز طراحى برنامه هاى متناسبى را انجام داده اند تا 
تمام ظرفيت هاى ساختارى براى ترويج و تأثيرگذارى بيشتر 

پيام هاى رسانه اى مورد توجه قرار گيرد.
اين شبكه راديويى هم اكنون در چه بخش هايي از كشور 

قابل دريافت است؟
ــت برنامه هاى  ــور كه امكان درياف تمام بخش هاى كش
ــيما را از طريق گيرنده هاى ديجيتال دارند مى توانند  صدا و س
برنامه هاى راديوكتاب را بشنوند. عالوه بر اين شهروندان شهر 
تهران و استان هاى همجوار همچون قم و البرز نيز مى توانند 
ــاى راديوكتاب را از طريق گيرنده هاى راديويى روى  برنامه ه

موج fm رديف 89/5 مگاهرتز دريافت كنند.
نحوه تعامل نويسندگان و ناشران با راديوكتاب چگونه 

است؟
اجازه بدهيد دايره همراهان، همكاران و همياران راديوكتاب 
ــندگان و ناشران نكنيم. گرچه اين دو قشر  را محدود به نويس
از فعاالن عرصه كتاب جزو عناصر موثر در امر كتاب هستند، 
ــا اثر و از اثر تا مخاطب،  ــوزه كتاب و كتابخوانى از ايده ت ــا ح ام
ــيعى است كه مشاغل، كارشناسان، صاحب نظران،  حوزه وس
فعاالن و... را نيز بايد به آن افزود. در اين نگاه عوامل مستقيم و 
غيرمستقيم توليد كتاب يا مخاطبان كتاب متنوع و متعدد است. 
ــتادان محترم دانشگاه و...  به عنوان مثال نقش كتابداران، اس
راديوكتاب در سه مرحله با اهالى حوزه كتاب به صورت عام در 
ــت و خواهد بود. راديوكتاب بيش از يك سال  تعامل بوده، هس
ــى را در سطوح مختلف و  ــت كارشناس ــى و نشس كار پژوهش

ــتوانه علمى براى راه اندازى  ــاعات متعدد به عنوان پش در س
ــت. به عبارت ديگر پيش از راه اندازى، تعامل  پشت سر گذاش
ــترده و كار كارشناسى  ــيع با اهالى كتاب رايزنى هاى گس وس
ــان راه اندازى و  ــت، اما هم اكنون كه در جري ــده اس انجام ش
دوران رشد راديوكتاب هستيم از حضور كارشناسان، استادان، 
صاحب نظران و اهالى كتاب به صورت مستقيم و رودررو و در 
جلسات بهره منديم. عالوه بر آن همكاران ما در راديوكتاب و 
در برنامه زنده «ديباچه» كه ساعت 17 هر روز پخش مى شود 
نظرات دست اندركاران حوزه كتاب را در تمام سطوح دريافت 
مى كنند. اين روند در زمان پيش رو توسعه خواهد يافت و عالوه 
بر نشست هاى راهبردى در زمينه هاى متنوع و مرتبط ديگر نيز 

از نظرات صاحب نظران بهره مند خواهيم بود.
تا چه اندازه از ناشران و نويسندگان در برنامه سازى 

استفاده مى شود؟
خوشبختانه حضور اهالى كتاب در برنامه هاى راديوكتاب 
صرفا يك نقش صورى و ظاهرى نيست، بلكه هم اكنون چند 
ــور اهالى كتاب تدوين و آماده توليد و  ــه با طراحى و حض برنام
ــت. حضور اهالى كتاب در برنامه ها در مراحل  پخش شده اس
پيشنهاد، طراحى و تدوين طرح ها و برنامه ها با نشاط، عالمانه 
ــروز و ظهور  ــت كه ثمرات آن در برنامه ها ب ــئوالنه اس و مس
ــم در برنامه ها بر غناى محتوايى و ارزش  ــد. حضور اهل قل ياب
ــت و موجب مفيد، هدفمند و  عنصر پيام در برنامه ها افزوده اس

ثمربخش بودن برنامه ها شده است. 
با توجه به اين كه شبكه هاى راديويى هر كدام برنامه اى 
با موضوع كتاب دارند آيا از اين به بعد اين برنامه ها از شبكه هاى 
سراسرى پخش خواهد شد يا مديريت و برنامه ريزى اين 

برنامه ها به شبكه راديويى كتاب واگذار مى شود؟
آرايش موضوعى و شبكه اى در راديو از يك روند نظام مند 
بهره مند است. وقتى شبكه اى مستقل به يك موضوع يا حوزه 
مخاطب تأسيس و راه اندازى مى شود به معناى حذف وظايف 
ديگر شبكه ها يا واگذارى آن به شبكه ايجاد شده نيست بلكه 
ــر كمى و كيفى تغيير مى كند. از  ــبت پرداختن از نظ وزن و نس
ــازى در آن موضوع براى  ــوى ديگر نوعى زمينه همگن س س
اتحاد رسانه اى اتخاذ مى شود و در حقيقت به انسجام رسانه اى 
ــت ها مي انجامد. عالوه بر فعاليت تخصصى  و وحدت سياس
ــبكه به نوعى نقش  ــاى خود، اين ش ــاب، در برنامه ه راديوكت
عقبه محتوايى و پشتيبانى رسانه اى و نيز هماهنگى و تدوين 
ــت ها را در حوزه كتاب در راديو به عهده دارد و به همين  سياس
ــوراى سياستگذارى راديو در حوزه كتاب به  دليل دبيرخانه ش
عهده اين شبكه نهاده شده است. همچنين مسئوليت شوراى 
ــبكه  ــان كتاب نيز به عهده اين ش ــوراى كارشناس كتاب و ش

است.
براى جلوگيرى از موازى كارى و نحوه پرداخت شبكه هاى 

راديويى به موضوع كتاب چه برنامه اى داريد؟
با وجود شوراى كتاب شبكه هاى راديويى و سياستگذارى 
ــى برنامه اى  ــجام و هماهنگ ــى انس ــاب نوع ــوزه كت در ح
بين شبكه هاى راديويى در حوزه كتاب در آينده متصور خواهد 

بود.
براى جذب مخاطب بيشتر از چه راهكارهايى استفاده 

خواهيد كرد؟
ــازمان رسانه اى براى  طبعا راهكارهاى متعددى در هر س
ــود، اما توجه  ــى و برنامه ريزى مى ش ــذب مخاطب طراح ج
راديوكتاب صرفا به جذب مخاطب نيست بلكه بر مبناى حفظ 
ــب برنامه ريزى صورت پذيرفته كه عناصر متعددى در  مخاط
اين امر دخيل است. ازجمله رعايت احترام، پاسخ به نياز و ميل، 
توجه به رعايت حرمت، وقت و زمان مخاطب براى توليد آثار 
درخور و فاخر از اين موارد است. يكى از جهتگيرى ها و الزامات 
ــازان در برنامه ها، تعيين سهم مشاركت  همكاران و برنامه س
براى حضور مخاطبان به تناسب موضوع و عالقه مندى آنان 
ــگاه مخاطبان راديوكتاب  ــت. در اين مورد باش در برنامه هاس
ــاب عضوگيرى  ــگاه كت ــت كه در نمايش ــده اس  نيز فعال ش

خواهد كرد.
بيست و ششمين نمايشگاه بين المللى كتاب را چگونه 

پوشش خواهيد داد؟
ــگاه كتاب تهران مهم ترين رويداد حوزه كتاب در  نمايش
كشور و منطقه است كه بهار هر سال موجب شكوفايى و رونق 
فضاى كشور مى شود. راديوكتاب با وجود آن كه زمان زيادى 
ــپهر رسانه اى كشور نمى گذرد  از راه اندازى و حضورش در س
ــت؛ ابتدا همان نقش  ــگاه خواهد پرداخ ــا دو نقش به نمايش ب
محورى و مركزى براى ايجاد همگرايى و پشتيبانى برنامه ها 
ــوع كتاب و كتابخوانى در ايام  ــبكه هاى راديويى در موض و ش

نمايشگاه و نيز برنامه هاى اختصاصى كه توليد مى كند.
ــه ابتكار راديوكتاب و موافقت معاون صدا براى اولين بار  ب
راديو به صورت مستقل از ساعت 9 صبح تا 9 شب تمام ساعات 
ــگاه را تحت پوشش قرار خواهد داد. نكته مهم اين كه  نمايش
ــت تا  ــده اس با همگرايى موجود در راديو اين امكان فراهم ش
برنامه هاى شبكه هاى راديويى با موضوع كتاب در نمايشگاه 
ــود، به عبارت  ــز از طريق اين فركانس به مخاطبان ارائه ش ني
ديگر شنوندگان راديو مى توانند برنامه هاى تمام شبكه ها را از 
يك شبكه در موضوع نمايشگاه كتاب بشنوند و استفاده كنند. 
ــالوه بر اين ارتباط و تعامل با مخاطبان از ديگر برنامه هاى  ع

راديوكتاب در نمايشگاه بيست و ششم است.

ــد، چراكه از مدت ها قبل يكى از انتظارات اهالى كتاب و  ــيارى از اهل مطالعه و كتابخوانى ش ــيس راديوكتاب باعث دلگرمى بس ــته بود كه خبر راه اندازى و تاس ــال گذش نيمه دوم س
ــالمى،  ــران انقالب اس ــر مانند مجمع ناش ــكل هاى حوزه توليد و نش ــانه اختصاصى در اين حوزه بود. تا آنجا كه برخى از مجامع و تش ــتن يك رس ــر داش فعاالن حوزه تأليف، چاپ و نش

تشكل هاى صنفى و انجمن هاى علمى و شخصيت هاى دانشگاهى در بازه هاى زمانى مختلف دراين رابطه اظهارنظرهاى رسمى كرده بودند.
ــاعت پخش  ــى را با يك س ــد و 27 آبان نيز پخش آزمايش ــى ش ــت فركانس ــته، همزمان با هفته كتاب و مصادف با روز كتاب، كتابخوانى و كتابدار، راديوكتاب تس ــال گذش 24 آبان س
آغاز كرد. روند پخش آزمايشى همچنان ادامه يافت تا به روزانه 9 ساعت پخش رسيد و از ساعت 17 الى 2 بامداد روى موج fm رديف 89/5 مگاهرتز به پخش برنامه مى پردازد. 

در گفت وگو با حميدرضا وليان، مدير اين شبكه راديويى نحوه فعاليت و برنامه هاى پيش روى اين شبكه را مورد بررسى قرار داديم. 

ا ا ك ا ان ش ش ژ كا ال ك
حورا نژادصداقت /جام جمگفت وگو با حميدرضا وليان، مدير راديوكتاب

ــه از  براي عالقه مندان به كتاب و كتابخواني بهار هميش
ارديبهشت آغاز مي شود، درست زماني كه نمايشگاه بين المللي 
ــايش مي يابد، نمايشگاهي كه از  كتاب تهران در مصلي گش
ــور در آن به تكاپو  ــران براي حض ــياري از ناش ماه ها قبل بس
ــت بلندبااليي از آثار  ــياري از مردم هم فهرس مي افتند و بس
ــب مي گذارند و راهي  ــان را در جي ــاي مورد نيازش و كتاب ه

نمايشگاه مي شوند.
ــت  ــگاه كتاب تهران اين اس ــي از ويژگي هاي نمايش يك
ــر رويدادهاي  ــباهتي به ديگ ــگاه بندرت ش ــه اين نمايش ك
ــت و  ــان دارد، در واقع يك جهان اس ــابه خودش در جه مش

يك نمايشگاه تهران.
ــما هم جالب باشد بدانيد در نمايشگاه هاي  شايد براي ش
بزرگ كتاب در نقاط مختلف جهان چه اتفاقاتي رخ مي دهد و 

در گوشه ذهن تان آن را با نمايشگاه خودمان مقايسه كنيد.
در اين گزارش سعي كرده ايم از نگاه ناشران ايراني كه در 
نمايشگاه هاي بين المللي و معتبر خارجي حضور يافته اند اين 
ــه اي كه وجه تفاوت هايش زياد  موضوع را بيان كنيم؛ مقايس

است و تشابهش بسيار اندك. 
 شباهت ها و تفاوت هاي تايپه و تهران

فريده خلعتبري، مدير انتشارات شباويزـ  كه تصويرگري 
ــيوه او براي جذب تصويرگران  ــاراتش و ش كتاب هاي انتش
ــابقات بين المللي جوايزي را از آن  ــهرت دارد و بارها در مس ش
ــيار زيادي را ديدهـ   ــرش كرده است و نمايشگاه هاي بس نش
ــگاه تايپه را از چند جهت شبيه نمايشگاه كتاب تهران  نمايش
مي داند: مدت برگزاري هر دو ده روز است و هر دو مخاطبان 
ــت دارد. خلعتبري  ــر دو اهمي ــروش در ه ــادي دارند و ف زي
ــگاه كتاب تهران  ــن تفاوت نمايش ــورت كلي مهم تري به ص
ــركت كنندگان  ــاله رفاه بازديدكنندگان و ش و تايپه را در مس
ــگاه تايپه بسيار زيبا، نوراني  مي داند و مي گويد: محل نمايش
ــت. سرگرمي هاي مناسب براي كودكان دارد مانند  و تميز اس
آموزش اوريگامي، نقاشي، كتابخواني و... هر غرفه يك تلفن 
رايگان براي تماس دارد. سرويس هاي بهداشتي تميز است. 

رستوران هايش غذاي سالم با قيمت مناسب دارند.
ــگاه كتاب تهران را با تايپه  او پس از اين توصيف، نمايش
ــگاه ما  ــد و مي گويد: غرفه بندي هاي نمايش ــه مي كن مقايس
ــوده است. در سالن هاي كودك زمين تركيبي از  كثيف و فرس
سنگ و خاك و آسفالت است. دستگاه هاي كارتخوان معموال 
كار نمي كنند. گرما و حرارت در اين چادرهايي كه جايي براي 
ــت ندارند، خصوصا هنگام ظهر اذيت كننده و گاه  تهويه درس
ــود. ما غذا را با كيفيت واقعا بد و قيمت  غيرقابل تحمل مي ش
ــفارش  باال تهيه مي كنيم. بارها پيش آمده كه از بيرون غذا س
داده ايم و مسئول سالن اجازه نداده پيك رستوران غذا را داخل 

سالن بياورد. 
ــران كودك و نوجوان سال هاست غرفه هايشان را در  ناش
ــگاه برپا مي كنند و سال هاست كه شكايت  چادرهاي نمايش
مي كنند و البته اعتراض هايشان بي فايده بوده است. خلعتبري 
ــت كه  مي گويد: آنقدر ميله هاي غرفه ها كثيف و زنگ زده اس
رغبت نمي كنيم از مقابل آنها رد شويم. ما هنوز نگران بارش 
ــتيم. درست است كه مي گويند به شكلي چادرها را  باران هس
ــد برپا مي كنند كه آب به داخل نفوذ نكند ولي براي مثال  دارن
ــته يك بار اندكي باران آمد. چادر باالي غرفه ما  ــال گذش س

ــده بود كه آب باران در آن مانده بود. هم منظره  كمي گود ش
زشتي را ايجاد كرده بود و هم اين آب گنديده هر روز با تابش 

آفتاب بوي بدي را ايجاد مي كرد. 
شايد اين فكر به ذهن برسد ناشراني كه در نمايشگاه هاي 
ديگر كشورها شركت كرده اند نبايد انتظار بيهوده از نمايشگاه 
ــل برگزاري  ــه هم مح ــي ك ــم در حال ــران آن ه ــاب ته كت
مخصوصي ندارد و هم مخاطبانش زياد هستند، داشته باشند. 
ــگاه هاي خارج از  ولي خلعتبري نگاهش را محدود به نمايش
ــور نكرده است. او بارها به نخستين دوره هاي نمايشگاه  كش
ــگاه ها اشاره مي كند  بين المللي كتاب در محل دائمي نمايش
ــتين دوره هاي  ــئوالن نخس ــد: من با بعضي از مس و مي گوي
برگزاري نمايشگاه به لحاظ كار انتشارات مشكالتي داشتم، 
ــاي آن دوره نگويم.  ــود كه از خوبي ه ولي اينها دليل نمي ش
ــده بود.  ــانده ش ــان زمين بخش كودك با موكت پوش آن زم
ــا عدالت رعايت  ــران واقع ــاب محل غرفه هاي ناش در انتخ
ــري يك سال در جاي بد بود خودشان  ــد. اگر غرفه ناش مي ش
ــال بعد او را در جاي خوب قرار مي دادند. واقعا محيط  حتما س
ــالن ها تميز بود و ما سرپناه مناسبي داشتيم. امكانات اوليه  س

ــر فراهم بود. ما ناشران كارت پاركينگ  براي مخاطب و ناش
ــتيم و ديگر دغدغه پارك اتومبيل ها نبود. وزارت ارشاد از  داش
ــر ظهر غذايي با قيمت  ــت مي گرفت و س هر غرفه اي فهرس
ــب ارائه مي كرد. تمام اين شرايط را  ــب و كيفيت مناس مناس

مي توان دوباره زنده و احيا كرد. 
اما تنها وجه تشابه نمايشگاه تايپه و نمايشگاه كتاب تهران 
از نظر خلعتبري در اين است كه در هر دو رويداد ناشر مي تواند 

كتابش را بفروشد و استقبال هم بسيار خوب است.
 بازديد 250 هزار نفري در فرانكفورت

حاال به نظر شما چه عاملي باعث مي شود ناشران با وجود 
تمام مشكالت و انتقادهايي كه به شيوه برگزاري دارند باز هم 
ــوالي است  ــوند؟ اين س ــگاه كتاب تهران حاضر ش در نمايش
ــارات مثلث،  ــليمي، مدير انتش كه پيش از هر نكته اي نيما س
ــخش مي گويد: در چرخه فروش صنعت  ــد و در پاس مي پرس
ــن ده  روز فرصت  ــود و اي ــر، نقدينگي دير حاصل مي ش نش
مناسبي است كه با فروش خوب، نقدينگي مناسبي در اختيار 

ناشر قرار گيرد. 
ــگاه كتاب  ــان نمايش ــال پياپي مهم ــليمي كه دو س س

اين 10 روز متفاوت
ناشران از تفاوت ها و شباهت هاي نمايشگاه كتاب ته

ربع قرن 
نمايشگاه

نمايشگاهي در آبان
ــال  ــگاه بين المللي كتاب س اولين نمايش
ــت كه 14 آبان  ــم نه در ارديبهش 1366 آن ه
ــد و با وجود اين كه درهاي نمايشگاه  برگزار ش
فقط از ساعت 9 تا 17 براي بازديدكنندگان باز 
بود، 500 هزار نفر از آن ديدن كردند. البته اين 
ــگاه آبـان ماهي كتاب  اولين و آخرين نمايش
ــان به همراه 3  ــور جه بود. آن زمان 19 كش

سازمان بين المللي در بخش دولتي و 196 موسسه انتشاراتي 
از 32 كشور جهان در بخش خصوصي شركت كرده بودند. و كتاب هاي 
ناشران خارجي در كل 26 هزار عنوان داشت. 200 ناشر داخلي هم 8000 

عنوان كتاب به مخاطبان عرضه كردند.

 فروش بليت 
براي ورود به نمايشگاه

ــت 1368 همزمان  ــم ارديبهش هفده
ــگاه كتاب  ــعيد فطر دومين نمايش با عيد س
ــگاهي كه برخي گمان  برگزار شد. نمايش
ــران آمريكايي و اروپايي آن  مي كردند ناش
ــار  را تحريم كنند،  زيرا مصادف بود با انتش
ــيطاني و صدور  ــات ش ــاب موهن آي كت
ــد كمي  فتواي امام خميني(ره). ولي رش
ــتقبال مردم اين گمان را از بين برد  و اس
ــر داخلي (33 ناشر شهرستاني  زيرا كه 250 ناش
و 217 ناشر تهراني) با ده هزار عنوان كتاب، در كنار 330 ناشر خارجي از 
29 كشور با 28 هزار عنوان كتاب حاضر شدند و براي اولين بار فهرست 
موضوعي كتاب هاي ناشران خارجي در چهار جلد چاپ شد و به فروش 
رسيد. ساعت بازديد از نمايشگاه دوم 9 تا 17 بود كه از هر بازديدكننده 
ــي 13 روز برگزاري  ــت ورودي دريافت مي كردند. در ط ــال بلي 50 ري

نمايشگاه، نزديك به650 هزار نفر از آن بازديد كردند.
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يارانه 10 ميليون دالري بانك مركزي 
ــت  ــتم ارديبهش ــم تا بيست وهش از هفده
ــگاه هاي بين المللي  ــال 1369 مركز نمايش س
ــتداران كتاب بود. 341  ــار حضور دوس در انتظ
ــوان كتاب و 305  ــر داخلي با 10 هزار عن ناش
ــر خارجي با بيش از 34 هزار عنوان كتاب  ناش
در اين سومين نمايشگاه حضور داشتند. ارائه 
ــي  ــر انگليس 13 هزار عنوان كتاب از 71 ناش
ــر آمريكايي مهم ترين آمار بخش  و 21 ناش

ناشران خارجي بود. در اين دوره كتاب هاي خارجي بر خالف دوره هاي 
ــد و نه دالر و بانك مركزي مبلغ ده  ــاس ريال قيمت گذاري ش قبل بر اس
ــريه  ــون دالر ارز براي كتاب هاي خارجي اختصاص داده بود. «نش ميلي
ــخنگو» روزانه در نمايشگاه چاپ مي شد و رايگان در اختيار ناشران و  س

با قيمت 50 ريال در اختيار بازديدكنندگان قرار مي گرفت.
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 ورود كودكان 
به نمايشگاه كتاب تهران

ــت 1370  ــانزدهم ارديبهش ش
ــه  ــالني ب ــاب، س ــگاه كت در نمايش
ــق گرفت و  ــودك تعل ــران ك ناش
ــد و  ــالن ها دو برابر ش ــاي س فض
ــمينار نشر كامپيوتري  نخستين س
ــر بر پا شد. در  ــالن خدمات نش و س
چهارمين دوره، 160 ناشر خارجي 
ــورهاي عرب و مسلمان و  از كش
170 ناشر از اروپا و آمريكا و 320 

ــر از داخل شركت كردند كه ناشران خارجي  ناش
ــران داخلي 12 هزار.  ــتند و ناش ــزار عنوان كتاب داش 42 ه
غرفه نهضت فلسطين با سمينارها و شب شعرهايش و ارائه 
ــطين بر پا شد. اين بار  بيش از3000عنوان كتاب درباره فلس
در چند مجلد نام  تمامي كتاب هاي عرضه شده در نمايشگاه 
ــريه سخنگو به سه  ــيد و نش به تفكيك موضوع به چاپ رس
ــي و عربي هر روز با ده هزار نسخه به  ــي و انگيس زبان فارس
چاپ مي رسيد. ويژه نامه هاي «فلسطين» و «كودكان» نيز 
ــد. در چهارمين دوره آمار بازديدكنندگان به  ــر مي ش منتش

حدود 750 هزار نفر رسيد.
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ناشرانخارج

ورود آلماني ها ممنوع!
ــگاه كتاب  موضوع پنجمين نمايش
ــين  تهران، جمهوري هاي مسلمان نش
ــه چهاردهم  ــود ك ــابق ب ــوروي س ش
ــت وپنجم  ــاح و بيس ــت افتت ارديبهش
ارديبهشت 1371 به پايان رسيد. گرچه 
ــور با 45  ــر خارجي از 26 كش 565 ناش
هزار عنوان كتاب شركت داشتند، ولي 
خبري از ناشران آلماني نبود، زيرا دولت 
آلمان سال 1371 مانع حضور ناشران ايراني در نمايشگاه فرانكفورت شده 
بود و همين عامل محروميت شان از نمايشگاه تهران شد. ناشران مصري 
ــتين بار به صورت مستقيم در نمايشگاه شركت كردند.  هم براي نخس
ــران كودك با برنامه هاي متنوع  ــماره 15 به ناش ــالن ش در اين دوره، س

اختصاص داشت كه 28 ناشر در آن حاضر بودند.
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آغاز انتخاب ناشر برگزيده سال
بيست وپنجم ارديبهشت تا چهارم 
ــگاه  ــتمين نمايش خرداد 1374 هش
ــومين  ــي كتاب تهران و س بين الملل
ــگاه بين المللي اطالع رساني  نمايش
برگزار شد. حضور 780 ناشر داخلي  
ــي و 35 غرفه  ــر خارج و 470 نا  ش
ــر و بازديد 205  نمايش خدمات نش
هزار نفري مخاطبان از مهم ترين 

ــاهير و  ــرزمين و مردم ايران، مش آمار اين دوره بود. غرفه س
ــي وضع كاغذ در  ــال، سمينار بررس ــر س مفاخر، معرفي ناش
ايران، روزهاي فرهنگي استان ها، نمايشگاه كاريكاتور، غرفه 
همگام با هستي، غرفه كتاب و خانواده، مراسم عصر خاطره 
ــن دوره بود. يكي از  ــعر و... از جمله برنامه هاي خاص اي و ش
ويژگي هاي نهمين نمايشگاه كتاب، انتخاب ناشران برگزيده 
سال بر اساس معيارهاي مشخص بود. بخش ويژه اين دوره، 
«فرهنگ و ميراث مشترك» نام داشت كه مجموعه اي غني 
از كتب و آثار فرهنگي و ادبي و هنري از فرهنگ اقوام و مردم 
ــته بويژه سده هاي اسالمي را  ايراني در طي دوران هاي گذش

نشان مي داد.

افتتاح سراي اهل قلم
ــت و نهم ارديبهشت 1377، يازدهمين نمايشگاه  بيس
بين المللي كتاب تهران در حالي برگزار شد كه بسياري از اولين ها 
ــنواره صنعت چاپ، آغاز  ــتين جش را در برگرفته بود، مانند: نخس
فعاليت سراي اهل قلم و بخش سوم خرداد و همچنين استفاده از 
سيستم رنگي براي زيباسازي داخل سالن هاي بخش فارسي. در 
ــنواره صنعت چاپ كه با حضور 40 موسسه داخلي و خارجي  جش
ــين  آالت صنعت چاپ از آلمان،  ــد، نمايندگي هاي ماش برگزار ش
ژاپن، هلند، دانمارك، تايوان، هند و سوئيس و انگليس نيز حضور 
يافتند. در بخش سوم خرداد كتابخانه اي تخصصي ويژه جانبازان 
ــا 5000 جلد كتاب و كتابخانه  ــهدا ب و معلوالن و خانواده هاي ش
ــد كتاب براي  ــد، به همراه 2500 جل ــدس با 8000 جل ــاع مق دف
ــده بود. سراي اهل قلم نيز  جانبازان نابينا و 50 نوار گويا فراهم ش
مجموعه اي از يادداشت ها، دست نوشته ها، 
ــنامه هاي اهل  ــدارك تحصيلي و دانش م
ــود.  در اين  ــته ب ــم را به نمايش گذاش قل
دوره كتاب هاي بخش ناشران خارجي با 
قيمت هر دالر 2000 ريال عرضه شد كه 
باعث افزايش فروش 25 تا 45 درصدي 

نسبت به نمايشگاه دهم بود.

نمايشگاه ميلياردي شد
استقبال زياد مخاطبان از نمايشگاه هشتم موجب شد تا فضا در نهمين نمايشگاه كتاب (هجدهم 
تا بيست وهشتم ارديبهشت 1375) از 40 هزار مترمربع به 75 هزار مترمربع برسد و باز هم پاسخگوي 
ــران خارجي از آبان 1374 دعوت نامه هايي را براي 140  ــد. كميته ناش نياز تمام بازديدكنندگان نباش
ــال كرده بود كه از اين ميان 25 ناشر التين و 140 ناشر عرب در  ــر عرب ارس ــر التين و 500 ناش ناش
نمايشگاه حضور يافتند. تعداد ناشران داخلي هم  به 1340 واحد مي رسيد و اين نخستين نمايشگاهي 
بود كه فروشش ميلياردي مي شد. در اين دوره «نمايشگاه موضوعي كتاب» برگزار شد كه در آن يك 
ــالن ها به صورت موضوعي به نمايش  ــخه از همه كتاب هاي موجود در س نس
درآمد. در ورودي همه سالن ها غرفه هاي اطالع رساني خانه كتاب قرار داشت 
ــتي  ــخ مي گفت. اجراي طرح «كاروان هاي دوس ــواالت مردم پاس كه به س
ــور  ــر كش كتاب» با دعوت از دو ميليون دانش آموز و صد هزار معلم از سراس
ــد. اجاره غرفه ها متري 5000 تومان بود و تخفيف 50 درصدي به  انجام ش
ناشران شهرستاني موجب شده بود كه تعداد حاضرين آنها رشدي تصاعدي 

و 200 درصدي داشته باشد.
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 خريد كتاب
 با دالر 70 توماني

ــگاه كتاب تهران  هفتمين نمايش
ــت 1373 با ارائه  ــيزدهم ارديبهش س
ــاب و با حضور  ــوان كت ــزار عن 60 ه
ــد و تا  ــر خارجي افتتاح ش 120 ناش
بيست وسوم ارديبهشت ادامه يافت. 
جالب است كه بدانيد سهم ناشران 
ــش از  ــن دوره بي ــي در اي آمريكاي
ديگر ناشران خارجي بود. هفتمين 

ــاب برنامه هاي جنبي  ــگاه كت نمايش
ــان، روز  ــگاه كتاب از نگاه عكاس ــت مانند: نمايش متعددي داش
مردم بوسني و هرزگوين، سلسله سخنراني درباره نماز و تاكيد بر 

ارزش هاي زن در جامعه اسالمي، غرفه ويژه شهيد آويني و...
ستاد هفتمين نمايشگاه كتاب از بيست ونهم فروردين برگه 
خريد كتاب را به اين صورت بين مردم توزيع كرده بود: دارندگان 
ــانس 200 هزار ريال و فوق  ــدرك ديپلم 150 هزار ريال، ليس م
ــانس به باال 300 هزار ريال. آن دوره قيمت كتاب بر حسب  ليس
دالري 700 ريال محاسبه شده بود. «كاغذ اخبار» روزنامه رنگي 
ــگاه كتاب  ــه روزانه در هفتمين نمايش ــت صفحه اي بود ك هش

منتشر مي شد.
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نمايشگاه با عطر غدير
ــگاه دهم در ارديبهشت 1376 با حضور 740  همزمان با عيد غدير نمايش

ناشر داخلي (با 43 هزار عنوان) و 360 ناشر خارجي برپا شد. 
ــود كه بخش هاي  ــگاه «غدير، واليت و امامت» ب ــوع اين نمايش موض
ــر شده سال 75، چاپ  ــالني به كتاب هاي منتش مختلفي مانند: اختصاص س
ــده در يك مجلد و افتتاح اولين  ــر ش ــت كامل كتاب هاي تازه منتش فهرس
ــگاه «فعاليت هاي ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني» داشت.  در  نمايش

دوره دهم بخش هاي ويژه روايت فتح و سرداران شهيد، فعاليت ويژه اي داشتند. بازديدكنندگان 
اين دوره بيش از يك ميليون نفر بودند كه حدود 500 هزار نفر از آنها دانش آموزان بودند. 
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نكنندگا د ازد داشتند

نمايشگاه
ب

ــتند ثبت نام داش
كرده بودند. در حالي كه س
ــرط حضور در نما جديد ش
ــه اي برا ــه نرخ ارز ياران ك
بانكي و نظام فروش از 00
ــگاه كتا همزمان با نمايش
ــاوري مطبوعات نيز در فن
ــاني دو ــز اطالع رس و مرك
اين شركت ها و مراكز اطال
محصوالت خود را براي فر
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سالني به نام امام علي(ع)
ــال 1379 نمايشگاه كتاب از 13 ارديبهشت در حالي آغازش س
ــال به نام امام علي(ع)، سالني ــبت نامگذاري اين س كه به مناس
ــا ــخصيت ايش نام امام علي(ع) با 1400 عنوان كتاب پيرامون ش

ــران ــيزدهمين دوره، انجمن فرهنگي ناش ــده بود. در س افتتاح ش
ــهيالت ويژه اي مانند مشاوره رايگان كتاب كودك و نوجوان، تس
ــود. كانون پرورش فكري ــاره كتاب در اختيار آنها قرار داده ب درب
ــفالگري، خطاطي، ــي، س كودك و نوجوان هم كارگاه هاي نقاش
ــازي، كالژ، آسمان نما، زيست شناسي و نمايش فيلم عروسك س
و تئاتر تدارك ديده بود. خانه كتاب ايران در سالن ميالد 11 هزار
چاپ اول سال 78 را به نمايش گذاشته بود. عالوه بر اين، هفدهما
نويسندگان عرب، براي گسترش روابط فرهنگي ايران و كشورها

كردند.بازديدكنندگان در اين دوره مي توانستند به جاي خريد كتاب
دوره آثار شهيد مطهري و امام خميني، ديسكت فشرده آن را خر

13
ش
ي
ا

ن
ن
ي
،
م

ر و و بي ن ز يب
مج
مـ
قل
د
ق

مسابقه جهاني كاريكاتور در نمايشگاه
ــاراتي داخلي و خارجي، از ويژگي هاي مهم ششمين  ــه انتش حضور 1500 موسس
نمايشگاه كتاب تهران بود كه از سيزدهم ارديبهشت 1372 افتتاح شد و بيست وچهارم 
ــتقيم  ــن دوره بايد به: عرضه مس ــر ويژگي هاي اي ــان يافت. از ديگ ــت پاي ارديبهش
ــات درباره مسائل  ــگران و متخصصان، برگزاري جلس كتاب هاي خارجي به پژوهش
ــالن 59 به اطالع رساني،  ــندگان و صاحبنظران، اختصاص س جوانان با حضور نويس
ــگاه، ارائه فهرست  ــهر به نمايش ــتم اياب و ذهاب از نقاط مختلف ش راه اندازي سيس
ــگاه، نقشه راهنماي سالن ها و غرفه ها و... اشاره كرد.  كامپيوتري كتاب هاي نمايش

ــاره كرد كه هر روز به نفر برتر يك سكه  ــيطاني هم اش ــابقه جهاني كاريكاتور توطئه ش البته بايد به برگزاري مس
بهار آزادي هديه  داده مي شد.
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ههكه  كك س ككه هر روز به نفر برتر يك

تنوع در برنامه هاي جنبي
ــگاه  ــه 80 با چهاردهمين نمايش ــم فرهنگي ده ــداد مه ــتين روي نخس
ــتم ارديبهشت 1380 رقم  ــت و هش بين المللي كتاب تهران هجدهم تا بيس
خورد. تقسيم بندي حوزه فعاليت 1460 ناشر داخلي به اين صورت بود: 150 
ــر كتاب هاي آموزشي و كمك درسي، 200  ــر كودك و نوجوان، 54 ناش ناش
ناشر شهرستاني و 1056 ناشر بزرگسال كه در مجموع 65 هزار عنوان كتاب 

را به مخاطبان عرضه كردند.
ــتين بار، پايگاه اينترنتي نمايشگاه از اول ارديبهشت راه اندازي  براي نخس
ــد كه عالقه مندان مي توانستند از اين طريق اطالعاتي مانند نحوه برگزاري  ش
ــه راهنما و... را به  ــران، جانمايي غرفه ها، نقش ــامي ناش اين دوره، مقررات، اس
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ــداد مخاطبان اين  ــه تع ــت با مقايس ــوده اس ــورت ب فرانكف
ــتيم. چه  ــا اصوال كميت گرا هس ــد: م ــگاه مي گوي دو نمايش
ــان را با اعالم تعداد  ــال تيتر خبرهايم ــي دارد كه هر س ارزش
ــگاه كتاب  ــج ميليون نفر از نمايش ــدگان مثال پن بازديدكنن
ــگاه كتاب فرانكفورت  ــران پراهميت جلوه دهيم؟ نمايش ته
ــده دارد، گرچه آنجا  ــدود 250 هزار بازديدكنن ــوع ح در مجم
ــد و فروش كپي  ــت و فضا براي خري ــطح كار حرفه اي اس س
رايت صورت مي گيرد ولي ما در نمايشگاهمان به تعداد انبوه 
بازديدكنندگاني افتخار مي كنيم كه حتي از شهرستان با وجود 
ــرايط دشوار خود را به تهران مي رسانند. از نظر سليمي اگر  ش
ــته باشند و  ــتان ها ويترين كافي براي ارائه كتاب داش شهرس
ــرد، نيازي ندارند كه با  ــان قرار بگي براحتي كتاب در اختيارش

هزينه هاي زياد براي خريد كتاب خود را به تهران برسانند.
ــگاه كتاب تهران فقط بايد كتاب فروخته شود.  در نمايش
ــالني كه سال ها قبل محصوالت فرهنگي مثل  و حتي آن س
انواع كتاب هاي ديجيتال را به فروش مي رساند، از نمايشگاه 
ــه اين ويژگي در دو  ــده است. سليمي ضمن مقايس حذف ش
ــورت مي گويد: در بعضي از  ــگاه كتاب تهران و فرانكف نمايش

ــگاه كتاب فرانكفورت كتاب هاي دست  قسمت هاي نمايش
ــتال محصوالت كاغذي  ــواع تقويم، دفتر و كارت پس دوم، ان
ــر نيز چنين محصوالت  ــد. اگر من ناش هم به فروش مي رس
ــاراتم  فرهنگي توليد كنم و از اين طريق به گردش مالي انتش
ــرا اجازه ارائه آنها را در  ــراي توليد كتاب بهتر كمك كنم، چ ب
ــگاه نبايد داشته باشم؟ اين جور سختگيري ها موجب  نمايش
ــيدن به كيفيت مطلوب، تنها رشد  ــت كه بدون رس ــده اس ش

كمي داشته باشيم.
ــران تاكيد مي كند كه غرض از اين  ــم مثل ديگر ناش او ه
ــگاه هاي خارجي  ــه ها مجذوب شدن در برابر نمايش مقايس
ــب و بازديدكننده  ــا امكاناتي به مخاط ــت. بلكه در آنه نيس
ــته باشيم.  ــود كه ما هم مي توانيم همان ها را داش ارائه مي ش
ــگاه در مصلي را داشتن   ــليمي تنها مزيت برگزاري نمايش س
ــت كه با وجود  ــد.  اين در حالي اس ــرو مي دان ــتگاه مت دو  ايس
ــكل پاركينگ  ــران هم مش پاركينگ هاي مختلف حتي ناش
ــند و  ــاعت ها دنبال پاركينگ باش دارند و گاهي اوقات بايد س
ــانند.  ــت بگيرند و به غرفه برس حجم زيادي كتاب را در دس
ــران مي تواند تمام اين  ــك كارت پاركينگ مخصوص ناش ي

مشكالت را حل كند. به همين سادگي!
ــليمي تاكيد مي كند: در اين كه نمايشگاه بازديدكننده  س
ــكالي نيست. ولي مطلوب من اين است كه كاش ما  دارد، اش
ــديم و نشرمان حرفه اي تر مي شد.  هم عضو كپي رايت مي ش
ــت به سالن كودك  ــاختمان نيمه كاره و داربس كاش چند س
ــف اينقدر  ــب و كار يك صن ــد. كاش در كس ــل نمي ش تبدي
ــد. كاش اين همه اعتبار در نمايشگاه به  تداخل ايجاد نمي ش
كتابفروش هايمان داده مي شد. اين كتابفروش ها هستند كه 

در تمام سال ويترين ما ناشرانند. 
 از ابوظبي تا زاگرب

هنگامي كه صحبت از نمايشگاه كتاب در سطح بين المللي 
ــود، پيش از هر چيز بايد به ويژگي نمايشگاه ها و هدف  مي ش
ــاره كرد. معموال نمايشگاه هاي كتاب براي مخاطب  آنها اش
حرفه اي صنعت نشر مانند ناشر ، نويسنده و تصويرگر  برگزار 
ــود، و در مقايسه ها بايد اين نكته را لحاظ كرد. تنها چند  مي ش
ــه، ابوظبي و مصر  ــگاه مانند زاگرب، دوحه، اكرا، تايپ نمايش
ــگاه بودن در آنها وجود دارد ولي هيچ  ــتند كه جنبه فروش هس
كدام مانند نمايشگاه كتاب تهران صرفا يك فروشگاه كتاب 

نيستند. 
ــران حضور تعداد  ــگاه كتاب ته يكي از افتخارات نمايش
ــاي مختلف  ــه در بخش ه ــت ك ــال زيادش اس ــران فع ناش
ــي، دانشگاهي، كودك، ناشران داخلي و خارجي جمع  آموزش
ــوند. اين تنوع زياد يكي از عوامل استقبال كتابخوان ها  مي ش
ــد هر كسي مي تواند  ــت،  زيرا به نظر مي رس ــگاه اس از نمايش
باالخره كتاب مورد نظرش را بيابد. اميرشهريار امينيان، مدير 
انتشارات انديشه ورزان، نمايشگاه كتاب ابوظبي را كه آن هم 
جنبه فروشگاهي دارد، مثال مي زند و درباره برتري نمايشگاه 
كتاب تهران به لحاظ تعداد ناشر مي گويد: امسال در نمايشگاه 
كتاب ابوظبي حدود 750 ناشر شركت كردند. ولي جالب است 
كه اين 750 ناشر تركيبي از ناشران جهان عرب كه خود شامل 
ــورهاي زيادي است، مي شود به همراه ناشران اروپايي و  كش
ــگاه كتاب ما بخش ناشران خارجي  آمريكايي. ولي در نمايش
جداگانه است. عالوه بر اين بسياري از ناشران ما در يك غرفه 
نماينده چند ناشر هستند يا حتي نمايندگاني از سوي ناشران 
خارجي شان هستند يا خود در خارج از كشور انتشارات دارند. به 
جرات مي توان گفت هيچ كدام از نمايشگاه هاي پاريس، لندن 
ــر شركت كننده در  و فرانفكورت از لحاظ مخاطب و تعداد ناش

حد نمايشگاه كتاب تهران نيستند. 
ــي  ــگاه هاي بين الملل ــه 11 دوره از نمايش ــان ك اميني
ــراي حل كردن  ــنهادي ب ــت، پيش ــورت را ديده اس فرانفك
مشكالت نمايشگاه كتاب تهران دارد؛ پيشنهادي عجيب كه 
در اين سال ها تاكنون عملي نشده است. او مي گويد: بيش از 
ــر و همچنين بسياري از مديران فرهنگي ما تجربه  120 ناش
ــال هم  ــگاه هاي بين المللي دنيا دارند و امس حضور در نمايش
بيست و ششمين دوره نمايشگاه كتاب تهران برگزار مي شود. 
ــي  ــرا ما يك همايش علمي مبتكرانه مبني بر آسيب شناس چ
ــران برگزار نمي كنيم؟  ــگاه كتاب تهران با حضور ناش نمايش
اين همه تجربه هاي مختلف مي تواند حركت دوره هاي بعدي 
ــگاه را بهتر شكل دهد. به نظرم بايد بعد از دور شدن از  نمايش
ــگاه يك همايش ملي با فراخوان اجرا كنيم و از  فضاي نمايش
ــان را در سطوح مختلف ارائه  ــران بخواهيم نظراتش تمام ناش
ــا از اين رويداد مهم فرهنگي همه جوره به نفع مردم،  ــد ت دهن

اهالي قلم و نشر و در كل انقالب اسالمي ما باشد.

ت و دوست داشتني
هران با ديگر رخدادهاي جهاني حوزه كتاب مي گويند

بهار كتاب

عليرضا خمسه/ بازيگر

ــت  ــت كه به جاي كاش ــكالت ما اين اس ــي از مش يك
ــن برداشت محصول را  ــت محصول، جش محصول و داش
مي گيريم. اين اتفاقي است كه در جشنواره ها و نمايشگاه ها 
ــگاهي نويد  ــنواره و نمايش رخ مي دهد. در حالي كه هر جش
ــت يك محصول را مي دهد. درست مثل زمان هايي  برداش

ــاورزي رايج بود و  ــغلي كش كه در ايران بيش از هر ش
جشن برداشت برپا مي شد. 

ــا بخصوص در  ــور م ــن ها در كش جش
ــري كم كم تبديل  ــه فرهنگي و هن زمين
ــت به مراسمي كه نشان دهنده  شده  اس
برداشت محصول نيست، بلكه ناشي از 
ــت.  ــت يك محصول اس تمناي برداش
ــينماي كمدي  در عرصه فرهنگي ما س
ــدي برگزار  ــنواره كم ــم، ولي جش نداري

ــنواره فيلم هاي  ــم. يا در حالي جش مي كني
ــودك و نوجوان را برگزار مي كنيم  ك

ــودك و  ــينماي ك كه س
ــوان نداريم.  نوج

ــاي محصول  ــگاه ها همگي تمن ــن ها و نمايش ــن جش اي
ــا جمعيت 75 ميليون  ــوري ب ــت، وگرنه چرا بايد در كش اس
ــخه باشد؟ آيا اين 3000  نفر باالترين تيراژ كتاب 3000 نس

نسخه نمايشگاه و جشن مي خواهد؟ 
ــوزش پانتوميم»  ــي ترجمه كرده ام با نام «آم من كتاب
ــت. ولي اگر تيراژ  ــده اس ــه بار تجديد چاپ ش كه تاكنون س
ــه بار را جمع كنيد به 5000 نسخه نمي رسد. همكاران  هر س
ــوي  ــتند و اگر كتابم از س ــر هس ــل 4000 نف ــن حداق م
ــد بايد فروش چاپ اول  همكارانم خريداري مي ش

آن 4000 نسخه مي بود. 
ــگاه كتابي كه ما داريم به  حال نمايش
چه معناست؟ عده اي از فرزندان ما كه بايد 
كنكور دهند براي خريد كتاب هاي آزمون 
ــوند و كتابشان را  ــگاه حاضر مي ش در نمايش
ــه مثل قديم ها  ــا بايد آرزو كنيم ك ــد. م مي خرن
ــت محصول واقعي داشته باشيم،  جشن برداش
ــته باشيم و واقعا فيلم  واقعا كتاب داش

و تئاتر داشته باشيم.
ــي از راه هاي حل  يك
اين مشكل حركت 

آرام خانواده ها  از طريق كتابخواني است. من در خانه خودم 
ــام داده ام. خودم كتاب مي خوانم؛ براي  ــن كاري را انج چني
ــش ساله ام، به درخواست خودش، هر شب بايد من  دختر ش
ــاله ام دوبرابر  ــا مادرش كتابي را بخوانيم و دختر هجده س ي
ــت. من به اندازه خودم براي كتابخواني  من رمان خوانده اس
ــايه ام ندارم و  خانواده ام تالش كرده ام، ولي تاثيري بر همس
ــن را امتحان كرده ام. مثال در اتاق مديريت آپارتمان مان  اي
ــه مي خواهد  ــس ك ــا هرك ــردم ت ــا ك ــه اي را برپ كتابخان
ــش بگذارد تا  ــر جاي ــردارد و بخواند و بعد هم س ــي را ب كتاب
ــتش بعضي ها  ــتفاده كنند. ولي راس ــران هم از آن اس  ديگ

كتاب را بردند. 
ــتم با  ــتم و داش ــون كه اينها را مي گويم در يزد هس اكن
فرهنگ دهه 40 از طريق كتاب مدير مدرسه جالل آل احمد 
ــتگاه مطالعه اي  ــردم. كتاب را از ايس ــد خاطره مي ك تجدي
برداشته ام كه نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در فرودگاه 
راه اندازي كرده اند تا مردم در وقت بيكاري كتابي را بردارند 
ــود  ــر جايش بگذارند. باورتان مي ش و بخوانند و بعد هم س
ــراغ اين  ــن دقت كردم و ديدم هيچ كس جز خودم س ــه م ك
ــته بودند  كتابخانه نرفت. در حالي كه ديگران يا بيكار نشس

يا مشغول صحبت بودند. 

در آپارتمان مان كتابخانه راه انداخته ام

ركورد حضور ناشران خارجي
ــي  ــل دائم ــزي مح ــدان مرك در مي
ــنبه 13  ــران يكش ــگاه هاي ته نمايش
ــت 1383 هفدهمين نمايشگاه  ارديبهش
بين المللي كتاب تهران با شعار «بخوان» 
ــران  ــد. در اين دوره تعداد ناش افتتاح ش
ــران خارجي به  ــه 1939 و ناش داخلي ب

1200 ناشر از 39 كشور جهان رسيد.
ــران الكترونيك در  130 نفر از ناش

ــالن ميالد 400 عنوان جديدي از محصوالت  س
خود را ارائه كردند و با استقبال 3 ميليون نفر بازديدكننده مواجه شدند. 
ــدن ايران» و دومين  ــا نام «مطالعات فرهنگ و تم ــالني ب برپايي س
ــاب ايران، برپايي ميزهاي گفت و گو و مذاكره درباره  بازار جهاني كت
ــي رايت»، غرفه «فعاليت هاي بين المللي قرآن كريم» از ديگر  «كپ

فعاليت هاي جنبي نمايشگاه بود.
ــه بخش «ديدار با  ــراي اهل قلم به س ــله نشست هاي س سلس
ــف» و «ميزگرد يك كتاب،  ــا»، «ميزگرد دانش آموزان مول چهره ه

يك ناشر و يك مولف» تقسيم شده بود.
ــت هفدهمين دوره نمايشگاه  ــت بدانيد تنها روز نخس جالب اس

كتاب، دو ميليارد تومان كتاب خارجي خريداري شد.

ناشران 75 كشور در تهران
ــان برگزاري  ــي تهران ميزب ــراي دومين بار مصل ب
ــگاه كتاب در 12 ارديبشهت 1387 شد. نمايشگاهي كه  نمايش
در آن 1968 ناشر داخلي و 780 ناشر خارجي از 75 كشور جهان 
ــگاه  ــود را عرضه كرده بودند. اين دوره از نمايش ــاي خ كتاب ه
ــطين و سي امين  ــال اشغال فلس ــصتمين س مصادف بود با ش
سالگرد پيروزي انقالب، كه سالن ويژه اي 
ــادن به مقاومت مردم  ــه منظور ارج نه را ب
ــا كردند.  ــش جنبي برپ ــطين در بخ فلس
ــت هاي سراي اهل قلم كه  اولويت نشس
بيش از 200 نشست تخصصي را برگزار 
كرده بود، عبارت است از: انقالب اسالمي، 

رودكي پژوهي و غزالي پژوهي.

كوبا و برزيل و اروگوئه 
آمدند

ــي و  ــت دين ــاي معرف «ارتق
ــعار اين  ــرت فرهنگي» ش بصي
ــگاه كتاب بود كه  دوره از نمايش
ــت 1390 و  چهاردهم ارديبهش
ــد رئيس جمهور مبني بر  با تاكي
در نظر گرفتن فضايي بزرگ تر 
براي برگزاري نمايشگاه كتاب 

افتتاح شد. 
ــان به2276 ناشر با 273  ناشران داخلي تعدادش

ــه بود و در بخش بين الملل  ــزار عنوان كتاب ارتقا يافت ه
ــور عرضه  ــز 196 هزار و 200 عنوان كتاب از 67 كش ني
ــورهاي كوبا و اروگوئه و برزيل نيز براي  ــده بود. كش ش
ــدند.  ــگاه كتاب تهران حاضر ش ــتين بار در نمايش نخس
196 ناشر كودك نيز در چادرهاي ويژه به وسعت6000 
متر مستقر شدند. اين دوره با ايام دوم فاطميه همراه بود 
ــد سالني با موضوع حضرت زهرا (سالم اهللا  كه موجب ش
ــود و كتاب هايي پيرامون شخصيت ايشان  عليها) برپا ش
ــت و چهارمين  ــود. در بيس با 50 درصد تخفيف ارائه ش
ــجو يارانه خريد كتاب  ــگاه كتاب 110 هزار دانش نمايش
ــاني تلفني، فعال شدن 3900  دريافت كردند. اطالع رس
ــتگاه خودپرداز و  ــازي بيش از 20 دس خط تلفن، فعال س
ــه مصلي از ديگر  ــيم در غرفه ها و محوط اينترنت بي س

امكانات رفاهي نمايشگاه بود.

ربع قرن جهاد فرهنگي
ــت  ارديبهش ــيزدهم  س
ــاهد  1391 مصالي تهران ش
ــاد فرهنگي»  ــرن جه «ربع ق
ــگاه هاي كتاب تهران  نمايش
ــر  بود. در اين دوره 1396 ناش
در بخش عمومي و 610 ناشر 
ــگاهي و 299  در بخش دانش
ناشر كودك و نوجوان حضور 

ــتند غرفه هاي خود را  ــران زماني توانس يافتند. البته ناش
ــاي حريق و كمك هاي  ــي اطف بچينند كه  دوره آموزش
اوليه برگزار شد، كارت استفاده از وسايل اطفاي حريق را 
دريافت كنند. در اين دوره بيش از 30 ميليارد ريال براي 
دانشجويان و 20 ميليارد ريال براي طالب و روحانيون و 
20 ميليارد ريال براي دانشجويان از سوي دانشگاه هاي 
ــي و آزاد و علمي كاربردي يارانه خريد  دولتي و غيردولت
ــد. برپايي بخش بيداري اسالمي  كتاب در نظر گرفته ش
ــالن ياس به منظور  با توجه به تحوالت اخير منطقه و س
ــال هاي 88 تا 91 از جمله  نمايش كتاب چاپ اولي از س
برنامه هاي جانبي اين دوره از نمايشگاه كتاب بود. ايجاد 
«ايستگاه مطالعه» در غرفه نهاد كتابخانه هاي عمومي 
ــان از برنامه هاي  ــدن تمام ايراني ــا هدف كتابخوان ش ب

جنبي اين دوره بود.

جشن هاي 30 سالگي انقالب
ــا  ــار بازديدكننده ه ــورد آم رك
ــگاه كتاب كه از  ــت ودومين نمايش در بيس
ــت 88 برپا شده بوده،  ــانزدهم ارديبهش ش
شكست و به 5/5 ميليون نفر رسيد. حضور 
ــر خارجي و 35 انجمن دوستي  1400 ناش
از كشورهاي مختلف از جمله ويژگي هاي 
ــود. در بخش  ــت و دوم ب ــگاه بيس نمايش

داخلي 207 هزار عنوان كتاب و در بخش التين، عربي و زبان هاي 
ديگر هر كدام 70 هزار عنوان و در مجموع بيش از 200 هزار كتاب 
خارجي عرضه شد. نشست هاي متعدد تخصصي در سراي اصلي 
اهل قلم، سالن كارنامه نشر، سراي كودك و نوجوان، نشست هاي 
غرفه ديدار با برگزيدگان جشنواره ها و جوايز فرهنگي، نشست هاي 
ــت هاي  ــي هفتمين دوره بازار جهاني كتاب ايران و نشس تخصص
ــالن «سي امين سال انقالب اسالمي»، از برنامه هاي جنبي اين  س
دوره بود. آمارهاي كمي بازديدكنندگان در اين دوره هاي اخير زياد 
شد و هزينه ها بيش از آن كه به بن هاي كتاب و ارزان تر شدن كتاب 
ــرفت و گسترش فناوري مانند افزايش  اختصاص يابد، صرف پيش
آنتن هاي تقويت تلفن همراه و به كارگيري دستگاه هاي كارتخوان 
و افزايش دوبرابري پهناي باند اينترنت و برخي موارد رفاهي مانند 
ــازي با آب نماها و واحد تحويل امانات و افزايش واحدهاي  فضاس

آشاميدني و غذاخوري  شد.

اسباب كشي به مصلي
ــل برگزاري  ــتين بار مح ــالي تهران براي نخس مص
ــگاه كتاب شد. نمايشگاهي كه بيستمين دوره خود  نمايش
ــس از آزمودن برگزاري  ــت 1386 پ را دوازدهم  ارديبهش
نمايشگاه قرآن در مصلي آغاز كرد. ناشران عمومي در طبقه 
همكف شبستان و ناشران دانشگاهي و فناوري اطالعات 
ــت مصلي، رواق غربي و ناشران عرب  ــمت راس در بال س
ــمت چپ رواق شرقي مستقر شدند. ناشران  زبان در بال س
ــر) و كمك آموزشي (97 ناشر)  كودك و نوجوان (137 ناش
ــرقي غرفه هاي خود را برپا كردند. در اين دوره  در رواق ش
ــالمي و تمامي همسايگان ايراني شركت  كشورهاي اس
كردند. كره جنوبي نيز براي نخستين بار با هدف آشنا كردن 
ــودكان ايراني با فرهنگ و زبان  ك
ــگاه حضور  ــور خود در نمايش كش
ــخه  پيدا كرده بود. خريد يك نس
ــاي داخلي  ــك از كتاب ه از هري
ــاي خارجي،  ــي كتاب ه و برخ
ــگاه هاي  براي عرضه در نمايش
ــتاني در دستور كار بيستمين  اس

نمايشگاه قرار گرفت.

توجه ويژه به خليج فارس
14 ارديبهشت 1384 هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران 
ــد. اهميت به نيازهاي كودكان و  ــر ايراني برگزار ش با حضور 1818 ناش
ــان در بزرگ ترين رويداد فرهنگي  ــان و آموزش هاي الزم به آن نوجوان
ــت، تا جايي كه به برگزاري  ــور، در اين دوره نيز ارزش ويژه اي داش كش
ــفالگري، جمله نويسي با موضوع سال همبستگي  ــي و س كارگاه نقاش
ملي و مشاركت عمومي، جورچين خليج فارس، نمايشگاه كتاب هاي 
ترجمه شده به زبان هاي غيرفارسي، مسابقه قصه گويي و كتابخواني 

ــكل ويژه با 800 عنوان كتاب در اين زمينه و  ــالن معرفي خليج فارس به ش انجاميد. س
سالن «بانوي آب و آفتاب» با 2500 عنوان كتاب درباره سيره حضرت زهرا (سالم اهللا عليها) و سالن 
ــن دوره بود. در برنامه هاي جنبي اين  ــخص اي ــد علم و نهضت نرم افزاري» از خصوصيات مش «تولي
دوره بايد به برگزاري آموزش رايگان كتابداري در غرفه امور كتابخانه هاي سازمان فرهنگيـ  هنري 
شهرداري تهران و آموزش آشنايي با نرم افزارهاي كتابخانه اي و تسهيالت كتابخواني براي معلمان 

اشاره كرد. در نمايشگاه مطبوعات نيز كالس هاي روزنامه نگاري برگزار مي شد.
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ه حرفه اي مي شود
ــا  ــارده ت ــر از چه ــون نف دو ميلي
ــت وچهارم ارديبهشت 1378 به  بيس
ــگاه بين المللي  ــن نمايش دوازدهمي
كتاب تهران رفته بودند تا در فضايي 
بيش از 12 هزار مترمربع از نمايشگاه 
ــد. در اين دوره 230 هزار  ديدن كنن
عنوان كتاب خارجي نيز عرضه شد.  
در اين دوره براي حرفه اي تر شدن 
ــراني امكان  ــگاه، تنها ناش نمايش
ــر  ــال منتش  كه 20 عنوان كتاب در س
سال هاي قبل انتشار حداقل پنج كتاب 
ــگاه بود.  اتفاق مهم ديگر اين بود  ايش
ــاي خارجي در نظام  ي خريد كتاب ه
3 تومان به 200 تومان كاهش يافت. 
ب، هفتمين نمايشگاه اطالع رساني و 
ــركت  ر حال برگزاري بود كه 1200 ش
ــي در آن حاضر بودند.  ولتي و خصوص
الع رساني در «بازارچه اطالع رساني» 

روش عرضه مي كردند.
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د

ك

 نمايشگاه 
و اربعين حسيني

ــت  ــگاه كتاب كه از  يازدهم  ارديبهش پانزدهمين نمايش
ــيني،  به  ــه كار كرد، همزمان بود با اربعين حس ــاز ب 1381 آغ
ــين» برگزار شد.  در اين  همين دليل با عنوان ويژه «امام حس
ــي پررنگ تر از ديگر  ــران خارج دوره فعاليت هاي جنبي ناش
دوره ها بود. زيرا نشست مقدماتي پيوستگي هاي فرهنگي بين 
ايران، افغانستان و تاجيكستان، برپايي غرفه مشترك فرهنگي 
ــه، ايتاليا و تركيه،  ــوئيس، فرانس ــا با همكاري آلمان، س اروپ
ــگاه كتاب هاي برگزيده جايزه جهاني كتاب  برگزاري نمايش
سال، روز ادبي ايتاليا، روز ادبي لبنان و قطر و... پويايي بيشتري 
ــه اين بخش داده بود. در اين دوره  ب
ــبد خانوار براي كارگران و  طرح س
ــن خريد كتاب از طريق  اعطاي ب
ــاد اسالمي  وزارت فرهنگ و ارش
اجرا شد. البته نبايد راه اندازي 20 
ــاني مكتوب و  ــه اطالع رس باج
ــه و نصب  توزيع 700 هزار نقش
ــم و تابلوهاي راهنماي را  عالئ

فراموش كرد.
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ركورد 3 ميليون بازديد
ــد تا  ــم(ص) بود و همين موجب ش ــام پيامبر اعظ ــه ن ــال 1385 ب س
ــگاه بين المللي كتاب تهران كه سيزدهم  ارديبهشت برپا شد، دو  نوزدهمين نمايش
ــالن را به آثار هنري و كتاب هاي منتشر شده درباره پيامبر اكرم(ص)  اختصاص  س
ــگاه بايد اجراي نمايش زنده اذان ظهر  دهند. ازجمله برنامه هاي جنبي اين نمايش
ــان،  ــداي ده دانش آموز موذن، نمايش 63 اثر برگزيده از انجمن خوشنويس با ص

نمايشگاه كاريكاتور با موضوع هولوكاست و انرژي هسته اي و.... اشاره كرد.
ــان را از ميدان هاي اصلي  ــتگاه اتوبوس و ميني بوس و ون مخاطب 300 دس

شهر مانند هفت تير، صادقيه، انقالب، رسالت، آزادي و خاوران و... به نمايشگاه كتاب منتقل 
ــه  ميليون نفر رسيد عالوه بر اين كه سايت نمايشگاه بيش از دو  ــگاه به س مي كرد. تعداد بازديدكنندگان نمايش

ميليون نفر بازديدكننده داشت. در همين دوره زمزمه تغيير مكان برگزاري نمايشگاه كتاب شنيده مي شد.
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كتاب ، كودك و خانواده
ــانزدهمين نمايشگاه كتاب در   ــعار اصلي ش «كتاب، كودك، خانواده» ش
ــت وچهارم  ارديبهشت 1382 بود. البته نمايشگاه اين سال  چهاردهم  تا بيس
ــت و پنجمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي كه سالن  مصادف بود با بيس
ويژه اي با نام «امام خميني، روايت ناگفته» نيز در آن داير شد تا آثار ناشران 
به زبان هاي فارسي و خارجي را درخصوص انديشه هاي ايشان و  آثار هنري 
و صوتي و تصويري در حول اين موضوع را نشان دهد.  در اين دوره 46 ناشر 
ــر از كشورهاي آمريكا،  ــركت كردند كه 18 ناش جديد در بخش خارجي ش
ــورهاي لبنان ،   اردن، پاكستان ،  ــر از كش ــتان و انگليس و 28 ناش هندوس
امارات متحده عربي ،  سودان و سوريه بودند.  در سراي اهل قلم 56 نشست 

برگزار شد. اين سرا براي نخستين  بار سخنراناني از كشورهاي مختلف دعوت كرده بود تا در برنامه هايي 
مانند بزرگداشت اسالم شناس برجسته آلماني، پروفسور آنه ماري شيمل و ميزگرد تعامل ادبيات ايران و 
عرب شركت كنند. نمايشگاه طراحي جلد كتاب يكي ديگر از اولين هاي شانزدهمين دوره نمايشگاه بود. 

عالوه بر آن، بخش بازار بين المللي كتاب نيز براي اولين آغاز به كار كرد.
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ر و 189 عنوان كتاب 
 ارديبهشت نيز انديشمندان و 
اي عربي سميناري را برگزار 
ب هاي قطور و سنگين مانند 

ريداري كنند.
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انكتاب عن 1899

محمدعلى گودينى/ داستان نويس

وقتي به نمايشگاه بين المللي كتاب تهران فكر مي كنم، 
اولين چيزي كه به ذهنم مي رسد، ديدن اقوام مختلف بلوچ، 
ــت كه همگي  ــان اس ترك، كرد و... با لباس هاي محلي ش
اينها نويدبخش وحدت ملي است. همچنين افرادي كه به 
ــتان براي خريد كتاب به تهران  صورت خانوادگي از شهرس
ــان  ــفر مي كنند، صميميت و بي ريايى ما ايرانيان را نش س

مي دهد.
ــت كه  يكى از زيباترين صحنه هاى زندگى من اين اس
ــتگي، روزنامه  يا زيراندازي  ــگاه همه هنگام خس در نمايش
پهن مي كنند و روي زمين مي نشينند و نزديكشان انبوهي 
ــه زيبايي به همراه  ــه هاي كتاب قرار دارد. اين هم از كيس
ــي از نگاه  ــگاه فعل ــاي معنوي محل برگزاري نمايش فض
عده اي ناديده انگاشته مي شود، منظورم فرنگ رفته هايي 
است كه مرعوب نمايشگاه هاي غربي شده اند. در حالي كه 
آنها هيچ گاه به ويژگي تركيبي نمايشگاه و فروشگاه كتاب 

ــران توجه نمي كنند. اين تركيب فرصتي بي نظير در  ته
ــه در 10 روز پنج ميليون بازديدكننده  ــت؛ زيرا ك دنياس
ــب كند، حتي اگر درصد بااليي  ــد به خود جل را مي توان
از اين تعداد بازديدكننده فقط براي تفريح آمده باشند، 
چه اشكالي دارد كه ما رويدادي مثل نمايشگاه كتاب 

ــته باشيم كه تفريح فرهنگي را بين مردم رواج  داش
ــت  ــد؟ در بين همين تفريحات فرهنگي اس ده
ــره يكي دو كتاب هم خريداري  كه فرد باالخ
ــن  ــا و عناوي ــه غرفه ه ــي ب ــد و نگاه مي كن

كتاب هايشان مي اندازد. شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد 
ــرد از تركيه خوانده بودم كه خيابان  ــن در خاطرات يك ف م
ــود كه اين تعداد  ــيار عجيبي ب ــالب ما برايش جاي بس انق
ــتند. ديگر چه  ــغول به كار هس كتابفروش در كنار هم مش

برسد به نمايشگاه كتاب با اين همه مخاطب!
ــگاه دارم؛ يكي وجود  ــي من چند انتقاد هم به نمايش ول
ــت كه به نظرم واقعا هم كم سوادي را  ناشران آموزشي اس
ــد و هم فقط پول هاي  ــراي دانش آموزان ما رايج كرده ان ب
ــر خاصي در طرز فكر  ــردم را مي گيرند، بدون آن كه تاثي م
ــند. ديگري كمبود سرويس هاي بهداشتي  آنها داشته باش
ــت  نهاي در  و  ــوده  ب
غذاخوري هاي بد 
است  نمايشگاه 
ــان  كه قيمت ش

ــان پايين است. بارها هم ديده ايم كه مردم  باال و كيفيت ش
ــد. كاش غرفه هاي  ــذا بياورن ــد از خانه غ ــح مي دهن ترجي
غذاخوري را با قيمت پايين تر يا حتي رايگان اجاره مي دادند 

تا اين هزينه ها، صرف بهبود كيفيت غذا مي شد.
ــات جالبي براي من  ــا كه بگذريم، چند بار اتفاق از اينه
ــار به دنبال كتابي  ــت. يك ب ــگاه رخ داده اس در ايام نمايش
ــتم و باالخره كتاب مورد نظرم  براي نوه ام بودم. خيلي گش
ــتم. او آخر سر به من  ــري راهنمايي خواس را نيافتم. از ناش
ــن االن نوه ام  ــم: اين كتاب ها براي س ــاب داد. گفت چند كت
ــر مي گفت: اشكالي ندارد. نگه دار. بعد  مناسب نيست. ناش

كه بزرگ شد به او بده بخواند.
ــر هزاره ققنوس نشسته بودم  يك بار ديگر در غرفه نش
ــت مي كردم كه  ــاي حاجي آبادي صحب ــر آن، آق ــا ناش  و ب
يكمرتبه ديدم ايشان يك نفر را صدا كرد و كتابي به او هديه 
داد و آن شخص رفت. جريان از اين قرار بود كه آن شخص 
ــت اين كتاب را يواشكي برمي داشت. ناشر كه متوجه  داش
ــود خودش كتاب را به او هديه مي  دهد. دليلش را كه  مي ش
ــيدم گفت: شايد واقعا اين كتاب را دوست داشته،  از او پرس
ــرد. خودم به او هديه دادم تا  ــته كه آن را بخ ولي پول نداش

اسم دزدي هم رويش نباشد.
ــگاه كتاب براي من سراسر خاطره است؛ زيرا  نمايش
ــتم و دورادور به  ــران مي ايس من در غرفه بعضي ناش
برخورد و رفتار و نوع انتخاب بازديدكنندگان نگاه 
ــاليق و عاليق آنها  مي كنم تا از اين طريق با س
بيشتر آشنا شوم و در اين بين اتفاق هاي جالب 

زيادي هم رخ مي دهد.

خاطره اى از يك كتاب دزدى

كاهش كتاب هاي ناشران كودك
ــت و سومين دوره نمايشگاه كتاب تهران در مصلي  ــت 1389 بيس پانزدهم  ارديبهش
با حضور 1954 ناشر عمومي برگزار شد. در سراي اهل قلم و سراي كودك و نوجوان و سراي 
ــراي بين الملل اهل قلم نيز براي  ــش نشست برگزار مي شد. س ــه تا ش كارنامه روزانه بين س
ــر، بازار جهاني كتاب و  ــت هايي با موضوع صنعت نش ــد كه در آن نشس ــتين بار برپا ش نخس
كپي رايت برگزار مي شد. معيارها براي وسعت متراژ غرفه ها كه از دوره قبل تغييراتي يافته بود، 
مجددا تغيير كرد. در فرمول جديد آثار تاليفي ضريب 3 و آثار ترجمه اي ضريب يك پيدا كرد. 
ــتري داشتند متراژ بيشتري را در اختيار داشتند.  ــراني كه كتاب هاي تاليفي بيش بنابراين ناش

كتاب هاي ناشران كودك20 درصد نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كرده بود، اگرچه فضاي نمايشگاهي آنان 20 درصد 
افزايش يافته بود. اولين دستگاه فروش خودكار كتاب در غرفه انتشارات حوزه هنري رونمايي شد. براي نخستين بار در 

نمايشگاه كتاب به جانبازان سبد خريد حمل آسان كتاب و 15 سبد خريد چرخدار ويژه معلوالن ارائه شد.
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ــت آورند.  برنامه هاي جنبي چهاردهمين  دس
ــيار متنوع بود كه بعضي حتي براي  دوره بس
ــدند: اختصاص دو  ــزار مي ش ــن بار برگ اولي
ــين(ع)، ارائه آثار برتر  ــالن به نام امام حس س
ــندگان ايراني به  ــوان نويس ــودك و نوج ك
ــي آن در  ــي و فارس همراه چكيده انگليس
غرفه نشر بين الملل، عرضه ده هزار عنوان 
كتاب خارجي براي فروش ريالي به منظور 
صرفه جويي ارز، برپايي مراسم بزرگداشت 

ــت نقد و بررسي كتاب،  ــي و خيام، برگزاري بيش از 30 نشس ــعدي و فردوس س
مراسم تعزيه خواني به مناسبت اربعين حسيني، برپايي غرفه انتفاضه و...
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ــون نفر را  ــاالنه بيش از يك ميلي ــات جاده اي س تصادف
ــتد. بر اثر اين تصادف ها  ــر جهان به كام مرگ مي فرس در سراس
ــا دچار نقص  ــون نفر نيز مصدوم ي ــش از 30 ميلي ــاالنه بي س
ــر از نيمي از تلفات جاده اي  ــوند؛ در حالي كه فرات عضو مي ش
ــكيل مي دهند و ــال تش ــراد جوان بين 15 تا 44 س ــا را اف  دني

ــوانح رانندگي اولين علت مرگ و نقص عضو در اين گروه   س
ــود؛ گروهي كه در ابتداي دوره بازدهي  سني محسوب مي ش
خود قرار دارند. همه اينها خريدار را با اين سوال بزرگ مواجه 
ــي خودرويي كه قصد خريدش را دارد چقدر  ــد كه  ايمن مي كن
ــمار دنياي خودروها همه ساله در  ــت.عالقه مندان بي ش اس
انتظار معرفي ساخته هاي جديد خودروسازان بزرگ و مشهور 
ــياري از  ــتند، اما بس در گردهمايي هاي بزرگ خودرويي هس
ــده به  ــن عالقه مندان، زماني كه خودروهاي وعده داده ش اي
ــال بعد از معرفي راهي خيابان ها نمي شوند،  آنها حتي چند س
ــده اين خلف وعده به يك اصل  ــوس مي گردند. دليل عم ماي
ــازي براي  ــردد. آن دليل هم اين كه خودروس ــم برمي گ مه
ــه بتواند خودرويي را به بازار عرضه كند بايد از پس چند  اين ك
ــد وي براي مردم  ــاخته جدي ــون ايمني برآيد تا ايمني س آزم
ــت خودروسازي كه ساخته  ــود.بعيد اس و دولت ها تضمين ش
ــتاره ممكن را دريافت  جديدش در آزمون هاي ايمني، پنج س
كرده است در آگهي هاي تبليغاتي خود با افتخار از اين دستاورد 
ــي از خريداران، تضمين  ــد؛ چراكه براي بخش بزرگ ياد نكن
اين كه خانواده آنها در خودروي جديد در امنيت به سر مي برد، 

نكته بسيار مهمي در انتخاب خودروست.
ــدن آزمون هاي تصادف،  ــب ايربگ ها و الزامي ش با نص
ــياري از كشورها كاهش  ــوانح رانندگي در بس تعداد تلفات س
ــمگيري پيدا كرد. رتبه بندي هاي بين المللي  NCAPيا  چش

ــك مبناي كارآمد براي  ــه ارزيابي خودرو هاي جديد، ي برنام
ــه ايمني خودروها فراهم آورده است. در اياالت متحده  مقايس
ــت هاي تصادف براي تعيين رتبه خودروها از نظر  دو نهاد، تس
ايمني انجام مي دهند؛ NHTSA يا اداره ملي ايمني جاده اي 
ــت و دستور الزامي شدن  ــور كه يك مركز دولتي اس اين كش
ــي خودروها مثل كمربند  ــياري از ويژگي هاي ايمن نصب بس
ــاخته هاي خودروسازان توسط اين سازمان صادر  ايمني در س
شده است. ديگر موسسه فعال در اين حوزه IIHS يا موسسه 
ــط شركت هاي بيمه اين  ــت كه توس بيمه ايمني جاده اي اس

كشور حمايت مي شود.
ــتم اعطاي ستاره كه بيشتر در تبليغات  NHTSA از سيس
ــازان ديده مي شود، استفاده مي كند. به عنوان مثال،  خودروس
ــازمان از يك ستاره  رتبه بندي آزمون تصادف از جلو در اين س
ــدي 46 درصد  ــت (امكان جراحت ج ــه بدترين وضع اس ك
ــت جدي كمتر از ــتاره (امكان بروز جراح ــه باال)، تا پنج س  ب

 IIHS ــت. اما موسسه ــده اس  10 در صد در تصادف) تعيين ش
خيلي ساده تر خودروها را در هر بخش به صورت ضعيف، لب 
مرزي، قابل قبول و خوب در حوزه ايمني طبقه بندي مي كند. 
در اروپا، آزمون هاي تصادف روي خودروهاي پرفروش توسط 
ــهEuroNCAP    كه كنسرسيومي متشكل از دولت  موسس
ــتي به نام  ــت نظارت يك نهاد باالدس ــازان و تح و خودروس
ــت، انجام مي شود. استراليا هم با اعمال آزمون هاي FIA اس

EuroNCAP  در اين كشور موسسه ANCAP را به منظور 
ــت خودروهاي جديد ايجاد كرده است. در كشور ژاپن نيز  تس
ــازمان ملي ايمني و تلفات خودروي اين كشور حامي مالي  س
ــور  ــايNCAP  روي خودروهاي توليدي اين كش آزمون ه

است.
اساس و نحوه انجام آزمون هاي مختلف اين موسسات بر 
ــت؛ از اين رو در ادامه به بررسي يكي  خودروها تقريبا يكي اس

ــت تصادف خودروها يعني  از آزمون هاي متداول و فراگير تس
آزمون Euro NCAP مي پردازيم.

ــات تست خودروي  Euro NCAP همانند ديگر موسس
ــاله مدل هاي خودرو پرطرفدار و پرفروش خودروسازان  هر س
ــت  ــده اند  تس ــدي كه بتازگي وارد بازار ش ــاي جدي و مدل ه
ــه براي ارزيابي يك مدل خودرو به چهار  مي كند. اين موسس
ــتگاه از آن نياز دارد. اگر اين مدل در بازار موجود باشد، آن  دس
ــد (همان كاري كه  ــازنده تهيه مي كن را از نمايندگي هاي س
ــت كه  ــداران معمولي انجام مي دهند.) البته اين مهم اس خري
اطالعات ايمني خودروهاي جديد در سريع ترين زمان ممكن 
ــر آن مدل خودرو در اختيار خريداران قرار  در طول چرخه عم
ــته باشند، به همين  ــب تري داش گيرد تا بتوانند انتخاب مناس
دليل ممكن است Euro NCAP خودروهايي را مورد آزمون 
قرار دهد كه هنوز به نمايندگي هاي فروش سازنده نرسيده اند. 
در اين صورت خودروهايي را به صورت تصادفي از خط مونتاژ 
ــا اين كار جلوي هرگونه تقلبي  ــاز انتخاب مي كند. ب خودروس
گرفته مي شود و خودروساز نمي تواند چهار دستگاه خودروي 

ويژه براي آزمون راهي مركز آزمايش ايمني خودرو كند.
رتبه بندي ها

ــه كل با  ــك رتب ــا ي ــال Euro NCAP،1388  تنه از س
ــتاره براي هر خودرو اعالم مي كند. اين باعث  حداكثر پنج س
شده خريداران خيلي آسوده تر بتوانند درباره ايمني مدل هاي 
مختلف خودرو مقايسه انجام دهند. اين رتبه بندي با تغييراتي 
ــال 1388 بر آن اعمال شد از امتيازات به دست آمده در  كه س
ــاالن، كودكان، عابران پياده  چهار بخش محافظت از بزرگس
ــتم هاي كمكي ايمني خودرو به دست مي آيد. آمارها  و سيس
ــاالنه بيش  ــت كه فقط در جاده هاي اروپا س ــي از آن اس حاك
ــوند. براي  ــته مي ش از هزار كودك در تصادفات جاده اي كش
ــورد آزمايش از كودك به  ــي محافظتي كه خودروي م ارزياب

عمل مي آورد اين موسسه در آزمون هاي تصادف از جلو و پهلو 
از آدمك هاي مخصوص تست در حد و اندازه هاي كودكان در 

صندلي هاي مخصوص كودك استفاده مي كند.
ــاره كرد كه عابران  عالوه بر اينها بايد به اين نكته نيز اش
پياده، راكبان دوچرخه و موتورسواران  يكي از آسيب پذيرترين 
كاربران خيابان ها و جاده ها هستند. در دهه اخير و با پيشرفته تر 
ــتم هاي ايمني خودروها، آمار تلفات سرنشينان  ــدن سيس ش
ــمگيري داشته است؛  ــوانح رانندگي كاهش چش خودرو در س
ــتيم.  ــاهد نيس ــي كه چنين روندي را براي عابران ش در حال
ــي عابران پياده  ــه كردن امتياز ايمن ــا اضاف Euro NCAP ب
ــازان  ــوق اصلي خودروس در رتبه بندي كلي خود، درواقع مش
براي بهسازي هاي آتي عملكرد خودروها در اين حوزه است. 
ــه براي تخمين ريسك بالقوه جراحت در تصادف  اين موسس
ــودك آزمون هايي را  ــال يا ك ــودرو با يك فرد عابر بزرگس خ
ــه جلوي  ــش جلويي خودرو مثل درپوش موتور و شيش در بخ
ــپر انجام مي دهد. وجود چنين آزمايش هايي است  خودرو و س
ــه معرفي تكنولوژي هاي ايمني بديعي در خودرو در اين  كه ب
حوزه مثل ايربگ هاي مخصوص عابر پياده منجر شده است. 
ــي ايمني خودروها، ميزان  ــي ديگر از موارد موثر در ارزياب يك
ــي راننده براي كاهش  ــتم هاي كمك بهره مندي آنها از سيس
ــت كه نقش مهمي در پيشگيري  خطاهاي احتمالي راننده اس
ــدار ــتم هايي مثل هش ــادف بازي مي كند. تاثير سيس  از تص
 ESC باز بودن كمربند ايمني، كنترل الكترونيكي پايداري يا 
و سيستم هاي محدودكننده سرعت بر نجات جان سرنشينان 
ــده است و موسسه Euro NCAP به ارزيابي  خودرو اثبات ش
عملكرد اين سيستم ها نيز در خودروهاي مختلف مي پردازد.

ايمني در خودروها 
ــا مجموعه اي از  ــراه ب ــدرن امروزي هم ــاي م خودروه
ــينان و عابران پياده  امكانات ايمني براي محافظت از سرنش

در هنگام تصادف به دست خريداران مي رسند. عالوه بر اينها 
ــتم هايي نيز براي جلوگيري از بروز تصادف در خودروها  سيس
ــي متفاوت ايمني در  ــود. اين دو ويژگ روي آنها نصب مي ش

خودروها را ايمني فعال و غيرفعال مي نامند.
ــتم ها و تجهيزاتي اطالق مي شود كه  ايمني فعال به سيس
ــد و به اين  به راننده كمك مي كنند تا خودرو تحت كنترل باش
وسيله از تصادف جلوگيري شود. بزرگ ترين علت تصادفات، 
ــاني است و اين سيستم ها سعي در خنثي ساختن  خطاي انس
 ABS ــتن آن دارند. براي مثال ترمزهاي ــت كم، كاس يا دس

مانع از قفل شدن چرخ ها شده و فرمان پذيري خودرو در حين 
ترمزگرفتن را ممكن مي سازند. سيستم هاي TSC يا كنترل 
ــتابگيري جلوگيري به  ــش از لغزش چرخ ها در زمان ش كش
ــرل پايداري نيز خودرو را  ــتم كنت عمل آورده و ESC يا سيس
تحت كنترل نگه مي دارد، اما ايمني غيرفعال به سيستم هايي 
اطالق مي شود كه از راننده و سرنشينان هنگام بروز تصادف 
محافظت مي كنند. ايربگ ها، كمربند هاي ايمني، شيشه هاي 
ــزو امكانات ايمني  ــر صندلي ها ج ــتي س جلو چند اليه و پش

غيرفعال خودروها به حساب مي آيند.

آزمون هايي براي بررسي  ايمني خودرو
تضمين امنيت خودرو براي سرنشينان نكته بسيار مهمي در انتخاب خودرواست 
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محافظت از كودكان
ــاي برخورد از جلو و  در آزمون ه
جانب، آدمك هايي با ابعاد بچه هاي 
ــي عقب  ــال در صندل ــا 3 س 5 / 1 ت
ــاي كودك  ــودرو و در صندلي ه خ
سفارش شده توسط خود خودروساز 

ــوند. حركات سر، گردن و شانه ها معيارهاي  جا داده مي ش
اصلي سنجش ايمني كودك در اين آزمون هاست. عالوه 
بر اين مجموعه اي از صندلي هاي مخصوص كودك روي 
ــا توانايي خودرو در امكان نصب  ــود ت صندلي نصب مي ش

آنها مورد آزمون قرار گيرد.

برخورد از جلو
ــرعت 64  ــون برخورد از جلو در س آزم
ــورد خودرو به  ــاعت و با برخ كيلومتر بر س
ــت تغيير  ــد خودرو قابلي ــي كه همانن مانع
ــدن دارد، انجام مي شود.  ــكل و جمع ش ش
سپس با مشاهده و مطالعه وضع آدمك ها و 
رنگ آنها مي توان ميزان حفاظت خودرو از 

سرنشينان را ارزيابي كرد. اين تست در حقيقت شبيه سازي 
ــه هريك از خودروها با  ــت ك تصادف خودرو به خودرو اس
ــاعت در حركت هستند.  ــرعتي حدود 55 كيلومتر بر س س
ــي از انرژي جذب  ــرعت ها نيز ناش اختالف موجود بين س

شده توسط سطح قابل انعطاف موجود در تست است.
برخورد از پهلو

اين نوع تصادف با كوباندن يك مانع 
متحرك به در راننده خودرو در سرعت 50 
ــاعت شبيه سازي مي شود.  كيلومتر بر س
ــكل  در اين آزمايش، چگونگي تغيير ش
ــاله  ــمت جانبي خودرو از داخل مس قس

مهمي است. الزام به انجام اين تست، موجب رواج استفاده 
از كيسه هاي هواي جانبي در خودروها شده است.

برخورد از پهلو به تير
تقريبا يك چهارم تصادفات به مرگ نوعي برخورد از پهلو 

ــي از اين  ــود. خيل منجر مي ش
سوانح زماني اتفاق مي افتد كه 
دو خودرو از پهلو به هم برخورد 
ــا خودرو از پهلو به يك  كرده ي
ــل يك درخت  ــع ثابت مث مان
ــت  يا تير برخورد مي كند. تس
ــر از پهلو براي  ــورد به تي برخ

ــازان به نصب تجهيزات بيشتر محافظت  تشويق خودروس
ــود. در اين حالت  ــينان در خودرو انجام مي ش ــر سرنش از س
خودرو مورد آزمايش روي يك سطح متحرك با سرعت 29 
كيلومتر بر ساعت از پهلو به يك تير سخت برخورد مي كند.

آسيب هاي وارده بر گردن
ــيب هاي وارده بر گردن  آس
ــتون  بر اثر انحراف ناگهاني س
ــي  ــات يك ــرات در تصادف فق
ــاك  دردن ــاي  يادگاري ه از 
ــديد  ــاي نه چندان ش برخورده
ــت. با اين كه مكانيزم اصلي  اس
ــكل كامال روشن  بروز اين مش

ــر مي تواند در ميزان  ــت، اما طرح صندلي و پشتي س نيس
ــد. امتياز اين بخش با  ــك اين آسيب تاثيرگذار باش و ريس
بررسي ويژگي هاي هندسي صندلي هاي خودرو، اندازه و 

شكل پشتي هاي سر و نزديكي آنها به سرنشين در سانحه 
محاسبه مي شود.

محافظت از عابر
مجموعه اي از تست ها براي 
شبيه سازي برخورد خودرو با عابران 
ــرعت  ــال و كودك در س  بزرگس
ــاعت انجام  ــر س ــر ب 40 كيلومت

مي شود.
ــده و ميزان  ــي ش ــس از آن ارزياب ــورد، پ ــكان برخ  م
ــه ضعيف، لب مرز و  ــه رتب ــت خودرو از عابر در س محافظ

نسبتا خوب تعيين مي شود.

انواع تست هاي تصادف
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علي رضايي  /  جام جم 

مسابقه هاي انتخابي تيم ملي را همان طور كه اعالم كرده 
بوديد با حضور تمامي مدعيان تيم ملي برگزار كرديد. سـطح 

مسابقه ها راضي كننده بود؟
ــركت  ــو در اين رقابت ها ش ــه هرحال همه مدعيان ووش ب
ــاني كه در مسابقه هاي قهرماني كشور اول تا  كرده بودند. كس
ــوم (مشترك) شده بودند، به همراه مدال بگيران رقابت هاي  س
قهرماني جهان در بخش ساندا، در اين مسابقه ها شركت كردند. 
ــتند كه در برخي  ــركت داش در واقع در هر وزن چهار  پنج نفر ش
اوزان هم به شش نفر رسيده بود. ما در هر وزن دو نفر را انتخاب 
ــت در آينده سه دور مسابقه بين اين مدعيان  كرديم كه قرار اس

ــود و هر ورزشكاري كه بتواند دو مرحله از سه مرحله  برگزار ش
ــابقه هاي  ــي را از آن خود كند، نفر ثابت تيم ملي در مس انتخاب

قهرماني جهان خواهد شد. 
اردوهاي تيم ملي را از چه زماني استارت مي زنيد؟

ــرداد اردوهاي تيم  ــه دوم م ــه از نيم ــت ك ــرار بر اين اس ق
ــابقه هاي قهرماني  ــود. ما در آبان ماه آينده مس ــروع ش ملي ش
ــد. ــان را داريم كه به ميزباني كواالالمپور برگزار خواهد ش  جه

 از اين پس كار آماده سازي تيم ملي را با 20 نفر پي خواهيم گرفت 
و در مراحل باالتر با نفرات برگزيده در پنج وزن جهاني تمرينات 

را ادامه خواهيم داد. 
رقابت هاي جهاني اين بار در پنج وزن برگزار مي شـود، در 
 حالي كه در چند سـال اخير در شـش وزن برگزار شـده است. 

به نظر شما اين به ضرر ايران نخواهد بود؟
ــود، چرا كه  ــران بهتر ب ــراي اي ــش وزن ب ــه هرحال ش ب
مي توانستيم نفرات بيشتري را به مسابقه  هاي قهرماني جهان 
اعزام كنيم؛ بخصوص  اگر  در بازي هاي آسيايي  در سبك وزن 
 نفرات را اعزام كنيم در مسابقه هاي جهاني هم اين نفرات  محك

ــورها داده شده   خودشان  ــوند . حاال اين اختيار به كش   زده مي ش
اوزان را انتخاب كنند كه با توجه به شرايط پيش آمده در سبك 
وزن بايد وسواس زيادي به خرج دهيم و به طور حتم شانس ما 

كمتر مي شود. 
يكي از موضوعاتي كه درخصوص تيم ملي مطرح مي شود، 

اين است كه سرمربي آن مشخص نيست؟
ــه برنامه هاي ما به  ــت ك ــن موضوع هم به اين دليل اس اي
ــورهاي اسالمي  ــابقه هاي كش ــت. ما براي مس هم ريخته اس
برنامه ريزي كرده بوديم كه خودم به عنوان سرمربي و جعفري 
هم به عنوان مربي تيم را هدايت كنيم. ولي كشور اندونزي اعالم 

ــابقه ها به تعويق افتاده كه اين موضوع برنامه هاي ما را  كرد مس
به هم ريخته است. البته براي برنامه هاي آينده براساس اهميت 
رقابت ها تصميم گيري خواهيم كرد. اگر رقابت ها همزمان نباشد 
كار مشكل نيست، ولي اگر همزماني در بازي ها داشته باشيم دو 

تيم مجزا با كادر فني جداگانه انتخاب خواهيم كرد. 
با اين حال براي مسـابقه هاي جهاني شـما سرمربي تيم 

خواهيد بود يا فرد ديگري را انتخاب مي كنيد؟
ما از مرداد ماه اردوها را شروع مي كنيم. مسابقه هاي ورلد گيم 
را كه در كلمبيا برگزار مي شود هم پيش رو داريم كه خودم هدايت 
تيم را در اين بازي ها به عهده دارم. اين مسابقات در سه وزن ساندا 
ــطح بااليي دارد. محسن  ــود كه س و يك وزن تالو برگزار مي ش
محمدسيفي در وزن 65 ، جواد آقايي در 75 و حميدرضا قلي پور 
ــتند. در  ــابقه ها هس در 85 كيلوگرم اعضاي تيم ملي در اين مس
ــاد عربي در فرم نان چوان شركت مي كند. در واقع  تالو هم فرش
كساني كه در مسابقه هاي قهرماني جهان در سال 2012 مدال 
ــب كرده اند به كلمبيا دعوت شده اند كه اين نشان مي دهد  كس
سطح رقابت ها به نوعي در حد قهرماني جهان است. اين كه چه 
ــورهاي  ــي در اين تورنمنت و كدام مربي در بازي هاي كش كس

اسالمي سرمربي تيم ملي است، مشخص نيست. 

شـما سـال ها كاپيتان تيم ملي بوديد و مدتي هم به عنوان 
مدير فني تيم ملي مشغول به كار شديد. دوست داريد به عنوان 

سرمربي تيم ملي فعاليت هايتان را در ووشو ادامه دهيد؟
ــت داشتن من نيست و بايد ديد شرايط  اين موضوع به دوس
چگونه است. بايد بر اساس شرايط بهترين فرد را برگزيد. معموال 
ورزشكاران را با مشورت كادر فني انتخاب مي كنيم. من سال ها 
مدير فني بوده ام و آن موقع احساس مي كردم مربي چيني باالي 
سر تيم باشد، بهتر است. هيچ وقت نمي گويم حتما خودم يا آقاي 
جعفري يا موحدنيا بايد سرمربي تيم باشند. در حقيقت در ووشو 

دنبال پست گرفتن نيستيم. 
مربيان چيني ديگر باالي سر تيم ملي نيستند. اين موضوع 

در دراز مدت روي عملكرد تيم تاثير منفي نمي گذارد؟
ــه رفتند. با اين وضع  ــتن بودج مربيان چيني به دليل نداش
ــانات قيمت دالر بايد براي هر مربي دست كم 150 تا 160  نوس
ــه در تالو و در بخش  ــون تومان هزينه كنيم. ضمن اين ك ميلي
ــرايط ديگر  بانوان هم به مربيان خارجي نيازمنديم كه با اين ش
امكان استفاده از مربيان خارجي نيست. حتي بودجه درخواستي 
خودمان را هم به طور كامل پرداخت نكرده اند كه با اين اوصاف 

امكان پرداخت حقوق مربيان خارجي وجود ندارد. 

با اين حسـاب رسيدن به چين و قهرماني جهان دشوارتر 
از قبل خواهد شد؟

ــرايط كنوني  اجازه بدهيد يك موضوع را عنوان كنم. در ش
ــت و  ــالف تيم اول دنياس ــم چين با اخت ــان، تي ــوي جه ووش
كشورهاي ايران، روسيه، چين تايپه، ويتنام و اين اواخر برزيل و 
يكي دو كشور ديگر كه سرمايه گذاري خوبي داشته اند، به دنبال 

كسب عنوان نايب قهرماني جهان هستند. 
يعني بايد قيد قهرماني جهان را زد؟

ــا به تالش خود ادامه مي دهيم. آقاي علي نژاد رئيس  نه، م
فدراسيون طرحي داده كه در صورت اجرايي كردن آن مي توان 
ــيد. من كه 17 سال است در  ــال به تيم چين رس ظرف چهار س
ــوي ايران هستم با ارزيابي اين طرح متوجه شدم  خدمت ووش
مي توان با انجام آن به تيم اول جهان رسيد. براساس اين طرح 
كشور را بايد به هشت بخش تقسيم كرد كه در هر بخش چهار 
ــر بخش هم يك مربي چيني تالو و  ــتان قرار مي گيرد. در ه اس
ــاندا قرار مي گيرند. در بخش بانوان هم اين  يك مربي چيني س
ــود. در واقع در هر بخش بايد چهار مربي چيني  كار انجام مي ش
ــو در هر بخش  را به كار گيريم. ضمن اين كه نيازمند خانه ووش

هستيم تا تمرينات را به صورت حرفه اي پي بگيريم. 

مديرفني و سرمربي تيم ملي ووشو :

تكرار نايب قهرماني  ووشو دشوار است

در شرايط كنوني ووشوي جهان، تيم چين با 
اختالف تيم اول دنياست و كشورهاي ايران 
روسيه، چين تايپه، ويتنام و 
 اين اواخر برزيل و 
 يكي دو كشور ديگر
كه سرمايه گذاري خوبي 
داشته اند، به دنبال كسب 
عنوان نايب قهرماني 
جهان هستند

اوجاقي:

جمشيد حميدي  /   جام جم 

ــد چون در غير اين صورت،  ــيا مي ش كاله بايد قهرمان آس
واليبال ايران زيرسوال مي رفت. ايران كشوري است با نفوس 
ــت. اين  ــه كار در آن آرزوي هر فردي اس ــت زياد ك و جمعي
ــتدالل تراويكا لجوهير، مربي بلندآوازه و صربستاني تيم   اس
ــت كه از قضا پول خوبي در حوزه خليج فارس  الريان قطر اس
ــك تيم  ــورش در ي ــي صحبت از حض ــا وقت ــرد، ام مي گي
ــد، گل از گلش شكفت و گفت: با كمال  ــگاهي ايراني ش باش
ــري A ايتاليا  ــال ها در س ميل حاضرم در ايران كار كنم. او س
ــار اين واقعيت، حقايق  ــت، اما در كن هم مربيگري كرده اس
ــور  ديگري هم وجود دارد و آن، اين كه اگر جمعيت يك كش
ــتان بايد واليبال آسيا را  ــد، چين و هندوس  مالك برتري باش

در مي نورديدند. 
ــري از ژاپن و ــه تيم خوب و واليبال خوب ت ــا البت  چيني ه

ــدند و  ــاز مرعوب نماينده ايران ش ــي دارند، اما ب ــره جنوب  ك
ــاني، عوامل فني  ــان مي دهد بجز عامل نيروي انس اين نش
ــه را رقم زده اند. به عبارت  ــي برتري و قهرماني كال و تاكتيك
ــاد و الگويي  ــيا نم ــگاه هاي آس ــر، كاله در جام باش صحيح ت
ــتن  كوچك تر از تيم ملي ايران بود كه بازيكنانش فعل خواس
ــده بازي  ــوب صرف كردند و در اجراي راهبرد تعيين ش را خ
ــد و در اين رهگذر  ــود را ارائه كردن ــگي و بي نظير خ هميش

هيچ گونه كمبود يا ضعف فني بروز ندادند. 
ــي و كار  ــات تكنيك ــن تيم از جه ــا رقيب اي ــايد تنه ش
ــاورز تايپه بود كه بايد از آن به عنوان پديده  ــي تايوان پ  گروه
بيست و چهارمين دوره جام باشگاه هاي آسيا نام برد؛ بنابراين 
تاكيد مجدد بر داليل قهرماني كاله چيزي نيست جز اين كه 
همخواني و هم آوايي كم نظيري در اين باشگاه و تيم ملي به 
سركردگي خوليو والسكو وجود داشته و اين همان كيميايي 
است كه ما سال ها دنبال آن مي گشتيم و معتقد بوده و هستيم 
ــاليق شخصي در آماده سازي و تمرينات  كه بايد از اعمال س

تيم هاي ايراني خودداري ورزيد. 
ــده بدون  ــيا ش ــاره اكنون كه كاله قهرمان آس با اين اش
ــائلي همچون نزول كيفي واليبال شرق قاره  پرداختن به مس
كهن كه اظهر من الشمس است بايد در جهت مهيا شدن اين 
ــائوپائولوي  ــگاه هاي جهان كه مهر ماه در س تيم در جام باش
ــد، گام برداشت و به تعامل خوبي كه  برزيل برگزار خواهد ش
ــيون واليبال و باشگاه كاله شكل گرفته ريسمان  بين فدراس
ــگاه هاي جهان كه نهمين  ــت. جام باش مودت و همگني بس
دوره آن  بيست و سوم مهر امسال برگزار مي شود نمايشگاهي 
ــكل از ملي پوشان و بهترين ستارگان  ــت كه هر تيم متش اس
واليبال كشورهاي مختلف دنيا به ميدان مي آيند و از اين بابت 
در حد و اندازه هاي جام جهاني ظاهر مي شوند و اين رويكرد، 
كار كاله را دشوارتر مي كند. به واقع اين رقابت ها به هيچ وجه 
با جام باشگاه هاي آسيا قابل مقايسه نيست و تفاوت از زمين 

تا آسمان است. 
ــيا بويژه كشورهاي  ــيا البته تيم هاي غرب آس در جام آس
ــد و از لبنان و  ــرده بودن ــدي را آغاز ك ــزش جدي ــي خي عرب
ــال به صحنه  ــه تا عراق و قطر كه بعد از 20 س ــارات گرفت ام
ــتمداد از بازيكنان سرشناس  ــته است با اس رقابت ها بازگش
ــمگيري را انجام داده اند، اما تا  ــرمايه گذاري چش خارجي، س
ــرق آسيا از سايه  ــند و ش ــطح حرفه اي برس اين ممالك به س
ــود، واليبال ما بدون رقيب و  ــازماندهي دوباره خود رها ش س
ــاز پيش مي رود و براي اين كه در جا نزند چاره اي ندارد  يكه ت
ــي به رقابت هاي  ــاي اروپا و آمريكاي جنوب ــز اين كه همپ ج
ــرمايه گذاران باشگاهي را  ــگاهي خود اهميت بدهد و س  باش

قدر بنهد. 
پديده هاي جام 24 

ــيا تيم تايپه و  ــگاه هاي آس ــاي واليبال جام باش پديده ه
ــور جوان تيم كاله بودند. تايوان پاورز كه  رضا قراء، قطر پاس
ــانتي متر بود، نمونه اي از  ــن قدي بازيكنانش 187 س ميانگي
ــرق آسيا بود كه به سيستم ژاپني ها شهرت  واليبال قديمي ش

ــدان، بهره گيري از  ــختانه داخل مي ــري سرس دارد، توپ گي
ــن دقيق نقاط ضعف  ــانه گرفت ــاي 9 متري تور باال و نش فض
ــوم  ــتاره خود را تا رده س ــد اين تيم بدون س حريفان باعث ش
ــد و مدال برنز بگيرد. اما از نظر فردي در  ــابقه ها باال بكش مس
ــيا سيد محمد موسوي  ــتاره هاي حال حاضر آس كنار فوق س
عراقي، فرهاد قائمي، عادل غالمي و حمزه زريني يك جوان 
قدرتمند به نام رضا قراء چنان درخشيد كه از 130 اقدام خود 
69  /  57 درصد موفقيت داشت و حق بود جايزه بهترين آبشار 
زن را به او مي دادند. البته مصلحت انديشي حكم كرد هوانگ 
ــن مهاجم روي تور معرفي  ــن فنگ از تايوان پاورز بهتري چي
ــانتي متر قد چنان پرواز  ــود، قراء با 20 سال سن و 197 س ش
مي كند كه به توپ در فضاي 340 سانتي متري ضربه مي زند. 
در تعريف و توصيف از پديده جديد واليبال ايران از بازيكنان و 

متخصصان هم پست وي كمك گرفته ايم.
بهنام محمودي، بازيكن پيشين تيم ملي واليبال: 

ــت كه از لحاظ قدرت  ــا قراء، بازيكن تاثير گذاري اس رض
بدني خيلي قوي و از نظر تاكتيك متوسط است. قدرت پرش 
ــرمايه جديد براي واليبال ايران ماست  خوبي دارد. او يك س
كه فاصله اي با شهرام محمودي و امير غفور، قطر پاسورهاي 

كنوني تيم ملي ندارد. 
محمد تركاشوند، ستاره اسبق تيم ملي واليبال ايران:

ــراي حضور  ــه جايي ب ــده ك ــم خوب ظاهر ش ــه حت او ب
ــت. قراء بايد  ــته اس مهدي بازار گرد در تيم كاله باقي نگذاش
ــنجيده شود تا  در بازي هاي بزرگي همچون ليگ جهاني س

بشود بهتر درباره وي اظهار نظر كرد. 
محمد محمدكاظم، قطر پاسـور سابق تيم ملي واليبال 

ايران: 
رضا قراء پيشرفت شگرفي داشته است. او گرچه از قدرت 
ــتر استفاده مي كند، اما براي تداوم و ماندن در  بدني خود بيش
سطح اول بايد فني تر شود و از فكرش بهره ببرد، چون وقتي 
سن قراء باالتر مي رود، ديگر نمي شود مانند جواني به قدرت 

بدني صرف تكيه كرد.
سيدمهدي بازارگرد، بازيكن كمكي كاله:

ــد و  ــيا خيلي خوب ظاهر ش ــگاه هاي آس رضا در جام باش
ــت. او فقط بايد بداند بازيكن  ــهود اس ــرفتش كامال مش پيش
ــت، بلكه هم از جهات فني و هم از نظر  تيم ملي يكه بزن نيس
تكنيكي و اخالقي بايد خودش را باال نگه دارد. به اعتقاد من 
ــهرام محمودي و نزول امير غفور، رضا قراء  با مصدوميت ش

مي تواند به طور ثابت در تيم ملي بازي كند. 
ايرج مظفري، بازيكن پيشين تيم ملي: 

او بايد جايزه بهترين اسپوكر را  مي گرفت، رضا بايد روي 
ــرويس خود را  ــرويس فكورانه تر عمل كند و س ــات س ضرب
ــون در اين صورت  ــه از منطقه پنج، چ ــه يك بزند ن از منطق
براي قرار گرفتن سرجايش در زمين، وقت زيادي را از دست 

مي دهد. 
امير خوش خبر، سرپرست تيم ملي:

ــكو معتقد است رضا قراء پيشرفت كرده، اما اعتقاد   والس
دارد وي نبايد درتيم ملي ذخيره بنشيند. به همين دليل ترجيح 
ــتر بازي كند و تجربه  مي دهد با تيم اميد به برزيل برود و بيش

بين المللي اش اضافه شود.

واليبال باشگاه هاي آسيا از نگاهي ديگر

گل از گل تراويكا شكفت

بسكتبال 3 نفره جا باز مي كند
محمد رضاپور /  گروه ورزش 

ــه نفره رفته رفته عالقه مندان خود را در سطح  بسكتبال س
ــيون جهاني  ــن بازي ها در تقويم فدراس ــدا مي كند. اي دنيا پي
ــده و قرار است بازي هاي جهاني  ــكتبال (فيبا) گنجانده ش  بس
ــود.  ــزاري رقابت هاي انتخابي در قاره ها برگزار ش پس از برگ
بسكتبال سه نفره يا (3on 3) قوانين خاص خودش را دارد و تا 
پيش از اين در ايران يا بسياري از كشورهاي دنيا اين نوع بازي 
ــت. اين بازي  ــا و فضاهاي روباز متداول بوده و هس در پارك ه
ــكتبال و با يك حلقه برگزار مي شود و نحوه  در نصف زمين بس

امتيازگيري در آن با بازي بسكتبال پنج نفره تفاوت دارد.
ــن بازي بازيكناني با ويژگي هاي خاص را طلب مي كند.   اي
ــك و خالقيت بازيكنان  ــه نفره تكني ــوال در بازي هاي س اص
ــرايط بازي تيمي نمي توانند  ــت و بازيكناني كه در ش مهم اس
ــتفاده كنند، در اين  ــل باال و تكنيك هاي خود اس ــكار عم  از ابت
ــاس  ــت كه فرصت عرض اندام پيدا مي كنند. بر اس بازي هاس
ــر گرفته،  ــه نفره در نظ ــراي بازي هاي س ــي كه فيبا ب قوانين
ــيون هاي تابعه داراي رنكينگ باشند تا  بازيكنان بايد در فدراس
ــكتبال سه نفره كساني كه  در دوره هاي برپايي رقابت هاي بس

داراي رتبه باال هستند در بازي ها بتوانند حضور پيدا كنند.
 بسكتبال ايران تجربه حضور در بسكتبال سه نفره در آسيا 
را با قهرماني در بازي هاي داخل سالن ماكائو، ويتنام و همچنين 
ــور در بازي هاي المپيك نوجوانان دارد. فيبا به دنبال راهي  حض
ــه نفره را به المپيك باز كند. از اين رو  ــت تا پاي بازي هاي س اس
ــتقبال تيم ها، بازاريابي و تبليغات و نحوه برگزاري بازي ها و  اس
دربرگيري نيروها در فدراسيون هاي تابعه و كنفدراسيون هاي 
مختلف براي فيبا اهميت دارد. در قاره آسيا بازي هاي سه نفره 
ــانس خود را براي  ــود تا تيم ايران ش تا چند روز ديگر آغاز مي ش
راهيابي به رقابت هاي جهاني مسكو آزمايش كند.  تيمي كه از 
ــركت مي كند، نفراتش  ايران در بازي هايي به ميزباني قطر ش
ــت و از بين نفرات مختص بازي هاي سه  داراي رتبه بندي نيس
نفره برگزيده نشدند، بلكه تمام دعوت شدگان همان بازيكناني 

هستند كه در تيم ملي بازي كرده اند.
ــركت كننده از  ــاي ش ــت تيم ه ــخص نيس ــر چند مش  ه
ــيون  ــت فدراس ــتفاده مي كنند، اما الزم اس چه بازيكناني اس
ــه نفره را راه اندازي كند تا  ــكتبال، امور مستقل بسكتبال س بس
پس از رتبه بندي بازيكنان، شايسته هاي بسكتبال سه نفره به 
بازي هاي مختلف اعزام شوند. اين كار با همكاري باشگاه ها و 
ــرهاي مالي ميسر مي شود، چون هر چه تعداد تيم ها در  اسپانس
ــه نفره بيشتر باشد، بر جمع بازيكنان و رقابت بين  بسكتبال س

آنها اضافه مي شود .

بي شك ووشو يكي از رشته هايي است كه خيلي ها آرزوي 
ــدن آن را دارند، چرا كه در آن صورت مي توان  المپيكي ش
ــته و بخصوص طال در بزرگ ترين  روي مدال هاي اين رش
ــاب باز كرد. بازي هاي آسيايي  آوردگاه ورزش جهان حس
گوانگجو اوج خودنمايي ووشوكاران كشورمان بود؛ جايي 
ــورمان در بازي هاي  ــوان كش ــتين بار بان ــه براي نخس ك
ــيايي صاحب مدال شدند و تيم مردان هم با مدال هاي  آس
ــي در ارتقاي رتبه كاروان ايران در  ــن خود نقش مهم رنگي
ــون و در حالي  ــا ايفا كرد. اما اكن ــدول رده بندي بازي ه ج
ــيايي  ــروع بازي هاي آس ــال تا ش كه كمي بيش از يك س
ــت، مشكالتي پيش روي  2014 كره جنوبي وقت باقي اس
ــته قرار گرفته كه شايد تكرار عناوين دوره قبل را با  اين رش

دشواري هاي زيادي مواجه كند. 

ــكالت اقتصادي به وجود آمده، به  مربيان چيني در پي مش
ــتند و از اردوها و تورنمنت هاي خارجي  ــور خود بازگش كش
هم خبري نيست. تيم ملي حتي مثل سابق نمي تواند ماه ها 
ــت كه بي شك روي  ــر ببرد و اين نكته اي اس در اردو به س
ــت.  كيفيت كار تيم ملي اثرات منفي بر جاي خواهد گذاش
ــت براي مسابقه هاي قهرماني 2013  تيم ملي كه قرار اس
ــناخته شدن نفرات اردونشين  جهان خود را آماده كند با ش
ــين اوجاقي وارد مرحله جديدي از دوران  ــط حس خود توس
ــد كه بايد ديد اين شرايط تا چه  ــازي خود خواهد ش آماده س
ــرار خواهد داد.  ــدال را تحت تاثير ق ــته پرم اندازه اين رش
اوجاقي كه مدير فني و مربيگري (سرمربي) تيم ملي است، 
در گفت وگويي به پرسش هاي مربوط به شرايط كنوني تيم 

ملي ووشو پاسخ داده است. 
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پوران محمدي  /  گروه جامعه

ــنگفرش هاي باغ قدم  ــت وقتي روي س ــز اس هيجان انگي
ــوند و تو در  ــي، كبك ها و جوجه غازها هم با تو همگام ش مي زن
اين ميان  نگران مي شوي كه مبادا حواست نباشد و يكي از آنها 
ــي كه با صداي قدم هايت  را زير پايت له كني.  بايد مواظب باش
آرامش قوهاي سفيد، فالمينگوها، پليكان هايي را كه در حاشيه 
بركه ها نشسته اند، بر هم نزني و آنها را نيازاري، حتي بايد هواي 
ــي را كه كمي آن طرف تر در بركه كناري بي حركت  لك لك هاي

روي يك پا ايستاده و به خواب رفته اند هم داشته باشي.
ــترمرغ ها نزديك  ــد زيادي به قلمرو ش ــت باش بايد حواس
ــت  ــوي، اينجا بايد خيلي مواظب پرنده هايي كه ممكن اس نش
ــايد با پليكان ها شوخي  ــي، ش ــند هم باش كمي بي حوصله باش
ــته باشي، اما آنها آن قدر جدي هستند كه اگر احساس كنند  داش
مي خواهي سر به سرشان بگذاري ممكن است به طرفت حمله 
كنند.  وقتي به باغ پرندگان مي آيي بايد چشمت بيشتر به زمين 
باشد كه از كجا راه مي روي يا پايت را كجا روي زمين مي گذاري، 
ــت آشيانه پرنده اي را كه  اگر كمي بي احتياطي كني ممكن اس

تخم هايش را آنجا گذاشته زير پا له كني.
اينجا باغ پرندگان تهران، تكه اي از بهشت روي زمين است.  
با اين  كه فقط يك روز از افتتاح رسمي تنها باغ پرندگان در تهران 
ــته است، اما جمعيتي كه ظهر  يكي از روزهاي فروردين را  گذش

براي تماشاي باغ پرندگان انتخاب كرده اند، كم نيستند.
خانوادگي يا در جمع دوستان، دختر و پسر، پير و جوان، كودك 
ــالمند، اينجا همه از تماشاي باغ پرندگان در دل شهري كه  و س
ــك در آن بيداد مي كند، لذت  ــت آلودگي هوا و ترافي مدت هاس

مي برند و آن را غنيمتي براي شهرشان مي دانند.
فضاي بكر طبيعت باغ پرندگان، به همراه مصالحي از جنس 
سنگ و چوب و سقف آشيانه هاي پرندگان كه با ساقه هاي برنج 
ــده نماي زيبا و خاطره انگيزي را به وجود آورده كه  ــانده ش پوش
رهگذران ترجيح مي دهند هرازگاهي روي نيمكت هاي چوبي 
ــتي پر از گل هاي بهاري را با تمام وجود به  ــايند و عطر دش بياس

ريه هايشان بكشند.
بهشت پرندگان كجاست؟

ــمال شرقي  بزرگ ترين مجموعه نگهداري پرندگان در ش
پايتخت و در دل جنگل هاي لويزان ساخته شده  و بايد  بزرگراه 
ــرق برويد و از خروجي كوهستان  ــمت ش ــهيد بابايي را به س ش

ــويد. براي رسيدن به باغ پرندگان  وارد پاركينگ باغ پرندگان ش
مي توانيد از ميدان رسالت و خيابان هنگام به سمت شمال برويد تا 
به بزرگراه شهيد بابايي برسيد و بعد از اولين خروجي وارد خيابان 
ــويد.  اين مجموعه در دل طبيعت پاك طراحي و  ــتان ش كوهس
ساخته شده است تا شرايط نگهداري بهتري به صورت طبيعي 
براي پرندگان مهيا باشد و هر روز از ساعت 8 تا 18 براي حضور 

شهروندان آماده است.
پرنده ها رها از قفس

ــدود 23 هكتار، فضاي  ــعتي ح ــاغ پرندگان تهران با وس ب
ــت.  ــداري انواع پرندگان ايجاد كرده اس ــبي را براي نگه مناس
ــه متفاوت در اينجا  ــش از 6500 پرنده از 55 گون ــون بي هم اكن
نگهداري مي شوند، در بخش نخست اين مجموعه تالش شده 
پرندگاني به نمايش درآيند كه سازگاري بيشتري با محيط فعلي 
ــد.  يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد باغ پرندگان تهران،  دارن

ــن معنا كه حدود 90  ــت، به اي ــا بودن پرندگان در محيط  اس ره
ــاي كامال روباز و در  ــاي اين مجموعه در فض ــد از پرنده ه درص
ــوند، بسياري از پرندگان در  محيط بدون قفس نگهداري مي ش
همان روزهاي اول با محيط جديد زندگي شان اخت شده  و حتي   

تخم هم گذاشته اند.
ــروع  ــداري انواع طوطي ها و كبوترها ش ــاغ با محل نگه ب
ــير مي توانيد پرندگان شكاري، كوهي،  ــود، در طول مس مي ش
ــان  صحرايي و آبزي را در نزديكي هم در محيط طبيعي خودش
ــانان و شكاري ها بايد در  ببينيد.  فقط پرندگاني مانند طوطي س
ــوند، قفس اين پرنده ها طوري طراحي شده  قفس نگهداري ش
كه آنها بتوانند در ارتفاع باال پرواز كنند و همه جا را زيرنظر داشته 
ــتگاه پاياني باغ پرندگان هم قلمرو شترمرغ هاي  ــند.  ايس باش
ــار هر قفس يا محيط روباز كه  ــت  و در كن آفريقايي و ايراني اس
ــده كه  ــه يك نوع پرنده خاص تعلق دارد تابلوهايي نصب ش ب
ــته شده  ــي نوش نام پرنده به همراه نام علمي آن به زبان انگليس

است.
اگر احساس كرديد به اطالعات بيشتري از آنچه روي تابلوها 
نوشته شده نياز داريد مي توانيد از خانم هاي كارشناس راهنماي 
ــدگان كمك بگيريد، آنها را مي توانيد در حال قدم زدن كنار  پرن

قفس پرندگان پيدا كنيد.

چيزي شبيه يك رويا
اگر شناي قوهاي سفيد زيبا، شكار ماهي هاي كوچك توسط 
پليكان ها، ايستادن فالمينگوها روي يك پا آن هم براي دقايق 
طوالني، شناي غازها و اردك هاي رنگارنگ با جوجه هايشان را 
تا حاال فقط در فيلم هاي مستند تماشا كرده ايد، حاال اين شانس 
را داريد كه همه اين صحنه ها را در باغ پرندگان از نزديك تماشا 
كنيد.  به جرات مي توان گفت بركه هاي زيبا با آن پل هاي چوبي 
ــده پربازديدترين قسمت هاي باغ پرندگان  ــان زده ش كه رويش
است. اگر در اين بازديد كودكان و سالمندان نيز شما را همراهي 
مي كنند از همين حاال به شما قول مي دهيم كه مي توانيد با بردن 
ــاي بركه هاي آبي با پرندگان زيبا و منحصر به  آنها براي تماش
ــتن روي نيمكت هاي چوبي  فردش آنها را غافلگير كنيد. نشس
ــاي بركه هايي كه قوها، فالمينگوها، غازها، اردك ها و  و تماش
پليكان ها در آن زندگي مسالمت آميزي را  كنار هم    دارند، چنان 
آرامشي به شما مي دهد كه شايد زمان را فراموش كنيد و ترجيح 
ــينيد و از آرامش اين  ــراي دقايق طوالني همان جا بنش دهيد ب

فضا لذت ببريد.
فاز دوم با پرندگان جديد

ــران، امكانات اين مجموعه را  ــر پروژه باغ پرندگان ته مدي
ــر مي داند و مي گويد: پروژه باغ پرندگان تهران از ابتداي  كم نظي

سال 91 كليد خورده است، هر چند مطالعات تحقيقاتي اين طرح 
به قبل از اين زمان برمي گردد كه پس از پايان آن عمليات اجرايي 

احداث اين باغ آغاز شده است.
لطيف پنداريان در گفت وگو با «جام جم»، توضيح مي دهد: 
85 هكتار از جنگل هاي لويزان واقع در منطقه 4 تهران به طرح 
جامع شهرداري تهران براي تبديل به منطقه سياحتي، تفريحي 
ــگري اختصاص دارد، 23 هكتار از اين بخش متعلق به  و گردش
باغ پرندگان تهران است  و  اين مجموعه داراي فازهاي مختلفي 

است، اما اين تازه اول راه است.
ــود حدود  ــون از آن بهره برداري مي ش ــه هم اكن ــزي ك چي
ــكيل مي دهد، در طرح اوليه  ــت كه فاز اول را تش 17 هكتار اس
پرندگاني كه با آب و هواي اينجا در محيط روباز سازگاري دارند، 
نگهداري مي شوند.  اين پرندگان 55 گونه كه تقريبا 6500 قطعه 
را شامل مي شوند، همان هايي هستند كه با شرايط آب و هوايي 
منطقه سازگاري دارند، اما در افق طرح قرار است پرندگان آب و 
هواي گرمسيري، استوايي و پرندگاني كه با اين شرايط سازگار 
نيستند نيز نگهداري شوند. به طور مثال پرندگاني هستند كه در 
يك دماي خاص نگهداري مي شوند. در فاز دوم بايد شرايط دما، 
رطوبت، پوشش گياهي، باران مصنوعي و حتي رعد و برق براي 

برخي پرندگان جنگلي ايجاد شود. 
اينجا ، هم كالسكه است، هم ماشين برقي

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به دليل پادرد و كمردرد و معلوالن 
به دليل مشكالت جسمي كه دارند، نگران نباشند چون آنها هم 
مي توانند از باغ پرندگان بازديد كنند، آنها مي توانند با هر وسيله اي 
خودشان را به باغ برسانند و از آنجا هم با خودروهاي كوچك برقي 
كه در نظر گرفته شده تمام طول مسير را طي كنند و در هر قسمتي 
كه دوست داشته باشند از راننده بخواهند كه پياده شان كند و پس 
از بازديد منتظر بمانند تا خودروي برقي دوباره از راه برسد و آنها را 
سوار كرده و قسمت هاي ديگر مجموعه را ببينند . البته اين تنها 
ــت، اگر در مسير باغ پياده روي كنيد، حتما در طول  انتخاب نيس
ــي را مي بينيد كه به دليل همراه آوردن كودك يا  راه خانواده هاي
سالمندي ترجيح مي دهند براي بازديد از بخش هاي مختلف باغ، 

كالسكه سواري كنند.
ون ها شما را به باغ مي رسانند

ــخصي  به باغ پرندگان آمده ايد   يا با  نمي دانيم با خودروي ش
ــي  . اگر با خودروي شخصي آمده ايد، پس براي  اتوبوس و تاكس
ــت هم مشكلي نداريد، اما اگر از راه دوم استفاده كرده ايد،  برگش
ــت ممكن است آنقدر سخت ماشين گيرتان بيايد  هنگام بازگش
كه براي لحظاتي هم كه شده از اين كه بدون خودروي شخصي 
زحمت رسيدن به اين مسير پرت را به خودتان داده ايد، پشيمان 

شويد.
ــكل را مدير پروژه باغ پرندگان تهران نيز قبول دارد  اين مش
ــان يكي دو روز اول افتتاح باغ  ــد مي كند اين وضع در هم و تاكي
پرندگان بوده و حاال با تمهيداتي كه براي رفاه شهروندان در نظر 
گرفته شده است، خودروهاي ون از ابتداي خيابان هنگام مستقر 
ــده اند تا بازديدكنندگان را به باغ پرندگان بياورند و از آنجا هم  ش

دوباره آنها را تا خيابان هنگام برگردانند.
پنداريان تاكيد مي كند: شهرونداني كه با خودروي شخصي 
ــند، چون  ــه باغ پرندگان مي آيند، نبايد نگران جاي پارك باش ب
ــت كه فضاي پارك در آن  ــا به پاركينگ بزرگي مجهز اس اينج

به اندازه كافي براي همه خودروها وجود دارد.
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ــي 15  ـ  مقام  اصطالحي در عكاس

و رتبه  ـ  وحشت زدهـ  قيمت.

ــرعي  ـ  آب ش عمـودي:  1  
و  ــد  تولي ــن  رك ــن  مهم تري ـ    
ـ   ــت   ــور اس ــازندگي در كش س
ـ   ــه ديگري 2   ــريك غم و غص ش
ـ  بندري  گاو وحشي بومي آمريكا  
ـ   ـ  اطالع   ــده   ــر موجود زن ـ  ه ــف 3   ــتان  ـ  كاله ال  در بلغارس
ـ  تصوير  ــرص 5   ـ  ح ــاي انجام كاري   ـ  تقاض ــان 4   تخم كت
ـ  درنده جنگلي  ــنتي   ــي فرم آوازي س ـ  نوع ــان   صورت انس
ــه تنهايي 7  ـ  حرف  ـ  ب ــاد و تباهي   ـ  فس ــيه   ــاره و حاش ـ  كن   6
ـ   ـ  از درختان جنگلي شمال ايران   ـ  متعفن 8   ـ  نقصان   گزينش  
ـ   ـ  فرزندان   ــامي   ــان مغولي  ـ  جمع وارث 9  ـ  صورت اس فرم
ـ  لباس كشباف  ـ  سخن آميخته  نشانه جمع مونث عربي 10  
ـ   ــر به روفتن   ــر از گوهر آمد پديد 11ـ  ام ـ  برت ــخند   ــه ريش ب
ـ  بدون اضطراب و دغدغه  ـ  صفت  ــي 12   ـ  غيرمذهب ــه   جاذب
ـ  بز كوهي  ــاي قرآن 13  ـ  غالم  ـ  مصيبت ها   ــك از آيه ه هري
ــگفت انگيز در زاهدان  ـ  عضو  ــاري زيبا و ش ـ  غ ــوزه   ـ  رف   14
ـ   ــوص گياهان   ــيره مخص ـ  ش ـ  عذاب آور   ــنا 15    مجلس س

مغز سر.

براي حل جدول اعداد  بايد در هر مربع كوچكتر 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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بهشت زميني شهر ما
باغ پرندگان تهران قرار است به قطب مهم سياحتي، تفريحي و گردشگري در پايتخت تبديل شود

نمايشگاه... كتاب

پركردن سه نقطه خالي تيتر مطلب اين هفته را گذاشته ايم 
به عهده شما تا با درايت بااليتان جاي سه نقطه كلماتي نظير 
فرهنگي، غيرفرهنگي، تفريحي، سياحتي يا هر چيز ديگري 
ــد، بگذاريد. اما انصافا دوركلمه  كه به ذهن مباركتان مي رس

فرهنگي را خط بكشيد. چرا؟ عرض مي كنيم.
اصوال ما در مورد موضوعي كه يك بار نوشته باشيم ديگر 
نمي نويسيمـ  راست نگفتيم! اما چندان هم مهم نيست، اين 
روزها راست نگفتن كار بدي تلقي نمي شود، باور كنيد ـ ضمنا 
ــم هم خورده بوديم كه به نمايشگاه كتاب پا نگذاريم، اما  قس
ــاليان  ــده بود كه باوجود تجربه س نمي دانيم چه مرگمان ش
ــگاه كتاب  ــدا زد پس كله ما و عازم نمايش ــته دوباره خ گذش
ــديم. االن هم مي ترسيم از اصل نمايشگاه چيزي بگوييم  ش
ــه نبايد چاپ  ــا در مورد كتاب هايي ك ــي بربخورد ي و به كس
ــت؛  ــت خط چاپ مانده  اس ــدند يا كتاب هايي كه پش مي ش
ــاير  ــط همين تحريريه براي عبرت س بگوييم و آن موقع وس

همكاران رو به قبله درازمان كنند و... بگذريم.
ــگاه را گشتيم تا شايد يك جاي  از اين كه بارها دور نمايش
ــتيم  پارك پيدا كنيم، مي گذريم و نمي گوييم كه وقتي برگش
ــده بود و آينه بغل هم  ــينمان گلگير آن كنده ش ــراغ ماش س
ــك قبض جريمه 30 هزار  ــل دماغ بچه ها آويزان بود و ي مث
ــالم مي كرد. همه  ــت برف پاك كن به ما س توماني هم از پش
ــت و  ــا را به دو دليل نمي گوييم، اول اين كه تكراري اس اينه
ــت كه مگر ما  ــتـ  اين اس دليل دوم همـ  كه خيلي مهم اس
ــال هاي قبل  مغز خر خورده ايم كه با اين همه باليايي كه س
ــر ماشينمان آمده بود دوباره عينهو بچه خنگ ها با ماشين  س
ــگاه، عمرا. اين دفعه با مترو و اتوبوس  خودمان برويم نمايش
راهي اين مكان فرهنگي شديم كه اين كار يك حسن بزرگ 
ــار بسيار توسط  ــت؛ آن هم اين كه بدنمان بر اثر فش هم داش

هموطنان عزيز كامال ورزيده شده بود.
ــاي فرهنگي و  ــتفروش ها و كااله ــاط دس ــا از بس ضمن
ــبت  ــب و كار آنها نس ــان، از رونق بسياركس غيرفرهنگي ش
ــاال مي گذريم. تا  ــگاه هم به همان دو دليل ب ــه خود نمايش ب
ــا در برابر عظمت  ــتان. همان ج ــيديم به در شبس اين كه رس
ــه تمام قد تعظيم  ــه در صحن و توانايي هاي اين ملت هميش
ــود اما تقريبا نصف جمعيت تهران  ــايد باورتان نش كرديم. ش
ــد؛ مانده ايم با اين همه  ــده بودن ــتان اصلي جا ش داخل شبس

استقبال چرا آمار كتابخواني اين قدر پايين است.
ــده بوديم، شيرين ترين  همين طور كه به جمعيت خيره ش
ــات عمرمان را تجربه كرديم، چون تا به خودمان آمديم  لحظ
ــرام به داخل  ــر جلويمان با عزت و احت ــم روي كول نف ديدي
ــويم، همه چيز عالي بود و داشتيم از  ــگاه هدايت مي ش نمايش
سواري بر موج ملت لذت مي برديم كه يكهو ديديم يك ستون 
ــمت ما مي آيد و ما هم نامردي  ــنگي عظيم بسرعت به س س
نكرديم و با صورت محكم كوبيديم به ستون! به گمانم اولين 
سكته ناقص را همان جا زديم. بلند كه شديم ديديم پير مردي 
ــتاده.   با دهان باز و دندان هاي يكي در ميان روبه روي ما ايس
پا شديم و گفتيم اي پير دستمان به دامانت اينجا كجاست؟ كه 
صداي دلنشين سيلي و جيغ بلند خانم محترمي كه مي فرمود 
خفه شو، يادمان آورد كه در نمايشگاه فرهنگي كتاب هستيم! 

به گمانم دومين سكته ناقص را هم آنجا زديم.
ــه دل جمعيت و تازه  ــم! دوباره زديم ب ــا از رو نرفتي ــا م ام
فهميديم صفوف پيوسته و به هم فشرده مردم چقدر درد دارد! 
ــار ملت عزيز همه جايمان دچار  ــه بعد از اين كه از فش خالص
ــده بود قيد خريد كتاب را زديم و دربه در دنبال در  كوفتگي ش
ــتيم كه يكهو ديديم كل جمعيت سالن دارند به  خروجي گش
ــمت ما مي آيند (بعدا فهميديم اين همه شور براي گرفتن  س
ــر ما بود)، در جا سكته  ــه هاي تبليغاتي از غرفه پشت س كيس
آخر را زديم. چشم كه باز كرديم ديديم مثل بچه يتيم ها وسط 

راهروي بيمارستان دراز به دراز خوابيده ايم.
ــت و به نمايشگاه فكر مي كنيم. به  االن حالمان خوب اس
ــه مكان هاي فرهنگي نرويم،  ــان قول داده ايم ديگر ب خودم
كار فرهنگي خيلي درد دارد. در آخر فقط مانده ايم سرچشمه 
ــگاه رفتن از كجاست؟  ــتياق مردم براي نمايش اين همه اش

سيب زميني سرخ كرده كه همه جا هست!

خرمگس

مهيار عربي / جام جم

ــت؛  ــور نيس باغ پرندگان تهران تنها باغ پرندگان در كش
ــهرهايي مانند اصفهان، شيراز، آستارا، كيش و كرمانشاه  ش
ــد اين بار  ــتند. به نظر مي رس ــاغ پرندگان هس ــز داراي ب ني
ــاد باغي براي  ــر از پايتخت به فكر ايج ــتان ها زودت شهرس

زندگي پرندگان افتاده اند.
باغ پرندگان آستارا

ــتاراـ  رشت در زميني به  باغ پرندگان در ورودي جاده آس
ــاحت 1050 مترمربع احداث شده  است كه در آن بالغ بر  مس
ــي مي كنند.  از جمله  ــه مختلف زندگ ــده از 60 گون 300 پرن
ــاول، طوطي،  ــاغ مي توان به طاووس، قرق ــدگان اين ب پرن
مرغ هاي تزئيني، سرسفيد كاكلي، امپراتور، بلدرچين، كبك، 

بلبل، قناري، ميناي سخنگو و مرغ عشق اشاره كرد.

باغ پرندگان اصفهان
ــاغ پرندگان اصفهان فعاليت خود را از مرداد 1375 آغاز  ب
كرده است. در اين مجموعه حدود 4000 پرنده در 130 گونه 
نگهداري مي شود كه زيستگاه هاي متفاوتي بسته به شرايط 

زندگي طبيعي پرندگان براي آنها در نظر گرفته شده است.
باغ پرندگان شيراز

ــيس شده و در اين  ــيراز سال 1388 تاس باغ پرندگان ش
ــادري از پرندگان  كه در ايران وجود ندارد،  مدت گونه هاي ن
ــده است . در اين باغ 2000 پرنده شامل 200  پرورش داده  ش
گونه مختلف از 42 كشور آفريقايي، اروپايي و آسيايي زندگي 

مي كنند.
باغ پرندگان كيش

ــن جاذبه هاي  ــي از زيباتري ــش يك ــدگان كي ــاغ پرن ب
ــت.در اين باغ بيش از 55 گونه از  ــگري اين جزيره اس گردش

پرندگان قاره هاي آسيا، آفريقا و آمريكا نگهداري مي شوند.
باغ پرندگان كرمانشاه

ــوان بزرگ ترين  ــاه، به عن باغ پرندگان صدف كرمانش
ــهريور90 افتتاح  مركز نگهداري پرندگان در خاورميانه، ش
ــده و حدود  ــاي دو هكتاري طراحي ش ــد. اين باغ در فض ش
 2000 قطعه پرنده در 130 گونه مختلف در اين باغ نگهداري

 مي شوند. 

باغ پرندگان در ديگر شهرها
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فاطمه مرادزاده/  گروه ايران

رويش علف هاي هرز، گياهان و ساقه هاي گندم در محوطه 
بناي جهاني تخت جمشيد در حالي دوستداران ميراث فرهنگي 
ــت كه به اعتقاد آنان با عميق تر شدن ريشه  را نگران كرده اس
گياهان احتمال آسيب ديدن بناهاي تخت جمشيد وجود دارد؛ 
وضعي كه  در محوطه تاريخي بيشاپور نيز حاكم است، هرچند  
ــت براي جلوگيري از  ــراث فرهنگي فارس معتقد اس اداره مي

حادثه در اين منطقه اقداماتي را به كار گرفته است.
بارش هاي متناوب و به نسبت زيادي كه طي چند ماه اخير 
در استان فارس و شهرستان مرودشت رخ داده، نه  فقط موجب 
ــادي در محوطه كاخ ها و بناهاي  ــش علف ها و گياهان زي روي
ــاقه هاي گندم نيز در اين  ــت، بلكه س ــيد شده اس تخت جمش
محوطه بخوبي رشد كرده  است.البته رشد گياهان و علف هاي 
ــود، بلكه  ــيد نمي ش هرز فقط منحصر به محوطه تخت جمش
ــتان كازرون نيز اكنون  ــاپور در شهرس ــه تاريخي بيش محوط

درگير اين مشكل است.
ــاپور به دليل قرار گرفتن در شرايط  مجموعه تاريخي بيش
ــفند و فروردين  ــوال در ماه هاي اس ــي معم ــاص آب و هواي  خ
هر سال شاهد رويش گسترده گونه هاي گياهي در حريم خود 
ــر اين محوطه را پوشانده  ــت؛ گياهاني كه هم اكنون سراس اس

است و مي تواند براي آن خطرساز باشد.
ــت كه  ــيد روندي اس ــدن گياهان در تخت جمش ــبز ش  س
ــاله رخ مي دهد و برخي كارشناسان معتقدند بايد هر چه  هر س
ــريع تر نسبت به جلوگيري از سبز شدن گياهان در محوطه  س
اقدام شود، زيرا ريشه گياهان بين سنگ ها رشد كرده و در طول 

زمان موجب متالشي شدن سنگ ها مي شود.
به عقيده مسعود منيعاتي ، مدير انجمن دوستداران ميراث 
ــمند  ــيد يك بناي ارزش ــتان فارس، تخت جمش فرهنگي اس
ــد بايد سالي  ــت كه براي مراقبت از آن اگر الزم باش جهاني اس

چند مرتبه گياهان و علف هاي هرز را  از بين برد.
مراقبت مي كنيم

ــگري  ــتي و گردش ــراث فرهنگي، صنايع دس معاون مي
ــز ضمن تائيد وجود گياهان  ــتان فارس ني ميراث فرهنگي اس
ــيد، رويش آنها را در اين محوطه بدون  در محوطه تخت جمش
اشكال دانسته و در اين باره به جام جم مي گويد: از لحاظ مباني 
نظري درخصوص ميراث فرهنگي اكنون ديگر در دنيا موضوع 
ــت،  بلكه آنچه ذهنيت  جلوگيري از رويش گياهان مطرح نيس
ــغول  كرده و نسبت به آن  ــان اين حوزه را به خود مش كارشناس
اتفاق نظر دارند، اين است كه گياهان روييده در اين محوطه ها 
ــت،  بنابراين بايد بدون از  جزئي از هويت آن بناي تاريخي اس

بين بردن آنها مراقب بناهاي تاريخي بود.
ــود هر ده روز ــان اين  كه من خ ــري ، با بي ــا نصي  عبدالرض

ــد مي كنم و رويش  ــيد بازدي ــك بار از محوطه تخت جمش  ي
گياهان را آنچنان كه در برخي خبرگزاري ها آمده است، نگران 

كننده نمي دانم، تصريح مي كند:  ميراث فرهنگي در نقاطي كه 
ــد گياه به طور مستقيم به بنا آسيب مي رساند، مانند رويش  رش
بين دو سنگ، اقدام به كندن و حذف گياه مي كند، اما در جاهايي 
ــت، يا هيچ آسيبي به بنا نمي رسد،  ــاني كمتر اس كه آسيب رس
ــي صورت مي گيرد كه آن هم  حذف گياهان از طريق سمپاش

ــازمان بستگي دارد و در صورت اختصاص اعتبار،   به بودجه س
اين كار صورت مي گيرد.

علف ها سال ديگر رشد نمي كند
ــگري  ــتي و گردش ــراث فرهنگي، صنايع دس معاون مي
ميراث فرهنگي استان فارس با تائيد رشد بسيار زياد علف ها و 
ساقه هاي گندم روي ديوارهاي بناي تخت جمشيد مي گويد: 
اين پديده در سال هاي گذشته تقريبا وجود نداشت، اما امسال 
ــت كه دليل  ــاهده اس به ميزان زيادي گياه روييده و قابل مش

خاصي هم دارد.
ــاره مي كند و  ــن گياهان اش ــت رويش اي ــري به عل نصي
ــت از بنا، روي  ــور محافظ ــته به منظ ــال گذش مي افزايد: س
ــيد را پس از سال ها گل اندود و  ــتي تخت جمش ديوارهاي خش
ــالط كاهگل دانه هاي  ــم و از آنجا كه در م ــدي كردي عايق بن
ــال اول اين دانه ها خودبه خود  ــدم وجود دارد، معموال در س گن
ــد مي كند و از ديوار بيرون مي زند، اما در سال هاي بعد اين  رش
دانه ها خشك مي شود و مي ريزد، بنابراين در سال هاي بعد اين 

مشكل وجود نخواهد داشت.
ــئول ميراث فرهنگي استان فارس با بيان  كارشناس مس

ــراي بناهاي  ــد تهديدي ب ــا عاملي كه مي توان ــن  كه تنه  اي
ــش گياهان همچون  ــاي بعدي روي ــد، پيامده تاريخي باش
ــدن هوا و  ــد: همزمان با گرم ش ــت، مي گوي ــوزي اس آتش س

ــدن گياهان، احتمال آتش گرفتن آنها وجود دارد،  ــك ش خش
اما در تخت جمشيد به دليل رويش تنك اين گياهان، احتمال 
ــرايت و گسترش آتش سوزي و صدمه  ديدن بنا كم است يا  س

اصال وجود ندارد.
ــاره به كمبود نيرو در ميراث فرهنگي استان  نصيري با اش
ــكل  ــت از آثار تاريخي و با بيان اين  كه اين مش ــراي محافظ ب
خاص اين استان نيست و در همه استان ها و مناطق طبيعي و 
تاريخي كشور وجود دارد، مي افزايد: ما در بخش يگان حفاظت، 
ــركت هاي  ــي بخش خصوصي نظير ش ــش نظارت و حت بخ
مشاوره اي و پيمانكاري كه بخواهند و بتوانند در بحث خدمات 
ميراث سرمايه گذاري و مشاركت كنند، كمبود زيادي داريم كه 
ــن كمبودها  بي ترديد در نحوه محافظت بهتر از آثار تاريخي  اي

تاثيرگذار است.
البته معاون ميراث فرهنگي فارس درخصوص رويش گياه 
ــاپور اظهار نگراني مي كند و مي گويد:  در محوطه تاريخي بيش
ــود دارد و از آنجا كه  ــوزي در اين منطقه وج ــال آتش س احتم
بيشاپور يك منطقه تاريخي  طبيعي است و وجود اين گياهان 
ــتان است  ــبزي آنها خود جلوه اي از آثار طبيعي شهرس و سرس
ــيار زياد است، براحتي  ــوي ديگر وسعت منطقه هم بس و از س
نمي توان براي ممانعت از آتش سوزي چاره اي انديشيد يا وارد 

عمل شد و ناچار به استفاده از تدابير خاص در منطقه هستيم.
ــي كل محوطه  ــن  كه به طور قطع سمپاش ــا بيان اي وي ب
ــد گياهان چاره  ــاپور به منظور نابودي و جلوگيري از رش بيش
ــان مي كند: بايد به دنبال راهي بود  ــبي نيست، خاطرنش مناس
كه نخست آتش سوزي رخ ندهد، ديگر اين كه گياهان روييده 
ــيبي به محوطه تاريخي نرساند و منظر تماشايي و سرسبز  آس

ــطه رويش اين گياهان از بين نرود، بنابراين  بيشاپور نيز بواس
مجبوريم از روش هاي خاصي استفاده كنيم.

ــتفاده از وسايلي همچون  ــاره به ضرورت اس نصيري با اش
ــتگاه  ــتگاه اطفاي حريق براي خاموش كردن آتش و دس دس
ــترش آتش ــي براي قطع كردن راه هاي اتصالي گس  علف زن

ــال گذشته يك دستگاه   به عنوان راهكار، تصريح مي كند: س
ــتگاه آبپاش براي اطفاي حريق خريداري  علف زني و يك دس
ــه تجهيزات و  ــت و ما ب ــايل كافي نيس ــا اين وس ــم، ام كردي

دستگاه هاي قوي تر و بيشتري نيازمند هستيم.
آماده هستيم

مسئول ميراث فرهنگي كازرون نيز در اين باره به جام جم 
مي گويد: گياهاني كه در محوطه تاريخي روييده  است، اكنون  
ــتفاده از دستگاه هاي علف بر در حال  ــوي  كارگران و با اس از س
ــت، اما گياهاني كه درون ديوارها رشد كرده  است،  چينش اس
بايد به رشد كامل مي رسيد تا حذف شود كه اكنون به اين رشد 
ــيده  و ما با استفاده از سمپاشي به صورت تزريق به ريشه و  رس

گرده پاشي در حال حذف و نابودي آنها هستيم.
محمدرضا معيني به احتمال وقوع آتش سوزي در محوطه 
ــيب هاي  ــاره مي كند و مي افزايد: براي جلوگيري از آس نيز اش
ــيده و منبع سيار  ــوزي، تمهيدات الزم انديش احتمالي آتش س
ــتقر  و كمربندهاي مهار آتش نيز  ــاني در محوطه مس آتش نش
ــت. وي با بيان اين  كه اين تجهيزات مختصر  ــده اس ايجاد ش
ــوزي از  ــورت ادامه آتش س ــد: در ص ــح مي كن ــت، تصري اس
ــهرهاي اطراف مانند قائميه، نودان و كازرون كه به ترتيب  ش
چهار،  ده  و 25 كيلومتر از بيشاپور فاصله داشته و داراي سيستم 

آتش نشاني است، كمك خواهيم گرفت.

 اجراي طرح ارتقاي سالمت ايرانيان
 در سيستان و بلوچستان 

ــكي زاهدان با اشاره  ــتي دانشگاه علوم پزش معاون بهداش
ــگيري  ــالمت، پيش به اين كه هدف از اجراي طرح ارتقاي س
ــار خون  از بيماري هاي قلبي  ـ  عروقي با محوريت كنترل فش
ــال از نظر ــرح ايرانيان باالي 30 س ــت: در اين ط ــت، گف  اس

ــي مي شوند. طباطبايي  ــار خون، قد و وزن معاينه و بررس  فش
افزود: اين طرح در همه مراكز بهداشتي، درماني، بيمارستاني و 
ادارات در حال اجراست. به گفته  وي، پيش بيني مي شود در اين 
طرح بيش از 560 هزار نفر از جمعيت استان كه سن آنها بيش 
از 30 سال است، معاينه  شوند.  طباطبايي از مردم خواست براي 
معاينه؛ كارت ملي، تاريخ تولد، شماره موبايل و سامانه پيامك 

اطالع رساني حتما در اختيار داشته باشند.  /  ايسنا
فعاليت منطقه ويژه اقتصادي مهران 

بزودي آغاز مي شود
ــت: فعاليت منطقه  ــتاندار ايالم گف ــاون برنامه ريزي اس مع
ــزودي آغاز خواهد  ــرز بين المللي مهران ب ــژه اقتصادي در م وي
ــيه بازديد رئيس كل گمرك  ــد.  حشمت اهللا عسگري در حاش ش
جمهوري اسالمي از مرز بين المللي مهران گفت: تمامي كارهاي 
مطالعاتي و تحقيقاتي اين طرح به پايان رسيده است. مصوبه هاي 
دولت و مجلس شوراي اسالمي در اين خصوص اخذ شده و سند 
ــت محيطي اجراي اين طرح نيز در هيات دولت به تصويب  زيس
ــت.معاون استاندار ايالم تاكيد كرد: 800 هكتار زمين  رسيده اس
ــداث اين منطقه ويژه  ــه صفر مرزي محمود آباد براي اح در نقط
ــدف از ايجاد  ــگري، ه ــده است. عس اقتصادي در نظر گرفته ش
ــداث واحدهاي توليدي  ــعه صادرات، اح اين منطقه ويژه را توس
ــوان كرد. مرز  ــتان و منطقه عن ــق اقتصادي اس ــي و رون و صنعت

بين المللي مهران در 85 كيلومتري جنوب ايالم قرار دارد. /  ايرنا
تسهيالت بالعوض به زلزله زدگان 

خراسان جنوبي
ــتايي بنياد مسكن خراسان  ــازي مسكن روس معاون بازس
ــهيالت بالعوض به  ــي از پرداخت 40 ميليارد ريال تس جنوب
زلزله زدگان زهان خبر داد و گفت: به هر نفر از آنها 20 ميليون 

ريال تسهيالت بالعوض پرداخت شده است.
ــاره به زمين لرزه 5/5 ريشتري آذر ــينى با اش ــين حس  حس

ــته در زهان گفت: به 2000 واحد مسكوني در 45  ــال گذش  س
ــان جنوبي بين 10 تا 100 درصد خسارت وارد  روستاي خراس
ــاعات اوليه وقوع زلزله، تيم هاي  ــده است.  وي افزود: در س ش
شناسايي در شهرستان هاي بيرجند، قائنات، زيركوه و درميان 

تشكيل شدند و عمليات شناسايي انجام شد.
حسيني از معرفي 700 نفر به بانك هاي عامل براي دريافت 
ــر داد و گفت: از اين تعداد 310 نفر موفق به عقد قرارداد  وام خب
با بانك هاي عامل شده اند. اكنون 561 نفر كار ساخت مسكن 
ــود را انجام داده اند. وي  ــاز كرده و 270 نفر بتون ريزي خ را آغ
ــه زده خبر داد و اظهار كرد: در ــكلت بندي 165 واحد زلزل  از اس
 102 واحد مسكوني اجراي سقف انجام شده است./ جام جم

ايران زمين 
كاهش توليد سيب زميني 

در گلستان
ــطح ــال  از س ــيب زميني امس ــت س ــتين برداش  نخس

ــيب زميني استان گلستان در هفته   2500 هكتار از مزارع س
جاري آغاز شد و سطح زيركشت اين محصول نسبت به سال 

قبل كاهش چشمگيري داشته است.
ــد كه  ــي روانه بازارها ش ــتان درحال ــيب زميني گلس س
ــت و  ــل اين محصول باقي اس ــال قب ــوز دغدغه هاي س هن

توليدكنندگان بابت فروش محصول نگراني دارند. 
ــن، عضو خانه كشاورزي گلستان در اين  محمدتقي احس
ــئوالن بايد از اكنون براي بازاريابي و  زمينه به مهر گفت: مس
ــته باشند تا با مشكالت  فروش محصوالت برنامه ريزي داش

سال هاي قبل مواجه نشويم. 
ــل نبود برنامه ريزي  ــال هاي قبل به دلي وي افزود: در س
ــت  ــيب زميني روي دس ــيــــاري از مـــحصوالت س بس
ــخم زدن مزارع  ــز مجبور به ش ــد و برخي ني ــاورزان مان  كش

خود شدند. 
سيب زميني بهاره استان گلستان زماني برداشت مي شود 
ــروع نشده است،  ــت ش ــور هنوز برداش كه در هيچ جاي كش
ــتان نياز يك ماه كشور به محصول  ــتان گلس در حالي كه اس
ــكالت بازاريابي  ــيب زميني را توليد مي كند، اما وجود مش س
ــت پايين اعالم  ــيب زميني، قيم ــراروي توليدكنندگان س ف
ــده براي محصول و همچنين حضور دالالن و واسطه ها  ش
ــتاني نگران فروش  ــده تا سيب زميني كاران گلس موجب ش
محصوالتشان باشند، برخي آنها هم هزينه هاي باالي حمل 
ــكلي مهم براي انتقال و عرضه محصوال تشان  و نقل را مش

در بازار عنوان كرده اند. 
ــيب زميني در  ــن 6000 تا 8000 هكتار س ــاله بي همه س
ــود و بين 130 تا 150 هزار تن  ــتان گلستان كشت مي ش اس
ــتاني و پاييزه توليد  ــيكل بهاره، تابس ــيب زميني در سه س س
ــروش و عرضه  ــاورزان براي ف ــال كش ــود، با اين ح مي ش
ــتند. از طرف ديگر  ــه هس ــكل مواج ــان با مش محصوالتش
متاسفانه چون تنظيم بازار بدرستي اعمال نمي شود، زارعان 
ــوند محصول خود را به نرخ ناچيزي به دالل ها  مجبور مي ش

بفروشند. 
ــتايي  ــازمان تعاون روس ــي، رئيس س ــي رجاي محمد تق
ــيب زميني گفت: ــد تضميني س ــاره خري ــتان نيز درب  گلس
 سال گذشته خريد تضميني سيب زميني به مقدار 8000  تن 

انجام شده است. 
ــراي خريد تضميني  ــزود: نقدينگي مورد نياز ب وي اف
ــوي  ــارد ريال بوده كه از س ــغ 12 ميلي ــيب زميني مبل س
ــتايي و از منابع دولتي تامين  سازمان مركزي تعاون روس

شده است. 
مديرتعاون روستايي گلستان گفت: اميدواريم امسال  نيز 
با حمايت بيشتر و بموقع از تعاوني هاي بخش كشاورزي شاهد 
ــگ و كارآمدي در حوزه تنظيم بازار محصوالت  حضور پررن
 كشاورزي، دامي و تامين بموقع نهاده هاي مورد نياز كشاورزان

 باشيم.

گزارش علف هاي هرز در تخت جمشيد قد مي كشند
به گفته كارشناسان رشد گياهان روي ديوارهاي خشتي بناهاي تاريخي، احتمال آتش سوزي را هم افزايش مي دهد

پيامك: 300011218 شماره مستقيم: 23004340

 برگزاري جشنواره بين المللي بازي هاي
 بوميـ  محلي در مريوان

رئيس هيات روستايي عشايري استان كردستان از برگزاري سومين جشنواره بين المللي بازهاي 
بومي محلي به مناسبت سالگرد سفر رهبر معظم انقالب به استان كردستان در مريوان خبر داد. 

ــتان  ــنواره بازي هاي بوميـ  محلي در اس ــاره به اين كه تاكنون چهار جش هادي كاظمي با اش
كردستان برگزار شده است، در گفت و گو با ايسنا افزود: سه دوره اين جشنواره به صورت بين المللي 
بوده است. اين جشنواره روزهاي بيست و ششم و بيست و هفتم  ارديبهشت در اطراف درياچه زريوار 

مريوان با حضور ده تيم داخلي و خارجي برگزار مي شود. 
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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 
10/20 آموزش روخواني قرآن كريم

10/45 خانه محبت 
11/45 آشنايي با سوره هاي قرآن كريم

12/10 بركت
13/55 محفل 

14/30 بچه هاي كوچه دوستي
15/00 نوبت پنجره ها 

16/00 مجموعه داستاني «شيخ بهايي» 
17/00 بيان جاودان 

در ايـن برنامه تجويد بـه مخاطبان آموزش 
داده مي شود. 

18/00 عروه الوثقي 
19/00 سمت خدا 

20/30 روزنه
21/00 اسرا (زنده)

22/10 شب آسماني
23/20 تالوت مجلسي 

24/00 مجموعه داستاني 
شيخ بهايي (تكرار) 

1/30 تالوت 
3/45 بر بال نيايش 

00 / 7 شبكه راديويي البرز 
صداي دانشجو

00 / 11 شبكه راديويي اقتصاد 
تدبير

30 / 11 شبكه راديويي تهران 
آواي نيمروز: پخش شعر و موسيقي
35 / 11 شبكه راديويي نداي اسالم 

اسـالم و محيط زيسـت: رويكـرد متفـاوت 
اسالم به محيط زيست

20 / 13 شبكه راديويي سالمت 
سايبان آرامش

00 / 14 شبكه راديويي گفت وگو 
فصل پنجم

00 / 14 شبكه راديويي صداي آشنا
ايوان فيروزه

30 / 15 شبكه راديويي قرآن 
صداي قلم: ويژه معرفي كتب و ناشران جديد 

قرآني نمايشگاه كتاب 
30 / 16 شبكه راديويي معارف 

راه و بيـراه: مفهوم خدا در جريان هاي شـبه 
معنوي نوظهور

00 / 17 شبكه راديويي ايرانصدا 
فصل كشتي: بررسـي مسابقات جام جهان 
پهلوان تختي و نتايج آن و تحليل كارشناسي 

درخصوص كيفيت برگزاري اين مسابقات
30 / 18 شبكه راديويي ورزش 

هميشـه با ورزش: بررسي موضوعات كالن 
ورزش كشور 

00 / 19 شبكه راديويي نمايش 
پرانتـز بـاز: اخبار بـه روز و مسـتند هنرهاي 
نمايشي (چهار حوزه سينما، تئاتر، تلويزيون 

و راديو)
35 / 22 شبكه راديويي ايران 

حماسـه ماندگار: بازگويي حوادث سال هاي 
ابتدايي دفاع مقدس

وت
تال

 باز
انتز

پر

شبكه آموزش

روابط عمومي: 22010091

گر
ى دي

صبح

شبكه تهران

ـ 22139070 روابط عمومي:71ـ 
45 /6 شهر ورزشي
15 / 7 سالم تهران 

45 / 9 بچه ها بياين تماشا
20 / 10 سيب 

55 / 10 دانستني ها
مجموعـه تلويزيوني دانسـتني هاي شـبكه 
تهـران با هدف بـه تصوير كشـيدن علوم با 
داليل محسـوس و منطقي و عامه فهم توليد 

مي شود.
20 / 11 آشپزي به خانه برمي گرديم

45 / 11 زندگي به شرط خنده 
35 / 12 تا نيايش 

ايـن برنامه هـر روز به صورت زنـده هنگام 
اذان ظهـر مخاطبـان را همراهـي مي كند و 
در مورد مسـائل ديني همراه كارشناسان به 
بحـث و گفت وگـو مي پردازد. در هـر برنامه 
كارشناسـان مذهبي به موضوعات مرتبط با 
مسائل ديني، اخالقي، اجتماعي و... پرداخته 
و پرسـش  بيننـدگان كه در آن طرح شـده، 

پاسخ داده مي شود. 
35 / 13 مجموعه داستاني «مهرآباد» (تكرار) 

15 / 14 رنگين كمان 
30 / 15پله پنجم

15 / 16 سكانس برتر
35 / 16 به خانه برمي گرديم

50 / 18 در استان 
30  /  18 اخبار تهران 

05 /  19 مجموعه داستاني (تكرار)
مهرآباد 

50 / 19 تهران 20 
50 /20 فيلم سينمايي «پليس هاي اخراجي» 

40 / 22 فرداي روشن
05 / 23 مجموعه داستاني «دوباره زندگي» 

50 / 23 امروز در شهر 
00 / 24 اخبار 

ديم
ى گر

 برم
انه

ه خ
ب

شبكه چهار

روابط عمومي: 26215600
30 /   6 طبيعت و ورزش    

05 / 7 چهار سوي علم (دوبله)
00 / 8 مستند خارجي طلوع مريخ

00 / 9 مستند شهرستان 
35 / 9 دلنوازان 

05 / 10 باغ دانايي
35 / 10 دنياي اسرار آميز طبيعت

 45 / 10سايه روشن
15 / 11 همايش

00 / 12 اردي بهشت 
30 / 13 انتخاب با شماست (تكرار)
35 / 14 زندگي روي پرده (تكرار) 

00 / 15 چهارسوي علم (دوبله) 
00 / 16 آسمان شب  
45 / 16 سايه روشن 

00 / 17 آموزش تعاون 
30 / 17 باغ دانايي

00 / 18 اخبار علمي ـ  فرهنگي 
35 /   18 دنياي اسرار آميز طبيعت

05 / 19 آلفرد هيچكاك تقديم مي كند
00   /   20 اخبار 

30 / 20 مجموعه داستاني 
حادثه 

00 / 21 360 درجه 
30 / 22 نقش بافت 

00   /   23 اخبار انگليسي 
15 / 23 بهار كتاب 

اين برنامه ويژه نمايشـگاه بين المللي كتاب 
تهـران تهيه و توليد مي شـود. در اين برنامه 
مباحـث مرتبـط بـا كتـاب همچون سـرانه 
مطالعـه، مميـزي، آسيب شناسـي مباحـث 
كتـاب و... بـا حضـور ناشـران و منتقدان در 
اسـتوديو بررسي مي شـود. مروري بر اخبار 
روزانه نمايشگاه و ... بخش هاي مختلف اين 

برنامه را تشكيل مي دهد.

دثه
حا

شبكه سه

روابط عمومي: 27863000
7/00 ويتامين 3

9/00 سالمت باشيد
9/50 برنامه ورزشي 

پخش مسابقات كشتي فرنگي انتخابي تيم 
ملي 

10/50 ورزش در خانه 
11/00 مسابقه اتاق فرمان 

11/30 طعم كتاب 
12/50 زالل احكام 

15/ 13 اخبار ورزشي 
30/ 13 سمت خدا 

14/15 مجموعه داستاني (تكرار) 
پروانه 

15/15 بهونه 
15/35 ورزش شروعي دوباره 

16/10 مستند نقش ماداگاسكار 
17/15 متن، حاشيه

برنامه «متن، حاشـيه» به صـورت ميزگرد و 
زنده به بررسي مهم ترين تحوالت سياسي 
روز ايـران و نقاط مختلـف جهان مي پردازد. 
اين برنامه با اسـتفاده از نظرات كارشناسي 
و ديدگاه هـاي مخاطبـان، ابعـاد و زوايـاي 
گوناگون آخرين تحـوالت روز دنيا را تحليل 

و ارزيابي مي كند.
18/10 نفس عميق 
18/45 اخبار ورزشي
19/00 آشپزخانه 3 

20/50 مجموعه داستاني «پروانه» 
22/00 اخبار 

22/30 سينما پشت پرده 
23/15 علم و زندگي 

اين برنامه به بررسي كارشناسانه مقوله هاي 
علمـي در رشـته هاي پزشـكي، تكنولوژي 
توسـط پزشـكان و صاحب نظـران ايراني و 

خارجي مي پردازد. 

خدا
ت 

سم

شبكه دو

روابط عمومي: 88771101
6/15 كودك و نوجوان 

7/00 روز از نو 
در ايـن برنامـه بـه موضوعـات فرهنگـي، 
اجتماعـي، اقتصادي، ورزشـي و... پرداخته 
مي شـود. اين برنامه مسـتندمحور اسـت و 
اجـراي آن را بهنام قرباني و زهرا شـوقي به 
عهـده دارنـد. همچنين در بخش شـهروند 
خبرنگار، شـهروندان مي تواننـد به صورت 
افتخـاري موضوعـات جالبـي كه در شـهر 
محل سكونتشان اتفاق مي افتد براي برنامه 

ارسال كنند.
9/00 اردشير و چغا (تكرار)  

10/45 خونه زندگى   
12/50 آب و آيينه 

13/35 مجموعه داستانى (تكرار)
شرق و غرب

14/30 كودك و نوجوان (عمو مهربون)
16/00 اخبار جوانه ها 
17/00 عصر خانواده 

17/50 فرش سپيد
اين برنامه پيرامون اسـتعداديابى نوجوانان 
درخصـوص انتخاب مشـاغلى كـه در آينده 
فرصت هـاى  و  مى شـوند  مواجـه  آن  بـا 
پيش رويشـان بحـث مى كند. اجـراى اين 
برنامـه را فاطيما بهارمسـت (روز دخترها) و 
اشـكان خليل نـژاد و كيوان سـاكت اُف (روز 

پسرها) به عهده دارند.
18/40 آيين خانه 
19/50 سفر ايمن 

20/30 اخبار 
21/00 مستند «بهداشت كودك» 

21/30 مجموعه داستانى «شرق و غرب»
22/15 پلى به گذشته 

22/30 اخبار 
23/45 زنده باد زندگي

گى
زند

اد 
ده ب

زن

روابط عمومي: 2ـ  22013901
7/00 خبر 

10   /   7 صبح بخير ايران 
00      /      9 خبر 

9/25 حرف حساب 
ايـن برنامـه زنده هـر روز با حضـور يكى از 
كارشناسـان ثابت به بحث آموزش كسـب 
و كار بـراى خانـواده مى پـردازد. اين برنامه 
گفت وگومحور جنبه هاى مختلف كارآفرينى 
و روش هاى راه اندازى و توسـعه كسب و كار 

را براى مخاطب بازگو مى كند.
10/15 يك پنجره    

10/35 سيماى خانواده 
12/35 آفتاب شرقي

13/30 ايران سبز
00       /       14 اخبار نيمروزي

14/40 پليس پيشگيري 
15/00 مجموعه  داستانى (تكرار)

بال هاى خيس
16/05 شبكه يك، شبكه هر ايراني

17/00 شورا براي همه 
17/10 مستند زالل

17/35 سيماي آبادي
18/00 گلستانه 

18/30 نوبت مردم 
18/55 سرمايه ملي 

19/00 خبر 
19/35 مستند از نگاهي ديگر

00       /       21 اخبار
21/45 زندگي بر مدار برق 

22/10 مستند كار
22/15 مجموعه داستانى «بال هاى خيس»

23/15 هزار تو
23/25 ثريا 

1/35 فيلم سينمايي 
بازگشت

دى
 آبا

اى
سيم

افزايش هورمون توليد شير 
در زنان

ــه در هيپوفيز  ــت ك ــام توموري اس ــا» ن  «پروالكتينوم
ــي از هورمون  ــزان باالي ــود و توليد كننده مي ــاد مي ش ايج
ــه در حالت عادي از  ــت. كار اين هورمون ك ــن اس پروالكتي
ــير در زنان باردار و شيرده  ــح مي شود، توليد ش  هيپوفيز ترش

است. 
ــد مثل و  ــز در تولي ــري ني ــرات ديگ ــون اث ــن هورم اي
ــت؛  ــير اس ــا مهم ترين وظيفه آن توليد ش ــارداري دارد، ام ب
ــيردهي  ــن ميزان اين هورمون در دوران بارداري و ش بنابراي
ــم ميزان آن  ــير ه ــال پس از قطع ش ــاال مي رود و تا يك س ب
ــي در غير زمان  ــادي باقي مي ماند، ولي وقت ــر از حد ع باالت
ــكل  ــالالت عادت ماهانه به ش ــد،  به اخت ــي باال باش طبيع
ــتان  ــير از نوك پس ــح ش ــر آن، نازايي و ترش ــع يا تاخي  قط

منجر مي شود. 
ــد حتما  ــم مراجعه مي كنن ــا اين عالئ ــه ب ــاني ك در كس
ــا كه ميزان اين  ــود. از آنج ــد اين هورمون اندازه گيري ش باي
ــت تاثير عواملي  ــان دارد و تح ــول روز نوس ــون در ط هورم
ــتان تغيير مي كند بايد در  ــاژ نوك پس ــترس يا ماس چون اس
ــدن از خواب  ــاعتي پس از بيدار ش ــاص و چند س ــرايط خ ش
ــار باال بودن  ــرايط يك ب ــود. حتي با اين ش ــري ش اندازه گي
 هورمون دليل بيماري نيست و بايد به طور مجدد اندازه گيري 

شود. 
ــيم  ــته باش ــه در مورد اين هورمون بايد به ياد داش هميش
ــرف برخي داروها  ــايع باال بودن آن مص ــه يكي از علل ش ك
ــتامين هاـ  كه براي  ــاب، آنتي هيس ــه داروهاي اعص از جمل
ــودـ  داروهاي  ــرماخوردگي و آلرژي بوفور مصرف مي ش س
ــايمتدين و قرص هاي جلوگيري از بارداري و...  معده مثل س
است. در اين موارد بايد شش هفته از قطع دارو بگذرد تا دوباره 

هورمون پروالكتين را اندازه گيري كنيم.
از بيماري هاي ديگري كه به باالرفتن اين هورمون منجر 

مي شود،  كم كاري تيروئيد است كه بايد به آن توجه كرد.
ــود توده اي در  ــن پروالكتين وج ــا علت مهم باالرفت ام
هيپوفيز است كه آدنوما يا پروالكتينوما نام دارد. در اين موارد 
ــطح پروالكتين در خون بسيار باال مي رود و از روي همين  س
 MRI ــك كرد و با انجام عالمت مي توان به اين بيماري ش

به وجود اين توده پي برد.
ــردرد، اختالالت ميدان بينايي،  از عالئم وجود آدنوما، س
كوري و ديابت بي مزه است. ديابت بي مزه، بيماري است كه 
ــود، اما علت آن قند باال  ــيار زياد مي ش در آن حجم ادرار بس
ــت كه در هيپوفيز ترشح  ــت، بلكه اختالل هورموني اس نيس
ــود. اين بيماري با دفع آب فراوان از بدن همراه است و  مي ش
ــيار خطرناك شود، اما عالئم عمده آدنوما همان  مي تواند بس

قطع عادت ماهانه و ترشح شير از پستان است.
ــاس  ــت بر اس ــور خوش خيم اس ــن توم ــه اي ــا ك از آنج
ــود؛ يعني  ــار درمان انجام مي ش ــوم و عالئم بيم ــدازه آدن ان
ــد و بيمار  ــانتي متر باش ــر  اندازه توده كوچك تر از يك س اگ
ــته باشد نيازي به  ــته و عادت ماهانه منظم داش نازايي نداش
ــال معاينه و  ــش ماه تا يك س  درمان ندارد و تنها به فواصل ش

كنترل مي شود.
ــانتي متر  ــوم بيش از يك س ــه اندازه آدن ــواردي ك در م
ــد مي توان از درمان دارويي  ــد يا بيمار مشكل داشته باش باش
ــواردي از جراحي  ــن يا كابرگولين و در م ــل بروموكريپتي مث
ــوده وجود دارد، اما  ــتفاده كرد. در مواردي ت ــراي درمان اس ب
ــوارد درمان ديگري  ــح نمي كند و در اين م پروالكتين ترش

مورد نياز است.

سه شنبه17 ارديبهشت 1392 health@jamejamonline.ir16سالمت 

هميشه نياز به پيوند كبد نيست
ــكان طي تحقيقاتي دريافته اند كه برخى افراد مبتال  پزش
ــايى كبدى كه راه درمان آنها پيوند كبد است ممكن  به نارس
است نيازى به اين پيوند نداشته باشند چون كبد برخى از اين 
ــد مجدد  ــاران بتدريج توانايى فعاليت خود را به علت رش بيم

سلول ها به دست مى آورد.
ــي معتقدند در عمل  ــنا، پزشكان انگليس به گزارش ايس
پيوند كبد برخالف پيوندهاى رايج كه اندام از كارافتاده از بدن 
خارج مى شود و عضو سالم جاى آن را مى گيرد، كبد پيوندى 
ــرار مى گيرد و  ــيب ديده ق ــه صورت موقت در كنار كبد آس ب
ــپرى  ــا اين كه دوره بحرانى س ــه فعاليت مى كند ت ــروع ب ش
ــد و فعاليتش را  ــى بتدريج خود را ترميم كن ــود و كبد اصل  ش

از سر بگيرد.
ــد كبد معموال در  ــان توضيح مي دهند : پيون ــن محقق اي
ــت  ــود كه كبد، كارايى خود را از دس ــوارد حاد انجام مى ش م
ــى،  اما در  ــديد ويروس مى دهد مثال در موارد عفونت هاى ش
ــايى كبد به علت مصرف بيش از اندازه الكل، اين  مورد نارس

نوع پيوند انجام نمى شود.
ــه با ساير اعضاى بدن  ــد و ترميم در مقايس كبد از نظر رش
قابليت هاى بيشترى دارد و در افراد سالم، حتى تكه كوچكى 
از كبد مى تواند در عرض چند ماه، رشد كند و به كبدى كامل 

تبديل شود.
اسهال و استفراغ بهاره

ــت: عمده  ــاى كودكان گف ــص بيمارى ه ــك متخص ي
ــدن  ــته نش ــموميت هاى فصل بهار به علت خوب شس مس

ميوه هاست.
ــنا ، دكتر ميترا همتى يكى از بيمارى هاى  به گزارش ايس
فصل بهار را مسموميت دانست و افزود: عمده مسموميت هاى 
ــتن يا خوب شسته نشدن ميوه هايى  فصل بهار به علت نشس
ــه منجر به  ــت ك ــبز و غيره اس ــد چغاله بادام و گوجه س مانن
ــديد،  ــون دل پيچه ش ــى چ ــا عالئم ــى ب ــى ميكروب آلودگ
ــود كه نياز به درمان  ــهال عفونى مى ش ــهال خونى و اس  اس

آنتى بيوتيك دارد.
ــاه،  ــكى كرمانش ــگاه علوم پزش عضو هيات علمى دانش
ــايع ترين بيمارى فصل بهار در  ــتفراغ را نيز ش ــهال و اس اس
ــى  ميان كودكان عنوان كرد و ادامه داد: اين بيمارى ويروس
ــتفراغ شديد، دل پيچه و دل درد  ــهال و اس بوده و اغلب با اس
ــردرد شديد هم به آن  ــت كه در كودكان بزرگتر س همراه اس

افزوده مى شود.

ــارداران را، بخصوص  ــتر ب ــائلي كه ذهن بيش يكى از مس
ــه  ــدن كيس ــاه آخر بارداري نگران مي كند، خطر پاره ش در م
ــت، اما پارگى زودرس كيسه  آب جنيني و زايمان زودرس اس
ــاه  آخر بارداري بيفتد  ــت كه فقط در م آب جنيني اتفاقي نيس
ــت حتي در ماه هاي اوليه حاملگي  ــه اين اتفاق ممكن اس بلك
ــحات معمول اين دوران  ــتباه با دفع ترش هم رخ دهد و به اش
ــرد كه به گفته  ــود و مورد پيگيري قرار نگي ــتباه گرفته  ش اش
ــص زنان در اين صورت  ــوري مقدم، متخص دكتر صفيه عش
ــك  ــوي پزش ــه اقدامات كنترلي الزم از س ــرايطي ك و در ش
ــالمت مادر به خطر   متخصص صورت نگيرد جان جنين و س

مي افتد.
وي در گفت وگو با جام جم ادامه مي دهد: اگر پارگي كيسه 
ــكلي  ــت 34 هفته از بارداري اتفاق بيفتد، مش آب پس از گذش
ــد و زايمان مي تواند صورت  ــراي جنين و مادر پيش نمي آي ب
ــرد، اما اگر اين اتفاق در ماه آخر بارداري و زير 34 هفتگي  بگي
ــديد در مراكز  اتفاق بيفتد، مادر بايد تحت مراقبت و كنترل ش
ــي جنين تا  ــتگاه تنفس ــرار بگيرد چراكه ريه و دس ــي ق درمان

34 هفتگي تكامل پيدا مي كند.
 كيسه آب چيست؟

ــت كه در اولين  ــه اى اس ــه آب جنيني كيس منظور از كيس
هفته اى كه جنين داخل رحم تشكيل مى شود به دور او شكل 
ــه مايعي به نام آمنيوتيك است  مى گيرد كه محتوي اين كيس
ــل ريه جنين الزم و  ــراى ادامه حيات و بخصوص تكام كه ب

ضرورى است.
ــاي هورموني و  ــاره به نقش ه ــوري ضمن اش دكتر عش
ــه آب تاكيد مي كند:  ــيميايي براي مايع آمنيوتيك و كيس ش
ــت و اين مايع نقش  ــناور اس ــن تقريبا داخل اين مايع ش جني
ــع تبادالتي ميان جنين و  ــالمت او دارد و در واق ــى در س مهم
ــه صورت مي گيرد كه در  ــادر از طريق مايع داخل اين كيس م
ــن و كاهش ميزان اين  ــار قرار گرفتن جني صورت تحت فش
مايع، ممكن است جنين دچار عارضه ها و اختالل هاى جدى 
شود و حتى گاهى اوقات، اگر پارگي قبل از 23 هفتگي اتفاق 
ــت رفتن يك عضو يا مرگ جنين  ــاله به از دس بيفتد، اين مس

منجر مى شود.
ــه آب  نبايد فراموش كرد كه وجود مايع آمنيوتيك در كيس
ــيب ها  جنيني و در اطراف جنين مي تواند جلوى حوادث و آس
ــا خطرهاى زيادى براي جنين و مادر  ــرد و كاهش آن ب را بگي

همراه است.
 عفونت؛ خطري جدي براي مادر و جنين

ــتر موارد نامشخص  ــه آب در بيش علت اصلي پارگي كيس

است، اما يكي از داليل اصلي آن عفونت هاست، يعني عفونت 
وارد خون مي شود و افزايش درجه حرارت مادر ممكن است به 
پارگي كيسه آب منجر شود. عفونت هاي موضعي نيز مي تواند 

سبب پارگي زودرس شود.
ــه آب  ــر در پارگي كيس ــه عوامل موث ــوري ب ــر عش دكت
ــه  ــد: از عوامل موثر در پارگي كيس ــاره مي كند و مي گوي اش
ــوادث، تصادفات و زمين  ــي از ح ــوان به ضربه ناش آب مي ت
ــديد اشاره كرد، همچنين احتمال پارگي كيسه آب  خوردن ش
ــت. بررسي ها  در حاملگي هاي دوقلويي يا چندقلويي زياد اس
ــه  ــان مي دهد كمبودهاي تغذيه اي نيز خطر پارگي كيس نش
ــه وزن خيلي پاييني  ــاني ك آب را در پي دارد. همين طور كس
ــرض اين خطر  ــد، در مع ــرف مي كنن ــيگار مص ــد يا س  دارن

هستند.
ــرار اين اتفاق در بارداري هاي  ــن متخصص زنان به تك اي

ــاره مي كند و مي افزايد: اگر به هر دليلي  ــر هم اش ــت س پش
ــد،  ــورد انتظار باش ــش از حد م ــك بي ــع آمنيوتي ــزان ماي مي
ــتن ارتباط  ــت، اما داش ــود خواهد داش ــي وج ــال پارگ احتم
ــود، اما به  ــويي گرچه در ماه آخر بارداري توصيه نمي ش زناش
ــناخته  ــه آب ش  عنوان يك عامل خطر جدي در پارگي كيس

نشده است.
 زايمان زودرس، با حفظ سالمت

ــوال در ماه آخر بارداري  ــه آب معم از آنجا  كه پارگي كيس
ــان زودرس بدون  ــي اتفاق مي افتد، زايم ــس از 34 هفتگ و پ
ــل يافته و با  ــه جنين تكام ــورت مي گيرد؛ چراك ــكل ص مش
ــكلي از حيث سالمت روبه رو نمي شود، اما در مواردي كه  مش
ريه جنين تكامل نيافته است، با تدابير كنترلي چون استراحت 
كامل مادر، مصرف فراوان مايعات و كنترل دقيق فشار خون 
ــكي افتادن  ــي مي توان مانع از به خش ــادر در مراكز درمان  م

جنين و زايمان زودرس شد.
ــون مادر يا وجود  ــار خ ــوري باال رفتن فش البته دكتر عش
عفونت شديد را از عواملي كه قطع بارداري را به دنبال پارگي 
ــد و مي گويد: از آنجا  كه  ــه آب ضروري مي كند، مي دان كيس
ــي زنده بماند و قبل  ــد از هفته 26 تا 28 هفتگ ــن مي توان جني
ــت، اگر پارگي قبل از  ــادر به زنده ماندن نيس ــوال ق از آن معم
ــد، متاسفانه نمي توان جنين  را زنده نگه داشت و  هفته 26 باش
ــتري شود و تحت  نظر قرار بگيرد، اما در ماه هاي  مادر بايد بس
ــود كه  باالتر، يعني حدود 34 تا 36 هفتگي ترجيح داده مي ش
ــه پارگي اندك  ــم بماند. حتي در مواردي ك ــن داخل رح جني
است، گاهي حتي ديده شده كه استراحت مادر مي تواند سبب 
ــادر طي بارداري  ــود، اما م ــكيل مجدد مايع آمنيوتيك ش تش
ــح مايع از خود را به عنوان يك عالمت قابل  بايد هرگونه ترش

پيگيري تلقي كند.

وقتي كيسه آب جنين پاره مي شود 
پارگي كيسه آب جنين در ماه آخر بارداري و قبل از 34 هفتگي، مراقبت تخصصي از مادر را ضروري مي كند
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ساعت پخشعنوان فيلمرديف
13سنگ كوب1
15پرنده كوچك2
17ياماكاسى3
19موشك شيشه اى4
21فيل در تاريكى5
23حد نهايى6

جدول پخش فيلم هاي امروز  شبكه نمايش

سالمت زنان دكتر ثريا عالمي
جراح و متخصص بيماري هاي زنان و زايمان

alemi1350@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

1. كدام گزينه حاوي امگا 3 است؟
الف) ماهي و ميگو  

ب) گوشت قرمز
2. كدام گزينه حاوي پتاسيم بيشتري است؟

الف) سيب  
ب) موز

ــاري خون  ــتر در معرض ابتال به پرفش 3. كدام گروه بيش
هستند؟

الف) آقايان 
ب) خانم ها

پيامك: 300011215 شماره مستقيم: 23004315

 8/15  جنگ صبحگاهى
8/30 لذت نقاشى 

9/00 دوربين 7 
9/10 دكتر سالم

9/15 صبحى ديگر 
10/15 مجموعه داستانى 

دليران تنگستان
11/45 مستند 7  «روسيه»  (تكرار) 

12/45 دوربين 7ـ  قاصدك 
13/20 دكتر سالم (زنده) 

14/00 انيميشن
14/30 گل آموز (زنده) 

15/30 مشاور (زنده) 
16/30 اختراعات 

17/00 فرصت برابر (زنده) 
18/00 لذت نقاشى  
18/30 برخط (زنده) 

19/20 به هم بياموزيم
20/00 باز باران (زنده) 

21/00 هفت كالم حرف حساب
21/30 خط عشق

22/00 مجموعه داستانى (تكرار) 
دليران تنگستان

22/45 الفباى بورس 
23/00 راديو7  (زنده) 

24/00 دوربين 7

يك كارشناس تغذيه گفت: پرخورى عصبى موجب بروز 
افسردگى در افراد مى شود.

نسرين عليزاده در گفت وگو 
ــزود: پرخورى  ــنا ، اف ــا ايس ب
ــت  عصبى يك نوع اختالل اس
ــه در زنان و مردان بويژه  ك
ــاق مى افتد. در  جوانان اتف
ــرد تمايل  ــن بيمارى ف اي
ــوردن خوراكى هاى  به خ
ــم حجم در  ــرى و ك پركال

مدت زمان كوتاه دارد.
ــت: اين افراد معموال وزن طبيعى دارند يا  وي اظهار داش
ــوى ديگر از  مقدار كمى اضافه وزن  يا كمبود وزن دارند. از س
ــوال از اعتماد به نفس پايينى  ــدن هراس دارند و معم چاق ش

برخوردار هستند.
ــى نيز مانند  ــه اين كه پرخورى عصب ــاره ب ــزاده با اش علي
ــتهايى عصبى نياز به درمان دارد، تصريح كرد: با توجه  بى اش
به اين كه بايد فرد به اين باور برسد كه با اين روش به سالمت 
خود آسيب وارد مى كند، درمان اين بيمارى با يك متخصص 

تغذيه و يك مشاور امكان پذير است.

ــت كه طرفداران بسيارى در  فلفل از جمله ادويه هايى اس
ــورهاى مختلف بويژه هندى ها دارد، اما اغلب  بين مردم كش
ــدگان اين ادويه به خواص متنوع و مفيد آن، آگاه  مصرف كنن

نيستند.
به گزارش ايسنا،  متخصصان تغذيه و سالمت مى گويند: 
ــون دارد و  ــر محركى روى گردش خ ــواع فلفل تاثي ــه ان هم
ــا افزايش  ــت مى كند. فلفل ب ــدن را تقوي ــتگاه ايمنى ب دس
ــموم از بدن و پايين آمدن تب   تعريق و دفع ادرار باعث دفع س

مى شود.
ــاختمان  ــاوى ماده اى با س ــفيد ح ــياه و فلفل س فلفل س

ــكين دردها موثر است. طعم  ــابه مورفين است كه در تس مش
ــبه قليايى در اين  تند فلفل قرمز نيز به دليل وجود ماده اى ش
ــيار  ــط  آورى موثر بوده و براى ريه ها بس ــت كه خل ادويه اس
ــكين  ــيت آن نيز باعث تس ــت. عملكرد ضدحساس مفيد اس
ــالمت  را در فرد  ــاس س ــده و احس ــس ش ــى نف  زكام و تنگ

افزايش مى دهد.
متخصصان تغذيه تاكيد مي كنند فلفل سياه قابليت بهبود 
ــز دارد و در فرآيند هضم و  ــى را ني ــتم گوارش ــرد سيس عملك
ــه بهبود فرآيند  ــر مطلوب دارد و ب ــوارش مواد غذايى تاثي گ

هضم غذا كمك مى كند.

فلفل سياه ، درد را تسكين مي دهدپرخورى عصبى ، افسرده تان مي كند
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ــت  ــر دو دس ــت س ــت را بياوريد! يك نفر بايد از پش انبردس
ــد دهانش را باز نگه دارد.  ــده را بگيرد و مجبورش كن مراجعه كنن
يكي هم بايد باشد با پيشبندي چرك كه بيايد و دندان دردناك را با 
انبر بگيرد و با رگ و ريشه از لثه بكشد بيرون؛ خيال مي كنيد دوره 

استفاده از اين روش دندان كشيدن گذشته است؟
ــكي را مردم  ــد هزينه هاي دندانپزش ــي حدود 90  درص وقت
ــت  ــكي هفت هش مي پردازند و وقتي قيمت تجهيزات دندانپزش
برابر شده و به جايي رسيده است كه بيماري از قشر متوسط براي 
ــدود نيمي از حقوقش را صرف  ــي دندان بايد تقريبا ح عصب كش
كند، بعيد نيست مردم بار ديگر به دوران دندان كشيدن با انبردست 

روبياورند.
اين اعداد و ارقام سياه نمايي نيست، بلكه آماري است به روايت 
رضا حسين پور، معاون دفتر بيمه هاي سالمت وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، در نشست خبري اي كه در آستانه پنجاه  و سومين 

كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران برگزار شد.
ــگاه هاي دندانپزشكي  ــمار دانش هرچند در يك دهه اخير ش
سه برابر و شمار دندانپزشكان دو برابر شده است، اما سطح شاخص 
سالمت دندان و دهان مردم كشورمان براساس مستندات باالتر 
ــت و به اعتقاد حسين پور، مقصر اصلي اين وضع  وزارت  نرفته اس

بهداشت و بيمه ها هستند.
  قيمت هاي باالي خدمات دندانپزشكي

افزايش قيمت خدمات دندانپزشكي يكسان نيست، به طوري 
كه برخي خدمات غيروابسته به مواد خارجي تقريبا 40ـ  30 درصد 
رشد قيمت داشته است، اما قيمت خدمات وابسته به مواد خارجي 
همچون ايمپلنت، چند برابر شده كه علت آن افزايش قيمت مواد 

وارداتي مورد استفاده است.
از سوي ديگر  دندانپزشكان هزينه هاي يكساني بابت خدمات 
ــك در كدام نقطه  ــته به اين كه يك پزش ــابه نمي گيرند و بس مش
ــد، قيمت خدماتش هم متفاوت است.  ــهر مطب داشته باش از ش
ــكان تعرفه اعالم شده از سوي وزارت  همچنين بيشتر دندانپزش
ــت براي خدماتشان را نرخ پايه مي دانند و هزينه هاي مواد  بهداش
مصرفي و سرباري مثل آب و برق و گاز و دستمزد منشي را نيز به 

آن اضافه مي كنند.
ــت، هزينه هاي  ــراه اين گزارش آمده اس ــي كه هم در جدول
ــط برخي خدمات دندانپزشكي در تهران قيد شده است، اما  متوس
ــيد كه شمار زيادي از دندانپزشكان  ــته باش به اين نكته توجه داش
ــهر، چند برابر اين ميانگين از بيماران  ــمال ش بويژه در مناطق ش

هزينه مي گيرند.
ــاله  ــكي به مس ــاره خدمات گران دندانپزش ــين پور درب حس
ــمار  ــاد او، با افزايش ش ــد. به اعتق ــاره مي كن ــري نيز اش مهم ت
ــلوغ شدن بازار  ــگاه ها و ش ــكان فارغ التحصيل از دانش دندانپزش
كار، برخي دندانپزشكان به سمت خدمات گران تر مانند ايمپلنت 

ــگيرانه و  ــدا كرده اند و عالقه اي به ارائه خدمات پيش ــش پي گراي
ــت كه رفتن به دندانپزشكي  ارزان ندارند.البته اين تنها علتي نيس
ــود و گروهي از دندانپزشكان هم كه  براي مردم گران تمام مي ش
با بيماران، منصفانه رفتار مي كنند، ناچار شده اند قيمت خدماتشان 

را افزايش دهند.
معاون دفتر بيمه هاي سالمت درباره علت اين افزايش قيمت 
توضيح مي دهد: هر چقدر قيمت تجهيزات دندانپزشكي باال برود 
مسلما تعرفه ها نيز باال مي رود. در دو سال اخير ما دو پيك افزايش 
تجهيزات داشته ايم كه يك بار پس از تحريم كه قيمت ها دو سه برابر 
ــفانه در  باال رفت و يك بار هم پس از باال رفتن قيمت ارز كه متاس

نهايت با هفت هشت برابر افزايش قيمت مواجه بوده ايم.
  دندان لق بيمه ها

به گفته معاون دفتر بيمه هاي سالمت وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، مردم در دسترسي به خدمات مشكل دارند و بنابراين يا 
پزشكان بايد از هزينه دستمزد خود بگذرند يا مسئوالن بايد از راه 
ــش بيمه اي و كاهش نرخ تجهيزات به مردم كمك كنند. با  پوش

اين حال حسين پور از همكاري بيمه ها نااميد است.
ــخ به پرسش جام جم درباره اين كه بيمه ها تا چه حد  او در پاس
ــح مي دهد:  ــش مي دهند، توضي ــكي را پوش ــات دندانپزش خدم
بيمه هاي پايه، خدمات پايه اي مانند كشيدن دندان، راديوگرافي 

ــش مي دهند كه عمال هيچ تفاوتي با پوشش  آن و ويزيت را پوش
ــه 70 درصد مراجعات  ــكي ندارد، چرا ك ندادن خدمات دندانپزش
مردم به مطب هاي دندانپزشكي براي درمان ريشه و كار گذاشتن 

پروتزهاي دنداني مانند روكش است.
ــتند و به گفته  ــاي تكميلي هم با بيماران مهربان نيس بيمه ه
ــين پور، آنها هنوز به خدمات دندانپزشكي به عنوان خدماتي  حس
ــتن دنداني را، جزو خدمات  لوكس نگاه مي كنند و براي مثال كاش
درماني نمي دانند، در حالي كه ثابت شده است مشكالت دنداني،  

بيماري هاي قلبيـ  عروقي و حتي ديابت را تشديد مي كند.
  مردم از دندانپزشكي بيشتر از گذشته مي ترسند

ــالمت وزارت تعاون،  ــه به گواه معاون دفتر بيمه هاي س گرچ
ــالمت دهان و دندان مردم مطلوب  كار و رفاه اجتماعي، وضع س
ــت و طبيعتا اين وضع بايد باعث شود آنها بيشتر از گذشته به  نيس
ــكان مراجعه كنند، اما هم اكنون خدمات دندانپزشكي  دندانپزش
ــتري و دارو پرهزينه ترين نوع خدمت  ــورمان،  پس از بس در كش

محسوب مي شود.
از آنجا كه بيمه ها سهم اندكي از پرداخت اين هزينه ها دارند و 
بخش عمده هزينه ها را مردم مي پردازند، بيماران ترجيح مي دهند 
درد را تاب بياورند، اما به دندانپزشكي نروند و به همين علت شمار 
بيماران دندانپزشكان به گواه خودشان رشد چنداني ندارد، هرچند 

بيشتر مردم مي دانند كه بيماري هاي دندان پيشرفتي سريع دارد و 
هر چه بيماران در مراجعه به پزشك بيشتر درنگ كنند درمانشان 

سخت تر مي شود و دندان هايشان بيشتر آسيب مي بيند.
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حق با شماست
دريافت 8000 تومان براي فشار خون!

ــتغال در شهرهاي صنعتي،  عرب از ايوانكي: با وجود ايجاد اش
ــه كارند، ولي  ــغول ب ــران افغان و خارجي در آنجا مش ــرا كارگ چ

نيروهاي ايراني و بومي خير؟
ــان: به علت داشتن سرگيجه به اورژانس  ــيخي زاده از كاش ش
ــاعت كه مرا  ــان مراجعه كردم كه بعد از 8 س ــتان ... كاش بيمارس
ــتري و فقط يك سرم قندي برايم تجويز كردند، مبلغي باالي  بس
ــه تكميلي (طاليي) از من  ــتن بيم 280 هزار تومان با وجود داش
ــه طاليي براي  ــتن بيم ــت معني داش دريافت كردند. آيا اين اس

بازنشستگان؟
ــدگان و ديگر  ــهروندان: اي كاش نماين ــري از ش ــع كثي جم
ــال  ــاس را به قبل از س ــط، قيمت تمامي اجن ــئوالن ذي رب مس
ــز ديگر پرداخت  ــن مقدار يارانه را ني ــد و همي 87 برمي گرداندن

نمي كردند.
ــتان ها مراكزي  ــران: قرار بود در تمامي بيمارس تهامي از ته
ــار خون مردم را  به صورت رايگان اندازه گيري كنند،  ــد تا فش باش
ــتان بوعلي براي اين كار درخواست 8000 تومان  ولي در بيمارس

كردند. چرا؟
ــهروندان: آيا مسئوالن  به اين فكر كرده اند  جمع كثيري از ش
ــام آوري  ــه با يارانه 45 هزار توماني قيمت اجناس به طور سرس ك
ــت. حال اگر بخواهند اين يارانه را به 250 هزار تومان  باال رفته اس

برسانند، چه توفان تورمي به پا مي شود؟
22262142info@jamejamonline.ir

مقايسه متوسط هزينه هاي دندانپزشكي در شهر تهران
خدمات 

سال 1392سال 1391دندانپزشكي رايج

600 هزار تا يك ايمپلنت
ميليون تومان

3ـ  1/5 ميليون 
تومان

 درمان ريشه
480 هزار تومان170 هزار تومان (4 كاناله)

100ـ  60 هزار ترميم دندان
تومان

130ـ  80 هزار 
تومان

300ـ  200 هزار 180 هزار تومانجراحي دندان عقل
تومان

90ـ  70 هزار تومان60ـ  50 هزار تومانجرم گيري

250ـ  200 هزار روكش
تومان

300ـ  250 هزار 
تومان

مردم زير فشار گران شدن هزينه هاي دندانپزشكي
به گفته معاون دفتر بيمه هاي سالمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 90 درصد هزينه هاي دندانپزشكي را مردم مي پردازند

رشد 30 درصدي ويزيت 
پزشكان عمومي

ــور از توافق اوليه وزارت  ــكي كش ــازمان نظام پزش رئيس س
ــد 30 درصدي تعرفه درماني  ــت و نظام پزشكي براي رش بهداش
ــال 92 خبر داد و گفت: پيشنهاد قبلي  ــكان عمومي براي س پزش

نظام پزشكي رشد 40 درصدي بود.
ــارس، افزود: براي احياي طب  ــا زالي در گفت وگو با ف عليرض
عمومي نيازمند پزشكان عمومي هستيم تا خدمات آنها به صورت 
منطقي  جبران شود. به همين دليل در نظام تعرفه گذاري خدمات 
ــت افزايش نرخ اين تعرفه را شاهد  درماني با كمك وزارت بهداش
ــنهاد سازمان نظام پزشكي  خواهيم بود. وي تاكيد كرد: بنابر پيش
ــت  ــكان عمومي به وزارت بهداش ــد 40 درصدي تعرفه پزش رش

اعالم شد، اما بر سر رشد اوليه 30 درصدي توافق شده است.
ــكي كشور گفت: همچنين در  ــازمان نظام پزش رئيس كل س
وزارت بهداشت با همكاري وزارت رفاه قرار شده پزشكان عمومي 
كه باالي 15 سال سابقه كار دارند، عالوه بر رشد 30 درصدي رشد 
اضافه 15 درصدي تعرفه را نيز داشته باشند. زالي يادآور شد: به اين 
ترتيب پزشكان عمومي با سابقه 15 سال به باال در سال 92 با رشد 

تعرفه 45 درصدي مواجه هستند.

ثبت نام كالس اولي ها از 15 خرداد
معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش شهر تهران از پايان 
ــهر تهران تا دوازدهم خرداد و  امتحانات دانش آموزان ابتدايي ش
آغاز ثبت نام دانش آموزان كالس اولي از پانزدهم خرداد خبر داد.

ــش ثبت نام اوليه  ــا مهر افزود: پي ــاز بيگي در گفت و گو ب فرن
دانش آموزان كالس اول داخل محدوده از اول ارديبهشت شروع 
شده است، اما ثبت نام نهايي پس از سنجش سالمت دانش آموزان 
و دريافت شناسنامه سالمت از  دوازدهم خرداد به بعد انجام مي شود. 
همچنين ثبت نام دانش آموزان كالس اولي شهرستان هاي تهران 
ــنجش آمادگي تحصيلي نوآموزان از پانزدهم خرداد  نيز پس از س
آغاز مي شود.وي تصريح كرد: دانش آموزان پايه هاي مياني نيازي 
به حضور والدين براي ثبت نام ندارند و مديران مدارس خود اقدام به 

ثبت نام دانش آموزان مي كنند.

آمار زائران ايراني سرزمين وحي 
به مرز 300 هزار نفر رسيد

ــاس اعالم ستاد عمليات عمره طي چهار ماه 290 هزار   بر اس
ــرزمين وحي اعزام  ــش از 2000 كاروان به س ــي در قالب بي ايران

شده اند.
ــزار نفر هنوز به  ــارس، از اين تعداد حدود 20 ه ــه گزارش ف ب
ــده اند و در مدينه به سر مي برند. مجموع  ــرف نش مكه مكرمه مش
پروازهاي انجام  گرفته از ايستگاه هاي پروازي ايران به مدينه منوره 
و جده نيز نزديك به 900 مورد بوده و تا امروز در مجموع  23 نفر از 
هموطنان در مكه مكرمه يا مدينه منوره فوت شده اند.هم اكنون در 
مدينه 154 كاروان و در مكه نيز 135 كاروان ايراني حضور دارند و 
در مجموع حدود 246 هزار نفر از زوار ايراني به كشور بازگشته اند.

ــال گذشته  ــت وهفتم دي س عمليات عمره 92-91 از بامداد بيس
آغاز شده و تا هفته اول مردادماه ادامه خواهد داشت.

معاون داروي سازمان غذا و دارو، يارانه دارويي امسال را 4000 ميليارد ريال اعالم كرد و گفت: 
اين رقم سال گذشته 435 ميليارد تومان بود.

ــال قبل 435 ميليارد تومان بود كه با توجه به  ــانه افزود: يارانه س به گزارش مهر، محمدرضا ش
ــود. وي عنوان كرد: البته حدود  ــتر مي ش كاهش اين رقم، لزوم صرفه جويي در هزينه كرد منابع بيش
ــال براي پرداخت  1800 ميليارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و ارز مبادله اي نيز در بودجه امس
ــاز، مصرف دارو در حوزه بيماري هاي آنكولوژي  ــت پيش بيني شده است. شانه س به وزارت بهداش
ــترين مصرف مربوط به  ــرطان ها) را باال توصيف كرد و گفت: در حوزه داروهاي يارانه اي بيش (س
ــال گذشته 400 ميليارد تومان منابع يارانه اي به اين  ــرطان است، طوري كه س بيماران مبتال به س
ــارت ديگر اين بيماران 10 درصد كل ارزش ريالي  ــاران اختصاص يافت. وي تاكيد كرد: به عب بيم

دارو را در سال گذشته به خود اختصاص دادند.
  پوشش بيمه اي 54 قلم داروي اساسي

ــت گفت: خوشبختانه سال قبل تعداد قابل توجهي از اقالم دارويي  معاون درمان وزارت بهداش
ــش بيمه قرار گرفت كه بسياري از  ــي بود، تحت پوش بالغ بر 202 قلم كه 54 قلم آن داروهاي اساس

مشكالت را  رفع كرد.
حسن امامي رضوي افزود: ويژگي اين پوشش هم اين بود كه پيش از اين بيمه ها 70 درصد قيمت 
ــكالتي در برخي  داروها را مي دادند ولي اكنون 90 درصد قيمت اين داروها را مي دهند، هرچند مش
بيمه ها وجود دارد ولي در هر حال بيمه مركزي طبق اين مصوبه عمل مي كند. معاون درمان وزارت 
ــپتين (داروي بيماران سرطان  ــاره به اين كه در دو سال گذشته مصرف داروي هرس ــت با اش بهداش
ميلياردتوماني  سينه) را مديريت كرده و نگذاشتيم به مردم فشار زيادي وارد شود، گفت: مصرف 200 

اين دارو در سال 88 تحت اين مديريت به 50 ميليارد تومان در سال 90 رسيد.
ــرطان ها را آغاز كرديم و  ــازوكار هاي حمايتي خود از س ــال 84 و 85  س  وي اظهار كرد: ما از س
دو شاخص مهم پرداخت از جيب مردم و كاتاستروفيك كه شاخصه هزينه هاي مصيبت باري است 

و  به صورت ناگهاني مردم را تحت فشار قرار مي دهد، مورد نظر قرار داديم.
 امامي رضوي ادامه داد: بر اين اساس 82 مركز قطب سرطان مورد توجه قرار گرفت و سازوكار  

حمايتي از بيماران خاص به همراه دستورالعمل ها و فلوچارت هاي آن پيش بيني شد.

يارانه دارويي امسال 35 ميليارد تومان كم شد

آغاز مصاحبه معرفي شدگان 
آزمون دكتراي 92 از فردا

ــان مصاحبه  ــاز زم ــنجش از آغ ــازمان س ــي س ــاور عال  مش
معرفي شدگان آزمون دكتراي 92 از روز چهارشنبه خبر داد.

ــته از  ــنا، افزود: اين دس ــو با ايس ــي در گفت وگ ــين توكل  حس
داوطلبان بايد با همراه داشتن مدارك الزم و بر اساس برنامه زماني 

دانشگاه هاي معرفي شده براي انجام مصاحبه مراجعه كنند.
ــر از  ــزار و 88 نف ــامي 21 ه ــت اس ــرد: فهرس ــوان ك وي عن
ــته محل هاي  ــدگان چندبرابر ظرفيت هر يك از كدرش معرفي ش
ــازمان  ــايت س ــته محل از طريق س آزمون دكتري در پنج كدرش

سنجش به نشاني www.sanjesh.org منتشر شده است.
توكلي يادآور شد: داوطلباني كه در يك  يا چند كدرشته محل از 
رشته امتحاني مربوط معرفي شده اند، بايد قبل از مراجعه به محل 
مصاحبه براي هريك از موسسات 25 هزار تومان به شماره حساب 
مربوط به موسسه محل برگزاري مصاحبه واريز كنند و اصل فيش 
واريز شده را به همراه مدارك مورد نياز به همراه داشته باشند و آن را 
زمان شركت در مصاحبه به مسوول ذي ربط تحويل دهند. توكلي  
گفت: همه داوطلباني كه اسامي آنها در رديف معرفي شدگان براي 
انجام مصاحبه در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در اين مرحله 
قرار گرفته است، بايد به منظور تكميل فرم بررسي صالحيت هاي 
عمومي با مراجعه به سايت سازمان سنجش حداكثر تا روز يكشنبه 
بيست و دوم ارديبهشت با پرداخت 21 هزار و 200 تومان به صورت 
ــي صالحيت عمومي را تكميل و كد پيگيري  اينترنتي، فرم بررس

دريافت كنند.

جم 
جام 

س:  
عك
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فوتبال قاره سبز
بارسا؛ 2 امتياز تا قهرماني

ــي وچهارم الليگا در  ــه بازي هاي هفته س ــلونا در ادام بارس
ــر 2مهمانش بتيس را  ــپ با نتيجه  پر گل 4 ب ــگاه نيوكم ورزش
ــت داد و در آستانه قهرماني در ليگ اسپانيا قرار گرفت.  شكس
ــانچس (9)،  ــيس س ــراي آبي و اناري ها در اين بازي آلكس ب
ــي (60 و 71) گلزني كردند. بارسا  دايويد و يا (56) و ليونل مس
با اين پيروزي 88 امتيازي شد تا براي كسب قهرماني در ليگا 
ــد.  ــته باش ــط به دو امتياز از چهار بازي آينده خود نياز داش فق
ــم جدال دو تيم مدعي  ــب در ليگ برتر انگليس ه يكشنبه ش
منچستر يونايتد و چلسي با برتري يك بر صفر آبي هاي لندني 

ــيد. / جام جم به پايان رس
قهرماني هاي آژاكس و گاالتاسراي

آژاكس با پيروزي برابر ويلم تيلبورگ يك هفته  قبل از پايان 
ــومين بار پياپي قهرمان ليگ شد. آژاكس كه  ليگ هلند براي س
توسط فرانك دي بوئر هدايت مي شود با اين پيروزي 73 امتيازي 
ــازي اش را با آيندهوون، تيم دوم جدول  ــد و فاصله چهار امتي ش
ــب گاالتاسراي هم با پيروزي 4 بر 2 مقابل  حفظ كرد يكشنبه ش
امتياز در فاصله دو هفته تا پايان ليگ تركيه،  سيوا اسپورت با 68 

براي نوزدهمين بار قهرمان اين ليگ شد. / جام جم
موافقت AFC با لغو تحريم مالي ايران 

مجمع عمومي كنفدراسيون فوتبال آسيا با درخواست ايران 
ــعه اي موافقت كرد.  ــه پروژه هاي توس ــراي لغو تحريم بودج ب
ــوي كنفدراسيون فوتبال آسيا براي تيم هاي  بودجه اي كه از س
پايه ايران در نظر گرفته شده، يك ميليون دالر است كه اين مبلغ 
پس از تحريم اقتصادي ايران از سوي كشورهاي غربي بلوكه شد 
ــرانجام در نشست AFC اين تحريم برداشته شد و ايران  كه س
از اين پس مي تواند از اين كمك اقتصادي كنفدراسيون فوتبال 

آسيا استفاده كند. / ايسنا 
 غيبت سوريان و نوروزي 

ــوريان كه همراه ساير مدال آوران المپيكي به اردوي  حميد س
ــده است، در تمرين ها حضور نيافت تا ايران در  تيم ملي دعوت ش
اين وزن براي رقابت هاي قهرماني جهان خأل بزرگي را احساس 
ــوريان با  ــكاني مربي تيم ملي در اين باره گفت: س كند. علي اش
هماهنگي عبداهللا چمن گلي و اعضاي شوراي فني كشتي فرنگي 
به تمرين هاي تيم ملي نيامده است.اميد نوروزي ديگر فرنگي كار 
ــورمان نيز روز گذشته اعالم كرد اكنون قصد ندارد  المپيكي كش

درباره حضور در تيم ملي و كشتي فرنگي صحبت كند. / جام جم
استعفاي كتبي رحيمي

ــپاهان در جام حذفي  عليرضا رحيمي كه پس از قهرماني س
ــتعفا داده است،  ــپاهان اس ــمت مديرعاملي س اعالم كرد از س
ــگاه ارائه كرد كه  ــي خود را به مديران باش ــتعفاي كتب ديروز اس
ــپاهان روبه رو  ــگاه س البته با مخالفت اعضاي هيات مديره باش
ــد. رحيمي در اين باره گفت: با وجود مخالفت با استعفايم من  ش
حاضر به بازگشت نيستم و امكان ندارد از تصميم خودم منصرف 

شوم. / فارس

خداحافظي سرد با ستاره هاي فوتبال
ذوالفقار نسب:مهدوي كيا بايد با تشريفات كامل و محترمانه از فوتبال خداحافظي مي كرد

ــيد،  ــپوليس به اتمام رس فصل فوتبالى 92-91 براى پرس
ــهميه  ــت بياورد يا حتى س ــدون آن كه اين تيم جامى به دس ب
ــت در  ــيا را از آن خود كند. شكس حضور در ليگ قهرمانان آس
ــار تيم برتر ليگ  ــى و  دور ماندن از  جمع چه ــال جام حذف فين
ــان با بريز و بپاش  ــراى قرمزها رقم خورد كه روياني ــى ب درحال

بى سابقه اش، گران ترين پرسپوليس تاريخ را بسته بود.
ــاال رويانيان متهم رديف  ــه دليل همين هزينه كرد باال ح ب
ــپوليس است. هرچند فداحسين مالكى،  اول ناكامى هاى پرس
ــار بيانيه اى كادر فنى و  ــپوليس با انتش رئيس هيات مديره پرس
ــان اين تيم را مقصر اصلى ناكامى اين تيم در فينال جام  بازيكن
ــين  حذفى معرفى كرد اما ديگر عضو هيات مديره، محمدحس
ــرد تا آتش  ــرد رويانيان انتقاد ك ــدت از عملك ــژاد فالح، بش ن
ــا در  فتح جام  ــس از ناكامى قرمزه ــاى مديريتى پ اختالف ه
حذفى باال بگيرد. نژاد فالح  گفت: اگر رويانيان فصل بعد هم در 
ــپوليس بماند، شرايط از اين هم بدتر خواهد شد. او امسال  پرس
ــوى نتايج ضعيف آن  ــت و حاال بايد جوابگ ــودش تيم را بس خ
ــد. وى با انتقاد از تصميم رويانيان در انتخاب گل محمدي  باش
به عنوان سرمربى افزود: زمانى كه گل محمدى، سرمربى تيم 
ــد گفتم كه نبايد او را از االن خرج كرد. فداحسين مالكى هم  ش
ــل و بازيكنان را مقصر  ــود هيات مديره، مديرعام ــه خ در بياني

ــت را متوجه  ــت، اما تقصير اصلى اين شكس اين ناكامى دانس
ــت و گفت: بايد  كادر فنى، بخصوص يحيى گل محمدي دانس
ــازى كرد در حد  ــپاهان ب ــرد تيمى كه در مقابل س ــراف ك اعت
ــود.  از تعويض ها گرفته تا بى تفاوتى  ــپوليس نب قد و قواره پرس
ــاب پنالتى  زن ها، مبين اين  ــرانجام انتخ ــى بازيكنان و س برخ
ــتيانى هم معتقد است گل محمدي  واقعيت ها بود. ابراهيم آش
ــخ به اين  ــگاه پاس ــتعفا كند. اين عضو كميته فنى باش بايد اس
ــر، گفت: اين  ــى حمايت مى كنند يا خي ــش كه آيا از يحي پرس
ــرط كه  كميته فنى بود كه يحيى را انتخاب كرد. البته به اين ش
ــتفاده كند، ولى او تمايلى به  از نظر اعضاى كميته فنى هم اس
ــان نداد. در واقع گل محمدى راه ژوزه را رفت و به  اين كار نش

كميته فنى بى توجهى كرد!
ــخ يحيى گل محمدى كوتاه  در واكنش به اين انتقادها، پاس

بود و مختصر؛ فعال حرفى از استعفا نمى زنم!
ــپاهان عنوان كرده  گل محمدى كه بعد از پايان بازى با س
ــه  ــتعفا وجود ندارد، حاال بايد منتظر جلس ــود دليلى براى اس ب
ــگاه پرسپوليس باشد تا  چند روز آينده اعضاى كميته فنى باش
ــت او تصميم گيرى كنند.جالب آن كه  ــا در مورد ادامه فعالي آنه
ــال بركنارى اش گفت: آنقدر  ــروز رويانيان هم درباره احتم دي

در پرسپوليس مى مانم تا حذفم كنند!

ــاد مجيدي خواهد بود و  ــه خــبري از خداحافظي فره ن
ــود؛ اين موضع علي  ــتقالل جدا مي ش نه امير قلعه نويي از اس
ــت كه پس از  ــتقالل اس ــگاه اس فتح اهللا زاده مديرعامل باش

قهرماني اين تيم در ليگ برتر بيان كرد.
ــتقالل در ليگ برتر  ــيرين اس پس از قــــــهرماني ش
ــرمربي آبي ها بار ديگر تاكيد كرد؛ فصل بعد  امير قلعه نويي س
ــتقالل  ــتقالل نخواهد ماند و او تنها در آخرين بازي اس در اس
ــت مقابل  ــن دو ديدار رفت و برگش ــگ برتر و همچني در لي
ــن در حالي بود  ــيند، اي ــباب امارات روي نيمكت مي نش الش
ــايعاتي مبني بر خداحافظي فرهاد مجيدي از  كه همزمان ش
ــتقالل در ليگ برتر(مقابل  فوتبال آن هم در آخرين ديدار اس
ــر شد. دو موضوعي كه اين گونه واكنش علي  داماش) منتش
فتح اهللا زاده، مديرعامل باشگاه را برانگيخت: قلعه نويي فصل 
آينده قطعا در استقالل مي ماند؛ البته او دوست دارد در مسائل 
فني و تاكتيكي تيم همان طور كه در حوزه اختيارات خودش 
ــت، تصميم گيرنده اصلي باشد و هواداران هم ضمن  هم هس
ــفانه  ــرام به تصميم هايش از تيم حمايت كنند، اما متاس احت
ــال حمايت  ــدادي از هواداران در بعضي از بازي هاي امس تع

كمتري داشته اند و اين باعث ناراحتي قلعه نويي شد.
ــنا گفت: بازيكن  وي در ادامه حمايت از قلعه نويي به ايس
بزرگ، خواسته هاي بزرگ دارد و اين تدبير امير قلعه نويي بود 
ــايد خيلي از مربيان  كه به خوبي بازيكنان را مديريت كرد. ش
ــان يكي، دو بازيكن بزرگ وجود دارد، نتوانند  وقتي در تيمش

همه مسائل را كنترل و مديريت كنند.

فتح اهللا زاده در پاسخ به اين پرسش كه آيا فرهاد مجيدي 
ــگ از فوتبال  ــردن جام قهرماني لي ــد دارد پس از باال ب قص
ــت ندارد.  ــن موضوعي صح ــد، گفت: چني ــي كن خداحافظ
ــه دهد. او جام را  ــد فعال به فوتبالش ادام ــدي مي خواه مجي
باالي سر مي برد، اما فصل بعد هم در استقالل حضور دارد و 

مي تواند به ما كمك كند.
ــت باشگاه براي فصل  ــتقالل درباره سياس مديرعامل اس
ــازي  روز جمعه مقابل داماش، با قلعه نويي  ــد گفت: پس از ب بع
ــت از تيم  ــه اي داريم و درباره بازيكناني كه ممـــكن اس جلس
ــتقالل اضافه كنيم  ــوند و نفراتي كه مي خواهيم به اس جدا ش
ــنبه يا  ــه ش بحث خواهيم كرد. پيش بيني مي كنم اين جلس
ــود و درباره تمامي مسائل صحبت كنيم.  ــنبه برگزار ش يكش
ــيا عبور كند  ــتقالل وقتي از اين مرحله ليگ قهرمانان آس اس
ــت تيم پاياني برسد، در مرحله بعد با تيم فصل  و به جمع هش
ــبت  آينده بازي خواهد كرد، بنابراين ما بايد تيم قوي تري نس

به امسال ببنديم.
تائيد گل قهرماني استقالل

ــده  ــود ابهامي كه در مورد صحت پنالتي اعالم ش ــا وج ب
ــت، ديروز حسين  ــتقالل در بازي مقابل فوالد وجود داش اس
ــگري، رئيس دپارتمان داوري فدراسيون فوتبال گفت:  عس
ــه اي كه فوالدي ها روي آن اعتراض دارند، بازيكن  در صحن
ــاي فرهاد مجيدي ضربه اي وارد  ــز با پاي چپ خود به پ قرم
كرد كه يك خطاي واضح بود و محسن تركي (داور مسابقه) 

به درستي اعالم پنالتي كرد.

فتح اهللا زاده: قلعه نويي و مجيدي هر دو مي مانند

نه رويانيان استعفا مى كند، نه گل محمدي 
انتقاد اعضاى هيات مديره پرسپوليس از مديرعامل و سرمربى 

ادامه از صفحه اول
ــال معموال با  ــزرگ از فوتب ــك بازيكن ب ــي ي خداحافظ
ــود. دعوت از يك تيم بزرگ  ــريفات خاصي انجام مي ش تش
ــتارگان جهان يا  ــدار خداحافظي برابر تيم س ــا برگزاري دي ي
ــيا مي تواند خداحافظي با شكوهي را رقم بزند.  ــتارگان آس س
اما در فوتبال ايران براي كناره گيري يك بازيكن بزرگ هرگز 
ــي احمدرضا عابدزاده و  ــزرگ (منهاي خداحافظ تيم هاي ب
ــان  حضور تيم بايرن مونيخ) به ايران نيامده اند. حميد درخش
ــپوليس در اين باره به جام جم گفت:  ــوت پرس ديگر پيشكس
ــيار با  ــت بزرگ بايد بس ــا به عنوان يك فوتباليس مهدوي كي
ــرد. هيچ كس نمي تواند  ــكوه از فوتبال خداحافظي مي ك ش
ــرايطي  ــپاهان آن هم در ش ــا كند مهدوي كيا در برابر س ادع
ــت خورده و جام را از دست داده است  ــپوليس شكس كه پرس

خداحافظي باشكوهي داشت.
 درخشان افزود: كناره گيري بازيكنان ايراني از مستطيل 
ــده اي نداشته است.  ــناخته ش ــبز هرگز روال معمول و ش س
ــدا از فوتبال  ــر و ص ــيار غريبانه و بي س ــن بازيكنان يا بس اي
ــازي خداحافظي آنها هيچ  ــد يا اين كه ب ــي كرده ان خداحافظ
ــكوه بزرگان فوتبال اروپا و آسيا  ــباهتي با خداحافظي با ش ش

ندارد. 
ــپوليس يادآور شد: كدام يك  ــرمربي پيشين تيم پرس س
ــاس همچون  ــا در يك بازي حس ــرح دني ــان مط از بازيكن
ــي مي كند؟ حتي اگر  ــال جام حذفي از فوتبال خداحافظ فين
ــيت ايجاد  ــن اتفاق هم بيفتد تا اين اندازه براي آن حساس اي
ــده  ــازماندهي ش ــود. وقتي در فوتبال ايران برنامه س نمي ش
براي خداحافظي بزرگان فوتبال وجود ندارد چاره اي جز اين 

ــد كه مهدوي كيا  فينال جام حذفي را بهترين ميدان  نمي مان
براي خداحافظي خود از فوتبال بداند. 

ــوه خداحافظي مهدوي كيا از فوتبال  وي اظهار كرد: نح
كامال بي برنامه بود. بي شك نبايد در ديداري كه برد و باخت 
براي طرفين اهميت دارد يك بازيكن خداحافظي كند، چون 
ــيار تلخ از  ــت، آن بازيكن با خاطره اي بس ــورت شكس در ص

فوتبال مي رود، همانند اتفاقي كه براي مهدوي كيا افتاد.
خوش استقبال و بد بدرقه 

ــران از همان زماني  ــتاره هاي فوتبال اي ــدام از س هيچ ك
ــناخته  ــروع كردند بازيكن مطرح و ش ــه فوتبال خود را ش ك
ــش در فوتبال ايران  ــه محض درخش ــده اي نبودند، اما ب ش
بسيار مورد توجه قرار گرفتند تا استقبال خوبي از آنها به عمل 
ــتند هيچ كس در  ــي كه آنها رو به افول گذاش ــد. اما زمان بياي
ــا را همراهي و بدرقه نكرد.  ــير خداحافظي از فوتبال آنه مس
ــاهي در اين زمينه گفت: در آلمان تنديس مهدوي كيا  عربش
را ساخته اند اما در ايران حتي نمي توانند يك بازي خداحافظي 
ــاده براي  او برگزار كنند. اگر مهدوي كيا، دايي، پروين و يا  س
ــمند ديگري نمي تواند خداحافظي درستي  هر بازيكن ارزش
ــت كه يك عده افراد  ــد به اين دليل اس ــته باش از فوتبال داش
شهرت طلب كه جايگاه خود را هم نمي شناسند فوتبال ايران 

را قبضه كرده اند و آن را به سمت نابودي مي برند. 
تفاوت از زمين تا آسمان

ــان ايراني(البته اگر بازي  ــاي خداحافظي بازيكن بازي ه
خداحافظي اي در كار باشد) با آنچه كه براي بازيكنان خارجي 
ــمان تفاوت دارد، نكته اي كه  ــود از زمين تا آس برگزار مي ش
ــاره كردند. يك بازي  ــان نيز به آن اش ــاهي و درخش عربش

ــتر مناسبي  ــاس همانند فينال جام حذفي نمي تواند بس حس
ــكوه يك بازيكن باشد. حساسيت هاي  براي خداحافظي با ش
ــابقه باعث مي شود كه جايگاه يك بازيكن  موجود در اين مس
چندان مورد توجه قرار نگيرد و همه نگاه ها به سمت و سويي 

ديگر معطوف باشد. 
ــه مراحلي بايد طي  ــا براي خداحافظي يك بازيكن چ ام
شود و چه كارهايي بايد كرد كه براي مهدوي كيا و بازيكنان 
ــته شدند اين كارها انجام نشد.  بزرگي كه پيش از او بازنشس
بيژن ذوالفقارنسب كارشناس فوتبال در اين رابطه به جام جم 
ــود را طي كند و برنامه ريزي  ــت: هر چيزي بايد اصول خ گف
در آن حرف اول را بزند. حداقل در رابطه با مهدوي كيا چنين 
ــد او در بازي  ــد و در حالي كه گفته ش ــزي ديده نش برنامه ري
ــد چرا  ــتانه با هامبورگ خداحافظي مي كند، معلوم نش دوس

برنامه تغيير كرد.
ــگاه ها در برگزاري بازي خداحافظي  وي افزود: البته باش
چندان تاثيرگذار نيستند، اين فدراسيون است كه بايد در اين 
زمينه برنامه ريزي الزم را انجام بدهد. اگر از دست فدراسيون 

كاري برنيايد از ديگران نبايد خرده گرفت.
ــچ كس نحوه  ــال عنوان كرد: هي ــناس فوتب ــن كارش  اي
ــندد. او بازيكن بزرگي در  خداحافظي مهدوي كيا را نمي پس
فوتبال ما بود و بايد با تشريفات كامل و محترمانه اي از فوتبال 
ــابقه اي از  ــي مي كرد. بهتر بود مهدوي كيا در مس خداحافظ
ــته  ــيت بااليي نداش ــال خداحافظي مي كرد كه حساس فوتب
ــد. اگر قرار باشد در يك بازي رسمي مراسم خداحافظي  باش
ــيت  كمتر  از فوتبال صورت گيرد بايد در يك ديدار با حساس

اين كار انجام شود.
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ــازي دوربين فيلمبرداري در كانال كولر  مردي كه با جاس
خانه همسايه  اش، تصاوير زن همسايه را ضبط و در اينترنت 
و فضاي مجازي منتشر كرده بود، از سوي پليس فتاي استان 

خراسان رضوي دستگير شد. 
ــي اعتراف كرده، با انتشار تصاوير  متهم در بازجويي پليس
خصوصي زن همسايه، قصد داشته وي از شوهرش جدا شود 

تا بتواند با او ازدواج كند. 
به گزارش جام جم، سرهنگ عرفاني، رئيس پليس فتاي 
استان خراسان رضوي در اين باره گفت: زني به پليس فتاي 
ــكايتي عنوان  ــان رضوي مراجعه و با طرح ش ــتان خراس اس
ــت و فضاي مجازي ــر خصوصي اش در اينترن ــرد، تصاوي  ك

ــر شده اند و نمي داند   قرار گرفته و او و خانواده اش دچار دردس
چه كسي و با چه هدفي اين كار را كرده است.

عرفاني افزود: در تحقيقات از شاكي معلوم شد تصاويري 
ــه از وي در اينترنت قرار گرفته، مربوط به زمان هايي بوده  ك

كه او تنها در خانه حضور داشته است. 
مرد همسايه، متهم اينترنتي بود 

ــروع تحقيقات پليس فتا معلوم شد  ــد: با ش وي يادآور ش

متهم فراري در همسايگي خانه شاكي سكونت دارد. 
ــي وارد خانه مرد  ــوران با هماهنگي قضاي ــن مام بنابراي

متهم شدند و او را دستگير و به مركز پليس منتقل كردند.
ــتان خراسان رضوي افزود: متهم  رئيس پليس فتاي اس
ــان در  ــار تصاوير خصوصي زن همسايه ش با اعتراف به انتش
اينترنت، عنوان كرد، مدتي پيش به زن جوان عالقه مند شده 
ــده زن جوان متاهل  ــته اما متوجه ش و قصد ازدواج با او را داش
ــايه از  ــت. بنابراين تصميم گرفته كاري كند كه زن همس اس

شوهرش جدا شود و با او ازدواج كند.
اعتراف متهم 

ــخص  ــان كرد: در ادامه تحقيقات مش عرفاني خاطرنش
ــد، متهم يك روز به بهانه تعمير كولر وارد خانه زن شاكي  ش
ــازي  و  ــده و دوربين فيلمبرداري را در كولر خانه وي جاس ش
ــت. سپس  ــايه فيلمبرداري كرده اس چندروزي از زن همس
تصاوير خصوصي زن همسايه را در فضاي مجازي و اينترنت 

قرار داده تا با اين كار باعث جدايي زوج همسايه شود. 
ــد.  ــن گزارش، متهم با قرار قانوني روانه زندان ش بنابراي

تحقيقات تكميلي از وي ادامه دارد.

فيلمبرداري مخفيانه ازكانال كولر
متهم با انتشار تصاوير خصوصي زن جوان، قصد اخاذي از او را داشت 

ــارق  ــتگيري س ــري 128 تهران نو از دس ــس كالنت رئي
ــيكلت در تعقيب و گريز پليسي در خيابان  سابقه دار موتورس

دماوند خبر داد.
ــت  ــرهنگ جليل موقوفه اي گفت: پانزدهم ارديبهش س
ــتزني در خيابان دماوند  ــت انتظامي هنگام گش ماموران گش
متوجه تردد مشكوك يك دستگاه موتورسيكلت شده و براي 
ــي موضوع به موتورسوار نزديك شدند اما وي با ديدن  بررس
پليس متواري شد.وي افزود: ماموران پس از استعالم از مركز 
پيام متوجه شدند موتورسيكلت ساعاتي پيش به سرقت رفته 
است كه با فرار متهم، عمليات تعقيب و گريز پليسي آغاز شد 
ــيكلت به متهم دستور ايست  و ماموران براي توقف موتورس

دادند ولي وي توجهي به فرمان پليس نكرد.
ــن تعقيب و گريز  ــوران در ادامه اي ــوان كرد: مام وي عن
ــليك تير هوايي،  ــالح با ش ــا رعايت قانون به كارگيري س ب
موتورسيكلت را متوقف و متهم را دستگير كردند. در بازرسي 
ــته كليد، يك قبضه  ــت، يك دس از متهم كه مرتضي نام داش

چاقو و تعدادي ابزارآالت سرقت كشف شد.
ــاره به اين كه متهم از سارقان  ــرهنگ موقوفه اي با اش س
سابقه دار و حرفه اي خودرو و موتورسيكلت در محدوده شرق 
ــت، تصريح كرد: متهم به كالنتري منتقل شد و  پايتخت اس
پس از تشكيل پرونده وي در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي 

فرماندهي انتظامي تهران بزرگ قرار گرفت.

ــتگيري  ــاره به دس رئيس پليس امنيت عمومي تهران با اش
ــايي همچون گذرنامه، اوراق  ــناد و اوراق شناس چهار جاعل اس
هويتي و رواديد در محدوده شهرستان ري، جزئيات پرونده اين 

متهمان را تشريح كرد.
ــا خبرنگار پايگاه  ــرهنگ عليرضا محرابي در گفت وگو ب س
ــاني پليس، گفت: از مدت ها پيش تيم هاي عملياتي  اطالع رس
ــاع خارجه پليس امنيت عمومي تهران بزرگ، از فعاليت   اداره اتب
ــي در محدوده  ــناد و اوراق هويت ــد جعل اس ــه يك بان مجرمان
ــود را در اين ارتباط  ــده و تحقيقات خ ــتان ري با خبر ش شهرس
آغاز كردند تا اين كه در ادامه تحقيقات، هشتم ارديبهشت محل 
اختفاي متهمان كه چهار نفر بودند، شناسايي شد و آنها كه 4 تبعه 

ــتگير شدند .وي افزود: در اين عمليات ضربتي  افغان بودند، دس
ــوران هر چهار متهم را هنگام تحويل گذرنامه هاي افاغنه و  مام
ــي دريافت گذرنامه جعلي،  ــه پول ميان جاعالن و متقاض مبادل
بازداشت و به معاونت عمليات پليس امنيت عمومي تهران بزرگ 
منتقل كردند.رئيس پليس امنيت عمومي تهران يادآور شد: هر 
ــتي  ــناد و اوراق دولتي با همدس چهار عضو اين باند به جعل اس
ــا و فعاليت  ــي از محل اختف ــراف كردند.در بازرس ــر اعت يكديگ
ــه افغاني با تمديد اقامت جعلي، يك  ــان چهار جلد گذرنام متهم
ــفيد بدون  فقره گواهينامه جعلي افغاني و يك جلد گواهينامه س
ــخصات و همچنين چند بطري مشروبات الكلي كشف  درج مش

شد و متهمان به دادسراي ناحيه 9 فرودگاه منتقل شدند.

انهدام باند جعل اسناد دولتي در پايتختسارق سابقه دار خودرو به دام افتاد

ــن در جريان  ــاي آه ــرقت محموله ه ــاي باند س اعض
ــايي و  ــس آگاهي تهران شناس ــان پلي ــات كارآگاه تحقيق

دستگير شدند.
ــاعت 19 هشتم ارديبهشت  به گزارش پليس آگاهي، س
ــال ماموران كالنتري 168 سيزده آبان هنگام گشتزني  امس
ــت زهرا به يك  ــيه اتوبان بهش ــتاهاي حاش در يكي از روس
ــتگاه خودروي خاور كه در حال بارگيري محموله  آهن از  دس

داخل يك گاوداري بود، مشكوك شدند.
ــي موضوع، يكي از افراد  ــا مراجعه ماموران براي بررس ب
حاضر در محل بسرعت با يك دستگاه موتورسيكلت از محل 
ــد؛ اما ماموران سه نفر ديگر را دستگير كردند. در  متواري ش
ــد محموله آهن سرقتي بوده و  ــخص ش تحقيقات اوليه مش
ــته اند كه در ادامه  ــارقان قصد فروش آن به مالخر را داش س
ــراه خودروي خاور و دو متهم  ــروقه هم خريداران اموال مس

ديگر به كالنتري منتقل شدند.
ــيدگي در پايگاه نهم پليس آگاهي، كارآگاهان  با آغاز رس
متوجه شدند فردي به نام اصغر محل گاوداري را اجاره كرده 
ــخص  ــت كه بالفاصله اين ش ــار آنها قرار داده اس و در اختي
ــرقت  ــان حرفه اي در زمينه «س ــي از مجرم ــه عنوان يك ب
ــابقه دار پايگاه نهم پليس آگاهي تهران  محموله»  و متهم س

بزرگ شناسايي شد.
براساس سوابق به دست آمده از اصغر، وي سال گذشته 
ــرقت محموله از سوي كارآگاهان پايگاه نهم  نيز به اتهام س
ــده اما پس از مدت  ــتگير و روانه زندان ش پليس آگاهي دس
ــي با تامين قرار وثيقه از زندان آزاد و بالفاصله پس از  كوتاه
ــرقت هاي خود را همراه دو نفر از  آزادي با اجاره گاوداري، س

متهمان دستگيرشده از سر گرفته است.
كارآگاهان پايگاه نهم پليس آگاهي با شناسايي مخفيگاه 

متهم در منطقه ميدان شوش، وي را دستگير و به پايگاه نهم 
آگاهي منتقل كردند.

ــتمي، رئيس پايگاه نهم  ــرهنگ كارآگاه مرتضي رس س
ــتگيري  ــس آگاهي تهران بزرگ در اين باره گفت: با دس پلي
ــد متهمان  ــخص ش ــم اصلي پرونده و اعترافات او مش مته
ــاي داراي محموله آهن آالت را در مناطق مختلف  خودروه
ــهر سرقت  ــهريار و اسالمش ــتان تهران بويژه مالرد، ش اس
كرده و سپس اموال سرقتي را به گاوداري استيجاري منتقل 
ــي پرونده هاي مشابه، تاكنون تعدادي از  كرده اند كه با بررس
ــايي شده و براي طرح و پيگيري شكايات  مالباختگان شناس
ــزرگ مراجعه  ــس آگاهي تهران ب ــگاه نهم پلي ــود به پاي خ
ــر جرايم ارتكابي  ــايي ديگ ــد. تحقيقات براي شناس كرده ان
ــتور كار كارآگاهان پايگاه نهم  متهمان و مالباختگان در دس

قرار گرفته است.

 كالهبرداري
 با جعل عنوان پليس

ــه حل اختالف  ــوان پليس، به بهان ــردي كه با جعل عن م
ــردي را فريب داده و با جعل امضاي او يك فقره چك ــي، ف  مال

 50 ميليون توماني اش را در بانك نقد كرده و سه دانگ خانه اش 
را به نام خود سند زده بود، در تهران  دستگير شد.

ــرد وكيلي با حضور در  ــه گزارش جام جم، چندي پيش م ب
شعبه 12 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 2 تهران، 

عليه مردي به اتهام كالهبرداري شكايت كرد.
شاكي گفت: موكلم كارمند است و به دليل اختالف مالي با 
ــته بود طلب ميليوني اش را از او بگيرد؛  يكي از اقوامش نتوانس
ــده كه خود را پليس معرفي  ــنا ش تا اين كه يك روز با مردي آش
ــد، اما وي را  ــكل موكلم را حل كن ــرده مي تواند مش ــا ك  و ادع
ــپس 11 ميليون  ــب داده و ابتدا از او دو ميليون تومان و س فري

تومان گرفته و متواري شده است.
ــد: موكلم پس از مدتي وقتي خبري از  مرد وكيل يادآور ش
مرد پليس نشد، براي پيدا كردن او به مركز پليس رفته و متوجه 

شده مرد شياد پليس قالبي بوده و فريبش داده است.
وي خاطرنشان كرد: موكلم در جستجوي مرد كالهبردار 
بوده تا اين كه از طريق بانك اطالع يافته مردي يك فقره چك 
متعلق به وي راـ  كه 50 ميليون تومان بودهـ  نقد كرده است كه 
در ادامه متوجه شده مرد شياد چك را از ميان مدارك وي سرقت 
و آن را نقد كرده است.مرد وكيل يادآور شد: عالوه بر اينها، مرد 
شياد با  تهيه  سند و مبايعه نامه جعلي، سه دانگ خانه موكلم را 

هم به نام خود ثبت كرده و  قصد فروش آن را دارد.
با طرح اين شكايت، چند روز پيش متهم فراري در يكي از 
ــايي و دستگير شد و با انتقال به مركز  محله هاي تهران شناس
ــه دانگ  ــاكي صحت ندارد و س پليس، ادعا كرد گفته هاي ش
ــره چك را بابت طلبي كه از  ــده و يك فق ــه اش را  از او خري خان

شاكي داشته، از او گرفته و از وي كالهبرداري نكرده است.
كارشناسان قضايي، دست جاعل را رو كردند

ــان قضايي  ــض متهم، كارشناس ــي اظهارات متناق در پ
ــده  ــده و امضاي درج ش ــرقت ش ــي امضاي چك س با بررس
ــدند  ــاكي متوجه ش ــه دانگ خانه ش در مبايعه نامه فروش س
ــده در مبايعه نامه و چك 50 ميليون توماني  امضاهاي ثبت ش

جعلي است.
بنا بر اين گزارش،  براي مامور قالبي قرار قانوني صادر شد. 

تحقيقات تكميلي از وي ادامه دارد.

شناسايي اعضاي  باند سرقت محموله هاي آهن در گاوداري 
متهمان مجرمان سابقه داري هستند كه پيش از اين نيز به اين اتهام دستگير و روانه زندان شده بودند

علت آتش سوزي اتوبوس مسافربري اعالم شد
ــي ها، علت تصادف اتوبوس مسافربري با كاميون در محور اهوازـ  هفتكل،  ــتان گفت: پس از بررس فرمانده پليس راه خوزس

تخلف راننده ناشي از تجاوز به چپ و نبود استاندارد الزم در اتوبوس اعالم شد. 
سرهنگ قاسم قدرتي در گفت وگو با ايسنا   افزود: در آتش سوزي اتوبوس مسافربري اسكانيا علل مختلفي تاثير داشت كه 

نقص در طراحي باك و باتري هاي اتوبوس، يكي از اين علت هاست. 
ــتم سيم كشي اتوبوس و وجود مواداشتعا لزا از قبيل پشم شيشه و فايبرگالس، با  ــان كرد: با توجه به نقص سيس وي خاطرنش
ايجاد جرقه در باتري و همزمان تركيدن مخزن هاي گاز كولر اتوبوس، چند انفجار كوچك به وجود آمده و موجب آتش سوزي 

اين وسيله نقليه شده است.

دستگيري دزدان سريالي 
بانك ها در عمليات شبانه

دزدان مسلح مشهد پس از دستگيري، راز دستبرد به پنج 
بانك را فاش كردند.

ــاعت 10و 51 دقيقه سوم ارديبهشت  به گزارش مهر، س
امسال دو سارق وارد بانك ملت شعبه دانش آموز مشهد شده 
ــليك يك تير هوايي و تهديد مشتريان و كاركنان، 70  و با ش

ميليون و 600 هزار تومان را سرقت و فرار كردند.
ــوران كالنتري 36  ــس، مام ــزارش موضوع به پلي ــا گ ب
ــرقت حاضر شدند. در بررسي هاي  ــهرك ناجا در محل س ش
ــخص شد سارقان صورت هاي خود را پوشانده و دو  اوليه مش
قبضه سالح كالشينكف و كلت كمري همراه داشته و پس از 
سرقت با يك دستگاه خودروي پرايد سفيد متواري شده اند.

ــى پرونده ها متوجه شدند طى ماه هاى  ماموران در بررس
ــلحانه ديگر نيز به اين شيوه از  ــته چند فقره سرقت مس گذش
بانك هاى مشهد انجام شده است و احتمال مي رود سرقت ها 

سريالى بوده و از سوى اعضاى يك باند انجام مى شود.
ــس آگاهي، اداره  ــس پلي ــه اين ترتيب، تيم هاي تجس ب
ــس عمليات ويژه  ــم جنايي و پلي ــي مبارزه با جراي تخصص
آگاهي استان، اقدامات اطالعاتي و پليسي ويژه اي را در اين 

زمينه آغاز و سارقان حرفه اي را شناسايي كردند.
ــتگير  ــش نفر از اعضاى اين باند دس در ادامه عمليات، ش
ــلحانه از پنج بانك در  ــرقت مس ــدند كه در بازجويى به س ش
ــهد اعتراف كردند. از پناهگاه سارقان مسلح بانك ها سه  مش
ــري مهمات و پول هاي دزدي و  ــالح جنگي، مقادي قبضه س
همچنين يك دستگاه خودرو كشف شد. بازجويى از متهمان 

ادامه دارد.

 تهديد نوعروس به مرگ 
از سوي يك آشنا

ــي يك زن، آنها را  ــرقت تصاوير خصوص مردي كه با س
ــوهرش ارسال و نوعروس را تهديد به مرگ  براي خانواده ش

مي كرد، تحت تعقيب پليس تهران قرار گرفت.
ــعبه  به گزارش جام جم، چند روز پيش زني با حضور در ش
12 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 2 تهران عليه 
ــرقت تصاوير خصوصي دخترش و تهديد  ــردي به اتهام س م

به قتل شكايت كرد.
ــاكي گفت: چندي پيش دخترم به عقد مردي درآمد و  ش
قرار بود بزودي ازدواج كنند كه فرد غريبه اي  چند بار تصاوير 
خصوصي دخترم را به خانه مان فرستاده و تهديد كرد هر چه 
ــر اين صورت اين تصاوير را به  ــريع تر طالق بگيرد؛ در غي س

خانه دامادمان هم ارسال مي كند.
وي اضافه كرد: مرد مزاحم پس از چند روز دوباره بسته اي 
ــتاد و اين  ــه حاوي تصاوير دخترم بود، به خانه مان فرس را ك
ــود، او را  ــوهرش جدا نش ــما از ش بار تهديد كرد اگر دختر ش
خواهم كشت.شاكي خاطرنشان كرد: دخترم از ترس جانش، 
ــود تا اين كه همان مزاحم اين  ــت از خانه خارج ش نمي توانس
ــرم را تهديد و در ادامه تصاوير وي  ــار در تماس تلفني، دخت ب
ــت هر چه زودتر به   ــتاد و از ما خواس را به خانه دامادمان فرس

خواسته اش عمل كنيم.
ارسال تصاوير خصوصي نوعروس به خانه داماد

ــده و  ــد روزي از خانه مان خارج نش ــد: چن ــادآور ش وي ي
ــتيم تا اين كه دامادم به  ما  ــي در ميان نگذاش موضوع را با كس
ــرش به خانه شان  خبر داد تعدادي از تصاوير خصوصي همس
ارسال و تهديد شده بايد همسرت را طالق دهي، در غير اين 

صورت جان خودت را هم از دست مي دهي.
ــت تا  ــاكي گفت: تهديدهاي مزاحم مرموز ادامه داش ش
ــان  رفته و او را  ــه خانه پدري دامادم ــه او تهديد كرد ب اين ك
خواهد كشت. ما هم از دامادمان خواستيم از خانه خارج نشود 

و در را براي كسي باز نكند.
مزاحم آشنا بود

ــان كرد: براي شناسايي مرد مزاحم، اطراف  وي خاطرنش
ــر گرفتم تا  ــردم و محل را زير نظ ــان كمين ك ــه دامادم خان
ــت به سمت خانه دامادمان  اين كه ديدم، مردي پاكت به دس
مي رود؛ خواستم پاكت را بگيرم كه همان موقع ديدم او يكي 
ــت و پيش از اين هنگام تعمير  ــنايان خانوادگي مان اس از آش
لپ تاب دخترم، تصاوير او را سرقت و برايمان مزاحمت ايجاد 
ــاكي اضافه كرد: با شدت گرفتن درگيري مان،  كرده است.ش
ــتند با  ــتافتند و قصد داش دامادم و خانواده اش به كمكمان ش
سد كردن راه مرد مزاحم، مانع از فرار وي شوند، اما او با تهديد 
ــكايت،  ــد.بنابراين گزارش، با طرح اين ش ــو متواري ش چاق
ــتجو براي  متهم فراري تحت تعقيب پليس قرار گرفت. جس

دستگيري وي ادامه دارد.
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حادثه در جهان
يك كشته و 18 زخمي 
در حادثه سقوط هواپيما

ــيانه هواپيماها در  ــك هواپيما با آش ــه برخورد ي در حادث
ــگاه هوايي مادريد در روز يكشنبه يك خلبان كشته و  نمايش

18 نفر زخمي شدند.
سه افسر پليس، پنج كارگر و ده نفر از تماشاگران كه براي 
تماشاي نمايش هاي هوايي و حركات آكروباتيك هواپيماها 
ــرودگاه كوآترو وينتوس تجمع كرده بودند در اين حادثه  در ف

زخمي شدند.
ــش هوايي در اين  ــاي نماي ــدود 3000 نفر براي تماش ح

محل تجمع كرده بودند.
خلبان كشته شده در اين حادثه، از خلبانان باتجربه جت و 

از مشاوران پدرو مورنس، وزير دفاع اسپانيا بود.
ــود كه در دهه  ــا از نوع HA-200 Saeta ب ــن هواپيم اي
1950 به عنوان جت آموزشي پيشرفته از سوي نيروي هوايي 
ــده بود.ماموران در حال تحقيق هستند تا  ــپانيا ساخته ش اس
ــود. فرودگاه كوآترو  ــخص ش ــقوط اين هواپيما مش علت س
ــرار دارد، موقتا  ــت كيلومتري مادريد ق ــوس كه در هش وينت

بسته شده است./ واحد مركزي خبر
زن خانه دار قرباني شد

ــوي يك متجاوز به عنف در منزلش  زني در هند كه از س
ــت در آتش  ــه دليل مقاوم ــه بود، ب ــه قرار گرفت ــورد حمل م

سوخت.
ــتان هند از زنده سوخته  پليس منطقه هانومگاه در راجس
ــدن يك زن سي ساله به دليل مقاومت در برابر تجاوز خبر  ش
ــه در منطقه نوهر  ــه پليس، اين حادثه اوايل هفت ــه گفت داد.ب

حدود 500 كيلومتري جيپور رخ داد.
براساس اين گزارش، اين زن همراه دختر چهار ساله اش 
ــد تجاوز به وي مخفيانه وارد  ــزل بوده كه متهم به قص در من

خانه او شده است.
افسر رسيدگي به اين پرونده گفت: هنگامي كه زن از خود 
ــان داده و شروع به فرياد كشيدن مي كند، متهم  مقاومت نش

با نفت، او را به آتش مي كشد.
همسر قرباني با شنيدن فريادهاي او بسرعت از مزرعه به 
ــعي مي كند همسرش را نجات دهد اما خود  خانه مي آيد و س

نيز گرفتار آتش مي شود.
متهم دستگير شده و تحقيقات از وي ادامه دارد./ پليس

5 مسافر آمريكايي در آتش سوختند؟
ــريفات در  ــتگاه خودروي تش در پي آتش گرفتن يك دس
منطقه «سن ماتيو» در ايالت كاليفرنيا، پنج زن جان خود را از 
دست دادند.اين پنج زن همراه چهار زن ديگر و راننده در حال 
ــي بودند كه خودروي آنها آتش گرفت. چهار  رفتن به مهمان
زن همراه راننده از مهلكه گريختند اما پنج زن ديگر نتوانستند 

خود را نجات دهند و زنده در آتش سوختند.
ــكي قانوني بخش  ــرول، رئيس اداره پزش روبرت فورك
سن ماتيو گفت: اجساد اين پنج زن پشت پارتيشني كه راننده 
را از مسافران جدا مي كند، پيدا شد. به نظر مي رسيد آنها قصد 
ــتند با باز كردن پنجره هاي خودرو از داخل آن فرار كنند  داش
اما آتش بسرعت به عقب خودرو سرايت و آنها را گرفتار كرده 
ــت.وي افزود: يكي از رهگذران توانسته است سه زن را از  اس
در جلوي خودرو نجات دهد و يكي ديگر از آنها را نيز از پنجره 

خودرو به بيرون كشيده است./ ايسنا
ريزش بالكن خانه در ايتاليا با 3 كشته

ــنبه بر  ــالم كردند اواخر روز يكش ــات ايتاليايى اع مقام
ــم  ــر گروهى كه در حال اجراى مراس اثر ريزش بالكنى بر س

مذهبى بودند، سه نفر كشته شدند.
ــاس اين گزارش، حدود 25 هزار نفر در خيابان هاى  براس
باريك پورتيچى در جنوب ايتاليا تجمع كرده و در حال اجراى 

مراسمى بودند كه اين حادثه رخ داد.
ــصت و هفت و شصت و پنج ساله به همراه يك  دو زن ش

مرد شصت و پنج ساله از قربانيان اين حادثه بودند.
ــت در  ــبب ايجاد وحش ريزش بالكن اين خانه قديمى س

ميان جمعيت شد./ واحد مركزي خبر



تغييرنسبت به ديروزقيمت

13/480/000  ريالسكه تمام بهار آزادي (طرح جديد)
7/080/000ريالنيم سكه
4/320/000 ريالربع سكه

000 / 100 / 3 ريالسكه يك گرمي
1/285/500 رياليك گرم طالي 18 عيار

1476 دالراونس جهانى طال
ارز

24/773 ريالدالر (مركز مبادالت)
35/800 ريالدالر(بازار غيررسمى)
32/518 رياليورو (مركز مبادالت)

47/000 رياليورو (بازار غيررسمى)
4/022 رياليوآن چين (مركز مبادالت)
13/804 رياللير تركيه (مركز مبادالت)

6/744  ريالدرهم امارات (مركز مبادالت)

سكه و طال

افسوس بزرگ سرخ هايادداشت
حجت اله اكبرآبادي / دبير گروه ورزش

ــرايط پرسپوليس در اين فصل بدجوري روي  گفتن از ش
قلب هواداران اين تيم سنگيني مي كند؛ سنگيني از اين حيث 
ــد، بازيكنان اسمي با  ــگاه بريز و بپاش ش كه اين همه در باش

قراردادهاي ميلياردي جذب شدند و آخرش هيچ!
ــرخ ها گوياي اين حقيقت است كه  ــرايط س نگاهي به ش
هركسي را بهر كاري ساخته اند، چه در غير اين صورت نتيجه 
آن مي شود كه در طول يك فصل پرفراز و نشيب با احساسات 
پاك هواداران بازي مي شود و آخرش نيز با رفتن مديري كه 
از مجموعه ديگري سر از پرسپوليس در آورده، همه چيز از نو 
آغاز مي شود. براستي آيا پاياني بر اين تحميل شدن آدم هاي 

غيرفوتبالي به فوتبال و مجموعه ورزش هست؟!
ــت در فينال جام حذفي دنيا  نمي خواهيم بگوييم با شكس
ــت كه  ــيده، اما حرف اين اس ــپوليس به پايان رس براي پرس
ــده،  ــرمايه گذاري و پول هاي هزينه ش آيا نبايد با اين همه س
ــي هوادارانش  ــك جام براي دلخوش ــپوليس صاحب ي پرس
ــل قبل خود را  ــان قول پايان فص ــا امروز روياني ــد؟ آي مي ش
ــپوليس  به يادمي آورد كه گفت چون در نيمه هاي راه به پرس
ــاند، اما  ــم را به قهرماني برس ــده تي ــده، موفق نش اضافه ش
ــپوليس  ــد اين جام را در فصل بعد به هواداران پرس صددرص
ــفانه پرسپوليس در ليگ دوازدهم چوب  ارزاني مي كند. متاس

ــه بخواهيم تمام  ــورد، نه اين  ك ــري مديرانش را خ بي تدبي
ــون به هر حال در  ــردن رويانيان بيندازيم، چ ــا را گ تقصيره
ــته با چند اقدام  ــت و او توانس ــكي نيس نيت خير رويانيان ش
ــتقالل مالي  ــي و اس خوب اقتصادي، در جهت هويت بخش
پرسپوليس حركت كند، اما ايراد اساسي رويانيان اين بود كه 

در انتخاب كادر فني اش از ابتدا راه را اشتباه رفت.
ــاب سرانگشتي  ــرايطي كه با يك حس به هر حال و در ش
پرسپوليس در اين فصل باالي 20 ميليارد تومان هزينه كرده 
ــت، دست خالي ماندن سرخ ها از جام، هنر مي خواست كه  اس

مجموعه مديران، كادر فني و بازيكنان پرسپوليس بخوبي از 
آن بهره مند بودند. به هر حال پرسپوليس اگر فينال حذفي را 
باخت و براي دومين سال متوالي از حضور در ليگ قهرمانان 

آسيا محروم شد، چند دليل خاص دارد.
ــدي در قياس با زالتكو كرانچار، آن  ــي گل محم 1ـ  يحي
ــمند و فكوري نبود كه بتواند با تغيير آهنگ بازي  مربي هوش
ــب، شادابي و طراوت را در بازي تيمش  و تعويض هاي مناس

ايجاد كند.
ــپوليس وزنه هاي  2ـ  در فينال انگار به پاي بازيكنان پرس

ــده بود كه از دوندگي و جنگندگي  ــه كيلويي بسته ش دو و س
ــپوليس كه آن هم  ــول نيز عاجز بودند. بجز دو گل پرس معم
ــم انصاري فرد و محمد  ــت فردي و خالقيت كري روي حرك
ــري از بازيكنان ديده  ــيد، چيز خاص ديگ ــوري به ثمر رس ن
ــانترهاي با برنامه خبري بود و نه حركت هاي  ــد. نه از س نش
ــوت هاي از راه دوري كه  ــپاهان و نه ش عمقي به قلب دفاع س

مي توانست گشاينده حركت سردرگم سرخ ها باشد.
3ـ  مهدوي كيا بايد خيلي زودتر از اينها به بازي مي رفت، 
ــرژي مثبتي كه  ــورت مي گرفت، ان ــن كار ص ــر اي ــا اگ يقين
ــكوها مي آورد،  ــا با خود به درون زمين و روي س مهدوي كي
مي توانست حالل مشكالت و ضعف هاي پرسپوليس در اين 
بازي باشد. كما اين  كه مهدوي كيا در همان پنج دقيقه حضور 
نيز دو سانتر اثرگذار و خطرناك روي دروازه سپاهان داشت.

ــدي بايد بپذيرد كه مربيگري در تيم  4ـ  يحيي گل محم
ــپوليس با تيمي چون صباي قم فرق دارد.  بزرگي چون پرس
در تيمي چون پرسپوليس بايد هم با بازيكنان رفيق بود و هم 
ــد؛ كاري كه يحيي آن را انجام  با آنان حد و مرزي را قائل ش
ــد بازيكن و بويژه  ــز با اخراج موقت چن ــداد و در مواقعي ني ن
ــجام تيمي  ــوال برانگيز با مهدي مهدوي كيا، انس برخورد س
ــپوليس را خدشه دار كرد. يحيي مي تواند در پرسپوليس  پرس
ــروط به آن كه همه عوامل  ــود، مش به مربي بزرگي تبديل ش

موفقيت را مورد توجه قرار دهد.

نكته 2 جام در رسانه ملىحاشيه خبر امروز و فرداي دختران شين آباد
محمد رضاپور/ گروه ورزش

ــاعت و 30 دقيقه به  ــه س اختصاص دادن زماني حدود س
ــابقه هاي فوتبال و حواشي آن، كاري درخور توجه  پخش مس
ــياري از بينندگانش را  ــنبه بس ــون بود كه روز يكش از تلويزي
ــتقالل در اهواز و تعيين  ــاز اس راضي كرد. بازي سرنوشت س
ــت قهرمان جام حذفي توسط پرسپوليس و سپاهان  سرنوش
ــادي را براي طرفداران دو تيم  ــيت هاي زي در تهران، حساس
به همراه داشت كه در اين راستا تلويزيون از پس نقش توامان 

ديداري و شنيداري خود بخوبي برآمد. 
ــت،  ــرار داش ــان ق ــال در اوج هيج ــه فوتب در روزي ك
ــرگرم  ــناخت عالقه مخاطبان خود نقش س تلويزيون با ش
ــرگرم كردن مخاطبان، يكي  ــردن را به عهده گرفت. س ك
ــت؛ چرا كه مخاطب از اين راه  از چند ويژگي تلويزيون اس
ــهري، فرار و  ــارهاي رواني زندگي ش مي تواند از زير بار فش
ــابقه هاي فوتبال از  ــرو كند. در زمان پخش مس ــد ني تجدي
ــام قهرماني در ليگ  ــر جام حذفي گرفته تا ج ــت بر س رقاب
 برتر، تب و تاب و هيجان عالقه مندان در بازي هاي مختلف

ــطه پخش همزمان چند شبكه رسانه ملي به نقطه   به واس
اوج خود رسيد. 

شبكه هاي يك، دو و سه، شما، ورزش و البته شبكه هاي 
ــردم در  ــگاه ها و نگاه هاي م ــن ورزش ــطه بي ــتاني واس اس
ــدند تا به اين ترتيب باز هم تلويزيون  ــهرهاي مختلف ش ش
ــانه سودمند و موثر در زندگي مدرن  خود را به عنوان يك رس

امروز معرفي كند. 

ــاس  ــع تلويزيون در روز برگزاري بازي هاي حس در واق
ــيريني و تلخي لحظه هاي تماشاگران  ليگ و جام حذفي، ش
ــود به طور همزمان  ــا ميليون ها بيننده خ ــگاه ها را ب در ورزش
تقسيم كرد تا ثابت كند رسانه اي است كه مي تواند آگاه كند، 
ــاس را برانگيزاند. صحنه هاي  ــويق كند و احس بياموزد، تش
ــادماني  ــاني بند قرمز، ش ــم و اندوه نوجواني با كاله و پيش غ
ــحالي در اهواز  در چهره جواني با لباس زرد رنگ و موج خوش
ــه در يك آن  ــاتي بود ك ــي، همه و همه احساس ــه رنگ آب ب
ــد.  ــدگان تلويزيون و طرفداران تيم ها رد و بدل ش ــن بينن بي
تلويزيون همچنين زشتي هايي هم به تصوير كشيد تا به قول 
ــي پور مجريان برنامه، بحث  ــفي و عادل فردوس پيمان يوس
ــوان يك ضرورت در  ــازي باز هم به عن تكراري فرهنگ س

ورزشگاه ها مورد توجه قرار بگيرد.
ــاي زننده نيز  ــئوالنه با عوامل رفتاره ــراي برخورد مس ب
ــن عده اي از  ــاي ليزر انداخت ــا پخش صحنه ه ــون ب تلويزي
تماشاگران روي صورت دروازه بان زردها يا نشان دادن دود 
ــپوليس،  حاصل از پرتاب مواد محترقه در بين هواداران پرس
سعي كرد بينندگان را پاي قضاوت صحنه هاي زشت يك روز 
فوتبالي بنشاند تا بلكه در آينده، اين عده با احساس مسئوليت 

بيشتري وارد ورزشگاه ها شوند. 
در آخر اين كه رسانه ملى در هدايت افكار عمومي در يك 
ــي و دنبال كردن نتايج غيرقابل پيش بيني و ايجاد  روز فوتبال
هيجان و ايفاي نقش درست در رقابتي سالم و سرگرم كننده، 
ــاعت و 30 دقيقه پخش فوتبال و حواشي آن  ــه س در زمان س

مسئوليتش را بخوبي پيش برد.

مريم خباز / گروه جامعه

ــي صورت هاي  ــوزد وقتي مي بين ــان مي س دلت برايش
ــان گوشت نو زاييده و مثل تكه چرمي بنفش رنگ  سوخته ش
ــت، دلت  ــچ و تاب خورده اس ــان پي ــروك روي چهره ش و چ
ــان مي سوزد كه موهايشان را از ته تراشيده اند تا وقتي  برايش
ــود،  ــت جراح مي روند تارهاي مو، مزاحم جراحي نش زير دس
ــان مي سوزد، چون سوختن شان در آتش بخاري  دلت برايش
ــين آبادـ  سوژه هاي داغ  ــتاي ش ــانـ  روس از آنها و زادگاهش
ــدن، در تار و پود  ــا نگراني از فراموش ش ــاخت، ام خبري س

ذهن شان نشسته است.
ــده اند،  ــين آبادي فراموش نش ــروز دختران ش ــه تا ام البت
ــاي خوبي هم براي پرداخت ديه و هزينه هاي جراحي  وعده ه
زيبايي به آنها داده شده است، هيات دولت نيز مصوبه اي به نفع 
ــه قرباني حادثه  ــاي ديگري مثل آنها ك ــن بچه ها و بچه ه اي
مي شوند، تصويب كرده است، اما با اين حال هنوز هم دل ها از 

بابت سرنوشت اين دختران نگران است.
ــد  ــن وعده ها و مصوبات باش ــكل هم از همي ــايد مش ش
ــدن از  ــت، اما بيم عمل نش ــان دل خوش كن اس كه ظاهرش
ــاوت عجوالنه در ميان  ــراود. موضوع بدبيني و قض آن مي ت
ــت، بلكه صحبت از تغيير دولت ها، جابه جا شدن پست ها  نيس
ــتاي  ــت بعد از حادثه روس ــت. دول ــكاري آدم هاس و فراموش
ــتخدام  ــين آباد، مصوبه اي تصويب كرد كه تاكيدش بر اس ش
همه دانش آموزاني بود كه قرباني ناايمني مدرسه ها مي شوند؛ 
ــرورش در ديدار با  ــه اي كه اين هفته وزير آموزش و پ مصوب

ــر آن را بر زبان  ــتا بار ديگ ــوزان حادثه ديده اين روس دانش آم
آورد و با استناد به آن به دختران شين آبادي قول داد كه بعد از 

هجده سالگي در وزارت آموزش و پرورش استخدام شوند.
ــي اين حرف ها را  ــم وقتي حميدرضا حاجي باباي نمي دان
ــه  ــت به مدرس مي زد، دختراني كه قبال گفته بودند از بازگش
ــحال بودند؟ معني  ــتند؛ خوش ــي داش ــند، چه حس مي ترس
ــتخدام و داشتن شغل  حرف هاي وزير را درك كردند؟ به اس
ــي  ــت زودتر كس ــان مي خواس فكر مي كردند يا اين كه دلش

فكري به حال صورت ها و بدن هاي سوخته شان بكند؟
ــتخدام در آموزش و پرورش براي دختران يك روستا  اس
كه با ظاهر غيرعادي شان فرصت هاي كمتري براي داشتن 
ــالي دارند، البته امتياز ويژه اي است كه اگر  ــغل در بزرگس ش
ــود حق به حق دار خواهد رسيد، اما سوال اين است  محقق ش
كه اگر دولت دهم جايش را به يازدهم بدهد و دولت دوازدهم 
ــود و همزمان، اين دختران نيز  ــم جايگزين دولت قبلي ش ه
ــاله شوند، آيا وزير دو دولت آينده حاضر است وعده  هجده س
ــي كند؟ البته مي توان حدس زد  ــين را عمل دولت و وزير پيش
ــين در هر  كه درصد وفادار ماندن به مصوبه دولت هاي پيش
ــت، پس اگر دانش آموزان شين آباد  دولتي نزديك به صفر اس
در هجده سالگي خانه نشين ماندند نيز اتفاق تازه اي رخ نداده 
ــن دختران فكر  ــت به امروز اي ــراي همين بهتر اس ــت. ب اس
ــه درمان، حمايت و تولد دوباره  ــم، به امروز كه آنها نياز ب كني
ــت  ــود، بعيد نيس انگيزه هاي تحصيلي دارند كه اگر چنين ش
ــند  تك تك آنها مدارج علمي را طي كنند و به جايگاهي برس

كه هيچ گاه به استخدام در آموزش و پرورش فكر نكنند.
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رنگ آسمان

احترام به شعور مخاطب در سريال هاي ايراني
ــريال هاي  ــه يكي از س ــبيه ب ــريالي ش فرض كنيد س
ــبكه هاي مختلف ماهواره اي  تركيه اي و كلمبيايي كه از ش
ــبكه هاي تلويزيون  ــود، از يكي از ش ــده و مي ش پخش ش
ــد مي كرديم كه  ــياري از ما نق ــا بس ــد، حتم پخش مي ش
ــريال از منطق الزم و كافي برخوردار  ــاختار داستاني  س س
ــت، ضعف تكنيكي دارد، مخاطب را نادان فرض كرده  نيس
ــريال ها صرفا به دليل  و خيلي چيزهاي ديگر، اما همين س
ــت و  ــوارد كه در عرف ما مذموم اس ــي م ــان دادن برخ نش
ــت پخش از تلويزيون را ندارد، مورد توجه عده اي قرار  قابلي

مي گيرد. 
ــريال هاي ماهواره اي به لحاظ  بپذيريم تقريبا تمامي س
ــتاني اصال قابل رقابت با  ــي و تكنيكي و حتي از نظر داس فن
ــخصيت پردازي در سريال هاي  ــت. ش آثار خوب داخلي نيس
ــي زبان تا آنجا معنا دارد كه هر شخصيت  ماهواره هاي فارس
يك يا دو ويژگي مهم داشته باشد و در دسته آدم هاي مثبت، 
ــر پيش مي آيد عمق كافي   ــي يا خنثي قرار بگيرد و كمت منف

داشته و چندبعدي باشد. 
ــتان پردازي نيز اوج و فرودهاي  ــريال ها داس در اين س
ــود   ــبب مي ش ــه س ــادي دارد ك ــيار زي ــي و بس غيرمنطق
ــمكش هاي بي مورد جاي گره افكني و نقطه عطف را  كش

در آنها بگيرد.
ــبان،  ــلطان و ش ــي مانند س ــريال هاي خوب ــر از س اگ
سربداران، دليران تنگستان، روزي روزگاري، شب دهم و 
كلي سريال خوب كه در گذشته ساخته شده  است، بگذريم؛ 
همين يكي دو سال گذشته سريال هايي مثل پايتخت 1 و 2، 
مختارنامه، نابرده رنج، وضعيت سفيد، ساختمان پزشكان 
ــبكه هاي مختلف تلويزيون ساخته و پخش  و پروانه در ش

شده  است. 
ــا مخاطب را آنقدر  ــدام يكي از اين مجموعه ه ــا ك انصاف
ــتان را بدون پشتوانه منطقي  ــت كم گرفته  كه روند داس دس
پيش ببرد يا صرفا با استفاده از زيبايي چهره بازيگران، نمايش 
ــراي جذب مخاطب  ــائل نامتعارف يا هيجانات كاذب ب مس

بهره بگيرد؟ 
تمامي اين سريال هايي كه نام برده شد، بسيار دقيق تر از 
آثار تركيه اي و كلمبيايي شبكه هاي ماهواره اي طراحي شده  
ــب با اصول و قواعد درام دارد و با  ــت؛ فيلمنامه اي متناس اس
همه ضعف هاي احتمالي، كارگردان ها و نويسندگان هنرمند 
ــت همه خط قرمزها  ــورمان تالش كرده اند ضمن رعاي كش
ــه مبادا لحظه اي مخاطب  ــوند ك چنان به واقعيت نزديك ش

احساس كند شعورش ناديده گرفته شده است.

تداوم بارش ها در غرب
احسان مرادي / جام جم

ما كه از اين تيتر با مضمون تكراري خسته نشده ايم، زيرا 
ــود، بلكه  ــر هر روزه درباره بارش، نه تنها تكراري نمي ش خب
بيانگر طراوت و تازگي در مناطقي از ميهن است. بيشتر از ما 

كشاورزان هستند كه مفهوم بارش را درك مي كنند.
ــاهد بارش در مناطق مختلف غربي،  ديروز: در اين روز ش
ــاي زاگرس، مناطقي از  ــمال غربي، دامنه ه جنوب غربي، ش
ــر در دامنه هاي البرز بوديم. اوج  ــز و به صورت پراكنده ت مرك
ــرب، دامنه هاي مركزي زاگرس و  ــا در مناطقي از غ بارش ه
ــي از جنوب غرب رخ داد. در برخي مناطق آبگرفتگي  مناطق

معابر عمومي را شاهد بوديم.
ــامانه بارشي، انتظار داريم  ــيار كند س امروز: با حركت بس
ــده ادامه داشته باشد. اوج  امروز هم بارش ها در مناطق ياد ش
بارش همچنان در مناطقي از غرب، جنوب غرب و دامنه هاي 
ــود. در اين مناطق رگبار،  ــرس مركزي پيش بيني مي ش زاگ

آذرخش و ريزش تگرگ رخ مي دهد.
ــس فردا هم در  ــا فردا و تا حدي پ ــري: بارش ه آينده نگ
ــده تكرار مي شود. همچنين از فردا بعدازظهر با  مناطق ياد ش
ــرد به سمت سواحل درياي خزر، كاهش  نفوذ جريان هاي س

دما و بارش در آن مناطق سرسبز هم شروع خواهد شد.

پلكي احساس
اگر مي دانستيد كه افكارتان چقدر قدرتمند است، هيچ گاه 

حتي براي يك بار ديگر هم منفي فكر نمي كرديد.

نكته
جشن آبرومند
رضا پورعالي/ گروه ورزش

فوتبال ما هرچند سال هاست از كار گروهي فاصله گرفته، 
اما يكشنبه شب خيلي ها به چشم ديدند كه در همين آشفته بازار 

فوتبال هم مي توان با كارگروهي سرفصلي تازه گشود.
ــمان اشكبار هواداران پرسپوليس پس از  بدون شك چش
ــپاهان، حوصله ديدن مراسم اهداي جام  باخت اين تيم به س
قهرماني را نداشت، اما سازمان ليگ همان طور كه وعده داده 
ــتين بار مراسمي در شأن فوتبال ايران تدارك  بود، براي نخس
ــكل از تيم قهرمان تجليل شود. مراسمي  ديد تا به بهترين ش
ــكيل كه در آن نه از اسب استقاللي ها خبري بود  آبرومند و ش
ــي ها كه بيايد و جام قهرماني را  و نه از هوادار جوان پرسپوليس

دور ورزشگاه بچرخاند.
ــكوهاي ورزشگاه آزادي زودتر از  هرچند يكشنبه شب س
آن كه محرم نويدكيا جام قهرماني را باالي سر ببرد خالي شد، 
اما براي ميليون ها بيننده  تلويزيوني ديدن مراسمي كه تا قبل 
از اين در فوتبال بي سابقه بود، كلي تازگي داشت. اين بار براي 
اولين بار از شلوغي هاي هميشگي و افراد اضافي كنار سكوها 
ــته نبود و به تيم قهرمان هم  خبري نبود. جام قهرماني شكس

فله اي مدال ندادند.
ــكل آمدند و ــا لباس هاي متحدالش ــپاهان ب  بازيكنان س

 يكي يكي از دست رئيس فدراسيون، مدال قهرماني گرفتند. 
بعد هم نوبت كاپيتان رسيد تا برفراز سكوي تعبيه شده بايستد 
ــمان، جام  ــورانگيز معلق در آس و در ميان كاغذ رنگي هاي ش
ــان نرفته كه همين  ــر ببرد. هنوز يادم ــي را باالي س قهرمان
ــته با قهر، مراسم جشن قهرماني  ــال گذش نويدكيا چطور س
ــتش  ــپاهاني ها در ليگ را ترك كرد، بدون آن كه حتي دس س

به جام برسد!
ــئول  ــد بايد از مهدي تاج، مس ــم آبرومن ــت اين مراس باب
ــكر كرد و به همه آنها خسته  ــازمان ليگ و همكارانش تش س
ــازمان ليگ براي برگزاري جشن قهرماني  ــيد گفت. س نباش
ــانه ها و  ــئوالن، رس ــات پرتعدادي را با مس جام حذفي جلس
ــورت هايش را هم ديد.  ــزار كرد و ثمره مش ــان برگ كارشناس
ــازمان ليگ از هم اكنون براي جشن قهرماني استقالل در  س
ــه روز جمعه با حضور  ــني ك ــگ برتر هم برنامه دارد؛ جش لي
ــاگران پرشور استقالل، حتي مي تواند پرشورتر از جشن  تماش

سپاهاني ها در ورزشگاه خالي آزادي باشد.

rafie@jamejamonline.ir

بزن در رو رضا رفيع

امروز؛ گراني در مجلس
ــت جمهوري است.  اليوم، آغاز ثبت نام نامزدهاي رياس
ــت كه  ــن اتفاقي اس جل الخالق كه نمي دانيم اين چه حس
عدل، همين امروز نيز مجلس محترم هم دچار نشست ويژه 

گراني مي شود. و اين كم بي معنا نيست ايهالناس!...
ــي كه داريد از  ــت: يعني اي آقايان محترم ترجمه راح
امروز مي رويد سمت وزارت كشور تا با هر نيتي (كه عموما 
ــت؛ والغير) اسم شريف  براي خدا و خدمت به خلق خداس
ــت جمهوري بنويسيد؛ در مسير رفتن به  خود را براي رياس
اين وزارتخانه فخيمه، اگرچه عجله داريد و حق هم داريد؛ 
اما احيانا اگر از دم مجلس عبور كرديد؛ يادتان باشد كه االن 
ــئوالن اجرايي، دارند  نمايندگان ملت با حضور برخي از مس
ــيخته موجود، از خود نقد و  بكوب راجع به گراني لجام گس
نظر ارائه مي دهند و اين يعني كه  اگر رئيس جمهور محترم 
ــويد، اول از همه بايد توسن سركش گراني را مهار كنيد.  ش

مواظب لگد پراني اش هم باشيد.
اولتيماتوم به غول گراني:

اي گراني، ز من شنو سخني
چه شود گر خودت كمي شكني
نشكني؛ مي شوم خودم بشكن

تو فقط جان ما لگد نزني!
ــاري (و نه باري به هر جهت!)؛ كار و ابتكار مجلس در  ب
اظهار گاليه شديداللحن دو هفته پيش از ادامه گراني هاي 
ــئوالن  ــي و فراخواندن مس ــي در و پيكر كاالهاي اساس ب
ــت فوري و البته  ــكيل يك نشس ــور براي تش اجرايي كش
ــيار خوب  غيرعلني در صحن علني مجلس، يك اقدام بس
ــكر دارد.(جايش اينجاست: بچه ها  ــد كه جاي تش مي باش

متشكريم!...)
ــمارند، اما اي كاش  ــي را نمي ش ــب پيشكش دندان اس
ــد. البته خب  ــم جنبيده بودن ــرده اي زودترك به ه يك خ
ــاي خدا تا به االن همچين خيال مي كردند كه دولت  بنده ه
ــه تنهايي از پس اين كار برمي آيد. بس كه خودش از اول  ب
ــم، ني براي كار نكردن  ــه بود ما براي كار كردن آمدي گفت
آمديم. ما هم با خودمان گفتيم كه البد يك چيزي مي داند 
ــي، دولت نگويد  ــد چيزك ــه يك چيزي مي گويد. تا نباش ك

چيزها!...
بسته پيشنهادي: امروز اگر نمايندگان مجلس، روزنامه 
ــفارش مي كنيم كه  جام جم را صبح علي الطلوع خواندند، س
حتما يك نگاهي به اين ستون«بزن در رو» ما هم بيندازند 
ــواالت ايشان از دولت، بسي راهگشاست.  كه براي طرح س
ــده  است كه تنش آفرين  ــين طرح ش با زباني لطيف و دلنش

نباشد:
1ـ  نوايي نوايي نوايي نوايي /  پرايد هفت تومان كجايي 

كجايي؟
ــايند /  گره از قيمت  ــه در خودرومان بگش ــود آيا ك 2ـ  ب

كيلويي آن بگشايند؟
3ـ  كلبه ارزان شود روزي مهيا، غم مخور؟

4ـ  از هر طرف، يك پسرم رفته سوي شهر /  باشد كز آن 
ميانه يكي كارگر شود؟

5ـ  مشكلي دارم زدانشمند مجلس بازپرس /  ارزداران از 
چه وضع ارز بدتر مي كند؟

6ـ  دولت آن است كه بي خون دل آيد به كنار؟
ــاره  ــردبيري اش 7ـ  بگم؟.... باز هم بگم؟... (از اتاق س

مي كنند كه جا نيست؛ از همين جا درز بگير!)

حاشيه خبرحاشيه خبر گورخر ايراني، عامل بيكاري!
مهدي آييني / گروه جامعه

ــال در هيچ جاي دنيا  ــت، تا به ح ــن بهانه ديگر نوبر اس اي
ــوران به عنوان عامل مصيبت، بيكاري يا ركود اقتصادي  جان
ــتاندار فارس هيچ بهانه اي  ــده بودند، اما انگار اس معرفي نش
ــرزميني كه غناي  بهتر از اين براي توجيه بيكاري جوانان س
ــخصي پوشيده نيست،  تاريخي، طبيعي  وفرهنگي آن بر ش
ــيون صنايع و  ــت. او در جمع اعضاي كميس ــدا نكرده اس پي
معادن مجلس گفت: 300 گورخر منطقه حفاظت شده بهرام 
گور به مصيبتي براي مردم استان فارس تبديل شده  است. 

ــراي راضي كردن  ــتدالل را ب ــن اين اس ــادق عابدي ص
ــت آوردن مجوز عمليات معدنكاري در  ــئوالن و به دس مس
ــت. اگر  ــرام گور  به زبان آورده اس ــده به منطقه حفاظت ش
ــال داده ايد  عابدين در مورد  ــا اينجاي كار يك درصد احتم ت
ــته تعدادشان  ــال گذش گورخرهاي منطقه بهرام گور كه س
ــود و حاال به 330 راس كاهش يافته به اصطالح  433 راس ب
ــخنان او آب پاكي را روي دست  مزاح كرده،خواندن ادامه س
ــون او در ادامه عنوان  ــت مي ريزد؛ چ طرفداران محيط زيس
ــت اعالم كرده ايم مردم ني ريز  ــت: به محيط  زيس كرده اس
ــه خانه خود ببرند و  ــر كدام يكي از گورخرها را ب ــد ه حاضرن
از آن بخوبي محافظت كنند تا اجازه بهره برداري از اين معدن 

صادر شود و جوانان ني ريزي از بيكاري نجات يابند.
 با توجه به اين نكته ها و استدالل ها بايد به آقاي استاندار 
ــت كه چهارپاست و شباهت زيادي  ــت اس گفت گورخر درس
ــي دارد، اما نمي توان آن را در  ــه االغ و ديگر چهارپايان اهل ب
ــت كه گورخرها مانند  ــل نگهداري كرد. اين در حالي اس آغ
ــل گورخر در  ــر انقراض قرار دارند و نس ــا در خط يوزپلنگ ه
كشورمان بجز در منطقه حفاظت شده بهرام گور و ذخيره گاه 

زيست كره توران منقرض شده است.
 از اين گذشته ما تجربه فعاليت معدن در مناطق حفاظت 
ــتر از 200  ــده را هم  داريم، براي نمونه تا مدتي قبل بيش ش
ــرد، اما با باز  ــارك ملي كوير زندگي مي ك ــر در پ رأس گورخ
ــه جانوري در اين  ــكاران جمعيت اين  گون ــدن پاي معدن ش

منطقه به صفر رسيد.
ــه خوبي براي  ــده بختگان هم نمون ــه حفاظت ش  منطق
ــده  ــودن احداث معدن در مناطق حفاظت ش ــار ب درك زيانب
است، زيرا تا قبل از شروع عمليات معدنكاري يعني حدود 26 
ــال پيش 15 هزار راس ميش، بز، كل و قوچ در اين منطقه  س
ــفانه تعداد اين  ــت بدانيد كه متاس زندگي مي كرد، جالب اس
جانوران حاال به 150 راس كاهش پيدا كرده است، به همين 
ــروع عمليات  علت نمي توان ادعا كرد منطقه بهرام گور با ش

معدنكاري سرنوشت متفاوتي پيدا خواهد كرد.

مشكالت كهنه سربازان آمريكايي تمامي ندارد
حسين خليلي/ گروه بين الملل

ــانه ها و اخبار آمريكا  ــتان و عراق در رس وقتي نام افغانس
ــور بيش از هر فرد  ــود، كهنه سربازان اين كش آورده مي ش
ــوند. اگر اقشار مختلف جامعه آمريكا  ديگري ناراحت مي ش
فقط شاهد لشكركشي نيروهاي نظامي كشور خود به عراق 
و افغانستان  از تلويزيون بودند  و بارها نسبت به آن اعتراض 
ــربازان ، حضور در اين جنگ هاي  كرده اند، اما اين كهنه س
ــكل ريز  ــا حس كرده و حاال با هزاران مش ــي را دقيق خارج
ــت و پنجه نرم مي كنند. با  ــمي دس ــت روحي و جس و درش
ــتر، مشخص مي شود  ــت زمان و انجام تحقيقات بيش گذش
مشكالت روحي و رواني ناشي از اين جنگ ها پاياني ندارد و 

هر روز اين سربازان را با معضلي جديد رو به رو مي كند. 
ــربازان  ــر رواني اين جنگ ها بر كهنه س ــن تاثي تازه تري
ــته روزنامه  ــزارش روز گذش ــوان در گ ــي را مي ت آمريكاي
ــت ديد. بنا به گزارش اين روزنامه آمريكايي،  واشنگتن پس
ــته در حوادث رانندگي  ميزان مرگ اين افراد از جنگ برگش
ــه با شهروندان عادي، 75 درصد بيشتر است. اين  در مقايس
ــربازاني كه در مناطق مختلف و متعدد  ميزان حتي براي س

جنگي حضور داشته اند، بمراتب بيشتر است. 
دليل اين امر نيز بسيار مشخص است. آنها با عادت هاي 

رانندگي از مناطق جنگي بازگشته اند كه داشتن اين عادات 
در جاده ها و خيابان هاي آمريكا بسيار خطرناك است. عبور 
ــريع از تقاطع ها، ناديده گرفتن خطوط و منحرف شدن از  س
ــت كه از دوران جنگ  روي پل ها را مي توان كارهايي دانس
ــت و هم اكنون جان آنها را به خطر  ــربازان اس همراه اين س
ــتن كمربند   ــادت مرگبار ديگر آنها نبس ــدازد. يك ع مي ان
ــا در زمان جنگ  ــت زيرا  آنه ــگام رانندگي در شهرهاس هن
ــت كمربند خود را  ــودرو، هيچ وق ــراي فرار ناگهاني از خ ب

نمي بستند. 
ــاز جنگ هاي عراق و  ــد، پيش از آغ ــان مي گوين محقق
ــي از تصادفات رانندگي بخش  ــتان، مرگ هاي ناش افغانس
ــكيل مي داد، اما با  ــربازان را تش ــته هاي س عمده اي از كش
ــد. البته اين آمار  ــاع وخيم تر نيز ش ــروع جنگ اين اوض ش
فقط مختص به سربازان مرد نيست. براساس گزارش هاي 
ــرباز فعال در جنگ هاي عراق و افغانستان  موجود، زنان س
در مقايسه با زنان عادي آمريكا، 38 درصد بيشتر در معرض 

اين مشكل هستند. 
ــان امور نظامي  ــان و كارشناس ــد محقق به نظر مي رس
ــي و  ــد عالوه بر خودكش ــال باي ــكا، ح ــي آمري و تحقيقات
ــكالت ذهني، خطر باالي تصادفات را نيز بر مشكالت  مش

كهنه سربازان اضافه كنند.  

 حباب هايي كه 
بيماري ها را هدف قرار مي دهد

ــا بيماري ها  ــالح جديدي را براي مبارزه ب ــكان س پزش
ــر آن حتي از يك  ــت كه قط ــالح حبابي اس يافته اند. اين س
ــيار كوچك نه  ــت. اين حباب هاي بس ــو هم كمتر اس تار م
ــخيص دهد، بلكه مي توان از  تنها مي تواند بيماري ها را تش
ــگيري از بيماري هاي مختلف  آنها براي درمان و حتي پيش
ــخيص  ــتفاده كرد. تاكنون از اين حباب ها براي تش هم اس
ــزي، بيماري هاي  ــكته مغ ــان بيماري هايي مانند س و درم
ــي استفاده  ــرطاني، گرفتگي عروق و بيماري هاي تنفس س
ــت و محققان اميدوارند بتوانند در آينده اي نزديك  ــده اس ش
ــخيص و درمان بيماري هايي مانند  از اين حباب ها براي تش

آلزايمر، پاركينسون و افسردگي هم استفاده كنند.
ــاده چربي مانندي  ــتفاده از م ــطح اين حباب ها با اس س
ــانده مي شود كه به آساني تجزيه مي شود. داروها روي  پوش
اين سطح بارگذاري مي شود و پس از ورود حباب ها به داخل 
ــتفاده از امواج فراصوت آنها را هدف قرار مي دهد.  بدن، با اس

به اين ترتيب دارو در محل مورد نظر آزاد مي شود. 
ــاني يا  ــه با ديگر روش هاي دارورس اين روش در مقايس
ــري برخوردار  ــي از عوارض جانبي كمت ــاي داروي درمان ه
ــان مي دهد استفاده  ــده نش ــي هاي انجام ش ــت. بررس اس
ــم و  ــي مانند آس ــن روش در درمان بيماري هاي تنفس از اي
ــيمي درماني از نتايج بسيار موفقيت آميزي برخوردار بوده  ش
است و مي تواند در آينده اي نزديك جان بسياري از بيماران 

از جمله بيماران سرطاني را از خطر مرگ نجات دهد. 
ــكان اميدوارند بتوانند تا سه سال آينده از اين روش  پزش
ــترده استفاده  ــيعي از بيماري ها به طور گس براي طيف وس
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