
ــازي گفت: به منظور تامين رفاه  وزير راه و شهرس
حال ساكنان مجاور فرودگاه مهرآباد طي دو ماه آينده 

پروازهاي شب در اين فرودگاه متوقف مي شود.
ــدي ديروز در  ــاس آخون ــزارش فارس، عب به گ
ــم بهره برداري از چند پروژه در فرودگاه  حاشيه مراس
ــت تمام  ــرودگاه امام(ره) افزود: قرار اس ــاد و ف مهرآب
ــاعت 24 تا  پروازهاي هوايي در فرودگاه مهرآباد از س
ــود و مقدمات انجام اين كار در حال  5 صبح متوقف ش
ــت. وي با بيان اين كه  ــازي اس آماده س
ــاكنان مجاور  ــاه س ــراي افزايش رف ب
ــد پروازها در اين  ــرودگاه مهرآباد باي ف
ــاماندهي شود، گفت: انتقال  فرودگاه س
ــرودگاه مهرآباد به فرودگاه هاي ديگر  ف
به اين سادگي نيست و حرف هايي كه در 

اين زمينه گفته مي شود، زمانبر است.
ــازي افزود: بيشتر  وزير راه و شهرس
ــورها در فرودگاه هايي كه در داخل  كش
ــت، زمان نشست  ــهرهاي بزرگ اس ش
ــاماندهي  ــا را س ــت هواپيماه و برخاس
مي كنند و اين روش امروز در بسياري از 
شهرهاي بزرگ جهان اعمال مي شود.

ــام(ره) براي  وي گفت: فرودگاه ام
ــاد  ــاي مهرآب ــه پروازه ــرش هم پذي
ــاالنه فقط   ظرفيت ندارد و هم اكنون س
ــافر از فرودگاه حضرت  پنج ميليون مس

امام خميني(ره) جابه جا مي شوند.
ــازي اظهار كرد:  ــر راه و شهرس وزي

ــا) فرودگاه  ــرقي (پاركينگ هواپيم ــروژه اپرون ش پ
ــالش مي كنيم  ــيد و ت ــه بهره برداري رس ــاد ب مهرآب
ــرون غربي مهرآباد به  ــه ماه آينده نيز پروژه اپ طي س

بهره برداري برسد.
آخوندي در خصوص افزايش ناوگان هوايي كشور 
ــازه دارد از محل  ــد: بخش خصوصي اج نيز يادآور ش
ــعه ملي براي توسعه ناوگان حمل و نقل  صندوق توس
هوايي كشور سرمايه گذاري كند و هر سرمايه گذاري 
كه تمايل دارد، مي تواند طرح خود را در اين زمينه ارائه 
كند، ضمن اين كه در مدت اخير ده فروند هواپيما نيز به 

ناوگان هوايي كشور اضافه شده است.
ــازي همچنين از برنامه راه اندازي  وزير راه و شهرس
ــعه  ــدوق ويژه با هدف تامين منابع مالي براي توس صن
فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) خبر داد و گفت: طي 
دو ماه آينده چگونگي تشكيل اين صندوق توسط بخش 
ــزود: تاكنون فقط  ــد. وي اف  خصوصي اعالم خواهد ش
ــام (ره) براي انجام  ــات فرودگاه ام ــد از امكان 15 درص
پروازهاي هوايي آماده شده است. آخوندي تصريح كرد: 
كارهاي زيادي در فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) 
ــش خصوصي مي تواند در اجراي  ــود و بخ بايد انجام ش
پروژه هاي مختلف در اين فرودگاه سرمايه گذاري كند.

ــاح ترمينال در  ــاره به افتت ــئول با اش اين مقام مس
ــام حج تمتع  ــام (ره) براي انج ــرت ام ــرودگاه حض ف
ــد: انتقال پرواز حجاج از فرودگاه  ــال 93، يادآور ش س
ــروري بود و اميدواريم با آغاز  ــاد به امام (ره) ض مهرآب
پروازهاي حجاج از اين فرودگاه، تردد زائران از طريق 

اين فرودگاه بيش از پيش تسهيل شود.

 پروازهاي شب فرودگاه مهرآباد
 متوقف مي شود

ميالد مولود كعبه  و روز پدر مبارك باد

چارديواري
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ورود ايران به بازي هاي واليبال قهرماني مردان 
ــي اين تيم با يكي از  ــد با روياروي جهان مصادف ش

پرافتخارترين تيم هاي واليبال؛ ايتاليا.
ــان ايران  ــر سفيدپوش ــان براب الجوردي پوش
ــهرهاي  ــي از ش ــتان يك ــوف لهس ــهر كراك در ش
برگزاركننده هجدهمين دوره مسابقه هاي واليبال 
قهرماني مردان جهان از ساعت 15 و 30 دقيقه روز 
ــته به ميدان رفتند كه همزمان با اين ديدار در  گذش
ــش شهر ديگر لهستان نيز بازي گروه هاي ديگر  ش

در جريان بود.
تيم ايران عالوه بر ايتاليا در گروه چهار با تيم هاي 
آمريكا، فرانسه، پورتوريكو و بلژيك همگروه است. 
ــده   ايران و ايتاليا پيش از اين 11 بار با هم روبه رو ش
ــهم ايران  ــهم ايتاليا هفت پيروزي و س بودند كه س
ــت. در آخرين مسابقه مرحله  چهار پيروزي بوده اس
گروهي مسابقه هاي قهرماني جهان در سال 2010 
ايران مقابل ايتاليا با نتيجه 3 بر 2 مغلوب شد، اما در 
ــگ جهاني و جام قهرمانان قاره ها  دو فصل اخير لي
توانست ايتاليا را شكست دهد. با شكست روز گذشته 
الجوردي پوشان، نخستين پيروزي ايران در واليبال 

مردان جهان برابر اين تيم نيز به دست آمد.
در بازي ديروز سعيد معروف، عادل غالمي، امير 
ــاد ظريف، فرهاد  ــور، مجتبي ميرزاجانپور، فره غف
ــوي براي تيم ملي بازي  ــيدمحمد موس قائمي و س
ــف،  ــد. در تيم ايتاليا هم تراويكا، كوار، زايتس كردن
ــدا در تركيب اصلي  ــي، بيرارلي و پارودي از ابت بوت

قرار گرفتند.
ــابقه انگار كه ايتاليا  ــروع مس ايران در همان ش
ــود را به  ــالت و دفاع روي تور خ ــد حم يخ زده باش
ــه در حمله 13 و در  ــف تحميل كرد تا جايي ك حري

ــت كرد. برتري  ــت اول ثب ــاع آمار چهار را در س دف
ــتراحت فني  ــاگردان كواچ در وقت اول اس 8 بر 5 ش
ــان از برتري هاي تيم ملي داشت. ايتاليا كه هم  نش
ــتباه  ــم در دفاع عقب زمين پر اش ــرويس و ه در س
ــت را 25 بر 16 به ايران  ــت نخس بازي مي كرد، س

واگذار كرد.
ــورو بروتو  ــرات تاكتيكي مائ ــت دوم تغيي در س
ــد. آنها  ــرمربي تيم ايتاليا باعث برتري اين تيم ش س
ــف بهترين مهاجم تيم  ــاهده مهار زايتس بعد از مش
ــوي بازيكنان ايران، در نوع بازي تهاجمي خود  از س
ــت بردند. زايتسف از سيدمحمد موسوي فاصله  دس
ــت و به اين ترتيب بازيكن روس تبار ايتاليا همه  گرف
تدابير تاكتيكي ايران را به هم ريخت. ايتاليا در پايان 

اين ست 25 بر 23 برنده شد.
ايران براي بازگشت به بازي باتجربه عمل كرد 
ــي برابر حريف صاحب نام  و با پرهيز از بازي احساس

ــد. اين روند  ــود در امتيازگيري با ايتاليا همراه ش خ
ــه دفاع هاي روي تور محمد  ــه پيدا كرد تا اين ك ادام
موسوي كفه را به سود تيم ملي سنگين كرد. در اين 
ــرويس هاي خوب قائمي دريافت هاي اول  زمان س
حريف را مختل كرد و سرانجام ايران اين ست را 25 
بر 21 برد. درصد دفاع هاي روي تور ايران و استفاده 
از توپ هاي برگشتي در ست چهارم به قدري خوب 
ــكي  ــود كه بازيكنان ايتاليا را مجبور به بازي ريس ب
ــود ايران  ــت نيز با نتيجه 25 بر 22 به س كرد. اين س
 تمام شد تا ايران به سه امتياز با ارزش از اين پيروزي 
ــا 19 امتياز،  ــف ب ــوان زايتس ــد. اي ــر يك برس 3 ب
ــد؛ امير غفور  ــابقه ش امتيازآورترين بازيكن اين مس

هم 18 امتياز براي تيم ايران به دست آورد.
ــاعت  ــود از س ــازي خ ــن ب ــران در دومي  اي
15 و 30 دقيقه روز سه شنبه به ديدار تيم ملي آمريكا 

مي رود.

 كواچ: هنوز در اول راه هستيم
اسلوبودان كواچ، سرمربي تيم ملي واليبال بعد از 

مسابقه، بازي بازيكنان تيمش را ستايش كرد.
ــحالم. ما يكي از قوي ترين  او گفت: خيلي خوش
ــت داديم.  تيم هاي جهان را با يك بازي خوب شكس
ــرمربي صرب تيم ملي، اما به بازيكنانش توصيه  س
كرد خيلي سريع از فضاي اين پيروزي خارج شوند و 
ــه ادامه تورنمنت فكر كنند. كواچ ادامه داد: هنوز در  ب
اول راه هستيم. بايد به بازي بعدي فكر كنيم ما در اين 
تورنمنت بازي هاي سختي در پيش داريم و ناچاريم 

روي هر كدام از بازي ها تمركز داشته باشيم.  
ــي ايتاليا هم كه  ــرمربي تيم مل مائورو بروتو، س
پيش از بازي با ايران گفته بود براي آغاز رقابت هاي 
ــماري كرده است بعد از بازي اعالم  جهاني لحظه ش
ــران فراتر از آنچه بود كه او تصورش را كرده  كرد اي
ــود. بروتو در كنفرانس خبري اعتراف كرد ايران در  ب

همه نقاط بازي سرتر از ايتاليا بود.
ــم ملي واليبال در اين  ــعيد معروف كاپيتان تي س
نشست به سابقه ديدارهاي دو تيم در دو سال گذشته 
اشاره كرد و گفت: واليبال ايتاليا را خوب مي شناسيم 
ــناخت بازي خوبي ارائه كرديم.  ــاس اين ش و براس
ــون مي دانم بعد از اين  ــحالم چ من از اين برد خوش
مي توانيم بهتر هم بازي كنيم. پيرارلي بازيكن ايتاليا 
با گفتن اين جمله كه ايتاليا براي بازي ها آماده شده 
ــا بود. با آن كه خوب  ــروع بد م بود، ادامه داد: اين ش
ــده بوديم، اما عصبي بازي كرديم و بازي را  آماده ش
ــت داديم. پيرارلي دليل عصبانيت  برابر ايران از دس
ــت  ــم را بد بازي كردن بازيكنان و تصميم نادرس تي

داور در دو صحنه مشكوك گيم سوم عنوان كرد.
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آغاز خوب واليبال ايران در جام جهانى

قدرداني از 
برگزيدگان 
برنامه هاى 
تابستانى 
تلويزيون

 تقدير آيت اهللا جنتي
 از عملكرد صدا و سيما

6000 نقطه مرگبار 
در مسير رانندگان

 سهم نقاط پرحادثه در جاده ها 40 و در شهرها
 60 درصد است

 محاصره شهر آمرلي در عراق 
شكسته شد

 مهدي آييني /  گروه جامعه

ــه با آمار  ــال هميش ــن فصل س ــان داغ تري پاي
ــت، زيرا خيلي  ــات رانندگي همراه اس داغ تصادف
ــال تحصيلي  ــه آغاز س ــه ب ــا توج ــا ب از خانواده ه
ــهريور را آخرين فرصت براي  ــاي پاياني ش روزه
ــعي مي كنند از اين روزها  ــته و س ــافرت دانس مس
ــفر،  نهايت بهره را ببرند، اما به دليل حجم باالي س
ــتاندارد نبودن جاده ها و كمبود نظارت و عالئم   اس
ــفر در كشورمان  ــدار دهنده در جاده ها اوج س هش
ــت. در  ــر نزديك بوده اس ــه به نهايت خط هميش
ــده نيروي  ــن باره فرمان ــر در اي ــن اظهارنظ آخري
ــايي 6000 نقطه پرحادثه  انتظامي كشور از شناس
ــان آورده،  ــه مي ــخن ب ــهري س درون و برون ش
ــود با اصالح اين نقاط  ــن مي توان اميدوار ب بنابراي
از آمار قربانيان تصادفات در كشور كه سال گذشته 

به 18 هزار نفر رسيد، كاسته شود.
ــا و  ــت فصلي روس ــته دومين نشس روز گذش
ــد.  ــران پليس راهنمايي و رانندگي برگزار ش مدي
ــماعيل احمدي مقدم، فرمانده  در اين نشست اس
نيروي انتظامي با بيان اين كه 6000 نقطه درون و 

ــهري پرخطر و حادثه خيز در كشور داريم،  برون ش
ــالح اين نقاط هزينه  ــت: با توجه به اين كه اص گف
ــت كه در عرض  بااليي دارد، نمي توان توقع داش
ــود، بنابراين بايد در  ــال تمامي آنها رفع ش يك س
ــبت به رفع اين نواقص  قالب يك اولويت بندي نس

اقدام كرد.
ــور با بيان اين كه  ــده نيروي انتظامي كش فرمان
ــهرها  ــهم نقاط پرحادثه جاده ها 40 درصد و ش س
ــي قانون تكليف  ــده، اظهار كرد: وقت 60 درصد ش
ــارات  ــودرو و راننده در خس ــهم راه،  خ ــرد كه س ك
ــود اگر كارشناسان  ــي از تصادف مشخص ش ناش
مي خواستند تقسيم سهم كنند كار مشكل مي شد، 
ــرد كه نقاط حادثه خيز  در  ــا پليس راهور كاري ك ام

جاده ها و شهرها شناسايي شود.
ــايي اين نقاط نوع اصالح  وي ادامه داد: با شناس
نيز مشخص مي شود و كارشناسان دادگستري نيز 
اگر بخواهند سهم دستگاه را مشخص كنند برايشان 
ــكالت مهم ترين  ــت. رفع اين مش ــر اس مطلوب ت
ــت كه با نصب عالئم سرعت گير و  ــت ماس خواس

تابلوها مي توان رفتار مردم را كنترل كرد.
ادامه در صفحه 17

 منابع خبري عراقي روز گذشته از شكسته شدن حلقه 
محاصره شهر آمرلي خبر دادند كه اين امر مي تواند ضمن 
نجات شيعيان محاصره شده در اين شهر، پيروزي بزرگ و 
 تازه اي را براي ارتش عراق و نيروهاي مردمي اين كشور

 به ثبت برساند. 
به گزارش ايرنا و به نقل از پايگاه خبري عراقي 
ــا كمك نيروهاي  ــوز، نيروهاي ارتش ب المصدرني

ــا حمله به  ــمرگه هاي كرد عراق ب ــي و پيش مردم
ــت هاي داعش، ديروز موفق شدند  مواضع تروريس
ــكنند. نيروهاي  ــهر آمرلي را بش حلقه محاصره ش
ــور  ــي عراقي اين پيروزي را به مردم اين كش نظام
ــت محاصره  تبريك گفتند. عمليات بزرگ شكس

آمرلي از چند روز پيش شروع شده بود.  
ادامه در صفحه 6

ــاه رمضان و  ــى از برنامه هاى م ــم قدردان  مراس
ــتان 93 بعدازظهر روز گذشته با حضور آيت اهللا  تابس
جنتى دبير شوراى نگهبان و مديران سازمان،  دارابى 
معاون سيما، قاريان و مداحان ، هنرمندان، مجريان 
ــالن  ــتان در س ــازان ماه رمضان و تابس و برنامه س

همايش هاى صداوسيما برگزار شد.
ــوراي نگهبان در مراسم  آيت اهللا جنتي دبير ش
ــتان  ــازان ماه  رمضان در تابس قدرداني از برنامه س
ــاره به بركات  ــن تبريك دهه كرامت و اش 93 ضم
ــليت  ــه (س) و نيز تس ــرت معصوم ــودي حض وج
ــهادت شهيدان رجايي و باهنر درباره زندگي اين  ش
بزرگان به نكاتي اشاره كرد و درباره نقش تاثيرگذار 
ــكر  ــردم و جامعه گفت: خدا را ش ــر م ــون ب تلويزي
مي كنم كه بعد از مدت ها اين توفيق نصيبم شد كه 
ــازان رسانه ملي حضور پيدا كنم.  در جمع برنامه س
شكر خدا شما توانستيد در مورد غزه عملكرد خوبي 
داشته باشيد و عواطف مردم را متوجه مظلومين غزه 
كرديد.  وي افزود: همه مردم از پير و جوان توانستند 
حقايق غزه را به چشم خود ببينند و مراتب تنفرشان 

را نشان بدهند.
ــندي  ــوراي نگهبان ضمن اظهار خرس دبير ش
ــطين در اين نبرد تاكيد كرد:  ــروزي مردم فلس از پي
اگر دولت هاي حمايتگر رژيم اشغالگر قدس گمان 
مي كنند با تحريم ها به صورت ايران سيلي زده اند ما 
در نبرد غزه مشت محكمي به دهان آمريكا زديم.

ــي امام در  ــدواري كرد پيش بين ــار امي وي اظه
مورد حذف اسرائيل از روي كره زمين هرچه زودتر 
ــيد اين اتفاق  ــق يابد و تاكيد كرد مطمئن باش تحق

رخ خواهد داد.
ــر اثرگذاري تلويزيون  ــت اهللا جنتي با تاكيد ب آي
ــش تعيين كننده دارد. در 22  ــيما نق افزود: صدا و س
ــت فتنه  بهمن مردم را به خيابان ها مي آورد، توانس
ــوش كند و در روز قدس نيز خودش را بخوبي  را خام
ــان داد. اين رسانه مثل پزشكي است كه هم بايد  نش
ــي كند و هم دنبال درمان و علت بيماري  بيماري ياب

باشد.
ــاي متعدد  ــوراي نگهبان به بيماري ه ــر ش دبي
ــاره كرد و گفت: برنامه سازان صدا و سيما  جامعه اش
ــاله طالق، ازدواج، حجاب، غرب زدگي  بايد به مس
ــته  ــتري داش ــت فرهنگ غرب توجه بيش و حاكمي
ــما در اين زمينه  ــاره گفت: ش ــند. وي در اين ب باش
ــتري  ــيار موفق بوده ايد اما بايد تالش هاي بيش بس
صورت بگيرد تا آنجا كه مي دانم بيش از 160 شبكه 
ــا برنامه توليد مي كنند و  ــي زبان براي مردم م فارس
شما بايد تالش هاي همه آنها را خنثي كنيد. مي دانم 
ــته ايد، به شما احسنت  كه موفقيت هاي زيادي داش
ــد هم خدا، هم مردم و  ــم اما بايد تالش كني مي گوي

هم خودتان راضي باشيد.
ادامه در صفحه 3

تيم ملي واليبال ايران انتقام ليگ جهاني را از ايتاليا، حريف قدرتمند خود گرفت

مركل كه پيش از اين قرباني جاسوسي تلفني آمريكا شده بود، اين بار خود مورد اعتراض مردم قرار گرفت
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قزوين و شهرستان هاي سبزوار و مشهد
و نيازمندي هاي استان قم (ضميمه رايگان روزنامه)
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خانم مركل، جاسوسي نكنيد
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دردسرهاي عكس هاي وايبري
تكنولوژي هاي جديد ارتباطي
نهاد خانواده را نشانه گرفته اند 
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انتشار اسناد موافقت آمريكا 
با هسته اي شدن اسرائيل

اسناد طبقه بندي شده  اي مربوط به 45 سال قبل كه نشان 
ــته اي رژيم صهيونيستي  مي دهد آمريكا چگونه با برنامه هس
ــر شده  موافقت كرده، بتازگي از حالت محرمانه خارج و منتش
ــتي  ــت. به گزارش واحد مركزي خبر، روزنامه صهيونيس اس
هاآرتص در پايگاه اينترنتي خود در مقاله اي نوشت: اين اسناد 
ــنگتن و صهيونيست ها  ــان مي دهد تماس هايي بين واش نش
ــدن رژيم  ــته اي ش ــكا در ارتباط با هس ــق آمري ــاره تواف درب
ــتي برقرار شده بود. هيات مسئول موافقت با خارج  صهيونيس
كردن اسناد از حالت محرمانه، ده ها سال بود كه به طور مداوم، 
از محرمانه خارج كردن اسناد مربوط به برنامه هسته اي رژيم 

صهيونيستي خودداري مي كرد.
واكنش احمدي مقدم به تحريم بانك قوامين

ــماعيل احمدي مقدم، رئيس پليس كشور به  ــردار اس س
ــان داد و  ــوي آمريكا واكنش نش ــم بانك قوامين از س تحري
ــئول  ــئوالن حقوقي را مس ــت: در اين خصوص من مس گف
ــه بانك قوامين نه  ــرده ام تا علت را بيابند، چرا ك ــري ك پيگي
ــته  ــور داش ــته و نه قراردادي با خارج از كش مبادله ارزي داش
ــنا، او در حاشيه دومين نشست فصلي  ــت. به گزارش ايس اس
ــرد: به نظرم  ــس راهور ناجا اضافه ك ــاي پلي مديران و روس
ــار بر توان  ــد براي فش تحريم قوامين مي تواند بهانه اي باش
ــكايت خودمان را به مراجع  ــور و ما اعتراض و ش نظامي كش

بين المللي نيز اعالم خواهيم كرد.
پهپادهاي اسرارآميز

ــي «فاليت گلوبال»، ويژه  پايگاه خبري تحليلي انگليس
امور هوايي در گزارشي نوشت: ايران و چين بسرعت در حال 
ــاختار نظامي خود هستند و  افزودن پهپادها به موجوديت س
ــان نيز از اين  ــور در رزمايش هايش ــن حال اين دو كش در عي
ــتفاده مي كنند. به گزارش  ــين اس هواپيماهاي بدون سرنش
ــور در  ــته كه اين دو كش ــي ايراني، اين پايگاه نوش ديپلماس
ــتفاده از پهپادها را افزون تر كرده اند كه طراحي آنها  حالي اس

تا حدودي براي غرب اسرارآميز است.
مرد استعفاهاي دولت يازدهم كيست؟

ــتاد هماهنگي  كناره گيري محمدعلي نجفي از دبيري «س
اقتصاد دولت»، يك استعفاي ديگر را در پرونده وي ثبت كرد تا 
يك ركورد جالب براي او به ثبت برسد؛ سومين استعفا در طول 
ــايت ها، نجفي را «مرد  ــال. در همين ارتباط برخي س يك س
ــته كه او هر 124  ــت» نام نهاده و مهر نوش ــتعفاهاي دول اس
ــتعفا كرده است. اين استعفاها شامل استعفا از  روز يك بار اس
شوراي شهر، استعفا از رياست سازمان ميراث فرهنگي و حاال 

استعفا از ستاد هماهنگي اقتصاد دولت مي شود.
2 روي يك سكه  به روايت مرعشي

ــب در گفت وگويي با ايلنا، ضمن  ــي، فعال اصالح طل مرعش
بيان اين كه روحاني نتوانسته جمعي از راي دهندگان به خود را در 
صحنه نگه دارد، گفت: در برخي موارد در سياست  داخلي، دولت 
روحاني از معدل راي دهندگان فاصله گرفته است. وي همچنين 
بيان كرد: روحاني در ارتباط گرفتن با مردم از وزراي خود جلوتر 
است. او همچنين اظهار كرده كه «مخالفان نمي گذارند» يا «ما 

نمي توانيم» دو روي يك سكه ناكارآمدي است.
حبيبي: دولت را تنها نمي گذاريم

محمد نبي حبيبي، دبير كل حزب موتلفه اسالمي در پايان 
نشست دبيران اين حزب با اشاره به تحريم هاي جديد آمريكا 
ــت جديدي از تحريم ها را تصويب  اظهار كرد: آمريكا فهرس
كرده است. اين رويكرد نشان مي دهد واشنگتن همچنان بر 
ــادي مي افزايد و به توافق نامه ژنو  ــد كردن ديوار بي اعتم بلن
ــت و جمهوري اسالمي بايد مقابله به مثل كند. به  پايبند نيس
ــنيم، وي ادامه داد: لبه تيز حمله ديپلمات ها و نيز  گزارش تس
ــد. ما در اين  ــوي آمريكا باش نيروهاي منتقد دولت بايد به س
ــه دولت را تنها نمي گذاريم. آنچه بايد مورد مذمت قرار  مرحل

گيرد، سياست هاي آمريكايي هاست.
احضار وزير اسبق نفت به دادسرا

ــبق نفت در  ــاكيان وزير اس مصطفي ترك همداني، از ش
پرونده بنزين هاي آلوده به ايرنا گفت كه مسعود ميركاظمي، 
ــه وكيل به شعبه  ــكايت س وزير نفت دولت احمدي نژاد با ش
ــراي كاركنان دولت احضار شد. پيمان  ــي دادس 15 بازپرس
حاج محمود عطار، عليرضا دقيقي و مصطفي ترك همداني، 
ــه وكيل دادگستري هستند كه يازدهم خرداد با حضور در  س
ــتنداتي، از وزير اسبق  ــراي كاركنان دولت و ارائه مس دادس
ــيمي در  ــط پتروش نفت به دليل آنچه توليد بنزين آلوده توس
ــد. اخيرا نيز وزارت  ــكايت كردن زمان وزارتش خوانده اند ش
ــت گزارش هاي خود را در  ــت و سازمان محيط زيس بهداش
ــرا ارائه  ــيمي به دادس ارتباط با آلودگي بنزين توليدي پتروش
ــي را در خصوص  كرده اند. عالوه بر اين، مجلس نيز پژوهش
ــب يك گزارش به  ــيمي در قال ــي بنزين توليد پتروش آلودگ
ــبق نفت نيز در اعتراض  ــت. وزير اس ــرا ارائه كرده اس دادس
ــر  ــتري، از آنان به اتهام نش ــه وكيل دادگس به اقدام اين س
ــس قوه قضاييه  ــويش اذهان عمومي به رئي ــب و تش اكاذي

شكايت كرده است.
كابينه جديد سوريه سوگند ياد كرد

ــد، رئيس جمهور  ــار اس ــوريه در برابر بش ــه جديد س كابين
سوريه سوگند ياد كرد.به گزارش واحد مركزي خبر، بشار اسد، 
رئيس جمهور سوريه چهار روز پيش فرمان تشكيل دولت جديد 
ــت وائل الحلقي صادر كرد.وائل حلقي،  ــور را به رياس اين كش
چهل و نه ساله پزشك و اهل درعا براي دومين بار رياست دولت 
ــوريه را برعهده مي گيرد. وي مبارزه با تروريسم، بازسازي و  س
توسعه، افزايش درآمد خزانه دولت و ارتقاي سطح خدمات را از 

اولويت هاي برنامه دولت جديد اعالم كرد.
يوسفيان مال :مقاومت هيات رئيسه نباشد 

دولت سقوط مي كند!
ــفيان مال، نماينده مجلس  با ادعاي اين كه  عزت اهللا يوس
ــن روحاني در «معرض استيضاح»  نيمي از وزراي دولت حس
ــتند به ايلنا گفت :  اگر مقاومت هيات رئيسه و نمايندگان  هس
ــتيضاحي كه نمايندگان ارائه  ــد و هر اس معتدل مجلس نباش
ــقوط  ــود، دولت در عرض دو هفته س دهند، اعالم وصول  ش

خواهد كرد.»

آيت اهللا مكارم شيرازي:
 صحبت هاي من درباره اينترنت 

تحريف شده است

 محكوميت بيانيه شوراي همكاري 
خليج فارس از سوي ايران

سخنگوي وزارت امور خارجه بيانيه تكراري اجالس يكصد 
ــي و دوم وزراي خارجه شوراي همكاري خليج فارس درباره  و س
ــي از عدم درك  ــي را مردود و ناش ــر ايراني تنب و ابوموس جزاي

واقعيت هاي تاريخي و شرايط جاري منطقه دانست.
مرضيه افخم تاكيد كرد: اين بيانيه مصداق بارز دخالت در امور 
داخلي جمهوري اسالمي ايران است و ايران ضمن محكوميت و 
ــد مي  كند كه اين نوع موضعگيري ها جز  ــل مفاد آن تاكي رد كام
انحراف افكار عمومي و تاخير در همكاري هاي هدفمند بين  ملل 

منطقه تاثير ديگري نداشته و نخواهد داشت.
ــكاري  ــوراي هم ــو ش ــورهاي عض ــه كش وزراي خارج
ــنبه خود بار ديگر  ــت روز ش خليج فارس در بيانيه اختتاميه نشس
ادعاهاي تكراري امارات در مورد مالكيت جزاير سه گانه را تائيد 
ــتار حل اين موضوع از طريق مذاكرات مستقيم يا  كرده و خواس

توسل به دادگاه هاي بين المللي شدند.

تاكيد بر خويشتنداري طرف هاي درگير در پاكستان
ــن  ــورمان همچني ــه كش ــور خارج ــخنگوي وزارت ام س
ــن تاكيد بر مواضع  ــتان ضم درخصوص تحوالت جاري پاكس
ــين در قبال تحوالت جاري در پاكستان مبتني بر دعوت از  پيش
ــه گروه ها و طرف هاي ذي ربط براي حل و فصل اختالفات  هم
از راه هاي مسالمت آميز، خواستار خويشتنداري همه طرف هاي 
ــتاي تامين منافع مردم پاكستان شد.افخم با بيان  درگير در راس
ــتان باثبات و متكي بر اصول مردم ساالري، به نفع  اين كه پاكس
همه از جمله ملت پاكستان و كشورهاي منطقه خواهد بود، ابراز 
اميدواري كرد هر چه زودتر با درايت رهبران و مقامات پاكستان 

مشكالت و معضالت به وجود آمده خاتمه يابد.

ــيرازي با بيان اينكه اظهاراتش درباره  آيت اهللا مكارم ش
اينترنت نسل سوم درست منعكس نشده است گفت: شوراي 
عالي فضاي مجازي توضيحاتي را در اين باره به من دادند و 
من احساس كردم كه در اين خصوص خطري ايجاد مي شود 
كه در نهايت تذكر دادم، اما متاسفانه برخي  اين صحبت هاي 

من را تحريف كردند.
ــد در ديدار علي  ــت، اين مرجع تقلي ــه گزارش خانه مل ب
ــوراي اسالمي با تاكيد بر اين كه  الريجاني، رئيس مجلس ش
ــتفاده از  ــتيم، افزود: به نظر ما اس ــا مخالف تكنولوژي نيس م
ــلمانان داراي نهضت  ــت، زيرا وقتي مس تكنولوژي الزم اس
علمي و انقالبي بودند، اروپايي ها دوران قرون وسطي را طي 
ــتيم.اين مرجع  ــد از اين رو ما موافق تكنولوژي هس مي كردن
ــك آب گل آلود و  ــه داد: تكنولوژي غربي مانند ي ــد ادام تقلي
غيربهداشتي است، البته آب مايه حيات است ولي آب گل آلود 
را بايد تصفيه كرد، بنابراين تكنولوژي نسل سوم اينترنت هم 
مانند آب گل آلود بايد تصفيه شود تا در اختيار مردم قرار گيرد، 
ــن، اين را بايد گفت كه آدم بي عقل مخالف تكنولوژي  بنابراي

و پيشرفت علم است.
ــرد: قطعا غربي ها در  ــيرازي تصريح ك آيت اهللا مكارم ش
حوزه تكنولوژي پايبند مسائل اخالقي و فرهنگي نيستند، اما 
ــتيم و خط قرمزهايي داريم، معتقديم كه هر  ما كه پايبند هس

تكنولوژي اي بايد پااليش شود.
ــوم  ــل س ــتاب و عجله در اجراي نس وي با بيان اين كه ش
ــتفاده از اين  ــت: در رابطه با اس ــت، گف ــتباه اس اينترنت اش
ــوراي فضاي مجازي نظراتي دارند كه  تكنولوژي اعضاي ش
ــت هايي با مسئوالن و وزير ارتباطات  اين نكات بايد در نشس
ــكالت  ــر اين  صورت در آينده مش ــود، زيرا در غي ــرح ش مط

بسياري ايجاد مي شود.
ــي را بدقت رصد  ــائل فرهنگ ــا بيان اين كه ما مس وي ب
ــرد: البته گاهي اين  ــم، خطاب به الريجاني تاكيد ك مي كني
مسائل هزينه هايي را براي ما دارد، اما اميدواريم شما هم پيام 
ــئوالن بويژه وزير ارتباطات برسانيد تا در رابطه با  ما را به مس

اين تكنولوژي فكري كند.
ــع كنوني مذاكرات  ــاره به وض ــي الريجاني هم  با اش عل
ــون در حال  ــدگان ايراني اكن ــت: مذاكره كنن ــته اي گف هس
ــتند و قطعا براي وصول نتيجه بايد خيلي تالش  مذاكره هس
ــه اين موضوع نگاه  ــد قطعا به صورتي نااميدانه ب ــرد و نباي ك
كرد. البته توفيق در اين موضوع به عواملي مانند تقويت بنيه 
ــيار تاثيرگذار  ــتگي دارد و اين موضوع بس اقتصاد دروني بس
ــائل  ــون تالش هايي براي مس ــي ديگر تاكن ــت. از طرف اس
ــده و منطقه در كل  منطقه اي در وزارت امور خارجه انجام ش
ــايد نفع برخي  در هـــمين  به هم ريختگي دارد. البــــته ش

به هم ريختگي ها باشد.

تاكيد بر تعامل دولت و مجلس
ــا آيت اهللا صافي گلپايگاني نيز  ــي الريجاني در ديدار ب عل
ــي از برنامه هاي مجلس براي مقابله با بحران كم آبي  گزارش
ــت اهللا صافي گلپايگاني نيز ابراز  ــدار آي ــه كرد.در اين دي ارائ
ــور با تعامل بيشتر  ــكالت اقتصادي كش اميدواري كرد مش
ــد ادامه داد: اين  ــود.اين مرجع تقلي ــس و دولت رفع ش مجل
موضوع خيانت بزرگي است كه بخشي از نيروها حذف شوند 
و بگوييم با هم هستيم و مي خواهيم با هم كار كنيم، بنابراين 
اگر بخواهيم و اراده محكم داشته باشيم مي توانيم امور كشور 
ــي خوب اداره كنيم.آيت اهللا صافي گلپايگاني گفت: به  را خيل
طور حتم مسأله اقتصادي بسيار مهم است و رسيدگي به اين 

موضوعات با زندگي همه مردم در ارتباط است.
ــين حوزه علميه قم نيز  آيت اهللا يزدي رئيس جامعه مدرس
در ديدار رئيس  مجلس گفت: همه بايد همكاري و همفكري 

كنند تا مشكالت اقتصادي كشور حل شود.
ــي، رئيس مجلس ديروز پس از ديدارهاي چهار  الريجان
روزه خود با مراجع و علماي شهر قم در تشريح اين ديدارها با 
ــان اين كه مراجع تقليد بر واگذاري امور اقتصادي به مردم  بي
ــور و  ــتند، گفت: ضرورت ايجاد فضاي آرام در كش تاكيد داش

همگرايي بيشتر مسئوالن از تاكيدات مراجع تقليد بود.

ــاره به زمان  ــس مجلس خبرگان رهبري با اش نايب رئي
ــده از عمر اين دوره از مجلس خبرگان رهبري گفت:  باقيمان
ــيون هاي آيين نامه مجلس خبرگان پيشنهاد كرده اند  كميس
ــن دوره مجلس  ــه تا پايان اي ــه تركيب فعلي هيات رئيس ك
ــد در صحن  ــه اين موضوع باي ــه يابد كه البت ــرگان ادام خب

خبرگان، مطرح و تائيد شود.
ــاهرودي كه ديروز  ــنا، آيت اهللا هاشمي ش به گزارش ايس
پس از عيادت از آيت اهللا مهدوي كني، رئيس مجلس خبرگان 
رهبري در جمع خبرنگاران صحبت مي كرد با اشاره به 9 ساله 
ــان كرد: دوره هاي  بودن اين دوره مجلس خبرگان، خاطرنش
ــت اما در ابتداي اين دوره و  ــت ساله اس خبرگان رهبري هش
ــت جمهوري با انتخابات  ــه دليل طرح ادغام انتخابات  رياس ب
ــهر و همچنين ادغام انتخابات مجلس خبرگان  شوراهاي ش
ــوراي اسالمي و با توجه به مصوبه اي كه  رهبري با مجلس ش
در ابتداي اين دوره از مجلس خبرگان به تصويب رسيد، مدت 

اين دوره 9 سال تعيين شد.
وي با بيان اين كه اسفندماه سال جاري، دوره هشت ساله 
خبرگان رهبري به پايان مي رسد، اظهار كرد: با توجه به اين كه 
اين دوره از مجلس خبرگان رهبري يك سال ديگر عمر دارد 
و همچنين انتخابات  مربوط به هيات رئيسه و كميسيون هاي 
خبرگان رهبري هر دو سال يكبار برگزار مي شود پايان اسفند 
امسال، زمان برگزاري انتخابات هيات رئيسه و كميسيون ها 
فرا مي رسد و هيات رئيسه و كميسيون ها دوباره بايد انتخاب 
ــه  ــوند اما با توجه به اين كه در صورت انتخاب هيات رئيس ش
جديد، فقط يك سال تا پايان عمر اين دوره باقي مي ماند شايد 
ــد و به همين دليل كميسيون آيين نامه  لزومي به اين كار نباش
ــه و  ــنهادي مبني بر ابقاي هيات رئيس مجلس خبرگان پيش
ــيون هاي مجلس خبرگان به مدت  همچنين اعضاي كميس

يك سال مطرح كرده است.
ــان اين كه  ــرگان رهبري با بي ــس مجلس خب نايب رئي
ــهريورماه  ــد در اجالس ش ــاله باي ــنهاد ابقاي يك س پيش
ــنهاد  ــود، گفت: چنانچه اين پيش خبرگان رهبري مطرح ش
در صحن خبرگان رهبري مطرح شود و اعضا آن را تصويب 
ــايد ما بتوانيم سال آينده را نيز همين طور كه هست،  كنند ش

ادامه دهيم.
ــخ به  ــرگان رهبري در پاس ــس مجلس خب نايب رئي
ــانزدهمين اجالس خبرگان گفت: در  ــي درباره ش پرسش
ــه وظايف خبرگان و  ــه اجالس مباحث مربوط ب اين گون
ــيون ها در صحن مجلس، مطرح  گزارش هايي از كميس

ــي درباره  ــخ به پرسش ــود. وي در پاس ــي مي ش و بررس
ــت: تاكنون كه عملكرد  ــي اش از دولت يازدهم گف ارزياب
ــت نواقصي  ــه هر عملكردي ممكن اس ــي بوده البت خوب
ــت اما رهبر معظم  ــر معصوم نيس ــته باشد چون بش داش
ــراف كامل و دقت نظري كه دارند  انقالب با تيزبيني، اش
ــا به حال خوب  ــد و اين دولت ت ــائل را تذكر مي دهن مس
ــت. هاشمي شاهرودي در پاسخ به پرسشي مبني  بوده اس
ــس خبرگان نامزد  ــا در انتخابات آينده مجل ــر اين كه آي ب

مي شود، گفت: معلوم نيست.
رئيس شوراي حل اختالف ميان قوا با اشاره به مسئوليت 
حقوقي اين شورا در رفع اختالفات ناشي از نقص ها و خأل هاي 
ــوز بحث هايي مربوط به بندها  ــي گفت: در اين باره هن قانون
ــود دارد كه به تداخل كارهاي  ــي وج و اصولي از قانون اساس

مربوط به قوا و به تبع آن اختالف آنان منجر مي شود. 
هاشمي شاهرودي افزود: برخي نواقص در قوانين عادي 
ــته باشد كه جنبه حقوقي، علمي  ــت وجود داش نيز ممكن اس

ــائل ادامه دارد و برخي  ــي اين مس و تحقيقاتي دارد كه بررس
نامه هايي كه در اين بخش از دوره قبل مانده، هنوز در دستور 
ــالي كه از عمر دولت يازدهم  ــت. وي گفت: در يك س كار اس
ــم هماهنگ اند كه اميدواريم اين  ــاي قوا با ه مي گذرد، روس

هماهنگي تا آخر ادامه داشته باشد.

بروز عالئم جديد از آيت اهللا مهدوي كني
به گزارش واحد مركزي خبر، آيت اهللا هاشمي شاهرودي 
ــماني آيت اهللا مهدوي كني گفت: بنا  درباره آخرين وضع جس
ــكان معالج، با توجه به استفاده از  بر اطالعات دريافتي از پزش
داروهاي جديد، وضع جسماني رئيس مجلس خبرگان بهتر 

از گذشته و حال وي رو به بهبود است.
ــاس  ــس خبرگان رهبري گفت: بر اس ــس مجل نايب رئي
ــكان آيت اهللا مهدوي كني، عالئم  اطالعات دريافتي از پزش
ــلول هاي مغزي وي ديده  ــيت و حركت س جديدي از حساس
ــود.وي گفت: داروهاي متنوعي اعم از داروهاي جديد  مي ش

ــود و از  ــتفاده مي ش ــنتي براي آيت اهللا مهدوي كني اس و س
ــده كه اين برنامه  ــتفاده ش ــنتي نيز اس روش درماني طب س
ــت.آيت اهللا  ــته اس ــيار خوبي داش ــكي دوگانه آثار بس پزش
ــان در دو ماه گذشته عطسه  ــاهرودي افزود: ايش هاشمي ش
ــه مي كنند و اين را  ــت كه عطس ــرد اما چند روزي اس نمي ك
عالمت خيلي خوبي از حساسيت و حركت سلول هاي مغزي 
مي دانند.وي اضافه كرد: آيت اهللا مهدوي كني رفلكس هاي 
ــيار خوبي دارد به نحوي كه چشمش را باز مي كند و وقتي  بس

صحبت مي شود عكس العمل نشان مي دهد.
نايب رئيس مجلس خبرگان رهبري گفت: وضع مزاجي 
ــان در مقايسه با زماني كه در بيمارستان بهمن بستري  ايش
ــدوارم اين روند به نتيجه خوبي  ــت و امي بود خيلي خوب اس
ــخصيت بزرگوار  ــم از وجود پربركت اين ش ــد تا باز ه برس
ــت فيض  ــالم و روحانيت مبارز اس كه از ذخاير انقالب، اس
ببريم و از وجودش براي خدمت به نظام، انقالب و خبرگان 

استفاده كنيم.

پيشنهاد ابقاي هيات رئيسه فعلي خبرگان
آيت اهللا شاهرودي با اشاره به اين پيشنهاد ، اجراي آن را نيازمند تصويب از سوي اعضاي مجلس خبرگان دانست 

آيت اهللا شاهرودي، نايب رئيس مجلس خبرگان در آستانه برگزاري اجالسيه اين مجلس كه فردا آغاز مي شود  با حضور در بيمارستان از آيت اهللا مهدوي كني،  ر ئيس مجلس خبرگان رهبري عيادت كرد/ عكس: تسنيم

ــران در مذاكرات  ــريح خطوط قرمز اي ــور با تش رئيس جمه
ــوب مقررات  ــورهاي 1+5 در چارچ ــت: اگر كش ــته اي گف هس
ــتر بخواهند  ــفافيت بيش ــي به دنبال ايجاد اعتماد و ش بين الملل
ــن نيت اين  ــران را ادامه دهند، ما نيز در كمال حس ــره با اي مذاك

مذاكرات را كه به نفع طرفين است، پيش خواهيم برد.
ــت جمهوري، حسن  ــاني رياس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــا تاكيد بر اين كه  ــور خارجه فنالند ب ــدار وزير ام ــي در دي روحان
ــال هدف بردـ  برد  ــالمي ايران در مذاكره به دنب ــوري اس جمه
ــورهاي 5+1  ــران تالش كرده تا با كش ــت، افزود: دولت اي اس

مذاكره جدي، عميق و سازنده اي داشته باشد.
ــا مذاكرات را  ــتيم ت ــروز نيز ما آماده هس ــه داد: ام وي ادام
ــم و اگر هدف 5+1  ــه توافق نهايي ادامه دهي ــتيابي ب براي دس
ــار بر ايران به منظور جلوگيري از رشد علمي و  در مذاكرات، فش

فناوري نباشد، مي توان راه را براي توافق باز نگه داشت.
ــه تبعيضي را  ــران هيچ گون ــح كرد: اي ــور تصري رئيس جمه
ــت و خواهان  ــد پذيرف ــي نخواه ــررات بين الملل ــالف مق برخ
ــت از حقوق خود همانند ساير اعضاي  برخورداري بي كم و كاس

آژانس بين المللي انرژي اتمي است.
ــت آمده در مذاكرات  روحاني با تاكيد بر موفقيت هاي به دس
ــترك كوتاه مدت و بار ديگر  ژنو كه يك بار به امضاي تفاهم مش
به تمديد اين تفاهم نامه منجر شد، گفت: خط قرمز ما ايجاد مانع 
ــر تحقيقات و توسعه علمي در زمينه هسته اي است و ايران  بر س
ــك هاي  به هيچ وجه درخصوص توان دفاعي اش و از جمله موش
ــي، مذاكره نخواهد كرد.وي اظهار كرد: نتيجه تحريم ها تا  دفاع
ــت و اميدواريم فنالند به عنوان  ــه امروز باختـ  باخت بوده اس ب
يكي از اعضاي اتحاديه اروپا، فعاليت و تالش خود را براي پايان 
ــتيابي به توافق نهايي و عادالنه انجام دهد.رئيس  اين روند و دس
شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: تحريم هاي يكجانبه خالف 

مقررات بين المللي و به ضرر اتحاديه اروپا و ايران است.

ايران به طور دائم تحريم ها را دور خواهد زد
ــورها  ــوي كش روحاني دور زدن تحريم هاي ناعادالنه از س

ــرد و گفت: ايران هم به طور مرتب  ــري مطلوب توصيف ك را ام
ــار به  ــد زد.وي با بيان اين كه دوران فش ــا را دور خواه تحريم ه
ــت، ادامه داد: كشور ما از  ــته اس ــورها از طريق تحريم گذش كش
ــدا آماده مذاكره بود، پاي ميز مذاكره آمد و به تفاهمات خوبي  ابت
ــورهاي اروپايي دست يافت، اما ناگاه مساله تحريم ها  هم با كش
دوباره از سوي آمريكا مطرح شد كه كار درستي نبود.وي افزود: 
ملت هاي منطقه از اتحاديه هايي كه استقالل خود را حفظ كنند 
و در برابر فشار قدرت هاي بزرگي مانند آمريكا بايستند، استقبال 

خواهند كرد.
ــكال  ــراز نگراني از بروز ناامني ها به اش ــور با اب رئيس جمه
مختلف در منطقه و اروپا تاكيد كرد: معضالت و اختالفات ميان 

كشورها بايد از طريق غيرنظامي حل و فصل شود.
روحاني گفت: اختالفات ميان كشورها و اختالف گروه ها در 
ــور بيشترين آسيب را به بي گناهان وارد  داخل مرزهاي يك كش
مي كند به طوري كه دنيا شاهد بود چگونه منازعه اي در اروپا جان 
ده ها انسان بي گناه را در پرواز هواپيماي خطوط مالزي گرفت.

ــم را معضل ديگر منطقه و جهان  ــونت و تروريس وي، خش

ــت هاي دوگانه برخي كشورهاي  ارزيابي كرد و با انتقاد از سياس
ــتي در سوريه به  اروپايي، گفت: هنگامي كه گروه هاي تروريس
ــورها قرار  ــتار مردم مي پرداختند، مورد حمايت برخي كش كش
گرفتند، اما امروز به  جهت منافع خود مواضع متفاوتي مي گيرند.
ــرد: از نظر جمهوري  ــوراي عالي امنيت ملي تاكيد ك ــس ش رئي
اسالمي ايران، تروريسم در هر منطقه و هر كجا كه باشد تروريسم 
است زيرا از نظر ما جان انسان هاي بي گناه اهميت دارد.روحاني 
ــار كرد: ما به همين دليل آماده همكاري با فنالند و اتحاديه  اظه
اروپا در مبارزه با تروريسم و كمك به انسان هايي هستيم كه در 

پي جنگ هاي خانمانسوز آواره شده اند.

ظريف: تحريم هاي جديد
 شرايط را براي رسيدن به توافق دشوار مي كند

ــدار با رئيس جمهور  ــر خارجه فنالند ديروز عالوه بر دي وزي
ــورمان نيز ديدار و  ــواد ظريف، وزير امور خارجه كش با محمدج
ــور پس از ديدار خصوصي  گفت وگو كرد و وزيران خارجه دو كش
ــت خبري به سواالت خبرنگاران پاسخ دادند.ظريف در  در نشس

ــرايط را  ــت خبري با بيان اين كه تحريم هاي جديد ش اين نشس
براي رسيدن به توافق دشوار مي كند، گفت: اگر از خويشتنداري 
ــالمي ايران سوءاستفاده شود، در زمان مناسب به  جمهوري اس
ــا، ظريف اظهار كرد: اين  ــخ خواهيم داد.به گزارش ايرن آن پاس
اقدام آمريكا در تحريم هاي جديد با روح توافق ژنو و توافق ها در 
تضاد است.وزير امور خارجه ادامه داد: طرف آمريكايي با توسل 
به برخي مالحظات فني و ريزه كاري ها، تالش مي كند اقدامات 
ــيوه ها استفاده كنند،  ــد از اين ش خود را توجيه كند. اگر قرار باش
ايران هم مي تواند با توسل به برخي ريزه كاري هاي فني از توافق 

ژنو، اقداماتي انجام دهد كه خوشايند طرف مقابل نباشد.

روابط با عربستان براي ايران اهميت دارد
ــش خبرنگار  ــخ به پرس ــي در پاس ــتگاه ديپلماس رئيس دس
ــان، معاون عربي و  ــين امير عبداللهي ــفر حس ديگري درباره س
ــتان گفت: ايران همواره  ــاي وزارت امور خارجه به عربس آفريق
ــورهاي همسايه است و  ــن همجواري با كش عالقه مند به ُحس
ــش مهم و بااهميتي در منطقه و  ــتان نق با توجه به اين كه عربس
ــترده اي در جهان اسالم دارد، روابط با اين كشور براي  نفوذ گس

ما اهميت دارد.
ــعود الفيصل،  ــف از عالقه مندي خود به گفت وگو با س ظري
ــار اميدواري كرد در  ــتان خبر داد و اظه وزير امور خارجه عربس
اولين فرصت امكان اين ديدار فراهم شود كه مي تواند در حاشيه 

اجالس مجمع عمومي سازمان ملل باشد.
ــتان منافع و خطرات مشتركي  وي تاكيد كرد: ايران و عربس

دارند كه بايد به صورت نيروي واحد در برابر آن عمل كنند.
ــتان و  ــفر معاونش به عربس وزير امور خارجه با يادآوري س
ديدار با وزير امور خارجه اين كشور گفت: در ديدار با آقاي سعود 
الفيصل گفت وگو هاي مثبت با نگرش به آينده انجام شده است 
و اميدواريم اين گفت وگو ها زمينه را براي همكاري و همفكري 
عربستان فراهم كند.وي از آمادگي خود براي سفر به عربستان 
ــفر وزير امور خارجه عربستان به تهران نيز  خبر داد و افزود: از س

استقبال مي كنم.

تشريح خطوط قرمز مذاكرات هسته اي از سوي رئيس جمهور

روحاني: هيچ گونه تبعيضي را نمي پذيريم

 وزير خارجه فنالند كه به ايران سفر كرده است ديروز با رئيس جمهور كشورمان ديدار كرد/ عكس: سايت رياست جمهوري

موج اعتراض به جاسوسي سرويس هاي امنيتي كشورهاي 
ــورهاي اروپايي از جمله  ــان، برخي كش ــي از شهروندانش غرب
ــتا ديروز هزاران شهروند و  آلمان را در بر گرفته و در همين راس
ــري آلمان با برگزاري يك راهپيمايي گسترده  فعال حقوق بش
در برلين، عليه فعاليت هاي جاسوسي نهادهاي اطالعاتي اين 
ــركل صدر اعظم آلمان كه  ــور فرياد اعتراض برآوردند. م كش
ــده بود، اين بار  ــي تلفني آمريكا ش پيش از اين قرباني جاسوس

خود به همين اتهام مورد اعتراض مردم قرار گرفت .
پيش از اين و با افشاي اسناد آژانس امنيت ملي آمريكا از سوي 
ــنودن، مردم آمريكا نيز تجمعات اعتراضي مشابهي  ادوارد اس
ــياري از تحليلگران و صاحبنظران غربي  را برپا كرده بودند. بس
تاكيد دارند كه فعاليت هاي گسترده سازمان هاي جاسوسي در 

غرب، حريم خصوصي شهروندان را تهديد مي كند.

نقض حريم خصوصي به دليل بازي دولت عليه ملت
ــنيم و به نقل از راشاتودي، هزاران شهروند  به گزارش تس
ــرمي دادند،  ــعار «آزادي و نه ترس» س آلماني كه در برلين ش
ــنود مكالمه هاي آنگال  ــه ياد دارند كه پيش از اين موضوع ش ب
مركل، صدر اعظم اين كشور توسط آمريكا حاشيه ساز شده بود. 
با اين حال به نظر مي رسد حاال سرويس هاي امنيتي آلمان كه 
ــي كشورهاي ديگر، از مقامات دولت خود  قادر به مهار جاسوس

ــتند، شهروندان اين كشور را تحت فشار قرار مي دهند. در  نيس
همين راستا تجمع كنندگان خواستار اعمال كنترل شديدتر بر 

سازمان هاي اطالعاتي اين كشور هستند.
ــازمان دهندگان اين حركت اعتراضي اعالم كرده اند كه  س
بيش از 6500 نفر از اعضاي ائتالف گسترده حاميان شفافيت، 
ــري در اين راهپيمايي  مخالفان نظارت و گروه هاي حقوق بش
ــمت كاخ صدارت اعظمي فدرال  كه از دروازه براندنبورگ به س
ــته اند. جيكول آپلباوم، روزنامه نگار در  برگزار شد، حضور داش
ــن راهيپيمايي گفت:  ــخناني خطاب به فعاالن حاضر در اي س
ــات و نهادهاي مخفي دولتي قرار  ــه در معرض اقدام «از اين ك
مي گيريد ترسي نداشته باشيد... ما بايد در كنار كساني كه به طور 
ــتيم. براي تمامي  ــورد حمايت قرار نمي گيرند بايس معمول م
مردم جهان. براي ارتباطات ايمن. براي حفظ حريم خصوصي 
در اينترنت. براي كدگذاري... اين امر واقعا كارا و مؤثر است. و 

براي گمنامي. اين امر ما را حفاظت مي كند.»
ــو بين الملل  ــازمان عف ــِودا، عضو س ــتين ش همچنين سباس
ــته (در مورد  ــاگري هاي ماه گذش ــخناني اظهار كرد: «افش در س
ــازمان هاي اطالعاتي آلمان) به تمامي جهان  جاسوسي هاي س
نشان داد كه حق حفظ حريم خصوصي به طور چشمگيري از بين 
ــت... اين بازي كه در اينجا انجام مي شود شامل رقابت  رفته اس
ــازمان هاي اطالعاتي آمريكا،  ــا مجموعه س ــكا و آلمان ي آمري

ــوم به «پنج چشم»)  ــتراليا و نيوزيلند (موس انگليس، كانادا، اس
عليه بقيه جهان نيست، بلكه بازي دولت عليه مردم است. وقتي 
موضوع به نظارت مرتبط است اجازه دهيد كه پيش از موعد مقرر 

اين اعتراض را رها نكنيم. زمان به نفع ماست.»

اعتراض هزاران انگليسي به نقض حريم خصوصي
اعتراضات در برلين در شرايطي رخ داد كه در اقدامي مشابه 
ــوم به «گمنامان انگليس» به مدت چهار  هكرهاي گروه موس
روز با تجمع در مقابل ساختمان ستاد ارتباطات دولت انگليس 
ــات الكترونيكي  ــري ارتباط ــي و رهگي ــاد اصلي جاسوس (نه
ــتار اقامه  ــس) ضمن اعتراض به عملكرد اين نهاد خواس انگلي
ــه عظيم و نظارت همگاني  ــك دعواي حقــوقي عليه برنام ي

اجرا شده از سوي اين نهاد دولتي شده اند.

افشاگري هاي اسنودن، دليل اعتراضات در اروپا
تظاهرات آلماني ها در برلين درپي افشاگري هاي رسواگرانه 
ــور همچنين افشاي  ــي اين كش در مورد فعاليت هاي جاسوس
ــازمان هاي اطالعاتي آلمان با آژانس امنيت ملي  همكاري س
ــا شده اسنودن  ــناد افش آمريكا و ديگر هم پيمانان آن كه در اس

آشكار شده است، رخ داد.
ــا شد آژانس اطالعات  اوايل ماه جاري ميالدي بود كه افش

ــي كرده و  ــي آلماني به مدت چهار دهه از تركيه جاسوس خارج
ــل يكي از مكالمات تلفني جان كري وزير خارجه آمريكا  حداق
ــي پيش از  ــانه هاي آلمان ــت. همچنين رس ــنود كرده اس را ش
ــات فدرال آلمان  ــازمان اطالع ــن گزارش داده بودند كه س اي
ــدود 9 / 2 ميليون  ــال 2011 ميالدي ح ــا در س (BND) تنه
ــي قرار  ــك و ديگر مكالمات تلفني را مورد بررس ــل، پيام ايمي
ــت. اين اقدام بـــه بهانه «مقابله با تروريسم و مبارزه  داده اس

با قاچاق اسلحه و انسان» صورت گرفته است.

«استبداد ارتباطاتي» به بهانه مهار تروريسم
ــان دولت هاي  ــديد مي ــكاف ش به گمان صاحب نظران، ش
ــده تا دولت هاي  ــورها باعث ش ــهروندان اين كش اروپايي و ش
ــنود مكالمات رهبران جهان، به  جاسوسي از  غربي عالوه بر ش
مردم نيز روي آورده و «تروريسم» را بهانه اي براي شكل دادن 
ــازي فضاي مجازي  ــتبداد ارتباطاتي» و ناامن س به نوعي «اس
كنند.پيش از اين اعالم شده بود كه واشنگتن از 35 رهبر جهان 
از جمله «مركل» جاسوسي مي كند و اين درحالي است كه حاال 
ــوب مي شود، با روش  ــنود محس آنگال مركل كه خود قرباني ش
مشابهي، مردم آلمان را تحت فشار امنيتي قرار داده و با اين حال 
ــيع اعتراضات به اين سونامي جاسوسي، روشن نيست  موج وس

چه فرجامي در كشورهاي غربي خواهد داشت.

هزاران تظاهركننده آلماني:خانم مركل، جاسوسي نكنيد
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 روى موج صدا
سرنوشت بشر در راديو نمايش

ــر» بر اساس رماني از  ــت بش نمايش راديويي «سرنوش
ــاعت 23 و 30 دقيقه از راديو نمايش  ــب س آندره مالرو امش

پخش مي شود.
ــي راديو،  به گزارش روابط عمومي مركز هنرهاي نمايش
اين نمايش به كارگرداني اكبر زنجانپور، تنظيم مجيد حيدري 
و تهيه كنندگي شهريار كرمي توليد شده و داستان آن درباره 
ــانگهاي چين قصد  ــهر ش ــت كه در ش يك گروه انقالبي اس
ــان در قيام همگاني مردمي  ــد به همراه ديگر دوستانش دارن
ــكيالت خاص را  ــركت كنند، به همين دليل گروه ها و تش ش

همراه خودشان مي كنند.
ــر» محمد عمراني،  ــت بش در نمايش راديويي «سرنوش
ــن جواديان، علي  ــدون محرابي، نورالدي ــي تاجمير، فري عل
ــعود زنوزي  ــن، مس زريني، محمد رضاعلي، محمد پورحس
ــداد زيادي از  ــت، رضا عمراني و تع ــتان دوس ــاز بس راد، بهن
ــي راديو بازي كردند. علي  ــدان مركز هنرهاي نمايش هنرمن
ــيبا گوينده و فرشاد آذرنيا  حاجي نوروزي صدابردار، مريم نش

افكتور، ديگر عوامل اين برنامه هستند. 

كودكان و تماشاي تلويزيون در راديو تهران
ــه «ميوه زندگي» امروز با موضوع تصحيح فرهنگ  برنام
ــاعت 11 از راديو تهران  ــون در كودكان س ــاي تلويزي تماش
ــبي تهيه كننده، آويد بزرگي  ــود. پروانه طهماس پخش مي ش
ــالم احمد بصيري و مهسا  گوينده، علي احمدي، حجت االس

جباري كارشناسان برنامه هستند.
درمان آفت در راديو سالمت

برنامه فراسو امروز در راديو سالمت با موضوع آفت دهان 
ساعت 8 و 30 دقيقه پخش مي شود.

ــگيري  ــم و پيش ــالمت جس اين برنامه كاري از گروه س
ــان آرش  ــه امروز ميزب ــت ك ــالمت اس ــبكه راديويي س ش

منصوريان، متخصص بيماري دهان است.
پدافند هوايي در راديو ايران

برنامه نگاه روز راديو ايران امروز به موضوع دستاوردهاي 
ايران در حوزه پدافند هوايي اختصاص دارد.

ــي امروز  ــي موضوعات سياس ــن برنامه  با هدف بررس اي
ــردار اسماعيلي، فرمانده قرارگاه پدافند هوايي  ميزبان امير س
ــتاوردهاي  ــت و با حضور او موضوع دس خاتم االنبيا (ص) اس
ــي مي شود كه ساعت 15 و  ايران در حوزه پدافند هوايي بررس

30 دقيقه از راديو ايران پخش مي شود.
كوله پشتي در راديو ورزش

ــه صعودهاي  ــو ورزش امروز ب ــتي رادي برنامه كوله پش
بين المللي بخصوص هيماليانوردي اختصاص دارد.

اين برنامه ساعت 18 ميزبان رضاخاني مربي كوهنوردي 
ــاي بين المللي  ــون هيماليانوردي، صعوده ــت كه پيرام اس
ــتي ها و نقاط ضعف  ــاي هيماليا و كاس ــوص به كوه ه بخص

آن مي پردازد.

قدرداني از برگزيدگان برنامه هاى تابستانى تلويزيون
در اين مراسم حجت االسالم قرائتى از برنامه سازان خواست درباره نماز فيلم و سريال بسازند

ادامه از صفحه اول
در اين مراسم، حجت االسالم والمسلمين قرائتى، خطاب 
ــما بايد بتوانيد دل ها را به  ــازان تلويزيون گفت: ش به برنامه س
ــرى برنامه و حضور دكتر  ــود جذب كنيد، زيبايى هاى ظاه خ
ــدارد، مردم بايد برنامه ها را  ــا آيت اهللا در يك برنامه تفاوت ن ي
ــند. او از برنامه سازان خواست از خدا امداد  ــت داشته باش دوس
ــتيد درباره آن  بخواهند و تاكيد كرد: اگر به چيزى معتقد نيس
ــما بايد مشكلى از  ــازيد.  وى همچنين گفت: كار ش برنامه نس
مردم حل كند. وظيفه ما ايجاد سرگرمى نيست، اگر اثرى رشد 

ايجاد نكند حتى مضر هم هست. 
ــادگى، ارزانى، تنوع ، توجه به زمان و توليد  وى بر اصل س
ــاد تاكيد كرد و افزود: از آنجا كه به فرموده امام  برنامه هاى ش
ــيما دانشگاه است حضور يك اسالم شناس،  راحل، صدا و س
مردم شناس، هنرشناس و جامعه شناس در اتاق فكر تلويزيون 
از الزامات كار است.  قرائتى از برنامه سازان تلويزيون خواست 

درباره نماز و براى نماز فيلم، سريال و برنامه بسازند. 
ــم  به فضاى  ــم در اين مراس ــالم پناهيان ه حجت االس
پررقابت دنياى رسانه اى امروز اشاره كرد و گفت: در اين شرايط  
اعتماد بينندگان به رسانه ملى مهم است. وى ايرانيان را مردمى 
ــت و افزود: مخاطب فرهيخته كسى است كه  بايد  فكور دانس
ــيد و بدانيد كه آگاهى او  ــاى رقابتى امروز مراقب او باش در دني
كم نيست و شما نبايد از مخاطب عقب تر باشيد. اين كارشناس 
ــت كه  ــانه در ادامه بهترين برنامه را برنامه اى دانس حوزه و رس
ــاهده آن را براى ديگران بازگو  مخاطب فرهيخته پس از مش
ــد. وى در خاتمه تاكيد كرد: همواره بايد قدم هاى رو به جلو  كن

برداشت، چرا كه مردم جهان منتظر پيام هاى شما هستند. 

 شادى و خنده، نياز جامعه امروز 
على دارابى، معاون رسانه ملى در امور تلويزيون هم ضمن 
تشكر از بيش از سه دهه تالش مستمر حجت االسالم قرائتى 
ــانه ملى تاكيد كرد: ايشان شاگرد واقعى امام صادق(ع)  در رس
است و همواره در نظرسنجى ها برنامه هاى هفتگي و مناسبتي 
ــورد رضايت  ــاه رمضان م ــون برنامه هاي م ــان همچ ايش

مخاطبان قرار گرفته است. 
ــم از همه برنامه سازان تلويزيون براى  دارابى در اين مراس
ــاه مبارك رمضان و  ــاخت برنامه هاى متنوع و متعدد در م س
فصل تابستان تشكر كرد و با اشاره به وحشيگرى رژيم اشغالگر 
ــازان گفت: با  ــته خطاب به برنامه س ــدس در چند ماه گذش ق
همت همه شما هنرمندان، تلويزيون با ويژه برنامه هايى مانند 
ــترك» توانست  «كودكان غزه، كودكان ايران» و «درد مش
موجى ايجاد كند كه براى نخستين بار شاهد پيام سران سه قوه 

و مسئوالن بلندمرتبه كشور بوديم.
ــان برنامه هاى ويژه  ــاه مبارك رمض ــه داد: در م وى ادام
ــحر، تالوت قرآن، مداحى و برنامه هاى كارشناسى  افطار، س
ــازمان ها و  ــود و از اين بابت از همه نهادها، س ــيار متنوع ب بس
ــكر  ــا را يارى كردند، تش ــى و حقوقى كه م ــخاص حقيق اش
ــى خوبى نيز در ماه مبارك  ــال كارهاى نمايش مى كنيم. امس

رمضان به نمايش در آمد.
ــون تصريح كرد: امروز  ــانه ملى در امور تلويزي معاون رس
ــران و سربازان اين نبرد  ــانه اى هستيم، شما افس در نبرد رس
ــتوديوها ميدان  ــران فرماندهان اين نبرد و اس ــتيد و مدي هس
ــت؛ نكته اول  ــر داش ــه را بايد مد نظ ــت. دو نكت ــگ اس  جن
ــانه گرفته است و نكته دوم  ــمن عفت جامعه را نش اين كه دش
ــه به شادى و نشاط نياز  ــتر از هميش اين كه جامعه امروز بيش
ــت و ما  ــانه ملى نيس دارد. گرچه همه اين وظيفه به عهده رس

ــكالت جدى داريم، اما تالش مى كنيم  ــاط مش در مبانى نش
همزمان با نظريه پردازى درباره نشاط برنامه سازى هم داشته 
باشيم و جامعه را به سمت شادابى سوق بدهيم. جامعه ما بايد 

هم به گذشته افتخار كند و هم به آينده اميدوار باشد. 
ــريال ماه  ــيروس مقدم كارگردان س ــم، س در ادامه مراس
رمضانى «مدينه» با اشاره به دشوارى هاى ساخت اين سريال 
ــت كه مباحث خانواده، اميدبخشى، توجه به  آن را اثرى دانس

زنان و ايجاد شغل را مد نظر قرار داده بود. 
سيدكاظم احمدزاده، مجرى شناخته شده تلويزيون نيز در 
اين مراسم با اشاره به اقبال عمومى حضور ستاره هاى هنرى 
ــن  ــقانه تمام عوامل برنامه «جش ــى، همكارى عاش و ورزش
ــمرد  رمضان» را به عنوان مولفه هاى موفقيت اين برنامه برش
ــت بين برنامه ها بود و بعد  ــانه ملى، رقاب و گفت: روزى در رس
ــا امروز صحبت از رقابت  ــبكه ها با هم رقابت مى كردند ام ش

رسانه هاست. 
ــاره برنامه  ــدزاده، رامبد جوان درب ــخنان احم ــس از س پ
ــرد و گفت: ايده  ــاره ك ــب «خندوانه» به نكاتى اش پرمخاط
ــال پيش  ــكل گرفت، و از 11 س ــال پيش ش اين برنامه 13 س
ــى و عاطفى  ــرات اجتماعى، روان ــاره تاثي ــان درب تحقيقاتم
ــتيم مقاالت بسيارى را از كلينيك ها،  ــد و توانس خنده آغاز ش

دانشكده ها و مراكز تحقيقاتى دنيا جمع آورى كنيم. 
ــكر از حمايت هاى مديران سازمان از همه  وى ضمن تش

خواست موضوع خنديدن را جدى بگيرند. 

 برگزيدگان برنامه هاى رمضان تلويزيون
ــابقات قرآن  ــد يراق بافان (مس ــابقات: مجي مجرى مس
ــكيبا (قندپهلو) /  ــهرام ش كريم)، رضا رفيع، ناصر فيض و ش

مسابقه برگزيده (امير قميشى – قندپهلو) 
ــيد كاظم احمدزاده) /  ــن رمضان (س برنامه تركيبى: جش
ــرو (عبدالكريم عرشى)، فيلم  ــتند: حديث س برنامه هاى مس
ــكيبانيا)، پشت صحنه  ــميه (محمد ش ناتمام براى دخترم س

سريال مختارنامه (ناهيد دل آگاه) 

ــن سرپرست)، شبكه  ــبكه دو (حس طرح قرآنى 1448: ش
ــرآن (محمدجواد  ــبكه ق ــا درويش نورى)، ش ــران (رض ته
قليچ خانى) / ويژه برنامه افطار: ماه عسل (احسان عليخانى) 

ــيد وحيد  ــدى، س ــبكه قرآن: ميرلوحى، اس ــت (ش ضياف
مرتضوى)

ــن سلطانى  ــبكه يك حس ــحر: ماه خدا (ش ويژه برنامه س
ــدى،  ــالم محم ــا (حجت االس ــحر اولى ه ــرى)، س  مج

كارشناس - مجرى) 
ــيم اجابت (شبكه قرآن – عليرضا قطبى، پورضرغام،  نس
سيد كمال هاشم زاده) / برنامه هاى گفت و گو محور: رهيافت  

و گفت و گوى تنهايى (شبكه 4)، اين شب ها (شبكه يك) 
ــبكه  ــازنده برنامه گل آموز (ش ــه كودك: عوامل س برنام
ــبكه جام جم)/  آموزش) / برنامه نوجوان: بچه هاى ايران (ش
ــارف) / جدول  ــبكه قرآن و مع ــانى (ش گرافيك و اطالع رس
ــتوديويى: برنامه  ــبكه تماشا / دكور اس ــبكه 3 و ش پخش: ش
ماه عسل (شبكه 3) / ترويج مناسك: نان و كريم اهل بيت(ع) 
ــبكه 3 / تقدير ويژه از سيماى  ــب قدر: ش ــبكه تهران) / ش (ش
ــبكه تهران)، پخش (شبكه يك و دو)،  قدس: توليد و فنى (ش
فيالدلفى (فيلم تلويزيونى برگزيده)، نماآهنگ (شبكه افق)، 
ــى (شبكه يك) ديوار شكسته  مستند برگزيده، بازى انگليس
ــبكه جام جم)،  ــبكه 2)، بچه هاى غزه، بچه هاى ايران (ش (ش

درد مشترك (شبكه 2) 

 مجموعه هاى نمايشى
ــه) / كارگردان  ــاق (فاخت ــده:  داوود قچ ــده برگزي تهيه كنن
ــعيد  ــنده برگزيده:  س ــيروس مقدم (مدينه)، نويس ــده:  س برگزي
نعمت اهللا (مدينه)، بازيگران زن برگزيده: پريوش نظريه (مدينه) 
شبنم مقدمى (مدينه و هفت سنگ) / بازيگر مرد برگزيده: مهدى 
ــلطانى (هفت سنگ) / سريال برگزيده: مدينه (زينب تقوايى،  س
سيروس مقدم، سعيد نعمت اهللا، مهرداد صديقيان، مجيد صالحى، 

سعيد سياح و خشايار الوند) / پويانمايى: شهاب كسرايى 
ــبكه 3 (اجراى مناسب و صحيح سياست سيما در  طنز: ش

حوزه طنز) / خندوانه (شبكه نسيم)
سالمت محور: فردا دير است (شبكه سالمت)

ــدى عادلى،  ــح اطهرى فرد، مه ــارى قرآن كريم: صال ق
ــم،  ــالم محمد حاج ابوالقاس محمدجواد پناهى، حجت االس

محمدحسين سعيديان.
ذاكر اهل بيت: حاج سعيد حداديان، حاج محسن طاهرى، 

حاج مرتضى طاهرى، حاج حميد منتظر.
مراكز و توليت ها: موسسه قديم االحسان، مهديه تهران، 
ــتان قدس رضوى،  موسسه آقامجتبى تهرانى،  مركز قم،  آس

توليت مسجد جمكران
سخنران مذهبى: حجت االسالم قرائتى، حجت االسالم 
ــالم پناهيان،  ــالم رنجبر، حجت االس انصاريان، حجت االس

حجت االسالم كازرونى.

امين تاريخ با «گاهي به پشت سر نگاه كن» بهمن به شبكه 2 مي آيد
ــبكه دو، ديروز در پشت صحنه سريال «گاهي به  مدير ش
ــر نگاه كن» به كارگرداني مازيار ميري گفت: اين  ــت س پش

سريال بعد از دهه فجر از شبكه دو پخش خواهد شد.
ــر نگاه  ــت س ــريال «گاهي به پش به گزارش جام جم، س
ــر مي گذارد و عوامل  ــت س كن» مراحل تصويربرداري را پش
ــور دارند. امين تارخ،  ــن كارخانه توليد خودرو حض در لوكيش
ــمي و بهاره كيان افشار بازيگراني هستند كه اين  هدايت هاش
روزها در كارخانه اي كه در جاده كرج قرار دارد مقابل دوربين 
سريال گاهي به پشت سر نگاه كن رفته اند تا سه نقش  اصلي 
ــريال را رضا انصاريان براي  ــريال را بازي كنند. اين س اين س

پخش از شبكه دو تهيه مي كند.
ــيه بازديد از  ــبكه دو در حاش ــي زاده، مدير ش ــي بخش  عل
ــريال گفت: هدف اصلي ما نشان دادن  ــت صحنه اين س پش
خانواده پويا و كارآفرين در اين اثر است و محور آن با توجه به 

شعار سال يعني اقتصاد و فرهنگ شكل گرفته است. 
ــبكه دو افزود: گاهي به پشت سر نگاه كن سريال  مدير ش
ــم آن را بعد از دهه فجر  ــت و تصميم داري جان دار و خوبي اس
ــم.  در ادامه اين بازديد  ــبكه دو قرار دهي ــدول پخش ش در ج
ــريال كه  ــمت آخر اين س ــكانس 38 از قس بخش هايي از س
ــت، در حضور مدير  ــوط به كارخانه تابش (امين تارخ) اس مرب
ــكانس عالوه بر تارخ، بهاره  ــد. در اين س ــبكه دو ضبط ش ش
كيان افشار، سام كبودوند و هدايت هاشمي نيز مقابل دوربين 
رفتند. داستان اين سكانس مربوط به رفع مشكالت كارخانه و 

از سرگيري فعاليت آن براي توليد اجناس ايراني است.

 حمايت از صنعتگران ايراني
ــت كه  ــريال اس امين تارخ، يكي از بازيگران اصلي اين س
در «گاهي به پشت سر نگاه كن» نقش جالل تابش كه مدير 
يك كارخانه است را بازي مي كند كه دو دختر دارد و همسرش 

نيز فوت كرده است.

ــش در آن توضيح داد:  ــريال و نقش ــاره اين س ــارخ درب ت
ــريال يك ملودرام خانوادگي است كه نگاهي  مضمون اين س
به مسائل اجتماعي نيز دارد. پيام اصلي اين سريال حمايت از 
ــت و در آن توصيه مي شود    توليدكنندگان داخلي و ايراني اس
ــور هستند حمايت  از چنين افرادي كه در حال فعاليت در كش

بيشتري شود تا با دلگرمي كار خود را ادامه دهند.
ــريال نيز گفت: اين سريال  مازيار ميري، كارگردان اين س
ــت كه  ــود و ما نزديك 60 روز اس ــمت توليد مي ش در 30 قس
ــم و بيش از 30 درصد  ــروع كرده اي ــرداري آن را ش كار فيلمب
ــده است. وي افزود: چيزي كه براي من  كار تاكنون ضبط ش
ــريال را بپذيرم نگاه  ــد كارگرداني اين س جذاب بود و باعث ش
ويژه «گاهي به پشت سر نگاه كن» به جوانان سرزمينم است 

و اعتمادي كه به آنها مي شود.
ــختي  ــه جوانان در مواقع س ــادي كه ب ــزود: اعتم وي اف
ــود ذهن خالق آنها را كار مي اندازد و جوان ها مي توانند  مي ش
ــي كارهايي بكنند كه شايد باورش براي  با تفكر و سختكوش
ــد و از آنجا كه رسالت و وظيفه  ــخت باش ــياري از مردم س بس
ــان دهيم، ساخت اين سريال  ــت كه اين ويژگي ها را نش ماس

را شروع كردم.
وي حضور تهيه كننده خوشنامي چون رضا انصاريان را نيز 
دليل ديگري براي ساخت اين سريال دانست و گفت: داشتن 
يك گروه حرفه  اي براي ساخت چنين سريالي الزم بود كه با 
حضور تهيه كننده خوب و بازيگران حرفه اي چون آقاي تارخ 

و ديگران سختي هاي كار كم شد.
ميري در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين سريال مشاركتي 
ــترده اي براي كارخانه توليد  ــت تبليغات گس ــت و قرار اس اس
ــود، توضيح داد:  ــت، ش ــي كه محل فيلمبرداري اس خودروي
تاكنون چيزي براي تبليغات به ما ارائه نشده و قرار نيست كه 
ــتي صورت بگيرد اما بايد اين نكته را  چنين تبليغات گل درش
هم مورد توجه قرار داد كه اگر اين كارخانه خودرو سازي مكان 
تصويربرداري و لوكيشن را در اختيار ما نمي گذاشت و چند 
ــه را براي كار ما تعطيل نمي كرد هرگز اين اثر  روز كارخان

ساخته نمي شد، بنابراين بايد قدردان آنها باشيم.
ــريال به قلم محمود محمد سلطاني  فيلمنامه اين س
ــارخ و محمد  ــده و امين ت ــته ش ــعود كرمي نوش و مس
ــخصيت هاي اصلي آن  ــش ش ــالني نق متوس
ــازي مي كنند.  ــام را ب ــي جالل و احتش يعن
ــمي، اليكا عبدالرزاقي، بهاره  هدايت هاش
ــبنم  ــعيد چنگيزيان، ش ــار، س كيان افش
مقدمي، حميد ابراهيمي، ميالد رحيمي، 
ــخايي و ــعود س  امير كرباليي زاده، مس

 نگار حسن زاده از ديگر بازيگران «گاهي 
به پشت سر نگاه كن» هستند.

 محمد عليزاده 
براي «زخم» مي خواند

با پايان يافتن مراحل تصويربرداري پنج اپيزود از سريال 
زخم، خواننده تيتراژ اين سريال معرفي شد.

ــد عليزاده  ــه، محم ــبكه س به گزارش روابط عمومي ش
ــاخته  ــي تيتراژ مجموعه تلويزيوني زخم آخرين س خوانندگ
مسعود آب پرور را برعهده گرفت. ساخت تيتراژ اين مجموعه 
تلويزيوني در مرحله نگارش نت قرار دارد و طي هفته آينده در 
ــتوديو كامل مي شود. موسيقي مورد استفاده در اين تيتراژ  اس

توليدي است و از موسيقي هاي انتخابي استفاده نمي شود.
سريال زخم به سفارش ناجا در گروه فيلم و سريال شبكه 
ــود. تهيه كنندگي آن را محسن علي اكبري  ــه توليد مي ش س
ــمت  ــعيد رحماني در 13 قس برعهده دارد و فيلمنامه آن را س
ــريالي اپيزوديك است و  ــته است. زخم س 45 دقيقه اي نوش
ــش اپيزود آن دو يا سه قسمت را شامل مي شود.  هريك از ش
ــادي، محمد صادقي، برزو ارجمند، امير نوري و  همايون ارش

ليال اوتادي بازيگران اصلي اين مجموعه هستند.
ــر آبگون  ــيقي و اصغ ــاخت موس ــي پور س ــان موس آرم
ــده دارند. تدوين  ــذاري پروژه را برعه ــرداري و صداگ صداب
ــرام آب پرور ــط به ــه طور همزمان توس ــريال نيز ب ــن س  اي

 در حال انجام است.

 سريال«39 هفته»؛
آخر شهريور 

ــبكه  ــه تصويربرداري آن در ش ــه» ك ــريال «39 هفت س
ــم  ــهريور تا شش ــي ويكم ش ــيده از س ــه نيمه رس ــران ب ته
ــبكه تهران ــاع مقدس از ش ــبت هفته دف ــاه به مناس  مهرم

 به نمايش در مي آيد.
ــبكه تهران، سريال 39 هفته  به گزارش روابط عمومي ش
ــي و كارگرداني مرتضي احمدي  ــه تهيه كنندگي جمال گل ب

هرندي براي شبكه تهران توليد مي شود.
ــريال تلويزيوني «39 هفته» با بيان اين كه  تهيه كننده س
ــده و گروه  ــريال تصويربرداري ش  تاكنون 50 درصد اين س
ــازي شهرك دفاع مقدس است، گفت: براي  در حال آماده س
ــكانس هاي جنگي از فردا وارد شهرك دفاع مقدس  ضبط س
خواهيم شد. جمال گلي ادامه داد: بيشتر بازيگران اصلي اين 
ــازي مجيد مظفري نيز در  ــريال مقابل دوربين رفته اند، ب س

نقش ماشاءاهللا خان از چهارشنبه آغاز شده است.
ــوش كاردان، مريم معصومي، امين  مجيد مظفري، داري
ايماني، مجيد واشقاني، اصغر نقي زاده، فرج اهللا گل سفيدي، 
امير غريب زاده و الدن سليماني از جمله بازيگران اين سريال 

هستند كه تاكنون مقابل دوربين رفته اند.
ــال هاي حماسه و دفاع و  ــقانه از س 39 هفته روايتي عاش
ــت. اميرعلي معلم جوان مدرسه اي قديمي  قصه فاصله هاس
ــقانه با عاطفه  ــميران پس از يك ماه زندگي عاش در محله ش

به جبهه مي رود.
عاطفه روزها را به اميد بازگشت همسرش با مرور خاطرات 
ــيرين طي مي كند تا اين كه اولين نامه اميرعلي به او  تلخ و ش

مي رسد و عاطفه وارد مرحله جديدي از زندگي مي شود.

آغاز ساخت دكور «اطاق عمل» 
ــريال طنز اطاق عمل كه به كارگرداني مهران مديري  س
ــود، در مرحله ساخت دكور و  ــبكه تهران توليد مي ش براي ش

نگارش فيلمنامه است.  
ــران، تهيه كنندگي  ــبكه ته به گزارش روابط عمومي ش
سريال اطاق عمل را حميدرضا مهدوي برعهده دارد. مهدوي 
در باره اين سريال گفت:  اكنون در حال ساخت دكور سريال 
ــتان و خانه هستيم و نگارش فيلمنامه آن نيز  از قبيل بيمارس

همزمان انجام مي شود. 
ــايار الوند، الهه زارع نژاد  از نويسندگان  مهدي ژوله، خش
ــتند كه به سرپرستي مهران مديري  سريال اطاق عمل هس

فيلمنامه اين سريال را مي نويسند. 
ــمت توليد مي شود و  ــريال طنز اطاق عمل در 90 قس س

درباره اتفاقاتي است كه در يك بيمارستان رخ مي دهد.

 ديدني هاي حاشيه ارس 
در شبكه مستند

ــاري ارس به كارگرداني و طراحي رضا  ــتند سراي س مس
عباسي اواسط شهريور از شبكه مستند به نمايش در مي آيد. 
ــتان و زمستان سال  ــتند سراي ساري ارس كه تابس مس
ــد، به  ــيه رود مرزي ارس تصويربرداري ش ــته در حاش گذش
ــاني و گياهي منحصر به فردي كه در حاشيه  زندگي هاي انس
ــا آذربايجان جريان دارد، مي پردازد  ــرز ايران ب رود ارس در م
ــم نواز اين منطقه در دو  و تصاويري بكر از طبيعت زيبا و چش

فصل از سال به نمايش مي گذارد.
ــتند 75 دقيقه اي توسط محمد  ساخت موسيقي اين مس
ــده و گويندگي متن آن را بهروز رضوي  محمدعلي انجام ش

برعهده دارد.
ــنده و رضا نوروزي  ــر مجيد رضاييان به عنوان نويس  دكت
به عنوان پژوهشگر در ساخت اين مستند همكاري داشته اند. 
ــن ساخته  ــني نيز براي اين مجموعه انيميش مصطفي محس
است. از ديگر كارهاي رضا عباسي در عرصه مستند مي توان 
به لطفا با لبخند وارد شويد، جعفر آقا آكتور سينما، اندر احواالت 

گياه خوشحال و سه عكس در پنج تابلو اشاره كرد.
مستند سه تبهكار از مجموعه مكث، ساخته اسالم فتحي 
ــتند پخش  ــبكه مس ــاعت 18 از برنامه فانوس در ش امروز س
ــتگيري تبهكاران حرفه اي  ــود. اين مستند درباره دس مي ش
ــرفته ترين سالح ها و  ــت كه هشت سال در مشهد با پيش اس

وسايل گريم از طالفروشي ها سرقت مي كردند.
ــب  ــاخته نادر معصومي در اولين ش ــوين س ــتند س مس
ــتند  ــب هاي مس ــن كارگردان در برنامه ش ــت اي بزرگداش
ــعيد قطبي زاده ــردان و س ــور كارگ ــپس با حض ــش  س  پخ

 مجري - كارشناس نقد و بررسي مي شود.
ــري فيلم كوتاه  ــنواره سراس ــوين كه در هفتمين جش  س
وارش نيز خوش درخشيده است به آداب و رسوم عروسي در 
ــون اردبيل مي پردازد. سوين يك قسمت از  ميان قوم شاهس
مجموعه 13 قسمتي مستند عروسي اقوام است كه در شبكه 
ــتند و به تهيه كنندگي رضا مجلسي توليد شده است و در  مس
ــادي آور و ازدواج در يكي از نواحي  ــمت آيين هاي ش هر قس
ــوان مجموعه  ــود. اين مجموعه به عن ــي مي ش ايران بررس

مستند برتر شبكه هاي تلويزيوني در نوروز 91 انتخاب شد.
ــنبه تا چهارشنبه ساعت 23  برنامه شب هاي مستند ش

 از شبكه مستند پخش مي شود.

مهدى سلطانى براى بازى در سريال «هفت سنگ» جايزه بهترين بازيگر مرد را از آن خود كرد / عكس: سعيد خليلى - جام جم

ير بش ل شج ن ر پ يب ر
يك كارخانه است را بازي ميكند كه دو دختر دارد و همسرش 

نيز فوت كرده است.

ب ي ب ي ونچيزيبر
ــتي صو چنين تبليغات گلدرش

هم مورد توجه قرار داد كه اگر اين
تصويربرداري و لوكيشن را در
ت ــه را براي كار ما روز كارخان

ساخته نميشد، بنابراين بايد
ــريال به فيلمنامه اين س
ــته ــعود كرمي نوش و مس
ــش ــالني نق ــمتوس
ــي جالل و يعن
ــ هدايت هاش
ــا كيانافش

مقدمي، حم
امير كربال
 نگار حسن
به پشت س

ردند.
ــب  ي در اولين ش
ــتند  ـبهاي مس
ــعيد قطبيزاده س

ــري فيلم كوتاه  س
 رسوم عروسي در 
ين يك قسمت از 
 ست كه در شبكه 
ليد شده است و در 
 در يكي از نواحي 
ــوان مجموعه  عن

1 91 انتخاب شد.
3شنبه ساعت 23
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 مقابله با تحريم آمريكا 
از سوى بانك قوامين

احمدرضا خطيبى از تشكيل ستاد مقابله با تحريم غيرقانونى 
ــت: تحريم هاى آمريكا  ــال اين بانك خبر داد و گف ــكا در قب آمري
تاكنون نتوانسته خللى در روند پيشرفت و توسعه كشور ايجاد كند، 
بلكه ما را در تحقق اهداف و آرمان هاى انقالب اسالمى مصمم تر 
نموده از اين رو اين بانك براى احقاق حقوقش در قبال اين تحريم 
ــرى خواهدكرد.  ــى ذيصالح مراجعه و پيگي ــه مراجع بين الملل ب
ــتا ستادى نيز جهت  مديرعامل بانك قوامين افزود: در همين راس

پيگيرى حقوقى اين موضوع در بانك تشكيل شده است.

 اجراى طرح «سى كد»
 در بانك ملت

ــى كد» در  ــط عمومى بانك ملت از اجراى طرح «س رواب
ــگاه مشتريان اين بانك خبر داد و اعالم كرد: اين طرح با  باش
هدف ارج نهادن به مشاركت فعال اعضاى باشگاه مشتريان 
اين بانك در حوزه اقدامات امنيتى، از اول شهريور ماه جارى 

تا پايان اين ماه به اجرا گذاشته خواهد شد. 
ــور امتيازاتى را جهت  ــاس اين گزارش، طرح مذك براس
ــتگاه توليد يكبار رمز،  ــز همراه يا دريافت دس ــازى رم فعالس
ــب با مدت زمانى باقى مانده تا پايان دوره براى اعضا  متناس

در نظر گرفته است.

ــه حجم  ــركل اقتصادى بانك مركزى گفت: مقايس مدي
ــال 90 نشان مي دهد اقتصاد كشور در اين  ــور با س اقتصاد كش

مدت 9 درصد كوچك تر شده است.
ــا بيـان اين كه  ــى در گفت وگو با ايرنا، ب ــل اكرم ابوالفض
ركود 9 درصدى دوساله براى اقتصاد كشور فاجعه آميز است، 
تصريح كرد: وقتى كه نقدينگى در كشور براى مدت 20 سال 
ــاالنه 28 تا 29 درصد رشد مى كند، اين كه بگوييم سياست  س
انقباضى است، قابل قبول نيست؛ زيرا رشد نقدينگى در برنامه 
ــال گذشته كه  ــوم تا پنجم حدود 30 درصد بوده و در يك س س
ــود را بر متغيرهاى پولى افزايش داد،  ــك مركزى كنترل خ بان

اين شرايط به سمت انضباط پولى حركت كرد.
ــده و ميزان  ــهيالت بانكي پرداخت ش وي اظهار كرد: تس
ــده؛ به نحوى كه سال گذشته 236 هزار ميليارد  آن نيز كم نش
ــد 20/8 درصدى نسبت  ــهيالت ارائه شده كه رش تومان تس
ــمت  ــته ضمن آن كه 53/4 درصد آن به س ــال 91 داش به س

تسهيالت در گردش حركت كرده است.
ــزود: اولويت از منظر بانك مركزى و تيم اقتصادى  وى اف
ــرل نكنيم، فعاليت  ــر تورم را كنت ــت؛ زيرا اگ كنترل تورم اس
ــى به دنبال  ــكل نمى گيرد، چون در تورم باال كس توليدى ش

توليد نمى رود.
اين مقام مسئول تصريح كرد: كنترل تورم در سال هاى 92 
و 93 اتفاق افتاده و بانك مركزى مى تواند با فراغ بالى كه پيدا 

كرده، به ركود هم توجه كند.
ــهيالت 29/9  ــهم صنعت از تس ــى با بيان اين كه س اكرم
ــه بخش اصلى 52 درصد است و اين در حالى است  درصد و س
ــان از توليد ناخالص داخلى كمتر از اين رقم است،  كه سهم ش
ــت ابتدا بايد تورم كنترل مى شد  گفت: بانك مركزى معتقد اس
ــت، به همين دليل سيستم  ــور بانك محور اس و از آنجا كه كش

بانكى نمى تواند چشم خود را روى توليد ببندد.
ــمت عرضه است يا تقاضا، اظهار  وى درباره اين كه تورم س
ــد، وظيفه بانك مركزى  ــمت تقاضا باش ــكل س كرد: اگر مش
شاخص مى شود و رشد نقدينگى 29 درصد در سنوات گذشته 
به معناى بستن و جلوى پول را گرفتن نيست و مشكل از سمت 

عرضه بسيار حاد است.
ــال 90  ــبت به س ــور 9 درصد نس ــت: اقتصاد كش وى گف
ــده، يعنى جمعيت رشد خود را داشته و اقتصاد نيز  كوچك تر ش
منقبض شده است، به همين دليل رضايت براى مردم حاصل 

نشده و بايد 9 درصد رشد كنيم تا به توليد سال 90 برسيم.
ــال  ــده و س وى ادامه داد: عالئمى از خروج از ركود ديده ش
ــد اقتصادى 1/9ـ درصد و در سال  ــته اعالم شد نرخ رش گذش
ــده  ــيار بهتر ش 93 و فصل بهار ارقام متفاوت و اوضاع نيز بس

ــاس گروه نفت 3/6 درصد در فصل چهارم  است. برهمين اس
رشد مثبت داشته و گـــــــروه صنايع و معادن كه در فصل 
اول 7ـ بوده، به 0/8 درصد و رشد اقتصادى در فصل چهارم به 

1/1ـ درصد رسيده است.
ــز عالئم خروج از  ــال جارى ني ــى تصريح كرد: در س اكرم
ــده؛ به نحوى كه در عملكرد توليد خودرو در سه  ركود ظاهر ش
ــال 79/8 درصد در توليد انواع خودروي سبك  ماهه ابتداى س
و سنگين رشد داشته ايم كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل 
ــت. همچنين در توليد سوارى رشد  50/7 درصد منفى بوده اس
70/5 درصدى يا در توليد فوالد خام شاهد رشد 11/9 درصدى 
ــال گذشته  ــال بوديم كه البته اين رقم س ــه ماهه اول س در س

1/3 درصد بوده است.مديركل اقتصادي بانك مركزي با بيان 
ــاله جديدى در  ــد نقدينگى 28 تا 30 درصدي مس اين كه رش
ــت، اما تركيب آن از اهميت زيادى برخوردار  اقتصاد ايران نيس
است، گفت: زمانى كه اجزاى نقدينگى را بررسى كرديم، پايه 

پولى و مسكن مهر به عنوان مهم ترين عامل شناسايى شد.
ــى بانك مركزى در  ــار كرد: بنابراين برنامه اصل وى اظه
ــود؛ البته اين  ــكن مهر ب ــع حل و فصل موضوع مس آن مقط
ــزى در دولت قبل به آن  ــث موضوعى نبود كه بانك مرك بح
نپرداخته باشد و در همين خصوص هشدارهاى جدى در سطح 
ــى داده بود؛ زيرا معنايى ندارد كه بانك مركزى وارد  كارشناس

طرح هايى با مدت زمان 15 تا 20 سال شود.

 براي افزايش نرخ سود بانكي، عالمت نداديم
ــى درخصوص تاثير تعيين نرخ  ــخ به پرسش اكرمي در پاس
ــرار گرفتن براى  ــاركت و مبنا ق ــود 23 درصدى اوراق مش س
ــود در بانك ها و تاثير اين امر در فضاى ركودى  افزايش نرخ س
ــت و  ــخصى نيس اقتصاد افزود: بانك مركزى دنبال منافع ش
ــت  ــاوت عملكرد بانك مركزى با بانكدارى تجارى اين اس تف
كه در بانكدارى تجارى به دنبال حداكثر كردن منافع صاحبان 
سهام هستيم و اين امر طبيعى است، اما بانك مركزى به هيچ 
وجه و به هيچ دليل به دنبال كسب سود نيست؛ زيرا اين بانك 
نهاد حاكميتى است و تمام آحاد جامعه از تصميم بانك مركزى 

متاثر مى شوند.
ــن تصور را كه نرخ بانك مركزى رقيب قيمت ها در  وى اي
ــتباه دانست و گفت: بانك  ــت، امرى اش بانك هاى تجارى اس
مركزى سال گذشته تصميم گرفت به عنوان نهاد سياستگذار 
ــاركت عرضه كند كه با تورم بيش از 37 تا 38  پولى اوراق مش
ــد؛ زيرا هدف از فروش  ــدى بتواند نقدينگى را جذب كن درص

اوراق مشاركت در بانك مركزى تامين مالى نيست.
اين مقام مسئول با تاكيد بر اين كه در آن زمان در كميسيون 
ــد كه با توجه به نرخ  اعتبارى بانك مركزى تصميم گرفته ش
ــاركت  ــود اوراق مش 22 درصدى در بانك هاى تجارى نرخ س
ــود تا بانك مركزى بتواند در زمانى خاص  23 درصد تعيين ش
ــزار ميليارد ريال منابع را جذب كند، اظهار كرد: برهمين  50 ه
اساس قرار بود پايه پولى را به حدود 5 درصد برسانيم؛ زيرا پايه 

پولى متاثر از نقدينگى تورم را كاهش مى دهد.
ــت، اما  ــح كرد: بانك مركزى دنبال رقابت نيس وى تصري
عده اى درباره نرخ 23 درصدى اوراق مشاركت شانتاژكارى و 
متناسب با اين رقم، نرخ هاى جديدى اعالم كردند و پيشنهاد 
دادند تا مردم پول هاى خود را از بانك ها دريافت نكنند تا اوراق 

مشاركت خريدارى كنند.
ــا تاكيد بر اين كه  ــادي بانك مركزي  ب ــركل اقتص مدي
ــيگنالى به افزايش نرخ  ــاركت هيچ س تعيين نرخ اوراق مش
ــال 90 در  ــود بانكى نداد، گفت: بانك مركزى در دى س س
ــت بانك ها را در تعيين نرخ سود سپرده  اقدامي انقالبي، دس
آزاد گذاشت و بانك ها نيز در چند ماه اول خوب عمل كردند، 
اما وقتى تورم روند فزاينده به خود گرفت، نرخ ها ديگر جذاب 

نبود و دوباره افزايش يافت.
ــاتى كه از بانك مركزى  اكرمى تصريح كرد: برخى موسس
ــتند، نرخ هاى بااليى را  ــوز ندارند و در تعيين نرخ آزاد هس مج
پيشنهاد دادند و بانك ها نيز براى جلوگيرى از خروج سپرده ها 
مجبور شدند در جنگ نرخ، مشاركت كنند و نرخ ها به سمت و 

سويى رفت كه شاهد آن بوديم.

اقتصاد كشور 9 درصد كوچك تر شده است
مدير كل اقتصادي بانك مركزي :

اولويت بانك مركزى و تيم اقتصادى دولت، كنترل تورم است / عكس: جام جم 

 الحاقيه بيمه شخص ثالث را
 حتما تهيه كنيد 

ــركت بيمه ايران در باره ضرورت تهيه الحاقيه  مديرعامل ش
ــدار داد و گفت: نرخ ديه در ماه هاي حرام  ــخص ثالث هش بيمه ش
افزايش مي يابد و از رانندگان وسايل نقليه موتوري مي خواهيم هر 

چه سريع تر براي دريافت الحاقيه اقدام كنند.
ــال را در ماه هاي حرام 200 ميليون  قوه قضاييه نرخ ديه امس
ــال  ــتر از پارس تومان تعيين كرده كه حدود 50 ميليون تومان بيش
ــت. رجب، ذي القعده، ذي الحجه و محرم؛ ماه هاي حرام سال  اس
است. به گزارش واحد مركزي خبر، محمود امرالهي تصريح كرد: 
اگر الحاقيه را تهيه نكنيد در صورت بروز حادثه نمي توانيد خسارت 
كامل دريافت كنيد. وي افزود : هنوز نيمي از بيمه گزاران بيمه ايران 

براي دريافت الحاقيه مراجعه نكرده اند.

 سرمايه بانك هاي دولتي
 85 درصد افزايش مي يابد

معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اين كه طبق برنامه دولت 
سرمايه بانك هاي دولتي در مدت سه سال 23 هزار ميليارد تومان 
ــي، دارايي هاي مازاد  ــعه مل افزايش مي يابد، گفت: صندوق توس
بانك ها، فروش سهام شركت هاي قابل واگذاري و حساب ذخيره 

ارزي، منابع در نظر گرفته شده براي اين امر است.
ــزار ميليارد تومان،  ــرمايه بانك ملي حدود ده ه هم اكنون س
ــاورزي 3000 ميليارد  ــكن 3300 ميليارد تومان، كش ــك مس بان
ــاون 520 ميليارد  ــعه تع ــپه 7200 ميليارد تومان، توس تومان، س
تومان صنعت و معدن 2400 ميليارد تومان و بانك قرض الحسنه 
مهر ايران 800 ميليارد تومان است.به اين ترتيب مجموع سرمايه 
ــت  هفت بانك دولتي هم اكنون 27 هزار و 220 ميليارد تومان اس
ــده، سرمايه بانك هاي دولتي در مدت  كه با رقم در نظر گرفته ش

سه سال بيش از 100 درصد افزايش مي يابد.
شاپور محمدي در گفت وگو با فارس، با اشاره به طرح افزايش 
ــروج غيرتورمي از ركود،  ــرمايه بانك هاي دولتي در اليحه خ س
ــرمايه بانك هاي دولتي  ــار كرد: دولت تنها براي افزايش س اظه
ــط مجمع  ــم بگيرد و بانك هاي خصوصي توس ــد تصمي مي توان

عمومي و هيات مديره تصميم گيري خواهد شد.
ــرمايه بانك ها منابع مختلفي در  ــزود: براي افزايش س وي اف
ــده و با توجه به اين كه تبديل آنها نياز به زمان دارد،  نظر گرفته ش
ــال انجام  ــه س ــرمايه ها تدريجي و در مدت دو س روند افزايش س
خواهد شد.معاون اقتصادي وزير اقتصاد تصريح كرد: براي اين كه 
ــرمايه بانك هاي دولتي به حد استاندارد برسد، 23 هزار  كفايت س
ميليارد تومان در نظر گرفته شده و قطعا اين منابع به صورت نقدي 

تامين خواهد شد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه منابع افزايش سرمايه بانك ها 
از كدام محل تامين مي شود، گفت: منابع مختلفي از جمله صندوق 
توسعه ملي، دارايي هاي مازاد بانك ها، فروش سهام شركت هاي 
ــاب ذخيره براي افزايش سرمايه بانك هاي  قابل واگذاري و حس

دولتي در نظر گرفته شده است.

آمادگي وزارت نفت براي تامين 
گاز مورد نياز براي برق صادراتي

ــالم كرد، آمادگي  ــار اطالعيه اي اع ــت با انتش وزارت نف
ــدف صادرات ــرق با ه ــد ب ــراي تولي ــاز ب ــورد ني  دارد گاز م

 را تامين كند.
ــق بند 13  ــه منظور تحق ــانا، وزارت نفت ب ــزارش ش ــه گ ب
سياست هاي اقتصاد مقاومتي، تنوع بخشي به روش هاي صادرات 
ــاركت  ــرق، برنامه مدوني را براي مش ــش صادرات ب گاز و افزاي

سرمايه گذاران توانمند در زمينه احداث نيروگاه اعالم كرد.
ــاس اين گزارش؛ وزارت نفت مسئوليت تامين گاز مورد  بر اس
ــدف صادرات را به مقدار و در نقطه مورد  ــاز براي توليد برق با ه ني
ــق بر عهده خواهد گرفت و اين گاز را به عنوان آورده تحويل  تواف

سرمايه گذار خواهد داد.
براين اساس تمامي مسئوليت هاي مربوط به سرمايه گذاري 
ــب  ــراي تبديل گاز به برق با راندمان حرارتي مورد توافق، كس ب
مجوزهاي الزم براي احداث نيروگاه و تاسيسات الزم براي انتقال 
ــرمايه گذار  ــور هدف بر عهده س ــادرات برق توليدي در كش و ص
ــرمايه گذار  ــئوليت س خواهد بود.اين گزارش ضمن تاكيد بر مس
ــرارداد نهايي  ــروگاه مي افزايد: ق ــي احداث ني ــراي تامين مال ب
ــاركت وزارت نفت و  ــرق توليدي از طريق مش ــراي صادرات ب ب

سرمايه گذار امكان پذير خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، قيمت سوخت تحويلي به سرمايه گذار 
ــوخت  ــعه در خصوص س با رعايت مفاد قانون برنامه پنجم توس
ــرمايه گذار از قيمت  ــهم س غيريارانه اي امكانپذير خواهد بود.س
ــرق در هر  ــا قيمت فروش ب ــب ب ــروش برق صادراتي، متناس ف
ــر هزينه تبديل، انتقال و بازاريابي به عالوه  بازار هدف پس از كس
ــهم طرف ديگر  ــت و مابه التفاوت اين مبلغ س ــود متعارف اس س
ــركت ملي گاز) خواهد بود. براين اساس  ــركت ملي نفت يا ش (ش
ــركت هاي ايراني و خارجي مي توانند براي  عالقه مندان اعم از ش
ــنبه بيست و دوم شهريور به شركت  ــب اطالعات بيشتر از ش كس

ملي صادرات گاز ايران مراجعه كنند.

مهلت دولت به برخي تسهيالت گيرندگان 
از حساب ذخيره ارزي

هيات وزيران با اصالح يكي از مصوبات هيات امناي حساب 
ذخيره ارزي، براي برخي تسهيالت گيرندگان از اين حساب مهلت 

مجدد در نظر گرفت.
ــاب  ــاني دولت، هيات امناي حس به گزارش پايگاه اطالع رس
ــتم مرداد 1393 كميسيون اقتصاد به  ــه بيس ذخيره ارزي در جلس
ــتناد ماده 85 قانون برنامه پنجم  ــنهاد بانك مركزي و به اس پيش
ــماره 49854/183302 مورخ  ــعه مصوب 1389 مصوبه ش توس
ــفند 1392 هيات امناي حساب ذخيره ارزي را اصالح  يازدهم اس
ــاس مهلت مقرر در بند يك و تبصره هاي 2 و 4 آن  كرد.بر اين اس
تا پايان آبان 1393، در تبصره يك بند يك تا پايان بهمن 1393 و 

در بند 5 تا پايان سال 1393 تمديد مي شود.
بر اين اساس، تسهيالت گيرندگاني كه تسهيالت آنها تا پايان 
ــد، در صورت ارائه تقاضا به  ــس قرار دارن ــان 1393 در دوره تنف آب
ــمول  ــده (پايان آبان 1393) مش بانك عامل ظرف مهلت ياد ش
ــاط مندرج در  ــدن مدت بازپرداخت اقس بهره مندي از دو برابر ش

مصوبه اركان اعتباري بانك عامل خواهند شد.
ــي كه وفق  ــهيالت گيرندگان ــه دولت، تس ــاس مصوب براس
مهلت هاي مقرر در مصوبه مذكور تقاضاي خود را به بانك عامل 
ــبات و انعكاس نتايج حاصله  ارائه و بانك عامل نيز با انجام محاس
ــهيالت گيرندگان مذكور را در استفاده  به متقاضيان، تكليف تس
ــده معين و اسناد/ قرارداد مربوط را تنظيم  از مزاياي مصوبه ياد ش

نموده اند، از شمول اين مصوبه مستثنا هستند.

ــت:  ــور گف ــالب كش ــركت آب و فاض ــل ش مديرعام
ــات وزيران كرده ايم كه  ــس مصوبه اي را تقديم هي پيش نوي
ــرد و به اخطارها توجه  ــتركي بيش از الگو مصرف ك اگر مش
نكرد در قالب اين مصوبه، آب واحد مسكوني اش قطع شود و 

جريمه پرمصرف ها نيز در اين مصوبه ديده شده است.
ــتي خبري  ــنيم، حميدرضا جانباز در نشس به گزارش تس
اظهار كرد: برخي مراجع رسمي اعالم كردند كه در يك دوره  
ــتيم، مطالعات جامع آب كشور به  ــي ساله خشكسالي هس س
اين شركت ابالغ شده و تالش مي كنيم در يك افق بيست و 

پنج ساله راهكارهاي تأمين آب شرب كشور را ببينيم.
ــئول با بيان اين كه حجم توليد آب در كشور  اين مقام مس

ــته به حدود 5/6 ميليارد مترمكعب رسيد،  در يك سال گذش
ــر برنامه هاي  ــد آب، حتما بايد فك ــت: با اين ميزان تولي گف

بلندمدت در تأمين آب شرب كشور باشيم.
ــال 93 پيش بيني گرماي  جانباز با بيان اين كه پيش از س
تابستان و پيك مصرف آب در اين فصل ديده شده بود، اذعان 
ــات بحران آب تشكيل شد و برنامه  كرد: از همان موقع جلس
ــديم در  ــور تدوين كرديم و موفق ش جامعي را براي كل كش

جايي از كشور در تأمين آب به جيره بندي نرسيم.
ــي مردم و  ــال با همراه ــتان گرم امس ــزود: تابس وي اف
ــختي گذشت و براي تابستان 94  ــده به س تمهيدات ديده ش
ــركت مديريت منابع آب در  ــر اعالم پيش بيني هاي ش منتظ

ــدها در ميانه آبان خواهيم بود تا در همان  خصوص حجم س
ــور در سال 94 را تدوين و  ــرب كش زمان برنامه ريزي آب ش

ابالغ كنيم.
ــتاها  ــان اين كه در بخش روس ــئول با بي ــن مقام مس اي
ــكالت ما بسيار زياد بوده، گفت: به حدود 5700 تا 6500  مش
ــتاي كشور به فراخور ميزان بارش و در فصول مختلف،  روس
آبرساني سيار انجام مي شود كه با اين روند، به اهداف برنامه 
ــش 92 درصدي جمعيت روستايي بهره مند از  پنجم كه پوش

شبكه آب است، نخواهيم رسيد.
ــهري كه  ــوص آخرين وضع 12 كالنش ــاز در خص جانب
داراي بحران آبي اعالم شده بود، افزود: اين 12 كالنشهر را 
ــاس ميزان كمبود توليد نسبت به مصرف  ــه دسته بر اس به س
ــيم كرده ايم به طوري كه هم اكنون شهرهاي كرمان و  تقس
اصفهان در وضعيت قرمز و شهرهايي نظير تهران در وضعيت 

زرد هستند ديگر شهرها مشكلي در توليد ندارد.
ــاره به  ــور با اش ــركت آب و فاضالب كش مديرعامل ش
اين كه حجم سدهاي الر و لتيان در شرق تهران در پايين تر 
ــت كه اگر  ــد قرار دارد، تصريح كرد: پيش بيني ما اين اس ح
ــب در باالدست اين سدها نداشته  پاييز امسال بارش مناس
باشيم يا كاهش مصرف توسط مردم اعمال نشود، تهران در 
پاييز به وضعيت قرمز نزديك خواهد شد.جانباز در خصوص 
ــور نيز گفت: در سال 92 ميزان  ميزان هدر رفتن آب در كش
ــبكه هاي آب شرب 24/7 درصد بود كه  هدررفت آب در ش
از اين رقم 13/3 درصد ميزان هدر رفت واقعي و 9/8 درصد 

ميزان هدررفت ظاهري بوده است.
ــور بسيار  ــتاهاي كش وي افزود: ميزان هدر رفت در روس
باالتر از اين رقم است كه به دليل فرسودگي زياد در لوله هاي 
ــاي هادي و  ــتن طرح ه ــده و تطابق نداش ــال نصب ش انتق
طرح هاي احداث لوله هاي انتقال بوده كه موجب جابه جايي 

متعدد لوله ها در يك روستا شده است.

جريمه مشتركان پرمصرف آب روي ميز دولت
حجم توليد آب در كشور در يك سال گذشته به حدود 5/6 ميليارد مترمكعب رسيد كه بايد به فكر برنامه هاي بلند مدت در تامين آب باشيم

طرح جديد دولت براي گسترش 
حضور سرمايه گذاران خارجي

ــعه تجارت از طرح جديد دولت براي  ــازمان توس رئيس س
تشويق حضور سرمايه گذاران خارجي در ايران خبر داد.

ــازمان توسعه تجارت، ولي اهللا  به گزارش روابط عمومي س
ــيه نشست هماهنگي كميسيون مشترك  افخمي راد در حاش
ايران و ونزوئال، با تاكيد بر نقش جذب سرمايه گذاري خارجي 
ــور اظهار كرد: دولت  ــش ظرفيت هاي اقتصادي كش در افزاي
ايران براي رونق سرمايه گذاري خارجي برنامه هاي تشويقي 

تدوين كرده است.
وي افزود: با تزريق منابع جديد به چرخه اقتصادي و تقويت 

بنيه توليدي كشور، صادرات غيرنفتي افزايش خواهد يافت.
ــترهاي جذب  ــاد بس ــت در ايج ــدام دول ــي راد اق افخم
ــت:  ــرد و گف ــي ك ــد ارزياب ــي را مفي ــرمايه گذاري خارج س
ــهيالت سرمايه گذاري در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه  تس
سرمايه گذاران را از معافيت مالياتي و سهولت در صدور رواديد 

بهره مند كرده از اقدامات موثر در اين زمينه است.
ــازمان توسعه تجارت، سرمايه گذاري در ايران را  رئيس س
ــت و ادامه  داد: ايران با توجه به منابع  ــان و كم هزينه دانس آس
ــراوان، موقعيت  ــوع اقليمي، نيروي كار ف ــار، تن طبيعي سرش
ــايگي با كشورهاي آسياي مركزي و خليج  جغرافيايي و همس

فارس، مقصد ايده آلي براي سرمايه گذاران خارجي است.
ــهيل سرمايه گذاري  وي افزود: تدبير ديگر دولت براي تس
ــب هيات دولت  ــه بتازگي به تصوي ــت ك خارجي، طرحي اس
ــت مبني بر اين كه اگر خارجي ها در ايران كارخانه  ــيده اس رس
ــدازي و 30 درصد محصول توليدي خود را صادر كنند از  راه ان

50 درصد معافيت مالياتي برخوردار مي شوند.
ــورهاي اروپايي براي  ــاره به تمايل كش ــي راد با اش افخم
همكاري با ايران اضافه كرد: ترغيب خارجي ها براي تاسيس 
ــور  ــه در ايران، فناوري خارجي را به كش ــدازي كارخان و راه ان
ــاد مي كند كه به تقويت  ــل و فضاي رقابتي مفيدي ايج منتق
توان توليدي و افزايش كيفيت محصوالت توليدي و در نتيجه 

افزايش صادرات منجر مي شود.

ــواحل شركت  ــي رودخانه ها و س مديركل دفتر مهندس
ــت منابع آب ايران از معرفي حدود 13 هزار كيلومتر  مديري
ــناد و امالك براي  ــازمان ثبت اس ــم رودخانه ها به س حري

جلوگيري از نقل وانتقال سند و ساخت  و ساز خبر داد.
ــرو، غزاله  ــاني وزارت ني ــزارش پايگاه اطالع رس به گ
ــم رودخانه، تاالب  ــرد: زمين هاي حري ــري اظهار ك جعف
ــود و حفظ آنها از لحاظ  ــوب مي ش و درياچه ها انفال محس
ــردم بايد به طور  ــع آب و منابع طبيعي كه م ــت مناب مديري
ــوند، داراي  ــن منابع بهره مند ش ــترك از اي ــان و مش يكس

اهميت است.
وي تصريح كرد: تعيين عرض بستر حريم رودخانه ها با 
مطالعه هاي فني، نقشه برداري و سيالب هاي بيست وپنج 

ساله رودخانه ها مشخص مي شود.
ــتر حريم  ــن حد بس ــه تعيي ــا ب ــه داد: م ــري ادام جعف
ــتيم  ــزم هس ــم مل ــي و دائ ــك، فصل ــاي خش رودخانه ه
ــور  ــير رودخانه اي كه در كش ــر مس ــزار كيلومت و از 145 ه
ــورد ــر آن را م ــزار كيلومت ــون 38 ه ــود دارد، تاكن  وج

 مطالعه قرار داده ايم.
ــتر رودخانه ها عموما  ــا بيان اين كه تعيين حد بس وي ب
ــمت هايي كه مورد مطالعه  ــت، اظهار كرد: قس هزينه بر اس
قرار نگرفته است، براي شركت هاي آب منطقه اي به ازاي 

هر كيلومتر دو تا 2/5 ميليون تومان هزينه دربردارد.
ــواحل شركت  ــي رودخانه ها و س مديركل دفتر مهندس
ــه كاهش خطر  ــا بيان اين ك ــع آب ايران ب ــت مناب مديري
ــازه اي در حال پيگيري  ــيل از دو جنبه سازه اي و غيرس س
ــازه اي است،  ــت، افزود: ديدگاه جهاني مديريت غيرس اس
ــردم از رودخانه ها ــراي اين كه م ــازي ب ــي فرهنگ س  يعن

 فاصله بگيرند.
جعفري گفت: هر كيلومتر ديواره سازي رودخانه ها براي 
ــيل يك تا دو ميليارد تومان هزينه دارد كه  جلوگيري از س
ــردم نيازي به اين هزينه ها  ــازي و همكاري م با فرهنگ س

نخواهد بود.
ــري از متصرفان در  ــا بيان ايـــــــن كه يك س وي ب
ــد، تصريح كرد: مردم  ــند مالكيت دارن حريم رودخانه ها س
ــناد غيررسمي دارند كه ما را با چالش هاي زيادي  اغلب اس

روبه رو كرده است.
جعفري با بيان اين كه حفظ بستر حريم رودخانه ها يك 
ــازماني است، خاطرنشان كرد: ما حدود 13  بـــرنامه فراس
ــازمان ثبت اسناد و  هزار كيلومتر از حريم رودخانه ها را به س
امالك تحويل داده ايم كه در نقشه هايشان پياده كنند تا از 
ــند و هر مجوزي براي ساخت  و ساز  هرگونه نقل وانتقال س

در اين محدوده جلوگيري شود.

ــزي با اعالم روايت جديدي از  ــين  بانك مرك رئيس كل پيش
بحران ارزي سال 91 كه به دو برابر شدن ناگهاني قيمت ارز منجر 
ــد، گفت: كاهش صدور نفت به خاطر تحريم ها و كمبود ارزي  ش

ناشي از آن، نرخ ارز و نرخ تورم را باال برد.
ــكوت  ــود بهمني در گفت وگو با مهر در مورد داليل س محم
ــكوت به اين دليل بود  ــته اظهار كرد: اين س خود در ماه هاي گذش
كه نمي خواستم در كار دوستان بسيار محبوبم دخالت كنم و بعضا 

مواردي را كه موردنظر آنها نباشد ، مطرح كنم.
ــور در زماني كه وي زمامدار  ــاره به وضع تورمي كش وي با اش
ــال هاي 90 و 91  ــود، عنوان كرد: در س ــت بانك مركزي ب رياس
ــه 2477 تومان ناگهان افزايش يافت كه دليل  ــرخ ارز از 1226 ب ن
ــور به دليل تحريم هاي اعمال  اصلي آن كاهش صدور نفت كش

شده بود.
ــه اين كه در اين  ــاره ب ــين بانك مركزي با اش رئيس كل پيش
حالت درآمدهاي نفتي(ارزي) كشور به يكباره به 40 درصد كاهش 
يافت، بيان كرد: در اين حالت قيمت مواد اوليه واردات و مواد اوليه 
كارخانجات با افزايش نرخ مواجه شد، زيرا كشور با كاهش ميزان 

ارز و در نتيجه افزايش نرخ ارز مواجه شد.
بهمني، يكي از داليل اصلي افزايش نرخ ارز را در آن شرايط، 
«كمبود ارز» دانست و تصريح كرد: در اين وضع مسائل تحريم، 
تحريم بانك مــــركزي و نظام بانـــكي كشور و مشكالت 

نقل و انتقال پولي كشور مزيد بر علت بود و در عين حال تحريم طال 
هم اعمال شد.رئيس كل پيشين بانك مركزي ادامه داد: ما مجبور 
ــرايط اداره كنيم و بخوبي هم اداره  ــور را با تمام اين ش بوديم كش
كرديم، اما افزايش قيمت ارز به يكباره باعث شد كه نقدينه خواهي 
ــي واحدهاي توليدي ما اگر با صد ميليون يا  ــه باال برود، يعن جامع
ــتند نيازهاي خود را تامين كنند، تنها با 40-50  ميليارد مي توانس

درصد ظرفيت كار مي كردند.
ــام نقدينگي مواجه  ــر واحدهاي توليدي با اتم ــزود: اگ وي اف
ــته هزينه  ــدند، مجبور بودند كه با همان پولي كه در گذش مي ش
مي كردند، نصف كاال و مواد اوليه موردنياز خود را خريداري كنند. 
تهيه نصف كاالها باعث مي شد كه ظرفيت توليد كاهش پيدا كند، 

اما ما بدرستي نقدينگي واحدهاي توليدي را تامين كرديم.
ــتيم، بايد  ــه امروز با آن مواجه هس ــي گفت: ركودي ك بهمن
ــت كه  ــديم، دليل آن هم اين اس ــال قبل با آن مواجه مي ش دو س
نقدينه خواهي جامعه مانند افزايش نرخ ارز ناگهان دو برابر شد، اما 
ــال 88-89 را تك رقمي كنيم و آن را به  ــتيم نرخ تورم س ما توانس
حدود 9/8 درصد برسانيم اما مجددا اين نرخ در سال 89 به حدود 

بيش از 12 درصد رسيد.
وي اضافه كرد: با اجراي هدفمندي يارانه ها و تحريم هايي كه 
به آن اشاره شد، تورم در پايان سال 91 به 30/5 درصد رسيد. اين 

كار را ما در مقابل نجات واحدهاي توليدي انجام داديم.

روايت بهمني از علت 2 برابر شدن نرخ ارز در سال 91ممنوعيت نقل وانتقال سند در حريم رودخانه ها

اموال اميرمنصور آريا 
قيمت گذاري مي شود

ــازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي از  مديرعامل س
ــي از اموال اميرمنصور آريا به اين سازمان از سوي  اعالم بخش
ــتگاه قـــضايي براي ارزش گذاري و طي مراحل قانوني  دس

آن خبر داد.
ــير محمدي در نشستي خبري به  ــنا، اردش به گزارش ايس
ــبت هفته دولت با بيان اين كه اين اموال شامل 40 ملك  مناس
و سهم 27 درصدي شركت ملي فوالد خوزستان است، گفت: 
اكنون مراحل قانـــــوني اين كار در حال طي  شدن است كه 

به محض مشخص شدن به اطالع مي رسد.
ــال در حال  ــوال اظهار كرد: فع ــن ام ــاره ارزش اي وي درب
ــتيم، بنابراين تا قطعي شدن رقم ارزش  ــبه ارزش هس محاس

اجازه دهيد رقمي اعالم نشود.
ــازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي با  مديرعامل س
بيان اين كه تمامي داروهاي قاچاقي كه به ما اعالم شده بدون 
ــود، تصريح كرد: با توجه به اين كه دارو  ــتثنا منهدم مي ش اس
ــت تمامي داروهايي را كه  ــيار خاص و حساس اس كااليي بس
از مبادي غيررسمي وارد مي شود منهدم مي كنيم، زيرا ممكن 

است به سالمت جامعه آسيب برساند.
محمدي خاطرنشان كرد: در عين حال اگر سازمان غذا و دارو 
اعالم آمادگي كند ما تمام داروها را به صورت رايگان در اختيار 
ــد، اما  ــرار مي دهيم تا در صورت امكان به مصرف برس ــا ق آنه
سازمان غذا و دارو نيز با توجه به اين كه مبدا ورود دارو مشخص 

نيست، به هيچ وجه اجازه اين كار را نمي دهد.
وي با بيان اين كه در پنج ماهه نخست امسال 96 ميليارد تومان 
ــده و به فروش رسيده  است،  ــده، تعيين تكليف ش از اموال اعالم ش
گفت: از اين مقدار 73 ميليارد تومان اموال منقول و 23 ميليارد تومان 
ــبت به مدت مشابه سال گذشته تعيين  غيرمنقول بوده كه نس

تكليف اموال رشد 10 درصدي داشته است.

پرداخت 32 هزار و 700 ميليارد 
تومان سود به سهامداران بورس

ــاالنه خود كه تا پايان  ــركت هاي بورسي در مجامع س ش
ــال برگزار كردند، بيش از 327 هزار ميليارد ريال از  مرداد امس

درآمد واقعي خود را ميان سهامداران تقسيم كرده اند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني بازار سرمايه، 225 شركت 
ــي در برابر تحقق درآمد بيش از 396 هزار و 743 ميليارد  بورس
ــزار و 975 ميليارد ريال را در مجامع خود  ــال، بالغ بر 327 ه ري
ــد از كل درآمد واقعي اين  ــد كه معادل 80 درص ــيم كردن تقس

شركت هاست.
ــتخراج ذغال سنگ 126 درصد، محصوالت چوبي 100  اس
درصد، كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته به آن 99 درصد و 
ديگر واسطه گري هاي مالي 96 درصد از درآمد واقعي خود را به 
سهامداران پرداخت كردند تا در صدر تقسيم سود شركت هاي 
بورسي قرار گيرند.در ميان صنايع بورسي، گروه فرآورده هاي 
ــود را به حساب  ــته اي، بيشترين س نفتي، كك و سوخت هس

سهامدارانش واريز كرده است.

ــركت حاضر در گروه فرآورده هاي نفتي 69 هزار  هفت ش
ــه 82 درصد آن  ــت آوردند ك ــود به دس و 969 ميليارد ريال س
ــان  ــادل 57 هزار و 220 ميليارد ريال را ميان سهامدارانش مع

تقسيم كردند.
فلزات اساسي با تقسيم سود 54 هزار و 347 ميليارد ريال و 
بانك ها، موسسات اعتباري و ديگر نهادهاي مالي با 47 هزار و 

603 ميليارد ريال در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
مخابرات با 42 هزار و 360 ميليارد ريال، استخراج كانه هاي 
ــيميايي با  فلزي با 34 هزار و 311 ميليارد ريال، محصوالت ش
30 هزار و 207 ميليارد ريال، شركت هاي چند رشته اي صنعتي 
ــزار و 500 ميليارد ريال و مواد و محصوالت دارويي با  ــا 19 ه ب
ــترين  ــتم بيش 8613 ميليارد ريال در مكان هاي چهارم تا هش

سود تقسيمي ايستاده اند. 
ــركت بورس اعالم  ــار و اطالعات معاونت بازار ش اداره آم
ــط سود تقسيمي هر سهم تا پايان مردادماه امسال  كرد: متوس
به رقم 591 ريال رسيد.براين اساس،متوسط درآمد واقعي هر 
ــي كه تا مردادماه 93 مجامع خود را  ــهم شركت هاي بورس س
برگزار كردند رقم 715 ريال است كه شركت ها به طور متوسط 

591 ريال را در مجامع خود تقسيم كرده اند.
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تمجيد سردار سينماي دفاع مقدس از رسانه ملي طرح بزرگ قرآنى 1448
ابراهيم حاتمي كيا: ضرغامي با غيرت پاي «چ» ايستاد

ابراهيم حاتمي كيا، نويسنده و كارگردان شناخته شده سينما 
ــتانه ورود فيلم «چ» به شبكه نمايش خانگي به نقش موثر  درآس
تلويزيون در هرچه بيشتر ديده شدن و موفقيت اين اثر سينمايي 
اشاره كرد و گفت: خدا را شاكرم رسانه ملي و بويژه آقاي ضرغامي 

با غيرت پاي اين فيلم ايستادند.
ــينماي مقاومت  به گزارش جام جم، كارگردان صاحب نام س
ــاره دل عالقه مندان  ــم «چ» دوب ــاخت فيل ــاع مقدس با س و دف
قديمي اش كه دوست داشتند او را مثل گذشته در فضاي جبهه و 
جنگ ببينند و نه در فيلم هاي شهري، به دست آورد و هم با دقت 
و وسواسي مثال زدني و ساخت فيلمي به لحاظ فني با كيفيت باال 

سطح آثار اين چنيني را باال برد و به يك معيار تبديل كرد.
ــاگران به لحاظ شيوه روايت  هرچند برخي از منتقدان و تماش
و نوع تصويري كه از شهيد مصطفي چمران در اين اثر ارائه شد، 
خرده گرفتند، ولي بيشتر بازتاب ها چه در زمان جشنواره فيلم فجر 
ــه در زمان اكران فيلم در ايام نوروز مثبت بود و فيلم به لحاظ  و چ
ــاختاري خيلي ها را به تحسين واداشت و عالوه بر  مضموني و س
نمايش هاي عمومي، بارها در محافل مختلف از جمله دانشگاه ها 
ــد و خود  و نهادهاي مختلف به صورت خصوصي نمايش داده ش
حاتمي كيا هم با حضور در اين مجامع به بحث و گفت وگو درباره 

اين فيلم پرداخت.
ــهيد چمران در  فيلم«چ» كه با محوريت ماموريت دو روزه ش
پاوه سال 58 ساخته شد، در جشنواره فيلم فجر پنج سيمرغ بلورين 
ــوروزي نيز با موفقيتي خيره كننده  ــت آورد و در اكران ن را به دس
ــگاه ميلياردي هاي تاريخ سينماي ايران شد  در مجموع  وارد باش
ــارد تومان  ــه ميلي ــي معادل س ــتان ها به فروش  تهران و شهرس

دست يافت.
گرچه بخش زيادي از اين موفقيت نتيجه تالش حاتمي كيا و 
گروهش و شكل و محتواي فيلم است، اما بخش ديگري از اين 
ــت  ــاني درس بازخورد مثبت و اقبال مردم به تبليغات و اطالع رس
ــانه ملي  ــب در اين خصوص برمي گردد. تلويزيون و رس و مناس
ــته از حمايت  ــه ضمن توليد آثاري درخور و شايس نيز كه هميش

سينماي ايران و بخصوص آثار دغدغه مند و مبتني بر ارزش هاي 
ــالمي ايران و باورها و اعتقادات مردم دريغ و  نظام جمهوري اس
ــانه كشور نقش موثر  كوتاهي نكرده، به عنوان قدرتمندترين رس

و بسزايي در ديده شدن اين اثر ارزشمند داشت.
حاتمي كيا نيز كه ضمن فعاليت مستمر در سينما نگاه و توجه 
ــته و دو اثر از بهترين آثار كارنامه اش  ــانه ملي داش ويژه اي به رس
يعني سريال هاي «خاك سرخ» و «حلقه سبز» را براي تلويزيون 
ــته به بهانه ورود فيلم «چ» به شبكه نمايش  ــاخته، روز گذش س
ــانه ملي و  ــاله اذعان كرد و نقش رس خانگي بار ديگر به اين مس
ــتر و بهتر  ــانه ملي را در هرچه بيش عزت اهللا ضرغامي، رئيس رس

ديده شدن اين فيلم انكارناپذير دانست.
ــيما،  ــازمان صدا و س ــزارش روابط عمومي س ــاس گ بر اس

ــه اي» در همين خصوص گفت: «چ»  كارگردان «آژانس شيش
ــت، بلكه متعلق به همه  ــاخت ديگر متعلق به من نيس پس از س
كشور است و بايد حمايت و تبليغات ويژه اي براي استقبال از فيلم 
صورت بگيرد. خدا را شاكرم رسانه ملي و بويژه آقاي ضرغامي با 
غيرت پاي اين فيلم ايستادند. به نظرم به حق است كه اين فيلم 

مورد حمايت همه قرار بگيرد.
ــش بيان كرد:  ــش ديگري از صحبت هاي ــا در بخ حاتمي كي
فيلمسازان ما با نگاه شكسته فيلم مي سازند و هيچ اعتنايي به نگاه 
ــردم ندارند. اينها زماني كه با عنوان «فاخر» و با بودجه فراوان  م
ــند،  ــازند و در اكران به فروش و موفقيت نمي رس فيلمي را مي س
ــت، در حالي كه اين طور  ــده اس ــور مي كنند به آنها توجه نش تص
ــت. اصل حرف را خود فيلم مي زند و زماني كه فيلم تاثيري  نيس

نداشته باشد هيچ اتفاقي هم برايش نخواهد افتاد.
كارگردان «بوي پيراهن يوسف» ادامه داد: خدا را شاكرم كه 
ــت. بايد براي ساير فيلم ها  فيلم «چ» يك ميليون نفر بيننده داش
هم اين اتفاق رخ دهد كه اگر چنين نشود زنگ خطري براي آنها 
ــند كه  ــته باش خواهد بود. البته كارگردانان بايد اين اعتقاد را داش
ــود،  ــيه و ظلم هايي كه در اكران به يك فيلم مي ش فارغ از حاش
ــذب مخاطب ايجاد كند تا  ــر بايد جاذبه هايي براي ج ــود آن اث خ
ــينما بيايند.حاتمي كيا اضافه كرد:  ــاي آن به س مردم براي تماش
ــاي ملي بودجه هاي زيادي در  ــاخت طرح ه در همه دنيا براي س
نظر گرفته مي شود، اما آنچه كه در كشور ما كمي مخدوش شده 
ــود، اما اين آثار  ــت كه به فيلم ها عنوان «فاخر» داده مي ش آن اس
ــد. البته فراموش نكنيد كه برخي از فيلم ها  ــل هنري ندارن در عم
بايد با حمايت دولت ساخته شود، چرا كه فقط در اين صورت حق 

مطلب ادا مي شود.
ــياري از فيلم هاي  ــردان «از كرخه تا راين» افزود: بس كارگ
ساخته شده با عنوان «فاخر» سخيف بودند و به نظر من حمايت 
ــان از همه فيلم ها نگاه غلطي است، زيرا در برخي از  به طور يكس
فيلم ها حرف هايي زده مي شود كه نياز به حمايت ويژه تري دارند. 
ــتم فيلم «چ» را دو ماهه بسازم. براي  به عنوان نمونه نمي توانس
ــتم تا به گونه اي  ــال از عمرم را براي اين فيلم گذاش همين دو س

درست با نگاه مخاطب عجين شود.
ــخه نمايش خانگي اين فيلم هم  حاتمي كيا درباره توزيع نس
ــخه نمايش خانگي «چ» مورد استقبال مردم  گفت: اميدوارم نس
ــت. يعني  ــيار منحصربه فرد اس قرار گيرد، زيرا كار گروه توليد بس
ــت صحنه  آموزشي از شاخه هاي برجسته اين فيلم  90 دقيقه پش
ــخه  ــه طراحي، كارگرداني و موارد مطرح ديگر در اين نس از جمل
گنجانده شده است.در نمايش خانگي فيلم تالش كرديم با كيفيت 
ــك نمونه منحصربه فرد  ــري كار كنيم و به نظرم اين كار ي باالت
ــخه نمايش خانگي فيلم  ــود.گفتني است، نس ــوب مي ش محس
ــكانس هاي حذف شده و شش زيرنويس نيمه  «چ» با نمايش س

شهريورماه به صورت سراسري عرضه خواهد شد.

ــن زير خالصه اى از آيات، پيام ها و مفاهيم حفظ موضوعى  مت
قرآن كريم است. عالقه مندان مى توانند ضمن بهره مندى ازمطالب 
بيان شده، در مسابقات طرح 1448 كه توسط شبكه قرآن و معارف 
سيما و برخى نهادهاى قرآنى و رسانه اى كشور برگزار مى شودشركت 
كنند و از هدايا و جوايز آن شامل 5000كمك هزينه سفر به اماكن 
زيارتى بهره مند شوند.   سوال مسابقه طرح پيرامون پيام هاى حفظ 
موضوعى قرآن كريم است و صندوق پستى  1448ـ 16765 شبكه 
ــيما آماده دريافت نظرات و پاسخ هاى مخاطبان  قرآن و معارف س
ــخ پرسش پيامكي   ارجمند خواهد بود. عالقه مندان مي توانند پاس

هر روز را به سامانه 300001448  ارسال كنند.
 پرسش پيامكي:

خداوند متعال در آيه 27 سوره اسراء اسراف كنندگان را چگونه 
توصيف كرده است؟

1ـ  معلمان شياطين
2ـ  شاگردان شياطين
3ـ  برادران شياطين

 دورى از اسراف و تجمل گرايى
ْر  ــبِيِل َوَال ُتَبِذّ ــَن السَّ ــِكيَن َوابْ ــُه َوالِْمْس ــى َحقَّ َوآِت َذا الُْقْربَ
ْيَطاُن  اِطيِن َوَكاَن الشَّ ــيَ ِريَن َكانُوا إِْخَواَن الشَّ تَْبِذيًرا(26) إِنَّ الُْمَبِذّ

لَِربِِّه َكُفوًرا(27)
ــت و از راه مانده را بپرداز،  ــاوندان و حق تهيدس و حق خويش
ــراف مكن.(26) بى ترديد آنان كه مال خود  و به هيچ صورت اس
ــترده بناحق هزينه مى كنند برادران شياطين اند  را به صورتى گس
ــبت به پروردگارش بسيار ناسپاس است. ــيطان همواره نس و ش

(27) (اسراء)
ــيارى در فروپاشى  بيان: يكى از گناهان كبيرهـ  كه نقش بس
ــراف و زياده روى است. يكى  نظام اخالقى فرد و جامعه داردـ  اس
از مهم ترين ريشه هاى اين صفت زشت، لجام گسيختگى نفس 
ــراف كنندگان برادران  ــوق، اس ــن دليل در آيه ف ــت. به همي اس
ــان در كنار شيطان، دو  ــده اند؛ زيرا نفس انس ــيطان ناميده ش ش
نيروى اغواكننده مؤمنان است كه چنانچه افسار آن مهار نشده و 

به كنترل انسان در نيايد، چهره او را نيز شيطانى مى سازد. 
پيشتر گفته شد كه شكر حقيقى نعمت هاى خداوند، استفاده 
ــراف كنندگان كسانى  ــت از آن است. از سويى، اس بهينه و درس
ــتفاده از نعمت خدا را برگزيده اند.  ــكل اس ــتند كه بدترين ش هس
ــيطان هستند و شيطان نيز  ــبيه ترين افراد به ش بنابراين آنان ش

ناسپاس ترين مخلوقات نسبت به خداست.
ــت جنبه  ــيارى از گناهان، ممكن اس ــز چون بس ــراف ني اس
ــى به خود بگيرد. هنگامى كه اولويت هاى اقتصادى يك  اجتماع
ــده و ريخت و پاش هاى بيهوده و كم اثر رايج  جامعه فراموش ش

شود، شاهد سلب نعمت و بركت از اجتماع نيز خواهيم بود.
گفتنى است تفاوت ميان اسراف و تبذير، آن است كه اسراف 

به هرگونه زياده روى در اعمال اطالق مى شود؛
ــى تبذير فقط به  ــراف در غذا، ول ــراف در كالم و اس مانند اس

زياده روى در مال و ريخت و پاش بى حساب آن گفته مى شود.
آيات متناسب: اعراف، 31 / طه، 81 / انعام، 141.

ــب: امام على(ع): «َويَح الُمسِرِف ، ما أبَعَدُه عن  روايت متناس
ه؛ بيچاره اسرافكار! َصالِح نفِسِه واستِدراِك أمِرِ

چقدر از اصالح نفس و جبران كارش دور است.»
غررالحكم: ج 6، ص 228، ح 10092.

 الماسي و مهرجويي 
از گالبدره اي گفتند

ــوم  ــت مرح ــالگرد درگذش ــن س ــود دومي ــم يادب مراس
ــب در تاالر مهر حوزه  ــيدمحمود قادري گالبدره اي شنبه ش  س

هنري برگزار شد.
به گزارش مهر، در اين مراسم، فرهاد توحيدي، رئيس هيات 
ــينما با بيان اين كه شخصيت هر فرد را مي توان در  مديره خانه س
ــت. به باور من  ــخصيتي ويژه اس آثار وي يافت، اظهار كرد: او ش
ــينمايي قرار مي گرفت،  ــر كاه» او مورد اقتباس س ــر رمان «پ اگ
كاري فوق العاده در حوزه جامعه شناسي ايران در دهه 50 به وجود 
ــد كه دليلش نيز صراحت ويژه محمود در توصيف تهران و  مي آم

نقاط خاص آن است.
ــت. او  ــدره اي در آثارش ناظري دقيق اس ــه داد: گالب او ادام
ــتري از  ــت مي گيرد كه ادبيات اهميت بيش در دوره اي قلم به دس
صناعت ادبي پيدا كرده است. به نظر من، ارزش آثار در ارزش هاي 
ــناختي و اجتماعي آنهاست، وگرنه ادبيات براي او تنها  جامعه ش

يك ابزار بود تا بتواند انديشه اش را روايت كند. 
ــر و كارگردان  ــي بازيگ ــم جهانگير الماس در ادامه اين مراس
ــينما به خاطره ديدار نخستش با سيدمحمود گالبدره اي اشاره  س
ــدم. اولين بار در  ــن محمود را ابتداي دهه 50 دي ــرد و گفت: م ك
ــوته دلي مي كرد  ــكين. او از همان ابتدا س ــه مرحوم اكبر مش خان
براي حاشيه نشين هاي تهران و دوست داشت مانند آنها و با آنها 
زندگي كند. او قصه هايش را با الهام از واقعيت مي نوشت و براي 
ــودش بازخواني مي كرد و رفته رفته خودش نيز در آنها زندگي  خ
ــبك  مي كرد. به باور من و بر خالف نظر آقاي توحيدي از قضا س

ادبي داشتن برايش يك دغدغه بود.
ــي ادامه داد: محمود خود خودش بود. رند بود، اما بازي  الماس
نمي كرد. او از آگاهي به رندي رسيده بود نه از عمل. او در اين مقام 

قلندر شده بود و در همين موضع قلندري مي كرد.
ــش از اين  ــي نيز كه پي ــت داريوش مهرجوي ــن نشس در اي
ــال  ــوري خواهد بود، با ارس ــورت حض ــده بود به ص ــوان ش عن
ــدره اي به ــورد مرحوم گالب ــي را در م ــي دقايق ــي ويدئوي  پيام

 اظهار نظر پرداخت.
ــخصيت  ــن پيام ويدئويي اظهار كرد: گالبدره اي ش او در اي
ــت كه خالصانه  ــناختي ويژه اي داش ممتاز ادبي و هنري و زيباش
ــميرانات بود. جواني پرشور و پراحساس و بسيار خوشفكر  اهل ش

و با محبت و به اين زودي وقتش نبود كه از دنيا برود.
ــه داد: ردر مقطعي تصميم گرفتيم با هم فيلمنامه اي  وي ادام
بنويسيم. براي همين منظور من در دوره اي عصرها به منزل وي 
در گالبدره مي رفتم. او عاشق ادب و سينما و پر از شور و هيجان 

بود و اينها ارتعاشات خوبي به من مي داد.
در پايان اين مراسم نيز علي خليلي وصي مرحوم گالبدره اي 

در سخناني از برگزاري اين مراسم تشكر كرد.

گالب آدينه زنگ نمايش پيروزفر را به صدادرآوردمبارزه شاعرانه با اعتياد
ــاده چاپ بودن  ــواد محبت از آم محمدج
ــعر تازه اش با موضوع مبارزه با  مجموعه ش

اعتياد خبر داد.
به گزارش فارس، اين شاعر پيشكسوت 
ــورمان با بيان اين كه مجوز انتشار  كش
ــاس زنده  ــعر «احس مجموعه ش
ــت،  ــودن» را بتازگي گرفته اس ب
اظهار كرد: اين مجموعه شعر 
ــارزه با اعتياد و  با موضوع مب

كيفيت و حاالت آن است.
ــن  اي داد:  ــه  ادام او 

ــعر را چند سال گذشته در قالب هاي رباعي، دوبيتي،  مجموعه ش
ــال قبل وزارت فرهنگ و ارشاد  ــرودم. چند س نيمايي و مثنوي س
ــي در زمينه مبارزه با اعتياد داشت و اين  ــالمي كرمانشاه بخش اس
ــا زماني كه براي ارائه اثر تماس  ــر را براي آن فراهم كردم، ام دفت
ــدم اين موضوع فقط جنبه تبليغاتي داشته است  گرفتم، متوجه ش
ــاعر با بيان اين كه در  ــعر را دريافت نكرده اند.اين ش و مجموعه ش
حال جمع آوري شعرهاي پراكنده اش و آماده سازي آن براي انتشار 
ــن، حال و احوال  ــت، عنوان كرد: اين روزها به دليل كهولت س اس
ــاعدي ندارم و البته سعي مي كنم با مشكالتم كنار بيايم. يك  مس
ــد باز هم گاه گاهي چيزهايي  ــنش كه باال رفته باش قناري هم س

مي خواند و من هم هنوز گاهي شعرهاي پراكنده اي مي گويم.

ــينما زنگ اجراي  ــر تئاتر، تلويزيون و س ــه بازيگ گالب آدين
نمايش جديد پارسا پيروزفر را به صدادرآورد. 

به گزارش جام جم،  گالب آدينه  در اين مراسم ضمن 
ــخصه بارز  ــاره به اخالق و ادب به عنوان دو مش اش
ــا پيروزفر گفت: آقاي پيروزفر بين دوستان  پارس
به عنوان شخصي فرهنگي، باشعور، خوشفكر، 
خوشبين و متين شناخته مي شود. خدا چنين 

ــا مي تواند الگوي  افرادي را زياد كند. پارس
ــيار خوبي براي جواناني باشد كه تازه  بس
ــن بازيگر  ــوند. اي ــن حرفه مي ش وارد اي
ــان» داريوش  ــه در فيلم «مهمان مام ك

ــه داد: نمايش  ــازي بود، ادام ــا پيروزفر همب ــي با پارس مهرجوي
ــنگ ها در جيب هايش» در  قبلي پيروزفر،«س
ــيار پرطرفدار  ــاخانه ايرانشهر بس تماش
بودبازيگر «وقتي همه خواب بودند» در 
بخش ديگري از سخنانش به حمايت از 
ــاره كرد و  خواستار تبليغ بيشتر  تئاتر اش
ــد. اين نمايش  براى اين هنر متعالي  ش
كه اجراي آن در مهرماه نيز ادامه خواهد 
داشت، ساعت 20 هر شب در سالن استاد 
ــاخانه ايرانشهر  ناظرزاده كرماني تماش

روي صحنه مي رود.
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گزارشكوتاه از جهان

جانشين اشتون مشخص شد
فدريكا موگريني، وزير امور خارجه ايتاليا شنبه شب به عنوان 
ــين كاترين اشتون، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا  جانش
ــد تا سكاندار جديد سياست خارجي اين اتحاديه باشد.  معرفي ش
اين در حالي است كه تجارب و جواني وي در عرصه سياسي اروپا 

پرسش هاي بسياري را برانگيخته است.
ــران اروپا و براي  ــا راي رهب ــزارش ايرنا، موگريني ب ــه گ ب
ــين كاترين اشتون مسئول  ــاله به عنوان جانش يك دوره پنجس
ــت خارجي اتحاديه اروپا، معرفي شد. وي به عنوان وزير  سياس
ــب با پست خود اظهارنظرهاي متعددي در  خارجه ايتاليا، متناس
مورد مسائل بين المللي داشته است كه مي توان از آنها به عنوان 
ــا وجود اين بعضي از  ــده او و دولت ايتاليا ياد كرد. ب ــع آين مواض
ــته اش به روسيه و دعوت از  ــفر ماه گذش مواضع وي از جمله س
ــركت در نشستي اقتصادي در ميالن  والديمير پوتين براي ش
در ماه اكتبر(مهر/ آبان) نگراني هاي زيادي را بويژه ميان سران 

كشورهاي اروپاي شرقي برانگيخت.
ــات اروپايي در اين باره گفت: موگريني در عرصه  يك ديپلم
اروپايي يقينا مواضع و شرايط مختلف را در نظر مي گيرد و عملكرد 

او با وقتي وزير خارجه ايتاليا بود كامال متفاوت خواهد بود.
ــت خارجي  ــئول آينده سياس ــابق ايتاليا و مس وزير خارجه س
ــاي ليبي، از  ــش درخصوص ناآرامي ه ــه اروپا چندي پي اتحادي
ــور و جامعه جهاني خواست شجاعانه و  طرفين درگير در اين كش
هر چه سريع تر راه حل مشتركي براي پايان دادن به خشونت ها و 

بازسازي اين كشور از سوي نهادهاي دموكراتيك پيدا كنند.
ــكا درباره بحران عراق  ــو با روزنامه الرپوبلي وي در گفت وگ
خواستار مشاركت نقش آفرينان منطقه بويژه جمهوري اسالمي 
ــد و آن را اساسي خواند. موگريني عنوان كرد: ما در حال  ايران ش
ــران و تركيه گرفته تا  ــران منطقه، از اي ــكاري با تمام بازيگ هم
ــتيم و دورنماي وسيع تري را  ــورهاي حوزه خليج فارس هس كش
مدنظر داريم. من ايجاد نوعي تعادل جديد منطقه اي در خاورميانه 
را كه بتواند تمامي بازيگران برجسته را در تمامي سناريوهاي حل 
بحران درگير كند، امري مهم و بنيادين تلقي مي كنم. وي پيشتر 
نيز درخصوص وقايع غزه، ضربه زدن به ساختمان هاي سازمان 
ــرار دادن كودكان و غيرنظاميان را غيرقابل قبول  ملل و هدف ق

خوانده و توقف درگيري ها را خواستار شده بود.
ــهر رم، متاهل  ــال 1973 در ش ــكا موگريني، متولد س فدري
ــدان او را به دليل  ــن رو برخي منتق ــت. از اي ــد اس و داراي دو فرزن
جواني، كم تجربه مي دانند، اما وي كه از حمايت رهبران سوسيال 
ــال دارم و از  ــت، مي گويد: 41 س ــا برخوردار اس ــرات اروپ دموك
ــورهاي اروپايي  ــت وزير ايتاليا و ديگر مقام هاي برخي كش نخس

جوان تر نيستم.

ــوآ اوالند، رئيس جمهور فرانسه نيز پس از نشست  فرانس
غيررسمي با سران سوسيال دموكرات اروپا، از وي حمايت و 
ــت، اما تجربه اين كار را داشته است.  اعالم كرد: او جوان اس
ــگاه  ــي خود را از دانش موگريني مدرك دكتراي علوم سياس
ــود را به موضوع رابطه  ــاپينزا رم اخذ كرد و پايان نامه خ الس

مذهب و سياست در كشورهاي اسالمي اختصاص داد.
ــت  ــال 1996 ميالدي به جنبش جوانان كمونيس وي س
ــال 2008  ــت. در س ــپس به حزب دموكرات چپ پيوس و س
ــت انتخاباتي حزب دموكراتيك، به  ــا قرار گرفتن در فهرس ب
ــال 2013 نيز تكرار  ــس ايتاليا راه يافت، انتخابي كه س مجل
ــد. موگريني پس از اما بونينو و سوزانا آنجلي سومين وزير  ش
ــود و از بيست ويكم فوريه  ــوب مي ش خارجه زن ايتاليا محس
ــئوليت  ــت وزير ايتاليا مس 2014 در دولت متئو رنتزي نخس
وزارت خارجه اين كشور را در دست گرفت. موگريني در اول 
ــت 2013 به عنوان رئيس هيات انجمن پارلماني ناتو  آگوس
انتخاب شد، وي همچنين گروه ميان پارلماني همكاري هاي 

توسعه اي را هماهنگ مي كرد.
ــت ونهم مرداد) سفر كوتاهي  ــتم آگوست (بيس او در بيس
ــهر اربيل در اقليم كردستان داشت و در پارلمان  به بغداد و ش
كشورش نيز از تصميم دولت ايتاليا درخصوص ارسال سالح 

براي كردهاي عراق دفاع كرد.
ــي اروپا در  ــت خارج ــئول سياس ــتون، مس ــن اش كاتري
اظهاراتي از انتصاب وزير امور خارجه ايتاليا به عنوان جانشين 
ــما  ــتقبال كرد و خطاب به او گفت: من از انتصاب ش خود اس
ــه اروپا و معاونت  ــت خارجي اتحادي ــت آينده سياس به رياس
ــتقبال مي كنم و برايتان نهايت موفقيت  ــيون اروپا اس كميس
ــال  ــت خارجي اتحاديه اروپا طي پنج س در انجام امور سياس

آينده را آرزومندم.

ــته شدن حلقه  ــته از شكس منابع خبري عراقي روز گذش
ــه اين امر مي تواند ضمن  ــهر آمرلي خبر دادند ك محاصره ش
ــيعيان محاصره شده در اين شهر، پيروزي بزرگ و  نجات ش
ــور ــازه اي را براي ارتش عراق و نيروهاي مردمي اين كش  ت

 به ثبت برساند. 
ــري عراقي  ــگاه خب ــه نقل از پاي ــا و ب ــزارش ايرن ــه گ ب
ــك نيروهاي مردمي و  ــوز، نيروهاي ارتش با كم المصدرني
ــمرگه هاي كرد عراق با حمله به مواضع تروريست هاي  پيش
ــهر آمرلي را  ــدند حلقه محاصره ش ــش، ديروز موفق ش داع
ــروزي را به مردم  ــاي نظامي عراقي اين پي ــكنند. نيروه بش
ــور تبريك گفتند. عمليات بزرگ شكست محاصره  اين كش
ــروع شده بود. شهر تركمان نشين  آمرلي از چند روز پيش ش
آمرلي از توابع استان صالح الدين و در 160 كيلومتري شمال 
بغداد واقع است. اين شهر شيعه نشين طي 70 روز گذشته در 
ــش مقاومت كرد و اجازه نداد  ــتي داع برابر نيروهاي تروريس

اشغالگران داعشي وارد آمرلي شوند. 
ــهر  ــتي داعش طي اين مدت آب و برق ش گروه تروريس
ــچ وجه اجازه  ــود و محاصره كنندگان به هي ــع كرده ب را قط
ــاكنان آمرلي برسد. از اين رو مواد  نمي دادند مواد غذايي به س
غذايي از طريق هوا به اين شهر ارسال مي شد. در همين باره 
«جان كربي» سخنگوي وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون)، تائيد 
كرد كه بنا به درخواست دولت عراق، ارتش آمريكا روز شنبه 
پرتاب بسته هاي كمك بشردوستانه براي مردم شهر آمرلي 
ــزود: هواپيماهاي آمريكا، در كنار  ــت. وي اف را آغاز كرده اس
ــتراليا، فرانسه و انگليس پرتاب مواد غذايي و  هواپيماهاي اس

كاالهاي ضروري به شهر آمرلي را آغاز كرده اند.
طي دو ماه گذشته ارتش عراق چند بار تالش كرد محاصره 
اين شهر را بشكند اما موفق نشد. تروريست هاي داعش در يك 
اقدام خصمانه  700 غيرنظامي تركمان از جمله زنان، كودكان 
و سالخوردگان را در روستاي بشير از توابع آمرلي قتل عام كرد. 
روز شنبه يكي از افسران ارتش عراق كه از جانب منطقه العظيم 
ــروي از اين ناحيه  ــي در حركت بود، گفت پيش ــوي آمرل  به س
ــي به آمرلي از  ــرد، زيرا راه هاي منته ــدي صورت مي گي به كن
سوي تروريست ها مين گذاري شده است. با اين حال پيشروي 
نيروهاي ارتش عراق از سمت جنوب با سرعت بيشتري انجام 
شد و اين نيروها توانستند روز شنبه تا سه كيلومتري شهر آمرلي 
ــروي كنند. در جريان اين پيشروي بيش از 40 تروريست  پيش
ــيدند. روز شنبه جنگنده ها و هواپيماهاي بدون  به هالكت رس
ــين آمريكا طي پنج حمله، مواضع داعش را در نزديكي  سرنش

ــد عراق) هدف قرار  ــهر آمرلي و سد موصل (بزرگ ترين س ش
ــد مهم حدود دو هفته قبل توسط پيشمرگه ها و با  دادند.  اين س
ــغال داعش آزاد شد. با اين  همراهي نيروي هوايي آمريكا از اش
حال گفته مي شود گروه داعش در صدد بازپس گرفتن اين سد 
است. به گزارش ايسنا،  جنگنده هاي ارتش آمريكا صبح ديروز 
ــهر آمرلي و  ــتي داعش را در اطراف ش نيز مواضع گروه تروريس
سد موصل بمباران كردند. حمالت جنگنده هاي آمريكايي به 
مواضع داعش در شمال عراق از چند هفته قبل با هدف حمايت 

از منافع آمريكا آغاز شد هرچند چنان كه بايد زهردار نبود. 

 گره در كار  تشكيل دولت عراق 
ــره آمرلي درحالي  ــتن محاص خبرهاي مربوط به شكس

ــر مي شود كه هنوز حيدر العبادي نتوانسته است كابينه  منتش
ــكيل دهد. گفته مي شود در اين راه ائتالف  سني ها  خود را تش
ــيعه  مطالبات خود را افزايش داده  اند و برخي از گروه هاي ش
ــنا  ــتند. به گزارش ايس نيز حاضر به همكاري با العبادي نيس
ــلمان  ــبكه خبري الجزيره، س و به نقل از پايگاه اينترنتي ش
ــالف گروه هاي ملي اعالم كرد،  ــي، رئيس هيات ائت الجميل
ــه برخي از  ــت ك ــرات تاكنون اين اس ــي مذاك ــت ناكام عل
ــرار دارند روش  ــيعيان اص ــاي ائتالف اتحاد ملي ش گروه ه
ــين دولت را ادامه دهند. وي با بيان اين كه روش پيشين  پيش
ــد، افزود:  ــرايط كنوني برس ــد كه عراق به ش دولت باعث ش
ــيعه)  ــاي ائتالف اتحاد ملي (گروه هاي ش ــي از گروه ه برخ
ــراق را درك نكرده اند  ــتان هاي ع هنوز واقعيت برخي از اس

ــش بگيرند كه ثبات و  ــد روش جديدي را در پي و نمي خواهن
امنيت را به اين استان ها بازگرداند.

ــت كه خالد المفرجي، از اعضاي ائتالف  اين در حالي اس
ــيون هاي  ــت اكثريت فراكس ــي نيز گفته اس ــاي مل گروه ه
ــراق تصميم گرفته اند  ــروز در انتخابات پارلماني ع ــني پي س
ــيني  ــدر العبادي عقب نش ــكيل دولت حي ــرات تش از مذاك
ــت هاي آنها موافقت  كنند زيرا ائتالف اتحاد ملي با درخواس
ــت. پيشتر حيدر العبادي، نخست وزير مكلف عراق  نكرده اس
فراكسيون هاي پارلماني را ترغيب كرده بود تا هر چه سريع تر 
ــامي نامزدهاي خود را براي تصدي پست هاي وزارتي در  اس
دولت ارائه دهند تا دولت او پيش از پايان يافتن مهلت قانوني 

(ده روز ديگر)  تعيين شود.

محاصره شهر آمرلي در عراق شكسته شد 
در حمله نيروهاي عراقي به اطراف شهر آمرلي 40 تروريست به هالكت رسيدند

با گذشت دو هفته از ايجاد بن بست سياسي در اسالم آباد 
ــل اين بحران،  ــور در ح ــي اين كش و ناكامي رهبران سياس
پايتخت پاكستان شنبه شب شاهد درگيري هاي خشونت بار 

ميان معترضان و نيروهاي پليس بود.
ــه مذاكرات ميان دولت  ــه گزارش فارس، پس از اين ك ب

و حزب تحريك عوامي (به 
ــدري) و  ــري طاهر الق رهب
ــك انصاف (به  حزب تحري
ــان) به  ــري عمران خ رهب
ــيد 25 هزار نفر  نتيجه نرس
ــمت خانه نواز شريف،  به س
ــي  راهپيماي ــت وزير  نخس
ــتند با  ــد داش ــرده و قص ك
ــع امنيتي را از  جرثقيل موان
ــد. دولت كه  ــر راه بردارن س

ــتور  ــتنداري كرده بود، به پليس دس ــه مدت 17 روز خويش ب
ــه اين ترتيب منطقه قرمز در  ــان را متوقف كند. ب داد معترض
ــمت  ــد و پليس به س ــت تبديل به يك ميدان نبرد ش پايتخ
ــليك كرد. گفته مي شود  ــتيكي ش مخالفان گلوله هاي الس
ــرات در بخش هايي از الهور و بندر كراچي نيز صورت  تظاه
ــدود كردند. پليس تالش  ــه و معترضان جاده ها را مس گرفت

ــك آور تظاهر كنندگان را  ــوم و گاز اش ــتفاده از بات كرد با اس
متفرق كند.

ــتاني داون اعالم كرد در اثر  در همين حال روزنامه پاكس
ــته و 400 نفر ديگر زخمي شدند.  اين درگيري ها، دو نفر كش
ــته نيز ادامه داشت  ــود اين درگيري ها روز گذش گفته مي ش
ــان  و آمبوالنس ها آژيركش
ــمت  ــزام به س ــال اع در ح
ــري در مقابل  ــل درگي مح
ــع  ــت وزيري واق كاخ نخس
ــالم آباد  در منطقه قرمز اس
بودند. به دنبال اين حوادث، 
ــك  ــزب «تحري ــر ح رهب
ــاف» و رهبر «جنبش  انص
متحده قومي» روز گذشته 
ــالم  ــي اع ــزاي عموم را ع
ــر  ــت كه  عمران خان از مردم سراس كردند. اين در حالي اس
ــت به تظاهرات بپيوندند و گفت: مبارزه ما عليه  كشور خواس

دولت تا آخرين نفس ادامه دارد.
ــيد، وزير  ــا، پرويز رش ــن درگيري ه ــروز اي ــه دنبال ب ب
ــت براي  ــي دول ــروز از آمادگ ــتان دي ــاني پاكس اطالع رس

ازسرگيري گفت وگوها با مخالفان خبر داد. 

خشونت بين معترضان و نيروهاي پليس پاكستان
در حالي كه بيش از سه هفته از قتل مايكل براون، نوجوان 
ــن ايالت ميسوري  ــاله سياهپوست در شهر فرگوس هجده س
آمريكا مي گذرد، اما نتايج تحقيقات درباره مرگ او هنوز به طور 
كامل منتشر نشده است. همين مساله باعث شده تا شنبه شب 
ــهر بار ديگر به خيابان ها آمده و خواستار  مردم معترض اين ش

مشخص شدن هر چه سريع تر نتيجه اين پرونده شوند.
به گزارش واحد مركزي خبر، تظاهر كنندگان در فرگوسن 
پالكاردهايي را با خود حمل مي كردند كه در آن اسامي كساني 
ــال هاي گذشته به دست نيروهاي  ــته شده بود كه طي س نوش
ــده اند. آنها همچنين پالكاردهايي در دست  ــته ش پليس كش
ــان تصاوير مردي ديده مي شد كه  ــتند و روي لباس هايش داش
ــليم باال برده و مي گويد: «شليك  ــتان خود را به نشانه تس دس
ــب، هدف  ــنبه ش ــئوالن برگزاري تظاهرات ش نكنيد». مس
ــيگري،  ــتارها، وحش ــود را اعتراض به كش ــي خ از راهپيماي
پرونده سازي و الپوشاني پليس اعالم كردند. وارناك، كشيش 

كليساي باپتيست اِبِنزر كه از شهر آتالنتا در ايالت جورجيا براي 
ــفر كرده است، در جمع  ــركت در راهپيمايي به فرگوسن س ش
ــدگان گفت: «ما امروز به اينجا آمده ايم، چون گرچه  تظاهر كنن
اين موضوع در فرگوسن رخ داده است، اما در واقع مشكلي در 
ــطح ملي است. اين مشكل ملي نيز چيزي جز وحشيگري  س
ــت.  ــتان نيس پليس و نظارت بيش از حد پليس بر رنگين پوس
ــگ جان باخت هرگز تصور  ــي كه دكتر مارتين لوتركين زمان
نمي كرديم باالخص جوانان رنگين پوست در نظام قضايي و 

كيفري آمريكا با چنين برخورد هولناكي روبه رو شوند.»
ــد معترضان در واشنگتن در اعالم  همچنين خبر مي رس
ــتگي با مردم فرگوسن تجمعي را در خيابان هاي اين  همبس
ــع خبري، معترضان در  ــهر برگزار كردند. به گزارش مناب ش
واشنگتن شعار «دست ها باالست، شليك نكنيد!» سردادند 
ــمال شرقي واشنگتن را مسدود كردند. اين  و خيابان هاي ش

امر موجب ايجاد ترافيك شد.

ــم گرفتند به  ــا اوايل ديروز تصمي ــران اتحاديه اروپ رهب
ــيه يك هفته فرصت دهند تا در راستاي كاهش تنش ها  روس
ــيه  ــردارد و در آنچه اقدامات نظامي روس ــن گام ب در اوكراي
ــده تجديدنظر كند، در غير اين  ــرق اوكراين خوانده ش در ش
ــكو  ــديدتري را عليه مس صورت اين اتحاديه تحريم هاي ش

اعمال خواهد كرد.
ــان وان رومپوي،  ــنا، اين موضوع را هرم به گزارش ايس
ــي خبري پس از  ــوراي اروپا طي كنفرانس ــس كنوني ش رئي

نشست ويژه سران اين اتحاديه در بروكسل اعالم كرد.
ــت  ــا اعالم كرد آماده اس ــوراي اروپ ــوي افزود: ش رومپ
گام هاي چشمگير بيشتري را در مورد بحران اوكراين بردارد 
و از كميسيون اروپا مي خواهد فورا اقدامات الزم را انجام داده 

و ظرف يك هفته پيشنهادهاي خود را ارائه كند.
ــا نيز در  ــيون اروپ ــو، رئيس كميس ــوزه مانوئل باروس خ
ــديد بحران  ــيه به تش ــن كنفرانس خبري گفت: اگر روس اي
اوكراين ادامه دهد، با هزينه هاي سنگيني مواجه خواهد شد. 
ــما اطمينان دهم كه كميسيون اروپا به سرعت  مي توانم به ش
ــتري را براي اتخاذ تدابير محدودكننده  ــنهادهاي بيش  پيش

ارائه خواهد كرد.
ــز كه در  ــن ني ــور اوكراي ــنكو، رئيس جمه ــرو پوروش پت
ــورش  ــبت به اوضاع كش ــت نس ــت حضور داش ــن نشس اي
ــرد: فكر مي كنم  ــت، اظهار ك ــدار داد. وي در اين نشس هش
ــيار نزديك شده ايم. نقطه  ــت بس  ما به نقطه غيرقابل بازگش

غيرقابل بازگشت، جنگ تمام عيار است.

فرگوسن دوباره ناآرام شد 

مهلت يك هفته اي رهبران اتحاديه اروپا به روسيه

 مصادره زمين هاي فلسطينيان 
نخست وزير رژيم صهيونيستي در واكنش به كشته شدن 
ــته مفقود شده بودند و  ــه شهرك نشيني كه در ژوئن گذش س
ــرائيل براى شروع جنگ غزه  ــدن آنها به بهانه اس ــته ش كش
ــد، دستور مصادره  400 هكتار  از زمين هاي جنوب  تبديل ش

قدس را داد.
ــطين اليوم، پيشتر نيز  ــايت خبرگزاري فلس به گزارش س
ــگاه اسيران فلسطيني» در بيانيه اي اعالم كرده بود: از  «باش
ماه ژوئن و از زمان ربوده شدن سه شهرك  نشين صهيونيست 
در جنوب كرانه باختري، دست كم 2000 فلسطيني بازداشت 
ــده  و مورد بازجويي قرار گرفته اند. پس از مفقود شدن اين  ش
ــت ها يك نوجوان فلسطيني  ــه شهرك نشين ، صهيونيس س
ــاندند.  ــهادت رس ــيده و وي را به ش  را زنده زنده به آتش كش
ــطين از اين  ــم مردم فلس ــهادت اين نوجوان و خش در پي ش
ــتي ــت ها، حمله 50 روزه رژيم صهيونيس ــدام صهيونيس  اق

 به نوار غزه آغاز شد.  /  ايسنا 

تظاهرات آلماني ها عليه شنود
ــهر برلين، پايتخت اين  ــزاران نفر از مردم آلمان در ش ه
كشور در اعتراض به نظارت گسترده دستگاه هاي اطالعاتي 
ــات آنها  ــع آوري اطالع ــهروندان و جم ــي روي ش و امنيت

تظاهرات كردند.
به گزارش شبكه خبري پرس تي وي، بيش از 80 سازمان 
ــرهاي مختلف جامعه آلمان و نيز فعاالن حزب  و گروه از قش
ــركت كردند.  ــبز و احزاب چپ در اين تظاهرات ش مخالف س
ــازمان «ديجيتال كارج» گفت:  ــان س رنا تانگنس، از موسس
ــتگاه هاي  ــرويس هاي مخفي بي ام دي، ام آي دي و دس س
ــده اند و از قواعد و قوانين  ــر به دولت در دولت تبديل ش ديگ
آلمان و اروپا پيروي نمي كنند. از آنجا كه هيچ كنترل پارلماني 
ــا خواهان تغيير اين  ــك روي آنها وجود ندارد، م و دموكراتي

وضع هستيم.
ــي  ــن به برنامه هاي جاسوس ــدگان همچني  تظاهركنن
ــنودن  ــاگري هاي اس ــترده دولت آمريكا كه در پي افش گس
ــد. راهپيمايي  ــد، اعتراض كردن ــته فاش ش ــال گذش  در س
ــر كنندگان در منطقه دولتي برلين بدون هيچ حادثه اي  تظاه

به پايان رسيد. /  واحد مركزي خبر 

نجات نيروهاي حافظ صلح در جوالن
به دنبال محاصره نيروهاي فيليپيني حافظ صلح سازمان 
ــت ها، منابع عربي از فرار ــت تروريس  ملل در جوالن به دس

 30 نفر از آنها از دست تروريست ها خبر دادند.
ــري در اين خصوص  ــار خب ــابع با انتش روزنامه اليوم الس
ــن اعالم كرد همه  ــلح فيليپي ــت: فرمانده نيروهاي مس نوش
ــت ها به مكان امني  ــت تروريس ــان پس از فرار از دس نظامي
منتقل شده اند. يك مقام فيليپيني ديگر شمار نجات يافتگان 

را 72 نفر اعالم كرده است. /  مهر 

آزادي 5 نظامي ربوده شده لبناني
ــتي  خبرگزاري ملي لبنان اعالم كرد گروه هاي تروريس
ــره،  چهار نظامي و يك نيروي  ــري داعش وجبهه النص تكفي
ــيخ  ــرده و آنها را تحويل ش ــي لبناني را آزاد ك ــت داخل امني

مصطفي الحجيري معروف به « ابوطاقيه» داده است.
ــري كه با  ــان، الحجي ــزاري ملي لبن ــزارش خبرگ به گ
ــت هاي تكفيري ارتباط نزديكى دارد، درگفت وگو با  تروريس
شبكه (ال بي سي) لبنان گفت نظاميان ربوده شده در شهرك 
ــال در محلي امن به سر مي برند و بزودي آنها را تحويل  عرس
ــرد ربايندگان  ــان مي دهد. وي تاكيد ك ــات امنيتي لبن مقام
ــت  ــده، چيزي درخواس در برابر آزاد كردن نظاميان ربوده ش
ــح البرادعي،  ــعبان، صال ــد. «احمد غيه، ابراهيم ش نكرده ان

محمد القادري و وائل درويش» نظاميان آزاد شده هستند.
تاكنون آمارهاي مختلفي از تعداد نظاميان ربوده شده 
ارائه شده كه بين 26 تا 36 نفر است. گروه هاي تروريستي 
تكفيري داعش و جبهه النصره كه نظاميان لبناني را حدود 
چهار هفته قبل و هنگام حمله به شهرك عرسال لبنان 
واشغال پنج روزه آن ربوده اند، تهديد كرده اند در صورت 
مخالفت دولت لبنان با مطالبات آنها، اين نظاميان را يكي 

بعداز ديگري سر مي برند.  /  ايرنا 

شهر شيعه نشين آمرلي طي 70 روز گذشته در برابر نيروهاي تروريستي داعش مقاومت كرد و اجازه نداد تروريست هاي داعشي وارد اين شهر شوند / عكس: رويترز
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رسانه هاي  موسسه  در  خبري تان  نشست  اولين  در 
تصويري گفتيد كه شبكه نمايش خانگي مهم تر از سينماست. 

داليل اين اهميت و برتري را در چه مي دانيد؟
ــگذاري هنري نزدم، بلكه اين  ــن اين حرف را از باب ارزش م
ــث را از منظر تاثيرگذاري روي مخاطب بيان كردم. به نظرم  بح
ــبكه نمايش خانگي در حوزه توليد فيلم سينمايي از هر رسانه  ش
ديگري مهم تر است، البته تلويزيون به دليل كاركرد و فراگيري و 
تاثيرگذاري اش اساسا شامل اين بحث نمي شود و استثناست، اما 
شبكه نمايش خانگي با همه اقشار مردم و شهرها و روستاهايي 
كه فاقد سينما هستند يا تا سال هاي سال نخواهند داشت، سروكار 
دارد. به عبارت ديگر اين شبكه با حدود 80 درصد از عالقه مندان 
به فيلم ديدن در كشور طرف است و آنها را تحت پوشش خود قرار 
مي دهد. بنابراين در صورت عملكرد درست مي تواند در ارتقاي 
سطح هنري و فرهنگي جامعه نقش آفريني كند، به همين دليل 

شبكه نمايش خانگي بسيار از سينما مهم تر است.
و  راهبردها  رويكردها،  بسته  سوم  فصل  به  توجه  با 
سياست هاي سازمان سينمايي كه به توسعه شبكه نمايش 
خانگي اختصاص دارد، اساسا نقش و جايگاه شبكه نمايش 
خانگي و بخصوص موسسه رسانه هاي تصويري در عرصه 

هنرهاي نمايشي كشور چيست؟
موسسات ويدئويي به طور كلي و موسسه رسانه هاي تصويري 
ــيار مهمي را در زيرساخت هاي فرهنگي  به طور خاص نقش بس
جامعه ايفا مي كنند. اين نقش مهم همراه با ارائه فيلم هايي است 
ــانه هاي ارزشمدار فرهنگي باشند و هم سطح  كه هم داراي نش
ــد تا در نهايت ساليق فيلم  ــته باش كيفيت هنري بااليي را داش
ــار جامعه را ارتقا دهد. اين نقش آفريني دو فايده  ديدن همه اقش
دارد؛ فايده اولش اين است كه مي تواند با اين ارتقابخشي سطح 
سليقه، مخاطبان سينما را هم افزايش دهد. فايده دوم و مهم تر 
ــل آثار پرزرق و  ــه مي تواند مردم را در مقاب ــت ك آن هم اين اس
ــبكه هاي تلويزيوني و ماهواره اي  برق و از معناتهي و مخرب ش
ــد. وقتي تشخيص آحاد جامعه نسبت به  خارجي مصونيت بخش
ــبكه هاي فارسي  فيلم ديدن باال مي رود، هجمه آثار مخرب ش
ــت. يكي از مهم ترين  زبان بيگانه روي آنها تاثير نخواهد گذاش
ــده از سوي  راهكارهاي رويارويي و مقابله با برنامه هاي توليدش
ــبكه نمايش خانگي با  ــور فعاليت متعهدانه ش معاندين اين كش

رعايت نكات فرهنگي و هنري است.
شبكه نمايش خانگي در دنيا نيز مانند كشور ماست؛ يعني 
سازوكار ورود يك فيلم از سينما به شبكه نمايش خانگي به 

همين شكلي است كه اينجا وجود دارد؟
ــورهاي صاحب سينماي دنيا با وجود  ــياري از كش دقيقا. بس
ــب جمعيتشان  ــان به تناس ــالن هاي سينمايش اين كه تعداد س
ــبكه نمايش خانگي اهميت زيادي  ــده، براي ش برنامه ريزي ش
ــتند. در دنيا بازارهاي فيلم خاصي وجود دارد كه فقط  قائل هس
ــبكه نمايش  ــده در ش ــينمايي توليدش به خريد و فروش آثار س
ــت  ــي دنيا مي پردازد. يكي از ويژگي هاي اين آثار اين اس خانگ
ــبت به فيلم هاي عظيم سينمايي  ــيار كمتر نس كه با بودجه بس
ــروكار دارند. در  ــتري س ــود، ولي با مخاطبان بيش توليد مي ش
ــاس ما هنرمنداني  ــنواره بين المللي فيلم ي ــن دوره از جش همي
ــان  ــورهاي مختلف دعوت كرديم كه اعتبار و شهرتش را از كش

ــبكه نمايش خانگي دنيا  ــه دليل توليد فيلم هاي موثر در ش را ب
ــبكه نمايش  ــت آورده اند. يكي ديگر از خاصيت هاي ش به دس
ــردم آگاهانه و با اراده  ــت كه م خانگي در همه جاي دنيا اين اس
ــراغ آثار آن مي روند و با كمترين هزينه فيلم ها و توليدات اين  س
ــا مي كنند. مردم با خريد يك اثر مي توانند آن را  ــبكه را تماش ش
ــبكه نمايش خانگي در دنيا دنبال  ــد بار ببينند. البته امروز ش چن
راهكارهايي در فضاي مجازي است تا بتواند آثار را از اين طريق 
به صورت قانوني و مجاز در اختيار عموم عالقه مندان قرار دهد. 
ــن راهكارها را در ايران اجرايي  ــا هم داريم تالش مي كنيم اي م
ــبكه هاي نمايش خانگي وجود  كنيم. عيبي كه در وضع فعلي ش
دارد اين است كه يك فيلم نهايتا تا دو هفته براي توزيع در اختيار 
عالقه مندان قرار مي گيرد و اگر كسي به هر دليلي در اين مدت 
ــي براي  نتواند اين اثر را تهيه كند، بعد از آن ديگر امكان دسترس
او وجود نخواهد داشت، چون آن فيلم از شبكه توزيع جمع آوري 
مي شود. در اين صورت اگر خانواده اي عالقه مند باشد فيلمي را 
ــال پيش توزيع شده در آرشيو شخصي اش داشته باشد  كه دو س
ــتثنائا ما يك فروشگاه در مجموعه موسسه  بايد چه كار كند؟ اس
ــي آن هم براي عموم  ــانه هاي تصويري داريم كه دسترس رس
ــيار سخت است. بنابراين يكي از مهم ترين رويكردها  مردم بس
ــه رسانه هاي تصويري همگام با شبكه نمايش  و اهداف موسس
ــيدن به آن فضاي مجازي ايده آل و موردنظر و  خانگي دنيا رس
ايجاد شبكه  v.o.d است كه همه فيلم ها را بر مبناي تاريخ توليد 
ــت و در اختيار عالقه مندان قرار  ــواع ژانر در خود خواهد داش و ان
ــت كه شبكه توزيع كنوني  خواهد داد. البته اين به آن معني نيس
يعني نسخه هاي دي وي دي و وي سي دي به زودي جمع آوري 
خواهد شد، بلكه اين شيوه پخش تا سال هاي ديگر هم به حيات 

ــي نحوه توزيع و ارائه فيلم ها  ــود ادامه مي دهد و اين جابه جاي خ
تدريجي خواهد بود.

اين شيوه ايده آل كه شما به دنبال آن هستيد، در ضمن 
مي تواند راهكار مناسبي براي جلوگيري و مقابله با بحث قاچاق 
فيلم باشد. پيش از عملي شدن اين مساله موسسه رسانه هاي 
تصويري در كوتاه مدت چه راهكارهايي را براي مقابله با قاچاق 

فيلم ها پيشنهاد مي كند؟
ــا روش هاي مختلف  ــوع قاچاق فيلم كه ب ــفانه موض متاس
ــي و تكثير غيرمجاز صورت مي گيرد،  همچون دانلود غيرقانون
ــبكه  ــات ش لطمات جبران ناپذيري را به صاحبان آثار و موسس
نمايش خانگي وارد مي كند و آنها را در آستانه ورشكستگي قرار 
ــد و نهادهايي  ــيج ش مي دهد. بنابراين براي مقابله با آن بايد بس
ــون قوه قضاييه را به ياري طلبيد و اقدام براي مقابله با قاچاق  چ
ــت. رعايت نشدن حقوق يك اثر  ــيار ضروري اس فيلم امري بس
ــبكه  ــده االن قيمت رايت ش و توزيع از طريق قاچاق موجب ش
ــرايطي نه صاحب  ــد؛ در چنين ش نمايش خانگي به حداقل برس

اثر سود مي برد و نه موسسات ويدئورسانه. يكي ديگر از راه هاي 
ــت. ملت ما  ــر در مقابله با جريان قاچاق، كار فرهنگي اس مهمت
متدين و شريف هستند، بنابراين اگر اطالع رساني درستي انجام 
ــار غيرمجاز و دانلود غيرقانوني  ــود آنها ديگر با خريد ارزان آث ش
ــت قاچاقچيان نخواهند گذاشت. بايد قبول كنيم  دست در دس
ــت و كافي را در اين زمينه انجام نداده ايم.  ــاني درس اطالع رس
ــراكت با دزدهاست. ما بايد بدانيم  مردم ما بايد بدانند اين كار ش
ــت كه براي  خريد يك فيلم قاچاق به معني چپاول آدم هايي اس
ــيده اند. در همه جاي دنيا تكثير  توليد يك اثر هنري زحمت كش
ــت. به عنوان  غيرمجاز آثار هنري يكي از بزرگ ترين جرم هاس
ــي براي جرم قتل نيز  ــكا باوجود وكالي زبده حت ــال در آمري مث
ــا اين امكان در دزدي اموال  ــكان فرار از قانون وجود دارد، ام ام
فرهنگي بسيار بعيد است. يعني اگر حق كپي رايتي رعايت نشود، 
هيچ قاضي در هيچ كجاي آمريكا از اين جرم صرف نظر نخواهد 

كرد.
پس احتماال ديگر در آنجا كسي مثل مهران مديري مدام 

نمي گويد: جان من كپي نكنيد!
ــر جاي ديگري كه به حقوق  ــه، چنين وضعي در آنجا و ه بل
ــرام مي گذارند، وجود ندارد. من  ــادي و معنوي صاحب اثر احت م
اميدوارم با اتخاذ تصميماتي درست و اجراي موثر آنها اين مساله 
ــد، چون اعتقاد دارم ريشه كن شدن اين  در ايران به حداقل برس

موضوع به اين زودي و آساني نخواهد بود.
امكان اين كه يك روزي ايران كنوانسيون برن را امضا 
كند و كپي رايت (حق تكثير) را به رسميت بشناسد، قابل تصور 
است؟ چون آقاي وزير ارشاد چندي پيش در اين خصوص 
گفت بايد ببينيم عضويت در اين كنوانسيون اصال به صالح 

ايران است يا نه!
به هر حال تخطي از قوانين بين المللي چه در كوتاه مدت و چه 
در بلندمدت به نفع هيچ كس نيست. آن طور كه شنيده ام تمام آن 
چيزي كه ما در اين عرصه از حقوق بين الملل رعايت نمي كنيم، 
به حساب كشور ما نوشته مي شود و اگر روزي اين قانون از طرف 
ايران به رسميت شناخته شد، جزو بدهي هاي ما محسوب خواهد 
شد. بنابراين ضروري است قانونمداران ما به اين نكته مهم توجه 

كرده و راهكار مناسبي را براي آن پيدا كنند.
لطفا توضيح مختصري هم درباره مراحل ورود يك فيلم 
سينمايي به شبكه نمايش خانگي بدهيد، اين كه چطور يك فيلم 

براي عرضه وارد شبكه نمايش خانگي مي شود؟
ــبكه  ــات مختلف ش فيلم ها براي عرضه و پخش به موسس
ــه رسانه هاي تصويري پيشنهاد  نمايش خانگي از جمله موسس
مي شود. پس از آن شورايي در موسسه مربوط فيلم ها را به لحاظ 
فرهنگي، هنري و محتوايي ارزيابي مي كند كه در صورت تائيد 
ــبكه نمايش خانگي  ــه گفت وگو براي خريد رايت ش وارد مرحل
مي شود. پس از اين كه گفت وگو به نتيجه مثبت رسيد صاحب اثر 
با موسسه موردنظر قراردادي را براي توزيع فيلم منعقد مي كند. 
ــراي مدت هايي معين و  ــا به توافق طرفين، قرارداد فيلم ها ب بن

گاهي دائم نوشته مي شود.
معيار و ضوابط درخصوص درجه بندي فيلم ها كه روي 
محصوالت با عناوين الف، ب، ج و... درج مي شود، چيست و چه 

نهادي آن را تعيين مي كند؟
ــوراي نظارت  ــينمايي و ويدئويي از ش ــاي س ــه فيلم ه هم
ــاد پروانه نمايش  ــينمايي وزارت ارش ــازمان س ــيابي س و ارزش
ــت اثر درجه بندي  ــد و همان جا هم بنا به كيفي ــت مي كنن درياف
ــروط ما هم در موسسات ويدئورسانه براي  مي شوند. يكي از ش
ــت كه توسط تهيه كننده  عقد قرارداد دريافت پروانه نمايش اس

انجام مي شود.
گاهي احساس مي شود فيلمي كه به فرض درجه ب گرفته، 
از اثري كه نشان درجه الف را دارد، فيلم بهتر و باكيفيت تري 
است. چطور تشخيص مي دهند يكي الف و ديگري ب باشد؟ 
مثال صرفا نام داوود ميرباقري يا بازيگران طراز اول باعث 

مي شود فيلمي از قبل درجه الف بگيرد؟
نه، اين طور نيست. اما هر نظر كارشناسي در شوراي نظارت 
مثل داوري جشنواره ها نسبي است و اگر گروه ديگري بود شاهد 
درجه هاي غير از آنچه االن هست، مي بوديم. حتي االن گاهي 
ــتري  ــه درجه ب دارند، مورد اقبال بيش ــم فيلم هايي ك مي بيني
ــرد و فيلم جذاب تر و  ــف دارد، قرار مي گي ــي كه درجه ال از فيلم
ــبي بهتر از  ــك معيار نس ــا به هر حال ي ــت، ام ــري اس ديدني ت
ــي بايد  ــت و اين درجه بندي طبق نظر كارشناس بي معياري اس

وجود داشته باشد.
موسسه رسانه هاي تصويري و شبكه نمايش خانگي 
مدعي حمايت از سينماي ايران است. اين حمايت درچه 

زمينه اي بروز مي كند؟
ــان  ــينمايي خودش را نش اين حمايت از طريق خريد آثار س

ــي فيلم ها آيتم هايي را در نظر  ــد. ما در خريد رايت خانگ مي ده
داريم كه اولويت آخر آن بحث اقتصادي است. يعني گاهي يك 
ــاخته مي شود، اما فروش خوبي  فيلم خوب فرهنگي و هنري س
ــوراي موسسه ارزشمندبودن يك فيلم تائيد شد،  ندارد. اگر در ش
ــبكه نمايش خانگي مي شود. ما فيلم هايي را  خريداري و وارد ش
ــبكه  ــينما موفق نبودند، اما در توزيع ش ــتيم كه در اكران س داش
ــدند.  ــيار بااليي روبه رو ش نمايش خانگي با اقبال و فروش بس
البته اين استثنا بوده و قاعده نيست. قاعده اين است كه معموال 
فيلم هاي محبوب و پرفروش سينما در شبكه نمايش خانگي هم 

با موفقيت مواجه مي شوند.
چرا بيشتر فيلمنامه ها و فيلم هاي مختص شبكه نمايش 
خانگي اينقدر سطحي و نازل است و براحتي مي توان به آنها 
فيلم هاي اتوبوسي اطالق كرد؟ به نظر مي رسد به نسبت سينما 
و تلويزيون نظارت و سختگيري چنداني درخصوص آنها وجود 

ندارد.
ــاله وجود دارد و هنوز هم عده اي دورهم  ــفانه اين مس متاس
جمع مي شوند و فيلمي را دو هفته اي توليد مي كنند و باالخره هم 
از طريق يكي از اين موسسات شبكه نمايش خانگي آن را پخش 
ــبكه نمايش خانگي  مي كنند. در حالي كه اصال توليد فيلم در ش
ــاوي با توليد  ــت كه نتيجه كار مس با بودجه كم به اين معني نيس
ــه گفته ام خود  ــد. به همين دليل هميش اثري كم ارزش هم باش
ــات ويدئورسانه بايد در توليد نقش آفريني موثري كنند.  موسس
ــوراي نظارت و ارزشيابي سازمان  ــت كه ش راهكار ديگر اين اس
سينمايي بايد نظارت بيشتري داشته باشند و به فيلم هايي كه از 
ــتاندارد پايين ترند، اصال مجوز نمايش ندهند  يك حد فني و اس
ــه  و از اين طريق انگيزه توليد يك اثر خوب را باال ببرند. موسس
ــانه هاي تصويري براي اين كه در توليد نقش آفريني موثر و  رس

ــاركت كند و ديگران را هم براي اين كار فرابخواند و مهم تر  مش
ــدگان هم انگيزه خوبي براي توليد ايجاد كند،  از آن در تهيه كنن
ــت.  ــي ياس را راه اندازي كرده اس ــنواره فيلم هاي ويدئوي جش
بنابراين با برگزاري چنين جشنواره اي هدفي دوسويه را در نظر 
داريم؛ ارزيابي آثار توليدشده توسط گروه هاي كارشناسي و ديگر 
افزايش انگيزه در تهيه كننده ها و موسسات براي توليد آثاري با 
ــي كه موجب نزول آثار  ــت در آينده. االن يكي از آفت هاي كيفي
توليدي مي شود اين است كه پيش از توليد بودجه آن كار دريافت 
مي شود. وقتي بودجه يك فيلم قبل از توليد دريافت مي شود، چه 
ــزه اي براي توليد بهتر و باكيفيت تر وجود دارد؟ چنين اثري  انگي
ــود خود را دريافت  ــود، س ــل از اين كه وارد عرصه نمايش ش قب
كرده، بنابراين گروه سعي مي كند هرچه زودتر آن اثر را با كيفيت 
كمتري به پايان برساند و كار ديگري را شروع كند. چنين وضعي 
باعث مي شود يك نگاه كاسبكارانه صرف در توليد حاكم شود.

نمايش خانگي هم  و اطالع رساني در شبكه  تبليغات 
و  دلخوري  موجب  و  بوده  حاشيه ساز  و  بحث انگيز  بارها 
گاليه هنرمندان شده است. در اين زمينه چه راهكارهايي را 

انديشيده ايد؟
اميدوارم همه موسسات پخش فيلم در شبكه نمايش خانگي 
ــانه هاي تصويري توجه بيشتري به  ــه رس از جمله خود موسس
ــات يك اثر هنري صرفا  ــوع تبليغات كنند. موضوع تبليغ موض
اطالع رساني به هر قيمتي نيست. جذابيت هاي كذايي در بحث 
تبليغات براي يك فيلم ياس آور خواهد شد. فراموش نكنيم اگر 
مي خواهيم فيلمي را در تبليغات بسيار جذاب نشان دهيم، حتما 
ــد. در غيراين  ــته باش خود آن فيلم بايد جذابيت هايي را هم داش
ــك دروغ فرض خواهند  ــن كار را به عنوان ي ــورت مردم اي ص
ــه ها بي اعتماد مي شوند. بنابراين مردم  ــبت به موسس كرد و نس
به هر جمله و عبارتي كه در تبليغات فيلم نوشته مي شود، اعتماد 

ــت در بحث  ــد. تبليغات دروغ ممكن اس مي كنن
تجارت پيش برنده باشد، اما الگوي بحث تجارت 
در بحث فرهنگ و هنر مخرب است. ما بايد مبنا 

ــري بگذاريم. ما براي اين كه اين امر  ــر كاري فرهنگي و هن را ب
موردتوجه جدي قرار بگيرد، امسال در جشنواره فيلم ياس به طور 
ــوي يك هيات كارشناسي تحصيلكرده سعي كرديم  مجزا از س
تمام آنچه در تبليغات بازار فيلم نظير پوستر، تيزر و عنوان بندي 
در شبكه نمايش خانگي در دو سال گذشته اتفاق افتاده را ارزيابي 
كنيم. گرافيست هايي كه در امر تبليغات موسسه ها كار مي كنند، 
هنرمندان خوب و ارزشمندي هستند و اگر بدانند آثارشان مورد 
توجه كارشناسي قرار مي گيرد، قطعا طراحي و كارشان را با دقت 
و وسواس بيشتري انجام مي دهند و صرفا آثاري را به خاطر جلب 

نظر دروغين توليد نمي كنند.
فكر مي كنيد موسسه رسانه هاي تصويري كه بنا به دستور 
شوراي عالي انقالب فرهنگي و مصوبه جلسه دوم دي 71 شكل 
گرفت، چقدر توانسته در بحث جذب تماشاگر و مقابله با تهاجم 

فرهنگي كه هدف اوليه ايجاد اين نهاد بود، موفق عمل كند؟
هنوز هم رسالت واقعي موسسه رسانه هاي تصويري مقابله 
با تهاجم فرهنگي است، اما اين كه در طول اين سال ها چقدر در 
اين امر موفق بوده يا نبوده ايم، بحثي است كه نياز به تحقيق و 
بررسي نمودار پرفراز و نشيب موسسه دارد. موسسه در مقاطعي 
ــق عمل كرده و در برخي موارد نيز حتي با تهاجم فرهنگي  موف
ــير با  ــت و هدف متعالي در طول مس ــد، اما هر حرك ــراه ش هم
ــه نيز چنين  ــه رو بوده و طبعا براي اين موسس ــي روب مخاطرات
ــت با پژوهشي ميداني و گسترده مسير اين  ــت. نياز اس بوده اس
ــود تا از نتيجه آن براي پيمودن راه درست در  نمودار واكاوي ش

ادامه استفاده كنيم.
وقتي از حوزه مديريتي تئاتر وارد سينما شديد و مسئوليت 
موسسه رسانه هاي تصويري را قبول كرديد، با هجمه انتقادات 
از سوي برخي اهالي سينما مواجه شديد. هر چند به شخصه 
معتقدم مديري كه از تئاتر به سينما بيايد، خيلي بهتر از مديري 
است كه از عرصه اي ناآشنا وارد اين فضا شود. مي خواهم 

بپرسم واكنش تان در برابر اين موضعگيري چه بود؟
ــت و خيلي ها  ــر مي كنم اين برخوردها امري طبيعي اس فك
براساس عدم شناخت يا ساليق فردي خودشان اظهارنظرهايي 
ــن نظرات را  ــت، هر چند اي ــيار هم محترم اس ــد كه بس مي كنن
ــانه نمي دانم. اتفاقا حوزه تئاتر، الينفك از سينماست.  كارشناس
ــينماي كشور از طريق تئاتر تغذيه مي شود، منتهي  همه بدنه س
نمي دانيم چرا اين بحث فقط در زمينه مديريت مطرح مي شود؟ 
ضمن اين كه حتي اين مساله در مديريت هم مسبوق به سابقه 
بوده و باز حتي مديراني از عرصه هايي غيرمرتبط به سينما آمدند 
كه اين همه حرف و حديث نداشته است. البته پيش از اين بارها 
براي مديريت بخش هاي مختلف سينما و فعاليت در اين عرصه 
دعوت به كار شدم، اما بنا به شرايط زماني خاص خودش هيچ گاه 
ــر كردم در اين دوره مي توانم در اين  ــل پيدا نكرده، ولي فك تماي
زمينه مفيد باشم. براي همين با اطالع و شناخت قبلي و احترام به 
نظر آقاي ايوبي اين مسئوليت را پذيرفتم و مطمئن و اميدوار بوده 
ــتم كه مي توانم كارهايي انجام دهم. من هيچ وقت شعار  و هس
نمي دهم، اما سعي مي كنم عمال از هيچ كوششي براي خدمت در 
مسئوليتي كه دارم، فروگذار نكنم. ضمن اين كه صرفنظر از عده 
ــينما معترض بودند، بسيار بيشتر  محدودي كه به حضورم در س

دوستاني دارم كه از حضورم اظهار خشنودي كردند.
يكي از موارد سوال برانگيز درباره شما اين است كه جزو 
معدود مديراني هستيد كه در هر دو طيف سياسي كشور حضور 

داشتيد. خودتان دليل اين حضور پيوسته را در چه مي دانيد؟
ــي نداشتم  ــت كه در هيچ دوره اي نگاه سياس دليلش اين اس
ــت. هيچ موقع  و مديريت من در همه دوره ها تخصصي بوده اس
عضو هيچ جناح سياسي نبودم و سياسي هم كار نكردم. بنابراين 
هيچ كنش و تنش سياسي نداشتم. البته ناگفته نماند بابت همين 
ــورده ام! نگاه و  ــچ جناحي لطمه زيادي هم خ ــدن در هي نگروي
ــي تغيير نكرده و  اهداف فرهنگي من در هر دولت و جناح سياس
همواره مبتني بر ارتقاي فرهنگ نظام مقدس جمهوري اسالمي 

بوده است.
حاال با اين تفاسير فضاي مديريتي تئاتر سخت تر است 

يا سينما؟
اگر واقعا انسان به قصد خدمت و رسيدن به اهداف فرهنگي 
ــاص خودش را دارد.  ــختي هاي خ بخواهد كار كند، هر كجا س

حجم مشكالت واقعا مهم نيست.
حجم مشكالت سينما بيشتر است يا تئاتر؟

ــوع و توقعات مختلف حجم  ــتردگي و تن ــا به دليل گس قطع
مشكالت در سينما بيشتر است.

مي دانم باوجود كار در سينما هنوز دلبسته تئاتريد و خودتان 
را تئاتري مي دانيد. االن كه كمي به لحاظ مديريتي از تئاتر 
فاصله گرفته ايد و از بيرون به آن فضا نگاه مي كنيد، اوضاع تئاتر 

را چطور مي بينيد؟
نه اين كه االن اين طور شده باشد، اما مدت هاست تئاتر 
ــرايط ربطي هم به  اوضاع خوبي ندارد. ضمن اين كه اين ش
مديريت ها ندارد و ريشه دارتر از اين حرف هاست. مديران ما 
ــر كنند و فقط مي توانند تعامل بهتري با  ــد وضع را بهت نمي توانن
اهالي تئاتر داشته باشند. هر مديري كه توانسته احترام هنرمندان 
را نگاه دارد، مدير بهتري بوده است. ما بايد ببينيم حجم توقعات 
براي اصالح يك حركت با امكان آن حركت چقدر مطابقت دارد. 
بودجه تئاتر يك رقم حداقلي است كه در مقابل وضع تئاتر بيشتر 
شبيه يك شوخي است. با اين حال بودجه هم مشكل اصلي تئاتر 
ــت. امكان تئاتر كاركردن به لحاظ سخت افزاري اينقدر كم  نيس
است كه باوجود بودجه بيشتر هم راه به جايي نمي برد و مديريت 
ــد بود. به نظرم راهكارهايي  ــخت خواه در اين عرصه باز هم س
براي برون رفت از اين وضع وجود دارد و تصميم گيرندگان تئاتر 
ــد نمونه هاي موفق جهاني اين عرصه را با دقت مرور كنند و  باي
ــنواره  به كار بگيرند. ضمن اين كه واقعا برگزاري اين همه جش
متعدد و موضوعي تئاتري از سوي نهادها و ارگان هاي مختلف 
ــور ندارد. مورد  ــت و فايده اي به حال تئاتر كش موازي كاري اس
ــخص است؛ اداره  ــاختار يك اداره كل مش مهم ديگر اين كه س
كل هنرهاي نمايشي يك مديركل، دو معاون، يك مسئول امور 
ــئول دبيرخانه و يكي دو بخش ديگر دارد.  ــتان ها و يك مس اس
ــكيالت به اين كوچكي مگر مي تواند تئاتر يك كشور  اصال تش
ــت. بنابراين واجب تر اين بود اتفاقي  را اداره كند؟ غيرممكن اس
ــازمان سينمايي ارتقا پيدا  ــينما افتاد و معاونت به س كه براي س
ــي،  كرد، براي تئاتر بيفتد و ما به جاي اداره كل هنرهاي نمايش
ــازمان تئاتر داشته باشيم. براي اين كه تئاتر مقتصد نبوده و از  س
ــت. اما سينما در  ــيت هاي فرهنگي زيادي برخوردار اس حساس
حالي كه بار فرهنگي هم دارد، مقتصد است و بيش از 70 درصد 
ــت سرمايه اش به عهده خودش است. همين نگاه اشتباه  بازگش
ــال هاي اخير وارد تئاتر شده و مي گوييم تئاتري خوب  هم در س
است كه خودش پول خودش را دربياورد. مطرح شدن بحث تئاتر 
خصوصي خطرات فرهنگي زيادي را به دنبال دارد. نتيجه رفتن 
ــمت و سو اين مي شود كه برخي نمايش ها مقابل نگاه  به اين س
رسمي قرار مي گيرد. وقتي اين مسير را انتخاب 
ــعارهايي همچون  مي كنيم ديگر نبايد توقع ش

تحقق رسالت فرهنگي را از آن داشته باشيم.

با حسين مسافرآستانه، كارگردان و مديرعامل موسسه رسانه هاي تصويري

خريد فيلم قاچاق، چپاول هنرمند است
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ــت كه به  ــتانه مرد موقر و مهرباني اس ــين مسافرآس حس
واسطه سال ها فعاليت نمايشي به عنوان نويسنده، بازيگر 
و كارگردان و بعدها مديريت و مسئوليت هاي مختلفش 
ــيرين  ــود. او با آن لهجه ش ــناخته مي ش در عرصه تئاتر ش
ــي در  ــمالي اش از مديراني بوده كه فارغ از نگاه سياس ش
ــعي كرده  ــته و س ــف دولتي حضور داش ــاي مختل دوره ه
ــئوليت  ــردازد، اما پذيرفتن مس ــه كارش بپ ــيه ب بي حاش
ــانه هاي تصويري مي توانست  ــه رس مديرعاملي موسس
مخاطره اي جدي براي مردي باشد كه همواره از حاشيه ها 
دوري مي كرد. به بهانه دبيري دومين جشنواره بين المللي 
فيلم هاي ويدئويي ياس كه برگزيدگان خود را معرفي كرد، 
ــتانه به گفت وگو نشستيم و از نقش  ــافر آس ــين مس با حس
تعيين كننده و تاثيرگذار شبكه نمايش خانگي سخن گفتيم. 
شبكه اي كه همپاي اسمش امروزه به هر خانه و شهر و 

روستايي راه يافته و مخاطباني به وسعت ايران دارد.

اشاره

تخطي از قوانين بين المللي چه در كوتاه مدت و 
چه در بلندمدت به نفع هيچ كس نيست. آن طور 

كه شنيده ام تمام آن چيزي كه ما در عرصه  
كپى رايت از حقوق بين الملل رعايت نمي كنيم، به 

حساب كشور ما نوشته 
مي شود و اگر روزي اين 
قانون از طرف ايران به 
رسميت شناخته شد، 

جزو بدهي هاي ما 
محسوب خواهد شد

مسافر آستانه:

 متن كامل اين گفت وگو را 
در سايت جام جم آنالين بخوانيد

جم
جام 

د/ 
 آزا

جيد
س:م

عك



دوشنبه 10 شهريور1393 thought@jamejamonline.ir8پيامك: 300011228انديشه شماره مستقيم: 23004342

جالل نبهاني زاده   /   جام جم 

ــئوليت مدني ايران مصوب  ــق ماده 12 قانون مس بر طب
ــيدي كارفرماياني كه مشمول قانون كار  سال 1339 خورش
هستند، مسئول جبران خساراتي هستند كه از طرف كاركنان 
اداري يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد 
شده است، مگر اين كه محرز شود كارفرما تمام احتياط هايي 
ــوده به عمل آورده  ــاع و احوال قضيه ايجاب مي نم كه اوض
است يا اين كه اگر احتياط هاي مزبور را به عمل مي آوردند باز 
ــم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود. كارفرما مي تواند  ه
ــارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول  به واردكننده خس

شناخته شود مراجعه كند.
ــته نشان مي دهد  ــاليان گذش تصويب چنين قانوني در س
ــتورالعمل ها و قبول مسئوليت در  ــازمان ها، رعايت دس در س
ــان از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. مسئوليت  قبال ش
ــوده و داراي ابعاد و  ــي يكي از مباحث مهم علم حقوق ب مدن
ــت. اين مسائل  جنبه هاي پيچيده اي در حوزه هاي متنوع اس
ــدن و انرژي در  ــش صنعت، مع ــوص در بخ ــده بخص پيچي
ــتر نمود پيدا مي كند. در سازمان هاي فني و  ــورمان بيش كش
ــتورالعمل هاي فني همچون  ــي پيروي دقيق از دس مهندس
ــي اين ادعا تالش  ــت. براي بررس پيروي از قوانين مدني  اس
ــت نكاتي را بررسي كنيم كه به روشن تر  داريم در اين يادداش

شدن اهميت موضوع كمك مي كند.
ــركت ها و سازمان هاي بزرگ فني دانش بنيان  تجربه ش
در كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد  و خدمات ارائه شده 
ــاخت موتور  ــرو نخودفرنگي، س به جامعه دارد. از تهيه كنس
ــتورالعمل فني  ــه؛ اجراي دقيق دس ــا تا دوخت البس هواپيم
ــده كيفيت و ايمني اجناس، كاالها، محصوالت  تضمين كنن
ــاده و  ــتورالعمل فني س و خدمات خواهد بود. رعايت يك دس
ــده، از  ــي و طراحي بنا ش نبود دستورالعمل بهتر است.پيش پا افتاده كه بر اصول مهندس

از طرفي، طراحي محصوالت و خدمات يك سازمان فني 
بر ارزش هاي جامعه نيز اثر گذار است. تداخل فعاليت تجارت 
ــنتي با عرضه و تقاضاي كاالهاي فناورانه با دستورالعمل  س
ــائل خطرناكي ـ  از قبيل ناآگاهي از طرز  كاربري پيچيده، مس
ــت محصول و ورود  ــارت خريدار بر كيفي ــري، نبود نظ كارب
ــات نامطلوب به جامعه ـ  را  ــاي نامرغوب و ارائه خدم كااله
ــده است. به عبارت ديگر در نهايت اين محصوالت  منجر ش
ــي از ارزش هاي جامعه  ــازمان هاي فني است كه بر بخش س
ــگ يك جامعهـ   ــت. ارزش هايي از فرهن ــر خواهد گذاش اث
ــات تكنولوژي  ــگران مطالع ــياري پژوهش ــه به گفته بس ك
ــامانه هاي تكنولوژيك متأثر  ــرگ  ـ از س ــدرو فينب ــر ان نظي
ــادن و منابع  ــك؛ صنايع، مع ــامانه هاي تكنولوژي ــت. س اس
ــات را در هر جامعه اي  ــا محصوالت و خدم ــرژي مرتبط ب ان
ــامانه هاي تكنولوژيكي كه نسبت به  هدف قرار مي دهند؛ س

ــت. اندرو فينبرگ در اين مورد  ارزش هاي جامعه خنثي نيس
ــت. چنين  ــت مي گويد: تكنولوژي امري خنثي نيس بصراح
ــكالت اخالقي و ارزشي به كارگيري  ــاهده مش امري با مش
ــري از طريق تلفن همراه در جامعه  ــوژي ارتباط تصوي تكنول
ــرات تكنولوژي هاي مختلف  ــعه ايران و مخاط درحال توس
ــاده اي و آلودگي  ــل تصادفات ج ــل و نقل مث ــوزه حم در ح
ــت، سوخت بنزين و توليد انرژي به وسيله انرژي  محيط زيس
ــتخراج نفت و گاز آشكارتر  ــيلي و حفاري زمين براي اس فس
ــود. اين دستورالعمل هاي فني است كه تعيين مي كند  مي ش
طراحي نهايي يك تكنولوژي خاص چگونه شكل مي گيرد.

ــتورالعمل هاي فني و قواعد مهندسي در يك  وقتي از دس
ــازمان سخن گفته مي شود از مجموعه اسناد تكنولوژيك و  س
ــه هاي فني، جداول تجهيزات و مشخصات و نمودار هاي  نقش
ــتورالعمل هاي كاربري صحبت شده است. اين  تحليلي و دس
ــش از اين كه  ــه عملياتي دارد، بلكه بي ــه نه تنها جنب مجموع

ــام تكنولوژيك  ــخص براي نظ ــيم كننده يك آينده مش ترس
باشد، يك مجموعه حقوقي از روابط كار فرما  /   پيمانكار، كارگر  /   
ــت. در يك سازمان كه پايه  ــت و مهندس  /   مدير، اس سرپرس
ساختار سازماني آن بر اساس نظام موفق بروكراتيك بنا نشده 
ــد شناخت تمام جوانب اسناد و نقشي كه تكنولوژي ضبط  باش

شده در سند در جامعه ارائه خواهد كرد، مشخص نيست.
ــازي و اجرا مي شود؛  ــان ها پياده س ــناد به وسيله انس اس
ــاخص هايي  ــه داراي درجات مختلفي از ش ــان هايي ك انس
ــئوليت پذيري، تعهد، آينده نگري و صداقت است.  مانند مس
پژوهش ها و مطالعات گسترده اي براي ارزيابي اين شاخص ها 
در رشته هاي دانشگاهي مديريت و پژوهشكده هاي مديريت 
ــازمان صورت  ــش فردي در س ــي نق ــراي تحليل و بررس ب
ــازماني افراد بر محصول  مي گيرد، ولي براي ارزيابي تاثير س
پاياني روابط مدل هاي مديريتي الزم  است، لكن اين مدل ها 
پاسخگوي تمام جوانب و ابعاد نقش عامل انساني در كيفيت 

ــت. به عنوان  ــات نهايي نيس ــوالت و خدم ــي محص و ايمن
نمونه وقتي از موفقيت هاي كشور هاي توسعه يافته اي نظير 
ــده يا وقتي  ــخن گفته  ش آلمان در رعايت همگاني قوانين س
ــود آلمان داراي ملتي قانونمدار است در واقع از  عنوان مي ش
ــئوليت پذيري تك تك افراد جامعه نسبت به مسائل فني  مس
سخن گفته شده است؛ مسئوليتي مدني كه ثمره آن، كيفيت 
ــكار محصوالت آلماني نسبت به محصوالت  باال و ايمني آش
ديگر كشورهاست. البته اين محصوالت بي عيب نيست، اما 
ممكن است نسبت به ساير محصوالت مشابه در كشورهاي 
ــي رابطه پيچيده  ــد. بررس ــته باش ديگر عملكرد بهتري داش
ــي نيازمند مطالعات  ــئوليت فرد و كيفيت محصول نهاي مس
گسترده است. با اين پژوهش ها، اشاعه فرهنگ قانونمداري 
ــطح جامعه اي مانند ايران  ــئوليت مدني در س و پذيرش مس
تقويت مي شود و بين اقشار مختلف جامعه گسترش مي يابد. 
ــازي در تدوين دستورالعمل ها و نظارت قاطعانه در  شفاف س
ــاور عمومي در اهتمام  ــيدن به ب ــراي آنها در قدرت بخش اج

دولت در اجراي صحيح قوانين بسيار مهم و موثر است.
ــي تجهيزات  ــه اي ديگر توجه كنيم؛ سيم كش به نمون
ــد. هرگونه  ــر بگيري ــهري را در نظ ــرق درونش ــس ب تران
ــاخت ترانس و عدم تطابق  ــي در مراحل اوليه س بي توجه
اجرا بادقت دستورالعمل هاي فني ساخت ترانس، به فاجعه 

انساني در شهرها منجر خواهد شد.
ــال ها  ــت س ــن مقصر چنين موردي پس از گذش  يافت
ــكل و پيچيده خواهد بود. بخصوص اگر نظارت هاي  مش
ــي از طرف خريداران تجهيزات به عنوان نمونه ادارات  كاف
ــتانداردها و با دقت زياد  ــع مطابق با اس ــع برق، بموق توزي
ــگيري از وقوع اختالل  ــد. پس پيش ــورت نگرفته باش ص
ــئوليت پذيري باال و  ــري از تجهيزات نيازمند مس در كارب
ــين ها در رعايت قواعد  قانونمداري متخصصين و تكنيس
ــق با رعايت  ــاخت دقي ــتورالعمل هاي فني نظير س و دس
تلورانس ها و مشخصات نقشه هاي مهندسي، به كارگيري 
جنس اوليه مرغوب و بررسي ماشين آالت ساخت و كنترل 

كيفي محصوالت است.
ــت  ــا كيفي ــي ب ــتورالعمل هاي فن ــق دس ــراي دقي اج
ــازمان هاي فني مرتبط است. البته  محصوالت و خدمات س
دستورالعمل هاي فني بايد شفاف، منظم، خالصه وار (درعين 
حال دقيق) و مهم تر از همه به زبان فارسي شيوا تدوين شده 
ــان، تكنيسين ها و مديران  ــد تا عموم كارگران، مهندس باش
ــي آنها را داشته باشند. نظام سازماني  توانايي مطالعه و بررس
صميمانه، صادقانه و انتقادپذير كه انعطاف پذيري باال داشته 
ــد به اين موضوع كمك خواهد كرد. نمايندگان كارگران  باش
بايد مستقيما ديدگاه هاي فني خود را به مهندسان ارائه دهند 
ــتقيم با آنها در  ــت و خدمات بايد به طور مس ــران صنع و مدي
ــازمان هاي فني  ــند. چنين عملكردي در همه س ارتباط باش
ــرفت و ارتقاي نظام فناورانه كشور كمك خواهد كرد  به پيش
ــاال خواهد برد. اين فعاليت ها  ــت كاالها و خدمات را ب و كيفي
ــازمان ها  ــا افزايش نظارت نهادهاي اخالقي و ايمني در س ب
ــاني مانند صدمات  (نظير واحدهايHSE ) مخاطرات انس
ــنل را كاهش خواهد داد و  ــيب هاي روحيـ  رواني پرس و آس
ــب به جامعه  از بروز حوادث آتي در ارائه كاال و خدمات مناس

پيشگيري خواهد كرد.

دستورالعمل فني به مثابه قانون مدني
پيروي از دستورالعمل هاي فني در فعاليت هاى صنعتى و سازمانى نقش تعيين كننده در قانون  مدارى اجتماعى ايفا مى كند 

 تكنولوژي امري خنثي نيست. چنين امري 
با مشاهده مشكالت اخالقي و ارزشي به كارگيري 

تكنولوژي ارتباط تصويري از طريق تلفن همراه در 
جامعه درحال توسعه ايران و مخاطرات 

 تكنولوژي هاي مختلف
 در حوزه حمل 

و نقل مثل 
تصادفات جاده اي 

و آلودگي 
محيط زيست 

آشكارتر مي شود

نكته:

انديشه ماندگار
گردآوري: بنيامين شيرخاني

ناشر: موسسه چاپ و نشر عروج
ــار، امام  ــان براي اولين ب مردم جه
ــال 1357 مصادف  ــي(ره) را س خمين
ــناختند. آن  با اواخر 1978 ميالدي ش
ــام خميني به علت اعتراضش  زمان ام

به رژيم شاهنشاهي به فرانسه تبعيد شده بود و جهان، صداي 
اعتراضش را از نوفل لوشاتو يكي از محله هاي حومه پايتخت 

فرانسه شنيد.
ــخنان امام  ــه و س ــي كتاب جديدي درباره انديش بتازگ
خميني(ره) چاپ و راهي بازار نشر شده است. كتاب «انديشه 
ــتند  ــده مس ــامل مطالب برنامه هاي پخش  ش ماندگار» ش
ــيرخاني و مقدمه آيت اهللا  «روح اهللا» با گردآوري بنيامين ش
هاشمي رفسنجاني به همت موسسه چاپ و نشر عروج منتشر 

و راهي بازار نشر شده است.
امام خميني(ره) شخصيت كم نظيري در تاريخ معاصر است 
كه با رهبري يك انقالب، در تاريخ ايران و جهان، جاودانه شده 
ــت. چندي پيش مستندي با نام «روح اهللا» به همت شبكه  اس
تلويزيوني المنار متعلق به حزب اهللا لبنان توليد و پخش شد كه 
مخاطبان مختلفي داشت. بعد از ساخت و پخش اين اثر مستند، 
كتاب انديشه ماندگار در جهت تكميل راهي كه سازندگان اين 

مستند در آن قدم گذاشته بودند، به چاپ رسيده است.
ــدگار مقدمه اي از آيت اهللا اكبر  ــه مان ابتداي كتاب انديش
هاشمي رفسنجاني و پس از آن مقدمه اي از معاونت پژوهشي 
حوزه علميه فيضيه مازندران درج شده است. كتاب ده فصل 
دارد كه پس از مقدمه ها و پيشگفتار آن قرار دارند و به ترتيب 

بازه هاي زماني سال هاي مختلف را شامل مي شوند.
در قسمتي از كتاب مي خوانيم:

ــت نقطه مقابل اين حركتي كه شاه براي گسترش  «درس
ــت، امام در  ــرس در جامعه و حوزه داش ــت و ت ــب و وحش رع
ــت برعكس تصميم گرفتند و خيلي علني تر مقوله  حوزه درس
جنايت آمريكا و رابطه رژيم آمريكا و اسرائيل با شاه در ايران را 
افشا كرد، به صورت علني در صحبت ها و سخنراني  شان كه 
تصميم به آن سخنراني تاريخي روز عصر عاشورا گرفتند.»

سخنراني حضرت امام خميني(ره) در عصر عاشورا:
خدا كند كه مرادت از اين كه «مرتجعين سياه مثل حيوان 
ــراز كند»، مرادت علما  ــتند و ملت بايد از آنها احت نجس هس
ــود و تكليف تو مشكل  ــند و اال تكليف ما مشكل مي ش نباش
ــت نمي گذارند زندگي  ــود. نمي تواني زندگي كني؛ مل مي ش
ــنو. آقا! 45 سالت است  كني. نكن اين كار را؛ نصيحت مرا بش
ــال داري، بس كن، نشنو حرف اين و آن را؛  يك  ــما؛ 43 س ش
ــل كن! يك قدري عواقب  ــدري تفكر كن، يك قدري تام ق
ــور را مالحظه بكن! يك قدري عبرت ببر! عبرت از پدرت  ام
ببر. آقا! نكن اين طور! بشنو از من؛ بشنو از روحانيون؛ بشنو از 
ــاي مذهب؛ اينها صالح ملت را مي خواهند؛ اينها صالح  علم
ــالم  ــتيم؟ احكام اس ــت را مي خواهند. ما مرتجع هس مملك

ارتجاع است؟...
اين كتاب در 315 صفحه مصور، با شمارگان هزار نسخه 

و قيمت 15 هزار تومان منتشر شده است.
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سريال تلويزيوني دردسرهاي عظيم به كارگرداني برزو 
نيك نـژاد تركيـب ملودرام و طنز اسـت و بـا نگاهي به بازي 
شـما متوجه مى شـويم جنس طنازي شما در اين سريال در 
مقايسـه با ديگر آثار كمدي كه بازي كرديد، تفاوت دارد. آيا 
اين خواسـته كارگردان بود كه نوع طنازيتان در اين سـريال 

متفاوت باشد يا خودتان پيشنهاد داديد؟ 
ــدون ترديد  ــر بازي كنيم، ب ــت در يك اث ــي قرار اس وقت
ــه  ــه نوع بازى ما نظارت دارد. اين قاعده هميش ــردان ب كارگ
وجود دارد و من هم مستثني از آن نيستم. قبل از شروع بازي ام 
ــريال دردسرهاي عظيم با برزو نيك نژاد خيلي صحبت  در س
ــازي طناز، اما متفاوت با ديگر كارهايم  ــردم. او از من يك ب ك
مي خواست. بنابراين تالش كردم جنس بازي ام هماني باشد 

كه كارگردان مي خواهد. 
ــتقيم روي بازي ها دارد و  ــع كارگردان نظارت مس در واق
ــنيدن نظراتش كامال از آنها استقبال كردم و  من هم بعد از ش
ــزدم. به هر حال من به عنوان  ــاله ن چانه اي هم براي اين مس
ــا كارگردان كليات و  ــر فقط بازي خودم را مي بينم، ام بازيگ

جزئيات كار را با هم مى بيند.
ــخصيت ها از زماني كه فيلمنامه  ــن اين كه قصه و ش ضم
ــروع كار تا زمان اجرا تغييرات  را دريافت مي كنيم و قبل از ش
ــود و اين كه  زيادي مي كند، برخي صحنه ها كم يا زياد مي ش
ــه ترجيح مي دهم  ــا تغيير مي كند. بنابراين هميش ديالوگ ه
فيلمنامه را خيلي با جزئيات نخوانم تا در زمان تصويربردارى 

بيشتر بتوانم خودم را با نظرات كارگردان هماهنگ كنم.
ــرهاي عظيم هم اين اتفاق  ــريال تلويزيوني دردس در س
ــرات كارگردان به گونه اي بازي  ــنيدن نظ افتاد و من بعد از ش
ــد. عالوه بر آن آقاى نيك نژاد هم  كردم كه طبق نظر او باش
ــع او مراقب همه جزئيات  ــرل مى كند. در واق ــازي ام را كنت ب
ــوب بود و من خيلي  ــه همكاري با وى خيلي خ ــت. تجرب اس

راضي هستم. 
وقتي فيلمنامه را نخوانيد، مسلما خيلي در جريان جزئيات 
قرار نمي گيريد. برايتان سخت نيست در اثري بازي كنيد كه 

خيلي در جريان قصه آن نيستيد؟
به طور كلي فيلمنامه را مي خوانم تا با خط كلي قصه آشنا 
ــوم، ولي به جزئيات و تك تك صحنه ها فكر نمي كنم و از  ش
ــراي اين كه وقتي در  ــل ديالوگ هايم را حفظ نمي كنم. ب قب
موقعيت صحنه قرار بگيريم كارگردان ممكن است تغييراتي 

در نماها، سكانس ها و ديالوگ ها بدهد.
ــن خيلي ذهنم را درگير جزئيات فيلمنامه نمي كنم  بنابراي
ــود. عالوه بر آن  تا بعد از تغييرات تضادي در ذهنم ايجاد نش
بيشتر ترجيح مي دهم در موقعيت قرار بگيرم و بعد از تغييرات 

اعمال شده ديالوگ هايم را حفظ كنم.
در ايـن سـريال شـخصيت ميـرزاده تاكيـد زيـادي بـر 
راسـتگويي دارد؛ بويـژه وقتي لطيـف را از كالنتري مي آورند، 
سـعي مي كند پيش فيروزه (مريم سـعادت)، مادر بهار تاكيد 
كند كه من راسـتگو هسـتم و اصال دروغ نمي گويم. اين تكيه 
كالم ميـرزاده بامزگي خاصي به اين شـخصيت داده اسـت. 
طراحى چنين تكيه كالم هايي هم به پيشنهاد كارگردان بود؟

ــا كارگردان  ــخصيت ميرزاده ب ــي درباره ش ــدا وقت از ابت

ــخصيت  ــان اين بود كه براي اين ش ــت  كردم، هدفم صحب
تكيه كالم هايي بگذاريم كه به جذابيت هاي شخصيت اضافه 
كند كه يكي از آنها همان موردي است كه شما اشاره كرديد. 

ميرزاده مرتب تاكيد مى كند كه دروغ نمي گويد!
نمونه افرادي مثل ميرزاده در جامعه خيلي زياد هستند و از 
ــن واژه كه من هر كاري مي كنم، اما دروغ نمي گويم خيلي  اي
ــته از آدم هاست.  ــتفاده مي كنند. ميرزاده هم جزو اين دس اس
ــيت دارند. به عنوان  ــي آدم ها درباره خيلي چيزها حساس برخ
ــيت دارد، به همين دليل  ــبت به خرمالو حساس مثال يكي نس
ــم اين ميوه را نياوريد! ميرزاده  به بقيه مي گويد جلوى من اس
ــده  هم مي گويد من دروغ نمي گويم. اين تكيه كالم باعث ش
ــد بگويم كه من در  ــود. البته باي ــخصيت ميرزاده بامزه ش ش

زندگي ام دروغگو هستم! 
واقعا دروغگو هستيد؟!

به هر حال آدم خالي بند كمى باحال است!
پس ميرزاده هم جزو آدم هاي خالي بند است؟

ــي دارد. ضمن اين كه فرم  ــه، ميرزاده اتفاقا منش واالي ن
ــخصيت اش را وزين و سنگين تر كرده است.  گريم ميرزاده ش
ــتان سريال دردسرهاي عظيم مي بينيم كه ميرزاده  ما در داس
آدم بزرگي بوده و كارخانه بزرگ كفش داشته، اما ورشكست 
ــردم را داده و  ــتگي، پول م ــت. او با وجود ورشكس ــده اس ش

حق الناس به گردنش نيست. 
ــخصيت ميرزاده منجر  ــاله به جذابيت هاي ش همين مس

ــت. حاال او مستاجر شده، اما طبع خوب و  شده اس
ــت نداده است. وقتي اين نقش  وااليش را از دس
ــنهاد شد و متوجه روحيات شخصيت  به من پيش

ــش را بپذيرم.  ــدم اين نق ــدم، ترغيب ش ــرزاده ش مي
ــي فاكتورهايي دارد كه بازيگر را براي بازي  هرنقش
ــت  ــذب مي كند، ميرزاده هم آن قدر جذابيت داش ج

كه آن را بپذيرم.
ــم كار قابل قبول  ــرهاي عظي ــريال دردس در مجموع س
ــواي اجتماعي دارد و  ــريال حال و ه ــت. اين س ــي اس و خوب
ــاهد  ــدگان مي توانند عالوه بر موضوعات اجتماعي، ش بينن
موقعيت هاي طنز هم باشند. هر چه قصه جلوتر برود، مسلما 

براي مخاطبان جذاب تر خواهد بود.
شما در صحبت هايتان به گريم ميرزاده اشاره كرديد. به 
نظرتان نوع گريم تا چه ميزان به بازيگر كمك مي كند  نقش 

را باورپذيرتر بازى كند؟
ــان دهنده شخصيت اش است. وقتي  ظاهر هر آدمي نش
شما به قيافه يك زورگير نگاه كنيد، كامال متوجه روحيات او 

مى شويد. چون نوع آراستگي ظاهرش با كاري كه انجام 
مي دهد تطابق دارد، حتي نوع آرايش موهاي اين فرد 
هم خاص است. بنابراين مى توان گفت ظاهر هر فرد 

حرفه و نوع تفكر او را نشان مى دهد.
بنابراين گريم هم خيلي به بازيگر كمك مي كند 
ــود و  ــت بازي كند، نزديك ش ــي كه قرار اس تا به نقش
ــخصيت، صورت  ــراح گريم هم برمبناي تعريف ش ط

بازيگران را گريم مي كند. فرم خاص گريم ميرزاده 
ــع خوبي دارد.  ــان مي دهد او طب هم نش

ــان و خيرخواه  ــرزاده مهرب مي
ــب به دنبال  ــت و مرت اس

حل كردن مشكالت 
ــات  ــاد اتفاق و ايج

ــت؛ به همين دليل هر كاري كه از دستش برمي آيد  خوب اس
ــي وقتي او درگير ماجراهاي  ــراي لطيف انجام مي دهد، حت ب

متعدد مي شود، كنارش است. 
فيلمنامه سريال دردسرهاي عظيم روز به روز به دستتان 
مي رسد و طبيعي است درباره خيلي از جزئيات و اتفاقاتي كه 

در آينده براي شـخصيت ميرزاده مي افتد، بي اطالع هستيد. 
برايتان سـخت نيسـت تحليلي از انتهاي داسـتان نداريد و 

نقش ميرزاده را بازى مى كنيد؟
به طور عام مي دانيم چه اتفاقي براي شخصيت ها مي افتد، 
ــتان ها  ــه داس ــا به طور خاص نمي دانيم. به هر حال هميش  ام

ختم به خير مي شود. ما داستاني نداريم كه دزد از پليس جلو بزند. 
بدون ترديد در نهايت پليس غلبه مي كند يا آدم هاي خيرخواه 
موفق مى شوند. چارچوب قصه ها اين است كه به هر حال آدم ها 

به هم مي رسند و اين خط كلي بيشتر آثار نمايشي است.
ــمت هايي كه  ــت، اما با قس گرچه كل فيلمنامه آماده نيس
ــيده نقش را بازى مى كنيم و داستان را جلو  ــتمان رس به دس
مى  بريم. ممكن است من به عنوان بازيگر در جريان جزئيات 
ــم، اما كليات را مي دانم؛ ضمن اين كه حتما  انتهاي قصه نباش
ــه اتفاقي مي افتد، چون  ــت به من بگويند تا آخر چ الزم نيس
ــندگان و كارگردان  ــود نويس ــالوه بر آن خ ــت. ع الزم نيس
ــت و انتهاي قصه  ــكلي اس مي دانند چارچوب قصه به چه ش

چه مي شود. 
نداشـتن ايـن تحليـل هيـچ تاثيـري روي بـازي شـما 
نمي گـذارد؛ چون گاهي الزم اسـت در بازي تـان نگاه هاي 
خاصي به اتفاقات داشته باشيد كه جزو ظرافت هاي كارتان 
محسـوب مي شـود و بعد بيننده در انتهاي قصه متوجه اين 

بازي زيرپوستي شما شود؟
ــخص  ــي اش خيلي كم بوده  و اصال حاد و مش ــر منف تاثي
نيست كه گل درشت شود. گرچه اين ظرافت ها اهميت دارد، 
ولي اين طور هم نيست كه كامال بي اطالع از جزئيات باشيم. 
ــت ما در  به هر حال كارگردان هنگام بازي نكاتي كه الزم اس

بازيمان رعايت كنيم، حتما به ما مى گويد.
با توجه به همزماني توليد و پخش، آيا فرصت تماشـاي 

سريال را داريد؟
ــرهاي والدين سه نوبت پخش دارد،  بله، از آنجا كه دردس
ــريال  ــبختانه بازتاب س ــريال را مى بينم. خوش حتما اين س
ــان كه براي خريد بيرون  ــت و هر زم هم در جامعه مثبت اس
ــند لطيف چه سرنوشتي خواهد  مي روم، مردم از من مي پرس
داشت؟ پرسيدن چنين سواالتي نشان مي دهد مردم سريال 
ــت  ــش لذت مي برند كه پيگير سرنوش ــد و از ديدن را مي بينن

شخصيت هاي آن هستند.
كار بـا برزو نيك نژاد برايتان چه تجربه اي همراه داشـته 

است؟
برزو، آدم مهربان، بسيار دوست داشتني و كاربلدى است. 
ــبت به زير و بم  ــت در اين حرفه كار مي كند و نس او سال هاس
كار شناخت دارد. تعامل او با بازيگران خيلي خوب است و آنها 
ــتند؛ ان شاءاهللا خدا  را درك مي كند. همه از او راضي هس

هم از او راضي باشد! 
شما هم راضي هستيد؟

بله، من هم جزو همه هستم! خيلي راضي هستم. 

ــكر مي كنم  ــن از همه بينندگان تش م
ــمندم  ــد. خواهش ــريال را مي بينن ــه س ك
ــي  روابط عموم ــه  ب را  ــان  مثبت ش ــرات  نظ
ــراي من و  ــا قوت قلب ب ــالع بدهند ت ــون اط  تلويزي

افراد گروه باشد.
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ــم يك كمدي  ــرهاي عظي ــه تلويزيوني دردس مجموع
ــت و آن را بايد يك ملودرام  ــاي مطلق و متعارف نيس ــه معن ب
ــت كه رگه هاي پررنگي ازكمدي  اجتماعيـ  خانوادگي دانس
ــر درام نيز درآن قابل  ــا خود همراه دارد همچنان كه عنص را ب
ــت. لطيف، جواني كه روياي بازيگر شدن را در سر  رديابي اس
مي پروراند، ناخواسته درگير ماجراي عجيبي مي شود كه او را 
دچار دردسرهاي فراوان كرده و مسير زندگي اش را دگرگون 
ــرهاي عظيم از داستان  هاي پرفراز و  ــريال دردس مي كند. س
ــن و پربازيگر است كه ظاهرا برزو نيك نژاد  نشيب، پرلوكيش
ــريال  ــه خلق اين گونه موقعيت ها عالقه زيادي دارد و در س ب
ــنده به خلق چنين فضاهاي شلوغ  دودكش هم در مقام نويس
ــت. هرچند گاهي احساس  ــي پرداخته اس و پركنش و واكنش
ــده اما در  ــه دچار پراكندگي و چند پار گي ش ــود كه قص مي ش
ــت، متصل  ــت به خط اصلي قصه كه جريان زندگي اس نهاي
مي شود و انسجام خود را حفظ مي كند. با اين حال اگر كمي از 
حجم شاخ و برگ هاي داستانك هاي فرعي كم مي شد شاهد 
ــاق بي تاثير از تنوع  ــته رفته تري بوديم. البته اين اتف ــر شس اث
ــت. وقتي با تركيبي از ملودرام و كمدي مواجه  ژانري هم نيس
باشيم تفاوت درك قصه به ايجاد نوعي حس پراكندگي دامن 
ــين  ــطه همكاري با محمدحس مي زند.برزو نيك نژاد به واس
لطيفي در گذشته كه حاال در اينجا نيز نقش مشاور كارگردان را 
بر عهده دارد،  اگر نگويم تحت تاثير سبك و سياق لطيفي است 
بايد به شباهت و سنخيت جنس كارش با او اشاره كنيم. بويژه 
ــفر درام در دودكش و  اين كه فارغ از تفاوت قصه، فضا و اتمس

دردسرهاي عظيم شباهت زيادي به هم دارد.
ــر فيلمنامه و كارگرداني را كنار بگذاريم، حضور مهدي  اگ
ــريال  ــال ها دوري از تلويزيون در اين س ــمي پس از س هاش
نقطه عطفي براي جذب مخاطب بوده و البته بازي خوبش نيز 
در اينجا، اين جذابيت را بيشتر مي كند. او نقش مرد ميانسالي 
به نام فرحان را بازي مي كند كه  قصد دارد با زد و بندهايي در 

ــهرداري و ديگر سازمان ها و ادارات از بساز بفروشي درآمد  ش
ــمي اين شخصيت را پيچيده  ــب كند. خود هاش هنگفت كس
ــني به   ــت: فرحان در درجه  اول از نظر س ــته و معتقد اس دانس
من نزديك است. به  هر حال من و چند بازيگر ديگر در سينما 
ــني به اين نقش ها  ــرايط س ــتيم كه از نظر ش و تلويزيون هس
نزديك هستيم و بايد هم ايفاي نقش آنها را برعهده بگيريم. 
ــاره  ــد به حضور توانمند جواد عزتي هم اش ــار او باي در كن
ــخصيت هاي اين  ــران و ش ــه بقيه بازيگ ــبت ب ــرد كه نس ك
ــتري قرار  ــيـ  عاطفي بيش ــه در موقعيت هاي حس مجموع
ــت.  ــف  دراماتيك تر از بقيه اس ــع نقش لطي ــه و درواق گرفت
ــم از جمله كنش ها و واكنش هايي  ــده، گريه، ترس و خش خن
ــده  ــراي او تكرار ش ــاي مختلف ب ــه در موقعيت ه ــت ك اس
ــاي خود را  ــي توانايي ه ــد تا عزت ــن نقش فرصتي باش ــا اي  ت
ــه از همه عناصر و  ــرهاي عظيم البت به اثبات برساند.ژدردس
ــريال هاي كمدي ايراني استفاده  مولفه هاي شناخته شده س
مي كند كه مهم ترين آن قصه ازدواج و ماجراهاي پرپيچ و خم 
ــت. اما در اينجا نيك نژاد تالش كرده با درهم آميختن  آن اس
ــرا، هم روايت  ــوادث و موقعيت هاي پرماج ــي ح ــا برخ آن ب
ــتر ازدواج از كمدي تا  متفاوت تري از آن ارائه دهد و هم در بس

تراژدي را از حيث ساختاري و لحن و زبان روايت طي كند.
 نقطه عزيمت اين ماجرا از زماني شروع مي شود كه لطيف به 
استخدام شهرداري درآمده و در بهشت زهرا براي نعش كشي 
ــود اين موقعيت واجد ظرفيت هاي  ماموريت پيدا مي كند. خ
كميك زيادي است كه وقتي با شخصيت لطيف درهم تنيده 
ــيده، به ايجاد كمدي  ــه از مرده مي ترس ــود كه هميش مي ش
موقعيت هاي بامزه اي منجر مي شود كه برآمده از اين تضاد و 
پارادوكس رفتاري است. گم شدن جنازه مهدي هاشمي سرآغاز 
اين دردسرعظيم براي لطيف شده كه هم از يك سو از كارش 
ــود و هم مادر دختر مورد عالقه اش با ازدواج آنها   معلق مي ش

مخالفت مي كند. 
ــرزو نيك نژاد تالش كرده  از رهگذر روايت قصه خود در  ب
بستري اجتماعي نگاه انتقادي هم به معضالت و چالش هاي 

اجتماعي داشته و مسائلي مثل بيكاري، بي اعتمادي اجتماعي، 
ــد. ضمن  چالش هاي ازدواج و... را به زبان طنز به تصوير بكش
اين كه او به طرح و معرفي برخي مشاغل كمتر شناخته شده در 
سريال ها توجه مي كند. مثالدر دودكش شغل شخصيت هاي 
ــي مواجه  ــغل نعش كش ــويي بود و دراينجا با ش اصلي قاليش
ــويم. نيك نژاد از ظرفيت هاي كميك مشاغل مختلف  مي ش

بخوبي استفاده كرده و آنها را به دل قصه مي آورد.
ــر نيز در  ــك عنصر متضاد ديگ ــم از ي ــرهاي عظي دردس
ــتفاده مي كند و آن هم تقابل و هماوردي   روايت قصه خود اس
دو طبقه پايين و باالي شهري  است كه از طريق گره خوردن 
ــخصيت لطيف (جواد عزتي) و مهندس فرحان (مهدي  دو ش
ــه رويارويي  ــريال ب ــاال در ادامه س ــمي) رخ داده و احتم هاش

بيشتري منجر مي شود. 
ــتان در ارتباط با خانواده هاي  اگرچه حجم دراماتيكي داس
پايين شهري و مشكالت آنها بيشتر است. اساسا دردسرهاي 
ــاد و تقابل هاي  ــدي خود را بر تض ــاي درام و كم ــم مبن عظي
ــنگين تر  ــاري قرار مي دهد تا وزنه كمدي موقعيتش را س رفت
ــير قصه اينك تقريبا به شكل موازي روايت شده  كند. خط س
ــتند كه هر  ــخصيت اصلي آن لطيف و فرحان هس ــه دو ش ك
كدام به نوعي طبقه اجتماعي خود و مسائل و مشكالت آن را 
نمايندگي كرده و در نهايت با پيشبرد قصه درهم تنيده شده تا 

ازدل آن درام شكل بگيرد.
دردسرهاي عظيم اگرچه بيشتر بر كمدي موقعيت بنا شده 
و حجم شوخي هاي تصويري اش بيشتر است اما از كمدي هاي 
ــي هاي  ــته و قبال هم در ديالوگ نويس كالمي هم كم نگذاش
ــكل از  ــاهد اين ش ــرزو نيك نژاد در مقام فيلمنامه نويس ش ب
شوخي هاي كالمي بوده ايم. ظاهرا فيلمنامه اين سريال هنوز 
ــيده و باز است تا از طريق واكنش هاي مخاطب  به پايان نرس
ــخصيت ها، پايان دوست داشتني براي آنها رقم بخورد.  به ش
ــا منطقي كه بين فرم و محتوا  ــه با اين توازن تقريب كاش قص
ــرهاي  و هماهنگي ژانري دارد تا انتها پيش برود ودچاردردس

عظيم نشود.

گفت وگو با مهران رجبي، بازيگر سريال دردسرهاي عظيم

فيلمنامه اى را كه تغيير مى كند، نمي خوانم

نگاهي به مجموعه تلويزيوني دردسرهاي عظيم

ماجراهاي يك مرده از شمال تا جنوب شهر

كافي است با تلفن يا  حضوري با مهران رجبي گفت وگو كنيد 
ــويد. اين اتفاق هم براي اين گفت وگو  تا متوجه طنازي او  ش
افتاد و بعد از معرفي كردن خودم اولين جرقه  طنازي به ذهن 
مهران رجبي زده شد و گفت: شما اهل استان زنجان هستيد؟ 
و بعد از اين كه با پاسخ منفي روبه رو شد، گفت: روستايي به نام 
سلطانيه در زنجان است كه همه اهالي آن روستا، فاميلي هايشان 

يوزباشي است و بعد از اين كه من برايش توضيح دادم عودباشي 
ــي و در ضمن اصليتمان هم به همدان  ــتم و نه يوزباش هس
برمي گردد، گفت: مهم اين است كه تا بخشي از آن را درست 
گفتم، چون تمام باشي ها ترك هستند، ولي در مجموع شما هم 
گرفتاري داريد كه فاميلي تان را بايد براي همه توضيح بدهيد! 
و بعد از آن با يادآوري يك خاطره گفت: وقتي ما به روستاي 

ــي اتاق بگيريد و  ــلطانيه رفتيم، به ما گفتند از آقاي يوزباش س
وقتي ما در روستا سراغ آقاي يوزباشي را گرفتيم، همه گفتند 
اينجا يوزباشي ها زياد هستند. شما با كدام يوزباشي كار داريد؟ 

خالصه با كلي دردسر اتاق گرفتيم. 
ــد كه با يك فضاي طنز گفت وگو را  نقل اين خاطره باعث ش
آغاز كنيم. مهران رجبي در سريال تلويزيونى دردسرهاي عظيم 

نقش ميرزاده، همسايه لطيف (جواد عزتي) را بازي مي كند كه 
خيلي مهربان و خيرخواه است و هر زمان كه لطيف ناخواسته 
ــته اش به او كمك  ــود، مثل فرزند نداش درگير ماجرايي مي ش
ــريال در  مى كند. البته جنس طنازي مهران رجبي در اين س
مقايسه با ديگر آثار ملودرام و طنزش تفاوت دارد. با او درباره 

نقش ميرزاده به گفت وگو نشستيم.

اشاره

فاطمه عودباشي / گروه راديو و تلويزيون

فرم خاص گريم ميرزاده نشان 
مي دهد او آدم خوبي است، 
ميرزاده مهربان و خيرخواه 
است و مدام به دنبال  
حل مشكالت و ايجاد 
اتفاقات خوب است، به همين 
دليل هركاري كه از دستش 
برمي آيد براي لطيف
 انجام مي دهد

رجبي:
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يكي از داروهاي جديدي كه در سال هاي اخير توليد و به 
بازار دارويي كشور عرضه شده داروي آنژي پارس يا داروي 
ــت. اين دارو ازجمله داروهاي  زخم پاي بيماران ديابتي اس
ــگيري از زخم هاي  ــده طبيعي است كه براي پيش ثبت ش

ديابتيك و درمان آن مورد استفاده قرار مي گيرد. 
ــيدي، مديركل  ــين جمش ــر اميرحس ــه دكت ــه گفت ب
ــنتي و مكمل سازمان غذا و داروي  فرآورده هاي طبيعي، س
ــت، درمان و آموزش پزشكي، وقتي دارويي  وزارت بهداش
ــر مي گذارد و از  ــت س آزمون هاي خاص را با موفقيت پش
ــازمان غذا و دارو مجوز مي گيرد و به عنوان يك  ــوي س س
دارو معرفي مي شود به اين معني است كه در درمان بيماري 
ــت.  اثر دارد و موثر بودن اين فرآورده دارويي مورد تائيد اس
ــن دارو در درمان  ــكان اثرگذاري اي ــه عده اي از پزش اگرچ
ــرار نداده و براي  ــاران ديابتي را مورد تائيد ق ــم پاي بيم زخ

بيمارانشان اين دارو را تجويز نمي كنند.
ــيدي در گفت و گو با جام جم در پاسخ به اين  دكتر جمش
پرسش كه چرا عده اي از پزشكان اين دارو را تائيد نمي كنند، 
ــت عده اي از پزشكان اين دارو را قبول  مي گويد: ممكن اس
ــته باشند، اما همه مواردي كه از نظر قانوني براي ثبت  نداش
ــت سر گذاشته  چنين فرآورده اي مد نظر بوده با موفقيت پش
شده است و اكنون داروي آنژي پارس به عنوان يك داروي 
ــار زخم هاي ديابتي يا  ــراي درمان افرادي كه دچ گياهي ب
ــتفاده قرار مي گيرد. داروي  ــتر شده باشند مورد اس زخم بس
ــاران ديابتي تحت عنوان آنژي پارس  ــي زخم پاي بيم ايران

در داروخانه هاي كشور توزيع مي شود. اين دارو در يك دوره 
درمان يك تا دو ماهه زخم پاي ديابتي را درمان مي كند و مانع 
از قطع شدن عضو آسيب ديده مي شود. اكنون ساالنه ده هزار 
نفر در سطح كشور به علت زخم هاي ديابتي مجبور به قطع 
عضو آسيب ديده مي شوند و پاي خود را از دست مي دهند. 

ــنتي و مكمل  به گفته مديركل فرآورده هاي طبيعي، س
ــه داروي آنژي پارس نيازي  ــه بيمارن ديابتي ب اگرچه هم
ــكل زخم  ندارند، اما حدود 15 درصد بيماران به مرور با مش
ــرفت كرده و به  ــوند. اگر زخم پيش پاي ديابتي مواجه مي ش
استخوان رسيده باشد استفاده از اين دارو هيچ فايده اي ندارد. 
بنابراين هر بيماري كه دچار زخم پاي ديابتي مي شود، الزاما 
ــاس نظر  به اين دارو نيازي ندارد بلكه تجويز دارو بايد براس
پزشك معالج باشد. اين دارو منشا گياهي دارد و بررسي هاي 
انجام شده نشان مي دهد   روي ديگر اعضاي بدن اثر منفي 
ــوي عده اي از پزشكان و  ــده از س ندارد.  تحقيقات انجام ش
ــان داده است، آنژي پارس مي تواند عالوه  متخصصان نش
ــكلرودرمي نيز تاثيرگذار  ــر زخم هاي ديابتي در درمان اس ب
ــكلرودرمي نوعي بيماري روماتيسمي است كه  ــد. اس باش
ــده و در  ــفت ش ــت بدن بيمار ضخيم و س در اين حالت پوس
ــي زخم ها چنان  ــود. گاه ــدن آنها زخم هايي ايجاد مي ش ب
ــت ها يا پاها  ــرفت مي كند كه مي تواند در حركت دس پيش
ــتفاده از اين دارو در  ــي را ايجاد كند. اس ــز محدوديت هاي ني
ــج موفقيت آميزي به همراه  ــكلرودرمي هم نتاي درمان اس

داشته است. 

سرنوشت داروي زخم پاي بيماران ديابتي

ــه دليل بيماري هاي مختلف  ــراي همه ما پيش آمده كه ب ب
ــردرد گرفته تا خداي نكرده بيماري هاي  ــرماخوردگي و س از س
ــك و بيمارستان بيفتد. جايي كه معموال  جدي، گذرمان به پزش
ــود و آنها هم با كيسه  اي پر  براي بيماران داروهايي تجويز مي ش
راهي خانه مي شوند و اميدوار كه اين دارو ها مرهم درد شوند. اگر 
بيماري خاصي گريبانگير شما يا يكي از نزديكانتان باشد، اهميت 
ــت. اين محصول كوچك چند  حياتي دارو برايتان ملموس تر اس
ــت، چگونه به  ــي كه گاهي جان بيمار به آن گره خورده اس گرم
دست مصرف كننده ايراني مي رسد؟ آيا كيفيت داروهاي ايراني 
ــدگان داخلي ما  ــاوت  دارد؟ و معضالت توليدكنن ــي تف و خارج
ــت كه در اين گزارش دنبال  ــش هايي اس ــت؟ اينها پرس چيس

شفاف سازي آنها هستيم.

جاي خالي ردپاي محققان ديگر كشورها
فقط 20 شركت بين المللي خاص سراغ توليد داروهاي جديد 
مي روند و مابقي از روي اين داروها كپي مي كنند. كشور ما نيز در 

كپي كاري توانايي هاي الزم را دارد.
ــنديكاي توليدكنندگان  مهندس فرامرز اختراعي، رئيس س
دارو، مواد شيميايي و بسته بندي آنها در گفت وگو با جام جم گفت: 
ــركت هاي برند  ــورهاي ديگر دنباله رو ش ــياري از كش «ما و بس
هستيم. كشورهايي كه عضو تجارت جهاني (WTO) هستند 
ــاخت داروي جديد را از شركت برند مي خرند يا صبر  يا دانش س
مي كنند و پس از به پايان رسيدن دوره پتنت، آن را كپي مي كنند. 
ــازمان تجارت جهاني نيستيم، هيچ محدوديتي  ما چون عضو س
ــد به بازار مي توانيم  ــم، يعني به محض ورود دارويي جدي نداري

نمونه داخلي و ژنريك (دنباله روي برند) آن را توليد كنيم.»
اين داروهاي نوتركيب ابتدا فقط به صورت انحصاري توسط 
ــت، اما پس از  ــازنده توليد مي شود و بسيار گران اس ــركت س ش
ــاخت آنها به ديگر شركت ها يا به پايان رسيدن  فروش دانش س
ــدن آن دارو در بازار قيمت  آن كاهش  دوره پتنت به دليل زياد ش
ــركت پيشرو هزينه تحقيقات خود را با قيمت  مي يابد. در واقع ش

گزاف دارو جبران مي كند.
هرچند ساخت داروهاي جديد فقط در انحصار شركت هاي 
ــنويم محققي ايراني نيز  ــا گاهي در خبرها مي ش ــت، ام برند اس
ــاخت دارويي خاص براي اولين بار شده است. دكتر  موفق به س
ــذا و دارو در اين باره به جام جم گفت:  ــازمان غ نيكفر، معاون س
«اين خبرها ويرايش شده نيست، براي مثال گاهي يك داروي 
ضد سرطان در دنيا تائيد شده، اما چون براي اين كار هزينه شده 
روند كار را مخفي مي كنند كه هر كسي آن را توليد نكند. در ايران 
ــنويم  ــيوه فرموله كردن آن را ياد مي گيرند و بعد مي ش گاهي ش
داروي ضد سرطان در ايران كشف شده، اما درواقع كشف نشده، 
ــط شركت ديگري  ــاخت اين دارو قبال توس زيرا مراحل اوليه س

انجام شده است.»
دكتر كريميان نيز معتقد است ما و حتي بسياري از كشورهاي 
ــرفته غربي توانايي ساخت داروهاي جديد را نداريم: «براي  پيش
ــامل افراد  ــترده اي ش ــتم گس ــام چنين تحقيقاتي به سيس انج
ــت  متخصص و محقق در زمينه هاي مختلف، بودجه و... نياز اس
ــد در ايران داروي  ــاني كه ادعا مي كنن ــه ما آن را نداريم. كس ك
ــتر در زمينه  ــد ادله اي ندارند، ما بيش ــف كرده ان جديدي را كش

معجون هاي گياهي و داروهاي سنتي فعال هستيم.»
بنابراين با توجه به هزينه بسيار باالي ساخت داروهاي جديد 
و نياز به زيرساخت هاي متعدد به نظر مي رسد صنعت داروسازي 
ــت با اتكا بر  ما بايد در جاي ديگري خود را توانمند كند. بهتر اس

ــيار پيشرفته، آنها را كپي  كنيم تا  ــازي داروهاي بس توان كپي س
ــوند، با قيمت  ــيار گران قيمتي را كه وارد مي ش داروهاي بس
ــابه در اختيار مردم قرار  ــر و كيفيتي كامال مش ــيار پايين ت بس

دهيم. 

واردات، دواي درد مردم 
ــي واردات داروها آزادتر  ــر كريميان ادعا مي كند بتازگ دكت
ــده و در نتيجه وضع توليدكنندگان داخلي دارو خوب نيست:  ش
ــي آنها را  ــابه ايران ــي داروهاي برندي كه مش ــفانه حت «متاس
ــه يارانه به آنها تعلق مي گيرد.  ــود، بلك داريم، نه تنها وارد مي ش

ــور  اين موضوع فرهنگ و الگوي مصرف را در كش
عوض خواهد كرد.»

ــازمان غذا و دارو  ــر عبدالهي، معاون س دكت
ــز ديگري مي گويند:  ــح مي كند آمارها چي تصري
ــط توليدكننده  «مواد اوليه ايراني و خارجي توس
ــود. وزارت  ــي به داروي ايراني تبديل مي ش ايران
ــت قول داده است هر ماده اوليه اي كه در  بهداش
ايران توليد شد، كارخانه ها را مجبور  به خريد آنها 
ــي روي زمين  ــچ ماده اوليه ايران ــد، يعني هي كن
ــئول، بيش  ــد.» به گفته اين مقام مس نمي مان
ــران مصرف داخلي  ــد حجم بازار اي از 95 درص

ــت كه ارزش آن معادل 65 درصد بازار است.  اس
ــد داراي فناوري  ــت كه معموال داروهاي جدي بقيه وارداتي اس
ــت كه معادل توليد داخل ندارند. پس داروهايي كه توليد  باالس
ــر از داروهاي خاص براي  ــوند، به غي ــل دارند، وارد نمي ش داخ
ــكان، نمونه داخلي  ــاي خاص و صعب العالج كه پزش بيماري ه

را براي بيمار خود تجويز نمي كنند.
مهندس اختراعي رئيس سنديكاي توليدكنندگان مواد اوليه 
ــتوني كه  ــازمان غذا و دارو با بيمه و س دارويي، از تفاهم نامه س
ــده نيز شكايت دارد: «از  تحت عنوان مابه التفاوت برند اضافه ش
ــت گذاشته، بيش از  بودجه اي كه دولت در اختيار وزارت بهداش
ــه هزار ميليارد تومان براي مابه التفاوت داروهاي برند صرف  س
ــود. اين يعني مردم به مصرف داروهاي برند جذب شوند،  مي ش
ــد.» اما معاون  ــه داروي برند يارانه نمي دهن ــاي دنيا  ب ــچ ج هي
ــاله را جور ديگري مي بيند: «اين يارانه  ــازمان غذا و دارو مس س
ــامل بيماري هاي خاص مي شود، مثال دارويي با قيمت  فقط ش
ــان آن يارانه بوده و با  ــون حدود 2000 توم ــان تاكن 3500 توم
ــيده است.  ــت مصرف كننده مي رس قيمت 1500 تومان به دس
ــط  اين 1500 تومان براي بيماران خاص مانند پيوندي ها، توس
ــت. همچنين اين  ــد و بيمار پرداختي نداش بيمه پرداخت مي ش
ــت، چون جايگزين ايراني  دارو صددرصد بازار را در اختيار داش
ــابه ايراني آن ساخته شد. بيمه  نبود. تا اين كه اولين داروي مش
طبق مقررات خود وقتي دو داروي مشابه در بازار هست، داروي 
ــش مي دهد. ما هر دوي اينها را در بازار آزاد  قيمت پايين را پوش
ــت 3500 و داخلي 1500  ــي نمونه خارجي با قيم ــم، يعن كردي
فروخته مي شود كه نمونه داخلي براي حمايت از توليدكنندگان 
ــوي ما پرداخت مي شود.» دكتر  داخلي صددرصد قيمتش از س
ــت ورود داروهاي برند فناوري را وارد كشور  عبدالهي معتقد اس
مي كند، بايد اين داروها را وارد كنيم تا بتوانيم از روي آنها نمونه 

كپي و ژنريك را توليد كنيم.

صادرات كم است
در ايران بيش از نيمي از مواد اوليه توليد داخل و بقيه وارداتي 
ــتند. كشور ما مانند تمام كشورهاي دنيا مواد اوليه را از هند  هس
ــازمان غذا و  و چين وارد مي كند. به گفته دكتر نيكفر، معاون س

ــورهاي همسايه مانند افغانستان،  دارو، صادرات ما شامل كش
ــورهاي آسياي ميانه مي شود كه به دليل مشكالت  عراق وكش
ــي نيز اذعان  ــت. مهندس اختراع ــده اس ــي محدودتر ش بانك
ــورهاي پيشروي  مي كند: «ما در توليد داروهاي موثره جزو كش
ــتيم، ولي صادرات دارو از لحاظ حجم و اندازه قابل  منطقه هس
قبول نيست، زيرا كشور ما به داليل مختلفي مانند تحريم، ثبات 
ــته است. در مجموع فقط حدود 200  خوبي در اين صنعت نداش

ميليون دالر صادرات دارو داريم.»
ــواد دارويي،  ــنديكاي توليدكنندگان م ــه گفته رئيس س ب
ــور  ــاخت كش ــطه اي مواد اوليه س بخش عمده اي از مواد واس
ــور هند و چين وارد مي شود. با توجه  ــت كه از دو كش وارداتي اس
به جمعيت كم مصرف كنندگان ما در مقايسه با بازارهاي هدف 
ــياري از موارد نمي توانيم با آنها رقابت كنيم.  هند و چين در بس
ــورهايي مانند افغانستان و  همچنين مواد موثره دارويي در كش
عراق طرفدار ندارد، زيرا توانايي تبديل آن را به دارو ندارند. پس 
ــت در صادرات دارو موفق شويم تا توليد مواد موثره نيز  بهتر اس

بيشتر شود.

كيفيت داروهاي ايراني
ــنيده ايد كيفيت  ــه و كنار ش ــما هم گاهي از گوش ــايد ش ش
ــد يا شايد تاكنون  داروهاي ايراني به پاي نمونه خارجي نمي رس
ــك بيمار، داروي خارجي و  ــور مي كرديد بهترين انتخاب ي تص
ــت، اما مهندس اختراعي كه در زمينه ساخت مواد اوليه  برند اس
ــد، كيفيت داروي ايراني را تضمين  ــره دارو فعاليت مي كن و موث
شده مي داند: «امكان اين كه دارويي با كيفيت پايين توليد شود 
ــازي مواد موثره و اوليه،  ــيار كم است. عالوه بر استانداردس بس
ــده نيز با داروي برند، همسنگ سنجي  داروي نهايي ساخته ش

مي شود.»
ــت نمونه  ــنويم بهتر اس ــك خود مي ش حتي گاهي از پزش
ــان ضمن عالي  ــم. دكتر كريمي ــرف كني ــي دارو را مص خارج
دانستن كيفيت داروهاي ايراني تاكيد مي كند: «پزشكان يا هر 

داروي ايراني با استاندارد جهاني

ــالمت جايگاه ويژه اي دارد و تقريبا همه  دارو در نظام س
ــرف مي كنند. بنابراين  ــا به علل مختلف دارو مص خانواده ه
ــي همگاني است. صنعت  مي توان گفت دارو يك نياز اساس
ــور طي زمان، تحوالت چشمگيري را پشت سر  داروي كش
ــرفت هاي مهمي را در زمينه توليد داروهاي  ــته و پيش گذاش
ايراني شاهد بوده ايم. داروي ايراني توانسته نيازهاي سيستم 
ــكي را تا  ــالمت را برآورده و انتظارات مردم و جامعه پزش س
ــش از 85 درصد داروهاي مورد  ــد زيادي برطرف كند. بي ح
ــود از كيفيت مطلوب و ــاخته مي ش ــور س  نياز كه داخل كش

ــن  ــاس معتبرتري ــت و براس ــوردار اس ــي برخ ــل قبول  قاب
استانداردهاي داروسازي جهان ساخته مي شود.

ــال هاي اخير در حوز هاي مختلف عرصه پزشكي  در س

ــاخت و توليد داروهاي جديد و  ــلول هاي بنيادي تا س ـ از س
نوتركيب و همچنين توليد داروهاي مبتني بر زيست فناوري 
ــرفت هاي چشمگيري را در كشور شاهد  و نانوداروهاـ  پيش
ــاي نوين از  ــاي مبتني بر فناوري ه ــم. توليد داروه بوده اي
ــت.  ــال هاي اخير بوده اس موفقيت هاي مهم محققان در س
ــرطان، واكسن آنفلوآنزا  ــاخت نانوداروي تزريقي ضد س س
ــينه از اقدامات مهم انجام شده  ــني عليه سرطان س و واكس
ــت. از تعدادي داروي  در حوزه توليد داروهاي جديد بوده اس
ــت فناوري  جديد بيوتكنولوژيك يا داروهاي مبتني بر زيس
ــا دو دارو به عنوان داروي  ــده كه از اين داروه نيز رونمايي ش
ــرح كالن ملي  ــار داروي ديگر در قالب ط ــب و چه نوتركي
ــت. توليد  ــده اس فناوري توليد داروهاي وارداتي معرفي ش
راديوداروها نيز از ديگر اقدامات مورد توجه در اين حوزه بوده 
است. اگر بخواهيم وضع كشور را از نظر توليد واكسن با ديگر 
ــه كنيم، بايد بپذيريم، اگرچه در رتبه بندي  ــورها مقايس كش

ــي نداريم، اما  ــورهاي دنيا رتبه خوب ــن بين كش توليد واكس
ــن هاي توليدي در كشور مناسب ارزيابي شده  كيفيت واكس
است. چندي پيش ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي 
و فناوري رياست جمهوري از موفقيت ايران در توليد واكسن 
ــاني خبر داد. اكنون واكسن هاي ديگري ازجمله  هاري انس
واكسن هپاتيت B و واكسن ب.ث.ژ نيز در حال توليد است. 
با حمايت معاونت علمي و فناوري، طرح كالن توليد واكسن 
ــود با  ــزا نيز مورد توجه قرار گرفته و پيش بيني مي ش آنفلوآن
ــرآورده دارويي به  ــرح از واردات اين ف ــدن اين ط نهايي ش
ــور بي نياز شويم. به اين ترتيب پس از صدور مجوز الزم  كش
ــن از سوي وزارت بهداشت محصول  براي عرضه اين واكس
ــي در اختيار متقاضيان  ــابه باكيفيت نمونه خارج ايراني مش
ــن قرار مي گيرد. اكنون 97 درصد حجم مصرفي  اين واكس
ــور را داروهاي داخلي تشكيل مي دهد. به نظر  داروهاي كش

مي رسد در صورتي كه مواد اوليه با كيفيت تامين باشد صنعت 
داروسازي كشور ما در ساخت دارو با مشكلي مواجه نخواهد 
ــي باكيفيت تر و بهتر از  ــور كه داروهاي خارج ــود. اين تص ب
داروهاي داخلي است تصور درستي نيست. وزارت بهداشت، 
ــكي كيفيت داروهاي ساخت داخل را  درمان و آموزش پزش
ــود، دارويي  تحت كنترل قرار مي دهد و تا زماني كه ثابت نش
از استانداردهاي الزم برخوردار است به بازار عرضه نمي شود 

و در اختيار بيماران قرار نمي گيرد.

 از فناوري هسته اي تا ساخت راديوداروها
ــاي موردنياز  ــد راديوداروه ــه توانايي تولي ــتيابي ب دس
ــرطاني نقش مهمي در كاهش  ــاران خاص و بيماران س بيم
ــت. توليد راديوداروها از  ــتگي دارويي كشور داشته اس وابس
مزيت هاي فناوري هسته اي است كه مي تواند جان هزاران 
بيمار سرطاني را نجات دهد. اكنون حدود يك ميليون بيمار 

ايراني نيازمند استفاده از راديوداروها هستند و اين نياز ساالنه 
ــته باتوجه به اين كه  15 درصد افزايش پيدا مي كند. در گذش
واردات راديوداروهاي مورد استفاده با محدوديت همراه بود 
ــتند و  اغلب بيماران به گذراندن دوره درمان عالقه اي نداش
بيماران در مدت زمان كوتاهي جانشان را از دست مي دادند، 
ــتفاده از فناوري جديد  ــد راديوداروهاي ايراني با اس اما تولي
نقش مهمي در افزايش اميد به زندگي بيماران داشته و امكان 

درمان آنها را فراهم كرده است.

 ايران، دومين توليد كننده 
داروي ضدسرطان پگاژن

پگاژن داروي ضد سرطاني است كه براي نخستين بار در 
ايران توليد شده و به اين ترتيب كشور ما دومين توليد كننده 
اين دارو در سطح دنياست. اين دارو پس از پشت سر گذاشتن 
مراحل آزمايشي و موفقيت در آزمايش هاي حيواني و انساني 
ــت، درمان و آموزش پزشكي مجوز گرفته و  از وزارت بهداش
به بازار دارويي كشور عرضه شده است. پگاژن دارويي است 
ــيمي درماني  ــرطان ها بعد از ش كه براي درمان همه انواع س

كاربرد دارد.
ــركت  ــليان از متخصصان ش به گفته دكتر فرانك توس
ــايع و  ــيناژن، تب نوتروپنتيك يكي از عوارض ش دارويي س
ــت كه بيشتر مواقع به بستري  ــيمي درماني اس خطرناك ش
شدن بيمار منجر مي شود. اين عارضه عالوه بر مشكالت و 
هزينه هايي كه براي بيمار در بر دارد، ممكن است به تصميم 
تيم درماني بر كاهش دوز داروهاي شيمي درماني يا تاخير در 
ــروع دوره بعدي درمان منجر شود و در بسياري مواقع اين  ش

تصميم  به شكست در روند درمان منتهي مي شود.
ــتيم سال  ــاز مي گويد: داروي فيلگراس اين دكتر داروس
ــال  ــتيم س 1991 و فرم طوالني اثر آن با عنوان پگفيلگراس
ــد. پگاژن (پگفيلگراستيم) در  2002 وارد بازار دارويي دنيا ش
ــي باال  از مزاياي عمده و متعددي چون يك بار  كنار اثربخش
ــتن به بستري  ــيمي درماني، نياز نداش تزريق در هر دوره ش
شدن بيمار (بويژه در كودكان) و كاهش چشمگير عوارضي 
ــروز تب نوتروپني در بيماران  ــتخوان و ميزان ب چون درد اس
ــت.  ــيمي درماني برخوردار اس تحت درمان با رژيم هاي ش
ــر و نياز به تزريق كمتر از  ــي و كارايي باالت بنابراين اثربخش
ــت. استفاده از اين دارو موجب  مهم ترين مزاياي پگاژن اس
ــلول هاي  ــتم دفاعي بدن در برابر س ــش قدرت سيس افزاي
ــلول هاي سرطاني به درمان  ــرطاني مي شود و با مرگ س س
بيماري منجر مي شود. اين گروه از دارو ها موجب مي شود در 
بدن بيمار پادتني عليه سلول هاي سرطاني توليد شود كه اين 
پادتن ها با هدف قرار دادن سلول هاي سرطاني آنها را از بين 

مي برد و به درمان بيماري با عوارض كمتر منجر مي شود.

فرانك فراهاني جم  /  گروه دانش

ايليا اميري /  جام جم

دارونشاني
ــراي درمان  ــر از داروهاي مختلف ب ــت بش قرن هاس
ــش از اختراع  ــتفاده مي كند. تا پي ــود اس ــاي خ بيماري ه
ــا برخي از آنها  ــتر خوراكي بود و تنه ــرنگ، داروها بيش س
ــتفاده قرار مي گرفت. اختراع سرنگ  روي پوست مورد اس
پيشرفتي سريع را در زمينه توليد داروهاي مختلف تزريقي 
به وجود آورد. با اين حال داروهاي خوراكي يا تزريقي يك 
نقطه ضعف اصلي دارند و آن هم نشانه نگرفتن يك بخش 
مشخص در بدن است. داروهاي تزريقي از طريق سيستم 
ــود و به اين  ــردش خون در تمام نقاط بدن پخش مي ش گ
ــدام مورد نظر، تاثيري  ــيدن به بافت يا ان ترتيب ضمن رس
ــاير بخش هاي بدن مي گذارند. داروهاي خوراكي نيز   بر س
مانند داروهاي تزريقي، وارد سيستم هاضمه شده و پس از 
آن به بخش هاي مختلف بدن مي روند. مشكل اينجاست 
كه داروها معموال عوارضي جانبي دارند كه بيشتر به خاطر 
ــي از اين عوارض  ــت. برخ ــتره پخش آنها اس همين گس
جانبي بسيار زيانبار و حتي مرگبار است. براي نمونه برخي 
ــد و حتي كاهش  ــب تجميع مواد مضر در كب ــا موج داروه

ــتم ايمني بدن مي شود. شايد تنها راه جلوگيري  توان سيس
ــيوه اي براي انتقال  ــتفاده از ش از اين زيان ها را بتوان در اس
ــري از انتقال آن  ــه مورد نظر در بدن و جلوگي ــه نقط دارو ب
ــال ها اين امر  ــت. با اين كه تا س به بخش هاي ديگر دانس
ــرفت هاي صورت گرفته  ممكن نبود، امروزه به لطف پيش
ــكلي  ــاي مختلف علوم مي توان اين كار را به ش در حوزه ه

نسبتا موثر به انجام رساند.

دارونشاني چيست؟
دارونشاني (Targeted Drug Delivery) يا «انتقال 
هدفمند دارو» كه گاهي «انتقال هوشمند دارو» نيز ناميده 
ــط آن،  ــيوه هايي اطالق مي گردد كه توس ــود، به ش مي ش
ــي خاص از بدن نسبت به بخش هاي  غلظت دارو در بخش
ــتر شود. به كالمي ديگر، با اين شيوه ها مي توان  ديگر بيش
ــكل دار رساند و تا  مواد موثر موجود در دارو را به نواحي مش
ــي از واكنش اين مواد در  حد زيادي از عوارض جانبي ناش

بخش هاي ديگر كاست.
ــل مختلفي دقت  ــاني به عوام ــمندان در دارونش دانش
ــيري كه  ــد كه ويژگي هاي دارو، اثرات جانبي، مس مي كنن

ــود، بخش هدف گرفته شده و  بايد براي انتقال دارو طي ش
نيز نوع بيماري ازجمله مهم ترين اين عوامل است.

اصلي ترين حوزه اي كه دارونشاني در آن مورد استفاده 
قرار گرفته، براي بهبود عملكرد شيوه هاي مختلف ترميم 
ــم بافت هايي نظير  ــراي ترمي ــت. از آنجا كه ب ــت اس باف
ــخصي دارو را در  ــاي قلبيـ  عروقي بايد مقدار مش بافت ه
يك بازه طوالني مدت به بدن فرد تزريق كرد و اين داروها 
ــراي كاركرد بخش هاي مختلف  مي تواند اثراتي زيانبار ب
ــته باشد، با دارونشاني مي توان از اين تاثيرات  بدن وي داش
ــت. ديابت نيز حوزه ديگري است كه در حال  مخرب كاس

حاضر دارونشاني در آن مورد استفاده قرار مي گيرد.
ــود را دارد و  ــاص خ ــاي خ ــاني پيچيدگي ه دارونش
ــود كه افرادي  ــته اي محسوب مي ش نوعي حوزه بين رش
با تخصص هاي مختلفي همچون شيمي، زيست شناسي 
ــترش آن دخيل بوده اند. البته با وجود  ــي در گس و مهندس
ــير  ــوز موانع زيادي در مس ــاني، هن ــاي زياد دارونش مزاي
ــيوه درماني وجود دارد. شايد اصلي ترين  ــترش اين ش گس

مانع موجود را بتوان هزينه باالي اين شيوه دانست.
mit.edu  :منبع

ــوژي از فناوري هاي  ــا بيوتكنول ــاوري ي ــت فن زيس
كاربردي در سطح دنياست كه بهره گيري از آن در صنعت 
دارويي و توليد داروهايي با كاربرد و خواص متفاوت مورد 
ــت. باتوجه به تالش محققان ايراني  توجه قرار گرفته اس
در زمينه توليد داروهاي جديد و دستاوردهاي فراواني كه 
آنها در اين حوزه به آن دست يافته اند، ايران در زمينه توليد 
ــت فناوري نيز ازجمله كشورهاي  داروهاي مبتني بر زيس
ــت. از داروهاي مهم در  ــطح دنيا قرار گرفته اس برتر در س
ــالمترول،  ــت فناوري مي توان به داروهاي س حوزه زيس
ــيد، فاكتور هفت  ــروزول، زولدرونيك اس ــوزول، لت ريل

انعقادي خون و توكسين بوتولينوم A اشاره كرد. 
ــي  ــالمترول در درمان بيماري هاي تنفس از داروي س
ــود. اين دارو ضد آسم است و نقش  ــم استفاده مي ش و آس
ــگيري از مسدود شدن مسيرهاي تنفسي  مهمي در پيش
ــان بيماري عصبي  ــي براي درم ــوزول، داروي دارد. ريل
ــكلروز  ــا آميوتروفيك الترال اس ــه ALS ي ــوم ب موس
ــاري نرون هاي حركتي  ــت. در افراد مبتال به اين بيم اس
ــه عبارتي  ــي مركزي يا ب ــتگاه عصب ــيب ديده و دس آس
ــتگاه عصبي محيطي دچار  ــز و نخاع و همچنين دس مغ
ــه بتدريج  ــود. در نتيج ــل ترميم مي ش ــب غيرقاب تخري
ــه فلج عمومي  ــده و فرد ب ــالت مختل ش ــرد عض عملك
ــتفان هاوكينگ، دانشمند و  مبتال مي شود. پروفسور اس

فيزيكدان معروف انگليسي نيز به اين بيماري مبتالست. 
او با وجود محدوديت هايي كه با آن مواجه است به زندگي 
ادامه مي دهد. لتروزول از ديگر داروهاي توليد شده بر پايه 
ــت كه با هدف درمان سرطان سينه  ــت فناوري اس زيس
ــتاز يافته و همچنين تكميل روند درمان افراد مبتال  متاس
به سرطان سينه كه تحت عمل جراحي و راديوتراپي قرار 
ــتفاده قرار مي گيرد. اين دارو مي تواند  گرفته اند، مورد اس
ــرطاني باقيمانده را هدف قرار داده و رشد  ــلول هاي س س

آنها را متوقف سازد.
ــگيري از  ــراي پيش ــيد ب ــك اس  از داروي زولدروني
پوكي استخوان استفاده مي شود. البته داروهاي ديگري 
ــگيري از اين بيماري وجود دارد، اما معموال  نيز براي پيش
ــتخوان هستند از  افرادي كه در معرض ابتال به پوكي اس
ــتفاده نمي كنند. زولدرونيك  اين داروها به طور منظم اس
ــت. تزريق ساالنه اين دارو  ــيد يك داروي تزريقي اس اس
مي تواند در پيشگيري از ابتال به پوكي استخوان و كاهش 
ــابه نقش موثري  ــوارض جانبي داروهاي خوراكي مش ع

داشته باشد.
ــاخت داروي فاكتور  ــور در س موفقيت محققان كش
ــاران هموفيلي از ديگر  ــادي براي درمان بيم هفت انعق
ــتاوردهاي  آنها در حوزه زيست فناوري است. ساخت  دس
ــكالت اين  ــور محدوديت ها و مش اين دارو در داخل كش
گروه از بيماران را تا حد زيادي در كشور كاهش داده است. 
ــر گروه هاي فاكتورهاي  ــش از اين دارو نيز مانند ديگ پي
ــد كه اين براي  ــق واردات تامين مي ش ــادي از طري انعق

بيماران محدوديت بزرگي را ايجاد مي كرد.
ــاي مبتني  ــوم A از ديگر داروه ــين بوتولوني توكس
ــت  ــت كه براي درمان هاي پوس ــت فناوري اس بر زيس
ــن همان طور كه مي بينيم  ــي كاربرد دارد. بنابراي و زيباي
زيست فناوري و داروهايي كه براساس اين فناوري توليد 
مي شود، اگرچه ممكن است در درمان قطعي بيماري هاي 
ــده موثر واقع نشود، اما مي تواند در بهبود كيفيت  گفته ش
ــياري از محدوديت هايي  ــتن بس زندگي و از ميان برداش
ــت و پنجه نرم مي كنند،  كه اين افراد در زندگي با آن دس

تاثيرگذار باشد.

 ميزان مصرف دارو 
در ايران

گاهي به اشتباه گفته مي شود ايران يكي از ده كشور 
ــت؛ اما الزم است از صحت  پرمصرف دارو در جهان اس
ــويم. دكتر نيكفر، معاون سازمان  ــقم آن مطمئن ش و س
ــرف دارو را به چند مولفه مربوط  ــذا و دارو تعريف مص غ
ــد: «نمي توان به صورت كمي عددي را نگاه كرد  مي دان
ــور و  ــايع در آن كش و آن را به جمعيت، بيماري هاي ش
ــرف دارو باال  ــيم نكرد و گفت مص ــي دارو تقس دسترس
ــفانه گاهي عددهاي خام گزارش مي شود  ــت. متاس اس
ــاس آن مي گويند ايران جزو پرمصرف هاي دارو  و براس

است.»
مهندس اختراعي، رئيس سنديكاي توليد كنندگان 
ــريح  مواد اوليه دارويي نيز مصرف دارو را از دو زاويه تش
ــرانه دارو براي كساني كه به  مي كند؛ هرچند مصرف س
ــت، ولي در نقاط دور افتاده  ــي دارند باالس دارو دسترس
كشور بسيار پايين است. بسياري از مردم اصال شناختي 
ــال چربي خون در  ــاي خود ندارند. مث ــاره بيماري ه درب
ــياري  ــت كه بس ــيار متداولي اس ــور ما بيماري بس كش
ــه در آينده موجب هزينه هاي  ــي از آن خبر ندارند ك حت
بسيار سنگين درمان مي شود. بنابراين با اين تئوري كه 
ــت نبايد به مصرف دارو در  ــرف دارو در ايران باالس مص

ايران حمله كنيم.

سنگ بناي د
ــتفاده از داروهاي تعديل كننده سيستم ايمني بدن  اس
ــير بيماري ام اس دارد از سال  كه نقش مهمي در تعديل س
ــت. بسياري از داروهايي  1378 مورد توجه قرار گرفته اس
كه آن زمان در سطح دنيا براي بيماران مورد استفاده قرار 
ــال ها پيش مجوز گرفته بود. ما از 15 سال  مي گرفت از س
ــه مجوز گرفته بود در درمان بيماري  پيش از داروهايي ك
ــرون و آوونكس از  ــم. ربيف، اينترف ــتفاده كردي ام اس اس
ــاس مجوز وزارت بهداشت، درمان  داروهايي بود كه براس
و آموزش پزشكي وارد كشور مي شد. البته داروي ديگري 
ــت كه ورود آن  ــون نيز وجود داش به نام GA  يا كوپكس
ــا همه داروهايي را  ــال ها م ــه ايران تحريم بود. در آن س ب
ــت در  ــرل بيماري ام اس در دنيا وجود داش ــه براي كنت ك

ــتيم، اما با توجه به افزايش  اختيار داش
ــا و تعداد بيماراني  تقاضا، تحريم ه
ــتند  ــا نياز داش ــن داروه ــه به اي ك
ــي كه در زمينه  گروهي از محققان

بيوتكنولوژي كار مي كردند تصميم 
ــتر آنها  گرفتند اين دارو ها راـ  كه بيش
مبتني بر زيست فناوري بودـ  در كشور 

ــتين  ــه اين ترتيب، نخس ــد كنند. ب تولي
ــاري  ــده بيم ــاي تعديل كنن داروه
ــت فناوري توليد  ام اس بر پايه زيس
ــد. اين دارو كه همان اينترفرون  ش
ــنگ بناي درمان  ــود هنوز هم س ب
 1385 ــال  س از  ــت.  اس ام اس 
ــينووكس كه  ــي نظير س داروهاي
ــابه آوونكس بود در ايران وارد  مش
ــات باليني شد. اين  مرحله آزمايش
ــابه داروهاي اصلي  داروها كه مش
 Biosimilar ــوان ــا عن ــود ب ب
ــه اين  ــد، اما هميش عرضه مي ش
ــوي پزشكان مطرح  نگراني از س
ــابه  ــاي مش ــه داروه ــد ك مي ش
ــته باشد و از نظر  كيفيت خوبي داش

دكتر سيدمسعود نبوي/ متخصص مغز و اعصاب

 ايران در رديف برترين هاي توليد 
داروهاي بيوتكنولوژيك

فشار صنعت دارويي باال و
صنعت داروسازي داخلي 65 درصد بازار مصرف

مائده گيوه چين / جام جم
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يكي از اولويت هاي فناوري نانو در سند توسعه فناوري 
نانو در كشور كه حتي در كشورهاي ديگر هم مد نظر بوده، 
ــالمت و بهداشت است. توليد دارو و فرآورده هاي  حوزه س
ــعه اي است  ــتي يكي از محورهاي توس ــي و بهداش آرايش
ــت.  ــه ايفاي نقش پرداخته اس ــو در آن ب ــه فناوري نان  ك
ــه از  ــو ك ــاوري نان ــعه فن ــتاد توس ــوص س ــن خص در اي
زيرمجموعه هاي رياست جمهوري است برنامه ريزي هايي 
ــان و آموزش  ــت، درم ــرده و در تعامل با وزارت بهداش ك
پزشكي، كميته اي در سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت 
ــئوليت حمايت و بررسي تخصصي  ــكيل داده كه مس تش
ــالمت را به عهده  ــاي نانويي در حوزه س ــد فرآورده ه تولي
دارد. ضمن اين كه كارهاي تخصصي، ارزيابي ها و صدور 
ــود. در جايي كه  ــازمان غذا و دارو انجام مي ش مجوز در س
الزم باشد ما به متقاضيان كمك   و از آنها حمايت مي كنيم. 
ــت آمده نزديك به 60 پرونده براي  ــاس آمار به دس براس
ــتي و  ــي و بهداش توليد انواع فرآورده هاي دارويي، آرايش
ــذا و دارو وجود دارد كه  ــازمان غ ــكي در س ملزومات پزش
توسط كميته هاي تخصصي و استادان و محققان برجسته 
ــازمان غذا و دارو مورد بررسي و ارزيابي قرار  ــور در س كش

گرفته است.

 از ارزيابي تا اخذ مجوز
ــاي  ــذا و دارو، فرآورده ه ــازمان غ در س

نانويي از جنبه كارايي و اثربخشي، ايمني 
ــتفاده از نانوفناوري در توليد مورد  و اس
ــرار مي گيرند. اگر  ــي  دقيق ق ارزياب
ــان  پرونده اي كامل  و نظر كارشناس
ــرآورده نانويي مثبت  درباره يك ف
ــد در مرحله بعدي براي صدور  باش
ــود، اما اگر  ــوز ارجاع داده مي ش مج
ــد نواقص آن  ــده اي ناقص باش پرون

ــكاري با  ــم و در هم ــالم مي كني را اع
ــكان كمك مي كنيم  ــتاد نانو در حد ام س

ــود.  دو سال گذشته در  اين نواقص برطرف ش
ــازمان غذا و دارو  مجموع 12 محصول نانويي از س

ــه، دو محصول از جنس  ــوز گرفته   كه از اين مجموع مج
فرآورده دارويي و ده محصول ديگر از جنس فرآورده هاي 
ــتي و ملزومات پزشكي بوده است كه در  ــي و بهداش آرايش
ــتاني، پارچه ها و  ــن گروه مي توان به رنگ هاي بيمارس اي
ــتفاده قرار  ــتان ها مورد اس ــه در بيمارس ــه نانويي ك البس
 مي گيرد، فرآورده هايي موضعي يعني انواع ژل و محلول و 

پانسمان هاي نانويي براي زخم بندي اشاره كرد.

 نانوداروهاي ايراني
ــده در حوزه  ــوالت نانويي توليد ش ــن محص  مهم تري
ــت. يكي از آنها  ــت، دو نانوداروي مهم اس درمان و بهداش
ــت. اين دارو  فرآورده دارويي  ــرطان اس نانوداروي ضدس
ــه بيش از  ــت ك ــوزوم اس ــرطان سينادوكس نانويي ضدس
ــت در بازار دارو حضور پررنگي داشته است.  ــال اس يك س
متخصصان نيز از اين دارو استقبال خوبي داشته اند.  عالوه 
ــت  ــي دارو، يكي از مزيت هاي آن قيمت داروس بر اثربخش
ــابهي كه با هزينه دو ميليون  ــه با داروي مش كه در مقايس
تومان به عنوان يك داروي وارداتي در اختيار بيماران قرار 
ــت. قيمت نانوداروي ايراني  ــه نيس مي گرفت قابل مقايس
ــت. در  ــرطان با دفتر بيمه حدود 40 هزار تومان اس ضدس
ــوي  ــم دارويي خاص از س ــك رژي ــرطان ها ي ــان س درم
ــود. در انواع رژيم هاي دارويي كه  ــكان تجويز مي ش پزش
براي بيماران مبتال به سرطان هايي مانند رحم، تخمدان و 
خون تجويز مي شود مي توان از اين نانوداروي ضدسرطان 
استفاده كرد. استفاده  از اين دارو در درمان سرطان در حال 
ــت. اين دارو براساس فناوري نانو تهيه شده،  گسترش اس

ــوارض كمتري به همراه  بنابراين ع
دارد، اثربخشي بااليي دارد 

ــن دارو   به طور اختصاصي  ــت. اي و قيمت آن هم پايين اس
ــرطاني را هدف قرار مي دهد. اين در حالي  ــلول هاي س س
است كه داروهاي ضدسرطان غيرنانويي همه سلول هاي 

بدن را هدف قرار مي دهند.
نانوكوركومين ديگر نانودارويي است كه ماده موثره آن 
زردچوبه استخراج شده است. در حال عادي ماده موثره اي 
ــود دارد آنچنان جذب  ــه در زردچوبه مصرفي در غذا وج ك
ــود. در اين نانودارو جذب ماده موثره زردچوبه  بدن نمي ش
ــنتي از گذشته هاي  در بدن افزايش پيدا مي كند. در طب س
ــت. تحقيقات  ــتفاده از زردچوبه مورد توجه بوده اس دور اس
ــت زردچوبه و ماده موثره اي كه  ــده نشان داده اس انجام ش
ــي دارد و مي تواند در  ــواص ضدالتهاب ــود دارد خ در آن وج
تسكين انواع دردها و بيماري هاي روماتيسمي موثر باشد. 
ــرطاني مي شود و در  ــلول هاي س اين تركيب مانع ايجاد س
ــت. اين نانو  ــگيري از ابتال به كبد چرب  تاثيرگذار اس پيش
دارو، گياهي است و به عنوان مكمل به بازار دارويي عرضه 
مي شود  پيش بيني مي شود در آينده بتواند اثرات مفيدي در 

كنترل عوارض بيماري ها داشته باشد.
ــالك پوستي داروي ديگري است كه  نانوداروي ضدس
اكنون مراحل نهايي را براي ورود به بازار طي مي كند. اين 
ــت مجوز گرفته است. آزمايش  دارو اخيرا از وزارت بهداش
ــه، اثرگذاري اين دارو را مورد تائيد قرار داده  هاي اولي
است. داروي نانويي ضدسالك پوستي در بيش 
ــيار خوبي  ــد موارد اثرگذاري بس از 95 درص
ــته است. در دنيا چنين دارويي وجود  داش
ــي با موفقيت  ــدارد و اگر مراحل نهاي ن
طي شود اين نانودارو نخستين داروي 
ــتي خواهد بود كه به  ضدسالك پوس

صورت موضعي مصرف مي شود.

 نانوداروهايي كه تائيد 
مي شود

ــول نانويي وارد بازار  وقتي يك محص
ــه جنبه مختلف بايد مورد تائيد  ــود از س مي ش
قرار گرفته باشد. نخست اين كه بايد  در فرآيند توليد 
اين محصول از فناوري نانو استفاده شده باشد. دوم 
ــي و ارجحيت اين  ــه بايد كارايي و اثربخش اين ك
ــبت به محصوالت مشابه غيرنانويي  محصول نس
 مورد تائيد قرار گرفته باشد. مهم تر از همه اين كه بايد
ــميت دارو  ــه ايمني و س ــوط ب ــاي مرب ــش ه  آزماي
ــازار مجوز بگيرد؛  ــراي عرضه به ب ــود تا دارو ب انجام ش
ــت را دارد  ــوز اداره بهداش ــي مج ــي داروي ــن وقت  بنابراي

جاي نگراني نيست.

اولويت ايمني نانوداروها

ــي كه درباره بي كيفيت بودن داروي ايراني صحبت مي كند  كس
ــود براساس كدام ادله علمي  ــوال ش بايد در يك محكمه از او س
ــد؟ در هر جاي دنيا اگر  ــه كلينيكي چنين حرفي مي زن ــا مطالع ي
ــك مجازات و حتي  ــي را ثابت كرد، آن پزش ــوان چنين ادعاي نت
راهي زندان مي شود.» اين پژوهشگر مركز تحقيقات بيوشيمي 
و بيوفيزيك دانشگاه تهران درباره تمايل به استفاده از داروهاي 
ــس نداريم و جنس خارجي  ــي مي گويد: «ما اعتماد به نف خارج
ــت و همه چيز آن قابل  ــيمي اس ــت داريم، اما دارو علم ش را دوس
اندازه گيري است. دوم اين كه توليد دارو براساس استانداردهاي 
ــكله  بين المللي فارماكوپه انجام مي گيرد. تك تك اجزاي متش
يك داروي ايراني طبق موازين بين المللي و مونوگراف يواس پي 
ــت به  ــان وزارت بهداش ــود. همچنين كارشناس آزمايش مي ش
ــد مي كنند.» او معتقد  ــورت غيرمنتظره از فرآيند توليد بازدي ص
است داروي خارجي فقط جيب مردم را خالي مي كند. البته گاهي 
ــتفاده از نوع خاصي دارو داليل ديگري  ــكان به اس توصيه پزش
ــاني آن فرق  ــر دارو با توجه به مدل دارورس ــراي مثال اث دارد، ب
ــاره مي كند، چند  ــد. همان طور كه مهندس اختراعي اش مي كن
ــول كنترل ريليز، داروهاي  ــاده، كپس نوع دارو داريم: «قرص س
سينگل دوز كه براي 12 ساعت يا يك روز در بدن مي ماند يا پچ 
پوستي كه مانند چسب روي پوست مي زنند و آرام آرام جذب بدن 
مي شود، همچنين يك دارو ممكن است تزريقي يا خوراكي باشد 
كه سرعت جذب آنها متفاوت است. بنابراين متناسب با نياز بيمار، 
پزشك در مصرف شكل دارو دخالت مي كند، ولي اين كه پزشكي 
ــك دارو را به جاي نام علمي و ژنريك توصيه كند، در  ــام برند ي ن
ــرفته درماني جرم است. در كشور ما متاسفانه به اين  دنياي پيش

مسئله توجه نشده و بايد از تجويز القايي جلوگيري شود.»
ــي دارو روي  ــواد اوليه داخل ــه توليدكنندگان م ــي ك در حال
ــك در استفاده از داروهاي ژنريك تاكيد دارند، معاون  نقش پزش
سازمان غذا و دارو معتقد است هرچند استانداردهايي وجود دارد 
ــت، نه زنده:  ــود، اما اينها در محيط غيرزنده اس كه بايد رعايت ش
«تاثير دارو در محيط زنده به خصوصيات انسان ها بستگي دارد. 

 A ــاره بيماران خاص وقتي بيماري تا ديروز از داروي ايراني درب
ــي از فردا به جاي آن، داروي  ــتفاده مي كرده، نمي تواند براحت اس
ــي را مصرف كند. بنابراين وقتي يك توليدكننده، داروي  B ايران
ــد مي كند بايد به مرور بيماران را به مصرف داروي  جديدي تولي
ــوق دهد.» به باور دكتر عبدالهي تجويز داروهاي ايراني  خود س
توسط پزشكان به بازاريابي شركت هاي توليدكننده نيز بستگي 
ــركت هايي كه در اين زمينه علمي و قوي هستند، خيلي  دارد. ش

سريع توانسته اند بازار واردات را تصاحب كنند.

نياز به خودباوري
ــه گفته مهندس اختراعي بازار داروي دنيا تقريبا نزديك به  ب
يك تريليون دالر است و 90 درصد آن را داروهاي ژنريك پوشش 
مي دهد كه قيمت آنها كمتر از 150 ميليارد دالر برآورد شده است. 
ــازار در اختيار داروهاي برند  ــن با اين كه فقط 10 درصد ب بنابراي
است، اما بيشتر پول ها به آنجا سرازير مي شود. منحني رشد داروي 
ژنريك كشورهاي پيشرفته اي مانند آمريكا، كانادا و كشورهاي 
اروپايي نسبت به كل داروهاي مصرفي به شدت صعودي است. 
ــال هاي 2001 تا 2011 يك تريليون دالر از  مردم آمريكا بين س
ــان  طريق مصرف داروي ژنريك صرفه جويي كرده اند.  اين نش
 مي دهد مردم كشورهاي پيشرفته خودشان مسير سالمت خود را 

اصالح مي كنند. 
از طرف ديگر دكتر عبدالهي، معاون سازمان غذا و دارو معتقد 
است توليد داخل بايد تا حد ممكن قوي شود: «آمريكا به عنوان 
ــده اول دارو در دنيا فقط 50 درصد دارويش توليد داخل  توليدكنن
ــت دارويي را كه  ــت، ما 95 درصد توليد داخل داريم. بهتر اس اس
ــد آن برايمان صرفه اقتصادي ندارد، وارد كنيم. در عوض با  تولي
توليد بيشتر داروهاي ديگر كه مي توانيم آنها را ارزان توليد كنيم، 
ــتر مي شود. شركت بدون رقيب مرده است، بايد  صادراتمان بيش
رقابت وجود داشته باشد كه قوي شويم. ما اجازه رقابت مي دهيم، 
اما نه آنقدر كه توليد داخلي بشكند. ما مطمئنيم هيچ شركت توليد 

داخلي با سياست هاي ما نمي شكند.»

داروهاي اليه اي؛ شيوه اي نوآورانه براي درمان

ــكالت در ميان  ــايع ترين مش دردهاي مزمن يكي از ش
ــفانه مصرف درازمدت داروهاي  ــالمند است. متاس افراد س
مسكن و ضددرد توسط اين گروه سني مشكالت زيادي   به 
ــدن اين  همراه مي آورد و اصلي ترين دليل آن هم پخش ش
دارو به همه نقاط بدن و آسيب زدن به برخي اندام هاست.

خوشبختانه پژوهشگران موسسه فناوري ماساچوست 
ــراي مقابله با اين  ــيوه اي جالب ب ــته اند به ش بتازگي توانس
ــت يابند. در اين شيوه، دارو به شكل اليه فوق  ــكل دس مش
ــن اليه ها كه ابعادي  ــود. روي اي ــازك به بدن وارد مي ش ن
ــد و در بدن به صورت طبيعي تجزيه  ــدود نانومتر دارن در ح
ــود.  ــوند، مولكول هاي داروي اصلي قرار داده مي ش مي ش
ــه اليه ها در يك  ــده   ك ــاختار به گونه اي طراحي ش اين س
ــي طوالني مدت (در اين آزمايش  چهارده ماهه)  دوره زمان
ــبيده به خود را  ــده و داروي چس يكي پس از ديگري جدا ش

آزاد مي كنند.
ــت.  ــه طراحي اين دارو موانعي را نيز به همراه داش البت
براي نمونه، ساخت اليه هايي نازك و با قطري در ابعاد نانو 

ــيار دشواري است. همچنين قراردادن دارو روي آن  كار بس
و طراحي كل ساختار به طوري كه بدن  به  همه آن واكنش 
ــر راه طراحي اين  ــواري هاي موجود بر س ندهد از ديگر دش

شيوه جديد دارورساني به بدن بود.
ــتفاده از اين شيوه به صورت  ــتين دارويي كه با اس نخس
ــده، داروي معروف «ديكلوفناك»  «اليه اليه» ساخته ش
ــتروئيدي و داراي خاصيت  ــه غيراس ــن دارو ك ــت. اي اس
ضدالتهابي است معموال توسط پزشكان براي آرتروز و نيز 
ديگر انواع درد يا مشكالت ناشي از التهاب تجويز مي شود. 
ــازك از پلي الـ   ــمندان اين دارو را به اليه اي ن ــن دانش اي
ــيد و نيز دو تركيب ديگر آلي متصل ساختند.  گلوماتيك اس
در مرحله بعدي كافي است اليه نازك درون نانوذرات قابل 
تجزيه قرار گيرد و به بخشي از بدن كه مي خواهيم دارو در 

آنجا فعال شود تزريق شود.
ــيوه  ــي كه براي تعيين ميزان كارايي اين ش در آزمايش
ــيد، مشخص شد داروي اليه اليه ديكلوفناك  به انجام رس
ــت در يك بازه زماني  چهارده  ماهه در فواصل معين  توانس
ــمندان به بررسي  ــود. در همين حين دانش به خوبي آزاد ش
ــتي آن  ــن دارو و عملكرد زيس ــي اي دقيق ميزان اثربخش

پرداختند.
ــاك در جلوگيري از  ــي داروي ديكلوفن ــرد اصل كارك
ــت. بررسي  ــيژناز» اس فعاليت آنزيمي به نام «سيكلوكس
ــرار دادن داروي اليه اي در بدن  ــان داد پس از ق دقيق نش
ــت اين آنزيم را  ــاك به خوبي جلوي فعالي ــار، ديكلوفن بيم
ــيوه نوين دارويي  ــي اين ش مي گرفت و در نتيجه اثربخش
ــت. همچنين  ــد حالت مصرف آن به صورت قرص اس مانن
ــري از اين دارو  ــرد بيمار نياز به دوز باالت ــواردي كه ف در م
ــتري از آن را روي اليه هاي نازك  دارد، مي توان مقدار بيش

نانو قرار داد.
ــاي اليه اليه اي  ــيوه داروه ــتفاده از ش به طور كلي اس
ــازه زماني  ــي يك ب ــداوم دارو ط ــرف م ــواري مص از دش
ــر فراموش كردن  ــدت مي كاهد و مواردي نظي طوالني م
ــيدن  مصرف دارو را نيز عمال حذف مي كند. همچنين رس
دارو به طور مستقيم به بخش هاي مشكل دار بدن مي تواند 
ــي از عوارض جانبي داروها را  ــكالت ناش جلوي برخي مش
بگيرد. اين دانشمندان اميدوارند در آينده داروهاي ديگري 
ــتفاده از اين شيوه براي بيماري هاي مختلف طراحي  با اس

و به بازار عرضه شود.

ــگاهي پيچيده اي براي  ــل تحقيقاتي و آزمايش مراح
ــت  ــود تا به دس ــاخت يك داروي نوتركيب طي مي ش س
ــايار كريميان، مدرس  ــد. دكتر خش ــده برس مصرف كنن
ــكده فني دانشگاه تهران در  ــي داروسازي دانش مهندس
ــاخت داروي جديد را  ــگار جام جم، س ــو با خبرن گفت و گ
ــد: «داروهاي جديد  ــركت هاي خاص مي دان مختص ش
توسط تعداد بسيار كمي از شركت هاي داروسازي جهان 
ــركتـ  كه داراي امكانات تحقيقاتي بسيار  ـ حدود 20 ش
گسترده اي هستند، كشف مي شود. بودجه تحقيقاتي اين 
ــركت هاي برند معروف هستند، بين  ــركت ها كه به ش ش
ــاله به ثبت اختراع  ــت. اين مس 10 تا 15 ميليارد دالر اس
ــار توليد آن دارو  ــود كه پتنت انحص (پتنت) منجر مي ش
ــخصي به شركت  سازنده مي دهد.» اين  رابراي زمان مش
پژوهشگر مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه 
تهران درباره مراحل مختلف تبديل يك مولكول به دارو 
ــاده اي را اتم به اتم طراحي  ــركت هاي برند، م افزود: «ش
ــيمي مهار  ــا يك بيماري را در فرآيندي بيوش مي كنند ت
ــپس روي اين مولكول مطالعات دوره اي انجام  كنند. س
ــرگ حيوانات مورد  ــود باعث م ــخص ش مي دهند تا مش
ــرا هرچند اين دارو مولكول به  ــود يا نه، زي آزمايش مي ش
مولكول براي مهار بيماري خاصي ساخته شده، اما ممكن 

است اثرات جانبي داشته باشد.»
ــمندان  به گفته دكتر كريميان در مراحل بعدي دانش
ــات كلينيكي در چهار  ــركت، پروتكلي را به  نام مطالع ش
ــر توليد دارو  ــازمان ناظر ب ــند و آن را به س ــاز مي نويس ف
ــازمان، كميسيوني متشكل از  تحويل مي دهند. در اين س

شناخته شده ترين دانشمندان در زمينه آن بيماري خاص 
شامل شيميدان ها، پزشكان، داروسازهاي فعال در زمينه 
ــكيل مي شود. اين  ــت و... تش ژنتيك دارو، فيزيولوژيس
ــاندن دارو به  ــيب نرس ــيون پس از اطمينان از آس كميس
ــكل نهايي را در چهار فاز تهيه مي كند. در  جانوران، پروت
ــوند كه تعداد  فاز اول عده اي داوطلب وارد مطالعه مي ش
ــتگي دارد. به گفته اين  ــه پروتكل بس ــن داوطلب ها ب اي
استاد دانشگاه براي بيماري هاي خوني كه بسيار حساس 
ــد، ولي  ــتند، تعداد داوطلبان بايد به هزاران نفر برس هس
ــت به 300 تا 400 نفر  براي بيماري هاي ديگر ممكن اس
اكتفا شود. در فاز اول ابتدا ايمني دارو را اندازه مي گيرند و 
ــي دارو مورد مطالعه قرار مي گيرد. اگر  در فاز دوم اثربخش
اين فاز با موفقيت انجام شد، در فاز سوم بهترين دوز دارو 
ــي مي شود. فاز چهارم ورود دارو به صورت مشروط  بررس
به بازار است. در اين مرحله دارو در مقياس بسيار گسترده 
ــكاني كه اين  ــروط مي گيرد و تمام پزش اجازه پخش مش
ــتند ماهي ــد را تجويز مي كنند، موظف هس  داروي جدي
ــر توليد دارو  ــازمان ناظر ب ــك بار گزارش خود را به س  ي
ــي فقط روي  ــه مطالعات فاز قبل ــد. از آنجا ك ــالم كنن اع
ــود، هنگامي كه دارو وارد  ــده ب تعدادي داوطلب انجام ش
ــيار  ــود، از لحاظ آماري مي توان اطالعات بس بازار مي ش
ــت آورد. دكتر كريميان توضيح مي دهد  معتبرتري به دس
ــرط  ــد، ش ــيع مصرف ش ــطح وس بعد از آن كه دارو در س
ــود. اين شرط براي اين است كه  مشروط برداشته مي ش
در صورت بروز هر مشكلي دارو بسرعت از سوي شركت 

سازنده جمع آوري شود تا جان انسان ها به خطر نيفتد.
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صنعت دارو  

ــطح منطقه  ــن در س ــرايط امروز ما از نظر واكس در ش
ــد در اين حوزه  ــا آن طور كه باي ــي داريم، ام ــگاه خوب جاي
ــن هاي  ــش عمده اي از واكس ــرفت نكرده ايم و بخ پيش
ــورهاي اروپايي تامين  ــور از كش ــورد نياز و مصرفي كش م

ــا از كيفيت  ــن هاي توليدي آنه ــود كه واكس مي ش
ــت كه  ــت، اين در حالي اس ــي برخوردار اس باالي

ــورهاي دنيا  ــور ما ازجمله قديمي ترين كش  كش
در زمينه توليد واكسن بوده و در اين حوزه حرفي 
ــت. مشكل اصلي ايران  ــته اس براي گفتن داش
ــاي موجود آن طور  ــت كه از ظرفيت ه اين اس

ــتفاده نمي كند و به همين دليل به آن  كه بايد اس
ــتگي آن را دارد دست پيدا  جايگاه اصلي كه شايس

نكرده است.
ــور دو شركت خصوصي  ــطح كش اكنون در س

ــن توليد مي كنند و عمده  به طور محدود واكس
ــر عهده  ــور ب ــن مورد نياز كش ــد واكس تولي

ــه واكسن  ــتور ايران و موسس انستيتوپاس
ــه ازجمله  ــت ك ــازي رازي اس و سرم س
ــتند.  ــاي دولتي در اين حوزه هس نهاده
ــز مختلف در  ــه در مراك ــن دو موسس اي
ــور انواع مختلفي از واكسن ها  سطح كش
ــور عرضه  ــه بازار دارويي كش ــد و ب را تولي
ــيون  ــد. با توجه به اين كه كميس مي كنن

كشاورزي و بهداشت مجلس شوراي 
ــالمي و همچنين دولت، بنا را بر  اس
ــا توجه به نياز  ــته اند كه ب اين گذاش

ــور از توليد واكسن حمايت كنند،  كش
ــي در اين  ــور فعاليت هاي ــطح كش در س

ــده و تعدادي از شركت هايي  زمينه انجام ش

ــازي فعاليت مي كردند كارخانه هايي را  كه در حوزه داروس
راه اندازي كرده اند تا براساس فناوري هاي روز و مطرح   دنيا 

واكسن هاي جديدي را توليد و عرضه كنند.
ــن آسم و آلرژي  ــن هاي جديد واكس يكي از اين واكس
ــور توليد  ــتين بار در كش ــت كه براي نخس اس
ــكل  ــرح به ش ــن ط ــود. اي مي ش
ــده و اكنون  پايلوت انجام ش
ــاي الزم براي  آزمايش ه
تائيد نهايي اين واكسن 
ــت،  بهداش وزارت  در 

درمان و آموزش 

ــت. اين واكسن تك دوز است؛  ــكي در حال انجام اس پزش
يعني تزريق واكسن براي يك سال در افراد مصونيت ايجاد 
ــن آسم و آلرژي، هم نقش پيشگيري دارد و  مي كند. واكس
هم مي توان از آن در درمان بيماران مبتال به آسم و آلرژي 
ــن براي درمان بيماران  ــتفاده كرد. در اصل اين واكس اس
ــت، اما مي تواند   ــده اس ــاخته ش ــم و آلرژي س مبتال به آس
ــگيري هم  ــش پيش نق
ــد. براساس  ــته باش داش
ــده در نتيجه  نتايج اعالم ش
ــام  ــي انج ــاي بالين آزمايش ه
شده از سوي وزارت بهداشت، درمان 
ــكي اين واكسن مي تواند  و آموزش پزش
ــم و  ــا 80 درصد عالئم بيماران مبتال به آس ت
آلرژي را كاهش دهد و در بهبود شرايط زندگي 

اين افراد تاثيرگذار باشد.
ــن آسم و آلرژي محدوديت   استفاده از واكس
ــني ندارد و بيماران در هر گروه سني مي توانند از اين  س
واكسن استفاده كنند. عملكرد اين واكسن به اين صورت 
ــتم ايمني منحصر به فردي كه در تنفس  ــت كه سيس اس
ــتم  ــن غدد لنفاوي مربوط به سيس ــش دارد و همچني نق
تنفسي را تقويت مي كند و واكنش بدن به تزريق واكسن 
ــان مي دهد.  به صورت كاهش عالئم بيماري خود را نش
ــن تا يك سال باقي مي ماند و بعد از گذشت  اثر اين واكس
يك سال بيمار بايد دوباره اين واكسن را به عنوان يادآور 
ــن فرآورده اي است كه از موجود زنده  تزريق كند. واكس
ــم و آلرژي نيز از اين قاعده  ــن آس ــود. واكس تهيه مي ش
ــتثنا نيست. اين واكسن بر پايه فناوري هاي پيشرفته  مس
و از تركيب چند فناوري ساخته شده است. آسم و آلرژي   
با عوارض زيادي براي بيمار همراه است، بنابراين تالش 
ما اين بوده كه اين واكسن خودش هيچ عارضه اي   براي 

بيمار به همراه نداشته باشد.

حال اقتصاد دارو 
خوب نيست

آرش جهانگيري/ جام جم

ــائل  ــورهاي مختلف جزو مس توليد و توزيع دارو در كش
ــت از همين رو در كنار علم و فناوري توليد  ــتراتژيك اس اس
ــيار بااليي  ــي به دارو، اقتصاد دارو نيز از اهميت بس و دسترس
ــور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست و  ــت. كش برخوردار اس
نظام دارويي كشور در كنار فعاليت هاي علمي، تالش زيادي 
ــت، اما  ــراي همواركردن اقتصاد اين صنعت انجام داده اس ب
ــازار حكايت دارد. آمار باالي  ــاماني اين ب آمار و ارقام از نابس
ــركت هاي دولتي و متصل به دولت از  ــوي ش توليد دارو از س
ناتواني بخش خصوصي براي فعاليت و حيات در اين بازار خبر 
مي دهد. سهام بالغ بر 70 درصد بخش توليد كشور متعلق به 
چند هلدينگ دارويي دولتي است، از جمله تامين داروي شفا 
زير نظر بانك ملي، هلدينگ هالل احمر تحت پوشش هالل 
ــتاد اجرايي فرمان امام كه  ــركت بركت زير نظر س احمر و ش
بيشترين نقش را در توليد داروهاي ايران دارند. همين ناتواني 
ــود اين  فعاليت بخش خصوصي در بحث توليد باعث مي ش
بخش تمايل بيشتري به فعاليت در واردات دارو داشته باشد.

ــيدابراهيم هاشمي، مديرعامل پخش فردوس،  دكتر س
ــأت گرفته از سختگيري   توليد پايين بخش خصوصي را نش
ــد دارو مي داند: «در حوزه  ــام غيراقتصادي تولي ــت و نظ دول
توليد همه چيز خيلي مشخص است و قيمت ها از قبل تعيين 
ــركت هاي دولتي آن را توليد مي كنند. همين  ــود و ش مي ش
ــود ريسك پذيري بازار در ايران براي بخش  امر باعث مي ش
خصوصي بسيار باال باشد.» از طرف ديگر تسهيالت بانكي 
ــيار سخت و عجيب و غريب  ــود بسيار باال و قوانين بس با س
ــيار  ــش خصوصي را براي تالش در اين كارزار بس ــاي بخ پ
سست كرده است. به نظر مي رسد اين توافق نانوشته بخش 
خصوصي و دولتي براي فعاليت در توليد و واردات دارو چندان 
ــمي  ــت. دكتر هاش هم به ضرر تامين دارو در ايران نبوده اس
مي گويد: «باوجود آمارهاي منتشر شده در يك سال اخير به 
هيچ وجه مشكلي در تامين دارو نداشته و حتي در مورد بعضي 
ــته ايم. بيشتر آمارهايي  محصوالت باالتر از نيازمان هم داش
كه به دست رسانه ها مي رسد ميزان پخش به داروخانه است 
كه آمار درستي نيست و اين معادالت بايد از اسناد بيمه هاي 
ــام بگيرد كه  ــخص انج ــي و يك عمليات آماري مش داروي

متاسفانه اين گونه نيست.»
ــور را  ــان اقتصاد دارويي كش ــكل ديگري كه گريب مش
گرفته، اختالف فاحش قيمت بين داروهاي خارجي و داخلي 
ــت كه عالوه بر لطمه زدن به بيمار باعث مي شود داروي  اس

خارجي به يك كيميا تبديل شود. 
ــده و توليدكننده، فضا را براي  ــن فضايي واردكنن در چني
كسب و كار مناسب نمي بينند و همين مساله باعث مي شود 
ــود، زيرا براي همه بيشتر صرف  بحث قاچاق دارو پررنگ ش
ــول و آمپول هاي  ــش توليد قرص، كپس ــه در بخ دارد. البت
معمولي با اين مشكل روبه رو نيستيم و عمده مشكل كشور 

در داروهاي هايتك و تخصصي است.
ــازار دارو از  ــاماني هاي ب ــكالت و نابس ــه اين مش ريش
ــت در تمام نقاط جهان كميته  كجاست؟ هاشمي معتقد اس
تعهدات دارويي و بيمه يك ارگان است و همين باعث مي شود 
با ورود كاريكاتوري دارو به كشور مواجه نباشيم، اما در ايران 
ــد و از طرف  ــي را انجام مي ده ــه تعهدات داروي ــك كميت ي
ــت داروي واردشده به چه شكل  ــخص نيس ديگر اصال مش
ــه مي كند: «فرض كنيد يك  ــود. او اضاف بيمه گذاري مي ش
آزمايش كه قيمت مناسبي دارد و تاثيرگذاري آن براي بيمار 
ــك بي درنگ آن را تجويز مي كند، اما  10 درصد است، پزش
اگر بيمه اين دارو پايين باشد، قيمت آن سر به فلك مي كشد 
ــده از  ــك معالج براي رعايت جيب بيمارش هم كه ش و پزش
تجويز آن سر باز مي زند. در بحث اقتصاد دارو در كشورهاي 
ــعه يافته معادل  GDP   (توليد ناخالص داخلي) براي  توس

تعهدات دارويي كنار گذاشته مي شود» .

واكسني براي درمان و پيشگيري از آسم و آلرژي
دكتر باقر شكري/ مدير شركت دارودرمان ايرواك

درمان ام اس
ــد. با افزايش و  عوارض جانبي از داروهاي اصلي بدتر نباش
جدي تر شدن تحريم ها و مشكالت كشور در زمينه تامين 
ــركت هاي  ــاز و افزايش تعداد بيماران، ش داروي موردني
ــازي تصميم گرفتند داروهاي مشابه ديگري را در  داروس
ــور توليد كنند. اكتوريف، اكتوفرون و اكتوركس نيز از  كش
ــتند كه در  ديگر داروهاي تعديل كننده بيماري ام اس هس
ــد. فينگولي مود از ديگر  ــال هاي بعد در كشور توليد ش س
داروهاي توليد شده براي كنترل بيماري ام اس عودكننده 
ــت. اين دارو با عنوان فينگوليد در ايران توليد مي شود.  اس
ما اغلب داروهاي ام اس را در ايران داريم، اما نمونه مشابه 
ــال هاي اخير در سطح دنيا توليد  بعضي داروهايي كه در س
ــده هنوز در ايران ساخته نشده است و اميدواريم در اين  ش

زمينه هم به موفقيت هايي دست يابيم.
ــتفاده از داروهاي تائيد شده  ــبختانه در زمينه اس خوش
ــابه كه در درمان  ــد داروهاي مش و تولي
ــا  ــه ب ــرد دارد در مقايس ام اس كارب
ــورها جايگاه خوبي  ــياري از كش بس
داريم. بيمه ها از ابتدا همكاري خوبي 
ــته اند. داروهايي كه در ايران توليد  داش
ــابه خارجي  ــود از داروهاي مش مي ش
ــياري از اين داروها صادر  ــم ندارد. بس ك
ــورها از داروهاي  ــود و بعضي كش مي ش

ايراني استفاده مي كنند.
ــلول هاي بنيادي  ــتفاده از س اس
ــت  ــان ام  اس موضوعي اس در درم
ــورد توجه قرار  ــور ما م ــه در كش ك
ــي  ــه تحقيقات ــه و در مرحل گرفت
ــور  ــا در اين زمينه در كش ــت. م اس
ــيل خوبي داريم و اميدواريم  پتانس
بتوانيم در آينده اي نزديك در زمينه 
ــتفاده از  درمان بيماري ام اس با اس
ــلول هاي بنيادي به موفقيت ها  س
ــتاوردهايي دست پيدا كنيم و  و دس
ــك بيماراني برويم كه با اين  به كم
ــت و پنجه  بيماري پيش رونده دس

نرم مي كنند.

از پژوهش 
تا توليد

و پايين مي شود
 را در اختيار دارد
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ــكل كاهش كيفيت  ــال ها با مش ــهروندان اردبيلي س ش
ــتان مواجه بودند، اما با راه اندازي برج هاي  آب در فصل تابس
ــناوري كه آب سد يامچي را از سطوح بااليي درياچه پشت  ش
ــت مي كند، طعم، رنگ و بوي آب شهر اردبيل به  ــد برداش س

حالت عادي بازگشت.
ــد يامچي  اين فناوري كه به طور خاص براي نصب در س
ــده، ايده جديدي است كه از سوي مهندسان جوان  طراحي ش
ــگاه علم و صنعت ارائه شده و با هزينه ناچيزي نسبت به  دانش
ــت. اين برج هاي شناور  ــده اس راهكارهاي جايگزين، اجرا ش

تنها طي مدت چهار ماه طراحي، ساخته و نصب شده اند.
ــكده هيدروديناميك  ــوروز محمد نوري، رئيس پژوهش ن
كاربردي و سامانه هاي دريايي دانشگاه علم و صنعت ايران، در 
توضيح مشكل افت كيفيت آب اردبيل در تابستان به خبرنگار 
ــته افزايش مصرف آب  ــال هاي گذش جام جم گفت: «طي س
ــهر اردبيل، مسئوالن شهر را مجبور كرد تا آب سد يامچي  ش
ــبكه آب شرب اين شهر  ــتي به ش را نيز پس از تصفيه بهداش
ــاورزي  ــد براي مصارف كش متصل كنند. در حالي كه اين س

ساخته شده بود.
سد يامچي به لحاظ جغرافيايي در منطقه اي قرار گرفته كه 
ــود. ميكروارگانيسم هاي  آالينده هاي مختلفي وارد آن مي ش
موجود در اين آالينده ها با گرم شدن هوا در فصل تابستان فعال 

مي شوند و رنگ و بو طعم آب را بشدت تغيير مي دهند.»
نوري در ادامه به وقوع پديده اليه بندي حرارتي در آب سد 
ــه توضيح مي دهد: «اليه هاي  ــاره كرده و اين گون يامچي اش
ــطوح متفاوتي از آاليندگي را در  آب در عمق هاي مختلف، س
خود دارد و در قسمت هاى عميق تر به حجم آلودگي ها افزوده 
مي شود و معموال برداشت آب هم از عميق ترين قسمت هاي 

درياچه انجام مي شود.»
اين استاد دانشگاه راه حل هاي معمول براي تهيه آب گوارا 
ــد يامچي را فاقد كارآيي مي داند و تاكيد مي كند:  از درياچه س
«مسئوالن شركت آب منطقه اي اردبيل نياز به پاسخي فوري 
با كمترين هزينه براي مشكل كيفيت آب اين شهر داشتند كه 
ــي از قبيل احداث تصفيه خانه يا احداث تونل  هاي  راه حل هاي

آب هر يك با چالش هاي جدي در اين زمينه مواجه بودند.»
ــد  ــاره به حجم باالي آالينده هاي درياچه س نوري با اش
ــل و تهيه آب گوارا از اين آب  ــي مي گويد: «تصفيه كام يامچ

نياز به تصفيه خانه اي مخصوص و گران دارد.»
وي احداث تونل آب را نيز راه حل مناسبي ندانسته و در اين 
باره مي گويد: «به دليل تغيير سطح آب در زمان هاي مختلف 
نمي توان تنها به يك تونل بسنده كرد و بايد در اعماق مختلف 
ــب، آب را  اقدام به حفر تونل كرد تا بتوان همواره از اليه مناس

برداشت كرد. چنين كاري به معناي هزينه باال و زمان طوالني 
اجراي طرح است كه حداقل سه سال به طول مي انجامد.»

ــد پژوهشگران دانشگاه علم  چالش هاي موجود باعث ش
ــناور را به  ــران، ايده فناورانه طراحي برج هاي ش ــت اي و صنع
شركت آب منطقه اي اردبيل پيشنهاد دهند كه در زمان بسيار 
ــه صورت قابل  ــود و هزينه هاي طرح را ب ــاه قابل اجرا ب كوت

توجهي كاهش مي داد.
ــكوي  ــده مي گويد: «ايجاد يك س ــاره اين اي نوري درب
شناور كه آب را از سطح بااليي درياچه به درون يك خط لوله 
انعطافپذير پمپاژ مي كند، ايده ساده اي به نظر مي رسد كه ما 

آن را تحت عنوان برج  شناور معرفي كرديم.»
ــگاه طراحان برج شناور براي  ــتاد دانش اما به گفته اين اس
پياده سازي اين ايده به ظاهر ساده با مشكالت بسياري دست 

و پنجه نرم كرده اند.
ــگاه علم و صنعت ايران  ــكده مكانيك دانش رئيس دانش
ــر راه توسعه سامانه برج شناور را  چالش هاي فني موجود بر س
ــريح مي كند: «چالش اصلي، تغيير ارتفاع آب در  اين گونه تش
ــيد و طراحي  طول دوره آبگيري بود كه تا 50 متر هم مي رس
ــي 250 ليتر در ثانيه را از خود  ــط لوله  انعطاف پذيري كه دب خ
ــي بود. از طرفي ديگر  ــأله سخت مهندس عبور دهد يك مس
ــر از لوله كه با آب  ــن مي آمد تا 130 مت ــطح آب پايي وقتي س
داخلش وزن بسيار سنگيني پيدا مي كرد روي سراشيبي تندي 
ــتفاده از پايه آن را  ــرار مي گرفت كه بايد به نحوي بدون اس ق
ــتيم. عالوه بر همه اينها سازه  در جاي خود ثابت نگه مي داش
ــاعت  ــناور بايد در مقابل توفان هاي صد كيلومتر بر س برج ش
منطقه دوام مي آورد و به سامانه اي احتياج داشت كه آن را در 
ــطح يخ زده درياچه در دماي 35 درجه زير  ــارهاي س برابر فش
ــرايط بايد انرژي موردنياز  ــر محافظت مي كرد. در اين ش صف
ــكالت  ــد. براي حل اين مش برج نيز به صورتي تامين مي ش
ــداع كردند از جمله  ــرعت راه حل هايي را اب ــان بس متخصص
ــطوح يخي و  ــار س جليقه هاي انعطاف پذير براي مقابله با فش
ــازه  طراحي آرايش خاصي از لنگرها به منظور ثابت كردن س

برج شناور در آب.»

ــناور  ــا وجود مدت كوتاهي كه از آغاز به كار برج هاي ش ب
ــتان اردبيل اين طرح را بسيار  ــپري مي شود، مسئوالن اس س
موثر ارزيابي كرده اند. جبراييل رمضاني، مدير پروژه آبرساني 
ــط  ــد يامچي در اين باره مي گويد: «پس از ورود آب توس از س
اين سامانه به شبكه آبرساني شهر، بوي نامطلوب و رنگ زرد 
آب برطرف  شده به گونه اي كه اكنون تماس هاي مردم براي 

شكايت از كيفيت آب قطع شده است.»
ــته به  ــركت دانش بنيان وابس هر چند متخصصان يك ش
ــگاه علم و صنعت ايران پاسخ تمام مشكالت موجود بر  دانش
سر راه طراحي سامانه برج شناور را در مدت نزديك   چهار ماه 
ــتاد اين دانشگاه معتقد است اين پاسخ هاي  پيدا كردند، اما اس
ــال ها تجربه اندوخته شده در پژوهشكده  سريع، برآمده از س
هيدروديناميك كاربردي و سامانه هاي دريايي است كه با يك 

الگوي موفق به مرحله تجاري سازي رسيده است.
وي نقش دانشگاه را در اين الگو به صورت محملي دانست 
كه توانمندي هاي موجود را براي كسب فناوري مشخصي در 

يك جهت واحد شكل داد و براي آن هزينه كرد.
نوري در اين باره مي گويد« يكي از مهم ترين عواملي كه 
ــد بتوانيم دانش موجود در پژوهشكده را به صورت  موجب ش
ــم، جمع آوري  ــاري درآوري ــردي و تج ــاوري كارب ــك فن ي
ــركت  ــگاهيان در قالب يك ش ــاي موجود دانش توانمندي ه
دانش بنيان بود كه پيش از تاسيس آن حول محور يك فناوري 

مشخص در دانشگاه جهت داده شده بود.»

ــود كه طي آن مواد  تصفيه آب به فرآيندهايي گفته مي ش
شيميايي نامطلوب، آالينده هاي بيولوژيكي، جامدات معلق و 
گازها از آب آلوده حذف مي شوند، تا قابل آشاميدن يا مصرف 
ــود. تصفيه آب يكي از مهم ترين دغدغه هاي  ــاورزي ش كش
ــر امروز بوده است. رشد جمعيت و توسعه صنايع مختلف،  بش
آلودگي محيط زيست را به دنبال دارد و از اين ميان آلودگي آب 
ــت. اجازه بدهيد نگاهي داشته  يكي از مهم ترين نگراني هاس
ــيم به روش هاي سنتي و قديمي تصفيه آب آشاميدني و  باش
آنها را با روش هاي مدرن مقايسه كنيم. دو روش از رايج ترين 
و متداول ترين اين روش ها، جوشاندن و تصفيه آب به روش 

شيميايي است.

 روش هاي تصفيه آب
از سال ها پيش، جوشاندن روشي براي ضدعفوني كردن 
ــت. جوشاندن  و از بين بردن ميكروارگانيزم هاي آب بوده اس
ــياري از باكتري ها را از  ــد، مي تواند بس اگر به مدت كافي باش
ــياري از باكتري ها در اولين  ــن ببرد، اما نه همه آنها را. بس بي
ــته  شدن بقيه نياز به  ــته مي شوند، اما براي كش لحظات كش

زمان بيشتري است.
ــيميايي نيز يكي از روش هاي قديمي تصفيه آب  روش ش
است كه براي ضدعفوني كردن آب به كار مي رود. مرحله اول 
اين كار با استفاده از دو ماده شيميايي مي تواند انجام شود؛ يد 
ــتفاده از آنها آسان  ــبك و ارزان بوده و اس و كلر. هر دو ماده س
است. يد در كشتن ويروس ها، باكتري ها و تك ياخته ها موثر 
است. ماده ضدعفوني كننده دوم، كلر است. مواد ديگري هم 
ــد ازن و دفلوكوالنت نيز بعضي وقت ها براي تصفيه آب  مانن

استفاده مي شود.
ــت كه براي حذف  ــيون از روش هاي ديگري اس فيلتراس
ــتفاده  ــا و آالينده هاي معلق و محلول در آب اس ناخالصي ه
ــت تر باشد، جدا كردن  ــود؛ هر چه ذرات ناخالصي درش مي ش
آنها از آب آسان تر است و برعكس هر چقدر اندازه اين ذرات 
ــراي تصفيه آب  ــاز به روش هاي دقيق تري ب ــد ني ريزتر باش

ــت. بنابراين اندازه منافذ فيلترها، مقاومت فيلترها در برابر  اس
انواع آالينده ها و توانايي آنها در حذف ناخالصي ها بسيار مهم 
ــت. امروزه فيلترها را از جنس سراميك، الياف مصنوعي  اس

و كربن مي سازند.
برخي از بهترين روش هاي تصفيه آب عبارتند از استفاده 
از كربن فعال، روش اولترافيلتراسيون و روش اسمز معكوس. 
كربن توانايي زيادي در حذف مواد شيميايي نظير كلر، حذف 
طعم و بوي نامطبوع و برخي از آالينده ها دارد. توانايي كربن 
ــول و ميكروارگانيزم ها،  ــر كردن ناخالصي هاي محل در فيلت
بسيار كم است؛ بنابراين از كربن بيشتر به عنوان پيش تصفيه 
در مرحله دوم و سوم دستگاه هاي تصفيه آب خانگي استفاده 
مي شود و اغلب اوقات آن را در كنار روش هاي اسمز معكوس 
و اولترافيلتراسيون استفاده مي كنند. اولترافيلتراسيون روشي 
ــت كه طي آن، آب را از ني هاي بسيار نازكي كه در جداره  اس
آنها منافذ بسيار ريز وجود دارد عبور مي دهند و به اين ترتيب 
ــا و ذرات معلق در آب از آب  ــتر ميكروارگانيزم ه ــا بيش تقريب
آشاميدني حذف شده و آب كامال زالل و شفاف و ضدعفوني 
ــيون قابليت حذف ناخالصي هاي  مي شود، اما اولترافيلتراس
محلول در آب مثل فلزات سنگين، نيترات، سختي و سنگيني 
ــمز معكوس، امروزه يكي از كامل ترين  آب را ندارد. روش اس
و بهترين روش هاي تصفيه آب آشاميدني منازل است. اسمز 
ــت انواع ناخالصي هاي موجود در آب نظير  معكوس قادر اس
نيترات، سختي آب، جامدات محلول، كدورت، سرب و فلزات 
ــياري از مواد آلي محلول را حذف كند.  ــنگين، راديوم و بس س
بنابراين اسمز معكوس به همراه كربن فعال پيشرفته ترين و 
بهترين روش تصفيه آب آشاميدني است كه در دستگاه هاي 

تصفيه آب خانگي استفاده مي شود.
ــه آب وجود دارد كه  ــاي ديگري نيز براي تصفي روش ه
ــتفاده از  ــهرت كمتري برخوردارند؛ روش هايي مثل اس از ش
تابش الكترومغناطيسي مانند اشعه ماوراءبنفش و روش هاي 
بيولوژيكي كه در آنها از ارگانيسم هاي زنده مثل ميكروب ها 

و حتي ماهي براي پااليش آب استفاده مي شود.

روش هاي تصفيه آب    آب گوارا براي اردبيل
 فناوري برج هاي شناور ابداع شده  در دانشگاه علم و صنعت، مشكل رنگ و بوي بد آب شهر اردبيل را حل كرد

محمدامين آهنگري/ جام جم

پيش از اين روزانه بين 30 تا 40 نفر با استفاده 
از سامانه تلفني دريافت شكايات از كيفيت آب 
اردبيل اظهار نارضايتي مي كردند،   اما  اكنون 
مسئوالن استان مفيد واقع شدن و   كارآمدي  

اين سامانه را  تائيد مي كنند 

نكته

برج هاي شناور، آب سد يا مچي را از تميزترين نقطه درياچه به شبكه آب شهري هدايت مي كنند 
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بهنام جعفرزاده / جام جم

ــان، منبعي از  ــمان فوتبال آلم ــر، آس ــال هاي اخي در س
ــت و فصل آينده قرار است تعداد  ــتاره هاي جوان بوده اس س
ــتاره ها در ليگ آلمان مسير پيشرفت خود  ــتري از اين س بيش

را دنبال كنند.
ــد.  اين هفته فصل جديد رقابت هاي بوندس ليگا آغاز ش
ــب جام جهاني، حال وهوايـ   پس از موفقيت آلمان در كس
اين فصل فوتبال آلمان به لطف حضور انبوهي از ستاره هاي 
ــر در آكادمي هاي فوتبال اين  ــوانـ  كه در يك دهه اخي ج

كشور رشد كرده اند بسيار جذاب تر خواهد بود.  
ــروع هر ليگ، استعداد هاي  ــال و با ش ــت هر س با گذش
ــال آلمان نيز از اين  ــوند و ليگ امس جديدي معرفي مي ش
ــتثنا نيست. با اين توضيحات، چه كسي مي تواند  قضيه مس
ــد كه  ــتاره هاي جوان آلمان باش محصول بعدي در بين س
ــد؟ در اين مقاله   ــگا را به خود خيره مي كن ــم بوندس لي چش
ــتاره هاي جوان بالقوه فصل آينده  ــايت گل به بررسي س س

بوندس ليگا مي پردازد.

 تيمو ورنر (مهاجمـ  اشتوتگارت) 
ــس از اولين   تيمو ورنر پ
حضور خود در تيم اصلي 
ــل  ــتوتگارت در فص اش
گذشته، توانست استعداد 
ــگفت انگيز خود را به  ش
ــان دهد و در اين  دنيا نش
ــانس زيادي  ــل، ش فص
ــدن به  ــراي تبديل ش ب
ــتاره هاي  س از  ــي  يك
ــگا دارد. اين  ــدس لي بون
ــاله در  بازيكن هجده س
مقاطعي از فصل گذشته 
به بازي گرفته نشد، اما با 
ــن و سال او، اين مساله قابل درك است. او تالش  توجه به س

مي كند تا بتواند به طور منظم فرم خوب خود را تكرار كند. 
ــور او در تيم  ــال از حض ــت يك س ــا اين حال، با گذش ب
اصلي اشتوتگارت، او به دنبال پيشرفت و رسيدن به سطحي 
ــت و شايد حتي هدف بعدي او رسيدن به تيم ملي  باالتر اس
ــن نكته كه يوآخيم لو بعد  ــد. با در نظر گرفتن اي آلمان باش
ــط حمله با كمبود  ــالو كلوزه در خ ــتگي ميروس از بازنشس
ــياري از بازيكنان  ــت و اين نكته كه بس بازيكن مواجه اس
تربيت شده در مكتب بوندس ليگا، بازيكنان كناري هستند، 
ــت اصلي او (مهاجم) و ويژگي هايي مانند تمام كنندگي  پس
ــرعت در خط حمله مي تواند ويژگي هايي گرانبها براي  و س

او باشد.

 ماكسيميليان آرنولد (مهاجمـ  ولفسبورگ) 
ــي از بازيكنان كه در   يك
ــال هاي آينده با ورنر  س
ــراي حضور در تيم ملي  ب
آلمان رقابت خواهد كرد، 
ــد  آرنول ــيميليان  ماكس
ــت  ــه در بيس ــت ك اس
ــالگي، تجربه بازيكن  س
ــه نمايش  ــه كار را ب كهن
از  ــس  او پ ــذارد.  مي گ
ــن بازي خود  اين كه اولي
ــبورگ را سه  براي ولفس
ــال پيش انجام داد، به  س
ــن  بازيك ــن  جوان تري

باشگاه در تاريخ بوندس ليگا تبديل شد. 
ــانش و  ــه به قدرت پاي چپ درخش ــا توج ــان، او ب  از آن زم
ــص در زمان هاي  ــوت هاي بي نق ــور توانايي در ش همين ط
ــت گل هايي حياتي براي تيم به  ــب، بارها توانسته اس مناس
ــاند. هرچند حمالت او به شوت هاي ديدني محدود  ثمر برس
ــت با عبور از خط دفاع حريف از داخل  ــود، او قادر اس نمي ش
ــي كند. وى اولين بازي ملي خود را  ــه جريمه نيز گلزن محوط
ــتانه  ــراي تيم يوآخيم لو، قبل از جام جهاني و در بازي دوس ب
ــتان انجام داد و قطعا اميدوار است بازي هاي ملي  مقابل لهس

بيشتري براي او در راه باشد.

 ماتياس گينتر (مدافعـ  بوروسيا دورتموند) 
ــت فصل آخر ماتياس گينتر در باشگاه  هر چند ممكن اس
ــق انتظار پيش نرفته  ــي اش، فرايبورگ، مطاب دوران كودك
باشد، اما اين مدافع جوان و با استعداد با وجود موفقيت در جام 

ــن دورتموند در فصل جديد،  ــدن به بازيك جهاني و تبديل ش
دوران موفقي را سپري مي كند.

ــت ساله   اين بازيكن بيس
مسلما يكى از ستون هاي 
ــي تيم ملي آلمان در  اصل
ــال هاي آينده خواهد  س
ــد در ابتدا  ــر چن ــود و ه ب
به عنوان جايگزيني براي 
ــون  ــس و ن ــت هومل م
ــت  ــوبوتيچ راهي وس س
ــد، اما مشكالت  فالن ش
مدافعان  ــيب ديدگي  آس
ــد اين  ــي دورتمون اصل
ــا  ــه او داده ت ــانس را ب ش
ــودش را در تيم اصلي  خ

ثابت كند.
بازنشستگي پر مرتساكر از بازي هاي ملي يك جا در تيم 
ــت و گينتر  ــت مدافع مياني خالي كرده اس يوآخيم لو در پس
ــت. با توجه به  ــر كردن اين فرصت اس ــزد اصلي براي پ نام
ــود،  صحبت هاي زيادي كه درباره آينده مت هوملس مي ش
ــده اي نزديك به مدافع اصلي تيم  ــت در آين گينتر ممكن اس

دورتموند تبديل شود.

 مكس ماير ( هافبك ميانيـ  شالكه) 
ــا  ــر مطمئن ــس ماي  مك
ــار به  ــا افتخ ــد ب مي توان
ــته نگاه كند  فصل گذش
ــن فصل كامل خود  (اولي
ــوان عضوي از تيم  به عن
اصلي شالكه). او به همه 
ــادر به  ــه ق ــان داد ك نش
انجام چه كارهايي است، 
ــي رود يك  ــا انتظار م ام
ــان تر در  ــل درخش فص
ــك  ــن هافب ــار اي انتظ

تهاجمي است.
ــن هجده  اين بازيك
ــتعداد بااليي  ــان داد تا چه حد از اس ــاله در فصل پيش نش س
ــت كه توانايي هاي بيشتري از  ــت، اما واضح اس برخوردار اس
ــالكه براي ديدن وجود دارد، او  اين بازيكن آكادمي فوتبال ش
يكي ديگر از بازيكناني است كه اولين بازي ملي خود را براي 

آلمان در ديدار دوستانه مقابل لهستان انجام داد.
ــت خواهد  ــلر را از دس ــالكه جوليان دراكس دير يا زود، ش
ــكار او در تيم ماير است. او قادر است بين  ــين آش داد و جانش
ــگفت انگيزي  خطوط هافبك و دفاع تيم حريف كارهاي ش
ــت  انجام دهد، همه كاري كه او  بايد االن انجام دهد اين اس
كه بيشتر روي اصول پايه اي تمرين كند تا به بازيكني تبديل 

شود كه بتوان روي او حساب كرد.

 پير اميل هويبرگ ( هافبكـ  بايرن مونيخ) 
ــال پيش از آكادمي  دو س
بروندبي به بايرن پيوست 
ــو تيم ملي  و اكنون عض
دانمارك است. بايرني ها 
اعتقاد دارند با داشتن پير 
ــرگ، يكي از  اميل هويب
جواهرات آينده فوتبال در 

اختيار آنهاست. 
اين بازيكن نوزده ساله 
ــته  در انتهاي فصل گذش
ــد و خيلي زود  معروف ش
ــوان يكي از  خود را به عن
ــن بازيكنان  آينده دارتري
ــپ گوارديوال اعتقاد زيادي به  ــگ آلمان معرفي كرد. پ در لي
استعدادهاي او دارد و در پيروزي در فينال دي اف بي پوكال 
(جام حذفي آلمان) در مقابل بوروسيا دورتموند نشان داد هيچ 
ترسي از بازي دادن اين هافبك به عنوان يك بال كناري كه 

كمتر به عقب بر مي گردد، ندارد.
هويبرگ استعداد بااليي در استارت هاي سريع، پاس هاي 
دقيق و ضربه هاي آزاد وحشتناك دارد و گل هاي زيادي هم 
ــال حضورش در باواريا به  براي تيم دوم بايرن در طول دو س
ــانده است. او در فصل جديد در بايرن مي تواند انتظار  ثمر رس
ــد با مصدوميت خاوي مارتينس، تياگو آلكانتارا و  داشته باش
ــتايگر و همين طور جدايي توني كروس،  باستيان شواين اش

فرصت بيشتري براي بازي پيدا كند.

ستاره اى در راه است
ستاره هاي جوان بوندس ليگاى آلمان را بشناسيد

اميد توفيقى / گروه ورزش

ــتمرار برنامه ريزي طي  ــي كه به لطف اس ــدو؛ ورزش تكوان
ــدال آور ايران در المپيك و  ــته هاي م دو دهه اخير در ميان رش
ــرها درآورده است، در آستانه  ــيايي سري بين س بازي هاي آس
بازي هاي آسيايي اينچئون نيز از اميدهاي اصلي كسب مدال و 
افتخارآفريني براي مجموعه ورزش ايران است. تكواندوكاران 
ــرايطي 26  ــيايي در ش ايران در هفت دوره اخير بازي هاي آس
مدال رنگارنگ را براي كشورمان به ارمغان آورده اند كه در دوره 
گذشته اين بازي ها بهترين كارنامه را داشتند. جايي كه محمد 
باقري معتمد، عليرضا نصر آزاداني و يوسف كرمي طاليي شدند، 
راحله آسماني و پريسا فرشيدي نقره گرفتند، سوسن حاجي پور، 
ــش پري و سارا خوش جمال فكري  فرزاد عبداللهي، سمانه ش
ــهم قابل توجهي در كسب رتبه  ــت يافتند و س به مدال برنز دس
ــران در آوردگاه گوانگجو 2010  ــي مجموعه ورزش اي چهارم
ــتند. گرچه كار تكواندو براي تكرار آن همه مدال سخت و  داش
دشوار به نظر مي رسد و بازي ها در مهد تكواندوي دنيا يعني كره  
جنوبي برگزار مي شود، اما به قول بيژن مقانلو سرمربي تيم ملي، 
اين روزها بايد از پيروزي حرف زد و به تيم انرژي داد. به همين 
ــتانه بازي هاي آسيايي اينچئون نگاهي انداختيم  بهانه و در آس

به شرايط تيم اعزامي به اين رويداد.
ــر بازي هاي 2010 گوانگجو، در  تكواندوي ايران عالوه ب
ــان 2002 يك طال،  ــه 2006 يك طال و دو نقره، در بوس دوح
ــه  ــره و دو برنز، در بانكوك 98 يك طال، يك نقره و س ــك نق ي
ــره  و يك برنز و در  ــيماي 94 يك طال، دو نق ــز، در هيروش برن
ــب كرده است و با تركيب  ــئول 86 يك طال و يك نقره كس س
ــبقي در 68 كيلو،  ــورزاده در وزن 58 كيلو، بهنام اس فرزان عاش
ــعود حجي زواره در 74 كيلو، مهدي خدابخشي در 80 كيلو،  مس
ــجاد مرداني در وزن  ــف كرمي در وزن 87- كيلوگرم و س يوس
ــش پري، سوسن حاجي پور،  ــمانه ش 87+ و در بخش زنان با س
ــكرانه ايزدي، فاطمه روحاني و اكرم خدابنده  كيميا عليزاده، ش
راهي اينچئون خواهد شد. تيمي كه سيدمحمد پوالدگر رئيس 
فدراسيون تكواندو درباره آن به جام جم مي گويد: كره جنوبي كه 
براي سومين بار ميزبان اين بازي هاست، در گذشته ثابت كرده 
ــته تكواندو خواهد  نهايت بهره برداري را از ميزباني بويژه در رش
ــام مي دهيم. يادتان  ــا ما هم نهايت تالش خود را انج ــرد، ام ك
ــتوانه و توان فني ورزشكاران و مربيان در  ــال با پش نرود ما امس
ــيايي قهرمان شديم و در اينچئون هم پرقدرت  رقابت هاي آس

خواهيم بود، با وجود اين كار بسيار سخت است.
ــاره كرد، تيم  ــيون تكواندو اش همان طور كه رئيس فدراس
ملي مردان ايران خرداد ماه با كسب 6 مدال فرزان عاشورزاده، 
ــبقي و مهدي خدابخشي (طال)، عليرضا نصرآزاداني  بهنام اس
و يوسف كرمي (نقره) و يك برنز مرتضي شيري براي سومين 
بار قهرمان آسيا شد تا اميدها به درخشش اين تيم در اينچئون 
ــود. از جمع اين مدال آوران پنج نفر در تركيب تيم  دوچندان ش
ــعود حجي زواره ديگر  اعزامي به اينچئون نيز قرار دارند و مس
ــوش اعزامي به كره جنوبي نيز تجربه قابل اتكايي براي  ملي پ
ــا دارد و در پيكارهاي انتخابي عليرضا  ــور در اين رقابت ه حض
نصرآزاداني ملي پوش و صاحب عنوان را شكست داد.  همچنين 
ــب يك مدال نقره اكرم  ــوان تكواندوكار نيز در حالي با كس بان
ــيدي، سوسن حاجي پور  ــه مدال برنز فريده رش خدابنده لو و س

ــيا در  ــكرانه ايزدي به كار خود در پيكارهاي قهرماني آس و ش
ــكند خاتمه دادند كه تيم تحت مربيگري مينو مداح بسيار  تاش
اميدوار است در اين بازي ها تاريخ ساز شده و براي نخستين بار 

تكواندوي بانوان ايران را صاحب مدال طال كند.
در اين ميان آمادگي باال و تجربه خوب تكواندوكاراني مانند 
سوسن حاجي پور، اكرم خدابنده لو و فاطمه روحاني مي توانند تيم 
ايران را در راه رسيدن به اين هدف ياري كنند. البته تكواندوكار 
ــته در المپيك نانجينگ صاحب  نوجواني كه در روزهاي گذش
ــب مدال در اينچئون  ــد، نيز اميد زيادي براي كس مدال طال ش
ــاره مي گويد: قطعا اگر به خودمان  ــا عليزاده در اين ب دارد. كيمي
ــته باشيم، هر شش نفر اعزامي مي توانيم با مدال  اطمينان داش
بازي هاي آسيايي به ايران بازگرديم. در اين مدت با كسب مدال 
ــدم كه هيچ  طالي جهان و المپيك نوجوانان بخوبي متوجه ش
چيز براي بانوان تكواندوكار غيرممكن نيست، تكواندوكاران ما 
چيزي از حريفانشان كمتر ندارند و مطمئن هستم امسال بعد از 
نتايج نونهاالن و نوجوانان، در رده سني بزرگساالن هم بهترين 
نتيجه به دست مي آيد. البته اين اولين اعزام من در بزرگساالن 
خواهد بود، تجربه حضور در مسابقات اين رده سني را نداشته ام، 

اما من به طالي بازي هاي آسيايي فكر مي كنم.

 مقانلو: از شكست حرف نزنيد
ــب مدال طال و  ــر چقدر تيم تكواندوي بانوان توان كس ه
ــاز شدن در بازي هاي آسيايي را دارد؛ تيم ملي مردان  تاريخ س
ــيار  ــار از انگيزه بوده و به طور كلي حال اين تيم بس نيز سرش
خوب است، درباره شرايط اين تيم بيژن مقانلو سرمربي تيم و 

كسي كه خود برنز بازي هاي آسيايي 98 بانكوك را در كارنامه 
ــده اي را در اختيار  ــه جام جم، مي گويد: ما تيم جوان ش دارد، ب
داريم؛ تيمي كه پنج عضو آن براي اولين بار بازي هاي آسيايي 
ــار از انگيزه بوده و  را تجربه مي كنند. با وجود اين تيم ما سرش
ــه اين تيم با دوره قبل  در اوج آمادگي قرار دارد. در كل مقايس
بازي هاي آسيايي نمي تواند قياس درستي باشد، چراكه آن تيم 
دو سال و نيم براي گوانگجو تدارك ديده بود، حال آن كه تيم 

كنوني 10ـ  9 ماه تشكيل شده است.
وي با اشاره به اين موضوع كه اردوهاي آماده سازي تيم ملي 
ــده است و آخرين مرحله اردوي اين تيم پس  از دي ماه آغاز ش
ــركت ملي پوشان در پيكارهاي بين المللي قزاقستان برپا  از ش
خواهد شد، با اشاره به نتايج تيم ملي در ماه هاي اخير بخصوص 
قهرماني در پيكارهاي قاره اي مي افزايد: تيم ما گرچه در برخي 
رقابت هاي بين المللي نتايج خوبي نگرفته و نوسان داشته ايم، 
ــكند  ــوع كارنامه قابل قبولي دارد و اوج آن در تاش ــا در مجم ام
ــودم رمز و راز اين  ــيا بود، به نظر خ ــتان با قهرماني آس ازبكس
ــجام  ــت كه همچنان آن را حفظ كرده ام، همدلي و انس موفقي
ــفاف بودن شرايط براي همه ملي پوشان است. طي  تيمي و ش
اين مدت هيچ وقت خودم را مقابل ورزشكار نديدم، بلكه خودم 

را در كنار آنها قرار داديم تا اين همدلي به وجود آيد.
مقانلو از معدود مربيان ورزش ايران است كه به رقابت هاي 
ــه براي رقابت هاي قهرماني  ــي اعتقاد كامل دارد. او ك انتخاب
ــيا نيز انتخابي برگزار كرده بود، براي شناخت تيم اعزامي  آس
ــي برگزار كرد و طي آن تكواندوكاران  به اينچئون هم انتخاب
ــري معتمد و عليرضا  ــاخص و عنوانداري مانند محمد باق ش

ــا از حضور  ــت در اين انتخاب  ه ــي به دليل شكس نصرآزادان
ــاره برگزاري  ــرمربي تيم ملي درب ــون بازماندند. س در اينچئ
ــفاف بودن  پيكارهاي انتخابي تصريح مي كند: اين همان ش
ــدوكار تكليف خود  ــاره كردم، وقتي تكوان ــت كه به آن اش اس
ــجام به وجود مي آيد. در  ــلما در تيم انگيزه و انس را بداند، مس
ــردم، تيمي بود كه  ــال 93 وقتي تيم ملي را نگاه ك ــداي س ابت
ــيون  ــه اي از افراد صاحب نام آن در رنكينگ فدراس مجموع
ــال و نيم و شايد هم  ــتند و برخي از آنها يك س جهاني قرار داش
ــتر به داليلي همچون مصدوميت دور از مسابقه بوده اند.  بيش
همزمان جواناني بااستعداد و باانگيزه را هم مي ديدم كه خارج 
از تيم ملي بودند، ترتيبي اتخاذ شد كه اين جوانان هم به اردوها 
ــاي انتخابي مجموعه تيم به  ــد و با برگزاري رقابت ه راه يابن
آمادگي خوب رسيد؛ هم در پيكارهاي گزينشي المپيك حضور 

قابل قبولي داشتيم و هم در رقابت هاي قاره اي.
ــته  ــت: به لطف اين برنامه ها بتدريج جوانان شايس وي گف
ــب سهميه المپيك شده و  نيز وارد رده بندي جهاني جهت كس
مي شوند و همان طور كه گفتم همه اينها در سايه انسجام تيمي 
انجام شده و اين انسجام و همدلي براي حضور در اينچئون نيز 

براي ما فوق العاده مهم خواهد بود.
ــف كرمي كاپيتان تيم در تركيب  مقانلو در باره حضور يوس
ــي و انتقادهايي كه درباره عدم حضور او در رقابت هاي  تيم مل
ــده است، خاطرنشان مي كند: اين كه برخي  انتخابي مطرح ش
ــده بوده است،  ــف كرمي از پيش انتخاب ش ادعا مي كنند يوس
ــي از قبل انتخاب نشده بود. مسابقات انتخابي  بايد بگويم كس
ــم و ورود همه به آن آزاد بود، ولي احمد محمدي  ــزار كردي برگ
ــدا نكرد، اين به معني  ــر دليلي در اين رقابت ها حضور پي ــه ه ب
تعيين نفرات نيست. يكي از مهم ترين فاكتورهاي ما مسابقات 
ــكاران بايد با ميل و رغبت براي كشور  ــت. ورزش انتخابي اس
افتخارآفريني كنند و در اين زمينه اجبار ي وجود ندارد. مهم اين 
ــت كه كرمي در حال حاضر در 65 تا 70 درصد آمادگي قرار  اس

دارد و تا زمان آغاز بازي هاي آسيايي به اوج خواهد رسيد.
ــه پيرامون  ــاره ترديدهايي ك ــي درب ــم مل ــرمربي تي س
ــه  ــود، مي افزايد: هميش ــري اين تيم مطرح مي ش نتيجه گي
ــم.  وقتي هنوز  ــم تهديد را به فرصت تبديل كن ــعي مي كن س
ــت  ــرا بايد از شكس ــت، چ ــتي رقم نخورده اس ــچ شكس هي
ــت ــا مگر قرار اس  حرف زد، روحيه تيم را تضعيف كرد، اساس

شكست بخوريم؟ 
او ادامه مي دهد: به هر حال ورزش هم برد دارد، هم باخت. 
ــان كوتاهي نخواهند كرد  با وجود اين قول مي دهم ملي پوش
ــب بهترين نتيجه تالش  مى كنند،  ــا تمام وجود براي كس و ب
ــس بهتر از  ــالش كرده اند و هرك ــز مثل ما ت ــا حريفان ني ام
ــد. از طرفي وقتي  موقعيت هايش بهره ببرد، موفق خواهد ش
ما چنين تيم توانمندي داريم و سرشار از انگيزه است چرا بايد 
از شكست حرف زده و روحيه تيم را خراب كنيم. به نظرم بايد 
از موفقيت و پيروزي حرف زد، چون تيم ملي واقعا توان موفق 

شدن و نشان دادن قدرت خود را دارد.

خيز تكواندوي ايران براي ركوردشكني 
بانوان به كسب مدال طال و تاريخ ساز شدن مي انديشند و آقايان به نمايش اقتدار در اينچئون

ملي پوشان چه گفتند؟

بهنـام اسـبقي (قهرمـان جهـان): 
ــم،  ــته باش ــم مبارزات خوبي داش مي خواه
ــبيه مسابقات قهرماني  اين بازي ها تقريبا ش
ــتر. تمركزم  ــيت بيش ــا حساس ــت ب آسياس
ــن  ــب بهتري ــوب و كس ــارزات خ  روي   مب

نتيجه  است.

ــا  ــدوارم ب مسـعود حجـي زواره: امي
ــيايي برگردم و  ــر از بازي هاي آس ــت پ دس
ــاني  ــات كادر فني و همه كس ــخ زحم پاس
ــم.  ــد، بده ــالش كرده ان ــم ت ــه براي  را ك
مي خواهم در اولين حضورم مدالي خوشرنگ 

بگيرم.

سـجاد مرداني (دارنده نقره جهان): 
ــراى مدال پيش  بيني نكرده ام و  هيچ  وقت ب
فقط براي بهترين نتيجه تالش كرده ام، تمام 
ــابقاتي كه ما در آن شركت مي كنيم  اين مس
پله اي است براي رسيدن به المپيك برزيل، 

پس بايد تمام حواسمان را جمع كنيم.

فرزان عاشـور زاده (قهرمان  آسيا): 
ــت  ــيايي اس اولين حضورم در بازي هاي آس
و مي روم تا بهترين نتيجه را بگيرم. نتايجي 
ــابقات قهرماني آسيا و مسابقات  را كه در مس
ــم، فراموش كرده ام و  بين المللي كره گرفت

مي خواهم در اينچئون مدال بگيرم.
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ــر از آن ويژگي مرموز كه  ــنيده ايم اگ ــا از اين و آن ش باره
نيروي اراده نام دارد كمي بيشتر داشتند مسلما زندگي بهتري 
ــتند با مصرف غذاي سالم،  را تجربه مي كردند، آنها مي توانس
ورزش مرتب، دوري از مواد مخدر، به تعويق نينداختن كارها 
و بهتر از همه در نظر گرفتن آينده خوب، زندگي خوبي داشته 

باشند و تمام اين موارد نيازمند همان ويژگي است.
ــتن نيروي اراده  ــان معتقدند صرفا نداش البته روان شناس
دليلي بر نرسيدن به اهداف مان نيست، بلكه براي موفق شدن 
ــت و در مرحله دوم نظارت بر  ــر چيز انگيزه نياز اس ــش از ه پي

عملكرد و در نهايت كمك نيروي اراده شرط است. با اين 
ــد كارها  درست و بي كم و  نيرو مي توان مطمئن ش

كاست پيش برود.
درواقع نيروي اراده، توانايي مقاومت 

ــه هاي كوتاه مدت  ــر وسوس در براب
ــداف  ــه اه ــيدن ب ــراي رس ب
بلندمدت است و خودداري در 
ــه هاي گوناگون و  برابر وسوس
ــتن اراده محكم به مراتب  داش

ــر از ضريب  ــيار بهت بس
ــي باال به رسيدن  هوش

ــش كمك  ــرد به هدف ف
مي كند.

بنا بر گفته 
ــان، انسان داراي دو  روان شناس
ــاد باهم  ــام كامال متض نوع نظ

ــام  ــن دو نظ ــت و اي اس
دليل پيروزي يا شكست 

اراده اش محسوب 
مي شود: نظام داغ و سرد. طبيعت 

ــناختي است و با قدرت فكر  سرد، ش
ــات،  ــاط بوده و تركيبي از احساس در ارتب

ــان است. معموال نظام  عواطف، اعمال و اهداف انس
سرد است كه دائم به فرد يادآوري مي كند مثال غذاي 

ــيار  ــالم مصرف نكند، اما در مقابل نظام داغ بس ناس
ــئول واكنش هاي سريع ما  ــي و مس هيجاني و هوس

ــبت به برخي تحريك كننده هاي خاص است. مانند انجام  نس
ــي كارها به صورت ناگهاني بدون اين كه به عواقب  دادن برخ

ــر كنيم. درواقع زماني كه تحت تاثير  طوالني مدت آن فك
نظام داغ هستيم، نيروي اراده مان شكست مي خورد و نظام 
سرد كاري از دستش برنمي آيد. به نظر مي رسد افراد با اراده 
محكم به تحريك كننده هاي داغ حساسيت كمتري نشان 
ــزي، كنترل اضطراب و  ــد. اين افراد در برنامه ري مي دهن

ــرايط نااميد كننده  ــتري دارند و در ش خودداري توانايي بيش
ــان بيش از ديگران بدون حواس پرتي  مي توانند روي اهدافش

متمركز شوند.

نيروي محدود اراده
آيا منبع نيروي اراده محدود است؟ روان شناسان در باره 
فرضيه اي به نام تخليه نيروي اراده  نيز سخن گفته اند. درواقع 

آنها پيش بيني مي كنند وقتي فرد در برابر وسوسه هاي مختلف 
مقاومت كند چه اتفاقي خواهد افتاد. انسان هر روز با شكل هاي 
ــف نيروي اراده خود را بروز مي دهد. مثال به جاي اين كه  مختل
ــاعت ها در اينترنت به تماشاي برنامه هاي مختلف يا بازي  س
ــم روزانه اش را انجام مي دهد. يا به جاي  بپردازد، كارهاي مه
خوردن يك پيتزاي خوشمزه، ساالد و غذاهاي رژيمي مصرف 
ــش را مي كند تا رفتار  مي كند يا موقع عصبانيت نهايت تالش
ــد. مقاومت پي در پي در برابر وسوسه ها،  ــبي داشته باش مناس
ــت مانند  هزينه هاي ذهني دارد و از آنجا كه نيروي اراده درس
ــتگي و  ــل مي كند، بر اثر كار زياد دچار خس ــك ماهيچه عم ي
مصرف بيش از حد مي شود، اما مي توان جلوي تحليل نيروي 
اراده را با بررسي هاي دائم و مراقبت گرفت. مثال اگر فرد سعي 
ــته اش را در نظر بگيرد، مي تواند  ــه هدف و خواس كند هميش
ــر اين كه با ــري كند و ديگ ــروي اراده اش جلوگي ــه ني  از تخلي
 ترتيب دادن برنامه هاي شاد و حفظ روحيهـ  با داشتن تفريح هاي 
ــه  ــالم يا ديدن فيلم هاي طنزـ  مي تواند اراده اش را هميش س

ــه دارد. البته اعتقاد  ــدون تزلزل نگ قوي و ب
ــيار موثر است. اگر  فرد نيز در اين زمينه بس
فرد فكر كند نيروي اراده اش تحليل رفتني 

ــت، خيلي سريع تر دچار فرسودگي اراده مي شود. در مقابل  اس
اشخاصي كه نسبت به اراده شان چنين تصوري ندارند، معموال 

اراده شان را در كارها از دست نمي دهند.

نيروي اراده و رفتارهاي سالم
ــالم ماندن هر روز در برابر وسوسه هاي مختلف  ما براي س
مقاومت مي كنيم. به طور مثال غذاهاي پركالري نمي خوريم، 
با هزار مكافات هر طور شده خودمان را به باشگاه مي رسانيم 
و موارد مشابه ديگر. درواقع فردي كه دچار اضافه وزن است، 
گرفتار بي ارادگي است و در حقيقت نيروي اراده ناكافي موجب 

ــت. واضح  ــر وزن مطلوب اس ــي نماندن او بر س باق

است تنها دليلي كه مي تواند جلوي خوردن غذاهاي ناسالم را 
بگيرد قدرت اراده است. در محيطي كه به هر گوشه اش نگاه 
ــالم، اما خوشمزه خودنمايي مي كند،  كنيد يك نوع غذاي ناس
ــت به مرور  ــه هاي دائم آن ممكن اس مقاومت در برابر وسوس

نيروي اراده را تضعيف كند.
ــر پرخوري تالش  ــت در براب ــي مقاوم ــن محيط  در چني
ــبك  ــروي اراده در انتخاب س ــد. ني ــادي مي طلب ــيار زي بس
ــرادي كه از  ــادي دارد. معموال اف ــيار زي ــي  ما   نقش بس زندگ
ــن نيرو بهره كافي نمي برند، بيش از ديگران به نوع زندگي  اي
ــواد مخدر،  ــوند. افرادي كه به م ــد گرفتار مي ش ــالم و ب ناس
ــد معموال نيروي ــب روي مي آورن  الكل يا رفتارهاي نامناس

 اراده محكمي ندارند.

اراده، فقر و تصميم گيري هاي مالي
ــه در برابر خريد، چيزي است كه همه با  وسوس
آن آشنا هستند. فرصت هاي بسيار زيادي براي 
خرج كردن وجود دارد و دستگاه هاي خودپرداز 
ــگاه هاي  ــت. فروش ــترس اس همه جا در دس
ــدون اين كه  ــم ب ــي ه اينترنت
ــه  ــن را ب ــرون رفت ــت بي زحم
ــر شما را  ــما بدهند، بي دردس ش
تشويق به هدر دادن پس اندازتان 
ــان داده  ــد.  تحقيقات نش مي كن
ــاي مالي  ــت تصميم گيري ه اس
ــاني كه در فقر زندگي مي كنند و  براي كس
دچار ناامني هاي مالي هستند، بسيار سخت تر 
ــت در برابر  ــت. افراد كم بضاع ــران اس از ديگ
ــران دچار  ــد، بيش از ديگ ــه هاي خري وسوس
ضعف اراده مي شوند. البته اين مساله به معناي 
اين نيست كه فقرا از اراده كمتري نسبت 
ــا برخوردارند، بلكه به اين مفهوم  به اغني
است كه زندگي در فقر موجب مي شود فرد 
ــر هر تصميم گيري خودداري از خود بروز دهد و تكرار  در براب

اين موضوع موجب خستگي و تضعيف اراده اش مي شود.

تقويت نيروي اراده
ــروي اراده را قوي كرد و اگر قدرت  ــا چگونه مي توان ني ام
ــت چگونه مي توان آن را در وجود خود  اراده منبعي محدود اس

حفظ كرد.
ــاده، اما كامال موثر عنوان شده  در اين بخش چند روش س
است كه با به كار بستن آنها مي توان تا حد زيادي نيروي اراده 

را تقويت و حفظ كرد:

ـ حواس پرتي
ــبت به آن  ــزي مي بينيد كه نس ــي در مقابل خود چي وقت
اشتياق داريد، مانند يك خوراكي خوشمزه يا يك كاالي زيبا 
ــرعت رويتان را به طرف ديگر برگردانيد. اين  و گرانقيمت بس
ــت. از آنجا كه  ــم يا ذهن  اس اصل در حقيقت  اصل دور از چش
هميشه در همه جا مواردي براي وسوسه شدن وجود دارد بايد 
ياد بگيريد چگونه ذهن خود را به سمت ديگري معطوف كنيد 
تا بتوانيد خود را كنترل كرده و نيروي اراده تان را حفظ كنيد. 
با اين روش پس از مدتي متوجه مي شويد بسيار راحت تر از 

گذشته مي توانيد در برابر وسوسه ها مقاومت كنيد.

ـ اگرـ  آنگاه 
يكي از روش هاي تقويت قدرت اراده موثر، گفتن 
ــن كار را انجام دهم چه  ــت كه اگر اي اين عبارت اس
مي شود. درواقع با در نظر گرفتن عواقب بد كارهايي 
ــد اراده تان را محكم  ــام مي دهيد، مي تواني كه انج
كنيد. اين روش حتي براي كساني كه از قدرت اراده 

كمي برخوردارند نتيجه مثبت دارد.

-  انگيزه و تمرين مداوم
اگر مي خواهيد در برابر وسوسه ها اراده بيشتري 
داشته باشيد، بايد براي خود انگيزه مثبت ايجاد كنيد. 
ــه خوردن  ــم در برابر وسوس ــد اگر بتوان ــا خود بگويي ــال ب مث
ــري مقاومت كنم، مي توانم  غذاهاي چرب پركال
اندام متناسب و زيبايي داشته 
ــن نيروي  ــم، همچني باش
اراده مثل ماهيچه مي ماند. 

ــود، اما در  ــتگي مي ش ــتفاده مداوم از آن دچار خس هنگام اس
تمرين هاي طوالني مدت به قدرتش افزوده مي شود. بنابراين 

خودداري  مداوم مي تواند نيروي اراده تان را قوي كند.

ـ ورزش
ــيار مهم و عالي براي تقويت  يكي ديگر از روش هاي بس
ــتن بدني  ــت. در حقيقت داش ــدرت اراده، ورزش كردن اس ق
ــالم، ذهن را در بهترين  ــالم البته در كنار مصرف غذاي س س
ــت  ــرد مي تواند تصميم هاي درس ــي دارد و ف ــت نگه م حال
ــيدن به اهدافش  ــر برنامه هايي كه براي رس ــرد و در براب بگي
ــش از پيش قوي  ــروي اراده اش بي ــد و ني ــم باش دارد، مصم
ــه ها  ــر در برابر وسوس ــردي كمت ــود. چنين ف ــم ش  و محك

شكست مي خورد.

ـ تمركز روي 
يك هدف 

معتقدند  محققان 
ــال نو بدترين كاري است كه  ــب س ــت اهداف ش تهيه فهرس
ــاص انجام چند  ــرا وقتي در مدت زمان خ ــراد مي كنند، زي اف
ــاس  ــان را در نظر مي گيريم، احتمال اين كه احس كار همزم
ــع نمي توانيم  ــتر مواق ــت و بيش ــيار اس ــتگي كنيم بس خس
ــم و در كارهايمان  ــتي حفظ كني ــروي اراده مان را به درس ني
ــدن روي  ــن كار متمركز ش ــا بهتري ــويم، ام ــت مي ش سس
ــت.  ــتن كل نيرو روي آن هدف اس ــدف و به كار بس ــك ه  ي

ــت از سيگار كشيدن   مثال بدانيد نمي توانيد در يك زمان دس
برداريد، رژيم غذايي خاصي دنبال كنيد و همچنين به جلسات 

منظم ورزشي برويد.
 براي حفظ  نيروي اراده، هريك از كارها و اهدافتان را يكي 
 يكي دنبال كنيد و وقتي در يكي از آنها بخوبي عادت كرديد سراغ

 مورد بعدي برويد. 
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عبور از مشكالت با اراده قوى
اراده، بزرگ ترين نعمتي است كه هركس مي تواند داشته باشد

يكي از مهارت هايي كه معموال روان شناسان به مراجعان 
ــلط بر خلق و خو و حالت روحيـ   ــتن تس خود مي آموزند، داش
ــر موضوعي يك نوع  ــت. همه ما به دنبال ه ــان اس رواني ش
ــه دليل عادت،  ــه مي كنيم، اما اغلب ب ــت روحي را تجرب حال
ــم. در واقع به اين نوع  ــق و خويي منفي در پيش مي گيري خل
ــاالت ديگر خود را  ــازه مي دهيم بيش از ح ــت روحي اج حال

نشان دهد.
تسلط داشتن روي حالت روحي برابر با نوع نگرش ماست. 
ــا با يكديگر در ارتباطند.  ــتند، ام اگرچه اين دو جدا از هم هس
ــا به رخدادهاي  ــاس م ــق و خو در حقيقت چگونگي احس خل
ــي از خود  ــت و اين كه در برابر آنها چه واكنش اطراف مان اس
ــلط  بروز مي دهيم. ما بايد ياد بگيريم روي اين واكنش ها تس
داشته باشيم. در حقيقت نوع نگرش مان باعث مي شود حالت 
روحي خاصي را اتخاذ كنيم يا تصميم بگيريم واكنش ديگري 

در پيش بگيريم. 
ــت معموال در روز  ــدن موضوع بايد گف ــراي روشن ترش ب
ــي  ــد و هر يك از ما واكنش ــي روي مي ده ــات مختلف اتفاق
طبيعي همچون تعجب يا نگراني به آن رخدادها از خود نشان 
مي دهيم. اين واكنش ها ممكن است شبيه واكنش هاي افراد 
ــت با اين واكنش ها،  ــد يا با آنها فرق كند. در حقيق ــر باش ديگ
ــپس  ــان مي دهيم. س حالت روحي و خلق و خوي مان را نش
ــت را عمدا حفظ يا به داليلي حالت روحي  ــم اين حال مي تواني

ديگري انتخاب كرده و جايگزين قبلي كنيم.
ــا هر روز با آن  ــن باره مثالي آورد كه تقريب ــوان در اي مي ت
ــايد  ــير كارمان رانندگي مي كنيم، ش ــتيم. در مس مواجه هس
ــت. ناگهان خودروي كناري مان  ــده اس كمي هم ديرمان ش
ــير ما مي شود و راهمان  ــيرش منحرف شده و وارد مس از مس
ــدن و حتي  ــوكه ش ــد. واكنش ما احتماال ش ــع مي كن را قط
عصباني شدن است. هيچ چيز ناراحت كننده تر از اين نيست 
ــبب بي مباالتي ديگران به خطر بيفتيم. در هر حال  كه به س
ــت. ما  اتفاقي كه بعد از اين موضوع مي افتد كامال انتخابي اس
ــيده و با آن خودرو اندكي فاصله  ــي عميق كش مي توانيم نفس
بگيريم. مسلما اين اقدام واكنشي كامال منطقي و هوشمندانه 
ــوب مي شود يا نه، مي توانيم خشمگين شده و واكنشي  محس
عصباني و تهاجمي نشان دهيم و حتي اگر كار به چنين رفتار 
ــد، مي توانيم با يادآوري اين خشم در كل روز،  تهاجمي نكش

حالت روحي مان را در شرايطي بد قرار دهيم. 
ــما  ــير مي تواند كل روز ش ــن برخوردي در مس ــر چني اگ
ــرار دهد، پس  ــما را در حالت بدخلقي ق ــرده و ش ــراب ك را خ
ــما را  ــات جدي تر ديگر و حتي فاجعه بار مي تواند ش موضوع
دچار حاالت روحي بد و عذاب دهنده به مدت هاي طوالني تر 
ـ ماه ها يا حتي سال هاـ  كند. زماني كه افراد متوجه اين مفهوم 
ــك كرد در انتخاب حاالت روحي  ــوند، مي توان به آنها كم ش

مناسب در واكنش به مسائل مختلف زندگي دقت كنند.
ــده  ــي براي اين منظور ارائه ش ــن بخش روش هاي در اي
ــن واكنش و  ــوع اتفاقي بهتري ــد در برابر هر ن ــه مي تواني ك

مناسب ترين خلق و خو را انتخاب كنيد.

ـ قدرداني كنيد
ــرايط  ــديد و از ش ــرگاه در زندگي با گرفتاري روبه رو ش ه
ــته و درمانده بوديد، به جاي اجازه ورود افكار منفي، روي  خس
ــبت به آنها قدردان باشيد.  ــته هايتان متمركز شده و نس داش
ــبي در  ــما كمك مي كند خلق و خوي مناس ــن روش به ش اي

پيش بگيريد. 

ـ نفس عميق بكشيد
ــات تان به شما دستور دهند، تا عدد  قبل از اين كه احساس
ــيد. اين كار  ــه آرامي نفس هاي عميق بكش ــماريد و ب 10 بش
ــر بدن تان فرستاده شود و  ــود اكسيژن به سراس باعث مي ش
ــرايط مناسبي قرار گيريد و  ــمي آرام شويد و در ش از نظر جس

نسبت به رويداد پيش آمده واكنش مناسبي داشته باشيد.

ـ فعال باشيد
ــالمت  ــه بدانيد ورزش كردن براي س ــت هم ممكن اس
جسم تان مهم است، اما بهتر است بدانيد ورزش موجب توليد 
ــود و كمك  ــت، مي ش ــكن طبيعي بدن اس اندروفين كه مس

مي كند خلق و خوي خوبي داشته باشيد. 

ـ به طبيعت برويد
ــاط و  ــاده اي روي حالت روحي، نش ــت اثر فوق الع طبيع
سالمت كلي جسمي مان دارد. در حقيقت با افزايش هورمون 
ــروتونينـ  هورمون سرخوشي و لذتـ  حال و احوال مان را  س

به سمت خوشي پيش مي برد.

ـ به ديگران كمك كنيد
ــاال بردن روحيه زماني  ــي اوقات بهترين چيز براي ب گاه
ــرده هستيم  ــاس غم و اندوه داريم يا عصباني و افس كه احس
ــيد تا حتي  ــت. به دنبال راهي باش كمك كردن به ديگران اس
ــال باز كردن در براي  ــك كمك كوچك به فردي كنيد؛ مث ي
كسي يا خريدن خوراكي براي ديگري يا صرفا تشويق كردن 
ــران. اين رفتارهاي كوچك مهرباني گاهي اوقات اثرات  ديگ
بسيار فوق العاده اي روي خلق و خوي كمك كننده و همچنين 

دريافت كننده آن دارد.

ـ لبخند بزنيد
حتي اگر در ابتدا مجبوريد لبخندي تصنعي بر لب بياوريد 

ايرادي ندارد، حتما همين كار را انجام دهيد. 
ــما كمك مي كند زندگي را با  ــب به ش حالت روحي مناس
تمام وجود درك كنيد و معموال حاالت روحي خوب برعكس 
نوع بد آن خود به خود   به وجود نمي آيد و بايد با غلبه بر نوع بد 
و منفي آن روي داشتن خلق و خوي مناسب تسلط پيدا كنيم 
ــي نياز دارد. وقتي  ــراي مدتي تمرين و توجه كاف ــن كار ب و اي
ــد دنيا چه چيزهاي  ــيديد متوجه خواهيد ش به اين مهارت رس

گرانبهايي به شما خواهد بخشيد.
psychologytoday  :منبع

خوش خلق باشيد
گاهي اوقات بهترين چيز براي باال بردن روحيه، كمك كردن به ديگران است 

نيروي اراده در انتخاب سبك زندگي  ما  نقش 
 بسيار زيادي دارد. معموال افرادي 

 كه  از اين نيرو بهره كافي نمي برند، بيش
 از ديگران به نوع 
زندگي ناسالم و 

بد گرفتار 
مي شوند

نكته
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بارش شديد باران كه از شامگاه شنبه و پس از يك دوره 60روزه 
ــمالي كشور آغاز شده، عالوه بر اين كه موجي از  در استان هاي ش
ــاليكاران ايجاد كرده است، نگراني از  ــادي ميان كشاورزان و ش ش
ــئوالن اين  ــته، طوري كه مس طغيان رودخانه ها را نيز در پي داش
استان ها با هشدار به شهروندان و مسافران، خواستار احتياط آنها در 
سفر به اين استان ها و پرهيز از اقامت در حريم رودخانه ها شدند. 

ــتانداري  ــزارش واحد مركزي خبر، مديركل بحران اس به گ
مازندران دراين باره گفت: بر اساس پيش بيني اداره كل هواشناسي 
ــامانه بارشي روي سواحل جنوبي درياي خزر تا  ــتان، با نفوذ س اس
ــديد، رگبار  ــمان، ورزش باد ش ــاهد ابرناكي آس چند روز آينده، ش
ــال صاعقه و نيز كاهش 10 درجه اي دماي  ــده باران و احتم پراكن

هوا در استان خواهيم بود.
زرودي با بيان اين كه با وجود رگباري بودن بارش ها، احتمال 
آبگرفتگي معابر در برخي مناطق استان دور از انتظار نيست، افزود: 
ــت، به همين دليل  درياي خزر نيز در اين مدت مواج و توفاني اس
ــت هموطنان اين  ــردن در دريا ممنوع بوده و ضروري اس ــنا ك ش

هشدارها را جدى بگيرند. 
ــاره و  ــي مازندران اش ــن به پيش بيني هواشناس وي همچني
ــاس پيش بيني اين اداره، احتمال طغياني شدن  تصريح كرد: براس
ــدن سيالب بر اثر بارندگي هاي رگباري در  رودخانه ها و جاري ش
ــهروندان و  ــتان وجود دارد، به همين دليل به ش نقاط مختلف اس
ــود از تردد و اقامت در ارتفاعات، حاشيه و  ــافران توصيه مي ش مس

بستر رودخانه ها، مسيل ها و نقاط سيلگير خودداري كنند.
ــته و شادي  ايرنا اما از جنبه ديگري به اين بارندگي ها نگريس
ــحالي كشاورزان و شاليكاران را از پيامدهاي اين بارش ها  و خوش

عنوان كرده است.
ــواي مناطق مركزي  ــزاري، دماي ه ــزارش اين خبرگ به گ
ــتان، تا حدود  ــته از فصل تابس ــرقي مازندران در دو ماه گذش و ش
40درجه سانتي گراد باالي صفر نيز رسيد كه اين ميزان گرما، طي 
ساليان گذشته بي سابقه بوده است. در اين مدت هيچ گونه بارشي 
نيز در اين مناطق رخ نداد و همين مساله سبب شد تا زمينه مساعدي 

براي وقوع آتش سوزي در جنگل ها و مراتع فراهم شود.
ــر زميني و كاهش  ــطح آب هاي زي همچنين پايين رفتن س
محسوس دبي رودخانه ها و افت آب سدها سبب شد تا خشكسالي 
بر تمامي محصوالت كشاورزي از جمله پرورش ساقه شالي برنج 
و باغ مركبات اين استان حاكم شود كه اين امر نشاي مجدد شالي 
ــالي كرد و بسياري از شاليكاران كه به روش  برنج را دچار خشكس

پرورش ساقه شالي اقدام كرده بودند، زمين را رها كردند.
ــامگاه شنبه در اين استان آغاز شده،  اما با بارش هايي كه از ش
عالوه بر كاهش 3 تا 10 درج هاي دماي هوا، موجب از بين رفتن 
گرد و غبار ناشي از نباريدن حدود 50 روزه باران در استان نيز شده 
ــت. ضمن اين كه شادي شاليكاران و كشاورزان را نيز به دنبال  اس

داشته است.
واحد مركزي خبر نيز گزارش مي دهد گيالني ها بعد از 60روز 
ــاهد هواي باراني و خنك  ــته ش ــا از روز گذش گرماي طاقت فرس

هستند، به طوري كه هواي گيالن اكنون در بيشتر مناطق باراني 
است و اين بارش ها در مناطق مركزي و شرقي شديدتر است. 

ــتان كه در بعضي روزهاي تابستان به 40 درجه  هواي اين اس
سانتي گراد با رطوبت 100درصدي هم رسيده بود، با نفوذ سامانه 
ــب وارد استان شده، تا 9 درجه كاهش يافته  ــي كه از شنبه ش بارش
است.به پيش بيني هواشناسي استان گيالن، بارش باران دست كم 
تا دو روزه آينده در گيالن ادامه خواهد داشت. اين اداره كل اعالم 
ــت كه در اين مدت آبگرفتگي معابر عمومي و باالآمدن  كرده اس
ــت، ضمن اين كه درياي  ــطح آب رودخانه ها دور از انتظار نيس س
ــهروندان و مسافران بايد از تفريح و شنا  گيالن نيز مواج بوده و ش

در سواحل خودداري كنند. 
البته اين بارش ها در گيالن نيز با خوشحالي مردم همراه شده و 
طراوت باغ هاي كشاورزي بويژه شادابي بوته هاي برگ سبز چاي 

را به همراه داشته است. 

تندباد و باران شديد در دهلران وحشت آفريد 
ــديد بامداد روز گذشته در شهرستان دهلران  تندباد و باران ش

ــارت فراواني بر جا گذاشت و باعث وحشت  ــتان ايالم نيز خس اس
مردم شد.

ــتگاه تريلر كه در  ــدت توفان يك دس به گزارش ايرنا، بر اثر ش
ــت عباس توقف كرده بود، واژگون و يك  ــير دهلران به دش مس
ــد.  همچنين  ــير خود منحرف ش ــتگاه تريلر ديگر نيز از مس دس
ــياري از درختان در مناطق شهري و روستايي بخش موسيان   بس

ريشه كن شدند.
ــتايي و بخش هاي اين شهرستان  اين توفان در مناطق روس
ــش ايزوگام سقف و تخريب حصاركشي  ــبب كنده شدن پوش س

منازل بسياري شده است.
ــاخت ها از جمله  ــياري نيز به زيرس ــارت بس ــن حادثه خس اي
ــط و مخازن برقي وارد كرده و  ــار ضعيف، متوس ــبكه هاي فش ش

تيرك هاي برق را از جا كنده است.
ــياري از مناطق روستايي و شبكه ديجيتال  همچنين برق بس
صدا و سيما نيز در اين شهرستان قطع شده و كابل هاي برق روي 

زمين افتاده است.
ــه در اين  ــران با بيان اين ك ــبزي، فرماندار دهل ــي س  اميدعل

ــاورزي، دكل مخابراتي، تاسيسات برق و  حادثه محصوالت كش
ــارت ديده است، تصريح كرد: برق پنج روستاي  ــيما خس صدا و س

شهرستان نيز به دليل سرعت توفان قطع شده است. 
ــتاب و  ــاره به اين كه ش ــي دهلران با اش ــئول هواشناس مس
ــارت وارده در شهر  ــيب ها و خس ــدت اين توفان با توجه به آس ش
ــيان باالي صد كيلومتر در ساعت بوده است، گفت: به دليل  موس
ــتگاه هاي سنجش در شهرستان دهلران از جمله بخش  نبود دس
ــتاب  ــيان به عنوان كانون اصلي اين حادثه، ميزان دقيق ش موس

توفان مشخص نيست.
محمد پارياب افزود: 6 / 1 ميلي متر بارندگي نيز در مدت بسيار 

كوتاهي همزمان با توفان اين شهرستان باريده است.
ــتان 60 هزار نفري دهلران در  ــيان از توابع شهرس بخش موس
25 كيلومتري اين شهر قرار دارد و در طول روزهاي گذشته كانون 
ــت. دوشنبه بيست وهفتم مردادماه  زمين لرزه هاي متعدد بوده اس
گذشته زلزله اي به بزرگي 5/8 ريشتر اين بخش و روستاهاي اطراف 
آن را لرزاند. اين زمين لرزه به پنج روستاي بخش موسيان خسارت 

بسياري وارد و افزون بر 50 نفر را راهي بيمارستان ها كرد.

مشاهده 7 قالده يوز در شاهرود
ــت استان سمنان با اشاره به  مديركل حفاظت محيط زيس
ــاهرود طي  رويت هفت قالده يوزپلنگ در منطقه خارتوران ش
ــت كره  ــته گفت: محيط بانان اين ذخيره زيس يك هفته گذش
ــه عباس آباد، يك يوز ماده را  ــت و كنترل در منطق هنگام گش

با سه قالده توله مشاهده كردند.
ــعلي دامنگير با بيان اين كه در ميان اين هفت قالده  عباس
ــه قالده توله وي هم وجود  ــگ، يك يوز ماده همراه س يوزپلن
داشت، افزود: خشكسالي، گرماي شديد هوا، بهره برداري هاي 
ــت معادن و احداث جاده ها  غيراصولي نظير چراي دام، برداش
اين زيستگاه ارزشمند را تحت فشار و استرس زيادي قرار داده، 
ولي خوشبختانه مشاهده هفت قالده يوزپلنگ در كمتر از يك 
هفته بيانگر ظرفيت و توان باالي زيستگاه خارتوران از لحاظ 
ــت.به گفته  ــيايي اس طعمه و امنيت براي حيات يوزپلنگ آس
وي، طي پنج ماهه نخست امسال 17 بار يوزپلنگ آسيايي در 
ــتگاه هاي استان مشاهده و ثبت شده كه اين يك رويداد  زيس

بي سابقه است. /  مهر
تعريض محور سوادكوهـ  تهران اعتبار 

مي خواهد
ــدران گفت: تكميل طرح  ــازي مازن مديركل راه و شهرس
تعريض محور سوادكوهـ  تهران در شمال كشور 1200 ميليارد 

ريال اعتبار نياز دارد.
سيدعلي اسد افزود: اين محور ترانزيتي يكي از پرترددترين 
ــور است كه از سال هاي قبل، تعريض آن براي  جاده هاي كش
تسهيل در تردد و رفع ترافيك هاي سنگين در دستور كار وزارت 
ــازي قرار گرفته است.وي بااشاره به اين كه طول  راه و شهرس
ــت، كندي  ــير تعريض اين جاده حدود يكصد كيلومتر اس مس
ــدن اعتبار مورد نياز برشمرد  روند اجراي اين طرح را تامين نش
ــارد ريال اعتبار  ــته از يكهزار ميلي ــال گذش و تصريح كرد: س
ــط 500 ميليارد ريال تخصيص يافت و  ــوب اين طرح، فق مص
 اميدواريم با تخصيص تمام اعتبار مورد نياز، اين طرح تا پايان 

امسال تكميل شود. /  ايرنا 

 افزايش توليد آب شرب
 در سيستان و بلوچستان

ــتان سيستان و بلوچستان از  ــرب در اس ميزان توليد آب ش
ــتان  ــال 86، به 6200 ليتر در تابس ــه در س ــر در ثاني 2800 ليت
ــركت آبفاي  ــاون بهره برداري ش ــال افزايش يافت. مع امس
سيستان و بلوچستان، بهره برداري از خط اول انتقال آب از زابل 
ــيرين كن  ــه زاهدان، تصفيه خانه آب زاهدان و احداث آب ش ب
ــتان عنوان كرد.  كنارك را ازجمله علل افزايش آب در اين اس
لكزايي بااشاره به اين كه توليد اين ميزان آب شرب، 5 / 1 ميليون 
ــهري استان را تحت پوشش قرار مي دهد، افزود: با  جمعيت ش
ــه زاهدان، ميزان توليد آب  ــام خط دوم انتقال آب از زابل ب اتم
ــيد. به  از 6200 ليتر در ثانيه به 10 هزار ليتر در ثانيه خواهد رس
ــتان و بلوچستان و انتقال  گفته وي، با توجه به كم آبي در سيس
آب از شمال استان به زاهدان، هزينه تامين آب استان، يكي از 

گران ترين آب هاي توليدي در كشور است. /  واحد مركزي خبر

 اجراي 3 راهكار فوري
 براي نجات درياچه اروميه

ــته  ــوي، مديركل دفتر مديريت به هم پيوس مرتضي موس
ــه راهكار  ــدن س ــه اروميه از اجرايي ش ــه آبريز درياچ حوض
ــه خبر داد و گفت: با توجه به  ــوري براي نجات درياچه ارومي ف
ــودن اجراي برخي طرح ها براي احياي درياچه اروميه،  زمانبرب
ــال با كاهش مصرف آب كشاورزي، بازگشايي  ــه س حدود س
ــدها به  ــازي آب از س ــه درياچه و رهاس ــيرهاي ورودي ب مس

درياچه، روند احياي آن آغاز مي شود.
ــه دولت براي نجات  ــام وزير نيرو نيز با بيان اين ك قائم مق
ــت، افزود: كارگروه  ــه متولياني تعيين كرده اس درياچه ارومي
ــتقيمي را به  ويژه نجات، به صورت دوره اي گزارش هاي مس

رئيس جمهور ارائه مي كند.
ــان كرد: اگر بتوان نسخه هاي  ــتار محمودي خاطرنش س
پيش بيني شده را عملياتي كرد، ممكن است درياچه به شرايط 
ــيار زيادي آن را  ــود بازنگردد، اما مي توان به ميزان بس اول خ

احيا كرد.  /  مهر 

هشدار به مسافران؛ شمال باراني استايران زمين 
براساس گزارش هواشناسي به دليل ادامه بارندگي، احتمال طغيان رودخانه ها و وقوع سيالب در استان هاي شمالي وجود دارد 

ــراي توليد همزمان  ــرح تهاب ب ــرو از اجراي ط ــر ني وزي
ــاحل خليج فارس و درياي  آب وبرق در نوار صد كيلومتري س

عمان خبر داد.
ــت  ــه گزارش مهر، حميد چيت چيان در چهارمين نشس ب
ــزگان  ــزود: در هرم ــزگان اف ــتان هرم ــوراي اداري اس ش
ــورت گرفته،  ــياري در زمينه آب و برق ص ــاي بس تالش ه
ــود از كل مصرف  ــت توليد برق موج ــه اي كه ظرفي ــه گون ب
ــت و براي ايجاد ظرفيت نيروگاهي  ــتر اس ــتان بيش برق اس
ــر نيز در هرمزگان  ــرق، بيش از 4000 مگاوات ديگ ــد ب تولي
ــده و  ــروع ش ــده كه تعدادي از اين طرح ها ش برنامه ريزي ش

بخشي ديگر آغاز خواهد شد.
ــتان  ــي توليد برق در اين اس ــان اين كه فراوان ــا بي وي ب
زمينه ساز توسعه بيشتر فعاليت هاي تجاري، صنعتي و بندري 
ــزگان خواهد بود به اقدامات صورت گرفته در بخش  در هرم
آب در اين استان اشاره و تصريح كرد: با وجود اقدامات خوب 

ــده در اين بخش، هرمزگان همچنان در زمينه منابع  انجام ش
آب شيرين با محدوديت هايي مواجه است.

ــازي آب دريا كه در ديگر  ــاره به شيرين س وزير نيرو با اش
ــيه خليج فارس نيز انجام شده است، گفت:  كشورهاي حاش
توليد همزمان آب و برق يكي از برنامه ها در اين زمينه است، 
به گونه اي كه از حرارت زيادي كه در جريان توليد برق ايجاد 
ــازي آن  ــود، مي توان براي تبخير آب دريا و شيرين س مي ش
ــتفاده كرد و بازده نيروگاه ها را كه اكنون 37 درصد است،  اس

به حدود 85 درصد افزايش داد.
ــان با بيان اين كه طرح توليد همزمان آب و برق  چيت چي
ــت، افزود: براساس اين  يكي از 9 طرح كالن وزارت نيرو اس
ــاحل خليج فارس و  ــرح مي توان در نوار صد كيلومتري س ط
ــتفاده از آن  ــان هم آب و هم برق توليد كرد و اس ــاي عم دري
براي كشاورزي به شيوه معمول به صرفه نيست و بايد براي 
مصرف آب شرب و همچنين كشت صنعتي از آن بهره برد.

ــال  ــازي با بيان اين كه امس ــاون وزير راه و شهرس مع
ــتايي براي روستاهاي  17 هزار كيلومتر راه نيمه تمام روس
ــد، گفت: بايد حدود 21  ــاالي 50 خانوار به پايان مي رس ب
ــتاهاي باالي 20 خانوار  هزار كيلومتر راه جديد براي روس

احداث شود.
ــفيع در گفت و گو با مهر  افزود: باتوجه  ــين ميرش حس
ــت،  ــال تخصيص نيافته اس به اين كه هنوز اعتبارات امس
ــتان هستيم، چراكه با شروع  نگران اجراي پروژه در زمس
فصل زمستان ساخت راه ها در مناطق روستايي با مشكل 
ــم با تخصيص هرچه  ــود، بنابراين اميدواري مواجه مي ش

زودتر بودجه بتوانيم به اهداف امسال برسيم.
ــتايي كشور را 200  ــبكه راه هاي روس وي مجموع ش
ــه 153 هزار  ــا بيان اين ك ــر عنوان كرد و ب ــزار كيلومت ه
كيلومتر اين راه ها براي روستاهاي باالي 20 خانوار است، 
ــور، 102  ــتايي كش تصريح كرد: از مجموع راه هاي روس

هزار كيلومتر راه آسفالته، 30 هزار كيلومتر راه شوسه و بقيه 
راه ها هم راه خاكي است كه بايد احداث شود.

ــداث راه  ــاره اح ــازي درب ــر راه و شهرس ــاون وزي مع
ــوار گفت:  ــتاهاي كمتر از 20 خان ــراي روس ــتايي ب روس
ــوري، روستاهاي كمتر از  ــاس قانون تقسيمات كش براس
ــخصي تلقي مي شود، ضمن  20 خانوار مزرعه يا مكان ش
ــتاها  آن كه مطابق برنامه پنجم، برنامه اي براي اين روس
ــاخت راه هاي  ــت با س وجود ندارد. البته قابل يادآوري اس
ــي  ــتاها هم دسترس ــتايي باالي 20 خانوار اين روس  روس

پيدا مي كنند.
ــون در مناطقي كه  ــاره به اين كه اكن ــفيع با اش ميرش
ــزود: متولي  ــم راه نداريم، اف ــاير وجود دارد ه ــردد عش ت
ــاير و  وزارت جهاد  ــازمان امور عش ــاير، س جاده هاي عش
ــت، بنابراين با توجه به قانون، ما تكليفي  ــاورزي اس  كش

در اين روستاها نداريم. 

توليد همزمان آب و برق در سواحل خليج فارس تكميل 17 هزار كيلومتر راه روستايي تا پايان سال

اين بارش ها كه پس از يك دوره 60 روزه در استان هاي شمالي رخ داده،  موجب شادي شاليكاران و كشاورزان استان هاي شمالي شده است / عكس تزئيني است
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تاغزارهاي اطراف كرمان زغال مي شود
تاغزارهاي اطراف كرمان، مهم ترين عامل در زمينه جلوگيري از بروز توفان هاي شن در اين 
ــتاهاي شرق استان است، با اين حال طي سال هاي اخير عوامل مختلفي  ــهر و همچنين روس ش
ــاني همچون قطع درختان براي تهيه زغال، اين جنگل ها را در  ــالي و عوامل انس ازجمله خشكس

معرض نابودي قرار داده است.
ــت و  ــايش بادي قرار گرفته اس به گزارش مهر، كرمان در نزديكي چند كانون بحراني فرس
ــهر مي گويند كه پيش از كاشت دستي اين تاغزارها، كرمان به صورت مداوم  ــاالن اين ش كهنس
ــن بوده، اما پس از كاشت دستي اين تاغ ها. به مرور مشكل بروز توفان  ــاهد بروز توفان هاي ش ش
ــهر سال هاست پديده توفان شن را نديده  ــده است و هم اكنون نيز اين ش ــن در كرمان رفع ش ش
است. در واقع از ديرباز تاكنون مردم كرمان براي رهايي از توفان هاي شن و گسترش بيابان، به 
ــالي و بادهاي سهمگين كوير روي آورده اند و در حقيقت  ــت درختان مقاوم در برابر خشكس كش
رمز بقا و زندگي شهرنشيني و روستايي در مناطق كويري شمال كرمان وجود همين تاغ ها بوده 
ــي از تخريب هاي عوامل  ــاهد روزهاي تلخ ناش ــت، اما اين روزها تاغ هاي اطراف كرمان ش اس

طبيعي و غيرطبيعي است. 
عضو شوراي شهر كرمان با تاكيد بر اين كه حفظ و نگهداري و كاهش توسعه اين جنگل هاي 
ــت، گفت: تالش هاي  ــيار بااهميت اس ــهر كرمان بس ــراي تداوم زندگي در ش ــت ب دست كاش
ــورت گرفته، اما در اين ميان برخي افراد  ــراي حفظ و نگهداري از اين جنگل ها ص ــترده اي ب گس
سودجو نيز با بي تدبيري تيشه به ريشه اين درختان مي زنند.علي اكبر مشرفي از مواردي از قطع 
ــودجو براي تبديل آنها به زغال خبر داد و افزود: اين افراد به منظور  ــط افراد س اين درختان توس

سودجويي، شبانه به قطع درختان  و انتقال آنها به كوره هاي توليد زغال اقدام مي كنند.

 ضربه جبران ناپذير به كرمان 
ــتان كرمان داراي  ــاره به اين كه اس ــناس منابع طبيعي كرمان نيز با اش ــاهي، كارش علي ش
ــايش  ــت و 4/2 ميليون هكتار از اراضي بياباني كرمان در خطر فرس 16كانون بادي و بياباني اس
قرار دارد، گفت: وجود برخي ساختارهاي طبيعي يا انساني همچون جنگل هاي دست كاشت در 
كنترل تعدادي از اين كانون ها، بويژه در حاشيه شهر كرمان بسيار بااهميت است و از بروز توفان 
ــاهي افزود: طرح هاي متعددي براي نگهداري و حفاظت از اين  ــن جلوگيري مي كند. علي ش ش

جنگل ها تاكنون اجرا شده است، اما همچنان شاهد قطع و نابودي اين درختان هستيم.
وي با اشاره به اين كه در شرق استان نيز وجود اين تاغزارها چشمگير است، به طوري كه در 
ريگان و فهرج كانون هاي قابل توجهي از درختان دست كاشت وجود دارد كه زندگي بسياري از 
ــتان ها به وجود همين تاغ ها بستگي دارد، يادآور شد: هر سال ميلياردها  ــتاهاي اين شهرس روس
ــاخت ها خسارات وارد مي شود  ــن به زيرس ــتان كرمان به دليل بروز توفان هاي ش تومان در اس
ــل طبيعي مانند جنگل ها،  ــتفاده از عوام ــان از اهميت وجود تاغ ها دارد. عالوه بر اين اس كه نش
سال هاست جايگزين روش هايي ازجمله مالچ پاشي شده است، زيرا مالچ پاشي هم هزينه بر است 

و هم به طبيعت آسيب مي زند.

 نارضايتي مسافران قطار 
زنجانـ   مشهد

ــافربري در حالي  ــال تاكنون بليت قطارهاي مس از ابتداي س
ــت كه هنوز در برخي مسيرها  ــته اس ــه بار افزايش قيمت داش س
ــتفاده از قطارهايي  ــاني بخوبي انجام نمي شود و اس خدمات رس
بدون امكانات و شرايط سخت سفر در مسيرهايي پرتردد همچون 

زنجانـ  مشهد، نارضايتي هموطنان را به دنبال داشته است.
ــودگي قطار زنجانـ  مشهد، كثيف بودن محيط داخلي  فرس
ــه تا چهار  ــتم تهويه، كمبود آب و تاخير بيش از س قطار، نبود سيس
ساعته ازجمله موضوعاتي است كه موجب نارضايتي افرادي شده 
ــهد و برعكس تردد  ــير زنجانـ  مش كه طي روزهاي اخير در مس
ــتار رسيدگي مسئوالن به اين وضع شده اند.مسعود  كرده و خواس
ــه در چند روز اخير از قطار  ــهروندان زنجاني ك رضايي، يكي از ش
ــتفاده كرده است، با انتقاد از  ــير زنجانـ  مشهد و برعكس اس مس
ــفانه هيچ  وضع موجود در اين قطار و برعكس به مهر گفت: متاس

گونه امكانات رفاهي در قطار مسير زنجانـ  مشهد وجود ندارد.
ــه وضع موجود در  ــعود رضايي با بيان اين كه به هيچ وج مس
ــت، افزود: صندلي هاي قطار به حدي  ــب نيس اين قطارها مناس
ــافران مجبور به استفاده از  ــتن بود كه مس كثيف و غيرقابل نشس
ملحفه براي نشستن روي صندلي ها شدند. وي با اشاره به انتشار 
بوي نامطبوع در قطار گفت: به دليل نبود تهويه مناسب و گرماي 
هواي داخل واگن ها متاسفانه بوي نامطلوب در فضاي واگن ها و 
راهروي قطار ايجاد مي شود. به گفته اين شهروند زنجاني، تاخير 
زياد و توقف هاي طوالني در مسير از ديگر مواردي بود كه موجب 
نارضايتي مسافران اين مسير شده بود. يكي ديگر از مسافران قطار 
زنجانـ  مشهد نيز از نبود آب و تهويه در اين قطار خبر داد و افزود: 
نامناسب بودن وضع سرويس بهداشتي، كثيف بودن صندلي هاي 
داخل واگن ها، نبود تهويه مناسب، بوي نامطبوع داخل واگن ها و 
ــه تا چهار ساعت  همچنين توقف هاي پي درپي و تاخير بيش از س

باعث نارضايتي بيشتر مسافران شده است.

 واگن هاي قطار فرسوده است
ــهروند زنجاني با انتقاد از اختصاص نيافتن واگن هاي  اين ش
ــير زنجان گفت: واگن هاي قطارهاي زنجان  ــب براي مس مناس
ــئوالن در اين زمينه دقت و توجه  ــت و متاسفانه مس ــوده اس فرس
ــمال غرب از  كافي را ندارند.در همين حال، مديرعامل راه آهن ش
تالش براي نوسازي ناوگان حمل و نقل ريلي منطقه شمال غرب 
كشور خبر داد و گفت: با پيگيري هاي انجام شده قرار است ناوگان 
ــمال غرب كشور نوسازي شود. محمدرضا قرباني  ريلي منطقه ش
ــده از سوي مسافران مسير زنجانـ  مشهد و  با رد موارد مطرح ش
ــكل در زمينه هاي مختلف  ــد: امكان بروز مش برعكس يادآور ش
بهداشت، تهويه و تاخير در موارد بسيار محدود وجود دارد كه تالش 

داريم با برنامه ريزي مناسب همه اين كاستى ها را رفع كنيم.
ــتگاه ها خارج از  وي با بيان اين كه توقف هاي قطارها در ايس
ــد: به هر صورت قطارها  ــت، يادآور ش برنامه حركت قطارها نيس
ــراي تردد به هماهنگي در تردد و جلوگيري از حوادث احتمالي و  ب

برخورد قطارها با هم ديگر نياز دارند.
ــد صورت گرفته تقريبا 90  ــي با بيان اين كه طبق بازدي قربان
ــده  ــكل خاصي ديده نش درصد قطارها وضع مطلوب دارد و مش
است، گفت: روزانه تردد ريلي در مسير زنجانـ  مشهد و برعكس 
ــا درجه يك و بقيه  ــالن اين قطاره ــورت مي گيرد كه چهار س ص
ــتم تهويه دارد، اما  ــت كه واگن هاي درجه يك سيس درجه 2 اس
ــت. وي با بيان اين  ــتم بي بهره اس قطارهاي درجه 2 از اين سيس
كه به دليل طوالني شدن زمان سفر و تاخير پيش آمده امكان دارد 
ــد: در موارد  ــد، يادآور ش زباله ها در زمان مقرر به محل تخليه نرس
ــيار خاص به دليل طوالني شدن زمان سفر از مدت پيش بيني  بس
شده، امكان دارد به علت ماندن طوالني مدت زباله، بوي نامطبوع 

در قطار ايجاد شود.



بخوانيد و ببينيد
راديوشبكه قرآن و معارف سيما

روابط عمومي: 22167780روابط عمومي: 27868000
05 / 6 ترتيل جزء

05 / 7 صبح و اميد (زنده) 
45 / 8 محفل 

30 / 9 سخنراني مذهبي
00 / 10 اخبار قرآني 

30 / 10 تفسير قرآن كريم 
آيت اهللا مكارم شيرازي 

30 / 11 زائر
00 / 12 ياد خدا (تكرار) 

35 / 13 عروه الوثقي 
00 / 14 سريال قاب خاطره

30 / 15 تفسير سوره يونس 
30 / 16 ديدار

00 / 17 طرح قرآني 1448 (زنده) 
30 / 18 مسابقه فردوس (زنده) 

00 / 19 ياد خدا (زنده)  
10 / 20 بارگاه مهر (زنده) 

00 / 21 اسراء (زنده)  
00 / 22 شب آسماني (زنده)  
00 / 23 تالوت مجلسي   

00 / 24 مجموعه همراز 
00 / 1 تالوت قرآن كريم

30 / 2 زائر (تكرار) 
20 / 4 بر بال نيايش

 45  /  6 شبكه راديويي دانش 
آفتابگـردون: مفاهيم انـواع آينه ها در علوم 

ابتدايي
10  /  7 شبكه راديويي ورزش 

صبح و ورزش 
30  /  8 شبكه راديويي فرهنگ 

هفـت كوچـه: تاثير حضـور امامـزادگان بر 
فرهنگ مردم

45  /  8 شبكه راديويي ايرانصدا 
انعكاس: بررسي مسائل محيط زيست

10  /  9 شبكه راديويي سالمت 
افق روشن: رسانه هاي جمعي و خشونت 

25  /  9 شبكه راديويي نداي اسالم 
مردي كه جهان را تغيير داد 

30  /  9 شبكه راديويي صداي آشنا 
خرج و برج: آمـوزش و معرفي و راهكارهاي 

پس انداز كردن
00  /  10 شبكه راديويي جوان 

جووني دربست 
00  /  11 شبكه راديويي فصلي 

طبيعت، نشاط زندگي 
30  /  11 شبكه راديويي گلچين 

ادبيات ايران 
35  /  13 شبكه راديويي قرآن 
مهمان حرم ويژه هفته حج 

00  /  15 شبكه راديويي تهران 
عصـر ورزش: ميزگـرد گفت وگـو محـور 
درخصـوص ورزش، مشـكالت ورزش در 

هفته جاري و موضوعات روز
00  /  16 شبكه راديويي گفت وگو 

خرد و كالن 
00  /  20 شبكه راديويي خانواده

پنجره هاي روشن 
30  /  22 شبكه راديويي نمايش 

نمايش شناخت 

شبكه آموزش

روابط عمومي: 22010091

شبكه تهران

ـ 22139070 روابط عمومي:71ـ 
6/10 مجموعه داستانى (تكرار)

 مهرآباد 
7/35 سالم تهران 
9/05 شهر ورزشى

9/40 به من بگو چرا 
10/45 حرف تو حرف

11/10 كلينيك (تغذيه) 
11/50 كاوش 

12/20 تا نيايش
ايـن برنامه هر روز به صـورت زنده تا هنگام 
اذان ظهـر مخاطبـان را همراهـي مي كنـد 
و دربـاره مسـائل دينـي بـا كارشناسـان به 
بحـث و گفت وگـو مي پردازد. در هـر برنامه 
كارشناسـان مذهبي به موضوعات مرتبط با 
مسائل ديني، اخالقي، اجتماعي و... پرداخته 
و پرسش هاي بينندگان كه در آن طرح شده، 

پاسخ داده مي شود.
13/25 مجموعه داستانى 

 عيد امسال 
14/25 رنگين كمان 

در ايـن برنامه بخـش هاي متنوعي همچون 
كارتون و گـزارش و ...  براي كودكان پخش 

مي شود .
15/45 يه عصر طاليى 

16/30 طرح آسمانى 1448
16/55 به خانه برمى گرديم 

18/30 اخبار تهران 
19/00 مجموعه داستانى «بيمارستان چونا» 

(تكرار)
19/50 تهران 20

21/05 ويژه دهه كرامت 
22/10 سرزمين دانايى 

22/25 مجموعه داستانى
 بيمارستان چونا 

00/40 ساعت 25

شبكه چهار

روابط عمومي: 26215600
6/20 منتخب چهار سوي علم

7/20 چهار فصل (تكرار)
7/30 طلوع 

9/30 استادان نوگرا 
10/15 چهار فصل (تكرار)
10/30 طرح قرآني 1448

ــتاني  تابس ــاي  فيلم ه ــنواره  جش  11/00
«فرمانده»

12/40 كتاب نامه 
13/30 اردي بهشت  

14/35 دانه
16/05 سينما 4 
 گمشده 1983 

17/35 درج
17/55 كتاب هديه بدهيم 

18/00 اخبار علمي و فرهنگي  
18/15 كتاب نامه 

18/30 قاب كاريكاتور 
19/00 سخنراني 
رحيم پورازغدي 
00  /  20 اخبار   

20/50 چهارسوي علم 
21/30 چهارفصل 

22/00 مجموعه داستاني
  حادثه 

22/30 دلنوازان 
23/00 كتاب نامه

23/15 كرانه 
00/10 مجموعه داستاني

 آلفرد هيچكاك تقديم مي كند 
00/35 اپسيلون 

1/00 باز پخش شبكه افق 
3/05 استادان نوگرا (تكرار)
3/45 اردي بهشت (تكرار)

شبكه سه

روابط عمومي: 22168395
6/50 ورزش و سالمتي 

7/15 جهانشهري ها 
8/00 ويتامين 3

ايـن برنامه تلويزيونـي مجله اي تصويري با 
ريتم تند است كه شامل بخش هاي نمايشي 
و گزارشـي مختلفي است. اجرا و گفت وگو با 
مهمانـان مرد را علي مـرادي به عهده دارد و 
مـژده خنجري گفت وگو بـا مهمانان خانم را 
انجـام خواهد داد. ضمن اين كه هر روز سـه 
خبرنگار بخش هاي مختلف اين مجله را ورق 

مي زنند.
9/35 ويژه برنامه 1448 

10/00 سالمت باشيد 
11/00 به روز  
11/40 با اجازه 

ايـن برنامـه با رويكـردي حقوقـي و نگاهي 
اجتماعـيـ  اخالقـي ميزگـردي اسـت بـا 
اجـراي پيمـان طالبي و حضور پنـج نفر اعم 
از كارشـناس، روان شـناس و استاد اخالق، 
افراد درگيـر و هنرمنداني كه آثاري مرتبط با 

موضوع برنامه داشته اند. 
12/35 بهونه

12/50 زالل احكام 
15/ 13 اخبار ورزشي 

35/ 13 سمت خدا 
14/35 سينما پشت پرده

15/45 مستند علم ورزش
16/35 لباس ايراني 

17/20 ونوس 
ــكتبال ايران  ـ  ــتقيم بس ــش مس 18/00 پخ

صربستان
20/05 جهانشهري ها 

21/00 مجموعه داستاني دردسرهاي عظيم 
22/00 اخبار 
23/45 نود 

شبكه دو

روابط عمومي: 88771101
6/00 جاذبه گل ها

7/00 سخنرانى
7/30 كودك و خردسال 
8/30 يك برش از زندگى

9/30 سينما صبح
 «نجات از جزيره مه آلود»

11/00 سفرنامه 
11/10 آينه خانه 

12/00 ايست پليس 
12/35 طرح قرآنى 1448

13/20 حياط خانه ما 
14/40 مجموعه داستانى «رازهاى دهكده» 

(تكرار)   
15/30 خاله دنا و شپلك

16/00 اخبار جوانه ها 
16/15 مستند

 ويژه امام رضا(ع)
17/00 عصر خانواده
17/45 كنكور آسان

18/30 ديده شو
19/20 زنگ تاريخ  

19/30 كوى محبت  
20/20 سفر ايمن  

20/30 اخبار 
21/00 كافه سوال  

21/30 مجموعه داستانى 
 رازهاى دهكده 
22/30 اخبار  

23/45 پابوس 
00/30 فيلم سينمايى

 مسير آسمان 
2/00 اسرار كودكى 

2/45 مجموعه داستانى (تكرار)
 رازهاى دهكده 

3/30 ماموريت در ساحل

روابط عمومي: 2ـ  22013901
7/00 خبر 

10   /   7 صبح بخير ايران 
8/10 حرف حساب 

00      /      9 خبر 
9/30 مستند گنج پنهان 

ــتانى «انقالب زيبا»  ــه داس 10/10 مجموع
(تكرار) 

11/00 سيماي خانواده 
در بخش شيرينكده هر روز يك نوع شيرينى 
آمـوزش داده مى شـود. مخاطبـان برنامـه 
مى تواننـد از طريـق سـامانه پيامكى برنامه 
سيماى خانواده اسم شيرينى هاى مورد نظر 
خود را ارسـال كنند. شيرينى ها شامل سنتى 
و فانتزى اسـت. در هر برنامه اسـم شـهر و 
شـخصى كه آموزش نوع خاصى از شيرينى 

سنتى را خواسته ذكر مى شود. 
12/20 طرح قرآنى 1448

12/50 آفتاب شرقي 
00       /       14 اخبار نيمروزي

ــتاني «انقالب زيبا»  ــه داس 14/50 مجموع
(تكرار)

15/50 شبكه يك، شبكه هر ايرانى 
16/50 قانون و قضا 
17/00 بازار الله ها   

17/30 باز باران
18/20 حديث سرو   

19/00 خبر
19/40 راه آهن 

00       /       21 اخبار
22/30 مجموعه داستاني «انقالب زيبا»

23/30 مستند برتر سياره اقيانوس
1/10 مجموعه داستاني «انقالب زيبا»

2/00 فيلم سينمايى «هشت ميلى مترى»
3/30 ايران زمين   

3/50 تسبيح صبا

دوشنبه 10 شهريور 1393 health@jamejamonline.ir16سالمت 

شبكه يك

پيامك: 300011215 شماره مستقيم: 23004315

30 / 8 لذت نقاشي 
00 / 9 دوربين 7

15 / 9 صبحي ديگر (زنده) 
45 / 10 سريال سايه ها 

45 / 11 مستند نبرد نهايي حيوانات
ــا مجتبي  ــاج آق ــث ح ــرازـ  مباح 45 / 12 هم

تهراني
10 / 13 افالكيان

30 / 13 دكتر سالم (زنده) 
10 / 14 رعنا

30 / 14 گل آموز
30 / 15 مشق عشق (زنده) 
30 / 16 طرح قرآني 1448 
17/00 خالقيت و معماري

30 / 17 اين راه نزديك است 
00 / 18 صعود (زنده) 

30 / 18 تعاونگران
00 / 19 فرصت برابر
10 / 20 دوربين هفت

ــتند «هفت كالم  ــي از يك مس 20 / 20 برش
حرف حساب»

45 / 20 دانستني ها
00 / 21 سريال سايه ها
00 / 22 مشاعره خوي

00 / 23 راديو هفت (زنده) 

نسخه دكتر رضا كريمي
فوق تخصص بيماري هاي غدد

rezakarimi1350@yahoo.com»
آيا ممكن است
دياليزي شوم؟

بيماري نارسايي كليه، مهم ترين و خطرناك ترين بيماري 
اين عضو حياتي بدن است. نارسايي كليه به معناي ناتواني اين 
عضو در دفع اوره و ديگر سموم بدن است كه به تجمع اين سم ها 
در خون منجر مي شود. وقتي كليه ها ديگر قادر به دفع مواد زايد 

نباشند، تنها راه باقيمانده، دياليز يا پيوند كليه هاست.
ــت ادرار  ــنگ كليه و عفون ــوم مردم، س ــايد از نظر عم  ش
ــند؛ ولي واقعيت اين است كه  مهم ترين بيماري هاي كليه باش
اين بيماري ها بسيار كم خطر بوده و بندرت به نارسايي كليه ها 
منجر مي شود. عفونت طوالني كليه ها و بيماري گلومرول هاي 
كليه از علل اين بيماري مهم هستند، اما شايع ترين و مهم ترين 
ــال هاي اخير فشار خون و بيماري  علت نارسايي كليه ها در س
ــت. متاسفانه تا مراحل انتهايي بيماري شخص  ديابت بوده اس
عالئمي ندارد و تنها راه تشخيص، آزمايش خون و اندازه گيري 
ــت و اگر اين آزمايش ها انجام نشود، زماني  اوره و كراتينين اس
فرد داراي عالئم و نشانه هاي بيماري مي شود كه درصد كارايي 
كليه ها به كمتر از 20 درصد رسيده باشد و در واقع بيمار فاصله 

چنداني با دياليز ندارد.
ــال هاي اول شروع ديابت در درصد بااليي از بيماران،  در س
ــانه بيمار  ــروع به دفع پروتئين مي كند كه اولين نش كليه ها ش
شدن كليه هاست و مي توان با آزمايش ادرار به وجود آن پي برد. 
ــال از اين مرحله در گروهي از بيماران  پس از حدود پنج تا ده س
عملكرد كليه شروع به نزول مي كند و همان گونه كه اشاره شد 
ــن در خون زيادتر از نرمال و بيمار  ــن مرحله اوره و كراتيني در اي
دچار عالئمي مثل بي اشتهايي، تهوع و بي حالي مي شود. جالب 
ــت در اين مرحله قند خون كم مي شود و بسياري از بيماران  اس

حتي دچار عالئم افت قند خون مي شوند.
ــه يعني زماني كه پروتئين  ــد بدانيم كه در مراحل اولي باي
ــت  ــي عملكرد كليه ها نرمال اس ــود، ول ــع مي ش در ادرار دف
ــايي  ــرفت بيماري جلوگيري كرد و از نارس ــوان از پيش مي ت
ــايي  ــا در مرحله اي كه نارس ــرد، ام ــگيري ك ــا پيش كليه ه
ــده آن را  ــير پيش رون ــود نمي توان س ــروع مي ش كليه ها ش
ــف كرد و بايد به فكر درمان هاي جايگزين كليه ها مثل   متوق

پيوند كليه باشيم.
ــت و اگر  ــايي كليه هاس ــار خون، دومين علت نارس فش
ــار خون نيز باشد احتمال بروز  بيمار ديابتي همزمان دچار فش
ــود. بديهي است كنترل  ــايي كليه در او چند برابر مي ش نارس
ــايي  ــن بيماران اهميت زيادي دارد و نارس ــار خون در اي فش
كليه را به تعويق مي اندازد. كنترل چربي خون نيز از اقدامات 

حمايتي براي كليه هاست.
البته همان گونه كه ابتدا گفته شد اين تمهيدات در مراحل 
ــت و حتما  ــروع روند تخريب كليه ها موثر اس اول و قبل از ش
ــال هاي ابتدايي شروع، مراقب ديابت، فشار خون و  بايد در س

قند خون بود تا كليه ها آسيب نبينند.

مصرف خردل، نعنا، سير و پياز
براي زنان باردار ممنوع

ــير  ــنتي اعالم كرد: مادراني كه ش يك متخصص طب س
ــديد و ورزش هاي  ــت از فعاليت هاي ش ــق دارند بهتر اس رقي
سنگين پرهيز كنند و به جاي خوردن خردل، نعنا، سير و پياز، 

شيره انگور را با نان سنگك بخورند.
ــت: بهترين مواد  ــه فارس گف ــاري ب غالمرضا كرد افش
ــي كه خوب پخته  ــامل نان گندم ــيرده ش غذايي براي زن ش
شده، گوشت بره، ماهي تازه، كرفس، كنجد، چغندر، آشي كه 

با نخود و جو پخته شده باشد، كاهو، بادام و فندق است.
ــير مادران چند علت دارد؛ يكي  وي ادامه داد: كم بودن ش
اين كه حرارت بااليي در بدن مادران وجود دارد كه بهتر است 
ــوپ جو با اسفناج ميل كنند همچنين گاهي سردي در بدن  س
ــده يا مجاري شيردهي دچار گرفتگي مي شود كه در  ايجاد ش

اين موارد استفاده از بادكش توصيه مي شود.
اين متخصص طب سنتي يادآور شد: گاهي كم بودن شير 
مادر به دليل كم غذايي مادر است كه افزودن سياه دانه، رازيانه 

و تخم شويد به رژيم غذايي مادر كمك مي كند.
ــاردار بايد از مصرف آب  ــاري تصريح كرد: زن ب كرد افش
ــرد يا بسيار داغ پرهيز كند و خوراكي هاي مصنوعي  بسيار س
ــده، رنگ هاي  ــته بندي ش ــل آبميوه هاي بس ــي مث و صنعت
 خوراكي، تنقالت ناسالم و فست فود ها را از برنامه غذايي خود

 حذف كند.
ــون تلخ،  ــخ و تند مثل زيت ــاي تل ــرد: غذاه ــان ك وي بي
ــود، اما  ــد براي زنان باردار توصيه نمي ش ــل، لوبيا و كنج فلف
ــي، زردآلو، انگور و  ــيب، به، گالب در مقابل ميوه هايي مثل س
ــكبارهايي مانند بادام، پسته، فندق و گردو براي اين  انار و خش

زنان توصيه مي شود.

دندان هاي شيري را جدي بگيريد
نامرتب بودن و رديف نبودن دندان هاي دائم در بزرگسالي 
ــيري در  ــاي ش ــت دادن زودرس دندان ه ــوارض از دس از ع
كودكي است، اين در حالي است كه توجه به مسائل بهداشتي 
ــگيرانه در كنار درمان مناسب و بموقع، مي تواند از بروز  و پيش
اين عوارض جلوگيري كند. قاسم ميقاتي، عضو هيات علمي 
ــاره به اين كه سالمت  ــكي تهران با اش ــگاه علوم پزش دانش
ــالمت دهان در  ــان و دندان  در دوره  كودكي، زيربناي س ده
ــت، افزود: متاسفانه پوسيدگي دندان در دوران  بزرگسالي اس
ــالي است. اين در حالي است كه اگر  ــتر از بزرگس كودكي بيش
ــايي كرده و  ــيدگي دندان كودك را شناس بتوانيم عوامل پوس
ــيدگي را از بين ببريم، گام موثري در  زمينه هاي مساعد پوس

جهت حفظ و سالمت دندان ها و دهان برداشته ايم.
ــه برخي والدين  ــنا، ميقاتي با بيان اين ك ــه گزارش ايس ب
ــيري كودك اهميت نمي دهند،  ــت دندان هاي ش به بهداش
افزود: واقعيت آن است كه برخي از مردم معتقدند دندان هاي 
ــادن، نيازي به  ــت بودن و در نهايت افت ــيري به دليل موق ش
مراقبت و مسواك زدن ندارد و در صورتي  كه دچار پوسيدگي 
ــرد. وي ادامه داد:  ــد هزينه اي صرف ترميم آنها ك ــود، نباي ش
ــفانه به دليل اين باور نادرست، بسياري از كودكان دچار  متاس
ــديد و از دست دادن زودرس دندان ها مي شوند  پوسيدگي ش
ــكل مي تواند به مشكالت رويشي در دندان هاي  كه اين مش

دائم كودك منجر شود.
ــكي تهران  ــگاه علوم پزش ــن عضو هيات علمي دانش اي
ــاالي خدمات درماني تخصصي  بيان كرد: پرداخت هزينه ب
ــماني كه گاهي منجر به بازماندن آنها  كودكان با ضعف جس
ــت  ــود، از ديگر عوارض بي توجهي به بهداش ــد مي ش از رش
ــت. بيماري هاي دندان اگرچه كشنده  دندان هاي شيري اس

نيست، اما مشكالت مخاطره آميزي در پي دارد.
ميقاتي اظهار كرد :   رشد دندان هاي شيري از حدود شش 

 ماهگي در دهان كودك ظاهر و تا سه  سالگي ادامه دارد.

ــا و ناراحتي هاي  ــدن با درده خيلي ها به محض روبه رو ش
ــط مي دهند  ــاب و روان رب ــكالت اعص ــمي، آن را به مش جس
ــن درد و بيماري  به  ــده اند كه چني ــد حتما عصبي ش و مي گوين
سراغ شان آمده است. البته براي اين گروه از افراد خيلي هم فرقي 
ــع اعصاب ربط دهند، چون فكر  ــد چه بيماري  را به وض نمي كن
مي كنند مشكالت اعصاب و روان مي تواند بر همه سيستم هاي 
بدن اثر بگذارد؛ از درد پا و كمر گرفته تا اختالل دستگاه گوارش.  
در ميان همه اين دردها و ناراحتي ها، سردرد هم خيلي وقت ها به 
اختالالت اعصاب و روان نسبت داده مي شود و كساني كه از اين 
مشكل رنج مي برند، فقط به ناراحتي هاي عصبي فكر مي كنند. 
ــت براي درمان اين مشكل هم قدم از قدم  در نتيجه طبيعي اس
برندارند و خيلي ساده بگويند چون عصبي شده اند، سرشان هم 
درد گرفته و حاال بايد اين درد را تحمل كنند. در صورتي كه همه 
ــردردها، عصبي نيست و سردردهاي عصبي هم درمان  انواع س

خاص خودش را دارد.

انواع سردردهاي مزمن
اگر فقط گاهي دچار سردرد مي شويد، شرايط فرق مي كند، اما 
اگر مدت هاست سردرد داريد و چند سالي است چنين دردهايي 
را تجربه مي كنيد، بايد به فكر باشيد و براي درمان مناسب اقدام 
كنيد. البته سردردها هم انواع مختلفي دارد كه براساس نوع آنها، 

بايد روش درمان مناسب را هم در پيش گرفت.
دكتر مهدي وحيد دستجردي، متخصص مغز و اعصاب در 
گفت وگو با جام جم درباره انواع سردردها چنين توضيح مي دهد: 
ــال ها يا ماه ها فرد را درگير مي كند و  ــردردهاي مزمن كه س س
براي مدتي طوالني ادامه مي يابد، به دو دسته كلي سردردهاي 
ــيم مي شود. البته زماني كه  ــي و سردردهاي ميگرني تقس تنش
درباره انواع سردردها صحبت مي شود، خيلي ها به اشتباه تصور 
مي كنند سردردهاي تنشي همان سردردهاي عصبي است كه 
استرس ها و ناراحتي هاي روحي زمينه ساز ايجادشان خواهد بود، 
ــا به گفته اين متخصص بيماري هاي مغز و اعصاب، در حال  ام
ــده اين مطلب درست نيست و سردردهاي  حاضر مشخص ش
ــود:  ــدارد.  وي يادآور مي ش ــوارد ارتباطي ن ــن م ــي به اي تنش
ــي بر خالف آنچه در گذشته تصور مي شد، با  ــردردهاي تنش س
مشكالت روحي يا عوامل محيطي ارتباط ندارد و خودش بدون 
ــردردها كه به  ــود. اين نوع س ــائل ايجاد مي ش ارتباط با اين مس
صورت فشاري احساس مي شود، پس از گذشت مدتي به نسبت 

طوالني (چند ساعت تا چند روز) برطرف خواهد شد.

محرك هاي محيطي زمينه ساز بروز ميگرن
دكتر وحيد دستجردي با تاكيد بر اين كه سردردهاي تنشي 
ــدارد، ادامه مي دهد:  ــكالت روحي ن ــي با تنش ها و مش ارتباط

ــردردهاي ميگرني برخالف دسته اول سردردها با مشكالت  س
ــت. بر همين  ــدن در ارتباط اس ــي و عصباني و ناراحت ش روح
ــاس، كساني كه دچار اين نوع سردرد هستند و ميگرن دارند  اس
ــگام ناراحتي يا  ــند كه هن ــته باش بايد به اين موضوع توجه داش

عصبانيت، سردرد را تجربه خواهند كرد.
ــك متخصص در ادامه توضيح مي دهد: اين افراد  اين پزش
ــت زماني كه در معرض محرك هاي محيطي مانند  ممكن اس
بوي تند، نور شديد، باد كولر، گرما يا سرما قرار  گيرند نيز دچار 
ــوند. بنابراين يكي از ويژگي هاي ميگرن اين است  سردرد ش
ــت و موارد مختلفي مانند عصبانيت،  كه با عاملي در ارتباط اس
ــي، محرك هاي محيطي و... مي تواند در ايجاد اين نوع  ناراحت
ــد.  وي مي افزايد: به طور خالصه مي توان  ــردرد موثر باش س
ــي با هيچ عاملي ارتباط ندارد و  ــردردهاي تنش چنين گفت س
ــردردهاي ميگرني اغلب با مسائل محيطي در  برخالف آن، س
ــت. به همين ترتيب مشخص مي شود سردردهايي  ارتباط اس
ــده،  ــردردهاي عصبي ميان مردم شناخته ش ــه به عنوان س ك
ــه دكتر وحيد  ــت.  آن طور ك ــردردهاي ميگرني اس همين س
دستجردي مي گويد: سردردهاي ميگرني ارثي است و عوامل 
ــاني كه به  ــي در بروز آن دخالت دارد. به طوري كه كس ژنتيك

ميگرن مبتال مي شوند، معموال در خانواده شان هم كسي با اين 
بيماري روبه روست.

سردردهاي ميگرني اغلب از سنين نوجواني يا جواني شروع 
مي شود و به تدريج شدت آن افزايش مي يابد تا زماني كه در سنين 
باالتر به طور خود به خود بهبود پيدا كند. دكتر وحيد دستجردي 
ــردردهاي  با بيان اين مطلب ادامه مي دهد: به عنوان نمونه، س
ميگرني خانم ها در سنين يائسگي كمتر مي شود و آقايان هم در 

همان سنين سردردهايشان كمتر خواهد شد.
ــاني كه ميگرن دارند، مصرف قرص هاي  البته خيلي از كس
مسكن را راه حلي براي برطرف كردن درد و مشكل شان مي دانند 
و فكر مي كنند اگر چند عدد  از اين قرص ها بخورند، مشكل شان 
ــود. در صورتي كه دكتر وحيد دستجردي در اين باره  حل مي ش
نظر ديگري دارد و چنين مي گويد: سردردهاي ميگرني اغلب با 
ــت زمان بهبود پيدا مي كند مگر در شرايطي كه فرد مبتال  گذش
به ميگرن به اشتباه براي برطرف كردن درد، هر روز از مسكن ها 
ــكن  ــن افراد اگر در مصرف مس ــد. در حقيقت، اي ــتفاده كن اس
ــتر از قبل خواهد  ــان در هر دوره بيش زياده روي كنند، سردردش
ــك متخصص يادآور مي  شود: مصرف متعادل و  شد.  اين پزش
ــكن هاي معمولي كه براي كاهش هر نوع دردي از  منطقي مس

ــتفاده مي شود، مي تواند به اين افراد هم كمك كند ولي  آنها اس
ــود، سردردهاي  زماني كه تعداد زيادي از اين داروها مصرف ش
ميگرني كنترل نخواهد شد و حتي تا سنين باالتر هم فرد دچار 

سردردهاي خيلي شديد خواهد بود.
ــردردهاي ميگرني، داروهاي  وي مي افزايد: براي درمان س
موثري وجود دارد كه مي توان از آنها كمك گرفت و درد را بهبود 
ــيد. بنابراين كساني كه دچار ميگرن هستند، حتما بايد به  بخش
ــاس نظر او از داروهاي مورد نياز  ــك مراجعه كرده و براس پزش
استفاده كنند تا سردردشان برطرف شود. زيرا مصرف اين داروها 
در بسياري از موارد مي تواند براحتي درد را تسكين دهد و ميگرن 
را كنترل كند.  دكتر وحيد دستجردي به كساني كه مدت هاست 
ــنگي، بوي تند، ناراحتي، اضطراب،  با احساس خستگي، گرس
ــوند، توصيه مي كند: اگر اين  ــديد و... دچار سردرد مي ش نور ش
سردردها فقط يكي دو بار در ماه اتفاق مي افتد، مصرف مسكن ها 
ــردرد بيشتر از يكي دو بار در  ــاز نخواهد بود ولي اگر س مشكل س
ــت و تشديد شده، حتما بايد به پزشك مراجعه كنيد، زيرا  ماه اس
سردردهاي ميگرني را بسادگي مي شود كنترل كرد، اما به شرط 
اين كه روش صحيح را در پيش بگيريد و بيش از حد از مسكن ها 

استفاده نكنيد.

مصرف مسكن،  ميگرن را پايدار مي كند 
خستگي، گرسنگي، بوي تند و اضطراب و ناراحتي عصبي از عوامل ميگرن است
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نيلوفر اسعدي بيگي /  گروه سالمت

خبر سالمت

ــيدگي نكردن  ــد در صورت رس ــكان تاكيد مي كنن پزش
ــا، روند درمان آن  ــت پ ــع عارضه «بونيون» يا قوز شس بموق

سخت تر و طوالني تر مي شود.
ــت پا نوعي برآمدگي است كه در مفصل  عارضه قوز شس
ــت پا اتفاق مي افتد و علت آن، حركت استخوان يا بافت  شس
اين ناحيه از جاي اصلي خود و قرار گرفتن در خارج از آناتومي 

معمولي بدن است.
ــكي  ــنا، دكتر«برنت روزنتال» از مركز پزش  به گزارش ايس

«سنترا استيت» در نيوجرسي در اين باره اظهار كرد: در صورتي 
ــد موجب بروز  ــود مي توان ــت پا درمان نش كه عارضه قوزشس

دردهاي آزاردهنده شود و عمل جراحي را ضروري مي كند.
ــري از بروز عارضه قوز  ــه گفته دكتر روزنتال براي جلوگي ب
شست پا الزم است از پوشيدن كفش هاي نوك باريك و پاشنه 
بلند براي ساعات طوالني خودداري شود. همچنين بايد به اندازه 
ــرايط مختلف همچون اضافه وزن و  ــت در ش پا كه ممكن اس

بارداري تغيير كند، توجه شود. 

ــزوم جدي گرفتن تغيير  ــت و مو بر ل  يك متخصص پوس
رنگ و اندازه خال هاي بدن تاكيد كرد.

ــا دوري از  ــاره به اين كه ب ــاني با اش ــنگ احس اميرهوش
ــيد مي توان از ابتال به سرطان پوست  ــعه فرابنفش خورش اش
ــگيري كرد يا خطر بروز آن را كاهش داد، به ايسنا گفت:  پيش
پيدايش خال ناشي از برهم خوردن تركيب طبيعي بافت هاي 
پوستي يا عملكرد غيرطبيعي سلول هاي رنگدانه ساز پوست 
ــتند و نياز به  ــب ضايعات خوش خيم هس ــت. خال ها اغل اس

اقدامات درماني ندارند.  اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم 
پزشكي تهران خاطرنشان كرد: پيدايش تغييراتي مانند تقارن 
نداشتن خال، نامنظم بودن لبه هاي خال، غيريكنواخت بودن 
ــانه هاي بدخيمي و  ــدن ناگهاني از نش رنگ خال و بزرگ ش
ــت.  وي بيان كرد: عالوه بر ژنتيك  ــرطاني بودن خال اس س
ــيميايي، قرار گرفتن طوالني مدت زير  و تماس با گازهاي ش
نورخورشيد از مهم ترين علت هاي ايجاد سرطان پوست است 

كه بايد از آن اجتناب كرد.

نشانه هاي خال هاي بدخيم و سرطانيقوز شست  پا بايد بموقع درمان شود

موضوعات پيشنهادي را كه دوست داريد 
درباره آن در اين ستون بيشتر بدانيد  به شماره 

300011215 پيامك كنيد.
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بهره برداري از 5 اردوگاه 
محكومان مواد مخدر تا پايان سال

رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور 
از اتمام عمليات ساخت پنج اردوگاه كار درماني و حرفه آموزي 

ويژه محكومان مواد مخدر تا پايان سال خبر داد.
ــر جهانگير در گفت وگو با ايرنا افزود: يكي از وظايف  اصغ
ــت و  ــك و طبقه بندي زندانيان اس ــازمان زندان ها تفكي س
ــهرهاي  ــاخت و ايجاد پنج اردوگاه بزرگ در ش ــن رو س از اي
ــهر، اصفهان و چناران براي نگهداري  تهران، كرمان، ايرانش
ــتور كار قرار  ــواد مخدر از اواخر دهه 70 در دس ــان م محكوم
گرفته است؛ البته با وجود اين كه ساخت اين مراكز آغاز شده 
بود به دليل تامين نشدن اعتبار، اين طرح ها رها شد و فقط در 

اردوگاه هاي اصفهان و چناران، كار تا حدي پيش رفت.
ــارزه با مواد  ــاده 42 اصالحيه قانون مب ــه داد: م وي ادام
ــي از محكومان  ــت بخش مخدر به قوه قضاييه اجازه داده اس
ــي غيردارويي به جاي  ــا روانگردان هاي صنعت موادمخدر ي
ــت نيز مكلف به  ــود و دول ــدان در اردوگاه ها نگهداري ش زن
ــت كه  ــده اس ــار براي احداث اين اردوگاه ها ش ــن اعتب تامي
خوشبختانه اعتبار ساخت اردوگاه هاي محكومان موادمخدر 
ــي ام آبان 89 تصويب و  ــوي هيات وزيران در جلسه س از س
ــيله سازمان  ــد همه كارهاي اجراي اين طرح به وس مقرر ش

زندان ها انجام شود.
ــارات مالي و زمان  ــي درباره اعتب ــد قضاي اين مقام ارش
ــن اردوگاه ها گفت: بودجه هايي كه  بهره برداري نهايي از اي
ــاخت اين پنج اردوگاه و دو اردوگاه جديد در  تاكنون براي س
شهرهاي اهواز و علي آبادـ  استان گلستانـ  اختصاص يافته، 
ــط بيش از 80 درصد  ــده كه تا امروز به طور متوس هزينه ش

پيشرفت فيزيكي دارد.

 تدوين سند امنيت زنان
 و كودكان، بزودي

ــور در امور زنان و خانواده از تدوين سند  ــاور وزير كش مش
ملي امنيت زنان و كودكان در امور اجتماعي خبر داد و گفت: 

تنظيم و تدوين اين سند بزودي نهايي مي شود.
ــزود: با توجه  ــور در گفت وگو با ايرنا اف ــه فرهمندپ فهمي
ــعه، تنظيم  ــه نزديكي زمان پايان اجراي برنامه پنجم توس ب
ــند به عنوان يكي از موضوعات ماده 227 اين برنامه  اين س
ــته شده و دولت نيز مسئوليت تدوين آن  به عهده دولت گذاش

را به عهده بخش زنان وزارت كشور قرار داده است.
ــاركت ديگر دستگاه هاي متولي در تنظيم سند  وي بر مش
ــرد: در دولت  ــودكان تاكيد و اظهار ك ــت زنان و ك ــي امني مل
گذشته، كار موثري در تنظيم و تدوين سند ملي امنيت زنان و 
كودكان انجام نشد و در عمل، تدوين اين سند از زمستان 92 

آغاز شد كه اكنون مراحل پاياني را مي گذراند.

ابالغ فاز بهداشتي برنامه تحول 
نظام سالمت از امروز

ــتي برنامه تحول  ــت گفت: فاز بهداش معاون وزير بهداش
نظام سالمت از امروز در اجالس روساي دانشگاه هاي علوم 

پزشكي با حضور وزير بهداشت ابالغ و اجرايي مي شود.
ــزود: در فاز  ــا فارس اف ــو ب ــي در گفت وگ  محمدآقاجان
ــتي طرح تحول نظام سالمت، تكميل و تجهيز شبكه  بهداش
ــر كشور، ايجاد مراكز بهداشتي و درماني در  بهداشتي سراس
حاشيه شهرها براي ارائه خدمات به 8/5 ميليون حاشيه نشين 
ــك خانواده در شهرهاي  از طريق خريد خدمت، اجراي پزش
ــراي برنامه ترويج  ــهرها، اج ــيه ش ــر 20 هزار نفر و حاش زي
ــبك زندگي و نيز برنامه ملي كنترل  خودمراقبتي، اصالح س

بيماري هاي غيرواگير اجرايي مي شود.
ــتاد طرح تحول نظام سالمت وزارت بهداشت در  دبير س
ــده بود تأمين نشدن  ــخ به اين پرسش كه قبال اعالم ش پاس
ــتي طرح تحول  ــه تعويق افتادن فاز بهداش ــه، عامل ب بودج
ــالمت است، آيا اين مشكل برطرف شده است، پاسخ داد:  س
ــيده شده  تمهيدات الزم براي تامين بودجه اين بخش انديش

است و جاي نگراني نيست.

 افتتاح بازار گل خاوران
 تا 15 مهر

ــاغل شهر  ــاماندهي مش ــركت س به گفته مديرعامل ش
ــه عرضه گل و گياه تا  ــازار گل خاوران با 256 غرف ــران، ب ته

پانزدهم مهر به بهره برداري مي رسد.
ــزود: عمليات احداث  ــا قديمي در گفت وگو با مهر اف رض
ــيده و اكنون مراحل  ــه بازار گل خاوران به پايان رس مجموع
ــي ها  تكميلي  طرح  مانند مبادي ورودي و خروجي و دسترس
ــه بهره برداري  ــت كه اميدواريم بزودي ب ــال انجام اس در ح

رسيده و در اختيار شهروندان قرار گيرد.
وي تاكيد كرد: با بهره برداري از اين مجموعه، دسترسي 
تهراني ها به بازارهاي گل با سهولت بيشتري انجام مي شود 
و شهروندان مي توانند با بهترين و مناسب ترين قيمت نسبت 

به خريد گونه هاي مختلف گل و گياه اقدام كنند.
ــعت  ــش هكتار وس به گفته قديمي، بازار گل خاوران ش
ــت كه عالوه بر پاركينگ داراي  ــتاندارد اس دارد و بازاري اس
سردخانه نيز است كه در بازارهاي قبلي چنين امكاني فراهم 

نبوده است.
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حق با شماست
توسعه آب روستايي چيست؟

ــهروند از گنبدكاووس: بيش از يك سال است كه  يك ش
لوله آب در خيابان 17شهريور شرقي نرسيده به تقاطع خيابان 
ــازمان آب و فرمانداري نيز  ــت كه بارها با س خيام تركيده اس

تماس گرفتيم؛ ولي هنوز اقدامي نشده است.
ــهر مالير فاقد  ــتخرهاي ش ــهروند از مالير:  اس يك ش
ــئوالن امر به اين موضوع  ــت و بسيار آلوده است؛ مس بهداش

رسيدگي كنند.
ــئوالن ــرا در هفته دولت مس ــران: چ ــن زاده از ته  حس
ــك مركزي با تقاضاي مالقات حضوري يك توليدكننده   بان

مخالفت مي كنند؟
ــد آب مبلغي را  ــوض جدي ــهروند از كرج: در قب ــك ش ي
ــتايي دريافت مي كنند؛ اين توسعه آب  براي توسعه آب روس

روستايي چيست؟
 روي خط 162

ــهروندان از تهران: نزديك يك ماه است كه  جمعي از ش
ــت، كوچه باغچه  ــرفي اصفهاني بعد از پل هم ــي در اش باغ
پونك را بدون آبياري گذاشته اند و به نظر مي رسد مي خواهند 

درختان اين باغ را خشك كنند.
ــته در  ــان جانبازان بازنشس ــه درم ــهروند: هزين  يك ش
پيچ و خم سليقه ها گير كرده و نياز به رسيدگي دارد، االن شش 

ماه است كه هيچ كس جوابگوي مشكل من جانباز نيست.
22262142info@jamejamonline.ir

ادامه از صفحه اول
ــه معاينه فني متولي  ــدم با بيان اين مطلب ك  احمدي مق
ــز و امكاناتش نيز  ــهرداري غير متمرك ــد: ش ندارد، يادآور ش
ــت، ايجاد مراكز فني مكانيزه نيز يا شدني نيست  محدود اس
ــت  ــود، اين در حالي اس ــتانداردها رعايت نمي ش يا در آن اس
ــت. به گزارش  ــخگو  نيس كه مركزي هم در اين زمينه پاس
ــا بيان اين كه در مديريت  ــارس، فرمانده نيروي انتظامي ب ف
ــه تجديدنظر داريم، تصريح  ــطح ملي نياز ب معاينه فني در س
كرد: موضوع حاكميتي است، بايد نظارت داشته باشيم تا هم 
ــتاندارد و هم عملكرد، مورد نظر قرار گيرد،  مقررات و هم اس
ــدن يا  ــر با روش فعلي معاينه فني صورت بگيرد ش ــون اگ چ

نشدنش فرقي نمي كند. 

 نقاط پرحادثه برون شهري
ــابه در يك   نقاط پرحادثه را با توجه به تكرار تصادف مش
نقطه محاسبه مي كنند. براي نمونه اگر سه تصادف فوتي در 
ــكل مشابه اتفاق بيفتد،  ــال در يك نقطه خاص به ش طول س
ــود، البته  ــناخته مي ش اين محل به عنوان نقطه حادثه خيز ش
درباره تصادفات جرحي،  تعداد تصادفات بيشتر مالك تعيين 

نقطه پرحادثه است.
ــوان رفتارهاي  ــكيل نقاط پرحادثه را نيز مي ت ــت تش  عل
اشتباه رانندگان به دليل نبود آموزش يا عالئم هشداردهنده، 
ــي  ــترهاي مهندس ــتاندارد نبودن معابر و آماده نبودن بس اس
ــكلي ساخته شود كه اگر راننده  ــت، زيرا معابر بايد به ش دانس
ــيب كمتري ببيند، اما اكنون جاده هاي كشور  اشتباه كرد آس

در اين خصوص نقص دارند.
ــهري نيز  ــهري و درون ش درباره محورهاي پرحادثه برون ش
ـ  اصفهان،  ــاد   ــاه، نجف آب ــوان گفت محور نهاوندـ  كرمانش مي ت
ـ  بندرعباس، اهوازـ    ــيرجان   ــهد، س بندرعباس  ـ  الر، تهران  ـ  مش
ــك، بندرعباسـ  شيراز، جاده چالوس، سه راهي اصله  انديمش
ــاده ورامين و بلوار  ــاوه، طالب آباد در ج  در محور همدانـ  س
ــي در همدان نيز از برخي نقاط پرحادثه درون و  آيت اهللا نجف
برون شهري كشور هستند.عليرضا اسماعيلي، فرمانده سابق 
ــا كاهش نقاط پرحادثه در  ــور درباره افزايش ي پليس راه كش
ــرايط  ــور به جام جم مي گويد: نقاط پرحادثه با توجه به ش كش
ــا توجه اصالح  ــت، زيرا ب ــه در حال تغيير  اس ــي هميش زمان
ــد، بنابراين آمار نقاط  ــت ايجاد مي كنن ــي يا محدودي هندس

پرحادثه تغيير مي كند.

 221 نقطه پرحادثه در تهران بزرگ
ــيني، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران  تيمور حس
ــهر تهران به جام جم مي گويد:  بزرگ درباره نقاط پرحادثه ش
در بررسي هايي كه سال گذشته انجام شد در مناطق 22 گانه 

تهران بزرگ 383 نقاط حادثه خيز احصا شد. 
ــه پرحادثه در تهران  ــيني از اين تعداد نقط ــه گفته حس ب
بزرگ در پنج ماه اخير مشكل 162 نقطه برطرف شده است. 
براي نمونه در منطقه يك تهران بزرگراه ارتش با 192 مورد 
ــت،  ــادف يكي از محل هاي حادثه خيز تهران بزرگ اس تص
ــن بزرگراه توجه نكردن به  ــترين علت تصادف نيز در اي بيش
جلو، تغيير مسير ناگهاني و رعايت نكردن فاصله طولي بوده 
ــيني ادامه مي دهد: در اين بزرگراه كمبود عالئم،  است. حس
ــنايي، نياز به اصالح هندسي و نبود پل عابر مشكل ساز  روش

شده است.
ــران ركورددار  ــه منطقه چهار ته ــت ك ــن در حالي اس اي
ــارتي در اين كالنشهر است، بعد از اين منطقه  تصادفات خس
مي توان به مناطق سه و يك نيز اشاره كرد كه نسبت به ديگر 
مناطق تهران آمار تصادف خسارتي بيشتري دارند، افزون بر 
ــد تصادفات منجر به جرح و فوت بيشتر در  اين بايد يادآور ش

مناطق حاشيه اي تهران مانند منطقه 19،22،18،21 و طول 
بزرگراه ها اتفاق مي افتد.

ــن بزرگراه آزادگان با 15 مورد تصادف فوتي،  عالوه براي
بزرگراه امام رضا با 14 مورد و بزرگراه لشكري نيز با 11 مورد 
ــال گذشته به ترتيب سه بزرگراه پرخطر  تصادف فوتي در س

تهران بزرگ لقب گرفته اند. 
ــس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با بيان  رئيس پلي
ــيكلت دو گروهي  ــاده و راكبان موتورس ــه عابران پي اين ك
ــترين آسيب را  ــهري بيش ــتند كه در تصافات درون ش هس
ــار تصادفات جرحي و  ــت باال بودن آم ــد درباره عل مي بينن
ــون ترافيك كمتر  ــود: چ فوتي در اين مناطق يادآور مي ش
ــتري را به خود  ــتري دارند،  آمار بيش و معابر بزرگراهي بيش

اختصاص داده اند. 
ــرعت  ــا توجه به اين نكات مي توان نتيجه گرفت كه س  ب
ــت اصلي تصادفات  ــه نكردن به جلو عل ــن و توج غيرمطمئ

ــت كه اين عوامل مانند علت  ــت. نكته اينجاس در تهران اس
ــهري است به همين دليل مي توان نتيجه  تصادفات برون ش
ــتر شهروندان در داخل و خارج از شهرها  گرفت رانندگي بيش
ــاي الزم را در اين خصوص  ــته و آنها آموزش ه تفاوت نداش
ــه عبارت ديگر  ــت نمي كنند ب ــكات الزم را رعاي ــده و ن ندي
ــهر و جاده  ــخيص نحوه رانندگي در ش ــدگان قدرت تش رانن

را ندارند.
ــاط به دليل  ــده اي از حادثه خيز بودن اين نق ــش عم بخ
ــت، حسيني در اين باره يادآور مي شود: نقاطي  معايب راه اس
ــاز  ــكل س نياز به گارد ريل دارد در بعضي نقاط گارد ريل مش
ــرعت  ــت يا مديريت س ــده يا گذرگاه عابر پياده ايمن نيس ش

انجام نشده است.
ــت كه بيشتر معابري كه نقاط پرحادثه دارند  نكته اينجاس
ــاخته  ــتند؛  اين معابر با توجه به نياز زمان س قديمي نيز هس
شده اند، اما با توجه به افزايش جمعيت توسعه پيدا نكرده اند. 

6000 نقطه مرگبار در مسير رانندگان
فرمانده نيروى انتظامى از شناسايى نقاط پرحادثه درون و برون شهرى خبر داد

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 
ــت، گفت: در حال  ــكار در ايران ممنوع اس ــان اين كه ش ــا بي ب

بازنگري در سياست هاي شكارو صيد در كشور هستيم.
ــكار افزود: نبايد بگذاريم كه  ــه گزارش مهر، معصومه ابت ب
شكارچيان غيرمجاز به زيستگاه ها دست درازي كنند. بنابراين 
بايد از گونه هاي حيات وحش حفاظت كرده و بايد در اين جهت 

از مردم براي مشاركت دعوت به عمل آيد.
وي عنوان كرد: اسير كردن و كشتن حيوانات خالف قانون 
بوده است، مگر اين كه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست 
ــت  ــود؛ به طور كلي نكته مهم اين اس مجوز خاصي گرفته ش
ــند شكار با سالح مجاز و پروانه  ــهروندان بايد مطلع باش كه ش

اسلحه، ممنوع است.
ــت  ــكار تصريح كرد: ما اكنون در حال بازنگري سياس ابت
ــكارچيان به جاي شكار حيوانات  ــكار در كشور هستيم؛ ش ش

دوربين در دست گرفته و شكار لحظه انجام دهند.
ــازمان حفاظت محيط زيست درباره  وي با بيان اين كه س
ــختگيرانه عمل مي كند،  ــكارچيان غيرمجاز س ــورد با ش برخ

ــكلي اقدام خواهيم كرد كه فرهنگ سازي در  اظهار كرد: به ش
زمينه شكارنكردن صورت گيرد و مردم به سوي شكار نروند.

ــئول درباره وضع فعلي يوزپلنگ هاي ايراني  اين مقام مس
ــورهاي ديگر يوزپلنگ  نيز عنوان كرد: به غير از ايران در كش
ــر قرار دهيم  ــن موجود را مدنظ ــت. بايد اي ــده اس منقرض ش
ــام دهيم؛ بايد  ــت از آنها انج ــاي ملي براي حفاظ و تالش ه
ــيايي را بگيريم كه خوشبختانه ما  جلوي انقراض يوزپلنگ آس
ــخص شد تعداد  ــاهده كرديم مش طي تصاوير اخيري كه مش

يوزپلنگ آسيايي افزايش يافته است.
ــازمان حفاظت محيط زيست با بيان اين كه آمار  رئيس س
جديدي از تعداد يوزپلنگ آسيايي نداريم ولي تصاوير خوبي را 
ــاهد بوديم، يادآور شد: چهار يوزپلنگ در چهارتصوير اخيراً  ش
ــاهده شده است كه اميدواريم در جهت حفاظت اين گونه  مش

استمرار داشته باشيم.
ابتكار با بيان اين كه هم اكنون تعداد محيطبانان بسيار كم 
ــت، خبر داد: يكي از برنامه هاي سال 93، راه اندازي شبكه  اس

دوربين تله و سنجش از راه دور است.

ــتي وزارت آموزش و پرورش  مديركل سالمت و تندرس
ــواد بهداشتي دانش آموزان  با بيان اين كه به دنبال افزايش س
ــالمت در ــفيران س ــكل س ــدازي تش ــتيم، از راه ان  هس

 دبيرستان ها خبر داد.
ــنا با بيان اين كه  ــن ضياءالديني در گفت وگو با ايس حس
ــت ياران را در دوره ابتدايي و  ــكل بهداش ــن تش ــش از اي پي
ــتيم، افزود: امسال  ــگامان را در دوره متوسطه اول داش پيش
ــالمت را در دوره متوسطه  ــكل سفيران س براي اولين بار تش

راه اندازي مي كنيم.
وي با اشاره به اين كه شعار امسال سازمان جهاني بهداشت، 
ــب با اين شعار،  خودمراقبتي بود، ادامه داد: قصد داريم متناس
سواد بهداشتي دانش آموزان را افزايش دهيم تا آنها نيز بتوانند 

آموخته هاي خود را به خانواده هايشان منتقل كنند.

 آموزش امدادگري به دانش آموزان كالس هشتم
ــور  معاون دانش آموزي جمعيت جوانان هالل احمر كش
ــان كمك هاي امدادي و اوليه را در قالب طرح  گفت: نوجوان

دادرس مي آموزند.
ــان اين كه طرح  ــنا با بي ــعيد بابايي در گفت وگو با ايس س
دادرس مخفف «دانش آموز آماده در روزهاي سخت» است، 
ــابقه اي تحت عنوان المپياد  افزود: در پايان طرح دادرس مس
ــر و  ــتان ها در دو بخش پس در ميان تيم هاي برگزيده شهرس
ــن دوره از المپياد از چهاردهم تا  ــود كه اي دختر برگزار مي ش

بيست و هفتم شهريور برپا خواهد شد.
به گفته وي، سال گذشته 600 هزار دانش آموز پايه سوم 
ــال اين طرح  ــركت كردند كه امس راهنمايي در اين طرح ش

متعلق به دانش آموزان سال هشتم خواهد بود.

ــركل دفتر ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان   مدي
ازابالغ آيين نامه مراكز مشاوره ازدواج و خانواده، پيش از آغاز هفته 

ازدواج خبر داد.
 بهمن بهمني در گفت وگو با ايسنا، درباره طرح جامع ساماندهي 
امور جوانان، افزود: اين طرح محورهاي مختلفي دارد كه از جمله 
آنها به تحقق وام ازدواج مي توان اشاره كرد. همچنين ارائه كارت 
ــاجد از محورهاي  جهيزيه به زوج ها و طرح آموزش زوج ها در مس
ــت.وي با اشاره به برخي از طرح هاي  ــاماندهي ازدواج اس طرح س
ــته اظهار كرد: برخي از آنها فقط در حد حرف بوده،  ازدواج در گذش
اما زمينه هاي اجراي برخي ديگر فراهم شده، ولي به مرحله نهايي 
ــنهادي 9گانه ازدواج از طرح هاي  ــيده است. مثال بسته پيش نرس

دولت قبل است كه عناصر خوبي در آن ديده شده است.

 پرداخت 80 هزار فقره وام ازدواج در يك ماه گذشته
ــيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت:  رئيس كميس
ــي كه رسيده، بانك ملي از عيد فطر تاكنون 50هزار  طبق گزارش

ــهيالت ازدواج را به  ــده تس ــپه 30 هزار پرون ــده و بانك س  پرون
سرانجام رسانده اند. 

ــر، غالمرضا تاجگردون افزود: با وجود كمبود   به گزارش مه
منابع مالي براي پرداخت وام ازدواج، بانك ها با تغيير اولويت هاي 
ــا، ارائه  ــوي بانك ه ــن جابه جايي مصارف از س ــود و همچني خ

تسهيالت قرض الحسنه به جوانان را از سر گرفته اند.
ــاي اوليه  ــا و پيش بيني ه ــه در برآورده ــان اين ك ــا بي وي ب
ــنه  ــزار ميليارد تومان براي منابع قرض الحس ــي حدود ده ه رقم
ــان كرد: هم اكنون يك پنجم اين منابع  ــده بود، خاطرنش ديده ش
ــت و به همين دليل، وقتي منابع يك پنجم باشد،  محقق شده اس
ــر دوش دولت نهاده هم عملياتي  ــال تعهداتي كه قانونگذار ب عم
نمي شود. تاجگردون با تاكيد بر اين كه بانك ها در همان حد منابع 
ــروع به پرداخت تسهيالت ازدواج  ــنه موجود خود ش قرض الحس
ــده  ــروع ش كرده اند، اظهار كرد: همين كه پرداخت وام ازدواج ش
ــام مي دهند،  ــن پرداخت ها را انج ــا طبق اولويت ها اي  و بانك ه

خوب است.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست:

سياست هاي شكار بازبيني مي شود

سفيران سالمت به دبيرستان ها مي روند

ابالغ آيين نامه مراكز مشاوره ازدواج و خانواده

ساالنه 250 هزار شناسنامه المثني 
در كشور صادر مي شود

 مديركل اسناد هويتي سازمان ثبت احوال كشور با بيان اين كه 
ساالنه 250 هزار شناسنامه المثني در كشور صادر مي شود، گفت: 
ــنامه مكانيزه و  ــور، شناس هم اكنون 26/5 درصد از جمعيت كش

73/5 درصد شناسنامه جلد قرمز قديمي دارند.
ــنا، افزود: صدور  ــن اسماعيلي در گفت وگو با ايس  محس
ــت؛ بلكه ــي از فقدان نيس ــه ناش ــنامه  المثني هميش  شناس

 20 تا 25 درصد از آن به دليل تعويض شناسنامه براي اصالح 
مشخصات صادر شده است كه شناسنامه قبلي آنان از درجه 

اعتبار ساقط شده است.
 وي عنوان كرد: هم اكنون جمعيت زنده كشور77 ميليون 
ــنامه  ــت كه 6/5 ميليون نفر داراي شناس و 769 هزار نفر اس
المثني هستند.  اين مقام مسئول درباره صدور شناسنامه هاي 
ــال، ــال 89 تا تير امس ــرد: از س ــان ك ــز خاطرنش ــد ني  جدي

ــنامه  جديد با ويژگي هاي  ــت ميليون و 600 هزار شناس  هف
ــت و به طور متوسط ساالنه دو  ــده اس امنيتي و چاپي صادر ش

ميليون و 300 هزار جلد شناسنامه جديد صادر مي شود.
 اسماعيلي تاكيد كرد: فراخواني براي صدور شناسنامه هاي 
جديد وجود ندارد و هر فردي كه براي تعويض يا اعالم فقدان 
مراجعه مي كند از اين نوع شناسنامه ها دريافت مي كند. براي 
مواليد نيز شناسنامه هاي نوع جديد صادر مي شود و افراد زير 

15 سال داراي شناسنامه جديد هستند.

ــتان حدود سه  ــهريور و تابس با توجه به اين كه تا پايان ش
ــه گروه از رانندگان  ــت س هفته باقي مانده بايد در نظر داش
بيشتر در معرض خطر قرار دارند؛ گروه اول رانندگاني هستند 
ــهري را تجربه مي كنند،  كه براي اولين بار رانندگي برون ش
ــتر  اين رانندگان چون تجربه رانندگي در جاده را ندارند بيش
ــتند  در خطر تصادف قرار دارند. گروه دوم نيز رانندگاني هس
كه سفر را با خودرويي كه تجربه رانندگي با آن را ندارند، آغاز 
ــد. اين افراد به قول معروف قلق رانندگي با خودروي  مي كنن
ــلط  ــد به همين دليل هنگام بروز خطر تس ــود را نمي دانن خ
زيادي به خودرو نداشته و حادثه ساز مي شوند. گروه سوم نيز 
ــتند كه رانندگي در جاده هاي جديد  رانندگان حرفه اي هس

ــتن  ــناخت نداش را تجربه مي كنند. اين افراد نيز به دليل ش
ــبت به جاده،محيط و رفتار رانندگان بومي بيشتر از ديگر  نس
ــه همين دليل اين  ــرض خطر قرار دارند، ب ــدگان در مع رانن

رانندگان بايد با آگاهي و هوشياري كامل به سفر بروند.
ــرده كه عامل  ــه ثابت ك ــت كه تجرب ــن درحالي اس اي
ــش تصادفات دارد. ــاني نقش تعيين كننده اي در كاه انس

ــتر از قبل مورد توجه  ــد آموزش رانندگان بيش ــن باي بنابراي
ــت و  ــئوالن قرار گيرد، زيرا اكنون آموزش ها موثر نيس مس
ــي دارد،در واقع آموزش  ــتر جنبه تبليغات مي توان گفت بيش
زماني مناسب است كه راننده بدون حضور پليس نيز قوانين 

را رعايت كند.

توصيه به آخرين گروه از مسافران تابستاني

ــس راهنمايي و رانندگي  ــكندر مومني، رئيس پلي اس
ــت از افزايش توان يك  ــروي انتظامي نيز در اين نشس ني
سومي پليس راهور در روزهاي پاياني تعطيالت تابستاني 
ــفرها و  ــرد: پليس به منظور كنترل س ــراز ك ــر داد و اب خب

افزايش ايمني تمهيدات ويژه اي تا پايان تابستان دارد.
وي با بيان اين كه در اين راستا توان پليس راهور يك 
ــد: يكهزار تيم گشت در قالب  ــوم افزوده شد، ياد آور ش س
5000 نيروي پليس به نيروهايمان اضافه شد و بالگردها 

نيز با توان بيشتري به كمك پليس راهور مي آيند.
ــي نيروي انتظامي  ــس پليس راهنمايي و رانندگ رئي
ــرعت و سبقت غيرمجاز و واژگوني ناشي از خستگي و  س
خواب آلودگي راننده را بيشترين علت تصادفات رانندگي 
ــهريور ماه اعالم و بيان كرد:  از مردم مي خواهيم كه  در ش
ــخصي براي رفت و  ــام مهرماه كمتر از خودروي ش در اي

آمد در شهر استفاده كنند.
وي با اشاره به كاهش 4/6 درصدي آمار تلفات حوادث 
ــرد:  پيش بيني ما اين  ــي تا پايان تيرماه، عنوان ك رانندگ
ــت كه تا پايان نيمه نخست امسال تصادفات رانندگي  اس
ــته باشد. مومني درباره آتش  كاهش 3 تا 4 درصدي داش
ــوزي خودروها در محورها و دير رسيدن دستگاه هاي  س
امدادي به محل نيز به ايسنا گفت: آتش سوزي خودروها 
يكي از چالش هاي مهمي است كه بايد به آن توجه شود، 
ــده  ــفانه همانطور كه بارها نيز به آن پرداخته ش اما متاس
ــور وجود ندارد  متولي واحدي براي امداد و نجات در كش
ــاني و هالل احمر در اين  ــه حوزه اورژانس، آتش نش و س

حوزه فعالند.

افزايش توان پليس راهور در شهريور
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انتقال حاج صفي به فوالم منتفي شد

ــان حاج صفي، هافبك چپ پاي تيم  ــفر ده روزه احس س
ملي بي ثمر  ماند. حاج صفي به دليل مساله اي كه اشتباه اداري 
ــاز ماند. با توجه  ــت از عقد قرارداد با فوالم ب ــده اس عنوان ش
ــوب  ــپاهان بازي كرده بازيكن آزاد محس ــه اين كه او در س ب
ــاالت اروپايي بايد به  ــام مهلت نقل و انتق ــود و با اتم نمي ش

ايران باز گردد.  /  ورزش سه
تساوي اوساسونا بدون ايراني ها

ــپانيا با  ــته 2 اس هفته دوم فصل جديد رقابت هاي ليگ دس
برگزاري شش ديدار آغاز شد كه در يكي از حساس ترين بازي ها  
ــا به تساوي يك بر يك رسيد. در  ــونا برابر رئال ساراگوس اوساس
ــش انداخت، ولي  ــا را پي ــن ديدار پدرو در دقيقه  40 ساراگوس اي
ــونا  ــاوي اوساس ــت گل تس دالس كوئواس در دقيقه  94 توانس
ــم انصاري فرد، دو بازيكن  ــاند. جواد نكونام و كري را به ثمر برس
ــادار از  ــگاه ال س ــونا اين بازي را در اتاقي از ورزش ايراني اوساس
ــازى نكونام به تازگي  ــا كردند. كارت ب ــق تلويزيون تماش طري
ــده است و انصاري فرد هم امروز به هواداران اوساسونا  صادر ش

معرفي خواهد شد. /  گل
در انتظار راي پرونده استقالل

راي پرونده شكايت باشگاه استقالل تهران از مهدي رحمتي، 
ــين كعبي بزودي صادر مي شود. علي اكبر  ــوي و حس ايمان موس
ــيون فوتبال با بيان اين  محمدزاده، رئيس كميته اخالقي فدراس
ــكايت باشگاه استقالل از اين سه بازيكن گفت:  جمله در مورد ش
مي خواستيم هفته گذشته راي را صادر كنيم ولي به دليل برگزاري 
ــراي ارائه توضيحات  ــتند ب بازي هاي ليگ، چند بازيكن نتوانس
ــده راي كميته اخالقي  ــا اين حال در چند روز آين ــوند. ب حاضر ش
فدراسيون در مورد مهدي رحمتي، ايمان موسوي و حسين كعبي 

صادر مي شود.
ــتقالل از جواد  ــكايت اس ــيدگي به ش محمدزاده در مورد رس
نكونام نيز گفت: با توجه به اين كه نكونام در ايران حضور ندارد، از 
ــته ايم اگر اطالعاتي در مورد سوء جريان هايي كه ادعا  وي خواس
ــت در استقالل وجود دارد، ارائه كند. البته حضور نداشتن  كرده اس

نكونام مانع از رسيدگي نمي شد.  /   ايرنا
100 ميليارد، قيمت پايه فروش سرخابي ها

ــپوليس و  ــذاري پرس ــر واگ ــارت ب ــروه نظ ــس كارگ رئي
ــا پايان فصل  ــم در نهايت ت ــرد اين دو تي ــوان ك ــتقالل عن اس
ــت: تاكيد مجلس روي  ــن زماني گف ــوند. حس خصوصي مي ش
ــوي  ــت و از س ــپوليس اس ــتقالل و پرس ــازي اس خصوصي س
ــروه نظارت بر  ــئوليت كارگ ــيون اصل 90 مجلس، مس كميس
ــرخابي ها به من واگذار شده است. مشاور  ــازي س خصوصي س
ــازمان  رئيس مجلس درباره نحوه واگذاري اين دو تيم گفت: س
ــازي طبق برنامه پيش مي رود و قرار است كه آنها  خصوصي س
ــالم كنند. من تصور مي كنم حداقل رقم براي  ــم مزايده را اع رق

پايه مزايده با صد ميليارد تومان آغاز شود. /  ايسنا
ايتاليا بدون پيرلو و بالوتلي

ــه آنتونيو كونته  ــا در اولين تجرب ــي فوتبال ايتالي تيم مل
ــان قرار است در ديداري  ــرمربي الجوردي  پوش به عنوان س
ــب گذشته  ــتانه به مصاف تيم ملي هلند برود. كونته ش دوس
ــا هلند را معرفي  ــان تيمش براي رويارويي ب ــامي بازيكن اس
ــرد و نكته جالب اين كه روي نام ماريو بالوتلي كه به تازگي  ك
ــيد. ديگر غايب  ــته، خط قرمز كش از ميالن به ليورپول پيوس
ــن  ــزرگ ايتاليا در بازي با هلند، آندره پيرلو، كاپيتان پا به س ب
ــت. ديدار دوستانه تيم هاي ملي ايتاليا و  ــته اين تيم اس گذاش
ــن نيكوالي شهر باري  ــگاه س ــنبه در ورزش هلند روز پنجش

برگزار خواهد شد.  /  ساكرنت

ــم بحران را دور زد تا نويد  ــپوليس با پيروزي بر صباي ق پرس
ــاي بهتر را به هوادارانش بدهد. بردن صبا در قم از آنجهت  روزه
اهميت داشت كه قرمزها تا قبل از اين، هيچ گاه موفق نشده بودند 
ــت بدهند. اما اين بار با  ــگاه يادگار امام(ره) شكس صبا را در ورزش
ــاندند  ــاه و مهدي طارمي به ثمر رس دو گل زيبايي كه اميد عاليش

اين طلسم شكست. 
ــتباهات بازيكنانش را دليل اصلي اين  علي دايي كاهش اش
پيروزي عنوان كرد و بار ديگر از پرسپوليسي ها خواست در بحران 
به اين تيم كمك كنند. سرمربي قرمزها گفت: ما چند جوان را به 
تيم تزريق كرده ايم و آنها را در كنار باتجربه ها قرار داديم. طبيعتا 
ــان را با هم هماهنگ  ــا بتوانيم اين بازيكن ــه زمان نياز داريم ت ب
كنيم. البته اين كه ما نتوانستيم در ابتداي فصل نتايج قابل قبولي 
ــوم. با اين  بگيريم داليل مختلفي دارد كه نمي خواهم وارد آن ش
ــورد حمايت قرار  ــوتان م ــوي طرفداران و پيشكس حال اگر از س
ــكالت عبور كنيم. اميدوارم در  بگيريم قطعا مي توانيم از اين مش
ــود، راه حل هايي را هم ارائه كنند.  كنار انتقاداتي كه مطرح مي ش
دايي افزود: ما در ابتداي راه هستيم و مي توانيم در بازي هايي كه 
ــزار مي كنيم فاصله خود را با تيم هاي صدر جدول  ــران برگ در ته
كمتر كنيم. البته اين اميدواري را هم داريم كه بازيكنان مصدوم 

هم به جمع بازيكنان ما اضافه شوند و شرايط بهتر از اين شود.
پرسپوليس كه از اسفند سال 91 در تهران به هيچ تيمي نباخته 
است، چهار هفته متوالي در تهران بازي خواهد كرد و اين فرصت 
خوبي است تا امتيازات از دست رفته را جبران كند؛ هفته هفتم با 

ــازي، هفته هشتم با نفت مسجد سليمان، هفته نهم با  تراكتورس
راه آهن و هفته دهم با استقالل صنعتي.

استقاللي ها هم در شش هفته نخست پنج هفته را در تهران 
بازي كردند تا خيلي ها همين بازي هاي خانگي را يكي از داليل 

اصلي صدرنشيني اين تيم بدانند.

 به دنبال بازيكن شش دانگ
ــاره به پيروزي ارزشمند اين  ــت پرسپوليس هم با اش سرپرس
ــم، آن را مرهون اعتماد به نفس باالي بازيكنان عنوان  تيم در ق
كرد. محمد پنجعلي كه با مهر صحبت مي كرد، گفت: با اين كه ما 
چند هفته زير فشار حاشيه ها بوديم، بازيكنان بر اين شرايط غلبه 
ــتر آشنا شده اند؛ بخصوص بازيكنان جوان كه  كرده و با فضا بيش
هميشه تحت تاثير فضاي تيم هاي بزرگي مثل پرسپوليس قرار 
ــان دادند پس از شش هفته از نظر كار گروهي  مي گيرند. آنها نش

به يك درك خوب رسيده اند. 
ــپوليس در ادامه درباره خريد بازيكن خارجي  سرپرست پرس
هم گفت: از يك سو با توجه به محروميت و مصدوميت هايي كه 
ــطه حضور در سه جام  ــوي ديگر به واس برايمان پيش آمده و از س
ــر كادر فني و علي دايي دنبال  ــن كم داريم. به همين خاط بازيك
ــتند. ما هر روز فيلم بازيكنان زيادي را مي بينيم  تقويت تيم هس
ــت. ما يك  ولي تا االن هيچ بازيكني نظر دايي را جلب نكرده اس
ــش دانگ مي خواهيم؛ چرا كه بازيكن معمولي دردي  بازيكن ش

را دوا نمي كند.

 اومانا مي ماند
فدراسيون فوتبال كاستاريكا در نامه اي به باشگاه پرسپوليس 
با اعالم اين كه شرايط مايكل اومانا را درك مي كند، با عدم حضور 
او در تيم ملي آن كشور در مقطع فعلي و ادامه فعاليت با پرسپوليس 
ــيون فوتبال كاستاريكا از باشگاه  موافقت كرد. پيش از اين فدراس
پرسپوليس خواسته بود با توجه به برپايي دور جديد اردوهاي تيم 
ملي اين كشور براي حضور در رقابت هاي آمريكاي مركزي، اومانا 
در روزهاي فيفا (از دوازدهم تا بيست و دوم شهريور) به كاستاريكا 
ــرايطش را براي پائولو وانچوپ،  برگردد. اما پس از آنكه اومانا ش
ــريح كرد، موافقت اين  ــرمربي تيم ملي فوتبال كاستاريكا تش س

مربي را براي همراهي پرسپوليس در اين مقطع گرفت.

 نوروزي قبل از نوروز
ــوروزي با موفقيت انجام  ــل جراحي روي زانوي رضا ن عم
ــه شنبه  ــد. دكتر كيهاني با بيان اين مطلب گفت: نوروزي س ش
ــتراحت  ــد. او به هيچ وجه اس ــتان مرخص خواهد ش از بيمارس
مطلق نخواهد داشت و بالفاصله برنامه هاي فيزيوتراپي را آغاز 
مي كند. دكتر كيهاني درباره زمان بازگشت نوروزي به ميادين 
ــوروز به ميادين  ــپوليس قبل از عيد ن ــم گفت: مهاجم پرس ه
ــا به هواداران  ــردد و اين هديه اي از طرف م ــال باز مي گ فوتب
ــيار اميدوارم او مثل روز اول بازي كند و  ــپوليس است. بس پرس
ــته بيمار من بود و شنبه شب گلزني  ــاه كه در گذش مانند عاليش

كرد، براي پرسپوليس گل بزند.

اميد عاليشاه  و مهدى طارمى با گل هايى كه در ورزشگاه يادرگار امام به ثمر رساندند پرسپوليس را از يك بحران خارج كردند/عكس: تسنيم

بازگشت اميد به اردوى پرسپوليس
دايي: بازيكنان جوان تيم من به زمان نياز دارند

آغاز خوب واليبال ايران در جام جهانى

آرزوي صعود با عبور از صرب ها
تيم ملي بسكتبال براي راهيابي به دور دوم رقابت هاي جهاني مصمم است

ادامه از صفحه اول
ــان  ــر ملي پوش ــا براب ــي ايتالي ــم مل ــت تي ــا شكس ام
ــايت ها و  ــران بازتاب خوبي براي اين تيم در س ــال اي واليب
ــايت روزنامه  ــت. س ــور نيز نداش خبرگزاري هاي اين كش
ــد از باخت 3 بر يك  ــپورت بع ــر ايتاليايي گازتا دلوا اس معتب
ــي  ــان را بررس ــت الجوردي پوش ــا ابعاد فني شكس ايتالي
ــيدن به  ــده الزم براي رس ــد اي ــا را فاق ــم ايتالي ــرد و تي  ك

پيروزي دانست.

ــابقه ايتالياـ  ايران مي خوانيم:  در ادامه مطلب بعد از مس
ــت و قهرمان آسيا  ــبي براي پيروزي نداش ايتاليا ايده مناس
ــيار مقتدرانه بازي را اداره كرد و به سمت پيروزي پيش  بس
ــا را براحتي  ــرمربي ايتالي ــم مائورو بروتو س ــرد. ايران تي ب

تحت تاثير بازي خودش قرار داد.
ــازي رده بندي ليگ جهاني  ــا ايتاليا به ب خبرگزاري آنس
اشاره كرد و نوشت: ايران انتقام بازي رده بندي ليگ جهاني 

را از ايتاليا گرفت.

ــتان مقابل آرزوهاي بسكتبال ايران در راه  امروز صربس
ــكتبال قرار گرفته  صعود به مرحله دوم بازي هاي جهاني بس
ــت اين تيم يعني راه تيم ملي براي راهيابي به  ــت. شكس اس

جمع 16 تيم برتر جهان 50 درصد هموار شده است.
ــكتبال با اميد  ــي بس ــاي جهان ــن دوره بازي ه هفدهمي
شكست دادن صربستان و مصر براي تيم ملي بسكتبال آغاز 
ــد و امروز در نخستين گام از فرصت هاي پيش رو، ايران به  ش
مصاف صربستان مي رود.هر چند ساشا جورجوويچ، سرمربي 
جديد صرب ها الزمه ثبات را در عبور از مسابقه هاي گروهي 

با تعيين اولويت هاي رقابت هاي جهاني در اسپانيا مي بيند.
ــاي روز اول درباره تيم  ــچ بعد از پايان رقابت ه جورجووي
ملي ايران گفت: بازي سختي خواهيم داشت. ايران براي به 
ــت آوردن مجوز صعود به دور دوم انگيزه مناسبي دارد و  دس

برابر ما به آب و آتش مي زند.
صرب ها در اين دوره تئودوسيچ باتجربه را در بازي سازي 
دارند و رادوليجا با 213 سانتي متر قامت از اميدهاي آنها براي 
مبارزه با حامد حدادي است. اين مسابقه ساعت 18 امروز به 

وقت تهران برگزار مي شود.
ايران بازي هاي جهاني بسكتبال را بامداد يكشنبه با ديدار 
ــان رقابت ها آغاز كرد و 90 بر 60  ــپانيا ميزب افتتاحيه برابر اس
مغلوب يكي از مدعيان جام شد. تيم ملي در طول اين مسابقه 

نتوانست از دست برادران گسول در بازي زير سبدها خالص 
ــود و حضور حامد حدادي هم تيمي سابق مارك گسول در  ش
ــمانخراش هاي دو تيم را جذاب كرده بود.  ممفيس، تقابل آس
ــت  حدادي با 15 ريباند باالتر از تمامي ريباندرهاي روز نخس
ــول در بخش امتيازآورترين بازيكن با  ايستاد و پــــائو گس

33 امتياز بهترين شد.
ــتر  ــتوانه الزم در بيش ــد، ايران بدون پش ــالوه بر حام ع
موقعيت ها چشم به حمالت انفرادي مهدي كامراني و صمد 
ــق بازي روبه جلو  ــي دوخت و هر چقدر دقاي نيكخواه بهرام

مي رفت سنگيني در نوع حركت بازيكنان مشهود بود.
ــلوونيايي تيم ملي بعد از  ــرمربي اس ممي بچيروويچ، س
ــاس محاسبات و روي  ــپانيا گفت: تيم ايران براس بازي با اس
ــانس صعود به دور دوم را دارد و بايد تالش كنيم در  كاغذ، ش
هر مسابقه براي برد به ميدان برويم؛ هر چند فشاري روي ما 

براي صعود به دور دوم نيست.
ــرمربي تيم ملي اسپانيا با اشاره به  خوان آنتونيو اورنگا، س
حضور ِسرجيو ايباكا و فيليپه ِريس روي نيمكت گفت: توزيع 
زمان بازي در بين بازيكنان با هم متفاوت است و من در اين 
ــتري  ــح دادم به بازيكنان اصلي تيم، بازي بيش ــدار ترجي دي
بدهم. ايران در نيمه اول مشكالتي را در دفاع براي ما بوجود 

آورد كه در نيمه دوم اين مشكل را برطرف كرديم.

ايران نايب قهرمان ليگ جهاني كاراته شد
ــوان نايب قهرماني پنجمين مرحله  تيم ملي كاراته ايران عن
ليگ جهاني كاراته وان ژاپن را از آن خود كرد. در پنجمين مرحله 
ــه وان ژاپن كه با حضور 319 كاراته كا از 45  ــگ جهاني كارات از لي
ــور برگزار شد، در رده بندي مجموع تيم ژاپن با ده مدال طال،  كش
ــت قرار گرفت، تيم ملي ايران با  پنج نقره و ده برنز در مكان نخس
كسب سه طال، دو نقره و سه برنز در جاي دوم ايستاد و تيم فرانسه 
ــوم شد. در اين رقابت ها امير مهدي زاده،  با يك طال و يك برنز س

ــنچولي و پگاه زنگنه كاراته كاهاي طاليي ايران بودند.  ايمان س
مهدي زاده در وزن 60 كيلوگرم با پيروزي بر نماينده برزيل عنوان 
ــنچولي هم در وزن 84+ كيلوگرم  ــت آورد. س قهرماني را به دس
ــت داد و  ــارزه فينال حريف تركيه اي را با راي داوران شكس در مب
ــه كاراته كاي وزن 68 كيلوگرم  ــد. ضمن اين كه زنگن قهرمان ش
تيم ملي بانوان نيز در فينال حريفي از تركيه را 2 بر صفر برد تا روي 

سكوي قهرماني بايستد. 



بار ديگر يك حادثه دلخراش از مرگ مسافران قاچاق كه 
ــي آنها ميان خون و آتش در جاده اي دورافتاده و خاكي  زندگ

پايان مي گيرد، تكرار شد.
ــك حادثه  ــنبه بار ديگر ي ــامگاه ش ــه گزارش مهر، ش ب
ــيراز رخ داد و 14 سرنشين  دلخراش در محور بندرعباسـ  ش
ــوزو آتش گرفت  خودروي پژو بر اثر برخورد با خودروي ايس
ــعله هاي  ــان و راننده خودروى پژو ميان ش ــافر افغ و 13 مس

آتش جان باختند.
ــاعت  ــاط با اين حادثه گفت: س ــدار داراب در ارتب فرمان
ــوي خودرو هاي عبوري به مركز  ــنبه اين حادثه از س 23 ش
ــور ماموران و  ــزارش و با حض ــي 110 گ ــاي پليس فوريت ه
امدادگران در محل، معلوم شد راننده يك خودروى پژو 405 
ــرعت زياد در حركت بوده  ــوار كردن 13 تبعه افغان با س با س
ــفانه دچار  ــس از تصادف از روبه رو با يك خودرو متاس ــه پ ك
ــين خودرو به طرز دلخراشي  ــوزي شده و 14 سرنش آتش س
ــان آهن پاره خودرو خارج و به  ــاد آنها از مي جان باخته و اجس

پزشكي قانوني منتقل شد.
ــتان داراب  ــت: اين تصادف در شهرس ــم پور گف حميد قاس
مقابل شهر دوبرجي رخ داد و بررسي ها معلوم كرد اين مسافران 
غيرقانوني عازم شيراز بوده اند كه حادثه رخ داده است.در پي اين 
ــكيل شد و موضوع در دستور كار ماموران  حادثه پرونده اي تش
قرار گرفت تا مشخص شود اين مسافران قاچاق در كدام يك از 

شهر ها سوار خودرو شده اند تا به شيراز منتقل شوند.
ــران غيرقانوني، اين  ــاي حامل مهاج تصادف خودروه
ــار جاده اي را به  ــا بخش قابل توجهي از حوادث مرگب روزه

ــي كه معموال با تعداد زياد  ــت؛ حوادث خود اختصاص داده اس
قربانيان همراه است و اين قربانيان نيز مهاجراني هستند كه 
ــتن زندگي بهتر، خانه و خانواده شان  به قصد يافتن كار و داش
ــا پرداخت مبالغ  ــايه را رها كرده و ب ــورهاي همس را در كش
هنگفت به قاچاقچيان انسان، خود را به دست آنها مي سپارند 

تا راهي ايران شوند.
ــد مجبورند در  ــه مقــــــص ــيدن ب ــراي رس ــا ب آنه
ــوند كه گنجايش  ــوار خودرو هايي ش گروه هاي بزرگ س
ــين ها براي رسيدن  ــرعت زياد اين ماش چنداني ندارند و س
ــم مي زند كه از  ــيار حوادثي را رق ــد، در موارد بس ــه مقص ب

ــتان هاي  ــوادث جاده اي بخصوص در اس مرگبارترين ح
شرقي كشور به شمار مي رود.

ــون چند نفر از مهاجران  ــار دقيقي درباره اين كه تاكن آم
ــان باخته اند،  ــتان ج ــات جاده اي اس ــي در تصادف غيرقانون
دردست نيست، اما در سال هاي اخير، ده ها تصادف مرگبار در 
محورهاي زابلـ  زاهدان ؛ سراوانـ  خاش و چابهارـ  پيشينـ  
ايرانشهر رخ داده كه در آن خودروهاي حامل اتباع افغان دچار 
حادثه شده و آخرين تصادف مشابه نيز بيست و دوم مرداد در 
ــراوان به خاش رخ داد كه 11 نفر جان باختند كه  خروجي س

هفت نفر از آنها از اتباع افغان بودند.
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حادثه در جهان   14 مسافر غيرقانوني پژو در آتش سوختند
اين حادثه در جاده بندر عباس - شيراز بر اثر تصادف رخ داد 

واژگوني كشتي مهاجران در ليبي 
ــتي حامل يكصد مهاجر ليبيايي در نزديكي آب هاي  كش
ــد و از سرنوشت مسافران آن اطالعي در  طرابلس واژگون ش
ــت نيست.يكي از مقام هاي گارد ساحلي ليبي اعالم كرد  دس
ــده را در 50  ــناور يادش ــازمان، بقاياي ش كه نيروهاي اين س
كيلومتري شرق طرابلس يافته اند. عبدالطيف محمد، آماري 
از كشته شدگان احتمالي اين حادثه ارائه نكرد، اما گفت شمار 

مسافران احتماال صد نفر بوده است.
ــاحلي براي يافتن افراد ناپديد  ــتجوي امدادگران س جس

شده، ادامه دارد. / ايرنا 
 انفجار در ساختمان 4 طبقه در پاريس

ــاختمان چهارطبقه در پاريس، جان يك  انفجار در يك س
كودك را گرفت و تعدادي نيز زير آوار گرفتار شدند.

ــاني پاريس در  ــخنگوي اداره آتش نش گابريل پالس، س
ــان ها به محل اعزام  اين باره گفت: در پي اين حادثه آتش نش
ــد يك كودك، از  ــده و  ده نفر مجروح حادثه را همراه جس ش
ــد به پزشكي قانوني انتقال يافت و  زير آوار خارج كردند. جس

مجروحان نيز به بيمارستان منتقل شدند.
ــتور  ــه با حضور در محل انفجار، دس ــور فرانس وزير كش
ــق در اين زمينه را صادر كرد. برخي خبر گزاري ها علت  تحقي

انفجار را نشت گاز اعالم كرده اند. / ايرنا

مردي كه سه سال پيش در پي اختالف ملكي، فردي را با 
شليك گلوله كشته بود، روز گذشته دستگير شد.

ــن باره به جام جم  ــهر در اي ــتان بوش فرمانده انتظامي اس
ــيدگي به اين پرونده اوايل ارديبهشت سال 1390  گفت: رس
ــتور كار پليس آگاهي  ــي تيراندازي منجر به جرح در دس در پ

شهرستان دشتي قرار گرفت.
ــي از محله هاي  ــا حضور در يك ــوران انتظامي ب مام
ــاله اي به نام  ــاهده كردند مرد پنجاه س بخش كاكي مش

عبدالحسين بر اثر شليك گلوله زخمي شده است.
ــردار حيدر عباس زاده افزود: با انتقال فرد مجروح به  س
ــاهدان حادثه معلوم شد ضارب با  ــتان و تحقيق از ش بيمارس
مرد مجروح بر سر خريد و فروش ملك اختالف داشته و روز 
ــال، افرادي را كه در  ــه پس از زخمي كردن مرد ميانس حادث

تعقيبش بودند، با سالح تهديد و فرار كرده است.
ــلح تحت  ــتور قضايي، ضارب مس ــد: با دس وي يادآور ش
تعقيب پليس قرار گرفت و جستجو ها براي دستگيري 
ــك ماه، مرد  ــا اين كه پس از ي ــت ت وي ادامه داش

زخمي در بيمارستان جان باخت.
فرمــــانده انتظامي استان بوشهر يادآور شد: 

جستجو براي دستگيري عامل جنايت ادامه داشت تا اين كه 
ــال پس از زمان حادثه، روز هاي پاياني هفته گذشته،  ــه س س
ــهر بازگشته و  ماموران اطالع يافتند قاتـــل فراري به بوش
ــتان بـــــرازجان مخفي  در خانه يكي از اقوامش در شهرس

شده است.
با به دست آمدن اين اطالعات، كارآگاهان جنايي با اعزام 
به محل روز گذشته قاتل فراري را دستگير كردند.عباس زاده 
گفت: در بازرسي از مخفيگاه متهم، يك قبضه سالح كالش، 

چهار تيغه خشاب و 219 فشنگ جنگي كشف شد.
ــال اعتراف و درباره  متهم در بازجويي به قتل مرد ميانس
انگيزه اش عنوان كرد: در پي اختالف ملكي نتوانستم مشكلم 
ــل كنم. بنابراين تصميم به انتقام از او گرفته و  ــا مقتول ح را ب
ــويش شليك كردم. در مدت فرار يك بار نيز با ماموران  به س
ــهر چغادك كه قصد دستگيري ام را داشتند، درگير شدم و  ش

با تيراندازي به آنها فرار كردم.
ــم، تحقيقات تكميلي از  ــدور قرار قانوني براي مته با ص

وي ادامه دارد.

دستگيري قاتل مسلح پس از 3 سال فرار
ــتاني  ــردي كه هنگام كوهپيمايي در ارتفاعات كوهس م
ــدران به دره  ــتان مازن ــتان تنكابن اس ــه شـــهرس هلوكل
ــايي از مرگ  ــرده بود، به طرز معجزه آس ــقوط ك يخچالي س

حتمي نجات يافت.
ــي اميريان شصت و دو ساله روز  به گزارش جام جم، موس
جمعه هفتم شهريور ساعت 4 بامداد به گروهي از كوهنوردان 
ــتند، ملحق شد.  كه قصد عزيمت به ارتفاعات هلوكله را داش
ــات، وي به قصد  ــاعت كوهپيمايي در ارتفاع ــس از چند س پ
ــروه را ترك كرد. هنوز  ــتانش گ تماس تلفني با يكي از دوس
مسافت كوتاهي را طي نكرده بود كه ناگهان زير پايش خالي 

شد و به يك يخچال طبيعي سقوط كرد.
ــوش بود و وقتي  ــاعت بي ه ــي اين حادثه، او يك س در پ
ــمانش را باز كرد، ديد روي تخته سنگي افتاده و بسختي  چش
تكان مي خورد. دست و پايش آسيب ديده بود و قدرت حركت 
ــنگ نيز در جايي قرار گرفته بود كه با هر  ــت. تخت س نداش
ــود و وي به درون دره  ــت از جا كنده ش ــت امكان داش حرك

ــقوط كند. او چند بار همراهانش را صدا زد، اما كسي فرياد  س
او را نمي شنيد.

او متوجه گوشي تلفن همراهش شد و از يكي از دوستانش 
ــت و كلمات نامفهومي را  ــا صداي بريده بريده كمك خواس ب

درباره كوهستان بر زبان آورد و تلفن همراهش قطع شد.
ــي پس از اين تماس تالش كرد با او ارتباط  ــت موس دوس
ــت و سراغ  ــي در خطر اس برقرار كند. او احتمال داد جان موس
ــتان شد و از  ــي رفت و همراه آنها راهي كوهس فرزندان موس
ــتان و هالل احمر تنكابن براي يافتن وي  امدادگران كوهس
كمك خواست.وقتي آنها به دامنه ارتفاعات رسيدند، مشاهده 
كردند گروه هاي امداد و نجات و هالل احمر خود را به منطقه 
كوهستاني رسانده اند و به كمك تعدادي از جوانان روستا، در 

جستجوي مرد سالخورده هستند.
ــتان را جستجو كردند و او را كه  ــاعت كوهس آنها هفت س
ــده بود، يافتند و به بيمارستان انتقال دادند.  بشدت زخمي ش

حال مرد مصدوم رضايت بخش اعالم شده است.

نجات مرد سالخورده در كوهستان 

شيادان، خريداران كيسه طال را در جنگل رها كردند
دو مرد شياد كه به بهانه فروش سكه هاي طال خريداران 
ــوي پليس  ــانده و در آنجا رها كردند، از س ــه جنگل كش را ب

شهرستان بوانات استان فارس دستگير شدند. 
فرمانده انتظامي شهرستان بوانات در اين باره به جام جم 
ــته مردي با حضور در پليس آگاهي با ارائه  گفت: هفته گذش
ــكايتي عنوان كرد قصد خريد سكه هاي طالي قديمي را  ش
داشتم كه با دو مرد آشنا شدم. آنها پس از مالقات با من چند 
ــان دادند و پس از اطمينان از واقعي بودن آنها  ــكه طال نش س

تصميم به خريد گرفتم.
ــه حاوي سكه ها را  ــاكي افزود: روزي كه قرار بود كيس ش
ــون تومان از من  ــندگان طال 35 ميلي تحويل بگيرم، فروش
گرفتند و با صحنه سازي مبني بر اين كه خودروي آنها سرقت 

شده است، مرا در جنگل رها كرده و متواري شدند. 
ــكيل پرونده  ــي رزمجويي افزود: با تش ــرهنگ رجبعل س
ــتگيري دو كالهبردار  ــتور قضايي تحقيقات براي دس و دس
فراري آغاز و دو روز پيش متهمان هنگامي كه قصد داشتند از 

فرد ديگري كالهبرداري كنند، شناسايي و دستگير شدند. 
وي يادآور شد: متهمان در پليس آگاهي به كالهبرداري 
از شاكي اعتراف كردند و يكي از آنها درباره شيوه كالهبرداري 
ــتم ابتدا چند سكه طال را با ادعاي اين كه  گفت: من و همدس
هنگام حفاري در مزرعه آن را يافته ايم به شاكي نشان داده و 

او وسوسه شد سكه ها را بخرد.
ــكه ها  ــاكي وقتي براي خريد س ــرد: ش ــم اضافه ك مته
ــتم وانمود كرد  ــد، پول را از او گرفتيم و همدس ــه جنگل آم ب
ــته و محل را ترك كرد  ــكه هاي طال را درون خودرو گذاش س
ــاعتي بعد با حضور در محل قرار عنوان كرد در ميانه راه  و س
ــارقان به وي حمله كرده و خودرو را همراه كيسه هاي طال  س
ــاكي پرونده و  ــه كرد: با اين روش ش ــم اضاف دزديده اند.مته
ــا را در جنگل رها كرده و  ــر را فريب داده و آنه ــد نفر ديگ چن

متواري مي شديم. 
ــان، تحقيقات تكميلي  ــا صدور قرار قانوني براي متهم ب

از آنها ادامه دارد.

ــراب – تبريز و  ــن در محور س ــادف خوني ــي دو تص  در پ
ــته و 11 نفر  ــتان نكا، هفت نفر كش جاده هزار جريب شهرس

زخمي شدند.
ــتان سراب در ارتباط با وقوع اين    فرمانده انتظامي شهرس
ــاعت 21 شامگاه هشتم  شهريور  ــانحه به جام جم گفت:  س س
ــي 110  ــا مركز فوريت هاي پليس ــاس مردمي ب ــي تم و در پ
ــادف رانندگي در محور  ــور در جريان وقوع تص ــوران راه  مام
ــاهده كردند  ــراب – تبريز قرار گرفتند و با اعزام به محل مش س
تصادف ميان يك دستگاه خودروي پرايد با تريلي رخ داده است. 
ــزود:  ماموران براي نجات  ــرهنگ محمد جعفر زاده اف  س
ــده از اورژانس و   ــون ش ــد واژگ ــودروي پراي ــينان خ سرنش

ــزام امدادگران به محل   ــتند و با اع ــاني كمك خواس آتش نش
ــينان خودروي پرايد  ميان  ــاهده كردند چهار نفر از سرنش مش

آهن پاره هاي خودرو گرفتار شده اند. 
ــينان خودرو را  ــاد سرنش ــد: امدادگران اجس  وي يادآور ش
كه در اين تصادف شديد جان باخته بودند، خارج و به پزشكي 
قانوني منتقل كردند.فرمانده انتظامي شهرستان سراب افزود: 
ــي  ــان پليس راهور در محل حادثه و بررس با حضور كارشناس
ــد، علت اين حادثه انحراف به چپ خودروي  موضوع معلوم ش
پرايد بوده بوده است.در حادثه اي ديگر در جاده نكا و واژگوني 
ــه نفر كشته و 11 نفر ديگر زخمي  ــتگاه ميني بوس س يك دس

شدند و به مراكز در ماني انتقال يافتند.

7 كشته در2 تصادف خونين 

4 گردشگر در كام درياچه
ــه درياچه  ــواري ب ــه براي قايق س ــر جوان ك ــار پس چه

گردشگري نئور استان اردبيل رفته بودند، غرق شدند.
به گزارش واحد مركزي خبر، بخشدار هير اردبيل در اين 
باره گفت: اين حادثه شامگاه هشتم شهريور امسال هنگامي 
ــگري  ــه جوان با قايق پارويي به درياچه گردش رخ داد كه س

نئور رفتند و دقايقي بعد قايق آنها پر از آب شد.
ــعي مي كردند  ــينان قايق س ــن عابد افزود: سرنش حس
ــل كنند، اما  ــاحل منتق ــي و آن را به كنج س ــق را خال آب قاي
ــان كه كنار ساحل  اين كار غيرممكن بود و يكي از دوستانش
ــد و با يك قايق  ــود، متوجه كمك خواهي آنها ش ــتاده ب ايس
ــتانش را  ــاند تا بتواند دوس ــي خود را به نيمه درياچه رس پدال
ــات دهد كه قايق او نيز به دليل وزش باد، واژگون و او در  نج

درياچه غرق شد.
ــوان ديگر نيز  ــه ج ــد: در ادامه تالش س ــادآور ش وي ي
ــه سرنشين  بي نتيجه ماند و قايق آنها نيز به زير آب رفت و س

قايق آسيب ديده نيز غرق شدند.
ــدن  مردي كه از آن حوالي عبور مي كرد با ديدن غرق ش
دو قايق، موضوع را به امدادگران اطالع داد و تالش آنها نيز 
ــدن  ــر جوان بي نتيجه ماند. با غرق ش براي نجات چهار پس
ــر جوان امدادگران همچنان در تالش براي يافتن  چهار پس

اجساد آنها هستند.
اين گزارش حاكي است، دو نفر از فوت شدگان برادر و دو 

نفر ديگر از دوستان آنها و پسرعمو بودند.
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مكث

ــال هاي گذشته، با افزايش قيمت كاغذ، هزينه هاي  در س
ــاهد كاهش  ــش قيمت كتاب ش ــع اينها افزاي ــاپ و به تب چ
ــران بوده ايم. آمارهاي رسمي  ــمارگان كتاب از سوي ناش ش

كتاب، گواه اين ادعا هستند. 
ــه دليل  ــه ب ــد ك ــران نبودن ــط ناش ــر فق ــرف ديگ از ط
ــمارگان كتاب  ــش ش ــه كاه ــت ب ــادي دس ــائل اقتص مس
ــادي  ــارهاي اقتص ــر فش ــز زي ــردم ني ــه م ــد، بلك  زدن
و مسائلي مانند تورم، نتوانستند كاالي ارزان ولي پربار كتاب 
ــو  ــبدهاي خانوار خود بگنجانند تا يار مهربان از دو س را در س

مهجور شود.
ــاز به كار دولت  ــال بعد از آغ ــرايطي، يك س در چنين ش
ــاد كه همه  ــه معاون فرهنگي وزير ارش تدبير و اميد، در جلس
ــي ميرزايي در جمع  ــتند، نجفعل ــش هم حضور داش مديران
ــاخص ها و نشانه هاي وضعيت كتاب در كشور  خبرنگاران ش

را در هشدار توصيف كرد.
ــت در برخي  ــه دليل صراح ــد وقت اخير ب ــه در چن  او ك
ــه كتاب متهم  ــش با مدير قبلي خان ــه هايش، به تن مصاحب
شده، در اين نشست درحالي كنار مدير قبلي سخن مي گفت 
ــت به صورت غير مستقيم بگويد كه  ــعي داش كه به نوعي س
ــت و نه  ــش نه گله از تالش هاي مديران قبلي اس حرف هاي

ــته، بلكه نشان دادن اين  بي اثر جلوه دادن فعاليت هاي گذش
وضعيت اسفناك است.

ــم را بر مطالبات  ــي گفت تالش اين بوده كه چش ميرزاي
ــاخص هاي خطرناك  ــه ش ــا نگاه ب ــم و ب ــيه اي ببندي حاش
ــمارگان كتاب كه بين 200 تا هزار نسخه است به مسائل  ش

اصلي بپردازيم. 
ــخه به زير هزار نسخه و در  ــمارگان كتاب از 2500 نس ش
ــخه رسيده و شاخص هاي كتابخواني از  مواردي به 200 نس

زمان ناصرالدين شاه هم كمتر است.
ــاب اظهار كرد مطالعات  ــور كه مديرعامل خانه كت آن ط
ــت و بايد در اين زمينه  ــت در زمينه كتاب كم اس علمي درس

كار جدي انجام شود. 
ــت و در  ــفبار اس ــع نقد كتاب در ايران اس ــن وض همچني
ــود. مسلما وقتي يك  ــور اصال نقد نمي ش واقع كتاب در كش
ــي و منفعت گرايانه به  ــازي هاي جعل ــر، به دور از آمارس مدي
ــدار و بازگشت به عصر  ــود مديريتش، چنين صريح از هش س
ــدار را جدي گرفت.  ــخن مي گويد، بايد اين هش ــري س ناص
ــبت به تاثيرات منفي  ــكان نس ــت همان طور كه پزش درس
ــيماي شاه  ــده به س مصرف قليان (اين يادگار اغلب مزين ش

قاجار) هشدار مي دهند. 

پلكى احساس

حاشيه خبر
با خودمان كه خوب تا نكنيم، روزگار ما را تا مي كند.

زلزله كارش را مي كند، ما چه كرده ايم؟
مريم خباز / گروه جامعه

زلزله كه ما ساكنان فالت ايران از شنيدن نامش لرز مي گيريم، 
ــور ماست. از عهد باستان كه چه بناهاي  رويدادي قديمي در كش
ــد و فروريخت تا قرن پنجم  ــطه زلزله سست ش پرهيبت به واس
هجري كه زلزله، تبريز را زير و رو كرد تا در سه دهه اخير كه رودبار 
و منجيل و بعد هم آوج و بوئين زهرا و بم و زرند و اين اواخر ورزقان 
و مورموري را تكاند، زلزله هميشه بيخ گوش ما مردم بوده است. 
زلزله به حدي نزديك ماست كه ماهي در سال نيست كه گوشه اي 
ــتني نلرزد و عده اي را هراسان نكند. اين  از اين فالت دوست داش
رانش زمين به قدري سايه به سايه ماست كه هفته قبل عده اي در 
وايبر به خود اجازه دادند تا از پيش زمينه ذهني مردم سوءاستفاده 
ــر دهند كه البته همان ترس  ــد و از زلزله اي قريب الوقوع خب كنن
نهفته در وجود ما باعث شد خيلي از مردم اين هشدار پوشالي را باور 
كنند. اما صرف نظر از اين حاشيه سازي ها و شوخي هاي مضحك 
ــا نقطه ضعف هاي يك ملت، اين كه بحث هاي مربوط به زلزله  ب
ــيل  ــا اين اندازه با زندگي ما پيوند دارد يعني اين كه ايران پتانس ت
زلزله هاي بزرگ و ويرانگر را دارد كه از عهد باستان تا امروز انتظار 
ــش مي رفته و همچنان مي رود. ديروز معاون بحران مركز  وقوع
مديريت حوادث كشور مثل كسي كه مي خواهد خبري تازه بدهد، 
ــتر قرار دارد،  گفت كه ايران در معرض زلزله هاي بيش از 7 ريش
ــاهد گفته هاي او نيز ارائه آماري بود از زلزله رودبار كه 47 هزار  ش
ايراني را به كام مرگ كشيد، زلزله زرند كه جان 1600 نفر را گرفت 
و زمين لرزه بم كه ما را به سوگ 27 هزار كشته نشاند. اين گفته ها 
ــتيم و فقط تكراري بود بر مكررات، اما با  را البته همه ما مي دانس
اين حال تك جمله هاي روز گذشته اين مقام مسئول قابل  تامل 
بود، آنجا كه گفت بايد براي هر حادثه در كشور بسته هاي مناسب 
سالمت تعريف شود، يا اين كه بايد از برگزاري مانورهاي هيجاني 
بدون هدف و منطق پرهيز شود و اين كه 93 درصد مساحت كشور 
ــهرها همچنان در اين مناطق  در معرض زلزله قرار دارد؛ ولي ش
ــترده مي شوند. اين جمله ها يعني اين كه ما آماده رويارويي با  گس
زلزله نيستيم، يعني اگر روزي زلزله بيايد ما بايد دوباره زير آوارها 
ــت و آشنا و همشهري را از زير سنگ و آجر  ــاد دوس بمانيم و اجس
ــيم. پس خدا كند زلزله نيايد، كه البته اگر بيايد فقط  بيرون بكش
ــت،  طبق طبيعتش عمل كرده، زلزله اي كه ذاتش ويرانگري اس
مثل گردباد كه ماهيتش خروشيدن و تخريبگري است. زلزله چه 
كوچك و چه بزرگ كار خودش را مي كند و از قوانين زمين دستور 
ــا كه در كوچه هاي  ــتيم، م ــرد، اما اين ماييم كه آماده نيس مي گي
باريك و تنگ شهري مثل تهران مجوز ساخت بناهاي مسكوني 
ــش هفت طبقه مي دهيم و ما كه در حاشيه جاده قبال باصفاي  ش
ــم، درست لب دره مشرف به رودخانه، اجازه ساخت برج هاي  فش

بيست طبقه را مي دهيم.

وزش باد در مركز
ديروز: در شمال غرب، دامنه هاي البرز، ارتفاعات زاگرس 
مركزي و مناطقي از جنوب شرق شاهد بارش پراكنده بوديم، 
ــتان  ــواحل درياي خزر در دو اس اما اوج بارش ها مربوط به س

گيالن و مازندران بود.
امروز: پيش بيني مي شود همچنان در سواحل درياي خزر، 
ــد. در ارتفاعات زاگرس  ــته باش بارش هاي رگباري ادامه داش
ــمال غرب هم  ــرق و ش ــات البرز، جنوب ش ــزي، ارتفاع مرك
بارش هاي پراكنده بخصوص در ساعت هاي بعدازظهر تا شب 
ــاعت هايي از شبانه روز شاهد وزش  رخ مي دهد، اما امروز در س

باد و گرد و خاك در مناطق مركزي ايران زمين خواهيم بود.
ــده، تغيير  ــوي طي روزهاي آين ــري: الگوي ج آينده نگ

زيادي نخواهد داشت.

پيشنهاد روز

فاطمه عودباشي /  راديو و تلويزيون

 رسانه ملي با تدارك ويژه برنامه هاي اذانگاهي، لحظات 
ــگ و بويي از  ــا و نيايش را با رن ــاز، دع ــت نم ــاب اذان و وق ن
ــدگان خود مي كند.  ــنوندگان و بينن ــي و اميد تقديم ش زندگ
ــا» برنامه اذانگاهي راديو تهران است  «پنجره اي براي تماش
ــاعت 12 و 30 دقيقه به مدت  ــر روز جز جمعه ها، از س ــه ه ك
 يك ساعت با رويكرد معارفي و اخالقي از اين شبكه راديويي 

پخش مي شود. 
اين برنامه به صورت روزانه با تقديم به يك شهيد و با ياد 
ــهيدان دفاع مقدس آغاز مي شود و در ادامه  و خاطره اي از ش
ــر و همرزمانش  مختصري از زندگي وي از زبان مادر، همس

روايت مي شود.
ــردبيري و تهيه كنندگي اين برنامه را  ــين رهگذر، س نوش
بر عهده دارد. در بخشي از برنامه پنجره اي براي تماشا با نام 
ــيدايي درباره توسل و توكل به خدا و ارزش  كوچه باغ هاي ش
سالمتي، انسانيت، خدا تنها راز دارست و... صحبت مي شود. 
ــي مضاميني همچون  ــاي كهن پارس ــش حكايت ه در بخ
ــوگند دروغ  ــل و ناداني، دروغگويي و س ــم و دانايي، جه  عل

روايت مي شود.
ــتانك در اين برنامه طراحي شده  ــي با عنوان داس بخش
ــودكان كار، اهميت  ــاره دفاع مقدس، بزرگي دنيا، ك كه درب
ــود. در اين  ــنونده ها همراه مي ش ــا ش ــا كتاب ب ــتي ب و دوس
ــي، ديني و دفاع مقدس ــه همچنين كتاب هاي معارف  برنام

 معرفي مي شود.
ــاي برنامه  ــر بخش ه ــم» از ديگ ــم او را مي شناس «من
ــا موضوع  ــي دارد و يك قصه ب ــب قصه گوي ــه قال ــوده ك ب

ــاب، ارج و  ــاف و حج ــمني، عف ــز از دش ــتي و پرهي دوس
ــه اي،  ــگ و ورزش زورخان ــالمندان، روز فرهن  ارزش س
قانونمداري و خدمات شهري، روز جهاني مسجد و بازگشت 

آزادگان روايت مي شود.
ــه  برنام ــي  مذهب ــناس  كارش ــكام،  اح ــش  بخ در 
ــت. در اين  ــنوندگان اس ــرعي ش ــواالت ش ــخگوي س پاس
ــم نماز  ــاره حك ــنوندگان درب ــش هاي ش ــه پرس ــش ب  بخ
ــخ  ــد و... پاس ــد، رابطه بلوغ و رش ــع تقلي ــدون مرج و روزه ب
ــبهات  ــخگوي ش ــن بخش پاس ــع اي ــود. در واق  داده مي ش

شنوندگان است.
ــته كامل معنوي  ــا يك بس ــه پنجره اي براي تماش برنام
ــوي  ــش معن ــخگوي عط ــوده و پاس ــنوندگان ب ــراي ش ب
ــه روزهاي  ــن برنام ــاي جذاب اي ــي از بخش ه ــت. يك اس
ــناس برنامه يكي از امامزاده ها  ــت كه كارش ــنبه اس پنجش
ــارت، ــوم زي ــاره آداب و رس ــد و درب ــي مي كن  را معرف

ــده و نذورات  ــخصيتي كه مدفون ش  زيارتنامه، معماري، ش
مردم صحبت مي كند. 

اين بخش كمك زيادي به شنوندگان مي كند تا اطالعات 
ــد، چرا كه ممكن  ــا امامزاده ها پيدا كنن ــبي در ارتباط ب مناس
ــارت امامزاده ها  ــنوندگان در طول ماه بارها به زي ــت ش اس
ــته باشند،   بروند، بدون آن كه اطالعات كافي درباره آنها داش
ــماني باز  ــا چش ــا مردم ب ــك كرده ت ــه كم ــن برنام ــا اي  ام

به زيارتگاه بروند. 
ــوي قاريان  ــرآن از س ــوره هاي ق ــير س ــت و تفس قرائ
ــش اذان ظهر از ديگر  ــوري، نمايش كوتاه و پخ ــاز كش ممت
ــت كه از طريق اين برنامه تقديم شنوندگان  بخش هايي اس

راديو مي شود.

رضا پورعالي /  گروه ورزش

ــت. هر وقت  ــد فرزند ناتني اين فوتبال اس ــگار تيم امي ان
ــد پاي طلسم چهل و چند وسط  زمان انتقاد كردن فرا مي رس
ــيده مي شود. طلسمي كه هر چهار سال يك بار، با نرفتن  كش
ــود، اما  ــم اميد به رقابت هاي المپيك طوالني تر هم مي ش تي
ــت طوري  ــيون هم حاضر نيس وقت عمل، حتي خود فدراس

برنامه ريزي كند كه اين تيم بدون دغدغه باشد.
داستان تازه تيم اميد، داستان رفتن به بازي هاي آسيايي 
ــت؛ رقابت هايي كه 12 سال از آخرين طالي ايران در آن  اس
مي گذرد. چندي پيش سازمان ليگ برنامه اول تا آخر ليگ را 
ــالم كرد اما در كمال تعجب هيچ تعطيلي براي بازي هاي  اع
ــيايي در نظر نگرفت. انگار نه انگار كه تيم اميد بايد انتظار  آس

يك ملت را با بازي هاي درخشانش برآورده كند.
ــه انتقادهاي  ــين ها در واكنش ب آن زمان فدراسيون نش
ــده گفتند از سرمربي تيم ملي خواسته ايم از هر تيم  مطرح ش
ــا تيمي نگويد بازي هاي  ــر دو بازيكن را دعوت كند ت حداكث
ــون من درآوردي، اگر  ــل كن! بماند كه با اين قان ــا را تعطي م

ــه بازيكن شايسته داشته باشد، سرمربي تيم  يك تيم مثال س
ــي  ــت از انتخاب يك بازيكن اضافي چشم پوش اميد ناچار اس
ــم در تيم هاي خود  ــان دو بازيكن ملي پوش ه ــد، اما هم كن
ــتاره هايي هستند بي جانشين. مهدي شريفي در سپاهان،  س
محسن مسلمان در ذوب آهن، كاوه رضايي در سايپا، مرتضي 

پورعلي گنجي در نفت، يعقوب كريمي در استقالل و...
ــت؛  ــيون فوتبال اس ــه اينها بدتر تهديد اخير فدراس از هم
ــش را در اختيار تيم اميد نگذارد  ــگاهي بازيكنان اين كه اگر باش
بازي هايش 3 بر صفر مي شود. اين تهديد هم مثل آن تصميم 
ــود، نه  ــم حداكثر دو بازيكن به تيم اميد دعوت ش ــه از هر تي ك
ــرايطي كه طبق قوانين فيفا،  ــت و نه قانوني. در ش منطقي اس
ــگاهي فقط در روزهاي فيفا اجازه دارند بازيكنان  تيم هاي باش
ــود را در اختيار تيم هاي ملي بگذارند، پس بايد در كنار توجه  خ
ــت. در اين ميان  ــگاه ها هم احترام گذاش به تيم اميد به حق باش
سوال بي پاسخ هم وجود دارد؛ اين كه چرا نبايد ليگي كه در سال 
ــف، تعطيلي هاي بلندمدت به خود  چند بار به بهانه هاي مختل
مي بيند، يك 17 روز براي بازي هاي آسيايي تعطيل شود تا تيم 

اميد با كمترين دغدغه ممكن در اين رويداد شركت كند؟
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4330 رياليوآن چين (نرخ بانك مركزى)
12/310 رياللير تركيه (نرخ بانك مركزى)

7246 ريالدرهم امارات (نرخ بانك مركزى)
بورس
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سكه و طال

هشدار به سبك ناصرالدين شاهي

داستان تكراري تيم اميدبسته معنوي راديو براي وقت اذان 

                          محوخاطرات بد با نور ليزر
خاطرات بد و فراموش نشدني مي توانند همانند موريانه و به مرور زمان ذهن را خورده و شخص را 
به سوي مرگ تدريجي سوق دهند، اما روش جديدي براي حذف هميشگي خاطرات بد كشف شده 
است. ذهن انسان ها همانند يك ديسك سخت عمل مي كند كه حتي به مرور زمان نيز خاطرات بد 

و دردناك آن پاك نشده و تا واپسين لحظات زندگي در سلول هاي مغزي باقي مي مانند.
ــوند، اما محيط، تكرار  ــپرده ش ــي س ــايد در مدت زمان خاصي به فراموش خاطرات دردناك ش
ــده و دوباره  ــوص و... مي توانند باعث احياي خاطراتي مانند جدايي و مرگ ش ــو، غذاهاي مخص ب

احساسات دردناكي را برانگيزند. 
متاسفانه گاهي اوقات جلسات متعدد روانكاوي نيز نمي تواند كمكي به بهبود حال بيماران كند. 
اكنون محققان علوم اعصاب ماساچوست آمريكا روش جديدي را كشف كرده اند كه با كمك اين 
روش نه فقط مي توان خاطرات بد را براي هميشه از ذهن انسان ها پاك كرد، بلكه مي توان خاطرات 

بهتر و همين طور خوشايندتري را نيز جايگزين خاطرات آزاردهنده كرد.
ــتفاده از تحركات نوري  ــك Optogenetics و با اس ــا نام اپتوژنتي ــي ب محققان در روش
ــي خاطرات بد كنند. فعال يا  ــلول هاي مغزي موش ها را مجبور به تغيير و فراموش ــتند س توانس

خاموش كردن رفتار برخي سلول هاي مغزي با كمك نور ليزري صورت گرفت./ مهر

گوجه فرنگي به شكل اردك
جورج پيرمرد هشتاد ساله انگليسي چند روز 
ــب در مزرعه اش  ــا نمونه اي نادر و جال پيش ب
ــته  ــك راننده بازنشس ــه ي ــد. او ك ــه ش مواج
ــود در حياط خانه اش  ــت، چند سالي مي ش اس
ــد روز پيش در  ــي كارد، اما چن ــي م گوجه فرنگ
ــد دو عدد گوجه فرنگي  كمال تعجب متوجه ش
ــت. او به قدري از اين موضوع متعجب بود كه تمام  ــبيه اردك اس ــيده در باغچه خانه اش ش رس
ــر جورج تصميم  ــمان خود ببينند. همس ــايگانش را دعوت كرد تا اين نمونه عجيب را با چش همس

Express /.گرفته اين دو گوجه را در فريزر نگه دارد و نمي خواهد از آنها استفاده كند
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