
JAM-E-JAM  Vol.14 - No. 3686.WED\MAY.8.2013  چهار شنبه 18 ارديبهشت   1392/ 27 جمادى الثانى  1434/ 8   مي  2013/ سال چهاردهم/  شماره  3686/ قيمت 300 تومان

www.jamejamonline.irروزنامه فرهنگي- اجتماعي صبح ايران20 صفحه +   تپش  16 صفحه

تپش

21

 سالم دوباره به زندگى
 پس از 30دقيقه 
جدال با مرگ

فرصت 10 ساعته رسانه ملي  به هر نامزد
 وزير كشور: رسانه ملى همواره نقش اساسى اش را در خلق حماسه سياسى ايفا كرده است

ضرغامى در همايش افق رسانه اعالم كرد:

ــي و يكمين نشست افق  ــانه ملي در س رئيس رس
ــه سياسي»  ــانه كه با موضوع  «انتخابات، حماس رس
ــانه ملي در سالن  ــازان و مديران رس با حضور برنامه س
ــيما برگزار شد، گفت:  ــازمان صداوس همايش هاي س
ــده تبليغي در شبكه هاي صداوسيما  امكانات فراهم ش
ــت كه نامزدهاي رياست جمهوري نياز به  در حدي اس
ــتفاده از ظرفيت هاي محدود ديگر  صرف هزينه و اس

ندارند.
ــازمان  ــد مركزي خبر، رئيس س ــزارش واح به گ
ــاره به رعايت جدي اصل بي طرفي  ــيما با اش صداوس
در برنامه هاي رسانه افزود: توزيع برنامه هاي تبليغاتي 
نامزدها در جدول پخش براساس اصول علمي خواهد 
ــرانجام با قرعه كشي، جدول نهايي تنظيم و  بود كه  س

رسانه اي خواهد شد.
ــش  ــتمر، افزاي ــاني مس ــي، اطالع رس ضرغام
آگاهي هاي علمي براي انتخاب اصلح، ترسيم سالمت 

ــات و نمايش فرآيندهاي مردمي  و قانونمندي انتخاب
ــاي تخريبي  ــنگري در برنامه ه ــراي آن، روش در اج
رسانه هاي معاند، آرامش بخشي به جامعه، ايجاد شور 
ــي  ــرك الزم براي حضور مردم و نمايش حماس و تح
ــداري و برنامه محوري  ــن حضور تاريخي، اخالق م اي
ــان واقع بيني،  ــا، ترويج گفتم ــاي نامزده در برنامه ه
ــابه در كشورهاي مدعي  نگاه تطبيقي با انتخابات مش
ــت ايجاد وحدت و تحكيم  ــي، تالش در جه دموكراس
ــجام ملي از جمله سياست هاي رسانه ملي در اين  انس
انتخابات است.رئيس رسانه ملي برنامه هاي انتخاباتي 
ــانه ها را از جمله آسيب هاي انتخاباتي  زودرس در رس
ــت و گفت: رسانه ملي با طرح زمان بندي معقول  دانس
ــده، اقدامات خود را در موقع مقرر آغاز كرد  و تجربه ش
ــاعت برنامه هاي  ــا روز انتخابات حداقل 2000 س و ت
ــري و استاني  ــبكه هاي سراس متنوع انتخاباتي در ش
ــي افزود: طبق  ــانه مل ــش خواهد كرد. رئيس رس پخ

ــنجي هاي انجام گرفته در طول سال گذشته و  نظرس
ــده انتخاباتي به طور  ــس از پخش چند برنامه پربينن پ
ــاركت مردم در  ــل 15 درصد رقم مش ــن حداق ميانگي

انتخابات افزايش يافته است.
ــاره به دستاوردهاي نظام و خدمات  ضرغامي با اش
ــور گفت: رويدادهاي  ــالمي در سراسر كش دولت اس
ــا و انجام خدمات رفاهي به مردم  ملي و افتتاح طرح ه
ــا رعايت اصول و  ــويش دولت به طور معمول و ب از س

سياست هاي تبليغاتي سازمان منعكس خواهد شد.
 نقش اساسي رسانه ملي 

در خلق حماسه سياسي
ــت: با ايجاد  ــم در اين همايش گف ــور ه وزير كش
ــر كشور، شمار اين  ــعبه اخذ راي در سراس 20 هزار ش
ــن دوره انتخابات  ــزاري يازدهمي ــراي برگ ــعب ب ش
رياست جمهوري و چهارمين دوره انتخابات شوراهاي 
اسالمي شهر و روستا به 67 هزار شعبه افزايش يافت. 

ــمنان شكست خورده  مصطفي محمدنجار افزود:دش
انقالب اسالمي در آستانه هر دوره از برگزاري انتخابات 
در كشورمان درصدد جلوگيري از حضور گسترده مردم 

در انتخابات يا كمرنگ كردن حضور آنان هستند.
وي گفت: وزارت كشور طبق رسالت و ماموريت ذاتي 
ــرايطي، نهمين دوره انتخابات  و خطيرش در چنين ش
ــوراي اسالمي را پس از فتنه 88 با همكاري  مجلس ش
ــه رهبر معظم  ــت برگزار كرد ك ــانه ملي با موفقي رس
ــالب نيز از آن ابراز رضايت كردند. نجار همچنين با  انق
اشاره به نام نويسي از داوطلبان نامزدي چهارمين دوره 
ــان اين داوطلبان، 207  ــوراها گفت: از مي انتخابات ش
ــامل  ده هزار و  هزار و 577 عضو اصلي و علي البدل، ش
184 عضو شوراهاي اسالمي شهرها و 197 هزار و 393 
 عضو شوراهاي اسالمي روستاها با آراي مردم انتخاب 

مي شوند.
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مجلس از توضيحات دولت 
درباره گراني ها قانع نشد

مصري : وزراى دولت تعهد دادند كارهايى براى مهار گرانى ها 
انجام دهند،  نمايندگان  نيز به تعهدات آنها اعتماد دارند

ــور تمام تيم اقتصادي دولت در  با  وجود حض
ــه غيرعلني مجلس براي بررسي گراني ها،  جلس
ــدد خود از  ــاي متع ــدگان در اظهارنظره نماين
 داليل ابراز شده براي اين موضوع ابراز نارضايتي 

كردند.
ــه گزارش خبرنگار، ما پس از چند بار حضور  ب
نيافتن مقامات دولتي در جلسات غيرعلني تعيين 
ــن دليل، ديروز  ــات به همي ــده و لغو اين جلس ش
ــتر مقام هاي موثر تيم اقتصادي  ــرانجام بيش س
ــاد و دارايي، صنعت،  ــامل وزراي اقتص دولت ش
ــاورزي و رئيس كل  ــدن و تجارت، جهادكش مع
ــور يافتند و به  ــتان حض بانك مركزي در بهارس

پرسش هاي مجلسي ها پاسخ دادند.
ــيد چندان  ــه نظر نمي رس ــخ هايي كه ب پاس
ــه به  دليل  ــد. با اين ك ــس را قانع كرده باش مجل
ــدگان از  ــتر نماين ــه، بيش غيرعلني بودن جلس
اظهار نظر كامل و شفاف درباره مباحث ردوبدل 
ــا در اظهارات و  ــودداري مي كردند؛ ام ــده خ ش
ــانه ها،  ــاي پراكنده نمايندگان با رس گفت وگوه
ــده  ــت ابراز نارضايتي از داليل اعالم ش بصراح
ــم مي خورد. اين امر  دولت براي گراني ها به چش
ــمي  ــوس بود كه در گزارش رس ــا جايي محس ت
ــخنگوي هيات رئيسه  كه عبدالرضا مصري، س

ــانه  ــه به رس ــس درباره محتواي اين جلس مجل
ــت و قانع  ــر اثري از رضاي ــالم كرد، نيز كمت اع
ــدن به چشم مي خورد به حدي كه وي با طعنه  ش
ــرد كه تيم اقتصادي تعهداتي براي حل  اظهار ك
ــه داده و مجلس نيز به  ــا به مجلس ارائ گراني ه

تعهدات آنها اعتماد دارد. 
 تعهدات دولت

ــه مجلس از تعهدات  سخنگوي هيات رئيس
ــت، معدن و  ــزي، وزير صنع ــس بانك مرك رئي
تجارت و وزير كشاورزي در صحن علني مجلس 

براي مهار تورم و نقدينگي خبر داد.
به گزارش مهر، عبدالرضا مصري در خصوص 
جلسه غيرعلني ديروز درباره بررسي علل افزايش 
قيمت كاالهاي اساسي گفت: نمايندگان در اين 
ــي را درخصوص  ــناد مدارك ــه نمودار و اس جلس
ــد و بحث هاي  ــه دادن ــا ارائ ــش قيمت ه افزاي
ــي در خصوص افزايش قيمت در بازار ارز،  اساس
كاالهاي اساسي و خودرو مطرح كردند. نماينده 
ــاه در مجلس با اشاره به اظهارات  مردم كرمانش
رئيس كل بانك مركزي، وزير كشاورزي و وزير 
ــه غيرعلني در  ــت، معدن و تجارت در جلس صنع

خصوص نتيجه اين جلسه گفت: 
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 البرز، كردستان وشهرستان اليگودرز(لرستان)

پدر و مادر محمد 
جزئيات حادثه تلخي را 
كه براي فرزندشان
 رخ داد، شرح مي دهند

اقتصاد
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 وزير اقتصاد: نيازي به تغيير 
نرخ سود بانكي نيست

سارقان دركمين گله هاي عشاير
افزايش سرقت رمه هاي عشاير در سال هاي اخير در كنار  ديگر مشكالت، 

آنها را به تغيير سبك زندگي و سكونت دائم سوق داده است
عشاير كشور در حالي از كمبودها و مشكالت 
ــي و بهداشتي  متعددي  در حوزه خدماتي، آموزش
ــام آنها در  ــرقت احش رنج مي برند كه افزايش س
ــي را بر آنها  ــج مضاعف ــر نيز، رن ــال هاي اخي س

تحميل كرده است.
گله هاي گوسفند و بز تنها سرمايه عشاير است 
ــت مي كنند، اما بيم سرقت و  كه از طريق آن معيش
از كف رفتن همين اندك سرمايه نيز همواره هنگام 
ــير كوچ به سمت  ــالق و بويژه در مس اتراق در قش
ــت؛ اما نكته نگران كننده  ييالق، وجود داشته اس
و قابل تامل، افزايش بي سابقه اين گونه سرقت ها 
ــه گاه به  ــت، به طوري ك ــر اس ــال هاي اخي در س

ــت؛  ــده اس ــلحانه نيز منجر ش ــرقت هاي مس س
ــايش و آرامش و خواب شبانه را  ــاله اي كه آس مس
ــا را متقاعد كند  ــياري از آنه ــاير ربوده تا بس از عش
ــدادي خود را رها كرده و  ــه روش زندگي آبا و اج ك
سكونت دائم و حفاظت از اندك مال خود را به وضع 
موجود و مشكالتش ترجيح دهند. شرايط سخت 
ــت كه هرساله از جمعيت  ــده اس موجود موجب ش
ــود، به طوري كه طي  ــور كاسته ش عشايري كش
ــال هاي گذشته نيمي از عشاير كوچرو در استان  س
ــايري  ــت از زندگي عش كهگيلويه و بويراحمد دس

كشيده  و به زندگي شهري و روستايي رو آورده اند
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اعالم فهرست 
جديد خودروهاي 

مجاز وارداتي
 نام هايي چون تويوتا، بنز، بي ام و
 و  پورشه در فهرست خودروهاي 
مجاز وارداتي به چشم نمي خورد

ــاز براي  ــواري مج ــت خودروهاي س فهرس
واردات در سال 1392  با تغيير زياد منتشر شد.

ــعه  ــازمان توس ــه گزارش خبرگزاري ها ، س ب
ــامي 25 خودروي سواري مجاز  تجارت ديروز  اس
ــال 1392 را اعالم كرد كه بين  براي واردات در س
ــروف مانند بنز،  ــياري از برندهاي مع ــا نام بس آنه

پورشه و تويوتا به چشم نمي خورد. 
ــواري مجاز  ــت 25 تايي خودروهاي س فهرس
ــال 1392 شامل خودروهاي كره اي  وارداتي در س
(كيا و هيونداي)، چيني (SAIC موتور)، ايتاليايي 
(فيات و آلفا رومئو)، ژاپني (هوندا و ميتسوبيشي)، 

آلماني (ABT) و سوئدي (ولوو) مي شود. 
اين 25 مدل خودرو قرار است توسط 8 شركت 

نمايندگي وارد كشور شود. 
ــه  ــت اولي ــه در فهرس ــت ك ــب اينجاس جال
ــال  ــواري مجاز براي واردات در س خودروهاي س
ــه، بنز،  ــام برندهاي مطرحي مانند پورش جاري ن
ــان به  ــا، رنو، مازراتي ، مزدا  و  نيس ــي ام و، تويوت ب
ــم نمي خورد. به اين ترتيب اين خودروها فعال  چش

اجازه ورود به ايران را در سال جاري ندارند. 
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جدايي قطعي قلعه نويي از استقالل
معاون اجرايي باشگاه استقالل از جدايي امير قلعه نويي 
ــباب امارات از جمع آبي پوشان خبر  بعد از ديدار مقابل الش

داد.
ــي مبني  بر تمديد  ــايعات فراوان اين روزها ش

ــان به گوش  قرارداد امير قلعه نويي با آبي پوش
ــد كه به نظر مي رسد اين اتفاق در حال  مي رس

ــرمربي كنوني استقالل از  ــت و س رخ دادن اس

اين تيم جدا خواهد شد.
ــتقالل با اعالم خبر  ــگاه اس ــر عرب، معاون اجرايي باش امي
جدايي امير قلعه نويي به فارس  گفت: وي چند پيشنهاد داخلي 
و خارجي دارد و  دو  ،  سه  تيم از كشورهاي حوزه  خليج فارس 
ــوي ديگر  ــتخدام وي با او تماس گرفتند، از س براي اس
مي دانم كه قلعه نويي پيشنهادهاي فراواني از تيم هاي 
ديگر دارد و او  به طور قطع از استقالل جدا خواهد شد.

 پوتين: اجازه سرنگوني
 حكومت سوريه را نمي دهيم

پايگاه اطالع رساني دبكا، وابسته به محافل نظامي 
ــازمان  ــتي و نزديك به س و اطالعاتي رژيم صهيونيس
ــدار تند  ــي از هش ــات ارتش اين رژيم در گزارش اطالع
والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه به بنيامين نتانياهو، 
ــرائيل به قلمرو سوريه خبر  درخصوص ادامه حمالت اس
داده است.به گزارش فارس، خبرگزاري ها دوشنبه شب از 
تماس تلفني بين نتانياهو و پوتين خبر داده بودند، اما دبكا 
مطالبي را فاش كرده كه ظاهرا از منابع خاص اطالعاتي 
خود دريافت كرده است. پوتين همچنين تاكيد كرده است 
كه نه به اسرائيل، نه به آمريكا و نه به هيچ كشور ديگري 
ــرنگون كنند.  ــوريه را س اجازه نمي دهد كه حكومت س
پوتين در اين مكالمه تلفني به نحوه پاسخگويي روس ها 
ــوريه اشاره نكرده، اما تصريح  به حمالت آتي به خاك س
ــوريه به سالح هاي  ــتور تسهيل تجهيز س كرده كه دس

پيشرفته روسي را صادر  كرده است.

 حوادث

 3 برادر
 زنان ربوده شده 
را در خانه اشان 
زندانى كرده 
بودند

تغيير سياست ارزي 
را در دستور كار 
نداريم و همان روال 
گذشته را در بازار ارز 
دنبال مي كنيم

 پيدا شدن 3 زن
  پس از 10 سال در آمريكا

19

16

 9 الى11

 زنان
را

0س از 10 سال در سسيس يينرررخ سود بانكي ن
ااياست يير س رريي ييتغ
را در دست

مميم و همان ندار
گذشته را در با

دنبال مي
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نظرسنجي هاي سرنوشت ساز در راه است
با گذشت اولين روز از مهلت ثبت نام نامزدهاي انتخابات 
رياست جمهوري، هنوز تكليف نامزد نهايي دو ائتالف اصلي 
ــان يعني 2+1 (قاليبافـ  حدادـ   واليتي) و ائتالف  اصولگراي
ــحاق، ابوترابي)  پنجگانه (باهنر، متكي، پورمحمدي، آل اس
ــا به فعاليت  ــت و در اين ابهام، نامزده ــده اس ــخص نش مش

انفرادي و خارج از ائتالف مشغول هستند.
ــين نجابت، سخنگوي  ــته، نشست خبري حس روز گذش

ستاد انتخاباتي دكتر غالمعلي حدادعادل برگزار شد.
ــر  ــالف نظ ــالف 2+1 را  اخت ــي در ائت ــالف اصل او اخت
ــيدن به ائتالف» عنوان كرده و گفته  ــاز و كار  رس ــر « س برس
ــتقل در حال انجام  ــا پنج نهاد مس ــت: هم اكنون چهار ت اس
ــتند و نتايج آنها نيز در اختيار ما  ــنجي هاي علمي هس نظرس
ــنجي هاي سرنوشت ساز  قرار مي گيرد. با اين اوصاف، نظرس
در راه است و بزودي با انتشار تدريجي آنها در محافل سياسي، 

فضاي انتخاباتي در كشور گرم تر و حساس تر خواهد شد.
واليتي و زبان جهاني

ــع  ــي در جم ــر واليت علي اكب
دانشجويان تبريزي بار ديگر بر برگ 
ــر نامزدها  ــبت به ديگ برنده اش نس
ــار اين موضوع  ــد كرده و با اظه تاكي
ــته اي قابل حل  ــوع هس ــه موض ك
است، گفته «مذاكره، مذاكره كننده 
ــده نيز بايد  ــد و مذاكره كنن مي خواه

فردي كاردان باشد، مذاكره كننده بايد با زبان بين الملل آشنا 
باشد، ما اين توانمندي را داريم كه هم انرژي هسته اي را حفظ 

كنيم و هم رابطه خود را با دنيا بهبود ببخشيم.»
فيلمسازان نسل دومي، فيلم انتخاباتي مي سازند

ــاخت فيلم  ــوال نامزدها، س ــته معم ــات گذش در انتخاب
انتخاباتي خود را به كارگردانان باسابقه مي سپردند، اما به نظر 
ــد در انتخابات يازدهم اين كارگردانان جوان هستند  مي رس
كه پا به اين وادي گذاشته اند.  سامان سالور، كارگردان جوان 
ــت فيلم  ــم تدفين» قرار اس فيلم «چند كيلو خرما براي مراس
ــالم ابوترابي فرد، نايب رئيس مجلس  انتخاباتي حجت االس
شوراي اسالمي و از اعضاي ائتالف پنجگانه را بسازد.  گفته 
مي شود بهروز شعيبي، بازيگر نقش روحاني جوان فيلم طال و 
مس  هم  فيلم انتخاباتي محمدباقر قاليباف را خواهد ساخت. 
از فريدون جيراني نيز  به عنوان سازنده فيلم انتخاباتي حسن 

روحاني نام برده مي شود.
هاشمي مي آيد؟

ــد روزنامه نگار  ــته چن روز گذش
در  ــان  اصالح طلب ــه  ب ــك  نزدي
ــازي  مج ــي  اجتماع ــبكه هاي  ش
ــالم كرده اند كه حضور  همزمان اع
ــات  ــنجاني در انتخاب هاشمي رفس
ــت و او بزودي رسما  قطعي شده اس

اعالم حضور خواهد كرد. 
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى ديروز گفته است اگر احساس 
ــديد اختالفات در   كنم حضور من مخل وحدت و موجب تش

كشور است، ورود نمى كنم.
در همين حال سيدمحمد خاتمي نيز با تاكيد بر«نيامدن» 
خود و آمدن مشروط هاشمي گفته است: آمدن من براي مردم 

و خودم هزينه دارد و در نتيجه در انتخابات نامزد نمي شوم. 
 مشايي: وقت پاك كردن كينه ها و نفرت هاست

ــفنديار رحيم مشايي، در توضيح و تشريح فلسفه شعار  اس
ــاره به نام خودش«اسفنديار» و بازي كلمات با  «بهار» با اش
اسفند و اسفنديار و بهار گفته است: اسفنديارم ولي كينه اي از 
رستم در دل ندارم؛ فصل حماسه فصل پاك كردن كينه ها و 
زدودن نفرت هاست... به بهانه بهار از اسفند دعوت مي كنند، 
ــت به زمستان دارد و رو به بهار. گناه  ــفند پش يادمان نرود اس
ــام مردم عادت  ــفنديارم و از قديم االي ــت كه يار اس اين اس
ــم بد را از خود دور كنند و ساحت  ــوزاندن ما چش كرده اند با س
ــي مردان و زنان پاك، آگاه و هوشيار و با بصيرت ايران  قدس
ــخنان به ظاهر شاعرانه  ــالمي در امان بماند. اين س عزيز اس
ــاني از آغاز قريب الوقوع فعاليت هاي  ــايي، مي تواند نش مش

علني انتخاباتي او هم باشد.
حمله همزمان قاليباف به هاشمي و خاتمي

ــهردار  ــاف، ش ــر قاليب محمدباق
تهران و عضو ائتالف 2+1 همزمان 
ــمي يا  با افزايش احتمال حضور هاش
ــتراتژي نقد  خاتمي در انتخابات،  اس
ــمي و خاتمي را  ــه هاش ــان ب همزم

درپيش گرفته است.
ــا فارس  ــه ب ــاف در مصاحب قاليب

بصراحت گفته است: دولت هاشمي مديريت جهادي را حذف 
ــت، ريشه در دولت  كرد و بداخالقي هاي امروز عرصه سياس
ــهردار تهران كه اميد دارد با حضور خاتمي  اصالحات دارد.ش
يا هاشمي، اصولگرايان بر نامزدي او اجماع كنند، تاكيد كرده 
ــان (آيت اهللا هاشمي رفسنجاني)  ــت: بنده يك  بار با ايش اس
رقابت كردم و اگر ايشان مجددا بيايند، باز هم با ايشان رقابت 

مي كنم و حتما در صحنه هستم.
هشدار درباره سوء استفاده انتخاباتي

از مراسم ارتحال امام(ره)
ــئول در ستاد  ــال هاي اخير، يك مس براي اولين بار در س
ــبت به سوءاستفاده انتخاباتي از  ارتحال امام خميني(ره) نس
ــدار داد و خواستار چاره انديشي مسئوالن در  اين مراسم هش

اين خصوص شد.
ــئول كميته اطالع رساني ستاد ارتحال  هادي صادق، مس
ــم ارتحال امام خميني(ره) نبايد  امام خميني(ره) گفت: مراس
ــي و  ــكوي پرش و تريبون تبليغاتي جريان هاي سياس به س
ــد در اين خصوص  ــئوالن نيز باي ــود و مس نامزدها تبديل ش

چاره انديشي كنند.

در اولين روز ثبت نام داوطلبان انتخابات رياست جمهوري، 
بيش از 60 نفر با حضور در ستاد انتخابات كشور نامنويسي 

كردند. 
ــتور وزير كشور براي آغاز فرآيند اجرايي  همزمان با دس
رياست جمهوري، ثبت نام داوطلبان از ساعت 8 صبح ديروز 
شروع شد و مصطفي محمدنجار طي سخناني از داوطلبان 
ــت جمهوري  نامزدي براي انتخابات يازدهمين دوره رياس
درخواست كرد ثبت نام خود را به آخرين روز موكول نكنند تا 

در روز پاياني، ستاد انتخابات كشور دچار ازدحام نشود. 
ــن روز ثبت نام نامزدها،  ــه گزارش ايرنا، ديروز در اولي ب
ــي قبل براي  ــاخصي كه از مدت ــر از چهره هاي ش ــد نف چن
ــتاد  ــالم آمادگي كرده بودند به س ــور در انتخابات اع حض
ــام كردند كه عبارت بودند از  ــور رفته و ثبت ن انتخابات كش
حسن روحاني، كامران باقري لنكراني، محمد سعيدي كيا، 

صادق واعظ زاده و مصطفي كواكبيان. 
ــتاد  صادق واعظ زاده اولين چهره اي بود كه ديروز به س
ــت نام، ابراز  ــور رفت. وي پس از ثب ــات وزارت كش انتخاب
اميدواري كرد كه با خارج كردن دولت از مركز جار و جنجال 

سياسي بتوان سرعت پيشرفت كشور را تندتر كرد.
 همراهان ثبت نام كنندگان

ــا نكته اي كه ديروز خيلي جلب توجه مي كرد افرادي  ام
ــي را در زمان ثبت نام همراهي  ــد كه چهره هاي سياس بودن

مي كردند. 
ــي، رئيس مركز تحقيقات  ــن روحان به عنوان مثال حس
ــخيص مصلحت نظام همراه علي  ــتراتژيك مجمع تش اس
يونسي، وزير اطالعات دولت اصالحات، سيدرضا اكرمي، 
ــارز، محمدرضا نعمت زاده، وزير  ــو جامعه روحانيت مب عض
صنايع و اكبر تركان، وزير دفاع و راه و ترابري در دولت هاي 
اول و دوم آيت اهللا هاشمي رفسنجاني، وارد ستاد انتخابات 
ــركت در انتخابات يازدهمين دوره  ــد و براي ش ــور ش كش

رياست جمهوري ثبت نام كرد.
ــينيان، صادق محصولي، پرويز داوودي و  روح اهللا حس

ــران باقري  ــرادي بودند كه كام ــليماني هم اف ــد س محم
لنكراني را در زمان ثبت نام همراهي مي كردند. 

محمد رحمتي، وزير پيشين راه هم واعظ زاده را همراهي 
مي كرد و سعيدي كيا هم همراه تعدادي از همكاران و ياران 
ــد و براي ثبت نام به محل ستاد  ــور ش خود وارد وزارت كش

انتخابات كشور رفت.
 نامزدها چه گفتند

حسن روحاني پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران گفت: 
نسبت به بزرگي و سنگيني اين كار آگاهي كامل دارم.

وي افزود: اين مسئوليت سنگين، فردي را مي طلبد كه 
ــور و بويژه نظام  ــي، اجتماعي و فرهنگي كش ــام سياس نظ

اقتصادي را بخوبي بشناسد.
ــت جمهوري  ــزدي انتخابات رياس ــب نام اين داوطل
ــودن گره اقتصادي  ــرايط فعلي راه گش تصريح كرد: در ش
ــت خارجي مي گذرد؛ بنابراين بايد  ــور از گذرگاه سياس كش
ــائل سياست خارجي و ساماندهي و راه حل آنها  در فهم مس

تخصص الزم وجود داشته باشد.
روحاني همچنين گفت: من با آگاهي از همه مشكالت و 
خطرات با همه توان، با سابقه و آبروي خود آمده ام تا با دولت 
تدبير و اميد و با گفتمان نجات اقتصاد كشور، احياي اخالق 
ــردم عرضه كنم و قدمي براي  ــتكاري را به م جامعه و درس

سامان امور مردم و بهتر شدن زندگي مردم بردارم.
 هرچه قانون بگويد انجام مي دهم

ــخناني در جمع خبرنگاران در  ــعيدي كيا هم طي س س
پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه اگر شوراي نگهبان از شما 
ــت كرد آيا برنامه اي براي ارائه داريد، گفت:  برنامه درخواس

هر چه قانون و شوراي نگهبان بگويد انجام مي دهم.
ــاره  وي همچنين به تجربه خود در عرصه اقتصادي اش
كرد و يادآور شد: باتوجه به تجربه و شناختي كه از فرهنگ 
غني اسالمي و ايراني دارم، مي توانم اقتصادي پويا، فعال و 

زندگي توام با رفاه را براي مردم ايجاد كنم. 
سعيدي كيا يادآور شد: بايد هر خدمتي در بستر فرهنگ 

اسالمي صورت بگيرد. در ابتداي انقالب اسالمي فرهنگ 
ميزبان و اقتصاد و سياست مهمان بودند، اما اكنون اقتصاد 
و سياست ميزبان و فرهنگ مهمان است و اين جريان بايد 

اصالح شود.
وي ادامه داد: فرهنگ غني اسالمي در كشور هر روز بايد 
بيشتر رشد كند و همه كارهاي اقتصادي و سياسي ما در اين 

بستر انجام شود. 
 برنامه 170 بندي لنكراني

ــگاران از تهيه برنامه  ــي هم در جمع خبرن باقري لنكران
مدون در 170 بند در امور مختلف خبر داد.

ــي مبني بر اين  ــخ به پرسش ــن مطلب را در پاس وي اي
ــوراي نگهبان تهيه  ــما برنامه اي براي ارائه به ش كه آيا ش

كرده ايد، بيان كرد.
باقري لنكراني افزود: آماده ام كه نشان دهم در كشور ما 
پول، وابستگي خانوادگي و وابستگي به كانون هاي قدرت 
و ثروت كار نمي كند و آنچه كار مي كند ايمان هاي روشن، 

انديشه هاي واال، نوآوري و تالش و كار فراوان است.
ــت يازدهم بتواند نمادي  ــدواري كرد دول وي اظهارامي
ــور  ــكالت كش براي اين حركت مومنانه به منظور حل مش

باشد.
مصطفي كواكبيان نامزد انتخابات رياست جمهوري هم 
ــتاد انتخابات كشور در جمع خبرنگاران،  پس از حضور در س
علت حضور خود را كمك به خلق حماسه سياسي توصيف 

كرد.
ــي دوره هاي انتخابات، ديروز بجز  همچون روال تمام
ــاخصي كه براي ثبت نام حضور يافته بودند،  چهره هاي ش
ــا چهره ها و تيپ هاي عجيب  ــي افراد نيز كه ميان آنه برخ
ــم مي خورد با حضور در ستاد انتخابات  و غريب هم به چش
ثبت نام كردند؛ چهره هايي كه پيشاپيش رد صالحيت آنها 

بديهي است و فقط سوژه هايي براي عكاسان هستند. 
ــنبه آينده ادامه  ــاي انتخاباتي تا ش ــام از نامزده ثبت ن

دارد. 

ثبت نام بيش از 60 نفر در اولين روز ثبت نام نامزدها 
وزير كشور:  داوطلبان  انتخابات  رياست جمهوري ثبت نام خود را به آخرين روز موكول نكنند شرط اول انتخابات

ــت  ــد انتخابات رياس ــدن به موع ــا نزديك ش ــاره ب دوب
ــخصيت هاي مختلف براي  ــالم آمادگي ش ــوري و اع جمه
حضور در اين عرصه خطير و بويژه آغاز ثبت نام نامزدها، حال 
ــور حاكم شده است.  ــي كش و هواي خاصي بر فضاي سياس
ــاط سياسي در كشور  ــور و نش گرچه انتخابات را بايد موجد ش
ــابقه اين امر نيز حاكي از همين موضوع است؛  ــت و س دانس
ــم  ــته، گاه نازيبايي هايي نيز به چش اما در كنار اين امر خجس

مي خورد كه تلخكامي را بر ذائقه جامعه حاكم مي سازد. 
ــور نازيبا و  ــاي اين ام ــق زمينه ه ــن كه در خل ــب اي جال
ــواداران نامزدها نقش اصلي  ــته، غالبا اطرافيان و ه ناخجس
ــرايط را  را برعهده دارند و البته بعضا نيز مي توانند زمينه و ش
ــخص نامزد را هم به  ــه گونه اي رقم بزنند كه نهايتا پاي ش ب
ــخن در اين نوشتار بيش  اين وادي بازكنند؛ بنابراين روي س
ــان، هواداران ،  ــد با اطرافي ــخص نامزدها باش از آن كه با ش
ــخنرانان و فعاالني است كه در چارچوب  ــتان، س قلم به دس
ــي در ارتباطند؛ البته  ــاي انتخاباتي، با افكار عموم فعاليت ه
ــاره  ــت كه نامزدها بكلي از حوزه ديد و اش اين به آن معنا نيس

اين نوشتار خارجند.
فرض بر اين است كه در يك انتخابات، نامزدها بايد اوال 
ــكالت جامعه را بخوبي تشخيص دهند، ثانيا  ــائل و مش مس
ــرايط و  طرح ها و برنامه هاي قابل عمل و اجرا (با توجه به ش
ــكالت ارائه دهند و ثالثا  ــور) براي حل اين مش امكانات كش
ــاي فردي و تيمي خود را براي به اجرا درآوردن اين  قابليت ه
ــي و بين المللي موجود، به  ــرايط خاص داخل ــا در ش برنامه ه
آحاد ملت ثابت و در نهايت با جلب اعتماد مردم به خود، آراي 

آنها را جذب كنند.
اگر چنين است، پس ديگر چه جايي براي تخريب ديگران 
ــازي به تحقير و تخريب ديگران  ــي مي ماند؟ ديگر چه ني باق
ــت؟ ديگر چرا بايد فضا را به گونه اي درآورد كه گويي در  اس
ــور جز اراده و نيت اشخاص و گروه ها براي درگيري  اين كش
ــذف يكديگر، كاري وجود ندارد؟ چرا بايد به نحوي رفتار  و ح
ــه اي جز لجن مال كردن  ــرد كه انگار هيچ كس هيچ برنام ك

ديگران ندارد؟ 
ــت كه باب نقد و نقادي و  ــخن آن اس آيا منظور از اين س
ــت كه هرگز! اما مگر  ــته شود؟ پاسخ اين اس ــنگري بس روش
ــخصيت ديگري  نقد لزوما بايد با توهين، تحقير و تخريب ش
همراه باشد؟ آيا نمي توان اقدامات و برنامه هايي را كه در يك 
ــت، بدون تعرض به شخصيت  برهه زماني صورت گرفته اس
ــود نقد برنامه  ــئوالن وقت، مورد نقد قرار داد؟ آيا نمي ش مس
ــده و عقيده صورت  ــخص؟ نقد اي ــورت گيرد و نه نقد ش ص
ــا نمي توان گفت فالن عقيده يا برنامه  ــرد و نه نقد فرد؟ آي گي
ــكاالتي بوده است بدون  ــت داراي چنين و چنان اش يا سياس
ــت، فالن  آن كه بگوييم صاحب اين عقيده و برنامه و سياس

و فالن بوده است؟  
ادامه در صفحه آخر
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فرصت 10 ساعته رسانه ملي به هر نامزد
ضرغامى در همايش افق رسانه اعالم كرد:

ادامه از صفحه اول
ــارت و اجرايي در حال  ــزود: اكنون هيات هاي نظ وي اف
بررسي صالحيت داوطلبان نامزدي انتخابات شوراها هستند 

كه اين بررسي ها فردا به پايان مي رسد.
ــاركت  وي قانونمداري، امانتداري، عدالت مداري و مش
ــور براي اين دوره از  ــترده را شعار انتخاباتي وزارت كش گس
ــر معظم انقالب  ــت و گفت: به فرموده رهب ــات دانس انتخاب
ــاز و كار برگزاري انتخابات در كشورمان بسيار  ــالمي، س اس

مستحكم و قانونمداري، مبناي همه فعاليت هاست.
ــت انتخاباتي با مسئوالن رسانه ملي  وي برگزاري 30 نشس
و شبكه هاي استاني صداوسيما، تائيدصالحيت 30 عضو معتمد 
هيات مركزي اجرايي انتخابات و انتخاب هفت عضو اصلي آن و 
نيز برپايي نخستين نشست اين هيات را از ديگر اقدامات وزارت 

كشور در آستانه برگزاري انتخابات برشمرد.
وزير كشور گفت: رسانه ملي، همواره نقش اساسي اش را در 

خلق حماسه سياسي ايفا كرده است.
ــازي و  ــي مي تواند در فرهنگ س ــانه مل ــزود: رس ــار اف نج
ــي در جامعه نقشي  ــه سياس ــازي براي تحقق حماس زمينه س

اساسي ايفا كند كه البته نقش مهمش را ايفا كرده است.
ــي در خنثي  ــانه مل ــور  با تاكيد بر نقش مهم رس ــر كش وزي
ــالمي به برنامه سازان  ــمنان انقالب اس كردن جنگ رواني دش
صداوسيما توصيه كرد: با توليد برنامه هاي مناسب، با استفاده از 
روش هاي هنرمندانه و مخاطب پذير و با پرهيز از اقدام شعاري، 

جنگ رواني رسانه اي و القائات دشمنان را خنثي كنند.
ــش از 30 دوره انتخابات  ــق بي ــزاري موف ــت: برگ وي گف
ــيار مستحكم  ــورمان حاكي از مباني بس ــي در كش و همه پرس
ــه مراحل مردم  ــرا برگزاركننده آن در هم ــت، زي انتخابات اس
ــتند. محمدنجار با اشاره به برگزاري نخستين جلسه كميته  هس
تبليغات انتخابات رياست جمهوري در وزارت كشور افزود: آقاي 
ــنهادهاي خوبي مطرح كرد كه با  ــه پيش ضرغامي در اين جلس

تغييرات جزئي تصويب شد.
ــور را در برنامه هاي  ــاي رئيس جمه ــن ويژگي ه وي تبيي
تبليغاتي صداوسيما الزم دانست و اضافه كرد: انتظار ما از رسانه 
ملي به عنوان اصلي ترين و پرمخاطب ترين رسانه كشور، ايجاد 
ــور و نشاط همگاني، برجسته كردن انتخابات و خنثي كردن  ش
سناريوي تبليغي و جنگ رواني دشمنان با استفاده از روش هاي 

هنرمندانه است.
 به اعتراض رسيدگي مي كنيم

ــانه    ــز در همايش افق رس ــوراي نگهبان ني ــخنگوي ش س
ــا از امكانات  ــم كه نامزده ــخيص بدهي ــح كرد: اگر تش تصري
ــتفاده كرده اند به مقامات  ــراي تبليغات اس ــي يا عمومي ب دولت
ــخ به كساني  ــتان ها تذكر مي دهيم. وي درباره پاس اجرايي اس
ــده است، گفت: وظيفه شورا، اعالم  كه صالحيت آنها احراز نش
ــامي واجدان شرايط است و درخصوص بقيه افراد، نظري را  اس
ــه براي نفي يا اثبات اعالم نمي كند، اما معموال اعتراض اين  چ

افراد را مي پذيريم و با آنها صحبت مي كنيم.
كدخدايي با بيان اين  كه قانون درخصوص تعداد افرادي كه 
صالحيت آنها احراز مي شود، محدوديتي قائل نشده است افزود: 
تعداد افراد واجد شرايط ده روز بعد از بيست و يكم ارديبهشت و 

پس از بررسي ها مشخص مي شود.
ــنهاد  ــا بيان اين  كه براي احراز مدير و مدبر بودن پيش وي ب
ــي شود گفت: اگر نامزدي سوابق  ــده است برنامه افراد بررس ش
ــته باشد، مي توان براي مشخص شدن مديريت او  اجرايي نداش

حداقل از او درخواست برنامه كرد.

صفر مطلق در شبكه مستند
ــب از  ــاي «صفر مطلق»، «بمو» و «بختگان» امش فيلم ه

شبكه مستند پخش مي شود.
ــتند «صفر مطلق» از شبكه مستند  ــب ساعت 21 مس امش
ــرما و  ــتندي علمي درباره تاثير س ــه نمايش درمي آيد كه مس ب
ــان است و جديدترين اكتشافات  به طور كامل دما بر زندگي انس
ــتند  ــد. اين مس ــن حوزه را به تصوير مي كش ــمندان در اي دانش
ــات حياتي  ــت و لحظ ــاخته اس ــال 2007 س رايان دانكن در س
ــيدن به  ــاي مربوط به دماي پايين و تالش براي رس پژوهش ه

پايين ترين دماها را به نمايش مي گذارد.
ــي اينانلو،  ــاخته هاي محمدعل ــو» و «بختگان» از س «بم
ــد.  ــارس را به تصوير مي كش ــتان ف ــتگاه هاي طبيعي اس زيس
ــي بمو كه يكي  ــه نگاهي دارد به پارك مل ــو» در 30 دقيق «بم
ــتگاه هاي طبيعي كشور است و به  مهم ترين و بزرگ ترين زيس
دليل نزديكي اش به پااليشگاه همواره در معرض تهديد و خطر 
ــعت دارد و  ــودي قرار دارد. پارك ملي بمو 48 هزار هكتار وس ناب
ــتان فارس است. ضمن  يكي از مناطق چهارگانه طبيعي در اس
آن كه 112 گونه جانوري، 69 گونه پرنده، 21 گونه پستاندار، 19 
ــه گونه دوزيست و همچنين گونه هاي مختلف  گونه خزنده، س
گياهي در اين پارك زندگي مي كنند. «بختگان» نيز درباره پارك 
ملي بختگان است. اين پارك بخشي از شمال درياچه بختگان را 
در برمي گيرد و طبيعت آن و تغييراتي كه طي سال هاي اخير در 
آن رخ داده بسيار منحصر به فرد است. اين دو مستند ساعت 23 

از شبكه مستند پخش مي شود. 

 «كمند خيال»
 روايتي از ظهور عكس هاي انقالب

مستند «كمند خيال» با هدف به تصوير كشيدن گوشه هايي 
از زندگي و هنر استاد سيدمحمدحسين رحمتي از شبكه مستند 

پخش مي شود.
ــس  ــد قمي و از اعضاي هيات موس ــتاد رحمتي، هنرمن اس
ــتان كه هفتم فروردين 1392 پس از  ــان اين اس انجمن عكاس
سال ها مبارزه با بيماري سرطان درگذشت، يكي از معروف ترين 
ــاخت  ــالمي با س ــت كه همزمان با انقالب اس ــي اس هنرمندان
ــوار كوچكي در منزل، عكس هايي را كه از قيام مردم ثبت  البرات
ــاند.اين هنرمند   ــت انقالبيون رس كرده بود، چاپ كرد و به دس
اوايل انقالب با شروع جنگ تحميلي، عكاسي از مناطق مختلف 

جنگي، روستايي و گوشه و كنار ايران را شروع كرد.
زنده ياد رحمتي با انتشار كتاب هاي عكس هايش تالش كرد 
ــدگار كند. از كتاب هاي او  ــات دوران انقالب و جنگ را مان اتفاق
ــتند  ــامل عكاس هاي مس مي توان به «از مصاحبت آفتاب» ش
ــت ساله، «قم در انقالب اسالمي  اجتماعي با موضوع جنگ هش
1357»، «هنر موزاييك» معرفي و آموزش هنر موزاييك (معرق) 
ايران و جهان و «ديوارنگاري موزاييك» گزارشي مصور از طراحي 
ــهر و نيز  و اجراي ديوار موزاييكي يادمان انقالب و آزادي خرمش
دو كتاب «آرايه هاي گچي» در آثار قم و «طراحي در فضاي باز» 
اشاره كرد. «كمند خيال» به مناسبت چهلمين روز درگذشت اين 
عكاس پيشكسوت امشب ساعت 22 و 30 دقيقه از شبكه مستند 

پخش مي شود.

«مادرانه» شهين تسليمي براي عباس غزالي
ــغول بازي در مجموعه  ــليمي اين روزها مش شهين تس
ــاد است. او در  تلويزيوني «مادرانه» به كارگرداني جواد ارش

اين سريال نقش يك مادر رنج ديده را بازي مي كند.
ــه تلويزيوني  ــود در مجموع ــاره نقش خ ــليمي درب تس
ــه» به جام جم گفت: من در اين مجموعه نقش مادر  «مادران
ــرزاد را بازي  ــم، عباس غزالي نقش ف ــرزاد را بازي مي كن ف
مي كند. من و غزالي در سريال وضعيت سفيد نقش خواهر و 

برادر را بازي كرديم.
وي افزود: در سريال مادرانه، مادري رنج ديده هستم كه 
از نظر مالي در مضيقه است؛ اما تالش مي كند براي پسرش، 
ــرش راه را كج مي رود.  ــد، ولي متاسفانه پس مادر خوبي باش
ــريال دارم در مقايسه با ديگر نقش هايم  ــي كه در اين س نقش

متفاوت است.
ــاب اين نقش  ــاره معيارهايش براي انتخ ــليمي درب تس
توضيح داد: كارگرداني اين سريال به عهده جواد افشار است. 

تا به حال با او كار نكرده بودم. او جزء كارگردانان خوش رفتار 
و مودب است. همچنين به كارش اشراف زيادي دارد. حضور 
ــب من را براي  ــران و عوامل حرفه اي و فيلمنامه مناس بازيگ

بازي در اين سريال ترغيب كرد.
ــه داد: گرچه در آثار مختلف نقش مادر را  ــن بازيگر ادام اي
بازي مي كنم، اما سعي مي كنم نقش مادرهايي با ويژگي هاي 

متفاوت را ايفا كنم.
ــه كارگرداني  ــريال «زن بابا» ب ــليمي با بازي در س تس
ــعيد آقاخاني به شهرت رسيد و پس از آن در سريال هاي  س
ــازي كرد. اين  ــرخ» و «خانه اجاره اي» ب كمدي «چهارچ
بازيگر با حضور در سريال هاي «وضعيت سفيد» و «ارمغان 
ــان داد كه بخوبي از پس نقش هاي جدي هم  تاريكي» نش

برمي آيد.
ــفيعي  ــريال «مادرانه» به تهيه كنندگي محمدرضا ش س

براي پخش در ماه رمضان از شبكه سه توليد مي شود.

هوش سياه به شبكه 3 مي آيد
ــاخته  ــياه 2 س پخش  مجموعه تلويزيوني  هوش س
مسعود آب پرور و محصول سيمافيلم از بيست و هشتم 

ارديبهشت از شبكه سه آغاز مي شود.
ــيما فيلم  ــرور در اين باره به روابط عمومي س آب پ

ــتان  «هوش  ــادآوري داس ــه منظور ي گفت: ب
ــم را كه خالصه اي  ــياه 1» ما دو تله فيل س
ــت آماده كرده ايم كه  از اين مجموعه اس
ــنبه بيست و ششم و جمعه بيست  پنجش
ــت از شبكه سه پخش  و هفتم ارديبهش
ــمت اول اين سريال نيز  ــود و قس مي ش
شنبه بيست و هشتم ارديبهشت پخش 

مي شود.
ــياه 2» از زندان آغاز  ــه  «هوش س قص

مي شود. كامران بوريايي  جنايتكار رايانه اي 
ــه  (كيكاووس ياكيده) در تكاپوي طراحي نقش

ــي ماموريت هايش در خارج از  ــرار از زندان و انجام باق ف
زندان است.

ــده، كيهان ملكي،  ــين ياري،كيكاووس ياكي حس
ــپهر گودرزي، پرويز  ــد ابراهيمي، امير دالوري، س حمي
ــحرخيز،  ــيدي، حسين س ــيرتي، ميثاق جمش  س
ــاري، كاظم  ــن خوانس ــي، حس ــعيد دولت س
ــتند  هژيرآزاد و اتابك نادري بازيگراني هس
ــري دوم سريال هوش سياه بازي  كه در س

كرده اند.
ــازنده اين مجموعه  برخي از عوامل س
ــن  ــد از: مدير تصويربرداري: حس عبارتن
ــر آبگون، طراح  ــي، صدابردار: اصغ كريم
ــين مجد، طراح گريم:  ــه و لباس: حس صحن
نويد فرح مرزي، مدير تداركات: علي رضايي و 

مدير توليد: عبداهللا شهباززاده.

 

«با ما بيا» در نمايشگاه كتاب
ــت و يكم  ــروز تا بيس ــا از ام ــه روي ــان و خال ــو مهرب عم
ــت در بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب  ارديبهش

تهران براي بچه ها برنامه اجرا مي كنند.
ــي ظريفيان، تهيه كننده و مجري برنامه «با ما بيا»  مجتب
ــت: از امروز در  ــبكه دو گف ــاره به روابط عمومي ش ــن ب دراي
ــده ايم و مي خواهيم گزارش هاي  نمايشگاه كتاب حاضر ش
ــه كنيم. برنامه ما به  ــي را از اين محل براي بچه ها تهي جالب
ــف از صبح تا غروب از  ــورت زنده در فواصل زماني مختل ص

شبكه دو پخش مي شود. 
ــاعت 14 و 30 دقيقه به  ــه از س ــروز برنام ــزود: ام وي اف
صورت زنده از نمايشگاه كتاب پخش مي شود، اما روز جمعه 
ــتوديو حاضر شده و برنامه از هر  يكي از مجريان برنامه در اس

دو مكان پخش مي شود.

ــا ما بيا» نيز درباره  ــا رضايي، مجري و كارگردان «ب آزيت
ــاب گفت: اين  ــگاه كت ــور عوامل اين برنامه در نمايش حض
ــت تا بتوانيم با بچه ها و بزرگ ترها  فرصت بهترين  زمان اس
درباره كتاب و كتابخواني صحبت كنيم؛ البته اين حرف ها در 

قالب بازي و طنز خواهد بود.
وي افزود: مي خواهيم به بچه ها يادآوري كنيم كه كتاب 
ــي از پولي را كه صرف  ــت و اگر هر هفته كم ــذاي روح اس غ
خريد خوراكي هاي مضر مي كنند، پس انداز كنند مي توانند با 

آن كتاب و محصوالت فرهنگي بخرند.
ــاي ما  ــي از گزارش ه ــِب بخش ــت: مخاط ــي گف رضاي
ــاره اين موضوع  ــني درب ــتند. با اين گروه س بزرگ ترها هس
ــا خريداري كنند، صحبت  ــه چه كتابي را بايد براي بچه ه ك

خواهيم كرد.
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با توليد چه مي كنيد؟
ــي قانون  ــاري درخصوص بررس ــته اخب در هفته هاي گذش
ــيون تلفيق  ــازي يارانه ها در قالب بودجه 92 در كميس هدفمندس
منتشر شد كه حاكي از تالش اين كميسيون براي بازگرداندن قطار 

هدفمندي روي ريل قانون بود.
قانوني كه سه سال پيش تصويب شد و سهم مردم از درآمدهاي 
ــهم توليد را 30 درصد و  ــي از اصالح قيمت ها را 50 درصد، س ناش
ــاس  ــهم دولت را 20 درصد عنوان كرده بود. با وجود اين براس س
گزارش هاي موجود، طي تقريبا سه سال اجراي اين قانون كمترين 
ــي از افزايش  ــده و تمام درآمدهاي ناش توجهي به بخش توليد نش
ــرژي به پرداخت يارانه هاي نقدي اختصاص  قيمت  حامل هاي ان
داده شده است.اين همان مساله اي است كه تلفيقي ها در روزهاي 
گذشته تالش هايي را به منظور اصالح آن آغاز كردند و البته در اين 

زمينه به نتايج مثبتي هم رسيدند.
ــقف عايدي دولت از محل اجراي  ــد س ــاس مقرر ش بر اين اس
اين قانون از 120 هزار ميليارد تومان درخواستي دولت به 50 هزار 
ميليارد تومان برسد تا هم قيمت حامل ها به نحو لجام گسيخته اي 
افزايش نيابد وهم توزيع اين درآمد مطابق قانون ساماندهي شود. 
ــد 10 درصد از مبلغ 50 هزار ميليارد توماني تصويبي در  لذا مقرر ش
ــالمت اختصاص  تلفيق، معادل 5000 ميليارد تومان به بخش س
ــن 50 درصد از باقيمانده اين مبلغ معادل 5 / 22 هزار  يابد. همچني
ميليارد تومان به يارانه نقدي اختصاص يافت و براي توليد و دولت 

هم سهم قانوني تعيين شده براي آنها در نظر گرفته شد.
اين تصميم از آنجا كه اعتباري بسيار پايين تر از عملكرد سال 
ــد تا  ــبب ش ــته را به يارانه هاي نقدي اختصاص داده بود، س گذش
مسئوالن دولتي از كاهش يا حذف يارانه نقدي برخي خانوارها خبر 
دهند. با وجود اين اميدواري ها براي بازگشت از اشتباهات قبلي در 
مسير اجراي قانون هدفمندي و برخوردار شدن بخش توليد از درآمد 

آن قوت گرفته بود.
ــيون تلفيق و  ــا آنچه از نتايج آخرين تغيير و تحوالت كميس ام
رايزني هاي پيرامون آن تا امروز به دست آمده اين است كه در تركيب 
جديد هزينه اي،  دولت از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي در 
سال 92  رديف يارانه نقدي سهم عمده و مشخصي  معادل 42 هزار 
ــن رديف 5 / 22هزار ميليارد تومان بود)   ــارد تومان (رقم قبلي اي ميلي
ــهم بخش توليد و  ديگر بخش ها از جمله  ــت و س در آمد خواهد داش

سالمت در هاله اي از ابهام فرورفته است.
ــاس  ــاد؟ در حالي كه براس ــه اتفاق افت ــاله چگون اما اين مس
ــهم قانوني خود  مصوبه قبلي تلفيق، بخش توليد مي رفت تا به س
ــازي يارانه ها برسد، نگراني هاي موجود درباره اثرات  از هدفمندس
كاهش يارانه نقدي سبب شد تا كميسيون تلفيق با هدايت رئيس 
ــس از اين تصميم خود صرف نظر كند. با وجود اين گويا خود  مجل
مجلسي ها هم هنوز به طور دقيق نمي دانند  چگونه به داد توليداتي 
خواهند رسيد كه طي سه سال اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها 
با هزينه هاي سرسام آور رشد قيمت انرژي و اكنون ارز دست و پنجه 

نرم كرده و از مرز بحران هم فراتر رفته است.
حال با وجود تثبيت سقف درآمدهاي ناشي از اصالح قيمت ها، 
ــه در صورت  ــود دارد ك ــاده وج ــي و البته س ــش اساس ــن پرس اي
ــد 50 هزار ميليارد  ــزار ميليارد تومان از كل درآم ــاص 42 ه اختص
توماني هدفمندسازي يارانه ها به يارانه هاي نقدي، چگونه امكان 
اختصاص 8000 ميليارد تومان به بخش هاي سالمت و توليد وجود 
خواهد داشت؛ به نحوي كه نيازهاي اين دو بخش اساسي به طور 
كامل تامين شود؟ از سوي ديگر حتي در صورت تخصيص كاغذي 
اين بودجه اندك به بخش توليد، چه تضميني براي پرداخت حقيقي 
آن وجود دارد؟ از كجا معلوم كه دولت امسال هم سهم بخش توليد 
را صرف پرداخت يارانه نقدي نكند؟ مجلس براي جلوگيري از تكرار 

اين امر چه تمهيدي انديشيده است؟
ــش هايي  است كه در صورت بدون  ــد اين پرس به نظر مي رس
جواب ماندن در كميسيون تلفيق حتما بايد پاسخ روشن و شفافي در 
صحن علني مجلس به آن داده شود و مهم تر از آن، تصميمي است 
كه در نهايت در اين خصوص اتخاذ خواهد شد. چه اين  كه از يك سو 
مردم در انتظار تعيين سرنوشت يارانه هاي نقدي هستند و از سوي 
ديگر توليدكنندگان كه نقشي اساسي در رونق اقتصادي كشور در 
شرايط حساس كنوني ايفا مي كنند، خواستار دريافت مابه ازايي در 
ــدن بهاي  قبال هزينه هاي افزايش يافته خود در نتيجه گران تر ش

سوخت و  ديگر هزينه هاي توليد هستند.

يادداشت محمد رضائي
گروه اقتصاد

Rezaee@jamejamonline.ir»

«شيريني» رسما گران شد
رئيس اتحاديه شيريني و قنادان از اعالم نرخ جديد شيريني 

و اجرايي شدن آن از روز سه شنبه خبر داد. 
ــار كرد: به دليل  ــنا اظه محمد نصرتي در گفت وگو با ايس
ــامل 180 قلم  ــتمزد و قيمت مواد اوليه كه ش افزايش نرخ دس
ــاي اتحاديه ابالغ  ــدي را تعيين و به اعض ــود، نرخ جدي مي ش
ــيون فني اتحاديه  ــم. وي ادامه داد: نرخ جديد در كميس كردي
ــي و به مجمع امور صنفي ابالغ شد تا به تصويب برسد و  بررس

نرخ جديد از سوي مجمع مورد تائيد قرار گرفت. 
رئيس اتحاديه شيريني و قنادان درباره قيمت ها گفت: هر 
ــريني خامه اي تر درجه يك ده هزار و 500 تومان  كيلوگرم ش
ــيريني دانماركي 8000 تومان  (قيمت قبلي 8000 تومان)، ش
(قيمت قبلي 6000 تومان)، شيريني زبان و پاپيوني درجه يك 
ــيريني برنجي  ــان (قيمت قبلي 6500 تومان)، ش 9000 توم
ــان (قيمت قبلي 6500 تومان) و كيك  ــه يك 9000 توم درج
ــت قبلي 5400 تومان)  ــزدي درجه يك 7000 تومان (قيم ي

قيمت گذاري شده  است. 
ــكل در قيمت يا  نصرتي تصريح كرد: در صورت بروز مش
ــماره  ــوي واحد هاي صنفي، مردم مي توانند با ش كيفيت از س
ــاي 66944411 و 66944499 تماس بگيرند و موارد  تلفن ه
را گزارش كنند. رئيس اتحاديه شيريني و قنادان افزود: قيمت 
ــام ماه رمضان افزايش پيدا  ــا و باميه كه مصرف آن در اي زولبي

مي كند تا چند روز آينده اعالم خواهد شد.

ادامه از صفحه اول
ــتار ارز الزم براي تامين دارو و كاالهاي  نمايندگان خواس
اساسي شدند. وي تصريح كرد: دولت عالوه بر تامين ارز مورد 
نياز دارو بايد بر توزيع دارو هم نظارت كرده و اين امر را مديريت 
كند.وي با تاكيد بر لزوم ثبات قيمت ارز گفت: در اين جلسه از 
وزيران خواستيم دستورالعمل هايي كه ثبات كمي دارد و باعث 
ــود، صادر  ــفتگي بازار مي ش زلزله در بازار و به عبارتي ديگر آش
نشود، در ماه هاي اخير شاهد تغييرات مكرر در تصميمات دولت 

براي تنظيم بازار بوديم.
ــه در خصوص لزوم  ــه در اين جلس ــري با بيان اين ك مص
ــيدگي به واحدهاي توليدي نيز بحث هايي صورت گرفت،  رس
ــايش  ــش از اين واحدهاي توليدي با 30 درصد گش گفت: پي
اعتبار مي كردند كه امروز اين رقم به 130 درصد افزايش يافته 
و به عبارتي از خريد نقدي هم باالتر رفته است، بايد بازگشايي 
ال سي ها به مسير اصلي خود بازگردد.سخنگوي هيات رئيسه 
با بيان اين كه در جلسه غيرعلني در خصوص راهكارهاي مهار 

تورم و نقدينگي نيز گفت وگو كرديم، اظهار كرد:
نقدينگي در سال 91 نسبت به سال 90 دو برابر شده است. 
مقرر شد در سال 92 نقدينگي متناسب با ضريب رشد در كشور 
ــادي و اجتماعي را از  ــد. وي نابرابري هاي اقتص ــش ياب افزاي

مباحث مهم جلسه غيرعلني خواند.
ــاورزي نيز گفت:  ــري در خصوص اظهارات وزير كش مص
ــد دولت گندم را به قيمتي  ــاورزي نيز مقرر ش در موضوع كش

خريداري كند كه متناسب با قيمت هاي خارجي گندم باشد.
وي ادامه داد: كشتي هاي زيادي در دريا داريم كه كاالهاي 
اساسي حمل مي كنند. بايد اين كشتي ها بسرعت تخليه شوند.

مصري تاكيد كرد: در كشور ذخيره بسيار مناسبي از كاالهاي 
ــر ثبات در  ــان تاكيد كرد: اگ ــود دارد.وي در پاي ــي وج اساس
تصميمات اقتصادي وجود داشته باشد و رشد نقدينگي را مهار 
ــت كه تورم در آن افزايش نمي يابد. ــال 92، سالي اس كنيم س

مصري تاكيد كرد: وزيران دولت در مجلس تعهد دادند كه اين 
كارها را انجام دهند ما نيز به تعهدات آنها اعتماد داريم.

 اعتراف بهمني
ــت خارجي مجلس  ــيون امنيت ملي و سياس عضو كميس
ــه  ــا مهر در خصوص اظهارات بهمني در جلس ــو ب در گفت وگ
ــوراي اسالمي گفت: بهمني از اختصاص  غيرعلني مجلس ش

نيافتن ارز مرجع براي واردات دارو خبر داده است.

ــود، افزود: در اين جلسه  ــت نامش فاش ش وي كه نخواس
ــك مركزي از اختصاص نيافتن ارز مرجع براي  رئيس كل بان
ــر داد و در جواب به اعتراض نمايندگان در اين  واردات دارو خب
ــعها (خداوند از كسي  ــاال وس خصوص گفت ال يكلف  اهللا نفس

بيشتر از توانش تكليف نمي خواهد).
وي  ادامه داد: رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد كه براي 
واردات كاالهاي اساسي ازجمله روغن و كنجاله، ارز مرجع در 

اختيار واردكنندگان قرار داده شده است.
ــه گزارش داد:  رئيس كل بانك  ــنا نيز درباره اين جلس ايس
مركزي،  گزارشي درباره علت افزايش قيمت كاالهاي اساسي 
ــت: در حد مقدورات، ارز  ــراي مجلس خواند و به مجلس گف ب
كاالهاي اساسي را تامين كرده ايم و باز هم پيگيريم كه ارز را با 

قيمت مرجع براي كاالهاي اساسي در نظر بگيريم.
ــاورزي نيز در اظهاراتش  ــادق خليليان، وزير جهاد كش ص
ــد تضميني گندم از  ــال افزايش قيمت خري ــي از احتم در حال
كشاورزان حرف زد كه قرار است يارانه نان به طور كامل قطع 

شود و گفت كه وضع توليد مرغ و تخم مرغ خوب است.
مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت هم عالوه 
ــريح وظايف وزارتخانه اش در مجلس، از نبود همكاري  بر تش
ــي با بخش  ــاد كرد؛ اما نگفت كه چه كس ــا بخش توليد انتق ب

توليد همكاري نمي كند و توضيح داد كه تامين نشدن ارز براي 
ــي مشكل ساز شده است،  اما باز نگفت  واردات كاالهاي اساس

كه چه كسي بايد ارز براي واردات اختصاص دهد.
ــه و بودجه ،  ــيون هاي برنام ــاي كميس در عين حال، روس
ــاورزي و اصل 44 به همراه رئيس  صنايع و معادن،  جهاد كش
ــه  ــخنران جلس ــز پژوهش هاي مجلس،  نمايندگان س مرك

غيرعلني ديروز مجلس بودند.
ــاي مجلس به  ــز پژوهش ه ــي، رئيس مرك كاظم جالل
ــكالت تامين ارز و نقدينگي براي كاالهاي اساسي اشاره  مش
كرد . احمد توكلي،  عضو كميسيون برنامه و بودجه هم درباره 
ــت،  ــي آنها كاهش يافته اس ــه ارزش پول مل ــورهايي ك كش
گزارشي خواند.رضا رحماني،  رئيس كميسيون صنايع كه يكي 
ــه خبر داد كه  ــخنران هاي ديروز مجلس بود، بعد از جلس از س
هر چند تيم اقتصادي دولت از پرداخت 60 هزار ميليارد تومان 
ــاي صنعتي و توليدي صحبت  ــرمايه در گردش به بنگاه ه س
ــي وضع توليد و صنعت كشور به نظر  ــت؛ اما با بررس كرده اس

مي رسد اين عدد درست نيست.
ــه اظهارات مهمانان مجلس   ــاره ب رحماني همچنين با اش
ــگار در مديريت  ــرف مي زنند كه ان ــان طوري ح ــت، آقاي گف

نابساماني هاي اقتصادي نقشي نداشته اند.

ــيون اقتصادي   ــه كميس ــم نكو، عضو هيات رئيس ابراهي
ــت  اظهارات تيم اقتصادي دولت را در توجيه علت گراني دانس
و ادامه داد: آنها علت هاي بيروني يا دست هاي پنهان را باعث 
ــود اختصاص  ــهمي به خ ــتند و كوچك ترين س گراني دانس
ــهمي از اين مشكالت به دولت را منتسب  ندادند، حتي اگر س
ــه نمي گذارند كه آنها  ــتند باز هم توجيه مي كردند ك مي دانس
كارشان را انجام دهند.عباس فالحي باباجان، عضو كميسيون 
ــه ديروز با بيان اين كه حذف ارز  عمران هم بعد از پايان جلس
مرجع مي تواند خسارت هاي سنگين به كشور وارد كند، گفت 
ــه مي تواند تصميم دولت بر  ــتاورد اين جلس كه مهم ترين دس
حذف نكردن ارز مرجع باشد.رئيس كميسيون صنايع مجلس 
ــروز گفت كه در  ــه غيرعلني ام ــارات خود درباره جلس در اظه
ــخنان اعضاي تيم اقتصادي دولت تمام سخنان آقايان به  س

برنامه هاي گذشته متمركز بود.
 اظهارنظر كامل؛ امروز

ــه مجلس اعالم كرده،  با اين حال آن گونه كه هيات رئيس
ــرد دولت در  ــس درباره عملك ــدي ديدگاه هاي مجل جمع بن
ــي، رئيس مجلس ارائه  ــا را امروز صبح علي الريجان گراني ه
ــد اين جمع بندي  ــت و دي ــد؛ بنابراين بايد منتظر نشس مي كن

چگونه خواهد بود.

مجلس از توضيحات دولت درباره گراني ها قانع نشد
رئيس كل بانك مركزي : در حد مقدورات، ارز كاال هاي اساسي را تأمين كرده ايم

ادامه از صفحه اول
ــت خودروهاي سواري مجاز وارداتي در سال 1392  فهرس
ــت كه از نيمه دوم سال قبل با هدف  ــر شده اس در حالي منتش
كنترل مصارف ارزي كشور، ثبت سفارش واردات خودروهاي 

سواري با حجم موتور باالي 2500سي سي متوقف شد.
ــال  ــا ارز مرجع طي س ــت ب ــاي گرانقيم  واردات خودروه

ــان  ــوي مردم و كارشناس ــاي زيادي را از س ــل اعتراض ه قب
برانگيخت. 

ــار و گزارش هايي درباره واردات  ــن حال اخيرا اخب در همي
ــر شد.  ــور نيز منتش قريب الوقوع خودروهاي آمريكايي به كش
ــبت ــئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت نس  با اين حال مس

 به اين موضوع ابراز بي اطالعي كردند.
جدول جديد خودروهاي مجاز وارداتي 

مهلت اعتبار ورود خودرونام خودرو

IX3592/10/20هيونداى توسان

YF 92/10/20هيونداى سوناتا

H1TQ 92/10/20هيونداى

I3092/10/20هيونداى

92/9/6آبت بيتل هاچبك

92/9/6آبت بيتل كابريولت

92/12/29آلفارومئو جوليتا اتوماتيك

92/12/29آلفارومئو جوليتا دستى

92/12/29آلفارومئو ميتو دستى

92/11/29ام جى 350 سدان

92/11/29ام جى6 سوارى هاچبك اتوماتيك

92/8/8پيكانتو اتوماتيك

92/8/8سول اتوماتيك

92/8/8كيا اپتيما TF اتوماتيك

92/10/20ميتسوبيشى

92/11/9هوندا

92/10/12هوندا آكورد

92/10/20هيونداى I20 اتوماتيك

92/11/10ولوو كوپه

92/11/10ولوو هاچبك

92/8/8كيا اسپورتيج SL  اتوماتيك

92/8/8كيا كارنز اتوماتيك

92/8/8كيا سراتو TD   اتوماتيك

92/8/8كيا سراتو كوپه TD  اتوماتيك

مهلت اعتبار ورود خودرونام خودرو

وزير اقتصاد: نيازي به تغيير نرخ سود بانكي نيستاعالم فهرست جديد خودروهاي مجاز وارداتي
تغيير سياست ارزي را در دستور كار نداريم و همان روال گذشته را در بازار ارز دنبال مي كنيمدر فهرست جديد سازمان توسعه تجارت 25  مدل خودرو براي ورود به كشور مجاز  شناخته شدند

ــده درخصوص احتمال افزايش  در پي احتماالت مطرح ش
ــود بانكي از سوي رئيس كل بانك مركزي، ديروز وزير  نرخ س
ــت و تصريح كرد:  ــت همه ريخ ــاد آب پاكي را روي دس اقتص
جمع بندي كه اعضاي شوراي پول و اعتبار داشتند اين بود كه 

نيازي به تغيير نرخ سود بانكي نيست.
ــوراي  ــزارش خبرنگار ما، پيش از اين برخي منابع ش به گ
ــود  ــول و اعتبار دراظهار نظرهايي از احتمال افزايش نرخ س پ
بانكي متناسب با تورم سخن گفته بودند. اين اخبار زماني كه با 
اظهارات رئيس كل بانك مركزي به عنوان رئيس شوراي پول 
و اعتبارهمراه شد ديگر شكي را باقي نگذاشته بود كه اين مساله 
ــي در دستور كار قرار گرفته است. با  حداقل براي بحث و بررس
ــگاه بورس، بانك و بيمه را  وجود اين ديروز وزير اقتصاد نمايش
ــمرد تا در جمع بانكي ها به اين گمانه زني ها  فرصتي مغتنم ش
پايان داده و خاتمه بررسي ها در خصوص تغيير نرخ سود بانكي 

را اعالم كند.
ــاره  ــيني با اش ــمس الدين حس به گزارش فارس، سيدش
ــراي تغيير  نكردن نرخ  ــوراي پول و اعتبار ب ــه جمع بندي ش ب
ــود بانكي  ــود بانكي، تأكيد كرد كه هيچ تغييري در نرخ س س
ــتي فعلي نظام بانكي هم تغيير  ــته سياس ــت و بس در راه نيس

نخواهدكرد.
ــت جديدي در بازار ارز هم در راه  وي تصريح كرد: سياس
نيست.اين هم پاسخ ديگري به رئيس كل بانك مركزي بود 

كه از اجراي برنامه هاي جديد براي كاهش نرخ ارز تا دو هفته 
آينده خبر داده بود.

وي در مورد تك نرخي شدن ارز و احتمال تغيير سياست هاي 
ــت ارزي را در دستور كار نداريم و  ارزي تأكيد كرد: تغيير سياس
همان روال گذشته را در بازار ارز دنبال مي كنيم و در صورتي كه 

قانون جديد تصويب شود آن را اجرا مي كنيم.
حسيني در پاسخ به  پرسش خبرنگاري مبني بر اين كه اگر 
ــما 50 ميليون تومان داشتيد، در كدام بخش سرمايه گذاري  ش
ــن كاري انجام دهم  ــد؟ گفت: واقعا اگر بخواهم چني مي كردي
حتما با چند كارگزاري براي خريد سهام در بازار سرمايه مشورت 
مي كردم؛ در حال حاضر بنده 50 ميليون تومان دارم، اما با توجه 
به اين كه اطالعات زيادي از وضع سهام اين شركت ها در اختيار 

من قرار دارد، فعال در بورس سرمايه گذاري نمي كنم.
ــرمايه  ــخنگوي اقتصادي دولت در مورد وضع بازار س س
ــورمان نيز گفت: حجم ارزش بازار حدود 32 هزار ميليارد  كش
ــته بوده كه در سال اخير از مرز 282  ــال هاي گذش تومان در س
هزار ميليارد تومان نيز فراتر رفته و رشد 9 برابري داشته است.

حسيني اظهار كرد كساني كه در 45 روز اخير در بازار بورس 
ــرمايه گذاري كرده اند به طور متوسط 19 درصد سود  اوراق س
داشته اند كه اين نشان دهنده آن است كه بازار سرمايه و بورس 
ــردم در اين حوزه  ــرمايه گذاري م فرصت كم نظيري براي س

است.

 ايميدرو: فقط حق بهره برداري
 از معادن بزرگ را واگذار مي كنيم

ــازي معادن و صنايع معدني ايران  ــازمان توسعه و نوس س
(ايميدرو) واگذاري و خصوصي سازي معادن بزرگ را تكذيب 

كرد. 
ــنا، ايميدرو با انتشار بيانيه اي اعالم كرد كه  به گزارش ايس
ــي انفال محسوب شده و  ــاس قانون اساس معادن بزرگ براس
ــتند و پروانه  ــدن نيس ــل واگذاري، فروش و خصوصي ش قاب
ــه در اختيار دولت باقي  بهره برداري از اين معادن براي هميش

است. 
ــئول حفظ حقوق  ــه دولت به عنوان مس ــدرو گفته ك ايمي
ــت،  ــال هم بخش بزرگي از آن اس ــه معادن انف ــال ك بيت الم
ــب منافع حداكثري از اين  وظيفه دارد براي بهره برداري و كس
معادن به نفع بيت المال اقدام كند كه اتخاذ تدابير و بكارگيري 
ــتخراج و فروش  ــي مانند روش مزايده عمومي اس روش هاي

كانسنگ مي تواند اين حقوق حداكثري را حاصل كند. 
اين بيانيه افزود: براساس اعالم سازمان توسعه و نوسازي 
ــتخراج و فروش از  ــادن و صنايع معدني ايران موضوع اس مع
معادن روشي متداول و متعارف است كه در چارچوب ضوابط و 
ــه معامالت دولتي از طريق فراخوان عمومي و مزايده  آيين نام
ــنگ براي دوره  ــتخراج و فروش كانس صورت مي گيرد كه اس
ــخص و با نظارت كامل  ــتخراجي مش زماني محدود، تناژ اس
ــرداري معادن براي صاحب پروانه  دولت و حفظ پروانه بهره ب
ــود و اين روش دقيقا به لحاظ تعيين قيمت واقعي   انجام مي ش
ــده  ــنگ و جلوگيري از به هدر رفتن بيت المال مطرح ش كانس
ــت. بنابراين خصوصي سازي يا واگذاري انفال موضوعيت  اس

ندارد و اساسا تكذيب مي شود. 
ــعه و نوسازي معادن  همچنين جهت گيري سازمان توس
ــتخراج و  ــتفاده از رويه اس و صنايع معدني ايران به منظور اس
فروش موضوعي جديد نيست، بلكه در راستاي دفاع از حقوق 
ــيدن به حقوق مالكانه و كشف قيمت كانسنگ در  انفال و رس
ــرداري آنها متعلق به اين  ــي كه مالكيت و پروانه بهره ب معادن

سازمان است، مي باشد.

بزرگ ترين مزايده الكترونيكي 
كشور برگزار مي شود

ــي از برگزاري بزرگ ترين  ــازمان اموال تمليك مدير عامل س
مزايده الكترونيكي كشور توسط اين سازمان در خردادماه  خبر داد.

ــامانه مزايده  ــير محمدي افزود: س به گزارش ايرنا، اردش
ــامل  ــما) بخش عمده اي از فرآيند فروش ش ــك (س الكتروني
ارائه پيشنهاد قيمت توسط خريداران، واريز مبلغ سپرده، تعيين 
برنده، واريز مبلغ پيشنهادي و تائيد تحويل كاال به خريدار را از 

طريق اينترنت امكان پذير مي كند.
ــازمان اموال تمليكي  رئيس هيات مديره و مدير عامل س
ــازمان مي توانند با عضويت در اين  ــتريان س تصريح كرد: مش
سامانه و دريافت گواهي امضاي ديجيتال، داراي اعتبار حقوقي 
شده و در ايام برگزاري مزايده ضمن استفاده از اطالعات اموال 
مطرح در مزايده، پيشنهادهاي خود را در هر مكان طي مهلت 
ــرر از طريق اينترنت ثبت كرده و با توديع الكترونيك مبلغ  مق
ــركت كنند. محمدي اظهار كرد: در طرح  وديعه در مزايده، ش
سما، بازگشايي پيشنهادها، اعالم اسامي برندگان و واريز مبلغ 
پيشنهادي به صورت الكترونيك انجام مي پذيرد و تابع قانون 

تجارت الكترونيك خواهد بود.

جزئيات كشف ميدان بزرگ گازي در ايالم
ــف ميدان گازي جديد  را به حجم 260 ميليارد  ــركت ملي نفت، جزئيات كش مديرعامل ش
ــتر رستم قاسمي، وزير نفت كشف چنين ميداني را  ــتان ايالم اعالم كرد. پيش فوت مكعب در اس

اعالم كرده بود.
به گزارش فارس، احمد قلعه باني افزود: بر اساس محاسبات حجمي مخزن، حجم گاز درجا 
ــتحصال، ــار در افق مخزني ايالم، 260 ميليارد فوت مكعب و گاز قابل اس ــت مورد انتظ  در حال
 175 ميليارد فوت مكعب برآورد شده است. وي افزود: اين براي نخستين بار است كه يك ميدان 

گاز شيرين در ارتفاع حدود 100 متر باالتر از سطح دريا كشف مي شود.
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بهاره رهنمايادداشت
بازيگر

ــع گفت وگوي  ــران فرهنگ مجم ــالس دو روزه وزي اج
ــيايي (ACD) روز گذشته با حضور مقام هاي  همكاري آس
ــعار «آسيا  ــان 32 عضو اين مجمع با ش فرهنگي و كارشناس
ــاني» در تهران آغاز به كار كرد؛ نشستي  كانون فرهنگ انس
ــت در آن  ــر اجرايي اجالس ابراز اميدواري كرده اس ــه دبي ك
ــترك به توافق  ــينمايي مش بتوانند براي ايجاد يك مركز س

برسند.
به گزارش جام جم، جواد شمقدري، دبير اجالس در مراسم 
افتتاحيه آن كه در هتل آزادي برگزار شد، ضمن خوشامدگويي 
ــراز اميدواري كرد كه اين  ــورهاي عضو، اب به نمايندگان كش
ــداف واالي فرهنگي  ــتيابي به اه ــه تحقق و دس ــالس ب اج

كشورهاي آسيايي بينجامد.
ــت فرهنگي مجمع  ــومين نشس وي با بيان اين كه اين س
ــت كه در  ــتي اس ــيا و دومين نشس گفت وگوي همكاري آس
ــالس ACD به عنوان  ــود، افزود: اج ــران برگزار مي ش اي
ــيايي به شمار مي رود، چرا كه بخش  ــاختار آس فراگيرترين س
ــرق، غرب و جنوب شرق آسيا در آن  ــورهاي ش مهمي از كش

مشاركت دارند.
ــي اين اجالس،  ــه ضمن آسيب شناس ــمقدري در ادام ش
ــت و گفت: فرهنگ  روند  آن را با دو چالش جدي روبه رو دانس
ــو در معرض تهاجم غرب قرار دارد و  ــيايي از يك س غني آس
ــو، با تعصبات، افراط گرايي و تندروي روبه روست.  از ديگر س

ــي و نيز گفت وگو، مهم ترين  ــاد نظام هاي پوياي فرهنگ ايج
راهكارهاي مواجه شدن با اين چالش هاست.

ــه تنها به  ــه همگرايي فرهنگي ن ــد بر اين ك ــا تاكي وي ب
ــت، بلكه تمام جهان مي تواند از  ــورهاي آسيايي اس نفع كش
ــدواري كرد: مجمع  ــود، اظهار امي اين همگرايي بهره مند ش
ــيا با هدف همدلي و همراهي هرچه  گفت وگوي همكاري آس
بيشتر كشورهاي عضو گام برداشته و در آينده اي نه چندان دور 
با گسترش فعاليت هاي فرهنگي در خدمت ملت هاي آسيايي 

و تقويت روح شرقي قرار گيرد.
ــده آنها در  ــه اي ــي ك ــي فعاليت هاي ــان طراح وي در پاي
ــت هاي اول و دوم گروه كاري فرهنگي ارائه شده و نيز  نشس
بررسي پيشنهادهاي جديد با هدف ارتقاي تعامالت فرهنگي 

را از جمله اهداف اين اجالس دو روزه دانست.
در ادامه جلسه، هيات فرهنگي فيليپين به عنوان گزارشگر 
ــارما، مديركل  ــد و پس از آن، مينا بالمان ش اجالس تعيين ش
ــت مقامات  وزارت فرهنگ هند به ارائه گزارش دومين نشس
ــه ميزباني دهلي نو  ــكاري فرهنگي ب ــد درخصوص هم ارش

پرداخت.
ــتين اجالس نيز در  غالمرضا منتظمي، دبير اجرايي نخس
گفت وگو با روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، با 
ــاره به تهديدهاي غرب عليه فرهنگ كشورهاي آسيايي  اش
ــال 90،  ــد فرهنگي در س ــت اول مقامات ارش گفت: در نشس

ــارات و  ــانه اي، تحقيقات و انتش ــينمايي و رس ــه محور س س
ــي و در نهايت در  ــالت فرهنگي بررس ــي و تعام مردم شناس

نشست دوم در دهلي نو نيز پيگيري شد.
ــالس وزراي فرهنگ مجمع  ــتين اج وي افزود: در نخس
ــائل مختلف  ــيا ACD نيز مس ــوي همكاري آس گفت وگ

فرهنگي را ذيل سه محور ياد شده پيگيري خواهيم كرد.
ــي با بيان اين كه غرب و هاليوود به دنبال تخريب  منتظم
فرهنگ ها هستند، گفت: در حال رايزني براي ايجاد يك مركز 
براي تعامل و اشتراك ظرفيت هاي سينمايي هستيم=؛ كاري 
كه بسيار مهم و ضروري است تا بتوانيم عالوه بر جلوگيري از 

هجوم هاليوود، بر ساير فرهنگ ها تاثير مثبت بگذاريم.
اين اولين نشست وزيران فرهنگ مجمع است كه با شعار 
«آسيا كانون فرهنگ انساني» برگزار مي شود. پيش از اين دو 
اجالس فرهنگي مجمع همكاري آسيا در سطح كارشناسان 
به ترتيب در تهران و دهلي نو برگزار شد. ديروز سه شنبه نيز و 

سومين نشست كارشناسي برگزار شد.
ــيايي  ــوي همكاري آس ــكيل مجمع گفت وگ ــده تش اي
از  ــار  اولين ب  (Asia Cooperation Dialogue)
ــوي نخست وزير تايلند در سي و چهارمين نشست وزيران  س
ــورهاي آ.سه.آن در سال 2001 مطرح و مورد  امور خارجه كش

بحث قرار گرفت.
اولين اجالس وزيران امور خارجه (ACD) در سال 2002 

ــركت كننده در اين اجالس،  ــد و وزيران ش در تايلند برگزار ش
حمايت خود را از تشكيل و ادامه گفت وگوي همكاري آسيايي 

اعالم كردند.
ــران امور خارجه  ــال 2003 تاكنون 11 اجالس وزي از س
كشورهاي عضو مجمع به ترتيب در كشورهاي تايلند، چين، 
ــريالنكا  ــتان و س ــتان، قطر و كره جنوبي، قطر، قزاقس پاكس
ــور خارجه  هفدهم و  ــد. نهمين اجالس وزيران ام ــزار ش برگ
ــت  هجدهم آبان 1389 در تهران و دهمين و يازدهمين نشس

وزيران خارجه نيز در كويت و تاجيكستان برگزار شد.
ــورها از 17 عضو به  پس از پيدايش اين مجمع تعداد كش
ــه در مقطع فعلي اين  ــش يافته به گونه اي ك ــور افزاي 32كش

مجمع فراگيرترين تشكيالت فرامنطقه اي است.
ــتان، ميانمار،  ــنگاپور، قطر، فيليپين، پاكس تايلند، كره، س
ــزي، الئوس، ژاپن، اندونزي، هند، چين، كامبوج، برونئي،  مال
ــت، امارات،  ــان، كوي ــريالنكا، عم ــگالدش، بحرين، س بن
مغولستان، ايران، بوتان، عربستان، روسيه، ويتنام، ازبكستان، 
ــتان، افغانستان، قرقيزستان و قزاقستان كشورهاي  تاجيكس

عضو اين مجمع هستند.
ــروز با حضور وزيران فرهنگ اين  برنامه هاي اجالس ام
ــيني، وزير ارشاد و  ــيدمحمد حس ــورها ادامه مي يابد. س كش
ــخنرانان  ــا رحيمي، معاون اول رئيس جمهور از س محمدرض

روز دوم اجالس هستند.

 داستان كشف يك حديث نبوى 
درباره خليج فارس

ــوان  ج ــگر  پژوهش ــك  ي
هرمزگاني براي دفاع و صيانت 
از نام ارزشمند خليج فارس پس از 
دو سال تحقيق، به سند مهمي از 
كتاب يكي از بزرگان علم حديث 
نزد اهل سنت دست يافته است 
ــالم از نام  ــه در آن پيامبر اس ك
ــتفاده كرده است.  بحر پارس اس

ــاد در  ــن حديث در روز ملي خليج فارس با حضور وزير ارش اي
همايش خليج فارس براي نخستين بار مطرح شد.

نيما صفا كه با تحقيقات منسجم خود در كتاب هاي عربي 
ــت پيدا كرده است، از  ــند مهمي دس ــنت به چنين س اهل س
ــئوالن مي خواهد كه در سطح منطقه اي و فرامنطقه اي  مس

چنين سند مهمي را اطالع رساني و تبليغ كنند.
شـما به عنوان يك پژوهشـگر توانسـتيد حديثي را از 
منابـع معتبر اهل سـنت پيـدا كنيد كه در آن پيامبر اسـالم 
سـه بار نام خليج فارس را بر زبان آورده اسـت. اين اسناد 

را چطور پيدا كرديد؟
ــنت جنوب  ــال با كمك علماي اهل س ــن حدود دو س م
ــه علوم ديني اهل سنت  ــور بخصوص مدرسان مدرس كش
بندرعباس در منابع عربي اهل سنت تحقيق كردم تا اين كه 
ــند مهم دست يافتم. اين حديث در صفحه 120 از  به اين س
ــي الموصلي البغدادي»  ــند ابي يعل جزء چهارم كتاب «مس

آمده است.
ــتاد ــنت و اس ــزرگان علم حديث نزد اهل س ــان از ب  ايش

 امام النسايي هستند. اين كتاب از سوي  انتشارات دارالثقافه 
العربيه در سال 1412 ه.ق در دمشق به چاپ رسيده است.

در اين كتاب چه حديثي از پيامبر اكرم(ص) نقل شـده 
است؟

در اين حديث، پيامبر اكرم در جمع اصحابشان درخصوص 
دجال صحبت فرموده اند و ترجمه فارسي اين حديث اين است 
ــت، مگر اين كه فرشته اي  كه «هيچ دروازه اي در مدينه نيس
ــيرهاي بيرون آورده شده از ورود دجال ممانعت كند  با شمش
ــه مي فرمايند: «ثم قال: في  ــه هم همين طور.» در ادام و مك
ــا هو ثالثه» يعني دجال در  ــر پارس ما هو في بحر روم م بح
ــارس و درياي روم كه همان درياي مديترانه امروزي  بحر ف
ــت، وجود ندارد و سه مرتبه اين را تكرار مي كنند و سپس  اس
ــت خود را به كف دست چپ خود  ــه مرتبه كف دست راس س
ــخص شده كه نوشته  مي زنند. در پايان هم درجه حديث مش
ــده رجاله، رجال الصحيح به اين معنا كه نقل كننده حديث  ش
ــت. در ذيل صفحه 120 نيز به صحيح بودن اين  صحيح اس

حديث اشاره شده است.
شما زحماتي را براي استخراج اين حديث و ارائه آن در 
روز ملي خليج فارس انجام داديد، آيا اقدامي هم از سـوي 
مسئوالن كشورمان براي اطالع رساني در حوزه بين الملل 
دربـاره ايـن حديث به عنوان يك سـند مهم كه مورد قبول 

اهل تسنن است، صورت گرفت؟
ــبكه هاي  ــت كه ما ش ــر، اين در حالي ا س ــفانه خي متاس
ــپانيايي زبان،  ــبكه هاي اس برون مرزي زيادي داريم مثل ش
 انگليسي زبان و عرب زبان و شبكه هايي چون پرس.تي.وي، 
ــحر و شبكه العالم كه مي توانند در اين زمينه اطالع رساني   س
ــفانه از اين ظرفيت براي پوشش خبري هنوز  كنند، اما متاس

استفاده نشده است.
ــورهاي عربي را  ــفارتخانه هاي كش ــالوه بر اين، ما س ع
ــور يا قاب گرفتن اين حديث  ــد با چاپ بروش داريم كه مي ش
ــاني كرد. در  ــتانه اطالع رس و هديه دادن آن به صورت دوس
ــته كه برخي مدعيان عربي كه با صرف  طول 60 سال گذش
درآمدهاي كالن نفتي خود به مطبوعات منطقه و فرامنطقه، 
ادعاي مالكيت نام خليج فارس را داشته اند، اين اولين حديثي 
ــده و به نمايش  ــت كه به عينه از پيامبر اكرم(ص) پيدا ش اس
ــت؛ سندي كه بيش از يك ميليارد  ــته شده اس عمومي گذاش
ــنت بايد به آن تمكين و اصالت آن را قبول  ــلمان اهل س مس

داشته باشند.
پـس فقط يك رونمايي سـطحي از اين حديث صورت 

گرفته است؟
ــايد تقصيري هم نداشته  ــت؛ البته ش بله، همين طور اس
ــاد من اين كار را دقيقه 90 به  ــند، چون به قول وزير ارش باش
همايش بردم، البته مسئوالن استان تا حدي در جريان بودند، 
ــا نبايد اين گونه اقدامات فقط به يك روز ملي خليج فارس  ام

خالصه شود.

 عيادت سرزده رئيس جمهور از پورعرب 

خسرو شكيبايي روي پرده سينما ملت
«ساكن صحراي سكوت» مستندي از زندگي اين هنرمند فقيد است كه اكران مي شود

رئيس جمهور در اين ديدار  برتسريع  روند درمان و بهبود ابوالفضل پور عرب تاكيد كرد

رايزني براي راه اندازي مركز سينمايي آسيا
اجالس وزيران فرهنگ آسيايي آغاز به كار كرد 

گفت وگو

از تماشا تا تأمل
شكي نيست برپايي نمايشگاه بين المللي كتاب در كشوري 
كه تعداد كتابفروشي هاي آن كمتر از تعداد ناشران است، نعمت 
بزرگي است و نويدي براي آنان كه اهل مطالعه كتاب هستند.

ــط حدود 4000  عرضه بيش از 400 هزار عنوان كتاب توس
ــور فرصتي گرانبها براي رشد  ــر داخلي و خارجي از 78 كش ناش
ــوب مي شود، اما چه خوب  علمي و مطالعاتي افراد جامعه محس

است اگر:
ــازوكار نظارتي دقيقي طراحي شود كه كتاب هاي  اول: س
ارائه شده نسبت به سال گذشته تازه و نو باشد تا با قيمت مناسب 

به عالقه مندان ارائه شود.
ــرانه مطالعه چندان اميدواركننده اي  ــوري كه س براي كش
ندارد و شمارگان چاپ كتاب و روزنامه پايين است در حالي كه 
يك روزنامه در كشور ژاپن بيش از 20 ميليون تيراژ دارد، طبيعي 
است كه بايد فرصتي فراهم كرد تا اين ميل خفته به سبب گراني 

كتاب و عوامل ديگر عقب رانده نشود.
ــازي در افكار  دوم: براي ترويج فرهنگ مطالعه و جريان س
ــنده نكنيم.  ــگاه كتاب بس ــي به ده روز برگزاري نمايش عموم
ــان، مترجمان و   ــران، مولف ــر متوليان فرهنگي جامعه از ناش ب
نويسندگان در جرايد تا مسئوالن نظام آموزشي و برنامه ريزان 
ــت  ــالمي و بر نهادهاي ريز و درش ــاد اس وزارت فرهنگ و ارش
ــال به صورت مستقيم و  ــت كه در طول س فرهنگي جامعه اس
ــتقيم به طور هدفمند و با بهره گيري از شيوه هاي نوين  غيرمس
ــنديده و نيك را به جامعه تزريق  ــيار پس تبليغاتي اين عادت بس

كنند.
افزايش ناشران شهرستاني موجب خرسندي است، اما چه 
ــتان اين فرصت را در  ــئوالن فرهنگي هر اس خوب بود اگر مس
ــران برنامه ريزي  ــد كمي و كيفي اين ناش مي يافتند و براي رش

مي كردند.
ــتمر و متناوب نمايشگاه هاي بزرگ و  بي ترديد برپايي مس
ــن راه ها براي تقويت اين  ــتان يكي از بهتري با محتوا در هر اس

گروه ناشران است.
سوم: با توجه به سرعت و توليد اطالعات و دانش كه اينك 
در جهان محور قدرت معنا مي شود براي ما زيبنده نيست كه در 
بخش كتاب هاي خارجي هنوز عرضه كننده كتاب هاي قديمي 

آنها با  قيمتي گران باشيم.
چهارم: اگر ما مي خواهيم كتاب را به جمع خانواده ها ببريم و 
توده مردم را با آن درگير كنيم، راهش تنها اين نيست كه هر ساله 
ــگاه كتاب بزرگ در عرض ده روز، محلي  با برپايي يك نمايش
ــت كنيم كه در  براي تفريح و گردش و گذران اوقات آناني درس
طول سال از كتاب دور هستند و طبعا حاضر نيستند براي آنچه 

با آن بيگانه اند هزينه كنند.
ــت كه با برپايي پراكنده و متعدد و مستمر اين گونه  بهتر اس
نمايشگاه در طول سال بويژه در اختيار گذاشتن بن هاي تخفيف 
براي دانش آموزان و دانشجويان و اهالي قلم، كتاب ها را به خانه 

ببريم نه خانواده ها را براي تماشاي كتاب.

جذابيت نويسندگي بيش از 
بازيگري است

ــه ام، در حالي كه  ــگاه نرفت ــه نمايش ــت كه ب ــال اس  دو س
پيش از آن هميشه به نمايشگاه مي رفتم. شايد براي شما سوال 

باشد چرا؟
از حدود دو،  سه سال پيش بارها شاهد رفتارها و برخوردهاي 
ــتباه نكنيد منظورم  ــنده ها بوده ام، اش عجيب و غريب با نويس
برخوردهاي سياسي نيست. چند سال است كه نمايشگاه كتاب 
ــي و معتدلش فاصله گرفته و  ــران از فضاي خالص فرهنگ ته
ــي خاص از جامعه  ــتر عرصه تندروي هاي فكري گروه بيش

شده است. 
ــچ جناح يا گروه  ــد مي كنم كه منظور من هي ــاز هم تاكي ب
ــت و قصد ندارم كسي را تائيد يا رد كنم و  ــي خاصي نيس سياس
ــگاه كتاب به عنوان يك فرصت  فقط مي خواهم بگويم نمايش
ــي نبايد جايي براي چنين  ــم و يك رويداد بزرگ فرهنگ مغتن

برخوردها و رفتارهاي افراطي باشد.
ــگاه كتاب جايي است كه بايد قدرت گفتن، نوشتن  نمايش
ــه نمايش درآوريم، فرصتي براي درك  ــو را ب و در كل گفت و گ
يكديگر و اين اتفاقي است كه دست كم در سال هاي اخير كمتر 

در آن رخ مي دهد. 
نمايشگاه كتاب كه رخداد بزرگ فرهنگي كشور ماست بايد 
محيطي شاد و جذاب براي جوانان داشته باشد تا از اين طريق 
سرانه مطالعه و ميزان خريد كتاب افزايش پيدا كند. نويسندگان 

جوان بايد با مخاطبان خود ارتباط مستقيم داشته باشند.
ــاره كنم يكي از  ــما به خاطره اي اش ــر بخواهم براي ش اگ
خاطرات شيرين من از نمايشگاه به زماني بازمي گردد كه براي 
كتاب ماه، هفت روز در غرفه ناشرم حاضر شدم و با مخاطبانم 
رودررو ارتباط برقرار كردم. برخورد با مخاطب حرفه اي كتاب 
ــيار جذاب است، زيرا با مخاطبي مواجه مي شويم كه  برايم بس
به اندازه خواندن كتاب لحظه هايش را با تو شريك شده است. 
ــندگي جذاب تر از بازيگري است، بخصوص  به نظر من نويس

در حوزه ادبيات.

ــتاد  ــاعر، اس ــنده، ش ــفيعي كدكني نويس محمدرضا ش
ــگر ادبيات يكي از چهره هايي بود كه از  ــگاه و پژوهش دانش

بيست وششمين نمايشگاه بين المللي كتاب بازديد كرد.
ــرد و تعدادي از  ــد غرفه ديدن ك ــد از چن ــن بازدي او در اي
ــاهده استاد به گرد وي حلقه زدند و با او  عالقه مندانش با مش

به گفت وگو پرداختند.
ــفيعي كدكني يكي از نامدارترين اديبان كنوني كشور  ش
است. او كه از دوستان نزديك مهدي اخوان ثالث بود، شاعر 

شعرهاي معروفي مانند «به كجا چنين شتابان» است.
ــت؛  ــته اس او در زمينه تصحيح نيز گام هاي مهمي برداش
تصحيح غزليات شمس و نيز تصحيح آثار عطار نيشابوري، از 

جمله مهم ترين فعاليت هاي او در اين زمينه است.

ــيوه برخورد با پديده قاچاق فيلم  ــت گفتار از ش كاظم راس
گاليه كرد و مدعي شد قاچاقچيان آثار سينمايي با ارزش 500 

ميليون تومان، فقط مبلغ 100 هزار تومان جريمه مي شوند.
ــات  ــاد از وضع موسس ــا انتق ــينما ب ــردان س ــن كارگ   اي
ويدئوـ  رسانه به ايرنا گفت: با توجه به شرايط دشوار اقتصادي 

معتقدم موسسات ويدئوـ  رسانه ورشكسته هستند.
ــايت هاي  ــينمايي در س ــد: دانلود غيرقانوني آثار س او يادآور ش
ــبب نابساماني  ــي دي ها در اماكن عمومي س اينترنتي و قاچاق س
ــوي  ــينمايي از س ــبكه نمايش خانگي و افت حق خريد آثار س ش
موسسات ويدئوـ  رسانه شده است. اين كارگردان تاكيد كرد: براي 
ــينمايي و فرهنگي كشور بايد بيشتر تالش  كرد و  صيانت از آثار س
ــينمايي  محدوديت هاي جدي براي دانلود و كپي غيرمجاز آثار س

ــياري از  ــينما و تلويزيون گفت: در بس ــرد. كارگردان س ــال ك اعم
ــود يا كپي كند  ــي را غيرقانوني دانل ــخصي فيلم ــورها، اگر ش كش
جريمه هاي سنگيني را متحمل خواهد شد و به عبارتي قانون در اين 

مورد با جديت اجرا مي شود، اما در اينجا وضع به اين گونه نيست.
ــت گفتار به تجربه هاي ناخوشايند خود و آسيب هاي  راس
ــاره كرد و  ــوي برگرفته از قاچاق فيلم هايش اش ــادي و معن م
افزود: نيروي انتظامي برخورد جدي با متخلفان ندارد و در اين 

زمينه همكاري هاي الزم با ما صورت نمي گيرد.
ــايت هاي  كارگردان «چك» تاكيد كرد: فيلمي كه در س
ــه رو بوده،  ــون بازديدكننده روب ــا بيش از دو ميلي ــي ب اينترنت
ــود اگر 200 هزار  ــبكه هاي خانگي مي ش هنگامي كه وارد ش

نسخه فروش داشته باشد، شاهكار است.

 بازيگر موفق تلويزيون 
به تئاتر مي آيد

ــقايق دهقان كه طي سال هاي اخير حضور موفقي در  ش
ــت، قصد دارد در نمايش كوريوالنوس  ــته اس تلويزيون داش
ــالن اصلي مجموعه تئاتر شهر  به كارگرداني علي پويان در س

به ايفاي نقش بپردازد.
ــقايق دهقان  در سال هاي اخير حضور  به گزارش مهر، ش
ــاختمان  ــي در مجموعه هاي تلويزيوني همچون «س موفق
ــته است. اين بازيگر جوان  ــكان» و «دزد و  پليس» داش پزش
ــت نظر  ــا نقش هايي كه در اين مجموعه ها ايفا كرد، توانس ب

منتقدان و همچنين مخاطبان تلويزيوني را جلب كند. 
بازي در فيلم هاي سينمايي «گنجينه جواهر پشته» نادر 
ــز فعاليت هاي  ــور ماه» رضا ميركريمي ني ــدس و «زير ن مق
ــت اين بازيگر در نمايش  ــينمايي دهقان هستند. قرار اس س
كوريوالنوس به كارگرداني علي پويان به ايفاي نقش بپردازد. 
اين نمايش كه شهريور و مهر 
امسال در سالن اصلي 
مجموعه تئاتر شهر 
ــه صحنه مي رود،  ب
ــام  ويلي ــته  نوش

شكسپير است.

گاليه معاون وزير از گراني كتاب
ــاد در بازديد از  ــاني وزير ارش معاون مطبوعاتي و اطالع رس

نمايشگاه كتاب از گراني كتاب گله كرد.
به گزارش فارس، محمدجعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتي 
ــاني وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ضمن بازديد از  و اطالع رس
ــش كه از نمايشگاه چه  ــگاه كتاب در پاسخ به اين پرس نمايش
كتاب هايي خريده ايد، گفت: پنج كتاب با موضوع ادبيات فارسي 

خريدم. 
به گفته معاون مطبوعاتي و اطالع رساني وزير ارشاد، كتاب  ها 

در نمايشگاه گران بود و نمي شد بيش از اين خريد كرد.
در همين حال عباس مقتدايي، سخنگوي كميسيون آموزش 
ــنبه به دليل وضع كاغذ در  و تحقيقات مجلس گفت: روز دوش
صحن علني مجلس به وزير ارشاد و وزير صنعت تذكر داده شد 
كه مشابه اين تذكر ديروز در صحن علني به رئيس جمهور داده 
ــاماندهي بازار كاغذ بايد مورد توجه قرار  ــد. وي ادامه داد: س ش
ــيدگي فوري به  گيرد و تقاضاي ما از وزارتخانه هاي مربوط رس

اين امر است.

 خوانش نمايشنامه 
«دهاني پر از كالغ» در برج ميالد

ــدف برگزاري  ــران، با ه ــرج ميالد ته ــر ب ــگاه تئات باش
جلسات نمايشنامه خواني و گسترش فعاليت هاي فرهنگي، 
ــر از كالغ» را با موضوع دفاع مقدس   ــنامه  «دهاني پ نمايش

به خوانش مي گذارد.
ــنامه   به گزارش روابط عمومي برج ميالد تهران، نمايش
ــيد خانيان است كه وحيد  ــته جمش «دهاني پر از كالغ» نوش

آقاپور آن را كارگرداني مي كند.
ــنامه خواني «دهاني پر از كالغ» قرار است  جلسه نمايش
ــماره 7  ــالن ش ــئانس 18 و 19 و 30 دقيقه  در س فردا در دو س

مركز همايش هاي برج ميالد تهران برگزار شود.
ــيدوحيد  ــكيب و س ــان اين نمايش عباس ش نقش خوان
ميريونسي هستند و مريم داننده فرد نيز دستياري كارگردان 

اين نمايش را به عهده دارد.
برج ميالد تهران با همكاري كانون نمايشنامه نويسان تا 
پايان خرداد، هشت نمايشنامه خواني با موضوع دفاع مقدس 
ــتين آن به نمايش  ــزار مي كند كه نخس ــر هفته برگ را در ه

«دهاني پر از كالغ» اختصاص دارد.

توافق بر سر طبقات اضافه ساختمان 
قوه قضاييه در حريم گلستان

مشكل طبقات اضافه ساختمان قوه قضاييه كه حريم كاخ 
گلستان را بر هم زده و موجب اشكال در ثبت جهاني كاخ شده 
ــت، با رايزني معاونت ميراث فرهنگي و مسئوالن مربوط  اس

در قوه قضاييه در حال برطرف شدن است.
ــه مهر گفت: بحث  ــتان ب زينب فيروزي، مدير كاخ گلس
ــوزه معاونت ميراث  ــتان مربوط به ح ــت جهاني كاخ گلس ثب
ــازمان مي شود و كارهايش براي ثبت جهاني آن  فرهنگي س
ــال سازمان يونسكو در حال انجام است ولي  در اجالس امس
ــت كه در  ــكل در حوزه حريم اين كاخ وجود داش يكي دو مش

حال برطرف شدن است.
وي افزود: يكي از اين مشكالت ساختمان دادگستري 
ــت كه باالتر از ارتفاع مجاز ساخته شده  و قوه قضاييه اس
ــا قوه قضاييه  ــه  در حال رايزني ب ــه در اين زمين ــت ك اس

هستيم.

محمود احمدي نژاد به صورت سرزده از ابوالفضل پورعرب، 
بازيگر برجسته و درخشان سينماي ايران عيادت كرد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، محمود 
ــرزده به منزل پدري ابوالفضل  ــنبه شب س احمدي نژاد دوش
ــادت از اين بازيگر  ــران رفته و با عي ــرب در جنوب ته پورع
ــالمت و روند  ــور، در جريان وضع س ــهور سينماي كش مش
ــهيلي هم در آن  ــعيد س درمان او قرار گرفت؛ عيادتي كه س

حضور داشت.
ــيار صميمي و  ــور در اين ديدار كه فضاي بس رئيس جمه
ــتانه اي داشت با آرزوي سالمت و توفيق براي پورعرب  دوس
نسبت به پيگيري هاي الزم براي تسريع روند درمان و بهبود 

اين هنرمند تاكيد كرد.
ــاره بيماري اش و  ــدار ابوالفضل پورعرب درب ــن دي در اي
ــرف زد و همچنين خاطراتي را از دوران  ــد درماني خود ح رون

بازيگري اش براي رئيس جمهور بيان كرد.

ــور در منزلش  ــه از حضور رئيس جمه ــادر پورعرب ك م
ــرش را  ــادت احمدي نژاد از پس ــحال بود، عي ــيار خوش بس
ــت  موجب دلگرمي و تقويت روحيه فرزند مريض خود دانس

و يك جلد قرآن كريم به 
رئيس جمهور اهدا كرد.

  راست گفتار: موسسات ويدئوـ  رسانه ورشكست شده اندبازديد شفيعي كدكني از نمايشگاه كتاب

مستند سينمايي «ساكن صحراي سكوت» به كارگرداني 
ــدوي با موضوع زندگي و آثار  ــام قره خاني و مهرتاش مه اله
خسرو شكيبايي از روز بيست و هشتم ارديبهشت در پرديس 

سينمايي ملت اكران مي شود.
ــيدهادي منبتي، از تهيه كنندگان اين  به گزارش مهر، س
فيلم گفت: اين مستند سرانجام آماده نمايش شد و قرار است 
هر روز در سئانس 19 و 45 دقيقه در سالن نمايشVIP  اين 

پرديس اكران شود.
او درباره دليل آغاز اكران اين مستند سينمايي در تنها يك 
ــئانس و يك سالن سينما گفت: پس از آغاز اكران عمومي  س
فيلم، با توجه به استقبال مخاطباني كه به تماشاي آن خواهند 
ــالن  ــئانس ها افزايش خواهد يافت و فيلم در س آمد، تعداد س
بزرگ تري اكران خواهد شد. در صورت ادامه اين استقبال ها 
ــاير پرديس هاي  ــاكن صحراي سكوت» در س نمايش «س

سينمايي و سالن هاي سينما آغاز خواهد شد.

ــاد حميد  ــلو، زنده ي ــايخي، آيدين آغداش ــيد مش جمش
ــعود كيميايي، اكبر  ــوش مهرجويي، مس ــمندريان، داري س
ــه،  ــدي، عليرضا خمس ــي احم ــه علو، مرتض ــي، ژال عالم
ــژن بيرنگ،  ــرث پوراحمد، بي ــن معيريان، كيوم جالل الدي
ــعود رسام، مهدي صباغ زاده، احمدرضا درويش،  زنده ياد مس
محمود پاك نيت، مهرانه مهين ترابي، مجيد جعفري، مجيد 
ــك، صدرالدين حجازي و مهرداد  ــين خاني بي جوانمرد، حس
ــتند به تحليل شخصيت انساني و  صديقيان در اين فيلم مس
هنري خسرو شكيبايي پرداخته اند. همچنين پروين كوشيار، 
ــكيبايي و پوريا و پوپك فرزندان شكيبايي  ــر خسرو ش همس

درباره شخصيت خانوادگي اين هنرمند، سخن گفته اند.
رامبد جوان، نيكي كريمي، شهاب حسيني، رضا رشيدپور، 
ــايخي و ژاله علو از جمله هنرمنداني هستند كه در  ــام مش س
اين فيلم مستند حضور دارند و عليرضا عصار هم در اين فيلم 

آواز خوانده است.
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كوتاه از جهان 
 آغاز مانور آمريكا و هم پيمانانش

 در خليج  فارس
ــته و با  ــكا و هم پيمانانش روز گذش ــزرگ آمري ــور ب مان
ــكي آغاز شده و قرار است ادامه  ــاركت 41 كشور در خش مش
ــود. اين مانور  ــيده ش ــور به آب هاي خليج فارس نيز كش مان
«رزمايش بين المللي مين روبي» نام گرفته و 25 روز به طول 
ــاخت هاي  مي انجامد؛ مين روبي و محافظت از بنادر و زيرس
ــن تمرين اعالم  ــرژي در خليج فارس از اهداف اي ــال ان انتق

شده است.
ــي از اين رزمايش  خبرگزاري رويترز گزارش داد: در بخش
ــناور، 18 زيردريايي بدون  ــود، 35 ش كه روي آب انجام مي ش
ــواد منفجره زيرآبي  ــين و ده ها غواص خنثي كننده م سرنش
ــاي بدون  ــا و مين روب ه ــت. پهپاده ــركت خواهند داش ش
ــوب  ــال محس ــين نيز كه نوآوري هاي رزمايش امس سرنش
مي شود، در اين مانور به كار گرفته  خواهد شد. مديريت بحران 
ــال نفت و محافظت از  ــيب ديدن لوله هاي انتق در هنگام آس
ــاحلي اي كه صادرات نفت و گاز به آنها بستگي  پايانه هاي س

دارد، بخش هاي ديگر مانور خليج فارس هستند. / ايسنا 
 الغنوشي خطاب به مخالفانش:
 براي جهاد به فلسطين برويد

ــي، رئيس جنبش النهضه تونس كه جناح  ــد الغنوش راش
ــور محسوب مي شود، خطاب به گروه هاي  حاكم در اين كش
مسلح مخالف دولت گفت: جنگ مسلمان با مسلمانان كفر و 

از بزرگ ترين گناهان است.
وي در مصاحبه با يك برنامه راديويي اعالم كرد: اين مبارزه 
بجا نيست، چرا كه پليس، ارتش و جامعه تونس مسلمان هستند؛ 
هر كس مي خواهد جهاد كند بايد در فلسطين جهاد كند،  نه در 
كوهستان هاي تونس. جهاد هم اكنون در فلسطين جايز است 
نه در يك كشور اسالمي. پيشتر برخي گروه هاي تندرو مسلح 
ــه نيروهاي دولتي اعالم  ــران مذهبي آنها در تونس علي و رهب
ــمرده بودند.  ــاد» كرده و ريختن خون نظاميان را جايز ش «جه

/ ايسنا 

 10 كشته در انفجارها 
و حمالت مختلف عراق

ــرد در انفجارها و حمالت مختلف  ــس عراق اعالم ك پلي
ــور  ده نفر جان خود را از دست دادند. پليس عراق  در اين كش
ــب در حمله افراد ناشناس با استفاده از  اعالم كرد دوشنبه ش
ــتي به نمازگزاران در مسجدي در بغداد، شش  بمب هاي دس

نفر جان خود را از دست دادند.
ــده  ــزود در انفجار دو خودروي بمب گذاري ش ــس اف پلي
ــس در ورودي منطقه  ــي پلي ــت بازرس ــي دو ايس در نزديك
ــمال بغداد نيز يك نيروي پليس كشته و  ــينيه» در ش «الحس
ــهروند زخمي شدند. همچنين منابع پزشكي عراقي  هفت ش
ــك بمب در منطقه «الدوره» در جنوب بغداد منفجر  گفتند ي
ــده و باعث كشته شدن سه شهروند شد. اين منابع افزودند  ش

كه در سه حمله يادشده بيش از 33 نفر زخمي شدند./ ايلنا 

مقامات رسمي سوريه مي گويند اين حق كشورشان است كه 
به تجاوزات اخير رژيم صهيونيستي پاسخ دهند. آنها از همان ابتدا 
ــت و آنها بدون تعجيل  تاكيد كردند كه همه گزينه ها روي ميز اس
ــب، پاسخ الزم را به اسرائيل خواهند  ــتابزدگي در موقع مناس يا ش
داد. حمالت جنايتكارانه اسرائيل به پايگاه هاى سوريه در حقيقت 
ــتي و گروه هاى  ــتركى را كه رژيم صهيونيس ماهيت اهداف مش

تروريستى مسلح  در سوريه دنبال مي كنند، برمال  كرد.
ــوريه در تماس  ــنا، وليد المعلم، وزير خارجه س به گزارش ايس
تلفنى با سرگئى الوروف،  همتاى روسى خود اعالم كرد: براساس 
قوانين بين المللى پاسخ دادن به حمالت اخير اسرائيل، حق سوريه 
ــرائيل و كشورهاى حامى آن  ــت. معلم تاكيد كرد: دخالت اس اس
ــونت ها با هدف تضعيف  ــوريه و ممانعت شان از توقف خش در س
ــوريه در سطح منطقه اى و  ــور و ضربه زدن به جايگاه س اين كش

بين المللى  است.
سرگئى الوروف نيز اعالم كرد: دولت روسيه در پى حمله هوايى 
اسرائيل به سوريه، تماس هايى را  براى توقف ناآرامى ها در منطقه 
برقرار كرده است؛ زيرا «بايد از بدتر شدن اوضاع جلوگيري كرد.»

ــت وزير سوريه با تاكيد بر لزوم  همچنين وائل الحلقى، نخس
ــوريه با يكديگر در رويارويى با دسيسه ها و  ــتگى ملت س همبس
ــرزمين  ــاندن توطئه ها گفت: پس از بمباران س ــت كش به شكس
ــتى، اشتباه يا مسامحه جايز  ــوريه از سوى اسرائيل، ديگر سس س

نيست.
ــنبه با تجاوز به  ــتى بامداد يكش جنگنده هاى رژيم صهيونيس

ــى را در نزديكى شهر دمشق  ــوريه، يك مجتمع پژوهش خاك س
ــا محكوميت  ــرار دادند. اين حمله ب ــك هاى خود ق ــدف موش ه
بين المللي مواجه شد و حتي عربستان سعودي آن را نه تنها نقض 
حاكميت ملى سوريه، بلكه نقض حاكميت تمام كشورهاى عربى 
ــت. احمد الطيب، شيخ االزهر نيز ضمن هشدار به اسرائيل،  دانس

اين اقدام جنايتكارانه را نقض قوانين بين المللى دانست.
 ديدار الوروف و كري

ــته جان كرى، وزير امور خارجه  در يك تحول ديگر روز گذش
آمريكا براى ديدار با سران روسيه وارد مسكو شد. به گفته يك مقام 
آمريكايى، جان كرى مى كوشد روسيه را قانع كند تا بر سر برنامه 
ــوريه با واشنگتن همكارى كند. روسيه با  ژنو براى حل بحران س
ــن برنامه موافقت كرده، اما تا به  حال تالش ها براى اجراى اين  اي
ــت كه روسيه  ــت. طرح ژنو، چهارچوبي اس برنامه موفق نبوده اس
ــوريه پيشنهاد كرده است. به موجب اين طرح  براي حل بحران س
ــوريه يك دولت  ــد از بين نمايندگان دولت فعلي و مخالفان س باي
ــود كه بتواند زمينه را براي برگزاري انتخابات  ــكيل ش انتقالي تش
ــد. در اين طرح،  ــوري و پارلماني فراهم كن ــت جمه آينده رياس
ــد، رئيس جمهور سوريه مسكوت گذاشته شده  وضعيت بشار اس
است. آمريكا خواهان كناره گيري بشار اسد است و هرگونه پايان 
بخشيدن به بحران كنوني بدون استعفاي وي را ناممكن مي داند. 
از سوي ديگر روسيه به همراهي چين تاكنون دو قطعنامه شوراي 
امنيت سازمان ملل را وتو كرده و اين دو كشور با كناره گيري اسد 

موافق نيستند.

ــوريه و احتمال كشيده  ــتي به س حمله اخير رژيم صهيونيس
ــور به كل منطقه نگراني هاي جديدي را  ــدن بحران اين كش ش
مطرح كرده است. سفر جان كري به روسيه همزمان است با سفر 
علي اكبر صالحي، وزير خارجه ايران به اردن كه يكي ازموضوعات 

مورد بحث دراين سفر نيز بحران سوريه عنوان شده است. 
 بوي جنگ نمي آيد

با وجود ابراز نگراني هاي بين المللي نسبت به حمالت روزهاي 
ــي مقامات اين رژيم  ــتي، برخ ــنبه رژيم صهيونيس جمعه و يكش
مي گويند بوي جنگ را استشمام نمي كنند. به گزارش ايسنا، يائير 
ــرائيلي فرمانده نيروهاي رژيم صهيونيستي در  جوالن، ژنرال اس
جبهه هاي سوريه و لبنان گفته است: آيا شما شاهد تنش  هستيد؟ 
ــما مضطرب به نظر  ــي وجود ندارد. آيا من در مقابل ش هيچ تنش
ــم؟ به نظر من بوي جنگ به مشام نمي رسد. وي حمالت  مي رس
ــرائيل عليه سوريه را «كم  اهميت» خوانده و مدعي شد  هوايي اس
ــتن بر جنگ داخلي سوريه نبوده،  هدف از اين حمالت تاثير گذاش
بلكه تنها هدف آنها جلوگيري از رسيدن موشك  به حزب اهللا لبنان 
بوده است.ديروز بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي 
سفر برنامه ريزي شده خود به پكن را آغاز كرد. به گفته برخي منابع 
انجام اين سفر نشان مي دهد كه نتانياهو اطمينان دارد بشار اسد، 

رئيس جمهوري سوريه اقدام به تالفي نخواهد كرد.  
ــوذ آمريكايي  ــناتور با نف ــداد ديگر، ديروز يك س دريك رخ
ــمي خواهان  ــنا كرد كه در آن به صورت رس اليحه اي را تقديم س

تحويل سالح به برخي از شورشيان سوري شده است.

وليد المعلم:  پاسخ به حمله اسرائيل حق ماست
 صهيونيست ها مى گويند با وجود حمالت چند روز گذشته، بوى جنگ از منطقه به مشام نمى رسد
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كره شمالي موشك هاي خود را از محل پرتاب خارج كرد 

معترضان، وزير دفاع ليبي را مجبور به استعفا كردند

دستور توقف شهرك سازي در كرانه باختري

ــبه جزيره  ــته در ش با باال گرفتن تنش ها در چند ماه گذش
ــا تهديدهاي  ــگ يانگ براي مقابله ب ــره، مقام هاي پيون ك
احتمالي موشك هايي را در  سواحل شرقي اين كشور مستقر 
ــديد مقام هاي سئول و  ــك هايي كه نگراني ش كردند؛ موش
ــنگتن را به همراه داشت. حال روز گذشته منابع خبري  واش
اعالم كردند كره شمالي اين موشك ها را از محل پرتاب خود 

خارج و به مكان ديگري منتقل كرده است. 
ــام دفاعي آمريكا به خبرگزاري  به گزارش ايلنا، يك مق
ــك هاي نوع موسودان هر لحظه آماده  ــه گفت:  موش فرانس
پرتاب بود اما كره شمالي اكنون آنها را جابه جا كرده است. در 
همين حال، جورج ليتل، سخنگوي پنتاگون كه از اظهار نظر 
مستقيم درباره اين موشك ها خودداري كرد، به خبرنگاران 
ــت: آنچه اخيرا ديده ايم، وقفه در اقدام هاي تحريك آميز  گف
است. وي ادامه داد: من فكر مي كنم كه اين به وضوح براي 
ــتاي اطمينان از صلح و ثبات در شبه جزيره  تالش ها در راس
كره مفيد است.  تحليلگران نيز مي گويند اين اقدام مي تواند 
ــتاي كاستن از تنش در بحران شبه جزيره كره  گامي در راس

باشد. 

ــك هاي ميان برد موسودان را در سال  ــمالي موش كره ش
ــالدي در جريان يك رژه نظامي رونمايي كرد، اما  2010 مي

در آن زمان هنوز آنها را آزمايش نكرده بود.
ــيار  ــته وضع اضطراري را تا حد بس  كره جنوبي ماه گذش
ــانه هايي از آماده  ــرد و آن زماني بود كه نش ــاك باال ب خطرن
ــدن پيونگ يانگ براي انجام يك آزمايش موشكي ظاهر  ش
شد. به گفته منابع آگاه در دولت آمريكا و كره جنوبي، حداقل 
يك موشك بالستيك با برد 3000كيلومتري سوخت گيري 

و آماده پرتاب شده بود. 
ــازه اي از رزمايش هاي  ــه دور ت ــت ك ــن در حالي اس اي
ــي از  ــكا و كره جنوب ــان آمري ــي مي ــترك ضدزيردرياي مش
ــده و تا جمعه ادامه خواهد داشت.  ــته آغاز ش ــنبه گذش يكش
ــمالي در بيانيه اي اعالم كرد:  ــتا ارتش كره ش در همين راس
در صورتي كه در جريان رزمايش جديد آمريكا و كره جنوبي 
ــود، فوري دست به حمالت  ــور تعرض ش به خاك اين كش
ــه مي افزايد: ارتش براي  ــه خواهد زد. اين بياني تالفي جويان
 مقابله به مثل و اقدامات تالفي جويانه در قبال اين رزمايش

 آماده است.

ــار  محمد البرغثي وزير دفاع ليبي ديروز در اعتراض به فش
مخالفان استعفا كرد. اين در حالي است كه معترضان همچنان 
ــته و  ــتري و خارجه را در محاصره داش ــاي دادگس وزارتخانه ه
ــتار پاكسازي عناصر وابسته به نظام گذشته دراين كشور  خواس

هستند.
ــتعفاي خود را محاصره  به گزارش  فارس، البرغثي دليل اس
ــلح خواند و  ــوي افراد مس وزارتخانه هاي ليبي در طرابلس از س
گفت: محاصره وزارتخانه ها حمله به دموكراسي در ليبي است. 
ــلح ليبي از يكشنبه هفته گذشته ساختمان هاي  گروه هاي مس
ــتار  ــره كرده و خواس ــس محاص ــه را در طرابل ــد  وزارتخان چن
ــخصيت هايي از دستگاه هاي دولتي شدند كه با نظام  اخراج ش

معمرالقذافي همكاري كرده بودند.
ــركت برق  ــروز از توقف فعاليت ش ــي دي ــانه هاي عرب رس
ــر دادند. به  ــلح خب ــوي افراد مس طرابلس، پايتخت ليبي، از س
ــاختمان اصلي شركت  ــلح با حمله به س گزارش ايرنا، افراد مس
برق در طرابلس و ضرب و شتم رئيس و توهين به كارمندان آن، 
فعاليت اين شركت را متوقف كردند. گروه هاي معترض مسلح 
ــتر گفته بودند در صورت تصويب قانون انزواي سياسي به  پيش
تحصن خود پايان خواهند داد، اما با وجود تصويب اين قانون در 
روز يكشنبه اعتراضات همچنان ادامه دارد. براساس اين قانون 
شخصيت هايي كه با نظام سابق همكاري داشته اند تا ده سال از 

كار سياسي در نظام كنوني ليبي منع مي شوند.
ــاي كنگره از جمله محمد المقريف،  اين قانون برخي اعض
ــت ها در اثناي حكومت  رئيس كنگره ملي ليبي را كه برخي پس

ــتن به معارضان داشته اند،  ــاله قذافي قبل از پيوس چهل و دو س
شامل مي شود.

علي زيدان، نخست وزير ليبي كه در دوره قذافي براي مدتي 
ــس ائتالف نيروهاي  ــات بوده و نيز محمود جبريل، رئي ديپلم
ــتند كه به  ــخصيت هايي هس ملي گرا در كنگره ملي از جمله ش
ــي بايد از مقام خود  ــد با اجراي قانون انزواي سياس نظر مي رس
ــا را در ليبي  ــم ليبرال ه ــده خش كناره گيري كنند. قانون يادش

برانگيخته است.

بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي كه براي 
ــت، دستور داد  ــفر كرده اس ديدار با مقامات چيني به پكن س
ــه باختري متوقف  ــازي در كران اجراي طرح هاي شهرك س
ــاس تلفني با اوري  ــزارش فارس،  نتانياهو در تم ــود. به گ ش
ــكن رژيم صهيونيستي دستور داد تا اعطاي  ارييل، وزير مس

مجوز ساخت وساز در كرانه باختري را متوقف كند.
براساس اين گزارش، نتانياهو چند هفته پيش نيز از وزير 
ــكن كه منتسب به حزب «خانه يهودي» است، خواسته  مس
ــاز در كرانه باختري را متوقف  بود تا اعطاي مجوز ساخت وس
ــف صدور مجوز ها،  ــا آرييل گفته بود در صورت توق كند، ام

حزب وي از دادن راي به طرح بودجه امتناع خواهد كرد.
ــردان و رژيم  ــكيالت خودگ ــازش بين تش مذاكرات س
ــال 2010 به دليل پافشاري اين رژيم بر  ــتي از س صهيونيس
ــته جهاني براي پايان  ــازي و بي توجهي به خواس شهرك س
دادن به شهرك سازي ها متوقف شد و اكنون جان كري، وزير 
خارجه آمريكا سعي دارد با ارائه طرحي مذاكرات سازش را احيا 
كند و بر اين اساس، تماس هايي را با طرف هاي فلسطيني و 

اسرائيلي و كشورهاي عربي آغاز كرده است.
ــد، نزديك به  ــالم ش ــته اع ــري روز گذش ــر ديگ در خب
ــديد عناصر پليس  ــت افراطي تحت تدابير ش 40صهيونيس

رژيم صهيونيستي از سمت باب المغاربه وارد مسجداالقصي 
ــده و اقدام به گشتزني در محوطه هاي آن كردند. همزمان  ش
ــتي  با اين اقدام، درگيري هايي ميان عناصر پليس صهيونيس
و شماري از نگهبانان مسجداالقصي و طالب علوم ديني كه 
ــت هاي افراطي  در تالش براي جلوگيري از ورود صهيونيس
ــت  ــجد مبارك بودند، به وقوع پيوس به محوطه هاي اين مس
ــتي اقدام به ضرب  كه طي آن، عناصر پليس رژيم صهيونيس
ــيدند. اين اقدام  ــرده و روي آنها گاز فلفل پاش ــتم آنها ك و ش
ــت هاي افراطي با واكنش گروه هاي فلسطيني و  صهيونيس

سازمان هاي اسالمي روبه رو شد.
ــته  در  ــش حماس در واكنش به اين اتفاق روز گذش جنب
ــجداالقصي خط قرمز  ــه اي مطبوعاتي تاكيد كرد: مس بياني
ــت و هرگونه اهانت يا بي حرمتي صهيونيست ها به اين  ماس
مسجد مبارك، جنايتي آشكار و تعرض به بخشي از اعتقادات 

مسلمانان به شمار مي رود.
ــازمان همكاري  ــان اوغلو، دبيركل س اكمل الدين احس
اسالمي نيز با محكوم كردن يورش شهرك نشينان تندرو به 
ــجداالقصي عنوان كرد: اين تجاوزها در چارچوب همان  مس
ــتي صورت مي گيرد كه اسرائيل عليه مردم فلسطين،  سياس

مقدسات و دارايي آنها در پيش گرفته است.

چين دست داشتن در حمالت 
سايبري را رد كرد

ــتن  ــت داش چين يك بار ديگر اتهام هاي آمريكا مبني بر دس
ــزارش ايرنا، آمريكا همزمان  ــايبري را رد كرد. به گ در حمالت س
با شكل گيري دولت جديد در چين پرونده هاي گوناگوني از جمله 
دست داشتن در حمالت سايبري را عليه اين كشور باز كرده است.

روزنامه  چاينا ديلي، روز گذشته در پايگاه اينترنتي خود از انتشار 
گزارش تازه پنتاگون مبني بر حمله سايبري چين به دستگاه هاي 
ــي و نظامي آمريكا بشدت انتقاد كرد. اين روزنامه نوشت،  ديپلماس
چنين گزارشي باعث بي اعتمادي فزاينده شده و ضررهاي زيادي 
ــت. چايناديلي نوشت: اگر روند  ــور خواهد داش براي روابط دو كش
ــاهد اقدامات خصمانه  ــود در آينده ش اين نوع اتهام ها متوقف نش
ــم بود. پنتاگون در تازه ترين  ــور خواهي جدي تري در روابط دو كش
گزارش  صد صفحه اي خود اعالم كرد: در سال 2012 سيستم هاي 
ــتم هاي دولت آمريكا با هدف  ــري فراواني از جمله سيس كامپيوت
ــرقت اطالعات، مورد حمالت سايبري قرار گرفت كه برخي از  س

آنها مستقيما از سوي دولت و ارتش چين انجام شده است.



سيما رادمنش  /  گروه فرهنگ وهنر

اواخر سـال گذشـته شـما با عنـوان مديركل امـور موزه ها 
و اماكـن تاريخـي بـا حفـظ سـمت بـه عنـوان معـاون صنايع 
دسـتي سـازمان ميراث فرهنگـي نيز منصوب شـديد. با توجه 
 بـه تخصصـي بودن هـر كدام از ايـن حوزه ها و ضـرورت توجه 
بـه هر يـك از اين بخش ها آيـا اختاللـي در مديريت تان ايجاد 

نكرد؟
ــرژي مضاعفي مي خواهد با همان  ــلما كار در دو حوزه، ان مس
ــينم در حوزه اداره كل  ــاره كرديد. البته جانش ــيتي كه اش حساس
ــت خود را آغاز خواهد كرد  ــا و اماكن تاريخي بزودي فعالي موزه ه
ــئوليت معاونت  ــت و بنده فقط مس ــده اس و اين موضوع حل ش
ــا در چند ماهي  ــت. ام ــده خواهم داش ــتي را به عه ــع دس صناي
ــتم چيزي كم  ــوزه را به عهده داش ــر دو ح ــده مديريت ه ــه بن ك
ــتم. به هر حال، اجراي همزمان برگزاري نمايشگاه هاي   نگذاش
ــور در ايام نوروز انرژي  ــتي در قالب 4500 غرفه در كش صنايع دس
ــر بود و همزمان با آن افزايش بازديد مخاطبان از اماكن تاريخي  ب
ــال مي رسد  و موزه ها در اين ايام كه به تعداد كل مخاطبان يك س
ــتان به مشكلي  انرژي مضاعفي از ما گرفت، اما با همكاري دوس

برنخورديم. 
با توجه به تجربه و تحصيالتي كه داشتيد فكر مي كنيد در حوزه 

صنايع دستي موفق تر عمل خواهيد كرد يا در حوزه موزه ها؟
ــال  ــه اجرايي دارم. به مدت چهار س ــوزه، تجرب ــن در دو ح م
ــتي بودم.  ــنتي صنايع دس ــتادي حوزه هنرهاي س ــركل س مدي
ــان را نيز  ــتان زنج ــتي اس ــت صنايع دس ــر آن مديري ــالوه ب  ع
به عهده داشتم و كارم را از سطح كارشناسي آغاز كردم و اين طور 
نبود كه ابتدا به ساكن وارد اين حوزه شده باشم. با موزه ها و اماكن 
تاريخي نيز آشنا بودم. بنده رشته هنر خوانده ام و در رشته طراحي 

موزه هم تدريس داشته ام.
جانشين تان در حوزه موزه ها و اماكن تاريخي چه كسي 

است؟
احتماال يكي از مديران استاني است.

سال گذشته معاون پيشين صنايع دستي كشور هدفگذاري 
كرده بود ارزش صادرات صنايع دستي كشور تا پايان سال 91 
به 1/5 ميليارد دالر برسد، اما آنچه تحقق يافت رقمي حدود 
720 ميليون دالر بود. از نظر شما چه موانعي در نرسيدن به نتيجه 

پيش بيني شده تاثيرگذار بود؟
براي احقاق يك هدف، همه لوازم بايد كنار هم قرار گيرد تا آن 
هدف محقق شود. در حوزه تسهيالت بايد آنچه براي توليدكننده 
و صادركننده در نظر گرفته شده بود تخصيص مي يافت، اما تا اين 
لحظه با وجود پيگيري ها اين رقم محقق نشده است و هنوز در پيچ 

و خم اداري هستيم.
يعني همان ر قم 500 ميليارد توماني كه قرار بود از محل 

حساب ذخيره ارزي تعلق بگيرد؟
ــهيالت را براي  بله و اميدواريم در يكي دو هفته آينده اخذ تس
ــيم، چراكه دادن اين تسهيالت راهگشا  ــته باش توليدكننده داش
ــه در حوزه صادرات  ــكالت آنچ خواهد بود. البته با وجود اين مش
ــت، چراكه در  ــته قدرداني اس ــاق افتاد شايس ــتي اتف صنايع دس
ــه رقم صادرات فرش بيش از رقم كل  ــال هاي گذشته هميش س
صنايع دستي بود، اما در سال 91 براي اولين بار رقم صادرات صنايع 

دستي از فرش پيشي گرفت. 

تشكل هاي فعال در حوزه صنايع دستي بر اين باورند اتفاقي 
درافزايش ميزان صادرات صنايع دستي رخ نداده است،  بلكه 

اين افزايش ناشي از تعريف كد تعرفه هاست؟
ــاس كد رشته هاي  ــت. كد تعرفه ها براس اصال اين گونه نيس
صنايع دستي است. كد تعرفه فقط تفكيك تخصصي رشته هاي 
ــما مي توانيد براساس كد تعرفه ها رصد  ــت. يعني ش صادراتي اس
ــه و آبگينه صادرات  ــه فرض چقدر شيش ــويد ب كنيد و متوجه ش
ــتي فلزي چه مقدار صادرات  ــتيد يا رصد كنيد در صنايع دس داش
ــالح ابزار مديريتي ما براي  ــت. كد تعرفه به اصط اتفاق افتاده اس
ــت تا مشخص شود كجا آسيب پذير هستيم و كجا رشد  رصد اس
ــته ها كاهش صادرات داشتيم  ــتيم. سال 91 ما در برخي رش داش
ــم. در واقع با  ــد اين كاهش را جبران كني ــه هنر ما بايد اين باش  ك
كد تعرفه وضع صادرات را مي توانيم رصد كنيم، در حالي كه قبال 

ــتي در قالب دو سه كد تعرفه تعريف  اين طور نبود. كل صنايع دس
ــده بود و قابليت تفكيك براي ما نداشت. مثال تفكيك آنچه به  ش
عنوان بافت اداري، يكجا و آن هم به صورت كيلويي صادر مي شد 
از فرش خيلي سخت بود و به صورت كيلويي محاسبه مي شد. يعني 
ــت. اما با مشخص شدن  ــده اس مي گفتند چند كيلو گليم صادر ش
ــده كه صادرات را تخصصي تر  ــد تعرفه ها اين امكان فراهم ش ك

بررسي كنيم.
براي 362 رشته صنايع دستي ما چه تعداد كد تعرفه داريم؟

حدود 94 كد تعرفه مصوب شد و نزديك 40 كد تعرفه هم در 
مرحله مبادله است تا نهايي شود. هر قدر كد تعرفه ها تخصصي تر 

باشد رصد ما براي مديريت بهتر خواهد بود. 
اما آنچه مطرح مي شود اين است كه برخي كاالها كه 
آمار  در  است  نمي شده  محسوب  دستي  صنايع  جزو   قبال 

صنايع دستي لحاظ مي شود، مثل مبلمان يا سراميك.
ــراميك ها جزو  ــان يا س ــت. همه مبلم ــن گونه نيس ــه، اي  ن
ــع مبلماني كه منبت  ــد. در واق ــاب نمي آي ــتي به حس صنايع دس
ــتي محسوب  ــد جزو صنايع دس ــده باش كاري روي آن انجام ش
ــوند. اينها جزو اقالم عمده صادراتي ما نيستند كه تاثيرگذار  مي ش
ــند. افزايش صادرات داليل ديگري دارد. به واسطه باال رفتن  باش
ــته به مواد اوليه خارجي بودند  قيمت ارز برخي از صنايعي كه وابس
ــوالت با افزايش قيمت  ــان باال رفت و محص هزينه تمام شده ش
ــتي عدم وابستگي مواد اوليه به  ــد، اما حس صنايع دس روبه رو ش
ــتي نمي بينيد كه  ــت و در هيچ صنعتي مثل صنايع دس خارج اس

ــت آيد، يعني  مواد اوليه آن از محدوده جغرافيايي توليد اثر به دس
ــود دارد،  ــه جغرافيايي وج ــي كه در يك نقط ــن صنعت بومي تري
ــرايط جغرافيايي باعث مي شود  ــت، چنين ش ــتي اس  صنايع دس
يك صنعت دستي در آن منطقه شكل بگيرد. به فرض در همدان 
ــطه داشتن خاك رس خوبش، صنعت سفال شكل گرفته  به واس
ــت يا صنايع دستي چوبي در استان هاي شمالي ديده مي شود.  اس
بنابراين چون افزايش نرخ ارز تاثير چنداني در حوزه صنايع دستي 
ــت و هنوز  ــت به نوعي، فعاليت در اين حوزه اقتصادي تر اس نداش

اميدواريم رويكرد خريد در اين حوزه بيشتر شود.
شما گفتيد صادرات برخي رشته هاي صنايع دستي كاهش 

يافته است. كدام رشته ها؟
مي توان به محصوالت چوبي و آبگينه اشاره كرد كه نسبت به 
سال گذشته كاهش يافته است. سال تازه تمام شده و آمار استخراج 
ــده سال 91 در حال بررسي است تا داليل كاهش صادرات اين  ش
محصوالت را ارزيابي كنيم تا روي آنها كار شود. البته با توجه به اين 
كه در برخي محصوالت مثل زيورآالت، چرم و... جهش خوبي در 
صادرات داشتيم در مجموع مي توان گفت با افزايش 56 درصدي 

صادرات مواجه بوديم.
به اين نكته كه صنايع دستي بومي ترين صنعت است اشاره 
كرديد. كارشناسان هم مي گويند 95 درصد مواد اوليه صنايع 
دستي در داخل موجود است و به واردات نيازي ندارد، اما با وجود 
اين قيمت بسياري از محصوالت صنايع دستي در بازار در حد 
قابل توجهي افزايش يافته است و همين موضوع باعث شده 

در سبد خريد مردم قرار نگيرد و از طرف ديگر متاسفانه درآمد 
حاصل نيز نصيب خود توليدكننده نمي شود. دليل اين افزايش 

چه بوده است؟
ــكل داريم. اول اين  كه تعريف خوبي كه بايد ميان  ما چند مش
ــت و سود ِ بخش توليد  ــد نيس ــته باش حوزه توليد و بازار وجود داش
ــود بازار ندارد و بايد روي آن كار  ــبت به س ــود معقولي نس هنوز س
كنيم. بر اين باورم كه در باال بودن قيمت  صنايع دستي  فقط بحث 
ــت. موضوع اين است كه قيمت تمام شده  ــطه ها مطرح نيس واس
ــود و در حوزه بازار  ــت كم ش محصول بايد با اعمال مديريت درس
هم مي توان با كوتاه كردن راه رسيدن محصول به بازار و جلوگيري 
ــت گشتن كاال از افزايش قيمت ها جلوگيري كرد. اين  از چند دس
ــتفاده از توان تشكل هايي كه برآيند حوزه  كار را نيز مي توان با اس
ــت، انجام داد. همچنين برگزاري نمايشگاه هاي عرضه  توليد اس
محصوالت صنايع دستي براي فروش مستقيم محصول مي تواند 
ــان مي دهد برخي مواقع  ــن موضوع كمك كند. تجربه نش ــه اي  ب
با استفاده از ظرفيت هاي حوزه گردشگري و ايام پر سفر مي توان 
با ترتيب دادن نمايشگاه هاي صنايع دستي از اين ظرفيت ها براي 
ــكلي كه در حوزه  افزايش فروش محصول بهره برد.  اكنون مش
صنايع دستي با آن روبه رو هستيم تفكيك  نشدن مخاطب صنايع 
دستي است و بايد تعريف شود چه نوع توليدي را براي چه گروهي 

داشته باشيم. ما از اواخر سال گذشته برنامه ريزي 
ــم و گفتيم هيچ  ــروع كرده اي ــن زمينه را ش در اي
ــزان ورودي و  ــل از اين  كه مي ــگاهي قب نمايش

ــود و معتقدم بايد در كنار هر  ــود برپا نش ــخص ش خروجي آن مش
كار نمايشگاهي،  يك كار پژوهشي انجام شود و در مورد كاالهايي 
ــب را دارند همراه با رده  ــترين مخاطب يا كمترين مخاط كه بيش
ــني استفاده كنندگان اين كاالها و ميانگين خريد، بررسي الزم  س
انجام شود. همچنين بايد مشخص شود بسته بندي چه تاثيري در 
حوزه فروش داشته است. در واقع هر اطالعاتي كه مربوط به ارائه 
ــت بايد استخراج شود تا بتوان اينها را به صورت سند براي  كاالس
بهينه سازي مرحله بعد مورد استفاده قرارداد. يعني اين گونه نباشد 
ــيم. اگر اعتقادمان اين است كه  كه دائم در حال آزمون و خطا باش
ــا اين حوزه علمي برخورد كنيم.  ــت بايد ب بازار و بازاريابي علم اس
ــت، اما بازارياب  مطمئنا صنعتگر ما اگر چه توليدكننده خوبي اس
خوبي نيست. مردم با تبليغات به سمت كااليي كشيده مي شوند و 
بايد در اين زمينه كارعلمي صورت گيرد، زيرا فقط نياز صرف مطرح 

نيست كه موجب ترغيب در خريد كاال مي شود.
نكاتي را كه اشاره كرديد مثبت است.  هر مديري كه در اين 
حوزه وارد مي شود برنامه و هدف هايي اعالم مي كند، اما براي 

تحقق اين اهداف متاسفانه استراتژي بلندمدتي وجود ندارد.
اولويت ما از بدو ورود،  تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت 
و بلندمدت بوده است. چيزي كه جاي خالي آن را داريم. متاسفانه 
به تعداد مديراني كه مي آيند اينجا استراتژي به وجود مي آيد. براي 
ــتراتژي بودم. به هر  اين كه چنين اتفاقي نيفتد به دنبال تدوين اس
حال چهار سال در اين حوزه مدير كل بودم و به حوزه يك اشراف 
ــاس كردم همين  ــي از مواردي كه خأل آن را احس ــي دارم. يك كل

نكته است.
با توجه به اين كه حدود سه ماهي به پايان كار دولت دهم 
 باقي مانده است. آيا تدوين اين استراتژي در اين مدت اوال 

به پايان مي رسد و ثانيا تاثيري هم خواهد داشت؟
ــت چنين اتفاقي  ــعي مان اين اس ــد. س اميدوارم به پايان رس
ــتانم هم گفته ام  ــت و به همه دوس بيفتد. اعتقادم در اجرا اين اس
دنبال پروژه اي باشيد كه انجام ندادنش هزينه داشته باشد. خيلي 
ــت كه مراحل اجرايش هزينه هاي بااليي دارد، ولي  از پروژه هاس
انجام ندادنش هيچ هزينه اي ندارد. كسي نمي پرسد چه شد و چرا 
ــيد چرا وعده داده شده  ــما از من مي پرس زمين ماند. همين كه ش
ــتي محقق  مدير قبلي براي صادرات 1/5 ميليارد دالر صنايع دس
ــد، انجام ندادنش هزينه دارد. حاال كاري ندارم شرايط اين كار  نش
ــخص باشد اكنون سهم اين  ــت. بايد مش فراهم بوده يا نبوده اس
حوزه از توليد ناخالص ملي چقدر و قرار است اين سهم به چه ميزان 
افزايش پيدا كند. سهم ما از صادرات غيرنفتي چقدر است. آماري 
ــود نبايد در حد شعار باشد چون بعدا جاي سوال از  كه اعالم مي ش

مدير بعدي مي گذارد. 
ــرايط از جمله تسهيل قوانين و مقررات،  اگر اين امكانات و ش
ــعه بازارهاي خارجي، ارائه تسهيالت و... فراهم شد، آن وقت  توس
ــمان بر اين است  ــده مي رسيم و تالش ــت كه به آمار اعالم ش اس
استراتژي را كه كار علمي روي آن انجام شده تدوين كنيم و روي 

ميز مدير بعدي بگذاريم.
ببينيد،  فرهنگ و تمدن مربوط به هيچ دولتي نيست. مربوط به 
ملت است و جريان دارد و با عوض شدن دولت ها جريان ادامه پيدا 
مي كند، بخصوص حوزه صنايع دستي ريشه در فرهنگ و تمدن 
ــن طور نبود بايد در قالب كارگاه هاي  دارد. اگر اي
كوچك در زير گروه وزارت صنايع تعريف مي شد، 

اما اين  گونه نيست.
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ــي  ــراث فرهنگ ــازمان مي ــتي س ــع دس ــت صناي  معاون
سال گذشته شاهد حضور دو معاون بود. دي 91 بود كه 
در پي استعفاي محمدحسن صالحي مرام، معاون سابق 
صنايع دستي با حكمي از سوي ملك زاده، رئيس جديد 
سازمان ميراث فرهنگي، يحيي رحمتي جايگزين او شد. 
ــي بود كه  ــان تصدي خود تنها كس ــرام در زم ــي م صالح
ــتي  ــت اعالم كرد درآمد صنايع دس ــان و قاطعي ــا اطمين  ب
ــود و  ــي مي تواند جايگزين درآمدهاي نفتي ش ــه تنهاي ب
براي ايجاد تغييراتي در اين حوزه، اهداف و برنامه هايي 
ــت  ــتعفاي او وعده ها باقي مانده اس تعريف كرد، اما با اس
و اكنون يحيي رحمتي در مقابل انتظاراتي قرار دارد كه 

مديريت قبلي ايجاد كرده بود.
يكي از همين وعده ها رسيدن رقم صادرات صنايع دستي 
به 5 / 1 ميليارد دالر بود كه در مقام عمل و براساس آمارهاي 

اعالم شده تنها 50 درصد آن تحقق يافت.

اشاره

با يحيي رحمتي، معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي 

صنايع دستي را  ديگركيلويي صادرنمي كنيم 

 متن كامل اين گفت و گو  را 
در سايت جام جم آنالين بخوانيد

گي
اهن

ه ش
شيد

: آر
س

عك

بر اين باورم كه در باال بودن قيمت  صنايع دستي 
فقط بحث واسطه ها مطرح نيست. قيمت 
تمام شده محصول بايد با اعمال مديريت درست 
كم شود و در حوزه بازار هم 
مي توان با كوتاه كردن راه 
رسيدن محصول به بازار و 
جلوگيري از چند دست گشتن 
كاال از افزايش قيمت ها 
جلوگيري كرد

رحمتي:



ــه آذربايجان دو  ــري ايران زمين و از خط ــمان فك در آس
ــا وجود پرفروغي و عظمت  ــيدن گرفته اند كه ب يگانه درخش
ــورد توجه اذهان بوده اند. يكي از اين  ــي و روحي كمتر م علم
ــراقي ودود بن محمد تبريزي است (متعلق  بزرگان حكيم اش
ــياري از  ــه بعد از 930 هـ . ق)، وجود اين نادره دوران بر بس ب
ــيده مانده و عده كمي با اين فرزانه  ــمندان پوش عرفا و دانش

آذربايجاني آشنايي دارند. 
ــراقي آثار و اثرات چنداني در دست  در مورد اين حكيم اش
نيست، اما بنا بر شواهدي كه وجود دارد اين فيلسوف و عارف 
ــير بلند باال  ــالم در قرن نهم هجري تفس پاك نهاد عالم اس
ــيخ شهاب الدين  ــهيد (ش ــيخ ش و عميقي بر الواح عماديه ش
ــهروردي صاحب كتب و رساالت گوناگون از جمله حكمه  س
االشراق، تلويحات، لغت موران، عقل سرخ، در كوي صوفيان 
ــفه و حكمت اشراقي اسالمي در خاك پاك  و... و احياگر فلس
ــطه اين تفسير بوده كه ما با نام ودود  ــته و به واس ايران ) نگاش
تبريزي برخورد مي كنيم و به ميزان معرفت و عمق وجودي 
ــالم،  ــي مي يابيم. بعد از ورود اس ــي وي آگاه ــي و عمل علم
نحله هاي فكري اي در ايران به وجود آمد تا مباني معرفتي و 
معنوي الهي گونه اسالمي و قرآني را تطبيق كرده و ماحصل 
ــان به روند خويش  ــروز نيز پيدا و پنه ــن تالش ها تا به ام اي
ــز از تربيت يافتگان چنين  ــت. ودود تبريزي ني ادامه داده اس
ــت و نمونه هاي بي شماري از اين نوع تعليم و  ــه اي اس انديش
ــمرد چنانچه  ــته مي توان بر ش تربيت از قرون و اعصار گذش
ــدرا و رجبعلي  ــكي، مالص ــاد و ميرفندرس ــي و ميردام بوعل
تبريزي و مالعلي نوري و حكيم سبزواري نمونه هاي روشن 
ــتند. از فحواي همين اثر يعني  ــي هس از نتيجه چنين تالش
ــير الواح عماديه، عمق و ژرفاي علمي و حكمي و تبحر  تفس
ــكار مي شود و همچنين احاطه وي بر  وي در علوم عقلي آش

ــيحيت و انجيل  ــض مذاهب ديگر از جمله عرفان مس غوام
مكاشفات يوحنا معلوم و مشهود مي گردد.

فيلسوف شهير هانري كربن درباره وي مي نويسد:  ودود 
تبريزي [در اثر خويش] خود را يك اشراقي كامل مي نماياند و 
با روشي كامال ويژه به توجيه اين مباحث [موضوعات مطرح 
ــهروردي و توضيح ارتباط حكمت باستان  در الواح عماديه س
ــت] مي پردازد و ربط و تناسب آنها  ــالم مد نظر اس ايران و اس

را به اثبات مي رساند.1
شخص ديگر كه از مدرسان پرآوازه مكتب اصفهان بوده، 
ــفه و  ــت كه از اعاظم فالس ــم متاله رجبعلي تبريزي اس حكي
حكماي عهد صفوي و معاصر مالصدراي شيرازي بوده است.

ــاگردان برجسته عارف سترگ ميرفندرسكي بوده و  وي  از ش
تحت تاثير تفكرات عميق جناب مير قرار گرفته است.

ــورد توجه  ــيار م ــزي در عهد خويش بس ــي تبري رجبعل
ــاس ثاني خود  ــاه عب ــام و خاص بوده چنان كه ش ــال ع و اقب
ــه نظريات  ــل توج ــه قاب ــتافت؛ نكت ــدار وي مي ش ــه دي ب
ــت؛  ــفه اس ــوزه فلس ــدر در ح ــارف عاليق ــم و ع ــن حكي  اي
وي با توجه به آموزه هاي استاد خويش و همچنين بهره گيري 
ــالمي موضوع صفات حق تعالي  ــن آيات و روايات اس از باط
ــرح و آن را نه عين ذات، بلكه زائد بر آن قلمداد مي كند  را مط

ــق تعالي نوعي  ــما و صفات ح ــرش به اس ــن نوع نگ ــه اي ك
ــا مكتب صدراي  ــفي ب ــل از لحاظ فكر فلس ــارض و تقاب تع
ــم متاله نظريات  ــرده و بعضا نيز اين حكي ــيرازي ايجاد ك ش
ــيرازي صفات را عين  مالصدرا را رد مي كند، چه صدراي ش
ــمارد و نيز به اصالت وجود  ذات خداوند و نه زايد بر آن مي ش
 مي پردازد كه حكيم تبريزي بر خالف وي به اصالت ماهيت 

تاكيد مي كند.
ــه هاي عرفاني  رجبعلي تبريزي در آراي خويش به انديش
ــرده و از آراي نوافالطونيان و  ــه ك ــز بذل توج ــراقي ني و اش
ــتاد خويش كه  ــه هاي عرفاني اس محي الدين عربي و انديش
داراي سلوك روحي ژرفي بوده بهره جسته و خود نيز در اين 

راه گام برداشته است.
در مقدمه كتاب  االصل االصيل درباره آراي وي آمده:

ــد و اين تفكر  ــتي مي دان ــي خدا را مافوق هس مالرجبعل
ــت كه با  ــه از افكار افلوطين درخصوص «واحد» اس برگرفت

بيان روايات كامال مطابقت دارد.2
ــم الهي باعث  ــه هاي ژرف اين حكي ــات و انديش  تعليم
ــي وي شده كه بعد  ــياري در حوزه درس ــاگردان بس جذب ش
ــه هاي وي را بسط و گسترش داده اند و  ــتاد آثار و انديش از اس
ــرح بر  ــعيد قمي (صاحب ش از آن جمله مي توان به قاضي س

ــاره كرد كه هر يك از اين شاگردان در  توحيد صدوق) و... اش
 دوره هاي بعد از استادان بنام در حوزه فلسفه و الهيات به شمار 

مي روند.
ــال ها رياضت و تفكر عميق  ــا از آثار وي كه حاصل س ام
ــناختي و مباني توحيدي و بواطن آيات  در مباحث معرفت ش
ــات واجب،  ــوان از كتاب اثب ــت مي ت ــالمي اس و روايات اس
ــعي در  ــل يا اصول آصفيه نام برد كه در آنها س االصل االصي
ــانيدن آراي خويش كرده است. همچنين حكيم  به اثبات رس
داراي طبعي لطيف و ذوقي سرشار بوده و شعر نيز مي سروده 
ــت. اشعار زير  ــعار خويش واحد تخلص مي كرده اس و در اش

از اوست:
ــت راي همه كس /  اي آن كه تويي  اي آن كه به راي توس

مرا به جاي همه كس
ــن از ميانه پاي  ــتم گير /  كوتاه ك ــاي تو افتاده ام دس در پ

همه كس
پي نوشت ها:

1ـ  سه فيلسوف آذربايجاني، هانري كربن، ترجمه محمد غروي، نشريه 
دانشكده ادبيات و علوم انساني.

ــح و مقدمه از عزيز جوانپور  ــل (اصول آصفيه) تصحي 2ـ  االصل االصي
هرويـ  حسن اكبري بيرق، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 1386.
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2 حكيم تبريزي
انسان ها از زماني كه زندگي مدني و جمعي را اختيار كردند، ودود و رجبعلي تبريزي، از حكماي ناشناخته اي هستند كه درعرفان اسالمي انديشه هاي ژرفي را از خود به جا گذاشتند

براي اعمال يكديگر، محدوديت ها و مرز هاي قانوني اي قائل 
ــد زمينه  ــوي ديگر، اين زندگي جمعي باعث ش ــدند. از س ش

انتخاب براي انسان ها بيشتر شود. 
ــت  ــگل زندگي كند، مجبور اس ــا در جن ــردي تنه ــر ف اگ
ــبك خاص  ــاير جانداران، هر روز به يك س ــواره مانند س هم
ــان ها  ــد، اما زندگي جمعي انس ــب روزي خود باش در پي كس
ــر فردي  ــت و ه ــيده اس ــيم كار  بخش ــا قدرت تقس ــه آنه  ب
ــي دارد از بين تكثر كارها و فعاليت ها، يك نوع فعاليت را   تواناي
انتخاب كند.  همچنين در جوامع مردم ساالر، افراد اين قدرت 
ــز برگزينند و همچنين  ــران جامعه خود را ني ــد كه مدي را دارن
ــي انتخاب كنند تا براي آنها، قوانيني وضع كنند كه  نمايندگان
ــر قرار دهد. بنابراين  ــت عموم اعضاي جامعه را مدنظ مصلح
زندگي جمعي و مدني، زندگي اي است كه انتخاب هاي زيادي 
ــاس چه معيارهايي  ــان ها براس در آن صورت مي گيرد، اما انس

انتخاب مي كنند؟ 
ــت؛  ــوال دوگونه معيار در انتخاب هاي افراد حاكم اس معم
ــيـ  هيجاني و معيارهاي عقالنيـ  علمي.  معيارهاي احساس
معيار هاي احساسيـ  هيجاني، معيارهاي شخصي است؛ مثال 
ــت فردي موقعيت اجتماعي يك بازيكن فوتبال را  ممكن اس
ــندد. به همين دليل هنگام انتخاب شغل بدون در  ــيار بپس بس
ــر گرفتن توانايي هاي خود، فوتبال را انتخاب كند.  اين فرد  نظ
انتخابي برمبناي معيارهاي احساسي اتخاذ كرده است، اما اگر 
زماني از اين فرد سوال شود كه چرا اين شغل را انتخاب كردي، 
قادر نخواهد بود از انتخاب خود به نحوي دفاع كند كه ديگران 
نيز تصميم او را تائيد كنند، چرا كه او بر مبناي معياري شخصي 

و هيجاني آن شغل را انتخاب كرده است.  
ــيـ  علمي، انتخابي با  ــاب بر مبناي معيار عقالن ــا انتخ ام
آگاهي از توانايي هاي خود و نيز شرايط و زمينه انتخاب است. 
اگر فردي بخواهد انتخابش بر مبناي عقل و آگاهي باشد،  بايد 
ــا تامل، تفكر، مطالعه و تحقيق و بدون عجله انتخاب كند. او  ب
 بايد آگاهي الزم از گزينه هاي مطرح شده را داشته باشد. يكي از 
عرصه هايي كه آگاهي داشتن و تعقل در آن بسيار تعيين كننده 

است،  انتخابات  سياسي است. 
ــت جمهوري،  ــائل اين دوره از انتخابات رياس از جمله مس
ــي نامزدهاي خود در  ــاله تاخير گروه ها و احزاب در معرف مس

انتخابات است. 
ــاله معلول تجربيات گروه ها و احزاب در دوره هاي  اين مس
ــت. تجربه ثابت كرده  ــت جمهوري اس  قبلي انتخابات رياس
ــروه يا حزبي نامزد خود را زودتر معرفي كند، فرصت  هر چه گ
ــاي ديگر باعث  ــراي گروه ه ــخص ب ــتر تخريب آن ش بيش

كاسته شدن آراي او مي شود. 
ــا به اعالم  ــزاب و گروه ها طبيعت ــع اين واقعيت، اح ــه تب ب
ديرهنگام نامزد خود در انتخابات تمايل پيدا خواهند كرد. اين 
انتخابي منطقي براي احزاب و گروه هاست و نمي توان بر آنها 

خرده گرفت، چرا كه هر گروه سياسي طبيعتا به اين نوع انتخاب 
ميل دارد كه هر نوع فرصت حمله را از گروه هاي مخالف بگيرد، 

بويژه اين كه اين انتخابي قانوني نيز باشد. 
ــطور، طرح مباحث سياسي نيست، بلكه  قصد راقم اين س
مي خواهم به اين موضوع از منظر جامعه شناختي بنگرم. احزاب 
و گروه هاي سياسي به شكل منطقي تمايل دارند تا جاي ممكن 
ــدن از آراي او را از  زمينه به خطر افتادن نامزد خود و كاسته ش
بين ببرند. به همين دليل، زمان معرفي نامزد خود را به مردم تا 
جاي ممكن به زمان برگزاري انتخابات نزديك تر مي كنند، اما 
مساله اينجاست كه در اين مصلحت سنجي احزاب و گروه ها، 
يك موضوع ناديده گرفته شده و آن اين كه انتخابات، در اصل 

حق شهروندان براي تعيين سرنوشت خودشان است. 
احزاب و گروه ها بايد اين نكته را مدنظر قرار دهند كه از بين  
تمايل آنها به پيروزي در انتخابات  و  تمايل مردم براي انتخاب 
بهترين گزينه، دومين مورد مقدم بر اولي و اصيل تر از آن است. 
ــت جمهوري اين است  اصل، بنيان و مقصود از انتخابات رياس
ــور با آگهي الزم، قدرت اجرايي را به  ــهروندان يك كش كه ش
ــپارند، نه اين كه در  ــت باكفايت ترين و صالح ترين فرد بس دس
فرصتي محدود و با عجله مجبور به برگزيدن يكي از گزينه ها 
ــان كوتاه و آگاهي محدود،  ــند.  انتخاب يك گزينه در زم باش
ــات بر انتخابات حاكم شود.  ــود هيجان و احساس منجر  مي ش
ــي و علمي براي انتخاب  ــر مردم معيارهاي عقالن چرا كه اگ
ــته باشند، بناچار به معيارهاي احساسي و  گزينه صحيح  نداش
هيجاني روي خواهند آورد. اخذ معيار احساسي در انتخاب مدير 
اجرايي جامعه به اين موضوع منجر خواهد شد كه در كل زمان 
مسئوليت مدير مذكور، گونه اي مديريت احساسي و هيجاني و 
غيرعلمي در دستگاه هاي اجرايي حاكم شود.  بنابراين احزاب 
ــود را در معرض آراي عمومي  ــا وظيفه دارند نامزد خ و گروه ه
قرار دهند و نبايد از معرفي زودهنگام وي هراس داشته باشند، 
ــتر  ــه با معرفي بموقع او، برنامه هاي وي را نيز هر چه بيش بلك
ــه دور از هيجانات زودگذر و  ــه كنند تا مردم ب ــانه ها ارائ در رس
ــند. شايد براي  ــته باش با خردمندي و آگاهي توان انتخاب داش
رسيدن به اين مهم  بايد براي احزاب و گروه ها از حيث قانوني 
ــتري قائل شد تا موظف شوند نامزدهاي  محدوديت هاي بيش
ــبت به برگزاري انتخابات  ــتري نس خود را با فاصله زماني بيش
معرفي كنند. همچنين بايد زمينه هاي تخريب غيرعقالني و 

غيراخالقي را تا حد ممكن محدود كرد.

آگاهي و انتخاب
انتخاب منطقي در هر عرصه اي نيازمند آگاهي و دوري از شتاب است

حسين آشتياني / جام جم

رجبعلي تبريزي در آراي خويش به انديشه هاي 
 عرفاني و اشراقي نيز بذل توجه كرده 
و از آراي نوافالطونيان و محي الدين عربي و 
انديشه هاي عرفاني استاد خويش كه داراي 
سلوك روحي 
ژرفي بوده 
 بهره جسته 
و خود نيز در اين 
راه گام برداشته 
است

نكته

هوشنگ شكري/ جام جم
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هميشه زيبايي مهاجرت دسته  جمعي پرندگان براي 
انسان مسحوركننده است، اما اگر وراي اين زيبايي ها به 
چهره خشن اين مهاجرت نگاهي بيندازيم، اين پرندگان چه 
مخاطراتي براي انسان و حيوانات مي توانند داشته باشند؟

اغلب پرندگان مناطق سردسيري مانند منطقه سيبري با 
ــروع فصل سرد سال براي در امان ماندن از هجوم سرما و  ش
ــب مجبور به مهاجرت هستند.  پيدا كردن منبع غذايي مناس
ــور ايران در يكي از داالن هاي هوايي بر سر  در اين ميان كش
ــن پرندگان قرار دارد. اين پرندگان براي مهاجرت خود،  راه اي
از تاالب هاي ايران به عنوان استراحتگاه استفاده مي كنند، به 
همين دليل كشورمان هر سال ميزبان تعداد بيشماري از اين 
ــت. هرچند مهاجرت دسته جمعي اين پرندگان  پرندگان اس
ــب اين پرندگان  ــت، اما اغل ــي خاصي برخوردار اس از زيباي
ــان با عبور از مناطق  ــند، زيرا آن مي توانند عامل بيماري  باش
مختلف با عوامل گوناگون بيماري زا در تماس هستند. جالب 
ــه اين بيماري از نظر  ــبت ب اين كه اغلب پرندگان مهاجر نس
ژنتيكي مقاوم هستند، به اين معني كه عامل بيماري وارد بدن 
ــانه اي از بيماري در  ــود و بدون آن كه عالئم و نش آنها مي ش
آنان تظاهر يابد، حامل يا ناقل اين بيماري به ديگر موجودات 
ــاس مي شوند؛ در حقيقت اين پرندگان نسبت  و پرندگان حس
ــن عامل به عنوان  ــده اند. اي ــينه ش به اين نوع بيماري واكس
ــه عالئمي در آنان  ــودي در آنها وجود دارد در نتيج ــم خ جس
ظاهر نمي شود مگر اين كه آنان در شرايط سخت و استثنايي 
ــرار گيرند تا اين عالئم در آنان بروز كند. مثال زماني كه اين  ق
ــدون آب و غذا را طي كرده اند  ــيار طوالني ب پرندگان راه بس
ــت از شدت تشنگي به محض رسيدن به تالبي بر  ممكن اس
ــان از آن آب بنوشند. گاهي آب اين تاالب ها آلوده  ــر راهش س
ــتم دفاعي بدنشان هنگام  ــت و آنان به دليل ضعف سيس اس
ــوند؛ به  ــموميت و مرگ مي ش ــاميدن از اين آب  دچار مس آش
همين دليل گاهي گزارش هاي حاكي از مرگ تعداد زيادي از 
ــورمان ثبت مي شود. مرگ اين حيوانات  اين پرندگان در كش

ــت را آلوده كند و از طريق حشرات و  مي تواند محيط زيس
جوندگان به ساير نقاط انتشار پيدا كند. معموال اين عفونت 

ــي  ــم، مدفوع و مجاري تنفس ــحات بيني، چش از طريق ترش
پرنده هاي حامل به پرندگان حساس (بويژه مرغ هاي جواني 
كه هنوز مقاومتي در بدنشان نسبت به اين عوامل ايجاد نشده 
است) منتقل مي شود بنابراين اگر پرنده هاي صنعتي، بومي و 
زينتي و در برخي از موارد پستانداران مانند انواع دام يا انسان 
ــحات قرار بگيرند، احتمال  ــتقيم با اين ترش نيز در تماس مس

ابتال به بيماري آنفلوآنزاي مرغي در آنان وجود دارد.
چطور مي توان يك پرنده بومي مبتال به اين بيماري را 

شناسايي كرد؟
اين بيماري اصوال به دو صورت حاد و فوق حاد در مرغان 
ــان مبتال به حالت فوق حاد،  ــود. اغلب مرغ مبتال ديده مي ش
بدون عالئم درطول يك تا سه روز تلف مي شوند، اما چنانچه 
ــد خمودي،  ــود عالئمي مانن ــه بيماري طوالني تر ش پروس
ــح بيني، ادم سر و صورت،  ــالت، تب، ريزش اشك، ترش كس
ــتهايي، عطسه، سرفه، الغري، اسهال، حالت عصبي،  بي اش
ــر و صورت و  كاهش توليد تخم، وجود زخم هايي قرمز در س
پرخوني شديد برخي از اندام ها در مرغ پديدار مي شود كه بايد 
ــكوك به بيماري آنفلوآنزاي مرغي در اين  در اين هنگام مش

پرندگان شد.
شانس بقاي حيات پرندگان وابسته به چه عواملي 

است؟
اين بيماري بشدت واگيردار بوده و ممكن است عالئم آن 
ــاس يك منطقه ديده شود. مرگ  در صددرصد پرندگان حس
ــدت عالئم و شرايط محيطي بستگي دارد.  اين پرندگان به ش
اگر بدن پرنده نسبت به بيماري مقاومت نشان دهد و در بدن 
ــود، با حذف اين بيماري از  ــاخته ش پادتن عليه اين بيماري س
ــد. همچنين  ــانس بقاي پرنده زياد خواهد ش جريان خون، ش
ــش را در ابتال به اين بيماري دارد،  ــترس نيز مهم ترين نق اس
ــترس قرار  ــن مرغ هاي جواني كه كمتر در معرض اس بنابراي
ــر در معرض خطر ابتال  ــه مرغ هاي بالغ كمت ــبت ب دارند، نس

ــتند زيرا مرغ  به اين بيماري هس
ــوص صنعتي  ــاي بالغ بخص ه
ــاد، تحت  ــراي توليد تخم زي ب
ــتند،  ــترس زيادي هس تاثير اس
به همين دليل تلفات در اين نوع 

مرغان بيشتر است.
كرديد  اشاره  در صحبت هايتان 
انسان هم اگر در معرض مستقيم اين 
عفونت قرار گيرد، مي تواند به اين نوع بيماري 
مبتال شود، بيماري آنفلوآنزاي مرغي چه افرادي 

را بيش از ديگران تهديد مي كند؟
ــيار نادر و استثنايي ديده شده، مرغداراني كه  در موارد بس
ــت محيطي خيلي ضعيف است،  مرغداري آنان از نظر بهداش
ــيار زيادي از اين ويروس به  هنگامي كه با حجم و تراكم بس
ــتقيم روبه رو هستند، به بيماري مبتال شده اند، يعني  طور مس

ــتقيم از پرنده به انسان منتقل  بيماري به طور مس
ــت، اما هنوز ابتالي اين بيماري از  شده اس

ــان به انسان مطلقا اتفاق  انس
نيفتاده است. همچنين ديده 

شده است افرادي كه اندام هاي پرندگان ناقل به اين بيماري 
ــورت خام تناول  ــمت هاي پرخون را به ص ــد كبد يا قس مانن

كرده اند مستقيم به اين نوع بيماري مبتال شده اند.
پس با اين حساب چگونه اين بيماري به انسان منتقل 

مي شود؟
ــادگي  ــان بس ــروس از پرندگان به انس ــن وي ــال اي انتق
ــت زيرا  ويروس بايد يك نوع گيرنده خاص  امكان پذير نيس
در سلول هاي موجود زنده مانند حيوان و انسان داشته باشد تا 
به آن سلول چسبندگي پيدا كند و در نهايت وارد سلول جانور 
ــا در پرنده ها به نام  ــاري كند. اين گيرنده ه ــده و توليد بيم  ش
ــان آلفا 6 ناميده مي شود، بنابراين براي انتقال  آلفا 3 و در انس

ــد آلفا  ــن بيماري باي اي
ــا 6 تغيير كند، به  ــه آلف 3 ب
همين دليل يك ميزبان واسطه اي براي انتقال اين بيماري 
ــت كه داراي  ــت. معموال خوك از جمله حيواناتي اس  نياز اس
ــت. بنابراين هنگامي كه خوك در  هر دو گيرنده آلفا 3 و 6 اس
معرض اين بيماري قرار مي گيرد به دليل داشتن گيرنده آلفا 3 

مي تواند به اين بيماري مبتال 
شود و به دليل اين كه داراي 
ــت،  ــده آلفا 6 نيز هس گيرن
ــن بيماري را  مي تواند اي
ــل كند.  ــان منتق به انس
ــارت ديگر چند  ــه عب ب
ــل تغيير نياز است  نس
ــن نوع ويروس  تا اي
ــا 3  ــده آلف  از گيرن

ــار از يك ناحيه به  ــود. اگر اين خوك بيم ــه آلفا 6 منتقل ش ب
ــه ديگر تغيير مكان دهد مي تواند اين بيماري را بار ديگر  ناحي
به پرندگان آن نواحي منتقل كند و اين سير بيماري همچنان 

ادامه يابد.
با توجه به اين كه هم اكنون اين بيماري در برخي از 
كشورهاي آسيايي و خاورميانه  به صورت بومي درآمده 
است و كارشناسان فائو نيز هشدار داده اند اگر اين وضع 
كنترل نشود و نظارت كافي عليه شيوع اين بيماري صورت 
نگيرد، شايد فاجعه هفت سال پيش بار ديگر تكرار  شود، در 
حال حاضر شيوع اين بيماري چقدر مي تواند براي انسان ها 

خطرناك باشد؟
ــان به دليل اقدام  ــبختانه انتشار اين ويروس به انس خوش
ــتگاه هاي اجرايي و تحقيقاتي و سازمان  سريع كشورها و دس
بهداشت جهاني، سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد و سازمان 
جهاني بهداشت حيوانات تا حدودي گرفته شده است، به همين 
دليل چندان نبايد نگران تلفات اين بيماري در انسان باشيم، اما 
نبايد در اين خصوص نيز غفلت كنيم زيرا ژنوم اين نوع ويروس 
از نوع RNA است نه از DNA. ويروس هايي كه داراي ژنوم 
ــتند نسبت به موتاسيون بسيار حساسند. به همين  RNA هس
دليل ممكن است تغييرات زيادي در آنان به وجود آيد، بنابراين 
اگر بسرعت پاكسازي نشود بيماري هاي جديدتري از اين نوع 
بيماري خواهيم داشت. به همين دليل بايد هر سال سويه هاي 
به كار برده شده واكسن هاي پيشگيري از اين بيماري تجديد 

شود. 
ــه در يك كانون  ــده هنگامي ك ــق مقررات اعمال ش طب
آلودگي ديده شد بايد حداقل تا سه كيلومتر اين نوع بيماري را 
پاكسازي كرد. متاسفانه بسياري از كشورها هرچند كار پايش 
ــازي را  ــدام منطقه را انجام دادند، اما كار پاكس م
نــــكردند و به محض ظاهر 
شدن بيماري، كار 
ــازي  معدوم س
ــاز كردند.  را آغ
ــاهد  به همين دليل ش
ــارات  به بار آمدن خس
ــماري  ــادي بي ش اقتص
ــا،  ــودي مرغ ه ــد ناب مانن
نيروي انساني و هزينه هاي 
ــياري  ــگاهي در بس آزمايش
و  ــيايي  آس ــورهاي  كش از 

خاورميانه اي شديم.
در كشور ايران چطور، آيا اين 

بيماري ريشه كن شده است؟
ــز پايش ها و  ــا ني ــور م در كش
ــاس بومي  مراقبت از پرنده هاي حس
ــق برنامه ريزي هاي WHO و  ــه طور مداوم طب و صنعتي ب
ــاله عالوه بر هزينه بسيار  ــود كه اين مس FAO انجام مي ش
ــه نيز مي خواهد.  ــاني متخصص و با تجرب ــاد، نيروي انس زي
ــكوك اين بيماري مواجه  ــور ما نيز چنانچه با موارد مش كش
شود با معدوم سازي سعي در پيشگيري از انتشار اين بيماري 
ويروسي دارد، اما با وجود اين هنوز آنفلوآنزاي مرغي در كشور 

ايران ريشه كن نشده است.

هرچند آب تني مرغان رنگارنگ در تاالب ها و آبگيرها و 
ترنم همنواي آنان در دامان سبز طبيعت يا پرواز  دسته جمعي 
پرندگان مهاجر بر فراز آسمان بسيار دلنشين و خاطره انگيز 
به نظر مي رسد، اما كمتر مي توان تصور كرد كه اين پرندگان 
ــبت ديرينه اي با عموزاده هاي  خوش آب و رنگ كه نس
ــتي در قتل هاي سريالي  ــوري خود دارند، امروز دس دايناس
داشته باشند.18 ارديبهشت، مصادف با روز جهاني پرندگان 
ــه پيامدهاي احتمالي و  ــد تا گريزي ب ــه اي ش ــر بهان مهاج
سويه هاي ناخوشايند اين مهاجرت عظيم پرندگان داشته 
باشيم و به همين منظور گفت وگويي با دكتر محمد حسن 
بزرگمهري فرد، عضو هيات علمي دانشكده دامپزشكي 
ــتر درباره بيماري  ــب داديم تا بيش ــران ترتي ــگاه ته دانش

ــزا مرغي و  آنفلوآن
ديگر  بيماري هايي 

ــوي اين  كه مي تواند از س
مهاجران منتقل شود ، بدانيم .

ليد گفتگو

چهره ترسناك 
پرندگان مهاجر

گفت  وگو با دكتر محمدحسن بزرگمهري فرد، عضو هيات علمي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران

جام جم صدقي/ فرزانه

ين بيماري مبتال 
ل اين كه داراي
ــت،  66 نيز هس
ن بيماري را 

ــل كند. نتق
 ديگر چند
 نياز است 
ويروس 

3 ــا 3لف

آلودگي ديده شد بايد حداقل تا سه كيلومتر
پاكسازي كرد. متاسفانه بسياري از كشورها
ــدام منطقه را انجام دادند، اما م
و ككــــكردند ــن
ش

به هم
به بار
ــا اقتص
ــد نا مانن
نيروي انس
ــگا آزمايش
ــوره كش از 
خاورميانهاي

در كشور اير
مميماري ريشهكن ييب
ــ ــور م در كش

ندههاي تاز اق

ــيوع بيماري  ــبت به موضوع  ش ــوري كه نس هر كش
 هايي كه پرندگان ناقل آن هستند، آگاه تر باشد، ايمن تر و 
ــارت اقتصادي  مي بيند .  به مراتب صدمه كمتري  از خس
ــت آگاهي نسبت به انتشار،  به همين دليل در وهله نخس
ــياري  انتقال و خطرات احتمالي اين بيماري از اهميت بس
برخوردار است، زيرا ما با علم به اين نوع بيماري مي توانيم 

ــرات و پيامدهاي  ــه مقابله با خط ــدن، ب با مجهز ش
ــفانه گاهي  ــش روي اين بيماري برويم. متاس پي
ــود بايد براي نجات حيات  به اشتباه تصور مي ش

ــوران از هجوم اين بيماري،  پرندگان و جان
ــود در  ــته ش داالن هاي هوايي مان بس
صورتي كه اين راه اصال عملي نيست، 
ــر و چاره  منطقي تر  ــن بايد تدبي بنابراي
ــوع  ــن موض ــراي اي ــت تري ب و درس

ــه كن كردن اين  ــر براي ريش ــيم. از طرف ديگ بينديش
ــخصي ارجحيت  ــع اجتماعي  بر نفع ش ــاري بايد نف بيم
ــته باشد.  از چشم پوشيدن و مخفي كردن اين مساله  داش
ــدن از اين  ــه جايي نخواهيم برد. همچنين عاري ش راه ب
ــتگي به برنامه ريزي مدون، همت عالي  نوع بيماري بس
ــگاه ها، موسسه هاي اجرايي،  علمي و همكاري بين دانش
ــي و بخش خصوصي دارد، اگر تعامل مطلوب و  تحقيقات
ــازنده اي ميان اين بخش ها وجود نداشته باشد، قطعا  س

به نتيجه مطلوبي در اين خصوص نخواهيم رسيد.
ــه انجام برخي از  ــتلزم ب ــر فرد نيز در خانه اش مس ه
ــاده مانند شست و شوي مكرر دست ها  مسائل س
و رعايت درست پخت غذاست. پخت مرغ 
ــد كه قرمزي  بايد طوري باش
ــالت  ــمت عض ــگ قس رن

ــور كامل مغز  ــتخوان از بين برود و به ط ــبيده به اس چس
ــردن بايد به اين  ــا موقع كباب ك ــود، مخصوص پخت ش
ــرغ و تخم مرغ  ــيار توجه كرد. پخت كامل م ــاله بس مس
ــي غذا از بين برود.  ــود مقدار زيادي از آلودگ باعث مي ش
رعايت بهداشت قبل از پخت غذا هم مهم است. اگر يك 
ــده باشد و خانم خانه دار دستكش در  ــته ش مرغ آلوده كش
دستش نباشد و با همان دست اقدام به خرد كردن گوشت 
ــم بخوبي تميز نكند، ممكن  ــه كند و چاقو را ه روي تخت
ــپزخانه نيز منتقل  ــت اين آلودگي به ساير وسايل آش اس
ــت  ــود، بنابراين ضرورت دارد هنگام خرد كردن گوش ش
ــتفاده و پس از اتمام  ــتكش يكبار مصرف اس مرغ از دس
ــود.  ــو و ضد عفوني ش كار نيز ظرف ها بخوبي شست و ش
ــت قرمز و مرغ در يخچال هم بايد  محل نگهداري گوش

از يكديگر جدا شود.

آموزش و مراقبت در فصل مهاجرت پرندگان
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هيلدا حسيني  خواه/ گروه ورزش

ــكيت درباره اهداف پيش روي اين  ــيون اس رئيس فدراس
فدراسيون در سال جاري گفت: مهم ترين هدف ما در سال 92 
ــت. نگاهي  بر مبناي قهرماني و گرفتن عناوين بين المللي اس
ــكيت وجود دارد و بر مبناي اين نگاه بايد عناوين  فراملي به اس
بين المللي متعددي به دست بياوريم. تيم ملي اسكيت شهريور 
ــاس  ــاي جهاني را در پيش رو دارد كه بر اين اس ــاه رقابت ه م
ــازي تيم ملي از اواخر فروردين آغاز  ــتين اردوي آماده س نخس
ــا زمان اعزام  ــده و ت ــه دوم نيز اول تيرماه آغاز ش ــد و مرحل ش
ــت. در پايان اين  ــم به رقابت هاي جهاني ادامه خواهد داش تي
ــب نهايي تيم حذف  ــكيت بازها از تركي ــا تعدادي از اس اردوه
مي شوند، اما كنار رفتن آنها از تركيب تيم به معناي حذف شان 
ــم باقي مي مانند و تمرينات خود  ــت. آنها در تي از تيم ملي نيس
ــه مي دهند. ما نه تنها براي رقابت هاي جهاني كه حتي  را ادام
ــره جنوبي نيز ــيايي 2014 اينچوان ك ــراي رقابت هاي آس  ب

ــاز كرده ايم و مي خواهيم  ــون كارهاي اجرايي را آغ   از هم اكن
از تيم هاي درخشان و موفق كاروان ورزشي ايران در اين دوره 

از رقابت ها باشيم.
 زيرساخت براي اسكيت

محمديان با اشاره به پيشرفت اسكيت در نتيجه تحقيقات 
ــبي براي  ــاختي مناس ــي افزود:  اكنون فضاي زيرس تخصص
ــكيت به وجود آمده است. اسكيت با اين كه در يك فضاي  اس
كامال تخصصي و بر مبناي تحقيقات علمي قرار گرفته، اما هنوز 

ــرفت و ارتقاي بيشتر است. در اسكيت هرگز  هم نيازمند پيش
نگرش تك بعدي نداريم و از هفت زيرمجموعه اين رشته فقط  
ــرعتي نمي پردازيم.  اكنون مطابق استانداردهاي  به رشته س
ــكيت در دنيا فعال است  كه از اين  ــته اس بين المللي هفت رش
ــته ما شش رشته را در ايران كامال فعال كرده ايم. هر  هفت رش
ــن زيرمجموعه ها براي خود انجمن تخصصي دارد  كدام از اي
ــي  ــد خود را طي مي كند. در زمينه هاي آموزش و روند رو به رش
نيز فعاليت زيادي در كشور وجود دارد و انجمن هاي تخصصي 
ــت. در كنار همه اين آموزش هاي  ــكيل شده اس متعددي تش
ــته باشيم تا  تخصصي ما بايد يك ليگ تمام حرفه اي هم داش

اسكيت گستردگي بيشتري پيدا كند.
 پيشرفت استان ها

ــرفت اسكيت در استان هاي مختلف را قابل توجه  وي پيش
ــت و گفت: رقابت هاي داخلي متعددي در كشور برگزار  دانس
ــتان هاي مختلف  ــت. اس ــود كه مختص هر منطقه اس مي ش
ــكيت به پنج منطقه  ــاظ ظرفيت هاي ورزش اس ــور از لح كش
ــرگروه  ــتان به عنوان س ــيم و در هر منطقه يك اس مجزا تقس
ــده است. در هر كدام از اين مناطق، متخصصاني به  معرفي ش
منظور شناسايي استعدادها معرفي شده اند تا از اين طريق هم 
ــاياني شود و هم با معرفي اين استعدادها،  به تيم ملي كمك ش
ــود. پيشرفت اسكيت  ــكيت كشور غني تر ش ــته هاي اس داش
ــهود است و بايد در انتظار  ــتان هاي مختلف بخوبي مش در اس

پيشرفت بيشتري هم باشيم.
 يك ورزش چندبعدي

رئيس فدراسيون اسكيت مي گويد: اسكيت ديگر فقط يك 
ــته تحقيقات گسترده اي  ــت. در اين رش ورزش تفريحي نيس
ــي همچون بيومكانيك و  ــورت گرفته و ابعاد مهم و اصول ص
تغذيه در اسكيت بررسي شده است.  اكنون  اين رشته در فضاي 
ــده و در برخي دانشگاه هاي تربيت  ــگاهي هم معرفي ش دانش
ــود. درواقع خودمان  بدني در قالب واحدهاي عملي ارائه مي ش
تالش هاي زيادي را براي وارد كردن اسكيت به دانشگاه انجام 

داديم و اكنون نتيجه آن را مي بينيم.
ــكيت براي اين كه پيشرفت كند، باز هم به ورود هرچه   اس
ــتر تحصيلكرده ها به اين حوزه نيازمند است. اسكيت يك  بيش
ــي دارد. از  ــتردگي قابل توجه ــت و گس ورزش چندبعدي اس
ــكيت موارد بسيار پيچيده  ــته زيرمجموعه اس طرفي هر رش
ــود  ــايي و معرفي نش و تخصصي را دربرمي گيرد كه تا شناس
اين زيرمجموعه ها پيشرفت نخواهد كرد. برنامه هاي زيادي 
ــكيت در ميان جوانان عالقه مند در  ــدن اس براي همه گير ش
ــتر اين  ــور وجود دارد و ما براي اجرايي كردن هرچه بيش كش
ــي را توسط متخصصان ورزشي  برنامه ها، منابع متعدد آموزش

تهيه كرده ايم تا براساس آن جلو برويم.
 جايگاه اسكيت ايران در آسيا

محمديان اعتقاد دارد جايگاه تعريف شده اي براي اسكيت 

ــت: نتايج تيم  ــود دارد. وي در اين باره گف ــيا وج ــران در آس اي
ملي اسكيت ايران در رقابت هاي برون مرزي خود گوياي اين 
است كه ما در بعد بين المللي پيشرفت و ترقي كرده ايم. حضور 
ــكيت دختران و پسران در كاپ  موفقيت آميز تيم هاي ملي اس
ــد، بار ديگر  بين المللي كره جنوبي كه اواخر فروردين برگزار ش
توانايي و پيشرفت اسكيت ايران را در بعد بين المللي نشان داد. 
ــكيت بازان ايران در اين رقابت ها 22 مدال به دست آوردند.  اس
ــب سه مدال طال  ــكيت بازان، كس نقطه اوج عملكرد اين اس
ــران بود. سال  ــط تيم پس ــط دختران و دو مدال طال توس توس
ــته نيز در رقابت هاي اسكيت هاكي آسيا، بازيكنان ما به  گذش
مقام سوم رسيدند و در جهاني ايتاليا هم در ماده 500 متر جاده 
ــمي دنيا رسيديم كه بي سابقه بود. اكنون جايگاه  به مقام شش
مشخصي در آسيا و دنيا داريم و قطعا اين جايگاه در آينده حتي 
ــك گام ديگر فاصله  ــدن ي ــر هم مي رود. ما تا جهاني ش باالت
ــكيت ما بسيار باالست و همين موضوع كار  داريم. ظرفيت اس

ما را سخت مي كند.
 پشتيباني همه جانبه براي اسكيت

ــيون اسكيت خاطرنشان كرد: اسكيت ايران  رئيس فدراس
ــر دو بعد  ــت كه در ه ــتر نيازمند اين اس ــرفت بيش براي پيش
ــخت افزاري و نرم افزاري تقويت شود. اسكيت حامي مالي  س
ــيدن به جايگاه  ــايي و رس و پخش زنده ندارد و بايد براي شناس

واقعي خود مورد پشتيباني همه جانبه اي قرار بگيرد.

اسكيت ايران، يك گام ديگر تا جهاني شدن ــايد فقط به عنوان يك تفريح شناخته شود،  ــكيت ش اس
ــي از تخصصي ترين  ــرح و جذاب يك ــته مف ــا اين رش ام
ــته اي كه اكنون  ــور است؛ رش ــته هاي ورزشي كش رش
ــان و متخصصان به آن ورود و آن  ــياري از كارشناس بس
ــي موجود در  ــته هاي ورزش را به يكي از علمي ترين رش
كشور تبديل كرده اند. فريبا محمديان، رئيس فدراسيون 
ــكيت در كشور و نگرشي  ــكيت اعتقاد دارد فضاي اس اس
ــت و  ــود دارد، اكنون كامال تغيير كرده اس ــه به آن وج ك
ــي كه مناسب تفريح كردن در  ديگر فقط به عنوان ورزش
ــد. وي در گفت وگو با  ــت، به آن نگاه نمي كنن پارك هاس
جام جم از شرايط كنوني اسكيت ايران و موقعيت كنوني 

آن در آسيا مي گويد.
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منبع : فيفا/ مترجم : وصال روحاني

ــت سال درخشش در اورتون با  «تيم كاهيل» بعد از هش
 (MLS) ــگ حرفه اي فوتبال آمريكا ترك بريتانيا بازيگر لي
ــت. با اين حال، او هنوز  ــده اس و عضو تيم ردبولز نيويورك ش
ــترالياـ  است و با اين كه اين  ــورشـ  اس مرد اول تيم ملي كش
ــروه دوم انتخابي  ــتقيم از گ ــب مجوز صعود مس تيم در كس
ــكالتي داشته،  ــيا به مرحله نهايي جام جهاني 2014 مش آس
ــا در صحنه هاي  ــدد كانگوروه ــرواز مج ــه پ ــا كاهيل ب ام
ــت. وي  ــان براي اين مهم معتقد اس بين  المللي و آمادگي ش
ــتراليايي است كه در مرحله نهايي دو  كه تنها فوتباليست اس
ــورش گلزني  جام جهاني متوالي (2006 و 2010) براي كش
ــالي و نوجواني اش را  ــك توصيه ايام خردس ــرده، اينك ي ك
ــت كه در ورزش  هنگامي كه به وي گفتند كوتاه تر  از آن اس
ــنگين و پربرخورد فوتبال حرفه اي بدرخشد، پيوسته به ياد  س
مي آورد و البد به پايه ها و ريشه اين گونه تصورات مي خندد.

اوضاع در نيويورك و تيم ردبول چگونه است و آيا 
اقامت موفقي در آنجا داريد؟

ــازي در ليگ حرفه اي فوتبال آمريكا و تجربه كردن آن  ب
ــتاورد جالبي بوده است و من  در مقطع كنوني از زندگي ام دس
همچنان در حال يادگيري مسائل تازه  و كسب  موفقيت هايي 
ــول از مطرح ترين تيم هاي  ــتم. ردب جديد در اين حرفه هس
ــرايط الزم در اينجا براي كار و  ــمار مي آيد و ش ــكا به ش آمري

نتيجه گيري فراهم است.
آيـا ليـگ فوتبـال آمريـكا رشـدي را كـه انتظار 

مي رفت، داشته است؟
ــرفت فني در اين ليگ نه لزوما  ــت و پيش ــرايط بد نيس  ش
ــاي متعددي كه به  ــل بازيكنان وطني، بلكه لژيونره به دلي
ــت. در همين تيم ردبول  ــوس بوده اس اينجا آمده اند، محس
ــهور  ــو تيه ري آنري مش ــال پيش به اين س از قريب چهار س
ــال ها بازي در ليگ  ــوي هم بازي مي كند. بعد از س و فرانس
ــور در فوتبال اروپا، بازي در محيطي  ــار انگليس و حض پرفش
ــان تر و داراي مولفه هايي ديگر، برايم دلپذيرتر  بالنسبه آس

ــر بود و آنچه من اين  روزها انجام مي دهم،  و ضروري ت
ــن و بازي براي تحقق اهداف ردبولي و  تالش و تمري
ــال هاي آخر بازيگري ام به گونه اي است  گذراندن س

ــن مقطع از  ــب و براي اي ــودم را مناس كه خ
زندگي ام الزم مي دانم.

حتمـا جدايـي از اورتون بعـد از آن 
همه سـال هاي خاطره ساز كار 

بسيار سختي بوده است.
ــور بوده.  ــا همين ط حتم

ــا ديويد مويس  من ب
ــي  ــرمربي، برخ س
مديران و هواداران 
ــون رابطه اي  اورت
ــتم و  ــنه داش حس

ــرايطي اين تيم را ترك كردم كه هنوز در  ــبختانه در ش خوش
ــواداران به جا  ــتم و خاطرات خوبي را براي ه ــرار داش اوج ق
ــته بودم. از سوي ديگر، جدايي من از اورتون در شرايط  گذاش
ــكل نگرفت و با اين اوصاف بديهي  ــگاه هم ش تيره اين باش
ــد،  ــده باش ــت دلم براي اورتون همين حاال هم تنگ ش اس
ــم و فقط براي  ــم زياد درباره آن فكر نكن ــا ترجيح مي ده ام
ــي از قواعد و الزام هاي  ــروزي بولز تالش كنم. اين بخش به

فوتبال حرفه اي است.
تيـم ملـي اسـتراليا در گروه خـود در رقابت هاي 
انتخابي جام جهاني 2014 ندرخشـيده اسـت. آيا 

مشكلي اساسي وجود دارد؟
ــتراليا در حال  ــورات موجود، تيم ملي اس ــاد با تص در تض
ــد دائم است و ما با «هولگر اوسي يك» (سرمربي آلماني  رش
ــيار خوبي داريم و براي حركت به  ــتراليا) رابطه كاري بس اس

سمت اهداف بعدي مهيا هستيم.
ــاي جوان به  ــي يك، تزريق تدريجي نيروه ــدف اوس  ه
ــت و در عين حال او  ــتراليا س ــال تيم ملي اس تركيب ميانس
ــرج نمي دهد تا  ــم در اين روند به خ ــه اي را ه ــتاب و عجل ش
ــرايط موجود ندارم  ــود. من گاليه اي از ش مبادا كار خراب ش
ــتراليا  ــن ترهاي تيم ملي اس و با اين كه به عنوان يكي از مس
ــه جوان ترها خط بدهم، اما  ــت و بايد ب توقعات از من زياد اس
ــنات و حال و  فرماندهي نفرات تيم در داخل ميدان نيز محس

هواي ويژه خود را دارد.
اينـك بـه يكـي از بهترين هـاي 20 سـال اخير 
فوتبال اسـتراليا تبديل شده ايد. آيا اين را براي خود 

كافي مي دانيد؟
ــق و  ارادت من به تيم ملي  كافي يا ناكافي، هرگز از عش
ــت و همين حاال هم كه سال ها از  ــته نشده اس ــورم كاس كش
ــروع بازي هاي ملي من مي گذرد، هر مسابقه ملي تازه اي  ش
ــوق جوانان تازه وارد شروع مي كنم. گاهي هم  ــور و ش را با ش
ــته  مثل پيرمردها به صندلي خود تكيه مي زنم و درباره گذش
گاه درخشانم فكر مي كنم. البته در فوتبال حرفه اي و سخت 
ــتراحت و نفس كشيدن و زندگي  امروز، جا و مجالي براي اس

با خاطرات گذشته نيست.
بظاهر خود را مديون اين ورزش 

مي دانيد. اين طور نيست؟
ــت و  ــور اس ــد همين ط صددرص
ــيده ام  ــه كوش ــه همين دليل هميش ب
ــم به اين  ــق تالش ــي را از طري چيزهاي
ورزش بازگردانم يا كمك هاي 
ــردم،  ــه م ــه را ب خيري
ــر از اين كه  صرف نظ
ــتند  در فوتبال هس

يا خير، ببخشم.
 اين مهم ترين 
و انساني ترين وجه 
ــال و در واقع تمام  فوتب

ورزش هاست.

پاي صحبت «تيم كاهيل» مرد اول فوتبال استراليا

آمادگي كانگوروها براي پرش هاي بعدي

حضور موفقيت آميز تيم هاي ملي اسكيت 
دختران و پسران در كاپ بين المللي كره 

جنوبي كه اواخر فروردين برگزار شد، بار ديگر 
توانايي و پيشرفت اسكيت 

ايران را در بعد بين المللي 
نشان داد. اسكيت بازان 

ايران در اين 
رقابت ها 22 مدال 

به دست 
آوردند

محمديان:

رئيس فدراسيون اسكيت تاكيد دارد توسعه اين ورزش به صورت همه جانبه در حال اجراست



مريم خباز   /   گروه جامعه 

شـما يكـي از خيرين مدرسه سـازي هسـتيد كه حاضر 
نمي شـويد بگوييد تا به حال چه تعداد مدرسـه  سـاخته ايد. 

چرا نمي گوييد؟
اگر كسي واقعا كار خالص انجام مي دهد، ارزشمند است و 
اين كه چه تعداد مدرسه به دست او ساخته شده اهميتي ندارد. 

شما هم به اين موضوع كاري نداشته باشيد. 
تعداد مدرسـه هايي كه ساخته ايد از اين بابت مهم است 

كه مي تواند تداوم شما در اين كار را نشان دهد. 
ــه مولوي تهران  ــه را در منطق ــال 70 اولين مدرس من س
ساختم و اين كار را تا امروز ادامه داده ام، چون از اين كار لذت 
ــان كار خير بكنند تا لذتي را كه من از  مي برم. افراد بايد خودش
ــند، فرقي هم ندارد چه نوع كار خيري  آن حرف مي زنم بچش
ــود چون هر زمان كه گره از كار ديگران باز شود،  انجام مي ش

سود و لذت آن چند برابر به فرد نيكوكار برمي گردد. 
ــالي كه من مدرسه سازي را شروع كردم وضع مدارس  س
ــار نوبته بود. البته پدرم باعث  ــوب نبود و برخي مدارس چه خ
شد من وارد اين عرصه شوم و از وقتي لذت اين كار را چشيدم 
ــت، چون  ــرده ام. تعداد هم مهم نيس ــروز آن را رها نك ــا ام ت
ــاخته اند، اما خدا را سپاس مي گويم  ــتر از من س ديگران بيش
چنين روحيه اي به من داده و به من مهلت داده تا از اين مسير 

چيزهاي زيادي به دست بياورم. 
چه چيزهايي؟

ــت خاطر. ما بيهوده به اين دنيا نيامده ايم پس وقتي  رضاي
ــتفاده مي كنند،  ــم كه ديگران از آن اس ــام مي دهي كاري انج
ــود و از آن رضايت خاطري  ــترنج زحمت ما مي ش همين دس
ــتيم و در اين دنيا  ــود كه مي گويد ما بي ثمر نيس حاصل مي ش

اثري داريم. 
ــيدند با  ــده اي از او پرس ــود ع ــده ب ــه پدرم زن ــي ك زمان
ــازي دنبال چه هستي و او گفته بود براي من همين  مدرسه س
ــت. پدرم هميشه  ــم خدا را ياد بگيرند كافي اس كه بچه ها اس
ــدا اين همه نعمت به من داده بايد كاري  ــت حاال كه خ مي گف
ــه اي از كارها را بگيرم. از نظر من هم وقتي كار  كنيم تا گوش
ــوي كه بدهكار است و وقتي  ــبيه كسي مي ش خير مي كني ش

بدهي اش را مي دهد نفسي راحت مي كشد. 
من در اين راه چيزهاي زيادي ديده ام. سالي كه در مولوي 
ــه مي ساختم يكي از همسايه ها از بابت ساخت مدرسه  مدرس
ــوي كار را بگيرد، اما  ــت به نحوي جل ناراحت بود و قصد داش
ــاي آن محل را ديده بودمـ  كه  ــن كه محل تحصيل بچه ه م
در زيرزميني نمناك كه بوي تعفن مي داد درس مي خواندندـ  
ــاخت مدرسه جدي بود. يك روز اين آقا با لحن  عزمم براي س
بدي شروع به دعوا كرد و مي گفت تو مانع آسايش ما شده اي. 
ــازم تا  ــه مي س ــما مدرس من به او گفتم من براي بچه هاي ش
ــي  ــوند و بهتر از تو فكر بكنند و ديگر با كس ــواد ش بتوانند باس
ــت و بار  اين گونه برخورد نكنند. بعد از آن او به خانه اش برگش
ــد، انگار كه متنبه شده باشد گفت من  ديگر كه با من مواجه ش

حتما بايد براي تو كاري بكنم تا  كرده ام را جبران كنم.
ــاختيم خيلي  ــه مي س اتفاقا ما چون كوچه اي كه در مدرس
باريك بود و تيرآهن از درون آن رد نمي شد اين مرد قبول كرد 
ديوار اتاقش را سوراخ كنيم و تيرآهن ها را از آنجا ببريم. بعد ها 
ــه اش را با قيمتي ارزان به آموزش و پرورش  ــم اين مرد خان ه

فروخت و زمينش جزئي از حياط مدرسه شد. 
مدرسه سازي از آن كارهاي خير است كه فايده اش به جمع 
مي رسد، نه به يك فرد خاص. گاهي ما كار خيري براي يك فرد 
مي كنيم كه بعد به داليلي پشيمان مي شويم، اما مدرسه سازي 
ــته  ــدارد. االن من هر وقت از كار خس ــيماني ن هيچ وقت پش
ــاخته ام مي روم و با ديدن  ــي كه س ــوم به يكي از مدارس مي ش

بچه ها دوباره انرژي مي گيرم و باز به سركارم برمي گردم. 
شـما گفتيد مدرسه سـازي را از پدرتان يـاد گرفتيد. چرا 

پدرتان وارد اين كار شد؟
ــد آنقدر مي گردند تا  ــوال آدم هايي كه كار خير مي كنن اص
ــد. آن زمان وضع مدارس  ــا باش كاري را پيدا كنند كه گره گش
خيلي بد بود. پدرم هم به همين علت وارد اين كار شد و بويژه 
ــاخت، چون آن زمان در  ــه س در مناطق 14 و 15 تهران مدرس
ــدود 50 نفر درس  ــاي درس مدارس اين منطقه ح كالس ه

مي خواندند. 
پدرتان اولين مدرسه را در چه سالي ساخت؟

 سال 60 . 

 در كدام خيابان تهران؟
ــه  ــهيد محالتي فعلي، مدرس در خيابان آهنگ، اتوبان ش
ــت داشت اسم امامان را  ــه دوس امام محمد باقر. پدرم هميش

روي مدرسه ها بگذارد.
شما چقدر درس خوانديد؟

تا ديپلم. 
 مدرسه اي كه درس مي خوانديد اوضاعش خوب بود؟

ــر پل چوبي بود و اوضاعش خوب بود.  ــه ما س بله، مدرس
ــدم  اما از دهه 60 و 70 كه مدارس را از نزديك ديدم متوجه ش

وضع تا حدي بد است. 
در اين مدت كه مدرسـه مي سازيد با آدمي خاص برخورد 

كرده ايد كه در ذهن تان ماندگار شده باشد؟
ــاخت  ــغول س ــال 80 انتهاي خيابان نيايش، مش بله، س
ــه امام علي بوديم كه روزي خانمي به من مراجعه كرد  مدرس
ــه دوست داشتم  ــيمي بودم و هميش و توضيح داد من دبير ش
ــيمي ياد بدهم اما  ــته باشم و به بچه ها ش ــگاهي داش آزمايش
ــترس مان نبود. حاال  ــبي در دس ــگاه مناس هيچ وقت آزمايش
ــازند يك  ــي كه خيران مي س دلم مي خواهد در يكي از مدارس

آزمايشگاه درست كنم. گفت پنج ميليون تومان پول دارم كه 
تنها پس انداز من است. 

ــه امام علي اين آزمايشگاه را ساختيم و با پول  ما در مدرس
ــم. جالب بود كه او  ــگاه را تجهيز كردي ــن خانم اين آزمايش اي
ــت خودش همه خريد ها را بكند و اصرار داشت  ــت داش دوس
حتي آجر را هم خودش بخرد اما چون خانم مسني بود من او را 
سوار ماشين مي كردم و با هم براي خريد مي رفتيم. آزمايشگاه 
كه ساخته شد ما اسم اين خانم را باالي سر در آن نصب كرديم 
ــد و خواست تابلو  ــمش به تابلو افتاد عصباني ش اما وقتي چش

را پايين بكشيم. 
ــم  ــيدم گفت خواب ديده ام اس بعد كه من علت را از او پرس
مرا بر سر در بارگاه الهي نوشته اند و ديگر نيازي نيست اسمي 

از من برده شود. 
االن ساختن يك مدرسه با كيفيت چقدر هزينه دارد؟

ــاعات آن (راهرو، نمازخانه، دفتر مدير  االن كالس با مش
ــه پنج كالسي بايد  ــد، پس يك مدرس و...) بايد 120 متر باش
ــر را هم مي توان  ــد. اين 600 مت ــته باش ــر زمين داش 600 مت
ــه هزينه ها را  ــاخت ك ــيار مرغوب يا معمولي س با مصالح بس

متغير مي كند. اما در مجموع ساخت يك مدرسه پنج كالسي 
دست كم 700 تا 800 ميليون تومان خرج دارد. 

دورتريـن نقطـه اي كـه تـا به حال مدرسـه سـاخته ايد 
كجاست؟

در يكي از روستاهاي خراسان جنوبي. 
يادتان هسـت بدترين مدرسـه اي كـه ديديد و وضع آن 

شما را متاثر كرد كجا بود؟
ــتانش را برايتان گفتم كه  ــه در مولوي داس ــه اي ك مدرس
ــمش نوبهار بود وضع خيلي بدي داشت. به آن منطقه گود  اس
ــه مي گفتند و به اين علت به آن گود مي گفتند كه  زنبورك خان
ــت و براي رسيدن به آن بايد خيلي پايين  پله هاي زيادي داش
ــود. يك  ــه هر آن ممكن بود تخريب ش مي رفت. اين مدرس
ــه هم حوالي مدرسه امام علي بود كه وضع بدي داشت  مدرس

و يكي هم در رباط كريم. 
االن مدرسه اي در دست ساخت داريد؟

ــالمي تهران كه  ــان وحدت اس ــه اي در خياب ــه، مدرس بل
مي خواهم نام پدرم را روي آن بگذارم. 

چهره شما به بازرگان ها مي خورد، شغل تان چيست؟
من در كار صادرات فرش هستم. 

فكر نمي كنيد مدرسه سـازي كار آدم هاي پولدار اسـت و 
شما به همين علت وارد اين كار شده ايد؟

ــا اهداي يك آجر هم مي توان خير بود و  ــه، اصال. چون ب ن
ــم مي خواهد موضوعي را بگويم.  ــازي كرد. ولي دل مدرسه س
ــتان تهران  ــاز اس ــي كه رئيس مجمع خيرين مدرسه س زمان
ــران حدود 30  ــان مي داد اگر در ته ــاري بود كه نش ــودم آم ب
ــود آن وقت كالس ها 30 نفره  ــاخته ش هزار كالس درس س
ــود. رسيدن به اين نقطه البته در يك زمان سه ساله كار  مي ش

بسيار سختي بود. 
آن زمان من كارخانه اي ساختم كه قالب هاي مخصوصي 
ــه در آن  توليد مي شدـ  هنوز  ــتقرار كتابخانه و مدرس براي اس
هم اين كارخانه فعال استـ  كه در آلمان بسيار طرفدار داشت 
ــتفاده از آن رايج بود. اين قالب ها طوري طراحي شده كه  و اس

مصرف سوخت را تا مرز يك دهم كم مي كند. 
ــرعت كار با استفاده از اين قالب ها نيز خيلي سريع  چون س
است آن زمان دقيقا به همين علت اين كارخانه را راه انداختيم. 
ــاخته مي شود نيازي به بخاري  ــي كه با اين سيستم س مدارس
ــوئيس كه مردم براي  ــدارد به طوري كه در نقاط برفگير س ن

اسكي مي روند پناهگاه ها را با اين سيستم مي سازند. 
ما مدرسه اي در حسن آباد ساخته بوديم كه در همسايگي 
اين مدرسه هم مدرسه اي ديگر ساخته شده بود كه قبض گاز 
ــه مثال 20 هزار تومان مي آمد و قبض مدرسه ما كه  آن مدرس

مجهز به اين سيستم بود 2000تومان. 
ــه ديگر هم كه با همين سيستم ساخته شده  در يك مدرس
بود من اصال شوفاژ نگذاشتم و بچه هاي مدرسه برايم نامه اي 
ــاختيد چرا يادتان رفت شوفاژ  ــتند كه شما كه مدرسه س نوش
بگذاريد. اين نامه را هنوز دارم، اما واقعيت اين بود كه مدرسه 
ــايل گرمايشي  ــرفته اش نيازي به وس ــتم پيش به علت سيس
ــنيدم زمستان ها از شدت  ــت كه من بعدها از مديرش ش نداش

گرما بچه ها پنجره ها را باز مي كنند. 
ــي خالص وارد اين كار شود  اينها را گفتم تا بگويم اگر كس

خدا راه هاي درست و خوب را جلوي پايش قرار مي دهد.
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جدول عادي
ــد  ـ  واح ــده   ـ  لرزن افقـي:   1  
ــاك  ـ  خ ــون   تلويزي ــمارش  ش
ـ  اداره  ــاال   ـ  طاقچه ب ــي 2   صنعت
ــد و نظر  ـ  دي ــاني قديم   ــش نش آت
ـ  از واجبات  ــاهي   ــت پادش ـ  تخ   3
ـ   ــتر 4   ــت روي انگش ـ  زين ــاز   نم
ــروه  ـ  گ ــكاران   ـ  خدمت ــودن   بس
ـ  پروردگار ما  ــزرگ نوازندگان 5   ب
ـ  دماي غيرطبيعي  ــا 6   ــي زيب ـ  گل  
ــاري  ـ  آبش ــدن  ـ  جوش صورت   ب
ـ   ــمالي 7   ــع در آمريكاي ش مرتف
ــهـ  غنيمت هاي جنگي و نام  ديكت
سوره هشتم قرآن  ـ  گل ته حوض 
ـ  علم  ـ  مستمري   ــده   ـ  تزئين ش   8
ـ  تحفه ها  ـ  معدن   ستاره شناسي 9  
ـ  كنايه از  ــكالت 10   ــي ش ـ  نوع  
ــوق زيبا و خوش رفتار است  معش
ــر ايراني ــبكه ه ـ  ش ــتر   ـ  خاكس   
ــگ افزايش  ـ  رن ــرخرگ   ـ  س   11
ــش  ـ  بخ ــاب   ـ  طن ــز 12   تمرك
ـ  ماه پاييزي  انتهايي پرچم گل ها  
ـ   ــنا   ـ  لباس ش ــار مهمات   ـ  انب  13

ـ  قيمت  ـ  از ويتامين ها 15   ـ  وضو   ــذرگاه 14  ـ  صادر كردن   گ
ـ  مجاور  ـ  اهل روستا. بازاري  

ــرآن  ـ  داراي حركت  ــوره هفتادوهفتم ق  عمـودي:  1  ـ  س
ــتادن 2ـ  اصالح سياسي  ـ  شبكه  ــت سرهم ايس ــرهـ  پش كس
ــهر بادگيرها  ــيما  ـ  اهل ش ــاي تبليغاتي و اقتصادي س  پيام ه
ــنگ چاقو تيزكني 4  ـ  عيب و ننگ  ـ   ــاني  ـ  بهشت  ـ  س 3  ـ  آس
ــيار بزرگ  ـ  نگاه خشم آلود همراه با تهديد  ــتاندار آبزي بس  پس
5  ـ  رود بزرگ  ـ  سردي مطبوع  ـ  مالزم 6  ـ  از دست دادن  ـ  ايوان 
ــت شكسته! 7  ـ  هميشه  ـ  پايتخت كوبا  ـ  شبانگاه   عبرتـ  دس
8  ـ  ظلمت  ـ  مجراي اصلي عبور هوا در دستگاه تنفس  ـ  گياهي 
9  ـ  گروه ورزشي  ـ  انقالب ما... نور بود  ـ  صدر 10  ـ  مخفف گاه  ـ  
دستگاه آرد كردن غالت  ـ  پابرجا 11  ـ  طبيعي و معمولي  ـ  فرق 

ــر  ـ  نام آذري 12  ـ  جزيره اي در جنوب چين  ـ  ويران كننده  ـ   س
ــيد  طعم 13  ـ  موي بلند  ـ  مونس  ـ  انواع نمك آلومينيوم دار اس
ــا امكانات دولتي براي فردي  ــولفوريك 14  ـ  درآمدي كه ب  س
به دست آمده باشد  ـ  رئيس جمهور شهيد  ـ  چند ذره 15  ـ  عددي 

مفرد  ـ  استواري در انديشه و اراده  ـ  مفيد و موثر بودن.

جدول ويژه
افقي:   1  ـ  دالوري  ـ  عنكبوت  ـ  حرص 2  ـ  قدر مجموعه... 
ــحر داند و بس  ـ  از معروف ترين رهبران گروه مقاومت  مرغ س
ــه در جريان جنگ جهاني دوم  ـ  چهارپا 3  ـ  همزاد  ـ  ابزار  فرانس
ــان 4 ـ  محل نگهداري  ــرم دراز و انگلي انس ــم كاري  ـ  ك لحي
گوسفندان  ـ  جا به جايي  ـ  تخته مصنوعي 5  ـ  روحاني يهودي  ـ  

بهنجار 6  ـ  ضمير جمع  ـ  صفحات 
ــهرهاي مهم  داخلي روزنامه  ـ  از ش
ــپانيا 7  ـ  درياچه اي در سوئيس  اس
ــار  ــژاد، تب ــات اداري  ـ  ن  ـ  از ملزوم
ــه در  ــوري در خاورميان 8  ـ  كش
ادوات  از  ــن  ـ   يم ــايگي  همس
ــزه  ــش 9  ـ  م ــتاني  ـ  آت ورزش باس
ــدي  ـ  فروتني  ــه اي هن  ـ  درختچ
ــتگاه  ــگر  ـ  ورودي دس 10  ـ  آرايش
گوارش  ـ  تير پيكاندار 11  ـ  زن زيبا 
 ـ  هميشه 12  ـ  متناقض  ـ  ضرورت 
 ـ  صميميت 13  ـ  خشك  ـ  سومين 
حرف يوناني  ـ  اصال خجالتي نيست 
14  ـ  مجموعه گياهان يك منطقه  ـ  
فيلمي ساخته آندري تاركوفسكي، 
ــينماگر روس  ـ  زمين آذري 15  ـ   س

راه شاعرانه  ـ  نظريهـ  برگزيده.
ــيوه  ش ـ     1 عـــمـودي:  
ـ   ــتان آمريكا   موسيقي سياه پوس
ـ   ــياره به خورشيد   نزديك ترين س
ـ   ـ  پرجمعيت   ــزي 2   اجاق كيك پ
ـ  موبيز  ـ  فرياد و فغان 3   تيزهوش  
ــورد احترام  ـ  حيوان م ــگاه   ـ  پناه  
ـ  يگاني نظامي براي حمل  ــون   ـ  اكن ــمگين   هندوها 4  ـ  خش
ـ   ـ  مخفي   ـ  بدذات 6   ــرط بندي   ـ  ش ـ  لنگه بار   و نقل نيروها 5  
ــاس  ـ  جامعه اي كه اس گله گذاري  ـ  مجموعه اي همخوان 7  
ـ  پرمصرف ترين  ـ  قبر 8   ـ  ناگهان   ــت   ــتوار اس آن بر تعاون اس
ـ  نام چند تن از پادشاهان  ــتفاده در پخت پيتزا   ادويه مورد اس
ـ  گل  ـ  تقويت امواج الكتريكي   ــاعر جغتايي 9   ـ  ش ــكاني   اش
ــس  ـ  صاف و  ـ  اندك ـ  بدن   ــارم 10   ــد چه ـ  بع ــردان   آفتابگ
ـ  از تجزيه  ــرآن 12   ـ  قلب ق ــدح  ـ  خدمتگزار   ـ  ق ــطح 11   مس
ـ  فرزند مذكر ـ  غريبه نيست   ــود   ــپات ها حاصل مي ش  فلدس
ــور فراعنه ـ  كش ـ  پيمان نظامي مركزي   ـ  غذاي مريض     13 
ـ   ــيحي كاتوليك   ـ  فرقه اي از راهبان مس ــتگرمي   ـ  پش   14 

ـ  فاكسـ  تخمين.  نيرنگ 15  ـ  طال  
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گفت و گو با علي الهوتي، خيري كه 22 سال است مدرسه مي سازد 

براي آرامش خودم مدرسه مي سازم

اكنون يك مدرسه پنج كالسي بايد 600 متر 
زمين داشته باشد كه در مجموع ساخت يك 

مدرسه پنج كالسي دست كم 700 تا 800 
ميليون تومان خرج دارد

الهوتي:

ــه مي دهد و  ــود و خوش ــبز مي ش يك دانه گندم كه س
ــت كه بي ريا يك  ــود 70 دانه، حكايت آدم هايي اس مي ش
تومان خرج مي كنند و ثروتشان مي شود 70 برابر. شايد 
نيكوكار بي ريا دنبال اجر هم نباشد، اما انرژي مثبتي كه 
ــش مي كند بركت را  ــا پخ ــي اش در دني ــا نيك انديش  او ب
ـ چه او بخواهد و چه نخواهد ـ  به سمتش مي كشد. خيرين 
ــد. آنها آجر روي آجر مي گذارند  ــن گونه ان ــاز اي مدرسه س
ــه هايي امن درس  ــرزمين در مدرس تا بچه هاي اين س
ــت؛ مردي كه  بخوانند. علي الهوتي هم يكي از اينهاس
ــي از  ــت ندارد عكس ــنگي مي زند، اما دوس حرف هاي قش

او در روزنامه چاپ شود. 

اشاره

رياضي در 3 سوت
سلمان داداشي
مدرس رياضي

dadashi@onteach.ir »
ضرب اعداد(2)

 راز ضرب اعداد در عدد 11:
وقتي بخواهيم عددي را با هر تعداد رقم در عدد 11 ضرب 
ــت يك صفر در ابتدا و انتهاي عدد مورد نظر  كنيم، كافي  اس
ــايه سمت  ــپس هر رقم را با همس در ذهن مان  قرار دهيم و س

راستش جمع كنيم.  
؟ = 11 × 3452 مثال: 
0 3 4 5 2 0 (0 3) (3 4) (4 5) (5 2) (2 0)

3 7 9 7 2� � � � �
� � � � � �

 

پس حاصل مي شود: 37972
ــايه اش جمع كنيم  نكتـه: هرگاه جمع هر رقم را با همس
ــود، دهگانش را (كه همان 1  و حاصل يك عدد دو رقمي ش

است ) با مرتبه بيشتر جمع مي كنيم.
 آموزش ضرب عدد 9 در اعداد يك رقمي

براي ضرب عدد 9 در  اعداد يك رقمي، اول دستتان را مثل 
ــكل پايين،  حالت زير روبه روي صورت تان بگيريد و مثل ش

انگشت هاي دست را شماره گذاري كنيد (در ذهنتان):

ــِت عددي را كه در 9 مي خواهيد ضرب كنيد  حال، انگش
ــت) خم كنيد. مثال اگر بخواهيم عدد  ــت چپ يا راس (در دس
ــماره 7 را كه در  ــت ش 7 را در 9 ضرب كنيم (7×9)، بايد انگش

دست راست است، خم كنيم.  
ــده نگاه مي كنيم، تعداد انگشت هاي  ــت خم ش به انگش
ــود دهگاِن عدد حاصل  ــمت چپ انگشت خم شده مي ش س
ــت هاي سمت راسِت انگشت خم شده،  ضرب و تعداد انگش

مي شود عدد يكاِن عدد حاصل ضرب. 
ــتان دستمان به   مثال مي خواهيم 3× 9 را  به كمك انگش

دست بياريم:
اول كدام انگشت را خم مي كنيم؟

 اول بايد انگشت شماره 3 را  كه در دست چپ مان است، 
ــت هاي سمت چپ انگشت خم  خم كنيم. حال، تعداد انگش

شده چندتاست؟  دو تا
ــت خم شده  ــِت انگش ــمت راس ــت هاي س  تعداد انگش

چندتاست؟  هفت تا
پس حاصل ضرب مي شود 27 . 

به اين شكل توجه كنيد

؟ = 5 × 9 مثال: 

پس حاصل ضرب مي شود 45.
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بازسازي 5 بقعه متبركه در ايالم
ــتاني و جمع آوري  در صورت اختصاص اعتبار عمراني، اس
نذورات مورد نياز، كار بازسازي پنج بقعه متبركه تا پايان امسال 

به پايان خواهد رسيد.
ــاره به  ــتان ايالم با اش ــركل اوقاف و امور خيريه اس مدي
ــه متبركه حاجي  ــت: بقع ــج امامزاده گف ــازي حرم پن  بازس
ــباب  ــني (ع) دهلران، جعفر(ع) ش حاضر (ع) ايوان، سيدحس
ــن علي (ع) دره  ــيد عباس (ع) بانهالن و زيد ب ــيروان، س س
ــهر، در مجموع به مساحت 1872 متر مربع تخريب شده و  ش

در حال بازسازي است.
ــرفت بازسازي اين  ــالم محمد كاروند به پيش حجت االس
ــر (ع) با 60 درصد،  ــاره كرد و افزود: بقعه حاجي حاض بقاع اش
ــني (ع) دهلران با 40 درصد، سيدعباس (ع) بانهالن  سيدحس
ــباب  ــي (ع) 50 درصد و جعفر (ع) ش ــد بن عل ــد، زي 50 درص
سيروان با 20 درصد پيشرفت فيزيكي در حال بازسازي است.

وي تصريح كرد: در صورت اختصاص اعتبار عمراني، استاني 
و جمع آوري نذورات مورد نياز، كار بازسازي اين اماكن متبركه 

تا پايان امسال به پايان خواهد رسيد.
ــتان ايالم يادآور شد: براي  مديركل اوقاف و امور خيريه اس
ــزان عمليات عمراني تاكنون پنج ميليارد و 282  انجام اين مي
ــده  هزينه  ــال از محل نذورات مردمي بقاع  ياد ش ــون ري ميلي

شده است. /  ايلنا

كمبود اعتبار، دليل توقف پروژه هاي 
آب در مازندران

مديرعامل آب و فاضالب مازندران با اشاره به اين كه در اين 
استان شاهد بارش باران به ميزان كافي هستيم، گفت: چون در 
گذشته نسبت به احداث سدها و جمع آوري آب هاي سطحي، 
مديريت خوبي صورت نگرفته است، متاسفانه روان آب ها وارد 

دريا شده و از آن بخوبي استفاده نمي شود.
حسين زاده افزود: شركت آب منطقه اي، طرح هاي خوبي 
ــت اجرا دارد كه به دليل كمبود  ــدها در دس در بحث احداث س

اعتبار، با مشكالت زيادي روبه روست.
وي يادآور شد: 25 درصد جمعيت استان در شهرهاي گروه 
الف شامل بابل، بابلسر، اميركال و فريدونكنار ساكن هستند كه 

اكنون 600 ليتر درثانيه كمبود آب دارند.
طهماسبي، مدير عامل آب منطقه اي مازندران نيز با بيان 
اين كه تعدادي از سدهاي استان به بهره برداري رسيده است، 
 گفت: ولي در بحث تأمين آب آشاميدني، اجراي خط انتقال و احداث
 تصفيه خانه آب با مشكل كمبود اعتبار مواجه هستيم. /  ايلنا

 طرح مراقبت معلوالن و سالمندان
 در منزل 

ــي سازمان بهزيستي كشور از روند  معاون دفتر توانبخش
اجراي طرح  آزمايشي مراقبت معلوالن و سالمندان در منزل 
ــفند سال  ــهركرد خبر داد و گفت: اجراي اين طرح از اس در ش
ــته همزمان با چهارمحال و بختياري در 9 استان ديگر  گذش
ــتان هاي موفق در اجراي  ــتان يكي از اس ــد و اين اس آغاز ش

طرح است.
ــتان هاي  ــلطاني افزود: اين طرح در اس ــا غالمي س رض
خراسان شمالي، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، گلستان، 
ــال وبختياري، يزد و  ــدران، گيالن، اصفهان، چهارمح مازن

آذربايجان شرقي در حال اجراست.
وي با بيان اين كه اين طرح در مرحله آزمايشي قرار دارد، 
اضافه كرد: اين طرح در صورت موفقيت تا پايان سال جاري 

به صورت يك برنامه كشوري اجرا مي شود.
ــي سازمان بهزيستي كشور تصريح  معاون دفتر توانبخش
كرد: در اين طرح سالمندان، معلوالن ذهني و  معلوالن جسمي 
ــوند.اين  حركتي با همكاري مراقبان در منزل نگهداري مي ش
ــتان هاي مورد نظر،  ــئول اضافه كرد: اكنون 40 نفر در اس مس
مراقبت از بيماران رواني را بر عهده دارند كه هر نفر، مراقبت از 
چهار بيمار را عهده دار است و تاكنون براي اجراي اين طرح، ده 

ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است./   ايرنا

 2300 مدرسه
 در مازندران هوشمند شدند

ــت: از مجموع   ــوزش و پرورش مازندران گف ــركل آم مدي
4233مدرسه، 2323 مدرسه در مازندران هوشمند شد.

ــه معلمان مازندراني  ــاره به اين ك محمدعلي اميري با اش
ــارت دارند،  ــمند مه ــا ابزار هوش ــث آموزش ب ــال در بح كام
خاطرنشان كرد: معتقدم اگر مديران با برنامه باشند و براي اين 

كار وقت بگذارند، مي توانند بسيار سودمندتر باشند.
ــاني در  ــاماندهي نيروي انس ــرد: طرح س ــح ك وي تصري
مازندران و در سطح كشور  بسيار خوب انجام شد و در جهت به 
حداقل رساندن حق التدريس ها، مديران در سطح شهرستا ن ها 

و ديگر مناطق تالش و كوشش فراواني كردند.   /   فارس

ايران زمين

زباله ها، گرگ ها را به روستاهاي 
همدان نزديك تر مي كند

ــتان و آغاز فعاليت هاي  ــيدن فصل بهار و تابس با فرارس
ــاورزي، حضور گرگ ها در برخي مناطق و روستاهاي  كش
ــت، امري كه مديركل  ــده اس ــتان همدان پررنگ تر ش اس
ــدار داده و يكي از  ــت همدان نسبت به آن هش محيط زيس
داليل آن را انباشت زباله و پسماند محصوالت كشاورزي در 

اطراف روستاها و اراضي كشاورزي عنوان مي كند.
گرگ كه بزرگ ترين گونه از خانواده سگ سانان است، 
ــگل گرفته تا  ــتگاه هاي ايران از جن ــوال در تمام زيس  معم
ــتري، زرد و  ــد و در رنگ هاي خاكس ــت زندگي مي كن دش
ــت. اما با نزديك شدن به فصل  ــاهده شده اس قهوه اي مش
ــتان همدان در  ــتاهاي اس ــتان برخي مناطق در روس تابس

معرض حمله اين حيوان قرار گرفته اند.
ــت همدان با هشدار به روستاييان  مديركل محيط زيس
ــتان نسبت به حمله گرگ و سگ هاي  ــاورزان اين اس و كش
ــتايي عاملي براي  ولگرد به مهر گفت: وجود زباله هاي روس

حمله گرگ به اين مناطق است.
ــال  ــور با بيان اين كه از حدود چند س ــي محمدپ قربانعل
پيش تاكنون هر ساله با شروع فصل بهار و آغاز فعاليت هاي 
ــاورزي و  ــي از وجود گرگ در مزارع كش ــاورزي، نگران كش
ــرگ در اواخر بهار و  ــزود: حمله گ ــتاها وجود دارد، اف روس
ــتاهاي شهرستان هاي رزن و بهار از توابع  تابستان در روس

استان همدان اوج مي گيرد.
ــتان همدان عنوان كرد و  ــت اين امر را اقليم اس وي عل
ــتاها در  ــاورزي در روس ــترش حرفه كش با بيان اين كه گس
ــت، گفت:  ــرگ در اين مناطق موثر اس ــش حضور گ افزاي
ــتگاه هاي گرگ به دست  ــيار زياد زيس ــفانه تغيير بس متاس

انسان ها از داليل آن است.
محمدپور با اشاره به اين كه در سال هاي اخير گزارشاتي از 
حمالت گرگ ها به دام ها و حتي انسان در استان همدان ارائه 
ــده است، به مطرح بودن دو فرضيه در اين خصوص اشاره  ش
كرد گفت: پديده دو رگه گيري بين گرگ و سگ از جمله اين 
فرضيه هاست كه متاسفانه طي چندين  اخير گزارش هايي در 
سازمان محيط زيست موجود است كه جوامع محلي همچون 
گله داران و چوپانان با عقايد غلط و غيركارشناسانه خود اقدام 
به زنده گيري گرگ هاي نر كرده و به منظور جفتگيري، آنها 
ــه پس از اين امر  ــگ هاي ماده قرار مي دهند ك ــار س را در كن
هيبريدي با نام محلي «گرگاس» يا همان «سگ گرگ» به 
وجود مي آيد كه خلق و خوي گرگ را دارد با اين مزيت براي 
ــت و باز هم خطر حمله گرگ  ــاني اس گرگ كه در جوامع انس

به انسان وجود دارد.
ــتگاه  ــه دوم را روند تغييرات زيس ــئول فرضي ــن مس اي
ــا بيان اين كه ــال هاي اخير عنوان كرد و ب ــن گونه در س  اي
 در اين مناطق به علت دفن غيراصولي زباله احتمال حضور 
ــا وجود دارد، افزود: تمام اين موارد به دليل اقدامات  گرگ ه
ــت كه در نهايت گريبانگير خود  تخريب گرايانه انسان هاس

انسان ها مي شود.

گزارش

ــور در حالي از كمبودها و مشكالت متعددي ــاير كش  عش
 در حوزه خدماتي، آموزشي و بهداشتي رنج مي برند كه افزايش 
ــال هاي اخير نيز، رنج مضاعفي را بر  ــرقت احشام آنها در س س

آنها تحميل كرده است.
گله هاي گوسفند و بز تنها سرمايه عشاير است كه از طريق 
آن معيشت مي كنند، اما بيم سرقت و از كف رفتن همين اندك 
ــالق و بويژه در مسير  ــرمايه نيز همواره هنگام اتراق در قش س
كوچ به سمت ييالق، وجود داشته است؛ اما نكته نگران كننده 
و قابل تامل، افزايش بي سابقه اين گونه سرقت ها در سال هاي 
اخير است، به طوري كه گاه به سرقت هاي مسلحانه نيز منجر 
ــده است؛ مساله اي كه آسايش و آرامش و خواب شبانه را از  ش
ــاير ربوده تا بسياري از آنها را متقاعد كند كه روش زندگي  عش
آبا و اجدادي خود را رها كرده و سكونت دائم و حفاظت از اندك 

مال خود را به وضع موجود و مشكالتش ترجيح دهند. 
ــت كه هرساله  ــده اس ــخت موجود موجب ش ــرايط س ش
ــود، به طوري كه طي  ــور كاسته ش ــايري كش از جمعيت عش
سال هاي گذشته نيمي از عشاير كوچرو در استان كهگيلويه و 
بويراحمد دست از زندگي عشايري كشيده  و به زندگي شهري 
ــتايي رو آورده اند و با وجود افزايش جمعيت، عشاير اين  و روس
استان از 22هزار خانوار در سال1346 به 11هزار در سال هاي 

گذشته كاهش يافته است. 
 عشاير دردمند

ــاير بويراحمدي و قشقايي آغاز شده است و  كوچ بهاره عش
ــاران را ترك مي كنند تا بهار  آنان اينك تپه ماهورهاي گچس
ــميرم سپري  ــتان را در دامنه هاي دنا در بويراحمد و س و تابس
كنند. غافل از اين كه دزدان در مسير كوچ نشسته اند؛ تا سرمايه 
آنان يعني رمه ها را بربايند. شكراهللا سيفي، ايلياتي هفتاد ساله 
ــختي بزرگ  ــاير با س ايل آقايي بويراحمد، با بيان اين كه عش
ــختي ها عادت دارند، از نامهرباني  انسان هايي  شده اند و به س
ــان، دل خسته عشاير را زخمي و  ــكوه مي كند كه تيغ آزارش ش

دردمند كرده است.
ــير كوچ عشاير  وي با بيان اين كه در نبود ايل  راه ها (كه مس
ــط منابع طبيعي به افرادي  در طول تاريخ بوده اند و اكنون توس
ــته اند،) دزدان آرامش و  ــده و راه را بركوچ بس ديگر  واگذار ش
ــئوالن  ــايش را از ما ربوده اند، به مهر مي گويد: بارها با مس آس
ــكالت امنيتي عشاير صحبت كرده ايم  در اين خصوص و مش
ــال گذشته جلسه اي در گچساران با حضور فرماندار  و حتي س
ــه گفتند: دزدان روز روشن در  ــد، اما آنان در اين جلس برگزار ش
شهرها كابل هاي برق را مي دزدند و كاري از ما ساخته نيست، 

شما كه در بيابان هستيد.
 روز كوچ مي  كنيم، شب كشيك مي دهيم

شكراهللا سيفي در اين باره هم مي گويد: حاال در مسير كوچ 
ــيك دهيم و شيوه  ــتيم روز كوچ كنيم و شب كش مجبور هس

ــت كه زنان تا ساعت 12 شب  ــكل اس ــيك هم به اين ش كش
ــتند و بعد از اين ساعت، آنان مي خوابند و مردان تا  مواظب هس

طلوع صبح از گله ها مراقبت مي كنند.
ــته كه كورمان  ــان اين كه اين وضع نه تنها خس ــا بي وي ب
مي كند، زيرا دزدان از ساعت 12 شب به بعد مي آيند و اگر چشم 
ــه  برهم بزنيم، دزد گله  را با خود مي برد، مي افزايد: دزد هميش
بوده و از قديم گفته اند هرجا پاي بز است، چشم دزد هم هست، 
ما هم نمي توانيم كوچك ترين دفاعي كنيم، زيرا اگر زخمي بر 
ــكايت مي كنند و مي گويند: ما  صورت دزدي افتاد، فردا از ما ش
ــفند بخريم. در حالي كه يكي نيست بپرسد  رفته بوديم تا گوس

چرا نيمه شب براي خريد آمده بودند؟
وي با بيان اين كه ما براي تك تك اين گوسفندان زحمت 
مي كشيم و از نان خود مي زنيم تا جو، كاه و علف بخريم و اين 
ــفندان از گرسنگي تلف نشوند، تاكيد مي كند: اين دام ها  گوس
ــيله آنان معيشت  ــتند و ما به وس ــرمايه و دارايي ما هس تنها س
ــت كه بايد بخشي از آن  ــرمايه چقدر اس مي كنيم. مگر اين س
توسط دزدان ربوده شود، بخشي از بيماري بميرند و بخشي هم 

در مسير كوچ و در جاده ها توسط كاميون ها زير گرفته شوند.
 سرقت ها افزايش يافته است

رئيس امور عشاير گچساران هم با تائيد وجود اين مشكل و 
ابراز ناراحتي از اين وضع به جام جم مي گويد: سرقت از عشاير 
چه زماني كه در قشالق و در روستا به سر مي برند و چه هنگام 
ــال اخير شدت آن  ــه س ــته، اما در دو س كوچ همواره وجود داش

بسيار بيشتر شده است.
بهمن آزادي با بيان اين كه فقط در اسفند سال گذشته بيش 

ــاير شهرستان به سرقت رفت، مي افزايد:  از 80 راس دام از عش
در همين يكي دو ماه آغازين امسال هم گزارش هاي متعددي 
مبني بر سرقت احشام عشاير به ما رسيده، اين در حالي است كه 
در فروردين هم يك سرقت مسلحانه كه به زخمي شدن يكي 
ــاير منجر شد، در گچساران اتفاق افتاد كه البته سارقان  از عش

موفق به بردن دام نشدند.
ــاره به سرقت هاي انجام شده در بين راه و هنگام  وي با اش
ــرقت ها به اين صورت انجام  كوچ، تصريح مي كند: برخي از س
مي شود كه عشاير سوار بر وانت شده و دام خود را عقب ماشين 
در بار قرار داده اند و ماشين از تپه اي باال مي رود، در اين هنگام 
ــارقان خود را به درون بار  ــرعت ماشين، س به دليل كاهش س
ــن مي اندازند و مي برند  ــفند و بزها را پايي وانت انداخته و گوس

بدون آن كه كاري از دست عشاير بر  آيد.   
رئيس امور عشاير گچساران ضمن ابراز نارضايتي عشاير از 
وضع موجود يادآور مي شود: گرچه نيروي انتظامي گشت هايي 
ــاير دارد، اما نيروهاي اين ارگان نمي توانند   در مسير كوچ عش
به طور تمام وقت عشاير را همراهي و از آنها پاسداري كنند.  

 گزارشي دريافت نكرديم
ــاير كهگيلويه و بويراحمد  در همين حال مديركل امور عش
ــت تاكنون گزارشي مبني بر حتي يك مورد سرقت  معتقد اس
ــته به دست آنها  ــاير اين منطقه در بازه دو هفته اي گذش از عش

نرسيده است.
اشكان رحيمي زاده  در گفت وگو با جام جم مي افزايد: عشاير 
ــمت اين مناطق كوچ كرده اند و من به  ــت كه به س مدتي اس
ــته در مسير كوچ عشاير  اتفاق همكارانم در 15ـ  10 روز گذش

حضور داشتيم و آنها را همراهي كرديم، اما در محدوده استان 
ــرقت رمه ها از عشاير هم استاني يا   ــي مبني بر س خود گزارش

ديگراستان هاي عبوري دريافت نكرده ايم. 
ــته از  ــا بيان اين كه اگر موارد معدودي هم وجود داش وي ب
طرف مراجع قضايي پيگيري مي شود، تصريح مي كند: عشاير 
خود مراقب اموالشان هستند،  ضمن اينكه امور عشاير  و نيروي 
انتظامي كه متولي رسيدگي به اين امر است، پيگير گزارش ها و 

شكايت هاي عشاير هستند. 
 ايل راه ها داراي سند مي شود

ــه و بويراحمد درخصوص  ــاير كهگيلوي مديركل امور عش
ــكل ايل راه ها و شكايت عشاير مبني بر محدود شدن اين  مش
ــيرهاي كوچ نيز مي گويد: مسير كوچ عشاير يا به عبارتي  مس
ــته وسيع تر بود، اما اكنون به دليل گسترش  ايل راه ها در گذش
روستاها و شهرها يا واگذاري به غير عشاير به دليل قرارگرفتن 
در زمره اراضي ملي، محدودتر شده كه موجب نارضايتي عشاير 

را فراهم كرده است. 
ــاير  ــازمان عش ــي زاده با بيان اين كه طبق طرح س رحيم
ــور و اين استان از اين  ــه ايل راه ها در سراسر كش ــور نقش كش
پس در سامانه جي. آي. اس ثبت مي شود، مي گويد: ايل راه ها 
ــيرهاي مشخصي است كه عشاير خود آن را مي شناسند،  مس
اما با ثبت اين نقشه، از نظر حقوقي،  مي توان حفاظت از عشاير 
و راه هاي آنها را تقويت كرد، چراكه تاكنون مسير كوچ عشاير 
سنديت نداشت و فقط به صورت شفاهي از آن نام برده مي شد، 
ــده و ديگر واگذاري آن ــند مكتوب ش  اما از اين پس داراي س

 به ديگر نهادها ممنوع خواهد شد.

سارقان دركمين گله هاي عشاير
افزايش سرقت رمه هاي عشاير در سال هاي اخير در كنار ساير مشكالت، آنها را به تغيير سبك زندگي و سكونت دائم سوق داده است 

ــاي بلوط  ــاره به جنگل ه ــوار دوب ــك هاي چوبخ  سوس
ــاز هم اين  ــوم آورده و ب ــرم در كازرون فارس هج ــت ب دش

عرصه هاي جنگي را مورد تهديد قرار داده است. 
ــط از 1500 متر  ــت برم با ارتفاع متوس منطقه جنگلي دش
ــمتي از رشته كوه هاي زاگرس جنوب غربي  تا 2400 متر قس

ــمار مي رود كه يكي از بخش هاي متراكم جنگل هاي   به ش
ــن منطقه داراي  ــت. اي ــرس را در خود جا داده اس ــوط زاگ بل

پوشش گياهي و جانوري قابل مالحظه اي است.
ــرق كازرون  ــت برم در 30 كيلومتري ش جنگل بلوط دش
ــده است. در چند سال  ــيراز واقع ش ــير كازرون به ش و در مس
ــتان فارس ــالي هايي كه در اس ــل خشكس ــه دلي ــته ب  گذش

ــاهد بوديم در تمامي حوزه ها از درياچه هاي استان گرفته   ش
ــاورزي خسارات جبران ناپذيري وارد شد. در اين ميان  تا كش
جنگل هاي بلوط دشت برم نيز از اين خسارات در امان نمانده 
ــده و به آنها  ــك هاي چوبخوار بالي جان درختان ش و سوس

حمله كردند.
ــت برم در  ــك هاي چوبخوار به دش به دنبال حمله سوس
ــدن درختان خسارات زيادي  ــته و زغالي ش ــال گذش چند س
ــت برم  ــتان فارس بويژه منطقه دش  به جنگل هاي بلوط اس
ــده و بيش از 20 هزار هكتار از اين جنگل ها در منطقه  وارد ش

دشت برم شرايط بحراني را سپري كرد.
ــارس در اين باره به مهر  ــتان ف مديركل منابع طبيعي اس
ــت آفت سوسك هاي چوبخوار  گفت: اخباري مبني بر بازگش

در دشت برم گزارش شده است.

ــورت گرفته نيز  ــي هاي ص ــم بردبار افزود: در بررس كاظ
تعدادي آفت سوسك چوبخوار در منطقه ديده شد.

ــت  ــت، اما ممكن اس ــود اين كه تعداد آن كم اس ــا وج  ب
ــت برم  ــن آفت بار ديگر در جنگل هاي بلوط دش ــده اي در آين

گسترش يابد.
ــن آفت گفت:  ــيوع دوباره اي ــوص داليل ش وي درخص
ــيوع آفت سوسك چوبخوار در منطقه   يكي از داليل اصلي ش
ــدن  ــر بتازگي باعث پيدا ش ــت كه اين ام ــدن هواس گرم ش

سوسك چوبخوار شده است.
ــتان فارس با بيان اين كه براي  مديركل منابع طبيعي اس
ــريع تر اقدام كرد، اظهار داشت:  كنترل اين آفت بايد هرچه س
ــه تخمك گذاري حدود صد  ــك چوبخوار در هر مرحل سوس
ــت و مي تواند تهديدي  ــذارد كه اين رقم زياد اس تخم مي گ

براي جنگل به شمار رود.
ــن آفت اظهار  ــزان درختان مبتال به اي ــار با بيان مي بردب
ــك چوبخوار  كرد: حدود 4000 تا 5000 هكتار به آفت سوس
ــت و خشكيدگي آنها باالي 80 درصد است، از اين  مبتال اس
ــت نسبت به اين درختان و انتقال آن به خارج  رو ضروري اس

از دشت اقدام كرد.
ــتان فارس يكي از راهكارهاي  مديركل منابع طبيعي اس
جلوگيري از شيوع اين آفت به ديگر درختان را انتقال درختان 
ــاس  ــارج از منطقه عنوان كرد و افزود: بر اين اس ــار به خ بيم
ــوار و انتقال  ــك چوبخ ــي براي كنترل آفت سوس كارگروه

درختان آسيب ديده در استان فارس فعال مي شود.

 هجوم دوباره سوسك هاي چوبخوار
 به درختان بلوط  فارس

تامين مواد اوليه الزمه توسعه فوالد هرمزگان
ــن چالش در اجراي  ــزگان اعالم كرد: بزرگ تري ــركت فوالد هرم ــس هيات مديره ش رئي

طرح  هاي توسعه اي شركت فوالد هرمزگان، تامين مواد اوليه است.
ــعه در افق  ــم انداز توس ــميعي نژاد گفت: هدف گذاري صورت گرفته در قالب برنامه چش س
ــد و ــوالد مباركه به ميزان 25 ميليون تن مي باش ــد فوالد در مجموعه ف ــش تولي  1404 افزاي

 80 درصد اين توسعه در استان هرمزگان صورت خواهد گرفت.
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وقتي داروها قاطي مي شود
محسن به دليل مشكل دريچه قلب تحت درمان با قرص هاي 
ــت. اگر محسن اين دارو را مصرف نكند خون درون  وارفارين اس
ــود، دچار  قلبش لخته مي بندد. اگر ميزان داروي مصرفي زياد ش
خونريزي مي شود. يك روز ظهر درد شكم سراغ محسن مي آيد. 
او به توصيه يكي از همكارانش شروع به خوردن قرص سايمتيدين 
ــتش براي سوء هاضمه مصرف مي كند.  مي كند، دارويي كه دوس
پس از چند روز دچار استفراغ خوني مي شود. اين نمونه اي از تداخل 
بين داروهاست كه به افزايش وارفارين در بدن و خونريزي منجر 
ــك مراجعه مي كنيد و مي خواهيد به  ــت. گاهي به پزش ــده اس ش
ــش هايي  ــل بيماري كه داريد درماني بگيريد، اما يكي از پرس دلي
ــد درباره داروهايي است كه مصرف  ــما مي پرس ــك از ش كه پزش
ــود معموال در كبد دچار تغيير و  مي كنيد. دارويي كه مصرف مي ش
ــده و از كليه، درون ادرار يا از طريق صفراي ترشحي  دگرگوني ش
ــود. عده اي از داروها روي سوخت و سوز  درون مدفوع دفع مي ش
ديگر داروها در كبد تاثير مي گذارد. اين تاثير مي تواند باعث تسريع 
ــود. اگر دارو باعث  ــر در دگرگوني آن ش ــب دارو يا تاخي در تخري
تسريع در تغيير و حذف دارو از بدن شود خودبه خود اثر دارو سريع تر 

كاهش مي يابد.  
بالعكس اگر داروي مصرفي از دگرگوني داروي دوم جلوگيري 
ــموميت  ــود و مي تواند به مس كند، ميزان دارو در خون زياد مي ش
ــل از تجويز هر دارويي  ــكان قب ــود. به همين دليل پزش منجر ش
ــاز ديگر داروها اثر  ــوخت و س ــد از داروهايي كه مي تواند بر س باي
ــاس ميزان داروي الزم را نسخه  ــند و بر اين اس بگذارد، آگاه باش
ــما دارويي مانند سايمتيدين براي مشكالت گوارشي  كنند.اگر ش
ــياري از داروها  مصرف مي كنيد، اين دارو باعث مهار تخريب بس
در كبد مي شود. از طرفي داروهاي ضد تشنج مانند فنوباربيتال يا 
ــن معموال باعث تحريك كبد و افزايش تخريب ديگر  كاربامازپي
ــت بر جذب ديگر  ــود.داروهاي مصرفي ممكن اس داروها مي ش
داروها از دستگاه گوارش (معده و روده ها) اثر بگذارد. جذب داروها 
از روده ها گاهي به صورت رقابتي انجام مي شود و وجود يك دارو 
باعث كاهش جذب ديگر دارو مي شود. بسياري از مواد غذايي هم 
ــل ايجاد كند. به فرض اگر قرص  ــد در جذب داروها تداخ مي توان
ــيد يا افرادي  آهن مصرف مي كنيد نبايد همزمان با آن چاي بنوش
ــين مي خورند از سه ساعت قبل تا سه ساعت بعد  كه آزيترومايس

نبايد وعده غذايي داشته باشند. 
بسياري از داروهاي جذب كننده كلسترول مثل كلستيرامين، 

در روده ها باعث جذب داروها عالوه بر كلسترول مي شود.
ــان روي بدن مشابه هستند. اگر اين  برخي داروها در اثرات ش
داروها با هم مصرف شود اين اثرات تشديد و مي تواند مشكل ساز 
ــود. به فرض مصرف داروي آنتي هيستامين خواب آور است. از  ش
ــنج نيز اندكي خواب آلودگي مي آورد. اگر  طرفي داروهاي ضدتش
ــيت از اين  ــرماخوردگي يا حساس فردي مبتال به صرع به دليل س
دارو استفاده كند ديگر توانايي بيداري در ساعات اوليه صبح را هم 
ــي در طي روز مي تواند به  ــت. از طرفي خواب آلودگ نخواهد داش

حادثه براي فرد منجر شود.
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آبله مرغان در بهار شايع تر است
ــت: كودكان مبتال به  ــك فوق تخصص عفوني اطفال گف ي
ــته  ــان بدون عارضه تا وقتي كه تمام بثورات دلمه نبس آبله مرغ

از رفتن به مدرسه يا مهدكودك خودداري كنند.
ــاره به اين كه  ــنا، با اش دكتر عبداله كريمي در گفت وگو با ايس
بيماري آبله مرغان در فصل بهار شايع تر است، افزود: اين بيماري 
ــيار مسري است و اغلب آنها تا پانزده سالگي  در بين كودكان بس
ــوند، ولي كمتر از 5 درصد بزرگساالن  به اين بيماري مبتال مي ش
ــاس هستند. وي با بيان اين كه ميزان انتقال  به اين بيماري حس
بيماري به افراد حساس طي تماس هاي خانگي 65 تا 85 درصد 
ــان به دنبال ورود ويروس از مخاط دستگاه  ــت، ادامه داد: انس اس
تنفسي فوقاني يا ملتحمه آلوده مي شود و انتقال فرد به فرد، پس از 

تماس مستقيم با فرد مبتال از راه هوا صورت مي گيرد.

 تغيير شكل مفاصل كودكان
با باال و پايين پريدن هاي زياد

ــدي كودكان گفت: پرش هاي بيش از  يك متخصص ارتوپ
ــنين پايين مي تواند با  ــد و باال و پايين پريدن هاي مكرر در س ح
ــتخواني، باعث تغيير شكل مفاصل  ــار به محل هاي رشد اس فش

و سرانجام به ضعف استخواني منجر شود.
ــتن  ــگ غني پور در گفت وگو با فارس افزود: براي داش فرهن
استخوان هاي قوي بايد به دو نكته توجه داشت؛ تغذيه مناسب  و  

وارد نكردن فشار بيش از حد به مفاصل. 
ــتخوان هاي نوزاد  ــل نوزادي بايد اس ــه داد: در مراح وي ادام
ــته باشد،  ــتخواني وجود داش ــود و اگر عالئم ضعف اس كنترل ش
ــس از مچ  ــن ويتامين D يا عك ــام آزمايش و تعيي ــا انج ــد ب باي
ــد نيز  ــروع كرد.  در مراحل بعدي رش ــت درمان دارويي را ش دس
ــل دوچرخه،  ــبك مث ــي س ــودكان بايد با فعاليت هاي ورزش ك
ــتخواني  ــالت و مفاصل اس ــت عض ــه تقوي ــكيت ب ــنا و اس  ش
ــگاه علوم پزشكي تهران تاكيد  بپردازند. عضو هيات علمي دانش
كرد: استفاده از تركيبات كلسيم داري مثل لبنيات و سبزيجات در 

تقويت استخوان مفيد است.

ــاالن، به صورت  ــودكان و چه بزرگس ــه افراد چه ك هم
ــمت عقب در  ــي قوس كمر دارند، يعني انحنايي به س طبيع
ــود انحناي  ناحيه پايين كمر  دارند، اما آنچه كه موجب مي ش
ــه صورت يك بيماري  ــود در پايين كمر غيرعادي و ب موج

شناخته شود، افزايش بيش از اندازه اين گودي است.
در واقع آنچه كه موجب مي شود انحناي موجود در پايين 
ــت  ــود، زياد بودن اندازه گودي كمر اس ــر غيرعادي ش كم
ــب فيزيكي،  ــروز توانا، متخصص ط ــه گفته دكتر به كه ب
گودي بيش ازحد طبيعي جنبه ارثي دارد، اما اين مشكل در 
ــي و ورزش نكردن، اضافه وزن و بارداري  صورت كم تحرك
به دنبال ضعف عضالت كمر و كاهش قدرت عضالت شكم  

آزار دهنده و دردناك مي شود. 
ــگاه علوم  ــي دانش ــر گروه طب فيزيكي و توانبخش مدي
ــاده  ــي س ــكي ارتش در گفت و گو با «جام جم» به روش پزش
ــخيص ميزان گودي كمر اشاره مي كند و مي گويد:  براي تش
ــخصي براي بيان  ــر گرفتن زاويه و درجه مش ــه در نظ گرچ
ــاله فقط  ــت و مس غيرطبيعي بودن گودي كمر ممكن نيس
ــت، اما براي  ــخيص اس ــبرداري قابل تش با معاينه و عكس
ــخيص اين كه بدانيم گودي كمرمان در حد طبيعي است  تش
يا خير، بايد بدون كفش، از پشت به ديوار تكيه دهيم و سعي 
كنيم دو كف دست را از فاصله ايجاد شده ميان ديوار و گودي 
ــانيم؛ هرچه گودي كمر طبيعي تر  كمر، رد كرده و به هم برس

باشد اين فاصله كمتر و عبور دست ها سخت تر است.
 گودي كمر؛ وراثتي است

متخصصان دريافته اند گودي كمر ارثي و اكتسابي است 
ــش از اندازه كمر، ژنتيكي  ــي عمده ترين دليل گودي بي يعن
است و برخي افراد نيز به صورت مادرزادي دچار شلي بيش 
ــتند كه از تظاهرات  از حد بافت هاي نگهدارنده مفاصل هس

آن افزايش گودي كمر است.
دكتر توانا با اشاره به اين كه مشكل گودي كمر در كودكان 
بروز پيدا نمي كند و پس از بلوغ خود را نشان مي دهد، اضافه 
مي كند: در كساني كه يا به دليل الغري بيش از حد و گرفتن 
ــتند، اين  ــخت دچار ضعف عضالت كمر هس رژيم هاي س
ــديد بروز پيدا مي كند. اضافه وزن و بزرگي  مشكل با درد ش
شكم نيز به همين نسبت مي تواند به شلي و ضعف عضالت 
ــكم منجر شود و به اين شكل افزايش قوس كمر، عالئم  ش

آزار دهنده خود را بروز مي دهد.
 قوس كمر بيشتر نمي شود 

ــايد سوال بسياري اين باشد كه آيا قوس كمر به مرور  ش
زمان بيشتر مي شود؟

ــخ مي دهد: قوس  ــش چنين پاس دكتر توانا به اين پرس

ــتر نمي شود، اما ضعف عضالت باعث مي شود كه  كمر بيش
ــه اين موضوع باعث كم تواني  ــتر بروز كند ك عالئم آن بيش

شخص مي شود. 
ــوس كمر موثر تر از  ــايد هيچ عاملي در بروز عالئم ق ش
ــيدن مداوم  ــد، اما پوش ــتن تحرك و اضافه وزن نباش نداش
ــنه بلند بيش از سه سانت نيز مي تواند عالئم  كفش هاي پاش
ــاس به  ــتر بروز دهد. بر اين اس ــاك قوس كمر را بيش دردن
ــود كفش هاي  ــه قوس كمر دارند، توصيه مي ش افرادي ك

پنجه پهن و پاشنه پهن بپوشند.
 درست بنشينيد؛ زياد سرپا نايستيد

ــكل قوس كمر جنبه ارثي دارد پس قابل  از آنجا كه مش
ــالح روش زندگي و  ــت، اما مي توان با اص ــگيري نيس پيش
بخصوص نحوه قرار گرفتن بدن در حالت نشسته و ايستاده، 
ــه عمل آورد. به همين  ــدن عالئم آن جلوگيري ب از حاد ش

ــيدن كفش هاي  ــان طب فيزيكي بر نپوش دليل متخصص
ــنه بلند، پيشگيرى از افزايش چربي و برجستگي شكم،  پاش
اصالح نحوه   نشستن و  خوابيدن ، بخصوص زمان بارداري 
ــدت يافتن عالئم  ــه عنوان راه هايي براي جلوگيري از ش ب
ــودي كمر تاكيد مي كنند. به گفته دكتر توانا نحوه صحيح  گ
ــتك كوچك،  ــردن گودي كمر با يك بالش ــتن و پر ك نشس
ــتفاده از صندلي دسته دار و قرار دادن دست ها روي دسته  اس
صندلي، استفاده از زيرپايي، جلوگيري از ايستادن و نشستن 
طوالني مدت و دراز كشيدن به پهلو از راهكارهاي موثر در 

كاهش درد و ناراحتي ناشي از گودي كمر است.
 ورزشي ساده براي تقويت عضالت كمر

ــي  ــان طب فيزيكي بر انجام تمرينات ورزش متخصص
ــري از  ــر و جلوگي ــالت كم ــت عض ــراي تقوي ــب ب مرت
ــگيري  ــكم به عنوان روش هاي پيش ــي بيش از حد ش چاق

ــر  ــد كم ــش از ح ــودي بي ــده گ ــم آزار دهن ــروز عالئ  از ب
ــام روزانه پنج دقيقه  ــر توانا نيز بر انج ــد مي كنند. دكت تاكي
ــالت كمر تاكيد مي كند و  ــاص براي تقويت عض ورزش خ
ــه به مقاومت و تحرك  ــي ك مي گويد: انجام حركات ورزش
ــود،  بااليي نياز دارد به افراد دچار گودي كمر توصيه نمي ش
اما انجام حركات ورزشي درجا، در حالت خوابيده به پشت و 
در حالتي كه هر پا با زاويه نود درجه نسبت به بدن داخل شكم 
ــت به زانو فشار وارد شده و پا به سمت  ــود، با دس جمع مي ش
 جلو حركت داده شود، براي كاهش درد ناشي از گودي كمر 

بسيار موثر است.
ــود.  چنين حركتي براي هر پا، بايد روزانه ده بار تكرار ش
ــش از حد كمر اگر  ــي از گودي بي ــس عالئم دردناك ناش پ
ــتن ناصحيح باشد، با اصالح  ــكم و نشس ــي از چاقي ش ناش

وضع و انجام تمرينات ورزشي قابل درمان است.

كاهش عوارض گودي كمر 
كم تحركي و افزايش وزن موجب ضعف عضالت شكم و كمر و در نتيجه دردهاي ناشي از قوس كمر مي شود
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جام 
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پونه شيرازي /  گروه سالمت

خبر سالمت
دكتر بهروز هاشميفوريت  پزشكي

متخصص طب اورژانس
dr.b.hashemi@gmail.com»

مسابقه موج سالمت
ــالمـت  ــو س ــوي رادي ــابـقـه از س ــن مس ــواالت اي  س
ــود  ــنبه مطرح مي ش ــنبه تا چهارش ــوج اف ام،  رديف 102)   از ش (م
ــالم  ــتون  اع ــن س ــنبه در همي ــدگان هرپنجش ــامي برن  و اس
خواهد شد. براي شركت در مسابقه، شماره سوال و گزينه صحيح را به 

شماره پيامك راديوسالمت 300001039   ارسال كنيد. 
ــكته هاي قلبي سواالت  اين هفته ــدام گزينه از عوامل موثر در بروز س 1 ـ  ك

است؟
ــار خون  ــاري خون و ديابت     ب) كاهش فش الف) پرفش

و افت قند خون
2ـ  كدام گزينه از عوارض پرفشاري خون هستند؟

الف) انسداد رگ هاي قلب و مغز    ب) درد شكم و انسداد روده ها
3ـ  كدام گزينه در بروز آسم نقش دارد؟

الف) هواي مرطوب ب) تماس با مواد حساسيت زا

پيامك: 300011215 شماره مستقيم: 23004315

بخوانيد و ببينيد
راديوشبكه قرآن و معارف سيما

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

7/00 صبح و اميد 
9/00 راه روشن 

9/30 تفسير قرآن كريم
آيت اهللا سبحاني 

10/00 اخبار قرآني 
10/20 آموزش روخواني قرآن كريم 

10/45 خانه محبت 
11/45 آشنايي با سوره هاي قرآن كريم

12/40 تفسير قرآن كريم 
حجت االسالم قرائتي

13/55 محفل 
14/30 بچه هاي كوچه دوستي

15/30 تفسير قرآن كريم« سوره طه» 
16/00 مجموعه داستاني 

شيخ بهايي 
 17/00 بيان جاودان 

18/00 عروه الوثقي
19/00 سمت خدا

20/30 روزنه
21/00 اسراء

22/10 شب آسماني
23/10 تالوت مجلسي

24/00 مجموعه داستاني (تكرار) 
شيخ بهايي

7/50 شبكه راديويي نداي اسالم 
اقيانـوس دعا: جلوگيري گناه از دعاـ  شـرح 

دعاي كميل
10/15 شبكه راديويي قرآن 
صراط تصحيح قرائت و نماز
11/30 شبكه راديويي البرز 

در مسير فردا: انتخاب سياسي يا اسالمي؟
11/40 شبكه راديويي اقتصاد 

قانون و اقتصاد
15/05 شبكه راديويي سالمت 

گفت وگـوي پزشـكي: پيشـگيري از بـروز 
بيماري هاي تاالسمي 

16/30 شبكه راديويي ايران 
زنـگ برنامه ريـزي: برقـراري ارتبـاط بين 

دانش آموزان كنكوري و موسسه قلم چي
16/30 شبكه راديويي جوان 

معمولي نيست
16/30 شبكه راديويي معارف 

در مسير سرنوشت 
17/00 شبكه راديويي فصلي 

پاتوق چهارشنبه ها: چاپلوسي و تملق
17/00 شبكه راديويي فرهنگ 

در سايه سار سيمرغ: خوان هفتم رستم
17/00 شبكه راديويي گفت وگو 

محرمانه نيست 
18/30 شبكه راديويي صداي آشنا

صبح تازه آفتاب نو 
19/00 شبكه راديويي تهران 

برنامه مكث94
20/00 شبكه راديويي ورزش 

مسابقه شبانه
20/00 شبكه راديويي ايرانصدا 

دنياي زير آب
22/30 شبكه راديويي نمايش 

فانوس

شبكه آموزش

روابط عمومي: 22010091

شبكه تهران

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

45 / 9 بچه ها بياين تماشا
20 / 10 سيب 

برنامه پزشكي، سـالمت محور است به اين 
معنا كه به تشريح بيماري ها نمي پردازد، بلكه 
راه هاي پيشـگيري از بيماري ها، روش هاي 
صحيـح زندگـي، تغذيه سـالم، چگونگي به 
دسـت آوردن و حفـظ امنيت روانـي و... را به 

بينندگان آموزش مي دهد.  
55 / 10 دانستني ها 

20 / 11 آشپزي به خانه برمي گرديم
45 / 11 زندگي به شرط خنده 

25 / 12 تا نيايش 
30 / 12 مجموعه داستاني (تكرار) 

دوباره زندگي
15 / 14 رنگين كمان 

30 / 15 مثبت من 
15 / 16 سكانس برتر 

35 / 16 به خانه برمي گرديم 
20 / 18 همراهان 

30    /    18 اخبار تهران 
00 / 19 مجموعه داستاني (تكرار)

دوباره زندگي
50 / 19 رتبه ايراني 

55 / 20 فيلم سينمايي «بعد از غبار» 
احمـد تقوايـي، معلم جديد اسـت كـه وارد 
روسـتايي مي شـود. بچه هاي روستا مدتي 
اسـت كه معلم نداشـته اند و با خوشحالي به 
اسـتقبال معلم جديد مي روند. احمد سـعي 
مي كند كه بين اهالي روسـتا اتحاد ايجاد كند 

كه در اين راه مشكالتي وجود دارد.
30 / 22 تهران ورزشي

05 /    23 مجموعه داستاني 
مهرآباد

 00  /  24 اخبار ايران و جهان 

شبكه چهار

روابط عمومي: 26215600
30 /   6 طبيعت و ورزش    

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

طلوع مريخ  
00 / 9 مستند شهرستان 

نجواي كوي
35 / 9 دلشدگان

05 / 10 باغ دانايي  
35 / 10 دنياي اسرار آميز طبيعت  

15 / 11 همايش  
00 / 12 اردي بهشت
30 / 13 مستند چهار 

05 / 15 ميراث
00 / 16 مستند داخلي 

30 / 16 بررسي مطبوعات جهان
17/00 آموزش تعاون   

30 / 17 باغ دانايي   
00 / 18 اخبار علميـ  فرهنگي 

15 / 18 باغ دانايي   
05 / 19 در مسير انتخاب 

«در مسـير انتخاب» شـبكه 4، اولويت هاي 
كاري دولت هـاي آينـده را بيـان مي كنـد.  
حسـن افشـاري، مديـر گـروه فرهنگـيـ  
اجتماعي گفت: ايـن برنامه در قالب ميزگرد 
اجـرا مي شـود و در هر برنامـه صحبت هاي 
رهبر معظم انقالب دربـاره انتخابات پخش 
مي شود. پخش گزارش هاي مردمي مرتبط 
بـا موضوع و ميان برنامه هاي مختلف از ديگر 

بخش هاي برنامه است.
00   /   20 اخبار 
30 / 20 زاويه 

00 / 22 روزگار قريب 
00   /   23 اخبار انگليسي 

15 / 23 بهار كتاب   
30 / 00 دلنوازان

شبكه سه

روابط عمومي: 27863000
7/00 ويتامين 3

9/00 سالمت باشيد 
9/50 نواي پهلواني   

10/50 ورزش در خانه 
11/00 مسابقه اتاق فرمان

مسـابقه تلفنـي اتـاق فرمـان بـا موضـوع 
اطالعـات عمومـي و سـرگرمي بـه صورت 
زنده تهيه و پخش مي شـود. سـرعت عمل 
و باالبودن سـرعت انتقـال در كنار اطالعات 
شـركت كنندگان ركـن اصلـي مسـابقه را 

تشكيل مي دهد.
11/30 طعم كتاب 

12/50 زالل احكام 
15/ 13 اخبار ورزشي 

30/ 13 سمت خدا 
14/25 مجموعه داستاني (تكرار) 

پروانه 
15/15 بهونه

در اين برنامه عالوه بر آموزش انواع غذاهاي 
محلي، بين المللي، دسـرها و شـيريني هاي 
متنوع، نكاتي نيز در خصوص استفاده صحيح 
از لوازم آشـپزخانه، نگهداري و خواص انواع 

مواد غذايي مطرح مي شود.
15/35 مستند جعل 

16/10مستند ماداگاسكار 
17/15 مديريت بحران 

18/45 اخبار ورزشي
19/00 آشپزخانه 3 

20/30 مجموعه داستاني 
پروانه 

21/35 گپ و گفت 
22/00 اخبار 

22/20 سفربخير
23/15 برنامه ورزشي 

پخش مستقيم چلسيـ  تاتنهام  

شبكه دو

روابط عمومي: 88771101
6/15 كودك و نوجوان 

7/00 روز از نو 
9/00 خردسال و كودك (گل گندمـ  تكرار)

10/45 خونه زندگى   
اجـراى اين برنامـه را امير جوشـقانى، على 
شـهريارى، زينب زارع، جالل سميعى و رويا 

حسينى به عهده دارند.
12/50 آب و آيينه 

در ايـن برنامـه بـه موضوعـات مختلفي كه 
برگرفته از سخنان بنيانگذار انقالب اسالمي، 

امام خميني(ره) است، پرداخته مي شود.
ــرق و غرب»  ــتانى «ش 13/35 مجموعه داس

(تكرار) 
14/30 عمو پورنگ (تكرار)

16/00 اخبار جوانه ها 
17/05 مستند  

18/00 فرش سپيد 
18/35 زنگ تاريخ 

19/00 جهان سياست (نگاه دو) 
در ايـن برنامه موضوعات مهم سياسـى در 
هفته اى كه گذشـته است با حضور مسئوالن 
پاسخگو در آن زمينه، به سمع و نظر مخاطبان 

خواهد رسيد. 
19/50 سفر ايمن 

20/30 اخبار  
21/00 فيلم داستانى

22/30 اخبار 
23/45 زنده باد زندگى  

2/00 پندار
2/35 مجموعه داستانى «خانواده كمبل»

اين سـريال به كارگرداني مالكوم استادارد 
و تهيه كنندگـي جان دلماگ محصول سـال 
1986 كاناداسـت كـه در آن بازيگرانـي 
همچون مالكوم استادارد و آمبرله آ استوم به 

ايفاي نقش پرداخته اند.

روابط عمومي: 2ـ  22013901
7/00 خبر 

10   /   7 صبح بخير ايران 
مجله  اي تصويري است كه قصد دارد نشاط، 
طراوت و سرزندگي را به بينندگان منتقل كند 
و لحن محاوره اي مجريان اين برنامه، باعث 
مي شـود مخاطبـان در ابتداي صبـح با يك 

برنامه دلخواه و شاد مواجه شوند. 
00      /      9 خبر 

9/30 حرف حساب
10/20 يك پنجره 

10/35 سيماى خانواده  
12/40 آفتاب شرقي

13/35 ايران سبز 
00       /       14 اخبار نيمروزي

14/45 سپاه 
15/10 مجموعه داستانى (تكرار)

بال هاى خيس
16/10 مستند از نگاهي ديگر

17/00 شورا براي همه 
17/10 پليس پيشگيري 

17/20 سيماي آبادي 
17/50 مدرسه در دست بچه ها 

18/30 رمز عبور
18/50 سرمايه ملي 

19/00 خبر 
19/35 وقت اضافه

20/25 مستند صدف 
00       /       21 اخبار

22/15 مجموعه داستانى 
بال هاى خيس 

23/15 ثريا 
1/15 فيلم سينمايي 

كودك و روباه
2/40 سفر آبي

3/20 تسبيح صبا 

شبكه يك

ساعت پخشعنوان فيلمرديف
13تماس1
15اظهارنامه گمركي2
17فرستادگان3
19چيتولئوپولد4
21ارابه  مرگ5
23تعقيب در كوهستان6

جدول پخش فيلم هاي امروز  شبكه نمايش

 8/15 جنگ صبحگاهي
8/30 لذت نقاشي 

9/00 دوربين 7 
9/10 دكتر سالم

9/15 صبحي ديگر 
10/15 مجموعه داستاني 

روزگار جواني
11/45 مستند 7 

12/45 دوربين 7ـ  پرنيان
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 نقاشي 
18/30 برخط (زنده) 

19/20 به هم بياموزيم
20/00 بازباران (زنده)

21/00 هفت كالم حرف حساب
21/30 خط عشق

22/00 مجموعه داستاني (تكرار)
روزگار جواني

22/45 دوربين 7
23/00 راديو 7 (زنده)

24/00 مستند
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حق با شماست
هزار وعده خوبان، يكي...

ــم: جمعي از فرهنگيان منتقلي  ــهروندان از ق جمعي از ش
ــده دادن زمين در اين  ــتيم كه هنوز وع ــران به قم هس از ته
ــتي هزار وعده خوبان  ــده است. براس ــهر به ما محقق نش ش

يكي وفا نكند؟!
ــده بود قيمت  ــا آم ــتان: در خبره ــي پور از كردس درويش
ــت 20 درصد كاهش  ــرار اس ــي مردم ق ــاي مصرف روغن ه
ــت. آيا در اين  گونه موارد  ــد كه هنوز اين اتفاق نيفتاده اس ياب

فقط كاهش ها در خبرها صورت مي گيرد؟
ــئوالن ذي ربط مي خواهيم نسبت  واحدي از اراك: از مس
به احداث مترو از شهرك مهاجران به شهر اراك اقدام كنند.

موسوي از تهران: روز گذشته هنگام برگشت از محل كار به 
منزل در منطقه امامزاده عبداهللا سه راه آذري مورد حمله اراذل و 
اوباش قرار گرفتم. آنها  به وسيله قمه و چاقو شيشه خودروي  من 
و ديگر خودروهاي عبوري را شكستند كه اين باعث وحشت زياد 
ما و مردم شد. از مسئوالن نيروي انتظامي درخواست رسيدگي 

به اين موضوع و جمع آوري اين افراد در منطقه را داريم.
22262142info@jamejamonline.ir

7  تاالب در معرض خطر جدي
ــت از آغاز طرح  ــط زيس ــازمان حفاظت محي ــس س رئي
ــور همزمان  ــت بومي 18 تاالب كش مديريت يكپارچه زيس

با مرحله دوم اين طرح خبر داد.
به گزارش مهر، محمدجواد محمدي زاده گفت: هم اكنون 
ــاالب در  ــت كه 32 ت ــور داراي اهميت اس ــاالب كش ــد ت ص
كنوانسيون رامسر ثبت شده است و از اين تعداد هفت تاالب در 
ــت ولي به لحاظ تاثير در چرخه محيط  معرض خطر جدي اس
ــتعداد و قابليت مديريت يكپارچه از نظر سازمان  ــتن اس و داش
ــاالب بودن را  ــور ظرفيت ت ــت هزار نقطه در كش محيط زيس
ــال هاي آينده در قالب اين طرح به صورت  دارد كه بايد طي س
ــود. محمدي زاده با اشاره به اين كه ايران  يكپارچه مديريت ش
ــال پيش به عضويت كنوانسيون رامسر در آمده است،  از 40 س
افزود: هم اكنون 32 تاالب كشور در اين كنوانسيون ثبت شده  
ــت و به دنبال اين هستيم كه امسال تاالب هاي جديدي در  اس
ــال سه  ــيون ثبت كنيم و به احتمال زياد تا پايان س اين كنوانس

تاالب ديگر به كنوانسيون رامسر مي پيوندد.
ــون 1/5 ميليون هكتار از  ــدي زاده با بيان  اين كه اكن محم
ــور در سايت رامسر به ثبت رسيده است، بيان كرد:   اراضي كش
طرح حفاظت يكپارچه تاالب ها با همكاري برنامه توسعه ملل 
متحد و صندوق جهاني تسهيالت و محيط زيست شكل گرفته 
تا با درآمدزايي و ايجاد  انگيزه در ميان مردم به لحاظ اين كه در 
ــاالب و بهبود كيفيت آن نقش دارند در بهبود وضع  مديريت ت
ــد:   ــور ايفاي نقش كند. محمدي زاده يادآور ش تاالب هاي كش
ــبت به سال هاي گذشته 10درصد  ميزان بارندگي در ايران نس
ــن 1/5 تا 2 درجه و  ــط درجه حرارت بي ــش يافت و  متوس كاه
ــت، بنابراين با توجه به اين  ميزان تبخير هم افزايش يافته اس
ــي به منابع محدودتر و شرايط دشوار است مديريت  كه دسترس

تاالب ها بايد منطبق با شرايط خشكسالي و ريسك باشد.

مريم يوشي زاده  /  گروه جامعه

ــان از محل هدفمندي  ــب 5000 ميليارد توم ــر تصوي خب
يارانه ها در بخش سالمت امسال، اگرچه متوليان اين حوزه  را 
ــود سال فقيرانه اي نخواهند  اميدوار مي كند كه اگر پرداخت ش
ــان نهيب   مي زند كه مبادا اين  ــت، اما نگراني هم به دلش داش
وعده هم مانند آن 6000 ميليارد تومان كه قرار بود در سال 91 

به اين حوزه اختصاص يابد، هرگز جامه عمل نپوشد. 
ــال  ــنهادي دولت در اليحه بودجه امس گرچه بودجه پيش
ــود، ديروز  ــارد تومان ب ــالمت 8000 ميلي ــش س ــراي بخ ب
ــهرياري، رئيس  ــينعلي ش ــل از حس ــر به نق ــزاري مه خبرگ
كميسيون بهداشت و درمان مجلس از تصويب 5000 ميليارد 
تومان براي اين بخش در كميسيون تلفيق مجلس براي سال 
ــنهاد اوليه دولت كمتر  ــا آن كه اين رقم از پيش ــر داد و ب 92 خب
ــود،  بسياري از مشكالت حوزه  ــت، اما اگر واقعا پرداخت ش اس

سالمت را برطرف مي كند. 
البته اين مصوبه نهايي نيست و احتمال تغيير آن در صحن 
علني مجلس وجود دارد، اما به هر حال اگر قرار باشد مسئوالن 
ــور عمل كنند بايد  ــعه كش ــاس قانون برنامه پنجم توس بر اس
ــا را به حوزه  ــل هدفمندي يارانه ه ــد از مح ــاالنه 10 درص س

سالمت اختصاص بدهند.
ــارد تومان بود  ــته معادل 6000 ميلي ــال گذش اين رقم س
ــارد تومان حاصل از  ــد و دولت 40 هزار ميلي ــه پرداخت نش ك
ــان كه از بانك  ــا 2000 ميليارد توم ــا را ب ــدي يارانه ه هدفمن
ــكل يارانه  مركزي قرض گرفته بود، جمع زد و تمامش را به ش

نقدي ميان مردم تقسيم كرد.  
 بد قولي دولت، تبعيد بيماران به زير خط فقر 

ــان طلب وزارت  ــره 6000 ميليارد توم ــار خاط ــن ب آخري
بهداشت در هفته اخير زنده شد كه غالمرضا كاتب سخنگوي 
ــي اليحه  ــه و بودجه مجلس به بهانه بررس ــيون برنام كميس
ــال 5000 ميليارد  ــت وظيفه دارد امس ــاره كرد دول بودجه اش
ــال  ــالمت اختصاص دهد  و گفت:  در س ــه حوزه س ــان ب توم
گذشته با وجود تصويب 6000 ميليارد تومان براي اين منظور 
ــكاري، دولت نه حتي يك ريال بابت  ــز پيش بيني بيمه بي و ني
ــالمت پرداخت و نه به بيمه بيكاري توجهي  ــهم س بودجه س

كرد. 
ــارد تومان باعث  ــاص اين 6000 ميلي ــي در اختص كوتاه
ــهم مردم از هزينه هاي درمان كه قرار بود به كمتر از  ــد س ش
ــود و سرانجام كار  ــتر ش ــد از 50 درصد نيز بيش 30 درصد برس
ــيد كه مرضيه وحيد دستجردي از تاخير دولت در  به جايي رس
ــت طلب 6000 ميليارد توماني دولت انتقاد كرد و گفت  پرداخ
ــردم به علت ابتال به بيماري هاي  ــال بيش از 7 درصد م هر س

صعب العالج به زير خط فقر سقوط مي كنند. 
ــاون درمان وزير  ــي رضوي، مع ــن امام در آن زمان حس
ــه 6000 ميليارد  ــدت از تاخير در بودج ــت وقت نيز بش بهداش
ــك  ــدن طرح پزش ــي گله كرد و آن را علت زمينگير ش تومان

خانواده دانست و اعالم كرد كه در سال 92 احتماال هزينه هاي 
سالمت رشدي 40 درصدي دارد و  تبعات نپرداختن اين طلب 

تا آن زمان نيز ادامه خواهد داشت. 
ــع وزارت  ــارد توماني وض ــب 6000 ميلي ــن طل نپرداخت
ــياري  ــال 91 را به قدري بحراني كرد كه بس ــت در س بهداش
ــي اگر وعده  ــتند حت ــالمت اعتقاد داش ــوزه س ــان ح از متولي
ــكالت مالي اين  ــود مش ــارد توماني دولت نقد ش ميلي  6000

وزارتخانه حل نمي شود.  
 پول بدهند، چاله ها پر مي شود

ــي طلب وزارت  ــده 6000 ميليارد تومان ــرانجام آن وع س
ــن ليچايي، عضو كميسيون بهداشت  ــت چه شد؟ حس بهداش
ــا جام جم تاكيد مي كند: حتي  ــان مجلس در گفت وگو ب و درم
ــد و دست وزارت بهداشت در  يك ريال از اين وعده محقق نش

آن سال خالي ماند. 
ــت وقتي از اين طلب وصول نشده حرف  نماينده مردم رش
مي زند ياد 3000 ميليارد توماني  مي افتد كه قرار بود دولت آن 
ــالمت اختصاص دهد. اين هزينه از  ــال 90 به حوزه س را در س
محل افزايش1/5 دالري قيمت نفت بود و قرار بود بي چون و 
چرا به جيب وزارت بهداشت برود تا صرف سالمت مردم شود، 
ــبتا طوالني توانست فقط 2000  اما  دولت پس از تاخيري نس

ميليارد تومان آن را به اين حوزه اختصاص دهد. 

ــود عضو  ــت كه باعث مي ش ــن تاريخچه اس ــرور همي م
ــنيدن  ــان مجلس حاال هم از ش ــت و درم ــيون بهداش كميس
وعده اختصاص 5000 ميليارد تومان به حوزه سالمت دلگرم 
نمي شود و مي گويد: هنوز نمي دانيم آيا اين سهم واقعا پرداخت 

مي شود يا در حد يك قول عمل نشده باقي مي ماند. 
ــت  ــال كاري دولت نهم اس ــال آخرين س  به گفته او،  امس
ــه كاره روي  ــاي نيم ــا و برنامه ه ــه اي از طرح ه و مجموع
ــت كه از آن جمله مي توان  ــت مانده اس ــت وزارت بهداش دس
ــگاه ها و  ــه مطالبات بخش خصوصي، داروخانه ها و آزمايش ب
ــگاه هاي علوم  ــنلي اعضاي هيات علمي دانش مطالبات پرس
ــاره كرد و اگر اين 5000 ميليارد تومان پرداخت  ــكي اش پزش
شود، كسري بودجه وزارت بهداشت براي به سرانجام رساندن 

بسياري از اين برنامه ها برطرف خواهد شد. 
ــيون  ــن از برنامه ريزي كميس ــي همچني ــي ليچاي تامين
ــيدن به طرح  ــس براي تحقق بخش ــت و درمان مجل بهداش
ــد: حتي اگر اين  ــگان مردم خبر مي دهد و مي گوي ــان راي درم
ــال 92 اجرايي نشود، در سال 93 حتما به سرانجام  طرح در س
ــيد. با اين حال بخشي از اين طرح نيز در گرو عملي  خواهد رس
ــورت پرداخت  ــت كه در ص ــك خانواده اس ــدن طرح پزش ش
ــدن بودجه 5000 ميليارد توماني وزارت بهداشت در سال  نش

92 همچنان نيمه كار مي ماند.

حوزه سالمت در حسرت بودجه هاي تخصيص نيافته 
سال گذشته نيز قرار بود 6000 ميليارد تومان به حوزه سالمت اختصاص يابد، اما اين وعده محقق نشد

ــازمان تاكسيراني شهر تهران با انتقاد از توقف  مديرعامل س
ــازي 17 هزار تاكسي فرسوده در پايتخت گفت: ستاد  روند نوس
ــور دو سال است به وظيفه  ــوخت كش مديريت حمل و نقل و س
ــوده عمل نكرده است و  ــازي تاكسي هاي فرس خود براي نوس
ــيراني براي نوسازي ناوگان  ــازان نيز جداگانه با تاكس خودروس

قرار داد نمي بندند.
ــفانه روند  ــه گزارش ايلنا، ميثم مظفر   با بيان اين كه متاس ب
ــت متوقف شده، افزود:  ــي ها حدود دو سال اس ــازي تاكس نوس
ــاي دو ايربگ را  ــود فقط خودروه ــور اعالم كرده ب ــس راه پلي
ــاي صورت گرفته اين  ــماره گذاري مي كند كه با گفت وگو ه ش
مساله را حل كرديم. مظفر تصريح كرد: مشكل اساسي اين است 

ــازي مي گويند صرفا با ستاد مديريت  كه كارخانه هاي خودروس
حمل و نقل و سوخت كشور قرار داد مي بنديم كه اين ستاد هم دو 
سال است به وظيفه خود عمل نكرده و خودروسازان هم جداگانه 

با سازمان تاكسيراني قرارداد منعقد نمي كنند.
ــات پي در پي با ستاد مديريت حمل و نقل و  وي افزود: جلس
ــتيم تا با خودروسازان قرارداد ببندند و منابع بانكي  سوخت داش
ــي  ــز براي اين كار در نظر بگيرند تا بتوانيم به رانندگان تاكس ني
براي نوسازي خودرو هايشان تسهيالت ارائه كنيم،  اما متاسفانه 
ــا را به نقطه صفر  ــتاد مذاكرات م ــرات مديريتي در اين س تغيي
ــد اتفاقات خوبي در اين  ــاند اما اميدواريم با حضور تيم جدي رس

زمينه بيفتد.

ــش موارد ابتال  ــاره به كاه ــوري ايدز با اش عضو كميته كش
ــا به دنبال اجراي برنامه  ــه ايدز در معتادان تزريقي در زندان ه ب
كاهش آسيب، بر لزوم حمايت هاي روحي، اقتصادي و  اجتماعي 
ــان مبتال به اين بيماري پس از پايان دوره محكوميت و  از زنداني

بازگشت به جامعه تاكيد كرد.  
ــص بيماري هاي عفوني در  ــعود مرداني، متخص دكتر مس
ــنا، افزود:  هنوز هم بيشترين آمار ايدز در كشور  گفت وگو با ايس
ــترك در معتادان تزريقي مواد  ــتفاده از سرنگ مش مربوط به اس

مخدر است. 
مرداني تاكيد كرد: آمارها نشان مي دهد برنامه هاي كاهش 
ــيب در زندان ها، در معتادان تزريقي مواد مخدر و در بيماران  آس

مبتال به ايدز و هپاتيت «بي» و «سي» رو به بهتر شدن است.

ــياري  ــن متخصص بيماري هاي عفوني توضيح داد: بس اي
ــرنگ مشترك يا  ــتفاده از س از مبتاليان به ايدز كه به دنبال اس
ــده اند، با اتمام  ــي به اين بيماري مبتال ش به دنبال تماس جنس
ــدن از زندان، زماني كه به جامعه وارد  دوره محكوميت و آزاد ش
ــفانه بي پناه مي مانند و به نخستين فردي كه  ــوند، متاس مي ش
ــان است،   ــت ضربه زده و وي را مبتال كنند، همسرش ممكن اس
متاسفانه اين افراد برنامه هاي آموزشي مداومي ندارند و از طرفي 
ــت خود براي شركت در اين برنامه هاي آموزشي  هم ممكن اس
ــاس حمايت، برنامه ريزي و  ــند، بر اين اس ــته باش تمايلي نداش
آموزش هاي ويژه آنها پس از آزادي از زندان بسيار حائز اهميت 
است و الزم است اين افراد پس از آزادي از زندان از نظر روحي، 

اجتماعي و اقتصادي تامين باشند.

ــور از برخورد با مهدهاي  ــازمان بهزيستي كش رئيس س
ــهريه اين مراكز با ورود  كودك متخلف در صورت افزايش ش
ــال جديد خبر داد و گفت: مهدهاي كودك در سال فقط  به س

يكبار حق افزايش شهريه را دارند.
ــمي در گفت وگو با ايسنا،  با اشاره به اين كه  همايون هاش
ــازمان بهزيستي و تحت نظارت  مهدهاي كودك زير نظر س
اين سازمان  است، افزود: در يك مجموعه بزرگ گاهي ممكن 

ــت تخلفاتي نيز رخ دهد كه منكر اين موضوع نيستيم، اما  اس
ــور  ــر كش ــن اتفاق را نبايد به تمام مهدهاي كودك سراس اي
تسري داد. رئيس سازمان بهزيستي با تاكيد بر اين كه سامانه 
سازمان بهزيستي آماده ارائه گزارش از مهدهاي كودك است، 
ــتي و واحدهاي نظارتي سازمان آماده اند  تصريح كرد:  بهزيس
ــي مستند از تخلفات مهدهاي كودك،  در صورت ارائه گزارش

به اين موضوع ورود و موضوع را بررسي كنند.

توقف17هزار تاكسي پشت خط نوسازي

كاهش آمار ايدز در زندان ها 

افزايش شهريه مهدهاي كودك، فقط سالي يكبار 
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اختيار تام به افشارزاده
ــي المپيك صبح ديروز با  ــه هيات اجرايي كميته مل جلس
ــر ورزش و جوانان در محل اين  ــي، وزي حضور محمد عباس
ــي و رفع  ــت با هدف بررس ــد. اين نشس وزارتخانه برگزار ش
ــه بين المللي المپيك  ــوي كميت ــده از س ايرادهاي مطرح ش
ــه روز آينده، افشارزاده،  ــد در دو يا س برگزار و طي آن مقرر ش
ــه رفع موارد مطروحه  ــبت ب دبيركل كميته ملي المپيك نس
 IOC اقدام و با سفر به لوزان سوئيس و گفت وگو با مقام هاي
ــه ضمن ارائه گزارش  ــنامه را نهايي كند. در اين جلس اساس
وضع موجود، حاضران برگزاري مجمع انتخاباتي كميته ملي 
ــتار برگزاري آن در  ــك را مورد تاكيد قرار داده و خواس المپي

خردادماه شدند./ سايت وزارت/ مهر
نظري از تيم ملي فوتسال خط خورد

مصطفي نظري، دروازه بان تيم ملي فوتسال ايران از سوي 
ــپانيايي تيم، براي تورنمنت چين و مسابقه هاي  سرمربي اس
ــالن آسيايي كنار گذاشته شد. مصطفي نظري و امير  داخل س
ــته و در جريان تمرين تيم ملي فوتسال  ــي هفته گذش فراش
ــري با واكنش كميته  ــدند كه اين درگي با همديگر درگير ش
فوتسال و خسوس كاندالس، سرمربي تيم ملي مواجه شد تا 
اين دو نفر تا اطالع ثانوي از حضور در تمرينات منع شوند. با 
ــوس تصميم گرفت نظري را از اردوي تيم ملي  اين حال خس

براي تورنمنت چين و مسابقات آسيايي كنار بگذارد./ مهر
ليگ برتر قطعا 16 تيمي مي شود

ــيون فوتبال طرح 16 تيمي شدن  ــه فدراس هيات رئيس
ــيزدهمين دوره رقابت هاي ليگ برتر را در شرايطي پيش  س
ــاري تائيد كرد و مصوبه آن را  ــابقه هاي فصل ج از آغاز مس
ــاند كه در  ــگاه هاي ليگ برتري رس ــه اطالع تمامي باش ب
ــم و امضاي  ــگاه ها با تنظي ــته برخي  باش ــاي گذش هفته ه
ــدن دوباره  ــتار لغو اين مصوبه و 18 تيمي ش نامه اي خواس
ــت  ــا اين حال مهدي تاج، سرپرس ــدند. ب ــن رقابت ها ش اي
ــيزدهمين  ــازمان ليگ ديروز دراين باره تصريح كرد، س س
ــگاه هاي كشور قطعا  دوره رقابت هاي فوتبال ليگ برتر باش

با 16 تيم برگزار مي شود. / جام جم
 غيبت روزبهاني 

در فينال بوكس نيمه حرفه اي
ــرايطي نام  ــتان در ش ــتانا آرالنز قزاقس كادر فني تيم آس
ــال بوكس  ــارزه اول ديدار فين ــر در مب ــور حاض ــج بوكس پن
ــان روزبهاني، لژيونر  نيمه حرفه اي را اعالم كرد كه نام احس
 80 ــدارد. در وزن 85ـ  ــت وجود ن بوكس ايران در اين فهرس
ــين روزبهاني  ــپ هروج به  عنوان جانش كيلوگرم در حالي س
ــده كه در پنج مبارزه قبلي خود در رقابت هاي اين  انتخاب ش
فصل نيمه حرفه اي جهاني چهار پيروزي و يك شكست را در 
كارنامه دارد. روزبهاني هم از شش مبارزه خود صاحب چهار 
ــروزي با ناك اوت فني و يك  ــروزي با يك امتياز، يك پي پي

شكست شده است./ ايسنا

ــاد پيوس  ــپوليس نياز به خانه تكاني دارد. اين را فرش پرس
ــپوليس مي گويند، اما نه  ــوتان پرس ــي ديگر از پيشكس و خيل
ــان از رفتن صحبت مي كند و نه گل محمدي تيمش را  روياني

يك تيم ناكام مي داند.
ــا از هواداران  ــا تاخير، ام ــا هر چند ب ــل قرمزه مديرعام
پرسپوليس به دليل تلخ شدن كامشان پس از شكست مقابل 
سپاهان عذرخواهي كرد. رويانيان كه روي خط برنامه نود آمده 
ــپوليس  بود در عين حال از عملكرد كادر فني و بازيكنان پرس
ــي گل محمدي و  ــت: در نيم فصل دوم يحي ــاع كرد و گف دف
بازيكنان بسيار خوب عمل كردند. آنها در جام حذفي مقتدرانه 
ــال پيش آمدند و تنها در فينال با ضربات پنالتي مغلوب  تا فين
ــدند. به هر حال برد و باخت جزيي از بازي است. اگر ضربه  ش
ــت نمي رفت،  ــر بنگر به تير نمي خورد يا آن دو پنالتي از دس س
االن شرايط متفاوت بود. شما ببينيد استقالل با يك پنالتي كه 
ــان داوري مي گويند به اشتباه گرفته شده، قهرمان  كارشناس
ــر درون دروازه قرار مي گرفت و جام به  ــد. اگر آن ضربه س ش
ــيد، االن يحيي هم بهترين مربي ايراني  ــپوليس مي رس پرس

پرسپوليس لقب مي گرفت.
ــراي تعويض  ــان اين كه فعال تصميمي ب ــان با بي روياني
ــت، تصريح كرد: يحيي به من گفت  گل محمدي نگرفته اس
ــتعفايش مورد پذيرش قرار بگيرد، استعفا مي دهد، اما  اگر اس
ــرايط را بررسي كنيم. مطمئنا اگر  ــد تا ش من گفتم صبور باش

خودش بخواهد بماند، من پشتيبانش هستم.
ــگاه  مديرعامل قرمزها با بيان اين كه تيم فوتبال اين باش
ــده، حداقل يك جام قهرماني  براي فصل بعد كامال آماده ش

ــده  ــردم و هواداران تقديم كند، گفت: از 22 جام اهدا ش ــه م ب
ــته، پرسپوليس تنها چهار جام كسب كرده،  در 12 فصل گذش
يعني  هر سه سال يك جام به دست آورده كه مشكلي ريشه  اي 

براي پرسپوليس است.
 كمي هم انصاف

ــود با دفاع از  ــل رويانيان در برنامه ن ــدي هم مث گل محم
عملكرد خود، مديريت و بازيكنان، مقصر اصلي ناكامي هاي 
ــپوليس را بي ثباتي مديريت عنوان كرد. اين مربي جوان  پرس
گفت: ما در جام حذفي با تيم هاي بزرگي بازي و آنها را حذف 
ــر جام حذفي از  ــي از بازي هاي ليگ را به خاط ــم. خيل كردي
ــت داديم. نتايج ما خوب بود، ولي متاسفانه ارزيابي همه،  دس

نتيجه اي است كه در مسابقه آخر رقم خورده است. 
ــدن در جام حذفي ناكامي  وي با بيان اين كه قهرمان نش
ــت، افزود: اگر دورتموند در فينال ليگ قهرمانان مقابل  نيس
بايرن مونيخ شكست بخورد، آيا شما به آن ناكامي مي گوييد؟ 
ــيد كادر فني اين فصل پرسپوليس دو  ــته باش بايد توجه داش
ــرمربي بودم.  ــت و من فقط در نيم فصل دوم س بخش داش
پرسپوليس در نيم فصل اول با يكي از بحراني ترين سال هاي 
چند دهه اخير مواجه بود و هيچ مربي  جرات نمي كرد اين تيم 
ــته اند  ــوتاني كه براحتي نشس را تحويل بگيرد. حتي پيشكس
ــه،  ــتند. آنها س و ما را تخريب مي كنند جرات اين كار را نداش
ــن روزي بودند. تازه در همين  ــت كه منتظر چني چهار ماه اس
ــن بنگر به جاي اين كه به تير بخورد،  ــرايط اگر توپ محس ش
وارد دروازه سپاهان مي شد االن من امپراتور بودم و رويانيان 
ــاي قبلي تيم را ناديده  ــر! چطور با يك باخت موفقيت ه وزي

مي گيريم؟ اين نهايت بي انصافي است.
گل محمدي تاكيد كرد: مشكل پرسپوليس من، علي دايي، 
حميد استيلي، مصطفي دنيزلي و مربياني كه در چند سال اخير 
ــتند. مشكل پرسپوليس بي ثباتي مديريت و  كار كرده اند، نيس
ــت. سپاهان كمترين تغيير را در اين زمينه داشته  كادر فني اس
و براي همين موفق است. من هم باالخره مي روم و مشكلي 

ندارم، ولي مشكل پرسپوليس جاي ديگر است.
 عذرخواهي از مهدوي كيا

ــا راي 49 درصدي خود  ــپوليس ب ــد هواداران پرس هرچن
ــي را مقصر اصلي ناكامي  ــنجي برنامه نود، كادر فن در نظرس
ــپوليس معرفي كردند، اما تنها انتقاد مديرعامل قرمزها  پرس
ــود كه چرا مهدي مهدوي كيا را در  ــي تيمش، اين ب از كادر فن
مراسم خداحافظي اش همراهي نكردند. رويانيان گفت: بايد 
ــتند و با  ــياري را داش ــت تيم اين هوش گل محمدي و سرپرس
مهدوي كيا حركت مي كردند، ولو اين كه بازي را باخته و جام 
ــت داديم. سرپرست تيم ما در اين زمينه كوتاهي كرد  را از دس

و اين اشتباهي بود كه انجام شده است.
ــك اگر قهرمان  گل محمدي هم در اين باره گفت: بي ش
جام حذفي مي شديم خداحافظي مهدوي كيا هم خداحافظي 
ــد. مهدي مظلومانه رفت و من شرمنده او  ــكوهي مي ش باش
هستم. شايد برخي فكر كنند من مسبب اين قضيه بوده ام. به 

همين خاطر از مهدي و خانواده اش عذرخواهي مي كنم.
ــت يحيي گل محمدي در جريان حضور ديروز  گفتني اس
ــود را به مدير عامل  ــن، برنامه فصل بعد خ ــان در تمري روياني

پرسپوليس ارائه داد.

مرحله نخست رقابت هاي انتخابي تيم ملي كشتي فرنگي 
ــرايطي برگزار شد كه بتدريج كشتي گيران المپيكي در  در ش
ــوند تا خود را براي شركت در  اردوهاي تيم ملي آفتابي مي ش

رقابت هاي جهاني(شهريورماهـ  مجارستان) آماده كنند.
كادر فني تيم ملي كشتي فرنگي پس از پايان رقابت هاي 
ــورمان در اين رقابت ها،  ــيا و دوم شدن تيم كش قهرماني آس
ــتي گيران  ــت فرنگي كاران مورد نظر خود از جمله كش فهرس
المپيكي را براي شركت در دور جديد تمرينات تيم ملي اعالم 
ــرد. همزمان، برگزاري دو مرحله رقابت هاي انتخابي براي  ك
ــتور كار قرار گرفت. در  حضور در پيكارهاي جهاني نيز در دس
ــت رقابت هاي انتخابي ديروز به پايان  اين ميان مرحله نخس
رسيد و طي آن در اوزان مختلف ابراهيم ترنج (خوزستان)، ابوذر 
نورزاده (البرز)، افشين اسالمي (مازندران)، محمد سرخه نژاد 
ــتان)، مهدي محمدي (البرز)، سامان نوروزي و بهنام  (خوزس

مهدي زاده (تهران) به عنوان نخست دست يافتند.
ــته حميد سوريان  ــرايطي كه طي روزهاي گذش اما در ش
ــا هماهنگي كادر فني از حضور  ــتي گيران المپيكي ب و از كش
ــعيد عبدولي كشتي گير  در اردوي تيم ملي خودداري كرد، س

ــم رضايي دارنده مدال  ــته 66 كيلو به اردو پيوست، قاس دس
طالي وزن 96 كيلو هم اعالم كرد بزودي در اردوي تيم ملي 
ــتي گير  حضور خواهد يافت. اما دعوت از امير علي اكبري كش
سنگين وزني كه تا يك قدمي عضويت در تيم ملي آذربايجان 
ــد و او  ــير باباجان زاده ش پيش رفته بود، موجب نارضايتي بش
ــد  ــي تيم ملي را متهم به دروغگويي كرد و مدعي ش كادر فن
عبداهللا چمن گلي مربي ارشد اين تيم پيش از اين اعالم كرده 
باباجان زاده نفر اصلي تيم ملي در اين وزن است كه دعوت از 
علي اكبري خالف اين موضوع را نشان مي دهد. باباجان زاده 
تاكيد كرد هركس مي خواهد صاحب دوبنده تيم ملي در اين 

وزن شود، بايد او را شكست دهد.
ــرف عبداهللا چمن گلي  ــر باباجان زاده از ط اين اظهارنظ
ــت: تمام اين  ــن باره به فارس گف ــد و او در اي ــخ نمان بي پاس
ــوند.  ــتند و بايد حفظ ش ــرمايه هاي ملي ما هس عزيزان از س
ــنگين وزن داريم  ــتي گيران بسيار خوبي را در س اكنون كش
ــته  ــان زاده نبايد از رويارويي با رقيبان واهمه اي داش و باباج
باشد. اين كه بگويد فالن كشتي گير به اردو دعوت نشود تا او 

ملي پوش شود تفكر درستي نيست. 

مهدي رحمتي، دروازه بان استقالل بابت خداحافظي موقت 
ــم ملي از مردم عذرخواهي كرد و ضمن تمجيد از كارلوس  از تي
كرش، آمادگي تلويحي خود را براي بازگشت به تيم ملي اعالم 

كرد.
مهدي رحمتي كه اواخر سال گذشته از تيم ملي كناره گيري 
كرد، اظهارنظر انتقادآميز خود عليه كارلوس كرش را پس گرفت 
و در اين باره گفت: در آن مقطع مشكالت مالي بازيكنان استقالل 
ــي  ــد از روي عصبانيت عليه كرش حرف بزنم، اما كس باعث ش
ــتيار فرگوسن يا  نمي تواند توانايي اين مربي را كه روزگاري دس
سرمربي رئال مادريد بوده ، زير سئوال ببرد. من هم دوسال شاگرد 
او بوده ام و در اين مدت چيزهاي زيادي از او ياد گرفتم، او بهترين 

مربي خارجي بوده كه تا به حال به ايران آمده است.
ــرمربي  ــو با برنامه تلويزيوني نود افزود: س وي در گفت وگ

ــر  ــد. اگر پس ــته باش تيم بايد نقش پدر را داش
ــد يك روز به خانه  يك خانواده نخواه
ــرو و از او درباره  ــد، پدر مي گويد ب بياي
ــد؟ مگر دانيال  تصميمش نمي پرس
ــن نمي توانم بيايم.  داوري نگفت م

ــيه  من نمي خواهم با حرف هايم حاش
ايجاد كنم، چون آرزوي قلبي من هميشه 
ــت تيم ملي و صعود به جام جهاني  موفقي

بوده است.
رحمتي كه پيشتر جواد 
ــل تيرگي  ــام را عام نكون
روابط خود با كارلوس كرش 

دانسته بود، حاال كه با نكونام 

ــش كه نكونام چه نقشي در  ــتي كرده، در پاسخ به اين پرس آش
ــت، گفت: او هيچ  تصميمش براي كناره گيري از تيم ملي داش
نقشي نداشت. من با نكونام دوست دوازده ساله هستم و تنها چند 

وقت به هم كاري نداشتيم اما در زمين مثل برادر با هم بوديم.
رحمتي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دوست دارد به تيم ملي 
برگردد، گفت: در چند وقت اخير مردم، دوستان و همه در مواجهه 
ــتار بازگشتم به تيم ملي شده اند، اما بايد بگويم تيم  با من خواس
ــت و نه براي كرش. من كاري نكرده ام كه  ملي نه براي من اس
ــم. در عصبانيت درباره او حرفي زدم و  ــرش عذرخواهي كن از ك
حاال حرف هايم را اصالح كردم، اما چيزي نگفته ام كه بخواهم 
ــي ام از مردم عذرخواهي  ــي كنم. به خاطر خداحافظ عذرخواه
ــرمربي  مي كنم، اما فكر نمي كنم دليلي براي عذرخواهي از س
تيم ملي وجود داشته باشد. اين تيم ملي كشور است و به خاطر 
ــود براي تيم ملي يك كشور  يك اختالف نظر كوچك نمي ش

تصميم گرفت.
اين در حالي است كه ديروز كارلوس كرش هرگونه 
را  رحمتي  مهدي  درباره  اظهارنظر 
منوط به كسب اطالع رسمي 
درباره  فوتبال  فدراسيون  از 
اين موضوع كرد. او با اعالم 
كه  نيست  شرايط  در  اين كه 
راجع به مسائله واكنشي داشته باشد، در 
مورد خداحافظي علي كريمي نيز گفت: 
در اين رابطه نيز واكنش من مثل موضوع 
خداحافظي فرهاد مجيدي و مهدي رحمتي 

است.

المپيكي ها به تيم ملي كشتي فرنگي برمي گردند 

سال بعد يك جام مي گيريم 
وعده دوباره رويانيان به هواداران:

عذر خواهي نصفه نيمه رحمتي
كرش: فعال در شرايطي نيستم كه راجع به موضع تازه رحمتي واكنشي داشته باشم 

جم
جام 

ك- 
ي مل

هد
س:م

عك

روي خط ورزش



events@jamejamonline.ir19چهارشنبه 18 ارديبهشت 1392 پيامك: 300011217 حوادث شماره مستقيم: 23004319

ــال  ــده در آمريكا پس از ده س ــه زن گمش ــدن س پيدا ش
ــتاني مرموز و  ــه داس ــا؛ ب ــان از آنه ــري خانواده هايش بي خب
ــده است. گزارش هاي اوليه  ــور تبديل ش جنجالي در اين كش
ــان مي دهد اين سه زن در ده سال گذشته توسط سه برادر  نش

در يك خانه زنداني شده بودند. 
ــته اند  به گزارش مهر، نيروهاي پليس ايالت اوهايو توانس
ــه صورت ناگهاني  ــه زن را كه حدود يك دهه پيش ب ــن س اي
ناپديد شده بودند، در خانه اي در شهر كليولند پيدا كنند. «اِماندا 
ــالگي ناپديد شد، «جينا دي  ــال 2003 در شانزده س بري» س
جيزس» يك سال بعد در چهارده سالگي مفقود شد و خانواده 
«ميشل نايت» هم از سال 2002 و زماني كه بيست ساله بود، 

از او بي خبر بوده اند. 
ــت  ــه با پرونده ربودن اين افراد بازداش ــه برادر در رابط  س
ــخص نيست اما مقام هاي  ــده اند. هنوز جزئيات ماجرا مش ش
محلي شهر كليولند گفته اند اين سه برادر اسپانيايي تبار هستند 
ــدن اين سه زن زندگي مي كرده  و يكي از آنها در محل پيدا ش
ــال پس از مفقود شدن آنها  ــه زن ده س ــت.  خانواده  اين س اس
ــوك به سر مي برند و هنوز باورشان نمي شود آنها  اكنون در ش

ــه زن ديگر اميدي به  ــالم پيدا كرده اند. پدر و مادر اين س را س
ديدن دوباره فرزندانشان نداشتند.   ماجراي پيدا شدن اين سه 
ــروع شد كه مردي يك زن بچه به بغل را ديد كه  زن از آنجا ش
ــد و كمك مي خواست. او فرياد  ــيمه از خانه اي خارج ش سراس
ــيرم. اين  ــت اينجا اس مي زد كمكم كنيد فرار كنم. مدت هاس

ــدا بري» كمك كرد از اين خانه مخوف فرار كند  ــرد به «امان م
ــدن دو زن ديگر  ــيدند، او از زنداني ش و وقتي به جاي امني رس
ــن خانه خبر داد. «اماندا بري» پس از فرار با پليس تماس  در اي
گرفت و با معرفي خود گفت: من ده سال است ربوده شده ام. 

ــواده اش تماس گرفته  ــه «بري» با خان ــن باري ك   آخري

ــا بگويد از محل  ــه به خواهرش زنگ زد ت ــود، زماني بود ك ب
ــد. «جينا  كارش  به خانه برمي گردد؛ اما ديگر خبري از او نش
ــدن مدرسه،  ــال 2004 پس از تعطيل ش دي جيزش» هم س
ــه زن اكنون در  ــده بود. اين س در حال رفتن به خانه، ناپديد ش

بيمارستان به سر مي برند.

پيدا شدن 3 زن  پس از 10 سال در آمريكا
3 برادر، زنان ربوده شده را در خانه اشان زندانى كرده بودند

 كشته شدن بيمار 
در واژگوني آمبوالنس

بر اثر واژگوني يك دستگاه آمبوالنس در محور باشت به 
چرام در استان كهگيلويه و بويراحمد، زن بيمار  هنگام انتقال 

به بيمارستان جان باخت.
به گزارش پايگاه خبري پليس سرگرد  محمد صدرايي، فرمانده 
انتظامي شهرستان باشت در اين باره گفت: خودروي آمبوالنس 
كه از مسير جاده باشت به چرام در حركت بود، به داليل نامعلومي 
ــود. وي افزود: براثر شدت حادثه  از جاده منحرف و واژگون مي ش
ــتان در دم  ــاله  پيش از انتقال به بيمارس زن بيمار  پنجاه و هفت س
فوت مي كند. اين مقام مسئول يادآور شد: كارشناسان پليس راه 

در حال بررسي علت وقوع اين حادثه هستند.

 پيرمرد سارق 
در فرودگاه مشهد دستگير شد

ماموران پليس فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد، پيرمرد 
سارق را لحظاتي پس از سرقت كيف دستي يكي از مسافران، 

شناسايي و دستگير كردند.
ــس فرودگاه  ــگاه خبري پليس، رئيس پلي ــه گزارش پاي ب
ــهد در اين باره  گفت: روز  ــمي نژاد مش ــهيد هاش بين المللي ش
ــتي يكي از مسافران در سالن  ــته در پي سرقت كيف دس گذش
ــايي و  پروازهاي داخلي فرودگاه، ماموران انتظامي براي شناس
دستگيري سارق وارد عمل شدند. سرهنگ جلوس جمشيدي 
ــس از مدت زمان كوتاهي به  ــزود: ماموران پليس فرودگاه پ اف
پيرمردي هفتاد ساله كه كيفي را با مشخصات كيف فرد مالباخته 

حمل مي كرد، ظنين شده و او را به مركز پليس منتقل كردند.
وي ادامه داد: با اعتراف پيرمرد سارق كه فردي سابقه دار 
بود، پرونده اي تشكيل و وي به مقامات قضايي معرفي شد.

 زن آرايشگر داروي چاقي 
و الغري مي فروخت

ــربت و قرص الغري و  ــه با فروش ش ــگري ك زن آرايش
چاقي غيرمجاز به مشتريان خود از آنها در شهرستان دليجان 

كالهبرداري مي كرد، دستگير شد.
ــزارش مردمي در  ــزارش جام جم، چند روز پيش گ ــه گ ب
دستور كار ماموران كالنتري 11 شهرستان دليجان در استان 
ــگر در  ــزي قرار گرفت كه معلوم مي كرد يك زن آرايش مرك
ــي غيرمجاز به  ــربت الغري و چاق ــل كارش قرص و ش مح

مشتريانش مي فروشد.
ــاره را آغاز كردند و با  ــوران انتظامي تحقيق در اين ب مام
ــگاه زنانه متوجه شدند زن آرايشگر در  زيرنظر گرفتن آرايش

زمينه فروش دارو هاي غيرمجاز فعاليت دارد.
ــوران در پي هماهنگي  ــت آمده، مام ــا اطالعات به دس ب
ــگر را دستگير و به  ــده و زن آرايش ــگاه ش قضايي وارد آرايش

مركز پليس منتقل كردند.
ــد و  ــر اين گزارش، براي متهم قرار قانوني صادر ش ــا ب بن

تحقيقات از وي ادامه دارد.

حادثه در جهان
فوران آتشفشان در فيليپين 

ــوران كوه  ــد در پي ف ــالم كردن ــي اع ــات فيليپين مقام
ــور، پنج كشته و هفت نفر  ــاني «مايون» در اين كش آتشفش

مجروح شدند.
ــان  ــي فيليپين، اين آتشفش ــالم مقامات محل ــر اع بناب
ــد كه تعدادي گردشگر و كوهنورد در دامنه  هنگامي فعال ش
ــات فيليپين براي  ــتند.نيروهاي امداد و نج ــور داش آن حض

كمك رساني به حادثه ديدگان به محل اعزام شده اند.
مركز آتشفشان شناسي و لرزه نگاري اين كشور اعالم كرد: 
ــاعت 8 بامداد سه شنبه به وقت محلي  ــاني س اين كوه آتشفش
ــيد و ابري از خاكستر  ــد و فوران آن 73 ثانيه طول كش فعال ش
ــد. آتشفشان  ــان خارج ش تا ارتفاع 500 متري از دهانه آتشفش
«مايون»، يكي از فعال ترين كوه هاي آتشفشاني در اين كشور 
است. سال 2010 ميالدي اين آتشفشان فعال شد و هزاران نفر 

از ساكنان مناطق اطراف را آواره كرد. /  ايسنا
غرق شدن 10 مصري در رود نيل    

همزمان با برگزاري يك جشن ملي در مصر موسوم به «شم 
ــدند. سه  ــنا در رود نيل غرق ش ــيم»، ده مصري هنگام ش النس
ــوانـ  300  ــنا در رود نيل در منطقه اس نفر از اين افراد هنگام ش
ــت دادند و 4 نفر ديگر در  كيلومتري قاهرهـ  جان خود را از دس
منطقه االقصر در 670 كيلومتري جنوب قاهره غرق شدند. سه 

نفر نيز در چهل كيلومتري قاهره جان خود را از دست دادند.
«شم النسيم» جشنواره اي است كه در فصل بهار در مصر 
برگزار مي شود. اين جشن در روز عيد پاك قبطي هاي مصر برپا 
مي شود و به مناسبت آن مصري ها از تمامي اديان در سواحل 

رود نيل به گشت و گذار مي پردازند./  واحد مركزي خبر
دستگيري سارق با سس تند

ــتوران در استراليا با استفاده از سالحي  صندوقدار يك رس
ــتگير كرد. او كاري را كه  ــارق را دس ــيار عجيب يك س بس

پليس ها با سالح انجام مي دهند، با سس تند انجام داد.
در يكي از رستوران هاي سيدني استراليا، مردي قصد داشت 
ــط متصدي و با وسيله اي  ــرقت كند كه توس پول صندوق را س
بسيار عجيب دستگير شد؛ چرا كه يك سس تند توانست مانع از 
سرقت اين مرد شود. تيران هالوود، سارق بيست و چهار ساله اي 
است كه وارد رستوران شد و بعد از سفارش غذا، سعي كرد به زور 
ــدوق را خالي و فرار كند. در همين لحظه متصدي صندوق  صن
يك ظرف سس تند را روي صورت او  پاشيد و سارق بسرعت پا 
به فرار گذاشت اما با سوختگي شديد صورتش نتوانست  زياد دور 

شود و توسط مردم دستگير  شد./  باشگاه خبرنگاران

شكارچى زنان به دام افتاد
متهم در پوشش حمل مسافر، با ربودن زنان اموال آنها را سرقت مى كرد

ــافر، زنان را ربوده  ــردي كه به بهانه حمل مس م
ــان راسرقت مي كرد از  و پس از آزار و اذيت، اموالش

سوي ماموران پليس آگاهي تهران دستگير شد.
ــران، آخرين روز  ــس آگاهي ته ــه گزارش پلي ب

ــا مراجعه به  ــال زن جوانى ب ــن امس فروردي
ــرى 145 ونك به ماموران گفت:  كالنت

ــودروي پرايد  ــتگاه خ راننده يك دس
مشكى اموالش را سرقت كرده و وي 

را مورد آزار و اذيت قرار داده است.
ــكايت، پرونده اي  ــي اين ش در پ
ــتور بازپرس شعبه  ــكيل و به دس تش
ــه اداره  ــه 27 ب ــراى ناحي 13 دادس
ــران بزرگ  ــس آگاهى ته پنجم پلي

ارجاع شد.
ــان اداره پنجم  ــه كارآگاه ــاكى ب ش

پليس آگاهى گفت: شامگاه سي ويكم 
ــريعتى،  ــان ش ــن، در خياب فروردي
ــتان ايرانمهر سوار  روبه روى بيمارس
ــكى شدم. راننده  خودروي پرايد مش

پس از طي مسافتي در ابتداى پل عابر 
ــى انقالب، با  پياده جنب مجموعه ورزش

تهديد قمه 30 هزار تومان پول، گردنبند طال و كارت 
ــپس با گذاشتن  ــرقت كرد و س عابر بانكم را س
ــورد آزار و اذيت قرار  ــو روى صورتم مرا م چاق

داد و متواري شد.
 تحقيقات پليسى

ــى  كارآگاهان در اولين مرحله با بررس
ــودروي پرايد اطالع  ــماره پالك خ ش
ــابقه سرقت  يافتند كه خودرو داراى س

بوده است.
در ادامه پرونده هاى مشابه بررسى 
ــوان ديگر نيز  ــد چند زن ج ــوم ش و معل
ــين  ــوي سرنش ــيوه از س ــه همين ش ب
ــكى  ــتگاه خودروي پرايد مش يك دس
ــت قرار  ــوال و آزار و اذي ــرقت ام موردس

گرفته اند.
ــيت  ــه به حساس با توج
ــژه اي از  ــم وي ــوع، تي موض
ــم  پنج اداره  ــان  كارآگاه
ــي، اقدامات فني  ــس آگاه پلي
ــر متهم را  ــاز و تصوي ــترده اي را آغ گس
هنگام مراجعه به يكي از شعبه هاي بانكي 

غرب تهران شناسايي كردند.
در ادامه تحقيقات، شاكيان پرونده نيز با مشاهده تصاوير 
متهم، وي را شناسايي كردند و سرانجام با اقدامات گسترده 
پليسي، متهم به نام غالمرضا متولد 1357، ساكن اسالمشهر 
ــت دستگير و از مخفيگاهش اموال و  روز پانزدهم ارديبهش

مدارك شناسايي تعدادي از شاكيان كشف شد.
 اعتراف هاي متهم

متهم پس از انتقال به اداره پنجم گفت: عصرها به تهران 
ــافر را سوار خودرو كرده و با تهديد چاقو،  مي آمدم و زنان مس
ــپس آنها را مورد آزار و اذيت قرار  ــرقت و س ــان را س اموالش

مي دادم.
ــس پليس آگاهي  ــعلي محمديان، رئي ــرهنگ عباس س
ــوي  ــايي متهم از س تهران بزرگ در اين باره گفت: با شناس
ــاكيان و اعترافات اوليه وي، قرار بازداشت موقت از سوي  ش
ــعبه 13 دادسراي جنايي تهران صادر  بازپرس عموزاد در ش

شده و متهم در اختيار پليس آگاهي قرار گرفته است.
ــايي شاكيان ادامه دارد و با توجه  وي تصريح كرد: شناس
به احتمال افزايش جرايم ارتكابي، از شاكيان پرونده دعوت 
ــكايات خود به اداره پنجم  ــود براي طرح و پيگيري ش مي ش
ــالمي  ــزرگ در خيابان وحدت اس ــي تهران ب ــس آگاه پلي

مراجعه كنند.

ب ن ز رچى
متهم در پوشش حمل مسافر، با ربودن ز

ــافر، زنان را ربوده  هانه حمل مس
ــان راسرقت ميكرد از  ، اموالش

س آگاهي تهران دستگير شد.
ــران، آخرين روز  ــس آگاهي ته

ــا مراجعه به  ل زن جوانى ب
ك به ماموران گفت: 

دديد  ــودروي پرا ه خ
سرقت كرده و وي 

 قرار داده است.
كايت، پروندهاي 
تور بازپرس شعبه 
ــه اداره  27 ب 7ــه ــي
ــران بزرگ  ى ته

ــان اداره پنج م  رآگاه
 شامگاه سيويكم 
ععيعتى،  ــر ــان ش ب
رريرانمهر سوار  يان ا
ـكى شدم. راننده 

 در ابتداى پل عابر 
ــى انقالب، با  ه ورزش

0تهديد قمه 30 هزار تومان پول، گرد
ــرقت كرد و سـ عابر بانكم را س
ــورد ــو روى صورتم مرا م چاق

داد و متواري شد.
سسيسى ييقات پل ققي ييتحق

ننين مر ييكارآگاهان در اول
ــودر ــماره پالك خ ش

يافتند كه خودرو داراى
بوده است.

در ادامه پروندههاى
ــد چند زن ــوم ش و معل
وويوه از سـ ــ يين ش نني ــه هم ييب
ــتگاه خودروي ككيك دس
ــوال و ــرقت ام موردس

گرفتهاند.
ــه با توج
ت ــوع، موض

ــان كارآگاه
ــ ــس آگاه پلي
ــاز و ــتردهاي را آغ گس

ش هنگام مراجعه به يكي از

 مامور قالبي
مردم را نقره داغ مي كرد 

 مردي كه با جعل عنوان مامور اداره اماكن، چند مغازه دار 
ــان فريب داده و  ــه بهانه فك پلمب محل كارش را در اراك ب
ــوي ماموران اداره امنيت  از آنها كالهبرداري كرده بود، از س

عمومي فرماندهي انتظامي استان مركزي دستگير شد.
ــازه  داري با  ــد روز پيش مرد مغ ــزارش جام جم، چن به گ
ــتان مركزي از مردي به  ــت عمومي اس ــور در اداره امني حض
اتهام كالهبرداري شكايت كرد. شاكي گفت: به دليل تخلف 
ــد. يك روز هنگام  ــتور قضايي پلمب ش كاري، مغازه ام با دس
ــنا شدم كه  ــي پرونده ام در مرجع انتظامي، با مردي آش بررس
ــب مغازه ها  ــوده و در زمينه فك پلم ــرد، پليس ب ــا مي ك ادع

فعاليت دارد و مي تواند بزودي مشكل مرا حل كند. 
شاكي اضافه كرد: او با آمدن مقابل مغازه ام و پرس وجو از 
ــايه ها، براي فك پلمب مبالغي پول خواست. من هم با  همس
ــت پول به مرد پليس، منتظر اقدام وي ماندم؛ اما ديگر  پرداخ
ــد: با حضور در اداره پليس و  ــد.  وي يادآور ش از او خبري نش
پرس و جو در باره هويت مرد پليس متوجه شدم، او كالهبردار 

بوده و فريبم داده است. 
ــس در اين باره آغاز  ــكايت، تحقيقات پلي ــا طرح اين ش ب
ــور در مركز پليس  ــري هم با حض ــا اين كه افراد ديگ ــد ت ش
ــكايت كردند. با  ــه مامور قالبي به اتهام كالهبرداري ش علي
ــايى و در يك قدمى جرم  ــدى اطالعات، متهم شناس جمع بن

ديگر دستگير شد.
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حاشيه خبر

نكته

حاشيه خبر

اختالف بر سر ثبت داليل طالق حاشيه خبر
مريم خباز / گروه جامعه

ــال هاي اخير همواره سيري صعودي  آمار طالق كه در س
ــن پديده   ــي اي ــيب شناس ــته نهادهاي دولتي را به آس داش
ــتن داليل زوج ها  ــت كه نخستين گام آن دانس ــته اس واداش
ــت. مرجع ثبت طالق ها  ــمت طالق اس براي روآوردن به س
ــت كه به عقيده  ــازمان ثبت اسناد كشور اس ــور نيز س در كش
كارشناسان اگر داليل طالق را ثبت كند و نتايج حاصل از آن 
را به نهادهاي تصميم گير ارائه دهد مي تواند در پيشگيري و 

كاهش طالق تاثيرگذار باشد.
اما سازمان ثبت اسناد اعالم كرده است كه براي اجراي 
اين كار نياز به بودجه و طراحي سيستم دارد كه فعال به علت 
مهيا نبودن شرايط، در دستور كارش قرار ندارد. اين در حالي 
ــور تربيتي وزارت  ــه معاون فرهنگي و ام ــت كه به گفت اس
ورزش و جوانان كه بيش از هر نهاد ديگري به اين اطالعات 
ــازمان ثبت  بتازگي با اين اقدام مخالفت كرده  نياز دارد، س

است. 
ــنمازي  در اين باره مى گويد: آمار طالق در  ــيدباقر پيش س

ــت و يكي از  ــي اس ــي قرار دارد كه نيازمند چاره انديش وضع
ــت آن ثبت داليل  ــت آوردن آمار دقيق و درس راه هاي به دس
ــت، اما  اين سازمان با اين  ــناد اس ــازمان ثبت اس طالق در س
ــتن ارزش ثبتي آن  ــت نكرد و علت را، نداش ــنهاد موافق پيش

اعالم مي كند.
وى در گفت وگو با ايسنا ادامه مى دهد: از نظر ما هرچيزي 
ــاي مسائل جامعه باشد، ارزش پيدا مي كند  كه بتواند گره گش
و مي تواند ثبت شود، اما مالك هاي حقوقي ثبت اسناد براي 
ــه ما در اين زمينه به نتيجه  ــن موضوع تفاوت دارد و مكاتب اي

نرسيد.
ــاس، معاون وزارت ورزش و جوانان معتقد است  براين اس
كه هيچ سازماني مانند سازمان ثبت اسناد ظرفيت جمع آوري 
آمار دقيق و فراگير داليل طالق را ندارد، البته اين امر آساني 
ــت زيرا افراد تمايل چنداني به بيان داليل طالق ندارند  نيس
ــالم مي كنند. اما راه حل اين  ــوال علت آن را توافقي اع و معم
ــخصات به  ــه فرم هاي بدون نام و مش ــاله  مي تواند ارائ مس
ــاس امنيت  ــد تا افراد احس ــي طالق باش ــاي متقاض زوج ه

خاطركنند و درباره داليل طالق حرف بزنند.
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اقتصاد نسخه مي خواهد
ــت جمهوري و  ــاي رياس ــام نامزده ــروع ثبت ن ــا ش ب
ــا با توجه به  ــوزه، اكثر نامزده ــن رقابت در اين ح باالگرفت
وضع نه چندان مطلوب اقتصاد كشور، اظهارنظرهاي خود را 

به بحث اقتصادي معطوف كرده اند. 
ــان مي دهد  ــن اظهارنظرها نش ــي به محتواي اي نگاه
ــا، عمدتا در دو بخش  ــتر گفته هاي نامزده جهتگيري بيش

زير خالصه شده است:
ــوال  ــه انتقادها و زير س ــن ب ــت؛ پرداخت ــور نخس مح
ــور دوم هم، ارائه  ــت. محم ــردن عملكرد دولت فعلي اس ب
رجزخواني هاي كلي، وعده وعيدهاي غيرقابل اجرا درمورد 
ــد  ــا اين حال به نظر نمي رس ــت. ب ــده اقتصاد ايران اس آين
هيچ كدام از اين موارد، دواي درد اقتصاد كشورمان در چنين 

وضع حساسي باشد.
ــي، منطقي و عاقالنه نشان مي دهد زير  نگاه كارشناس
ــوال بردن عملكرد اقتصادي دولت فعلي در اين شرايط  س
نه تنها راهگشا نخواهد بود، بلكه باعث آشفته شدن بيشتر 
ــرمايه گذاران و  ــدن بيشتر س فضاي اقتصادي و مردد ش

فعاالن اقتصادي براي ادامه فعاليت هاي خود مي شود. 
ــايد از نظر اقتصادي  ــت كه كارنامه دولت ش بديهي اس

ــن مدام به آن  نيز چاره كار  ــد، اما پرداخت رضايتبخش نباش
ــنيدن وعده خسته  ــوي ديگر، مردم از ش نخواهد بود. از س
شده اند و به دنبال نامزدي هستند كه نسخه عملي و اجرايي 
مطابق با شرايط و امكانات موجود براي بهبود وضع اقتصاد 

در اختيار داشته باشد.
ــتي درك كرده اند بهبود وضع  ــت، مردم بدرس  در حقيق
ــد،  ــدت چندان امكان پذير نباش ــايد در كوتاه م موجود، ش
ــور، اين اجازه  ــرايط و محدوديت هاي فعلي كش چراكه ش
ــب  را به طور كامل نمي دهد. بنابراين نامزدهايي كه به كس
راي با دادن وعده هاي غيرقابل اجرا دلخوش كرده اند نبايد 

چندان اميدوار باشند. 
ــان  ــنهاد كرد از كارشناس از اين رو بايد به نامزدها پيش
ــري كمك  ــف فك ــاي مختل ــادي و حلقه ه ــده اقتص زب
بخواهند و با همراهي آنها، برنامه اي تدوين كنند كه براي 
ــخه پزشك باشد؛ نسخه اي كه  اقتصاد ايران همچون نس
ــد.  ــم در داروخانه موجود باش ــال، داروي آن  ه درعين ح
ــي هم اكنون در فضاي  ــن نامزد يا نامزدهاي ــا يك چني آي
انتخاباتي كشور حضور يافته يا حضور خواهند يافت؟ مردم 

منتظر آنها هستند.

بارش هاي شمال هم شروع شد
ــيعي از نيمه غربي  پس از ماندگاري بارش در مناطق وس
ــمال ميهن هم  ــك بارش ها در ش ــدي مركزي، اين ــا ح و ت
ــواحل درياي  ــده و ادامه دارد.  همچنين بارش در س شروع ش

خزر و شمال غرب هم گسترش بيشتري خواهد داشت. 

پلكي احساس
ــر نكن، اين جماعت هر روز تو را  ــط به خاطر مردم تغيي فق

جور ديگري مي خواهند.

يادداشت
شرط اول انتخابات

ادامه از صفحه 2
ــي از اين كه تفكر و برنامه مورد قبول او  ــت كس بعيد اس
ــود؛ چراكه براحتي مي تواند در  مورد نقد قرار  گيرد، ناراحت ش
ــا برخي انتقادات  مقام دفاع از آن فكر و برنامه برآيد يا چه بس
را بپذيرد ؛ اما اگر شخصيت كسي مورد تخريب و توهين قرار 

گيرد، مسلما واكنش خاص خود را در پي خواهد داشت.
ــاي همه كارهاي نازيبايي كه امكان  بنابراين بياييم به ج
ــريح برنامه هاي  ــوع در فضاي انتخاباتي دارد، به ارائه و تش وق
ــم و جز اين،  ــور بپردازي ــرفت كش ــورد نظر خود براي پيش م
ــتكم در دوران تبليغات  ــري نگذاريم. دس ــير ديگ گام در مس
ــت تخريب ديگري  ــائبه عوام فريبي به قيم ــي كه ش انتخابات
ــن روش هاي تخريبي   ، به  ــود دارد، به جاي در پيش گرفت وج
ــنجيده و البته نقدهاي عالمانه و منصفانه  ــه برنامه هاي س ارائ
ــتند «برنامه محور» روي آوريم. اگر چنين شد، آنگاه در  و مس
غياب بحث هاي جنجالي و احساسي، چاره اي جز اين نخواهد 
ــنجيده و كارشناسي شده  بود كه برنامه ها، به نحوي جامع و س
تدوين گردد تا بتواند توجه افكار عمومي را به خود جلب كنند. 
در اين شرايط، زمينه اي فراهم مي شود كه عقال و انديشمندان 
ــان، امكان حضور و فعاليت مي يابند و  ــزان و كاردان و برنامه ري
ــي و صحنه گرداني مردمفريبان و  ــر جايي براي خودنماي ديگ

غوغاساالران وجود نخواهد داشت.
ــم و به آنچه  ــه دور و اطراف خود نگاه كني ــد كمي ب بيايي
ــيم. دشمنان، خيز برداشته  و منطقه را  مي گذرد خوب بينديش
ــر دارند.  ــيده اند و همچنان خيال ها در س به آتش و خون كش
ــا را در ماجراجويي هاي خود  ــت تا آنه ــي غفلت كافي اس كم
جري تر كند  همچنان كه تجربه فتنه 88 نشان داد اختالفات و 
درگيري هاي داخلي تا چه حد مي تواند دشمنان را در پيگيري 
ــان مصمم تر و  ــور عزيزم ــاي خود عليه نظام و كش توطئه ه
ــازد. آيا اين همه كافي نيست تا كمي به خود آييم؟  جري تر س

آيا امروز وقت تشديد اختالفات است يا ترميم جراحات؟

rafie@jamejamonline.ir

بزن در رو رضا رفيع

آغاز دوران شيرين نامزدي
ــه نانوايي ها و كلّه پزي ها  ــروز صبح علي الطلوع ك از دي
كركره محل كسب خود را شديداً باال دادند؛ شاهد رفت و آمد 
ــكوك افرادي به سمت وزارت كشور بودند كه روزهاي  مش
ــد. لحظاتي  ــده بودن ــي آفتابي نش ــش از آن در آن حوال پي
ــدك اندك بر  ــار، ان ــت كه روزنامه هاي كثيراالنتش نگذش
ــك هاي روزنامه فروشي قرار گرفت و تيتر  پيشخوان كيوس
درشت اكثرشان اين بود كه: «ثبت نام از نامزدهاي انتخابات 

رياست جمهوري آغاز شد.»
ــت: آخ جوووون!.....(بيش از اينها  ــا گف ــي از نامزده يك
ــيد كه در اينجا جا نمي شود) و سپس در اولين  جونش را كش
گفت و گوي رسمي خود با خبرنگاران حاضر در صحنه اعالم 

كرد كه بر اين مژده گر جان فشانم، رواست.
ــت را نفهميديم چه  ــت! (اين پارازي ــال كه رو هواس - فع
ــالن گفت؛ اما معلوم بود كه منظورش  ــه س ــي از گوش كس
ــت كه حتي تكليف  ــودن چينش نهايي نامزدهاس معلوم نب
نامزدها را روشن مي كند و بعضي ممكن است سريعا برگردند 

واليتشان!)
ــند  ــته باش توصيه احتياطي: بعضي از عزيزان دقت داش
ــه اين ثبت نام با برخي ديگر از ثبت نام هاي مردمي همانند  ك
نام نويسي در مدرسه، نياز به پرداخت چيزي به اسم خودياري 
ــان  ــهريه و امثالهم ندارد؛ پول زيادي با خودش ــي و ش مردم

همراه نياورند. آدم خوب است سبكبار باشد.
ــنهادي: هنوز يك روز از آغاز ثبت نام گذشته  ــته پيش بس
است و ما جوجه يك روزه نيستيم كه از بي تجربگي همچين 
خيال كنيم كه ديگر وقت براي ارائه رهنمود نيست. هنوز تا 
شنبه كه پايان ثبت نام است، وقت باقي است؛ فلذا عرايضي 

راهگشا رديف مي كنيم. بي ضرر است:
1ـ عدم شلوغي: نامزدهاي مشتاق ثبت نام براي خدمت 
بيشتر به مردم در قالب و قامت رئيس جمهوري، خيلي عجله 
نكنند كه صف ثبت نام شلوغ پلوغ گردد و عرض كرديم سه 
چهار روز ديگر وقت هست. فقط آنهايي كه گواهي پزشكي 
ــرپا  ــك كمر نمي توانند زياد س ــال به دليل ديس ــد و مث دارن
ــان كمي جلو انداخته شود. ضمنا در  ــتند، نام نويسي ش بايس
ــتاد انتخابات كشور مي شود دستگاه نوبت دهنده گذاشت  س
ــه هر داوطلبي به محض ورود موفقيت آميزش، يك كاغذ  ك
نوبت بگيرد، برود سرجاش بنشيند تا صداش كنند. چه كسي 

بود صدا زد سهراب؟(گويا نام يكي از نامزدها بوده است!)
ــاپيش  2ـ لوح يادبود: به هركس كه ثبت نام مي كند، پيش
ــنگ بدهند كه از  ــپاس قش ــده، يك لوح س هنوز هيچي نش
ــد. خيلي جسارت  ــده باش ــكر ش وي به دليل ثبت نامش تش
ــد كه طرف قبول  ــوز مي خواه ــق جگرس و توانمندي و عش
ــود. با اين كه  ــد و بخواهد رئيس جمهور ش زحمت كرده باش
مي داند حداقل تا دوسه سال بايد رفع و رجوع كند. فلذا؛ جگر 

شير نداري سفر عشق مرو! 
3ـ همراهي والدين: ممكن است تك و توكي از نامزدها 
ــند. لهذا اگر با والدينشان بيايند كه آنها  ــن باش دچار صغرس
ــان گواهي بدهند و  بر خوبي ها و توانايي هاي فرزند رشيدش
ــتغال براي وي ندانند؛ خيلي خوب  علت ثبت نام را ايجاد اش
ــت. كار شوراي نگهبان براي بررسي صالحيت ها اندكي  اس

جلو مي افتد. افتادگي آموز اگر طالب رأيي!
ــگاران: از آنجا كه به هرحال در اين جور  4ـ حضور خبرن
مواقع، افراد گوناگوني از اقشار مختلف براي ثبت  نام مي آيند 
ــت به آنها گفته  ــان هم ممكن اس ـ كه حتي خانواده خودش
ــان جالب  ــند: نرو كه ملت مي خندند!ـ و بعضا حضورش باش
ــنادش هم به صورت فيلم از سال هاي  ــد و اس توجه مي باش
ــد؛ بر جميع خبرنگاران زبر و زرنگ  ــته موجود مي باش گذش
ــانند و  ــت كه در محل ثبت نام نامزدها حضور به هم برس اس
شكارگر لحظه هاي شيرين نامزدي بعضي از عزيزان باشند. 

خدا همه شان را براي خانواده حفظ كند.

تغييرنسبت به ديروزقيمت

13/400/000 ريالسكه تمام بهار آزادي (طرح جديد)
7/000/000 ريالنيم سكه
4/250/000 ريالربع سكه

3/000/000 ريالسكه يك گرمي
1/275/500 رياليك گرم طالي 18 عيار

1477 دالراونس جهانى طال
ارز

24/774 ريالدالر (مركز مبادالت)
35/600 ريالدالر(بازار غيررسمى)
32/398 رياليورو (مركز مبادالت)

46800 رياليورو (بازار غيررسمى)
4013 رياليوآن چين (مركز مبادالت)
13/776 رياللير تركيه (مركز مبادالت)

6745 ريالدرهم امارات (مركز مبادالت)

سكه و طال

سرقت از موزه تبريز و چند نكته
سيما رادمنش  /   گروه فرهنگ و هنر 

ــي از موزه هاي  ــي آن هم از يك ــرقت آثار تاريخ ــر س خب
ــياري از مردم را برانگيخت، آن   ــورمان تعجب بس مهم كش
ــياي باارزش  ــال كه اش ــم موزه اي با قدمت بيش از 50 س ه
ــالم  ــش از تاريخ و دوران پيش از اس ــياري را از دوران پي بس

درخود جاي داده است.
ــت وبه  موزه تبريز، يكي از مهم ترين موزه هاي ايران اس
ــس از موزه ملي  ــوزه مهم تاريخي ايران پ ــوان دومين م عن
تهران شناخته مي شود، مورد سرقت قرار گرفته و پنج بشقاب 

نقره اي زمان ساساني اين موزه ناپديد شده است.
نكته جالب خبر اين است كه سرهنگ عباس زاده، رئيس 
ــرقي پس از  ــس آگاهي فرماندهي انتظامي آذربايجان ش پلي
ــت كه هنگام ورود سارق يا سارقان  اين اتفاق اعالم كرده اس
ــه داخل موزه دوربين يكي از مغازه هاي همجوار تصاوير را  ب
ــي است و از  ــت كه اين تصاويردر حال بررس ضبط كرده اس
ــتان آذربايجان نيز  طرف ديگر مديركل ميراث فرهنگي اس
ــرده موزه تبريز فاقد امكانات الزم  ــت و گويي اعالم ك در گف

براي برقراري امنيت بوده است. 
ــروي انتظامي براي  ــد كه ني ــان مي ده اين گفته ها نش
ــت به دليل نبود تصاوير  ــارقان مجبور شده اس ــايي س شناس
ــط دوربين هاي امنيتي خود موزه از تصاوير  ــده توس ضبط ش
ضبط شده دوربين يكي از مغازه هاي همجواراستفاده كند. 

ــايد خبر قاچاق و تاراج اشياي تاريخي از كشور اتفاقي  ش
ــورمان رخ دهد كه بارها  ــد كه هر روز در جاي جاي كش باش
ــي در يكي از  ــم، اما چنين اتفاق ــته و گفته اي ــاره آن نوش درب

ــورمان بسيار شگفت انگيز است  موزه هاي مهم تاريخي كش
آن هم موزه اي كه بايد تمام امكانات براي برقراري امنيت و 

حفظ و نگهداري اشيا در آن فراهم باشد.
ــوز در ابتدايي ترين  ــان مي دهد كه ما هن ــن رويداد نش اي
مسائل موزه داري دچار مشكل هستيم و شايد برخي كشورها 
ــرايط كمتر تمايل به انعقاد  ــند كه با اين ش ــته باش حق داش

تفاهم نامه و رد و بدل شدن آثار با ما داشته باشند.
آنچه مسلم است در دنياي امروز بر اساس استانداردهاي 
ــود از  ــعي مي ش ــراي حفاظت از موزه ها س ــده ب ــف ش تعري
ــاظ)، نيروي  ــوار و حف ــيدن دي ــي (كش ــاي فيزيك روش ه
ــتفاده از نگهبان) و سيستم حفاظت الكترونيكي  انساني (اس
ــورت مكمل  ــر خطر) به ص ــته و آژي ــاي مداربس (دوربين ه
ــتم حفاظت الكترونيكي  ــود و حتي داشتن سيس استفاده ش
ــود كه نيروي انساني براي نگهباني و حراست  باعث نمي ش
ــياى وظيفه خود راناديده گيرد. بنابراين سرقت از موزه  از اش
ــوزه حتي اگر  ــه در حفاظت از اين م ــان مي دهد ك تبريز نش
ــه آن هم قابل  ــد ك ــتم حفاظت الكترونيكي باش فاقد سيس
پذيرش نيست نگهباني از اين موزه بخوبي انجام نشده است 
ــتن بودجه براي فراهم آوردن  و هر گونه بهانه از جمله نداش
ــاله بودجه هاي زيادي  ــات حفاظتي در حالي كه هر س امكان
صرف برگزاري همايش ها و جشنواره هاي تكراري در حوزه 
ــت. با توجه به  ــود قابل پذيرش نيس فرهنگي و هنري مي ش
ــل نيروي انتظامي بتواند  ــاق روي داده اميد مي رود حداق اتف
ــياى با ارزش را در صورتي كه هنوز از مرز خارج نشده  اين اش
باشد به موزه بازگرداند و اقدامات الزم براي فرستادن تصاوير 

اشياي سرقت شده به پليس اينترپل هم انجام شود.

اما و اگرهاي بي فايده
گروه ورزش /  رضا پورعالي

ــت مي كند و يحيي هم با  ــان از گل محمدي حماي روياني
دفاع از عملكرد تيمش، هواداران را بي انصاف خطاب مي كند. 
اين اوضاع و احوال امروز پرسپوليس است؛ اوضاعي كه شايد 
خيلي هم پايدار نماند اما به هر حال جز آزردگي خاطر، چيزي 

براي هواداران پرشور اين تيم نخواهد داشت.
گل محمدي و رويانيان هر دو از توپي صحبت مي كنند كه 
به تير دروازه سپاهان خورد يا پنالتي هايي كه به بيرون رفت. 
ــت. اگر آن توپ  ــا فوتبال با همين اما و اگرهايش زنده اس ام
گل مي شد، اگر اين تيم گل نمي شد. اينها حرف هايي نيست 
ــد. آنها يك فصل تمام را با وعده  ــه از ناراحتي هوادار بكاه ك
ــر كردند تا دست آخر دلخوش به بردن  وعيدهاي رويانيان س
ــند. گل محمدي هم كه آمد با همين شعار آمد؛  يك جام باش

اين كه حداقل جام حذفي را ببرند يا آسيايي شوند. 
اتفاقا خود يحيي در صحبت هاي اخيرش عنوان كرد خيلي از 
بازي هاي ليگ را به دليل جام حذفي از دست داديم. خب در اين 

ــرايط چطور شكست در فينال جام حذفي، ناكامي محسوب  ش
ــده بايد هواداران را  ــود. آيا حاال كه به وعده ها عمل نش نمي ش
به دليل ابراز ناراحتي اش و پيشكسوتان را به دليل انتقادهايشان، 
ــت يا آن كه تيمي را با  بي انصاف قلمداد كرد؟ بي انصافي اين اس
قرارداد هاي ميلياردي ببنديم ولي دست آخر جايي در ميان پنج 
ــته باشيم؟ بي انصافي اين است يا آن كه  تيم باالي جدول نداش
نزديك به يكصدهزار هوادار را همراه خود داشته باشيم اما دست 

آخر فقط اشك و آه و افسوس براي آنها باقي بگذاريم؟ 
آقاي گل محمدي! شما كه براي فصل آينده به پرسپوليس 
ــئوليت پذيري تان را باال  ــه داده ايد بايد كمي هم مس برنام
ــت در فينال جام حذفي  ــد. اين كه االن و پس از شكس ببري
ــپوليس را در بحراني ترين روزهايش تحويل  ــد پرس بگويي
گرفتم يا زماني آمدم كه كسي جرات نمي كرد روي نيمكت 
ــيند، براي هواداران ميليوني اين تيم پذيرفتني  اين تيم بنش
ــان حمايت كردند، به  ــت. آنها يك فصل تمام از تيم ش نيس
اين اميد كه جواب اين حمايت ها را با بردن يك جام بگيرند. 

آن هم بعد از دو سال ناكامي در رقابت هاي داخلي. 

نامزدها رنگ كم نياورند
حسين نيكپور / گروه سياسي

ــخص شده در اين دوره،  همان طور كه از مدت ها پيش مش
ــه انتخابات حضور  ــاخصي كه در عرص ــداد چهره هاي ش تع
ــت و همين  ــتر از دوره هاي ديگر اس ــد به مراتب بيش مي يابن
موضوع باعث شد تا اولين روز ثبت نام نامزدها نيز حال و هوايي 
ــته داشته باشد. در دوره هاي گذشته  متفاوت از دوره هاي گذش
انتخابات معموال در روزهاي ابتدايي، افراد كمتر شناخته شده 
ــخص بود ثبت نام  ــان از ابتدا مش ــي كه رد صالحيتش و آنهاي
ــده تر كه نهايتا هم رقابت  ــناخته ش مي كردند و چهره هاي ش
ــد ثبت نام خود را به روزهاي  انتخاباتي ميان آنها برگزار مي ش
پاياني موكول مي كردند تا خبر نام نويسي آنها به قول معروف 
ــته باشد. اما در اين دوره با توجه به  ــانه اي بيشتري داش برد رس
كثرت چهره هاي شاخصي كه براي حضور در انتخابات اعالم 
ــي كرده اند، اولين روز ثبت نام هم از حضور آنها بي بهره  آمادگ
ــن روحاني، كامران باقري لنكراني و  نبود و افرادي مانند حس
ــعيدي كيا، كواكبيان و واعظ زاده ثبت نام را به تاخير  محمد س

نينداختند و در همان اولين روز، حضورشان را قطعي كردند. 
ــت جمهوري  اما روز اول ثبت نام نامزدهاي انتخابات رياس
ــم از لحاظ ثبت نام افراد با تيپ هاي عجيب و غريب كه  يازده
ــوژه هاي خوبي براي عكاسان و رسانه ها هستند مشابهت  س
ــن افراد پيرمردي  ــت. يكي از اي ــادي با دوره هاي قبل داش زي
ــت عنوان خود را  ــوش بود كه روي كفني كه به تن داش كفن پ

نوكر ملت ايران ذكر كرده بود.
ــي بود كه خود را كاله مخملي  يكي ديگر از اين افراد، كس

ــلواري با  و قيصر فوتبال ايران مي ناميد و در حالي كه كت و ش
مدلي قديمي پوشيده بود و كاله شاپو به سر داشت و مي گفت 
استاديومي است.  در ميان ثبت نام كنندگان ديروز فرد ديگري 
ــانس پرستاري داشت و خود را متخصص مواد  هم بود كه ليس

منفجره مي ناميد. 
ــن افرادي  ــت كه چني ــه براحتي قابل پيش بيني اس البت
ــند كه  ــي باش ــداق اصل 115 قانون اساس ــد مص نمي توانن
ــت و ثبت نام  ــان كرده اس ــور را بي ــاي رئيس جمه ويژگي ه
ــت كه در تمام دوره هاي انتخابات  اين گونه افراد معضلي اس
شاهد هستيم و هنوز راه حلي براي آن انديشيده نشده است.  از 
ــي اولين روز ثبت نام نامزدها، انتخاب رنگ سبز از  ديگر حواش
سوي مصطفي كواكبيان براي ستاد انتخاباتي  خود بود. باقري 
لنكراني هم در پاسخ به پرسشي كه رنگ ستاد انتخاباتي اش 

چيست گفت هنوز در اين زمينه فكر نكرده است. 
پيش از اين هم رنگ بنفش به عنوان رنگ ستاد انتخاباتي 
حسن روحاني و رنگ فيروزه ه اي به عنوان رنگ ستاد محسن 
ــتاد روح اهللا احمدزاده  ــي و رنگ قرمز به عنوان رنگ س رضاي
ــن دوره از  ــرت نامزدها در اي ــود.  با توجه به كث ــده ب اعالم ش
ــتاد  ــد نامزدها اگر مي خواهند براي س انتخابات به نظر مي رس
ــريع تر اين كار را انجام دهند  خود رنگي انتخاب كنند، بايد س
ــاال در انتخاب رنگ به  ــي كه دير بجنبند احتم ــرا در صورت زي
ــكل مي خورند. انتخاب رنگ براي ستادهاي انتخاباتي در  مش
كشور ما از سال 84 آغاز شد و در انتخابات سال 88 به صورتي 
ــي از آن در  ــد. تجربه اي كه خاطره خوب ــترده تجربه ش گس

خاطرها نمانده است.


