
اختصاص درصدی از درآمد 
کارخانه های شکالت سازی

 به بیمه دندانپزشکی
فارس: رئیس انجمن دندانپزشــکان با اشاره به 
مشکل اشتغال دندانپزشکان گفت: وزارت بهداشت 
به جای خرید یونیت دندانپزشکی، هر مطب را به 
مرکز بهداشت مراقبت دهان و دندان تبدیل کند. 
محمدباقر شهنی زاده با بیان اینکه ما درخواست 
کردیم یک درصد از درآمد کارخانه های شیرینی 
و شکالت به بیمه دندانپزشکی اختصاص پیدا کند، 
اما موافقت نشد، افزود: درآمد بیمه به جای سالمت 
صرف درآمدزایی می شــود، بیمه حوادث به دلیل 
تعداد کشته ها در حوادث جاده ای درآمدزا بوده، اما 

بیمه دندانپزشکی درآمدزا نیست.

روند شیوع بیماری کلیه
 در حال افزایش است

تســنیم : رئیس انجمن نفرولوژی ایران درباره 
واگذاری خدمات دیالیز به بخش خصوصی اظهار 
داشت: ما با اصل واگذاری مخالف نیستیم، بلکه 
باید انجام شــود، ولی درباره ســه مقوله، تجربه 
شرکت های مشارکت کننده، نحوه اجرا و چگونگی 
نظارت بر این خدمات نقدهایی داریم. محمدرضا 
گنجی افزود:در زمان ایــن واگذاری به هیچ وجه 
نظر کارشناســی متخصصان نفرولــوژی گرفته 
نشد، در حالی که اصاًل خدمات دیالیز با تخصص 
نفرولوژی تعریف می شــود. گنجی خاطرنشان 
کرد: بیماری های کلیوی در حال گسترش است، 
بنابراین نیاز به انجام پیوند نیز بیشتر می شود، از 
این رو برنامه ریزی در حوزه بیماری های کلیه به 

کار کارشناسی دقیق تری نیاز دارد.

افزایش عینک سازی های غیر 
مجاز در کشور

فارس: دبیر اجرایــی همایــش پاراکلینیک 
در اپتومتــری با اشــاره بــه افزایــش فعالیت 
عینک سازی های غیر مجاز در سطح کشور گفت: 
از متولیان نظام سالمت، توجه و یاری می طلبیم 
تا شاهد به بازی گرفته شدن سالمت بینایی مردم 

توسط مراکز غیر مجاز نباشیم.
طیبه دوابی افزود: متأسفانه در وزارت بهداشت 
صدای ما شنیده نمی  شود و این مسأله منجر به 
نبود امنیت شغلی دانش آموختگان و دانشجویان 

این رشته شده است.

وی مهاجــرت نخبــگان اپتومتــری بــه دیگر 
کشورها،نبود احساس امنیت شغلی ، ورود افراد 
بدون کنکور به رشته اپتومتری و حمایت نکردن 
بیمه ها از خدمات را از مشکالت این رشته دانست.

آخرین پرونده آثار تاریخی ایران 
در انتظار رأی دادگاه آمریکا

ایسنا: معاون میراث فرهنگی سازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری گفــت: در حال حاضر 
پرونده الواح هخامنشــی تنها پرونــده از آثار 
تاریخی ایران است که برای بازگرداندنشان به 
ایران تالش می کنیم. محمدحســن طالبیان، 
می گوید: در حال حاضر تنها پرونده  در دست 
بررسی از سوی ایران »الواح هخامنشی« است 
که منتظر رأی آخر آن ها هستیم. او درباره زمان 
برگزاری دادگاه برای گرفتن آخرین رأی این 
پرونده گفت: وزارت خارجه کشــور مســؤول 
پیگیری دادگاه آخر اســت و می دانم که آن ها 
این قضیه را پیگیری می کننــد، اما هنوز نظر 
آخر درباره  زمان برگزاری دادگاه الواح شیکاگو 

به میراث فرهنگی اعالم نشده است.

سیگار ساالنه ۶ میلیون قربانی 
در جهان می گیرد

ایسنا:نتایج یک مطالعه آماری نشان می دهد که 
استعمال دخانیات در سال جان حدود 6 میلیون 
نفر را گرفتــه و بیش از یک تریلیــون دالر برای 

اقتصادهای جهان هزینه دارد.
بنابــر مطالعــه ســازمان جهانی بهداشــت 
)WHO( و مؤسسه ملی ســرطان در آمریکا، 
در صورت افزایش قیمت محصوالت  دخانی و 
اعمال مالیات بیشتر بر این محصول، میلیاردها 
دالر صرفه جویی شده و جان میلیون ها انسان 

نیز به خطر نمی افتد. 

در گفت و گوی خودمانی با ناصحی و 
بادامکی در تحریریه قدس

آرزوها و حسرت های فوتبالی دو 
کاپیتان

ورزش/ دوکاپیتــان در یک قاب. شــاید این 
خالصه ترین عنوانی باشد که بشود برای حضور 
کاپیتان های پدیده و سیاه جامگان در نشستی 

دوستانه در نظر گرفت...

خط قرمز/  هنوز چند روز از جنایت خونین 
قتل عام اعضــای یک خانــواده در کرمان 
نمی گذرد و بحث بر سر چرایی وقوع چنین 

جرایمی در میان کارشناسان...
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جای او در خیابان نیست!
در ویژه نامه آخر هفته روزنامه جــام جم )چمدانی 18 آذر( 
گزارش و تصاویری از یک پیرمــرد روزنامه فروش تبریزی 
به نام »ستار چار اســتاد، معروف به عادل« متولد 1310 به 
چاپ رسیده بود که او شصت سال از سپیده دم تا ظهر سوار 
موتورش به فروش ســیار مطبوعات اشتغال دارد و از ساعت 
دو بعدازظهر تا شــب نیز در چهارراه شــریعتی تبریز روی 

چارپایه ای می نشیند و بساط روزنامه و مجله پهن می کند.
روزهای بارانی روی مطبوعات پالستیک می کشد و در سرمای 
ســخت تبریز به روزنامه و مجله خوان ها، نشریه می فروشد. 
روزنامه فروش ها در تمام کشــورهای جهان برای خود دکه 
دارند. من دکه های بزرگ روزنامه و مجله فروشی را در لندن، 
کلن، برلین، برن، ژنو، استانبول، کواالالمپور و بانکوک دیده ام.
دکه های بزرگی دارند که سرپناه آن هاست و تا حدود زیادی 
نسبت به دکه های شــهرهای ما بزرگ تر و جادارتر است. در 
تهران و بعضی از شــهرهای بزرگ کشــور نیز چنین است. 
با این تفاوت که در ایران زندگی شــان تنهــا از محل فروش 
مجالت و روزنامه ها نمی گذرند و ناچارند آدامس، ســیگار و 
تنقالت بفروشند و هیچ مانعی ندارد. تماشای بساط روزنامه 
فروشی ستار چار اســتاد یا عادل روزنامه فروش تبریزی تن 
مرا لرزاند. شنیده ام تبریز تنها شهر ایران است که متکدی در 
آنجا پیدا نمی شود. جای شــگفتی است در شهری که اولین 
روزنامه ها و هفته نامه های انقالبی حدود 120 سال پیش به 
چاپ می رسید، چگونه روزنامه فروش سالخورده تبریزی که 
شصت سال است روزنامه فروشی می کند، دکه ای در اختیار و 
تملک ندارد که بعدازظهرها وقتی از فروش سیار فارغ می شود، 
داخل دکه کنار بخاری برقی یا نفتی روی صندلی لم بدهد و 
کمی استراحت کند؟ یک استکان چای گرم و یا یک فنجان 

قهوه با عطر مطبوع چقدر او را سرحال و بشاش خواهد کرد.
من نــگاه مهربانانه و احتــرام انگیزی به جماعــت روزنامه 
فروش دارم. در تمام شهرهای اروپا روزنامه و مجله فروشان 
با دکه های زیبا و آراســته خود جلب نظر می کنند و رایحه 

مطبوع قهوه تازه از داخل دکه فضا را پر می کند.
سال هاست چاپخانه های مجالت اروپایی هنگام چاپ مجله 
عطر خوشی در مجالت به کار می برند که صفحات معطر است 
و بعضی از کارخانه های عطرسازی بعضی از صفحات مجالت 

خانوادگی را با عطر خوشبو می کنند.
من از سال های دهه 1330 به روزنامه و مجله خوانی پرداختم 
و وقتی مجالت مورد عالقه ام نشر می یافت، فاصله طوالنی را 
می پیمودم تا به روزنامه فروشی برسم و مجله مورد عالقه ام 
را خریداری کنم. پــول جیبی و عیدی هــای خود را جمع 
می کردم و مجله می خریدم. به روزنامه فروش با دیده احترام 
بنگرید. تبریزی های غیرتمند برخیزند و برای روزنامه فروش 
کهنسال شهرشان که شصت سال است فرهنگ برای آنان به 
ارمغان می آورد، دکه بزرگ و آبرومندی به طور رایگان تهیه 
و به او اهدا کنند. من با آقای سردار بیگی که زمانی استاندار 
آذربایجان شرقی و اکنون نماینده تبریز در مجلس شورای 
اسالمی است، سابقه آشــنایی دارم. از خالل همین مقاله از 
ایشان که نفوذ و اعتبار زیادی در تبریز دارد و نیز از دوستان 
مطبوعاتی ام در دو ماهنامه آران آذربایجان و نیز مســؤوالن 
روزنامه قدیمی مهر آزادی تبریــز می خواهم همت کنند و 
از شهرداری بخواهند تســهیالتی در اختیار این خدمتگزار 
قدیمی مطبوعات بگذارد و توانگران و شرکت های آذربایجان 
کمک کنند یک دکه مناسب و محکم برای او تهیه کنند. به 
خدا خجالت کشیدم وقتی این پیرمرد ضعیف اندام با آن جثه 
ضعیف و کوچکش را دیدم که بســاط روزنامه فروشی اش را 
در خیابان گسترده و به درختی تکیه داده و به دوربین نگاه 
می کند. آخر چگونه یک پیرمرد هفتاد چند ساله می تواند از 
صبح تا ساعت دو بعدازظهر ســوار موتور به این سو و آن سو 
برود و مجله و روزنامه بفروشد و ساعت دو بعدازظهر تا شب 
کنار خیابان های سرد و پرسوز و یخبندان و گاهی همراه با 
ریزش برف تبریز بنشیند و وظیفه مقدس خود را انجام دهد؟ 

آیا او احتیاج به خوردن ناهار گرم و چای قند پهلو ندارد؟ 
»با تشکر از خانم معصومه درخشان نویسنده این 
مقاله«

یادداشت های ساعت 25
خسرو معتضد

14 سال از اجرای یک طرح گذشت 

تکریم ارباب رجوع فراموش شده نظام اداری

 فقط ۳۰ میلیون نفر باید یارانه 
نقدی بگیرند

خبرگزاری دانشجو:عضو کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس گفت: اعداد و ارقام افرادی که باید از یارانه بگیرها 
حذف شوند، بسیار باالتر از این هاســت و حداکثر باید 30 
میلیون نفر یارانه نقدی دریافت کننــد. پورمختار افزود: حذف 
دهک های پر درآمد در مشارکت مردمی در انتخابات ۹6 تأثیر می گذارد و حداکثر 30 
میلیون نفر واجد شرایط دریافت یارانه نقدی هستند.  وی با اعالم اینکه در ذیل تبصره 
23 قانون بودجه ۹۵ پرداخت یارانه به دهک های پر درآمد به عنوان تصرف در بیت المال 
و جرم تلقی شده است، تصریح کرد: مجلس دولت را تکلیف و ابالغ کرد که حدود 38 
هزار میلیارد تومان پرداخت سالیانه یارانه داشته باشد، ولی دولت دوباره حاضر به کاهش 

این میزان نشد و تقاضای اصالح کرد.

فقط هزار مهد کشور سه ستاره اند
ایرنا: معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار 
کرد: قرار است مهدهای بیشــتری از نظر نوع کیفیت 
خدماتشان با گرفتن ستاره ، درجه بندی شوند. حبیب 
اهلل مسعودی افزود: در زمان حاضر ، مهدها از بدون ستاره 
تا سه ستاره در کشور فعالیت می کنند، اما در صددهستیم همه 
مهدها بویژه مهدهای شهری با توســعه شرایط کیفی حتماً بتوانند سه ستاره 
شوند که در این راستا دستورالعمل جدیدی بزودی ابالغ می شود. وی گفت: 
فقط هزار مهد از 17 هزار مهد کودک در کشــور سه ســتاره است. این مقام 
مســوول پیش از این اعالم کرده بود که فقط 10 درصد کودکان ایرانی وارد 
مهدهای کودک می شــوند، در حالی که در کشوری مانند ژاپن تمام کودکان 

سه تا 6 سال باید مهدکودک بروند.

شرایط پرداخت بن یک میلیون 
تومانی به بی سوادان 

مهر: رئیس ســازمان نهضت ســوادآموزی گفت:درصد 
باســوادی اتباع خارجی از 6 درصد در ابتدای انقالب به 60 
درصد در سال ۹۵ رســیده اســت. علی باقرزاده با بیان اینکه 
سوادآموزی اتباع رایگان است،گفت:80 درصد با هزینه دولت ایران، 18 
درصد با هزینه کمیساریای عالی پناهندگان و دو درصد را هم کشور نروژ بابت یک طرح 
تحت پوشش قرار داده است. وی درباره اعطای بن یک میلیون تومانی نیز گفت: این 
بن به بی سوادان مطلق که تا معادل سوم ابتدایی مدرک دریافت کنند، اهدا می شود. 
باقرزاده افزود: بن یک میلیونی با نام آنان صادر شده است که مسؤوالن محلی باید به 
منزل بی سوادان مطلق مراجعه کنند و به آنان اطالع دهند که دولت برای آنان یک بن 

یک میلیون تومانی در نظر گرفته است.

 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در 
پاسخ به این پرســش که وضع روستاهای 
ایران از نظر جمعیتی چگونه اســت، اظهار داشــت: 
متأسفانه آمار دقیقی دراین خصوص در دست نیست 
و باید منتظر نتیجه سرشــماری امســال باشیم، اما 
براساس سرشماری سال ۹0 وضعیت روستاها نگران 

کننده است.
مشــاور رئیس و مدیرکل دفتر مدیریــت عملکرد 
سازمان بهزیستی کشور با اشاره به این مسأله که در 
ابتدای انقالب 70 درصد جمعیت ایران را روستاییان 

تشــکیل می دادند، افزود: اکنون ایــن جمعیت به 
کمتر از 30 درصد رسیده که آثار و نتایج اجتماعی و 
اقتصادی جبران ناپذیری را برای کشور به همراه دارد.

موسوی چلک به اینکه خودش هم از روستا به شهر 
مهاجرت کرده اشاره کرد و گفت: خود من برای ماندن 
در روستا یا مهاجرت به شــهر هزینه و فایده کردم، 
وقتی معلوم شــد که با ماندن در روستا فرصت های 
شــغلی و اجتماعی را از دست خواهم داد، تصمیم به 
مهاجرت گرفتم. اگرچه در روستا مردم از هوای تازه و 
پاک بهره مند هستند، اما فرصت تحصیل، بهداشت، 

تفریح و بهره مندی از سایر امکانات در روستا از دست 
می رود.

وی با اشــاره به مشــکالت اجتماعی ایجاد شده در 
شهرها به دلیل افزایش میزان مهاجرت تأکید کرد: 
بسیاری از مهاجران تنها می خواهند از وضع موجود 
خود در روستاها فرار کنند، بی آنکه فرصت مناسبی 

در شهر به دست آورده باشند، به همین سبب وقتی 
وارد شهر می شوند، به حاشیه رانده شده و مجبور به 

کارتن خوابی یا زندگی در شرایط سخت می شوند.
به گفته این کارشــناس مســایل اجتماعی، کارتن 
خوابی، اعتیاد، دستفروشــی و بســیاری از بزه های 
اجتماعی ناشی از همین مهاجرت بی رویه در کشور 
است که راهکار آن ایجاد مهاجرت معکوس، با فرصت 

سازی در روستاهاست.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعــی ایران ادامه داد: 
شــهرها امروز نه زیرســاخت الزم را برای سکونت 
مهاجران دارند و نه شغل الزم برای تأمین معاش آن ها 
را. بنابراین با پدیده شغل کاذب رو به رو شده اند که 
هر ساله رو به افزایش است. در یک دهه اخیر خبرهای 
بسیاری از تخلیه روستاها و مهاجرت به سمت شهرها 

به گوش رسید، بدون آنکه کسی به فکر آسیب های 
ناشی از آن باشد.

وی با بیــان اینکــه خطــرات اجتماعی ناشــی از 
مهاجرت ها، همه مردم را تهدید می کند، افزود: چه 
آن هایی که مهاجرت کرده اند و چه آن هایی که باید 
پذیرای مهاجران باشند، با خطر مواجه هستند، البته 
این به معنــای تهدید بودن مهاجران نیســت، بلکه 
وضعیت اجتماعی حاصل از مهاجــرت آن ها، برای 

همه تهدید است.
موسوی چلک تأکید کرد: وقت آن است که دولت به 
همراه مردم بخصوص روستاییان اقدام های فوری برای 
جلوگیری از تخلیه روســتاها و ایجاد سیر مهاجرت 
معکوس انجام دهند، چــون در غیر این صورت باید 

شاهد ایرانی بدون روستا باشیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی بیان کرد
زنگ خطر ایران بدون روستا

خبر

گروه جامعه - محمود مصدق: یادتان هســت تا 
همین یک دو دهه پیــش وقتی گذرمان به بانک ها 
می افتاد، مدت ها بایــد همانند جا لباســی یکجا 
می ایستادیم تا نوبت به ما برسد و کارمان انجام شود، 
اما امروز با رقابتی شــدن بانک ها، این مراکز به این 
نتیجه رسیده اند که مشــتری بیش از این ها ارزش 

دارد و باید رضایتش را جلب کرد.
عالوه بر بانک هــا، بعضی از مراکز و مؤسســه های 
خصوصی حتی بیشــتر به اهمیت این موضوع پی 
برده اند و برای جلب مشتریان خود چای و شیرینی 
هم می آورند، اما با این حال این مهم هنوز هم چندان 
از سوی نهادها و دستگاه های دولتی مورد توجه قرار 
نگرفته است.در واقع هنوز بســیاری از سازمان ها 
به این نتیجه نرســیده اند که ماهیت وجودی شان 

وابسته به خدماتی است که به افراد ارایه می کنند.
به خاطر دارم حدود دو ماه پیش برای مراقبت از پدر 
بیمارم به یک بیمارستان وابسته به سازمان تأمین 
اجتماعی رفته بودم، چون از مقررات آنجا اطالعی 
نداشتم، به اطالعات بیمارســتان مراجعه کردم و 
گفتم، می خواهم به عنوان همراه،کنار پدرم باشم. 
مسؤول جوان اطالعات بدون آنکه سرخود را از تلفن 
همراه بــردارد، گفت، باید با بخــش داخلی تماس 
بگیرم.گفتم، شماره اش ؟ پاســخ داد، روی ستون 
نوشته است. 20 متر آن طرف تر بر روی شش هفت 
ستون چند برگ کاغذ چسبانده شده بود.چند دقیقه 
ای معطل شدم تا فهمیدم شــماره بخش مربوطه 
چند اســت.با این حال وقتی تماس گرفتم، کسی 

پاسخ نداد.بار دیگر به اطالعات مراجعه کردم. این 
بار همزمان با من، مرد میانسالی که در ظاهر مشکل 
مرا داشت، به آنجا مراجعه کرد، با این تفاوت که او 
پس از سه بار مراجعه به ستون اطالعات نتوانسته بود 
شماره تماس را پیدا کند، به همین دلیل محترمانه از 
مسؤول اطالعات خواست کمکش کند، اما در کمال 
تعجب با پاسخ منفی مواجه شــد.در نتیجه کار به 

مشاجره لفظی و توهین کشیده شد و... .
وقوع این گونه اتفاقات 
کــه البتــه در ادارات و 
ســازمان های کشــور 
کم هم نمــی افتد،  در 
شرایطی است که طرح 
تکریــم اربــاب رجوع 
از  ســال 81 در دستور 
کار تمام دســتگاه ها و 
سازمان های دولتی قرار 

گرفته است.  
با ایــن همه پرســش 
اینجاست که در زمینه 
اکرام اربــاب رجوع به 
عنوان یکــی از اهداف 

تحول نظام اداری در چه شــرایطی هستیم و آیا به 
آن چیزی که مدنظر این طرح بود، دست یافته ایم ؟

*حلقه مفقوده ای به نام تکریم ارباب رجوع
مرتضی طالیی، نایب رئیس شــورای شهر تهران 
تکریم ارباب رجوع را حلقه مفقــوده نظام اداری و 

اجرایی کشور می داند و می گوید: هنوز مسؤوالن ما 
باور نکرده اند که مردم اربابشان هستند. 

وی با تأکید بر اینکه رضایت ارباب رجوع یا مشتریان 
یکی از شاخص های سنجش کارآمدی دستگاه های 
دولتی است،می افزاید: وقتی مسؤوالن به این باور 
برسند که مردم ارباب آن ها هســتند، رفتارشان با 
آن ها محترمانه می شود  و امور کشور نیز بدرستی 

پیش خواهد رفت.  
*تا وضعیــت مطلوب 

فاصله بسیاری داریم 
رحمــت اهلل حافظی، رئیس 
کمیسیون سالمت و محیط 
زیست شــورای شهر تهران 
هم با اشــاره به این که  طی 
ســه ســال گذشــته بارها 
جمعی از افــراد در اعتراض 
به برخی از اقدام های شــورا 
یا شــهرداری در مقابل این 
نهادها در خیابان بهشــت 
تجمع کرده اند، به خبرنگار 
ما می گوید: اگر تدبیری در 
کار بــود، می باید معترضان 
به سالن آمفی تئاتر دعوت می شدند تا ضمن حفظ 
کرامت آن ها، به مشکالتشان رسیدگی می شد، اما 

هرگز چنین نشده است. 
وی می گوید: تالش سازمان های دولتی و نهادها برای 
جلب رضایت ارباب رجوع اگر چه نسبت به گذشته 

بهتر شده، اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله 
بسیار است.بعضی از مســؤوالن و مدیران از تعامل 
با مردم می ترسند، در حالی که نماینده و منتخب 
مردم هستند و باید ببینند مشکالت مردم چیست و 

با برنامه ریزی آن ها را حل کنند .
*نگاه مدیران از باال به پایین است

دکتر جعفر بای، کارشــناس جامعه شناســی هم 
معتقد اســت: تکریم ارباب رجوع در کشور بیشتر 

شعار است تا واقعیت. 
وی با اشاره به اینکه نگاه برخی از مدیران و رئیسان 
ادارات و نهادهای دولتی به مشتریان از باال به پایین، 
تحقیر آمیز  و حتی بیش از حد معمول ظالمانه است، 
به خبرنگار ما می گوید: بر این اساس سرخوردگی 
ارباب رجوع از ناحیه مدیران بسیار زیاد است.یعنی 
بسیاری از ادارات حتی شــأن و جایگاه مشتریان را  
حفظ نمی کنند، در حالی این عمل حداقل انتظاری 

است که جامعه از آن ها دارد. 
  وی می افزاید:طــرح تکریم ارباب رجــوع هنوز از 
سوی نهادها و سازمان های دولتی در کشور نهادینه 
نشده است، برای مثال اگر برای کسی در یک اداره 
مسأله ای پیش بیاید،  به او  می گویند که این مشکل 
شماست.یعنی به جای اینکه در مسیر حل مشکلش  
برآینــد، وی را به داشــتن مشــکل خاصی متهم 
می کنند و کاری برایش انجام نمی دهند، اما در یک 
نظام اداری موفق رئیس به اســتقبال ارباب رجوع 
می رود و با خوشرویی می گوید، چه کاری از دستم 

بر می آید تا برای شما انجام بدهم. 

3000737274
 سامـانـه پیـامکـی
 صـفـحه اجـتماعی

انتقادها، پیشنهادها و ایده های خود را از 
 طریق  این پیامک 

به گروه اجتماعی ارسال فرمایید.

آنچه می خوانید
 14 ســال از روزی کــه طرح تکریم 
اربــاب رجــوع در دســتور کار تمام 
دستگاه ها و سازمان های دولتی قرار 
گرفت، می گذرد، اما هنوز بسیاری از 
مســؤوالن و یا حتی کارمندان دون 
پایــه اعتقادی به این طــرح ندارند.

آنچه می خوانید اشــاره ای به چرایی 
این موضوع است.
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خرده روايت ها

نويسنده مى گويد

نادين گورديمر و دنياى درونش
كامران پارســى نژاد:در تمام آثــار نادين 
گورديمر، نويسنده مشهور آفريقاى جنوبى، 

يك نوع نگرش سياسى و بينش عميق نسبت به مسايل گوناگون (به طور 
مثال احساس ضدآپارتايد وى كه نيم قرن با او بوده) كامالً آشكار است. 

گورديمر به اين اصل پايبند است كه مردم آفريقاى جنوبى، چه سياه و چه 
سفيد، بايد در كنار هم و با هم زندگى كنند. چشمان او در ثبت و تصويرگرى 

از جزيى ترين مسايل، به دور از خطاست. 
رمان «اسلحه خانه» او نيز در چنين حال و هوايى خلق گشته است. در اين 
اثر تصويرى روشن از رويدادهاى بعد از آپارتايد در آفريقاى جنوبى ارايه شده 
است. داستان در باره تشكلى سازمان يافته از خانواده هاى سفيدپوستى است 
كه فرزندانشان در دوران آپارتايد متهم به قتل سياه پوستانند. اين افراد كامًال 
نژادپرســت هنگامى كه مجبور مى شوند براى نجات فرزندانشان به وكيل 
سياه پوست باهوش و توانمند جوانى روى بياورند، دچاركشمكش و مشكل 

بزرگ روحى روانى مى شوند و از جنبه احساسى به تالطم مى افتند. 
گورديمر آگاهانه در جاى جاى صفحات كتاب خود سعى داشته است تا نوعى 
دوگانگى و هول و والى خاصى كه در درام وجود دارد را به مخاطبان خود 
القا كند تا از آن طريق بتواند تحول عظيمى را  كه پس از سقوط آپارتايد به 
وجود آمده است، ترسيم كند. او موفق شده است كه به خوبى توانمندى خود 

را در اين اثر نمايان سازد. 
نادين گورديمر در سال 1923در دهكده كوچكى در نزديكى يكى از معادن 
آفريقاى جنوبى  به دنيا آمد. او در سال 1949 اولين اثر خود يعنى مجموعه 
داستان كوتاه «چهره در چهره» را منتشر ساخت. از بهترين آثار او مى توان 
به «داستان پسر من» اشــاره كرد. از آنجايى كه او يكى از فعاالن جنبش 
آپارتايد بود، بيشتر آثارش جنبه هاى اخالقى و روانشناسانه دارند. وى يكى 
از پايه گذاران انجمن نويسندگان آفريقاى جنوبى بود كه جوايز ادبى زيادى 
همچون بوكر 1974 و نوبل ادبى 1991 را از آن خود كرده است. گورديمر 
مجموعاً 13 رمان و 18 مجموعه داستان كوتاه نوشت. آخرين اثر او «هيچ 
زمانى مثل امروز» كه در ســال 2012 منتشــر شد نيز درباره مبارزه عليه 
آپارتايد است. وى 13 ژوئيه 2014 در 90 سالگى در زادگاهش بدرود حيات 
گفت. الزم به ذكر اســت كه اين نويسنده به حمله آمريكا به عراق واكنش 

شديدى نشان داد و از مردم عراق حمايت كرد. 

پيشنهاد يك نويسنده به دست اندركاران «مشهد 2017»: 
مشهد كانون انتشار كتاب هاى مذهبى

 براى كودكان شود 
فرهنگ- خديجه زمانيان: يك نويسنده و 
منتقد ادبيات كودك و نوجوان از برگزاركنندگان 
رويداد بين المللى «مشهد 2017» خواست كه 
آثار و كتاب هاى دينى ارزشمندى را براى گروه 

سنى كودك و نوجوانان توليد كنند.  
ســيدعلى كاشفى خوانســارى، دبير شوراى 
كودك و نوجوان بنياد انديشــه اسالمى كه در 

كتابــى با عنوان «تاريخ ادبيات ديني كــودك و نوجوان» اين نوع ادبيات و 
ريشــه هاي آن در طول تاريخ را بررسى كرده است، در گفت وگو با خبرنگار 
ما ضمن بيان مطلب فوق، افزود: حاال كه چند روزى است وارد سال 2017 
ميالدى شده ايم و مشهد به عنوان پايتخت فرهنگى جهان اسالم در اين سال 
اعالم شده، خوب است متوليان فرهنگى كشورمان بويژه در استان خراسان 
رضوى و آستان قدس رضوى تالش كنند كه در اين سال كتاب هاى دينى 

ارزشمندترى را براى گروه سنى كودك و نوجوان  توليد كنند. 
مدير نشــر «حوا» توضيح داد: آثارى كه امروزه بــا عنوان كتاب كودك و 
نوجــوان دينى به اين مخاطبان عرضه مى شــود، آثارى هســتند كه بايد 
با تأمل و آسيب شناســى بيشترى آنها را مورد بررســى قرار داد. اما رويداد  
بين المللى «مشهد 2017» و كارشناسانى كه در تدوين برنامه هاى اين رويداد 
مشاركت دارند، مى توانند بسترى را فراهم كنند تا در اين سال كتاب هايى 
كه به جنبه هاى معرفتى و اليه هاى درونى دين توجه مى كنند و مى توانند 
كودكان ايران و كودكان مسلمان جهان را با نقاط عطف تاريخى، پيشرفت ها 
و افتخارات مسلمانان در سطح جهان و در طول تاريخ آشنا نمايند و پيوند 
محكم ترى را بين بچه هاى مسلمان سراسر جهان ايجاد كنند، بيشتر مورد 

توجه قرار بگيرد و منتشر شود.

شوراى عالى انقالب فرهنگى تكليف را روشن كند

اختالف دانشگاه آزاد با غيرانتفاعى ها به خاطر يك اسم!
 فرهنگ/ زهره كهندل   اساسنامه مؤسسات 
آموزش عالى غيرانتفاعى و غيردولتى حدود 30 
ســال است كه تصويب شــده و با گذشت زمان 
تغييرى در آن صورت نگرفته اســت. پيشــنهاد 
حذف عنوان «غيرانتفاعى» از اين مؤسســات و 
تبديل آن به مؤسسات آموزش عالى غيردولتى، 
حدود 2 سال است كه پيگيرى مى شود اما هنوز 
به نتيجه قطعى و عملياتى نرســيده است. طبق 
اساســنامه قبلى، اگر يك مؤسسه غيرانتفاعى و 
غيردولتى بعد از چند سال و به هر دليلى منحل 
شود، همه دارايى هاى آن به دولت و وزارت علوم 
خواهد رسيد. همين امر باعث ترس سرمايه گذاران 
شده است و مؤسساتى كه در آستانه تعطيلى قرار 
دارند، تصميــم به انحالل نمى گيرند. در صورتى 
كه اگر اين مورد اصالح شــود، سرمايه گذاران با 
خيال راحت اقدام به سرمايه گذارى در اين بخش 

مى كنند. 
على آهون منش، رئيس اتحاديه مؤسسات آموزشى 
غيرانتفاعى و غيردولتى، در گفت و گو با خبرنگار 
ما درباره آخريــن وضعيت اين مصوبه مى گويد: 
مصوبه مذكور هنــوز در نوبت ورود به جلســه 
عمومى  است. اين مصوبه در شوراى عالى انقالب 
فرهنگى مطرح شده و به تصويب كميسيون معين 
رسيده است. كار شوراى عمومى  به اين گونه است 
كه اگر تصويب، اعتراضى نداشته باشد به منزله 
تصويب شوراى عالى انقالب فرهنگى بوده و ابالغ 
مى شود ولى اگر كسى در شوراى فرهنگ عمومى 
اعتراض داشته باشــد، مصوبه بايد برگردد و در 
جلسه عمومى  شوراى عالى  انقالب فرهنگى مورد 

بررسى قرار گيرد. 
به گفته او چون دانشگاه آزاد اسالمى  با اين طرح 
در شــوراى معين مخالفت كرده بود، اين مصوبه 
برگشت خورده و در نوبت طرح در جلسه عمومى 

 شوراى عالى انقالب فرهنگى قرار دارد. 

  مى گويند رانت گرفته ايد 
آهون منش با بيان اينكه 358 مؤسسه داراى مجوز 
هستند كه ظرفيت 45 مؤسســه آموزش عالى 
صفر اعالم شــده و به دليل نداشتن شرايط الزم 
براى گرفتن دانشجو، مجوز پذيرش به آنها داده 
نشده است، گفت: اگر اين مصوبه تصويب شود، 
تكليف اموال اين مؤسســات مشخص مى شود و 
بقيه مؤسساِت در آستانه تعطيلى هم جرأت پيدا 

مى كنند كه انحالل خود را اعالم كنند. 
او به نظــر موافق اعضاى شــوراى عالى انقالب 
فرهنگى با اين مصوبه اشــاره كرده و خاطرنشان 
مى كند: 30 دى ماه مجمع عمومى دانشــگاه هاى 
غيرانتفاعى با حضور وزير علوم برگزار مى شــود. 
اميدواريم وزير دربــاره اين مصوبه صريحاً اعالم 
نظر كنند چون اصالح اين بخش اساسنامه فقط 
با مصوبه شــوراى عالى انقالب فرهنگى وجاهت 

قانونى دارد. 
او درباره علت مخالفت دانشگاه آزاد اسالمى  با اين 
مصوبه توضيح مى دهد: آنها مدعى هســتند كه 

دانشگاه هاى غيرانتفاعى براى تأسيس مؤسسات 
آموزش عالــى رانت گرفته اند. خب اگر كســى 
رانــت گرفته با او بايــد مخالفت و برخورد كنند 
و نه با تصويب قانون. آنها مخالف هســتند چون 
فالن يا بهمان از رانت اســتفاده كرده است. البته 
حرف بى پايه اى هم گفته شــده چون هيچ كدام 
از دانشگاه هاى غيرانتفاعى به صورت رانت، زمين 

نگرفته اند بلكه زمين را خريده اند. 
رئيس اتحاديه مؤسســات آموزشى غيرانتفاعى 
و غيردولتى درباره وام هايى كه مؤسســان مراكز 
آموزش عالــى غيرانتفاعى و غيردولتى براى اين 
منظور گرفته اند، مى گويد: خب به دانشگاه هايى 

كــه وام گرفته اند بگويند وامتان را پس بدهيد تا 
اين قانون شــامل شما هم بشود  ولى قانون را به 
خاطر چند نفر كه نمى نويسند. قانون در كل كشور 
براى همه يكسان است و اگر كسى رانت گرفته، 

بايد با او برخورد كنند. 
او با تأكيد بر اينكه تمام تجهيزات و امكانات اين 
مؤسسات بايد به هيأت مؤسس آن برگردد، توضيح 
مى دهد: بايد اين امكانات به اشــخاص برگردد تا 
سرمايه گذارى جديد اتفاق بيفتد و دانشگاه ها با هم 
رقابت كنند و كيفيتشان را افزايش دهند. حذف 
كلمه «غيرانتفاعى» از اساسنامه، خيلى مى تواند به 

دانشگاه هاى غيرانتفاعى كمك كند. 

 اما و اگرهاى ادغام
رئيس اتحاديه مؤسسات آموزش عالى غيرانتفاعى 
و غيردولتى دربــاره تجميع بعضى از واحدهايى 
كه رو به تعطيلى هســتند، مى گويد: تجميع در 
2 حالت امكان پذير است يكى اينكه بگويند بايد 
تجميع شويد يا اينكه بگويند اگر با هم تجميع 

شــويد چنين امتيازاتى به شما تعلق مى گيرد. 
اين 2 حالت، رويكردهــاى متفاوتى در پى دارد. 
هر مؤسســه اى كه بخواهد تجميع شــود 7 نفر 
هيأت مؤسس دارد كه هر كدام جايگاهى دارند و 
نمى توان آنها را ناديده گرفت. ضمناً چطور مى شود 
يك سوپرماركتى و كفاشى و طالفروشى را با هم 
ادغام كــرد در حالى كه ماهيت كارى آنها با هم 

يكى نيست. 
آهون منش ادامه مى دهد: وقتى مؤسسه اى كيفيت 
خوبى دارد چرا بايد با دانشــگاه ديگرى كه رو به 
ورشكستى است، ادغام شــود؟ ضمن اينكه اگر 
چند مؤسســة در حال انحالل به دليل نداشتن 
دانشجو با هم ادغام شــوند، وزارت علوم به آنها 
مى گويــد در صورت ادغام اين 5 دانشــگاه رو به 
انحالل، 2 هزار دانشــجو به آنها مى دهم؟ قطعاً 
چنين اتفاقى نمى افتد. بنابراين چه دليلى براى 
ادغام وجود دارد؟!  وى با بيان اينكه وزارت علوم 
مى تواند در بودجه ساليانه يا برنامه ششم اعطاى 
وام هاى كم بهره را براى ادغام دانشگاه هاى كوچك 
و كم كيفيت به منظور باال بردن كيفيتشان در نظر 
بگيرد، مى گويــد: وزارت علوم هيچ گونه امتياز و 
مشوقى براى اين كار در نظر نگرفته است بنابراين 
مؤسسات با هم ادغام نمى شوند. ضمناً در بحث 
ادغام، هر دانشــگاهى خودش را برتر از ديگرى 
مى داند و از همه مهم تر اينكه مؤسسات انگيزه اى 

هم براى ادغام ندارند. 
رئيس اتحاديه مؤسســات آموزشى غيرانتفاعى 
و غيردولتــى در پايــان يادآور مى شــود: همه 
مى خواهند كه خودشان را مطرح كنند. هيچ كدام 
حاضر نيستند كه از برند و اسمشان بگذرند. ضمن 
اينكه اموالشان را چه كنند؟ چه كسى قرار است 
روى اين اموال قيمت گذارى كند؟ براى ادغام هم 
سرمايه بايد مشخص باشد تا روشن شود كه هر 

كدام براى ادغام چه سرمايه اى آورده اند. 

آنچه مى خوانيد

تقابل ديدگاه ميان دانشــگاه 
مؤسســات  و  اســالمى  آزاد 
غيرانتفاعــى  عالــى  آمــوزش 
وارد مرحلــه حساســى شــده 
اســت. حــاال همــه نگاه ها به 
فرهنگى  انقالب  عالى  شوراى 
دوخته شده كه تكليف تعريف 
غيردولتى يا غيرانتفاعى بودن 
اين مؤسسات را كه بر آينده 
دارد،  مســتقيم  تأثيــر  آنهــا 

روشن كند. 

جعفــر  مهــر: 
نويسنده  شيرعلى نيا 
«روايتــى از زندگى 
و زمانه آيت اهللا اكبر 
هاشمى رفسنجانى» 
اين  آماده ســازى  از 
عرضه  بــراى  كتاب 

چاپ دوم خبر داد.
وى دربــاره اين كتاب، گفت: وقتى يك مرحله به 
نهايى شدن متن كتاب مانده بود، نسخه اى از كتاب 
را براى ايشان فرستاديم تا تأييد كنند. من به ايشان 
گفتم با اين نگاه به كتاب نگاه كنيد كه كتاب جعفر 
شيرعلى نياســت، نه كتابى كه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام مى خواهد چاپ كند. جمله اى كه 
ايشــان درنهايت گفته بودند و برخوردشان درباره 
كتاب، برايم شيرين بود. در انتها كه مى خواستيم 
تأييد نهايى را بــراى كتاب بگيريم، چند نكته به 
كتاب وارد شده بود و ايشان گفته بود: كتاب، كتاب 
اوست. اگر مى خواهد، اين نكات را لحاظ كند، و اگر 

نخواست، چنين نكند.

درباره «زندگى و زمانه هاشمى»  
رئيــس  فــارس: 
عالمــه  دانشــگاه 
طباطبايــى گفــت: 
نمى دهيــم  اجــازه 
بخواهــد  كســى 
برنامه هاى دانشجويى 

را برهم بزند.
حسين سليمى گفت: امســال هيچ برنامه اى در 
دانشگاه عالمه لغو نشده و برنامه هاى تشكل هاى 

دانشجويى كه مجوز داشته اند، برگزار شده است.
وى در رابطه با برخى از حواشى كه در برنامه هاى 
سياسى دانشگاه عالمه رخ داده است، افزود: ما اجازه 
نمى دهيم كسى بخواهد برنامه هاى دانشجويى را 
برهم بزند. اگر يك تشكل دانشجويى مجوز قانونى 
براى برگزارى يك برنامه را داشــته باشد، ما تمام 
توان دانشگاه ها را در خدمتش قرار خواهيم داد تا 
بتواند برنامه اش را برگزار كند. ســليمى در رابطه 
با فشارهاى بيرون از دانشگاه براى لغو برنامه هاى 
دانشجويى هم گفت: از بيرون دانشگاه فشارى براى 

لغو برنامه هاى دانشجويى وجود نداشته است.

فشارى از بيرون نبوده است
مصطفى  ايســنا: 
رحماندوســت شاعر 
كودكان  پيشكسوت 
اينكــه  بيــان  بــا 
سه نسل  نوســتالژى 
گفت:  دزديده اند،  را 
پدربــزرگ،  امــروز 
فرزند و نوه در خواندن شــعر «انار» مشــترك 
هســتند و مخابرات بــا راه اندازى سيســتمى 
اينترنتى به نام «صد دانه ياقوت» و سوءاستفاده 
از نام اين شعر، به تبليغاتى گسترده در سراسر 
ايــران اقدام كرده اســت و حتــى روى قبض 

تلفن هم آن را چاپ مى كند.
شــاعر «صد دانه ياقوت» با بيــان اينكه مردم 
فكر مى كنند من پول گرفته ام و نوستالژى سه 
نسلى شان را فروخته ام، اما كامًال از اين موضوع 
بى خبــر بوده ام اضافه كرد: درحال شــكايت از 
مخابرات هســتم و نارضايتى شــديد خودم را 
اعالم مى كنم؛ چراكه ايــن كار دزدى و احترام 

نگذاشتن به مالكيت معنوى افراد است.

از مخابرات شكايت مى كنم
ايلنــا: محمدكاظــم 
كاظمــى دبيــر علمى 
جشــنواره  يازدهمين 
شــعر فجر در توضيح 
انتخــاب  چگونگــى 
جشنواره  اين  داورهاى 
انتخاب  لحاظ  از  گفت: 
داور ها نيز محدوديت ويژه اى از نظر سن، گرايش 
ادبى، انديشه اى و سياسى اعمال نكرديم. آنچه كه 
براى ما مهم بود، استفاده از داورانى با تجربه و آشنا 
به شعر بود كه ســالمت ارزيابى و داورى ها را نيز 

حفظ كنند.
او در ادامه يادآور شد: سعى كرديم افرادى را براى 
داورى ها انتخاب كنيم كه گرايش سياسى، انديشه 
و تفكر ادبى ميانه اى داشــته باشند تا تمامى اين 
حوزه ها را پوشش دهند. حتى درصورتى كه پنجاه 
داور هم داشــتيم تا حدودى مى توانستيم گستره 
ساليق را در انتخاب داور ها درنظر بگيريم هم تازه 
ممكن بود جمع بندى آرا و نتايج در گستره ساليق 

وسيع به راحتى محقق نشود.

انتخاب داوران ميانه 

فرهنگ: نشر نيماژ جديدترين مجموعه شعر ليال كردبچه را با عنوان «آواز كرگدن» 
منتشر كرد. اين مجموعه شامل 40  قطعه شعر است كه بيشتر با مضامين فلسفى 

و هستى شناسانه سروده شده اند و شعرهاى سه سال اخير شاعر را دربرمى گيرند. 
كردبچه گفت: «آواز كرگدن» نســبت به مجموعه هاى قبلــى ام به لحاظ زبان و 
موسيقى پيشرفت هايى دارد.  اين شاعر در مجموعه هاى قبلى فضاهاى مرگ محور، 
عاشقانه، اجتماعى و جنگ را دستمايه سرودن قرار داده بود، اما با گذشت زمان و 
تغيير تجربيات شخصى و انديشگى شاعر، تفاوتى در نگاه و مضمون شعرهايش به 
وجود آمده است. برگزيده جشنواره شعر فجر درخصوص توجه مخاطب به قالب شعر 
سپيد هم گفت: توجه مخاطب امروز نسبت به گذشته كمتر شده است و احساس 
مى كنم مخاطب نسبت به اين نوع شــعر بى اعتماد شده است.  وى با بيان اينكه 
بى اعتمادى به دليل وجود شعرهايى است كه با عنوان شعر سپيد در فضاى مجازى 
منتشر مى شوند، گفت: درحقيقيت بسيارى از اين ها متن هاى ادبى هستند كه با 

عنوان شعر سپيد منتشر مى شوند. 

كتاب

كردبچه با «آواز كرگدن» 
به بازار كتاب آمد

فارس: دكتر عباس ماهيار، خاقانى شناس و استاد زبان و ادبيات فارسى در سن 79 
سالگى درگذشت.

ماهيار كه از خاقانى شناسان برجسته كشور شمرده مى شد، روز سه شنبه و در سن 
79 سالگى در بيمارستان عرفان درگذشت و خبرها حاكى از اين است كه طبق اعالم 

خانواده اش، مراسم تشييع اين استاد دانشگاه امروز برگزار خواهد شد.
عباس ماهيار در سال 1316 در شهر عجب شير متولد شد. وى كارشناسى زبان و 
ادبيات فارسى را از دانشسراى عالى تبريز و كارشناسى ارشد و دكترى زبان و ادبيات 
فارســى را از دانشگاه تهران دريافت كرد.  از آثار اين استاد برجسته ادبيات فارسى 
مى توان به: «ســحر بيان خاقانى»، «شرح مشكالت خاقانى در 5 جلد»، «صرف و 
نحو براى دانشجو»، «تصحيح انتقادى تسليه األخوان (نوشته عطاملك جوينى)»، 
«مرجع شناسى 1»، «نظم3 بخش اول»، «عروض فارسى شيوه اى نو براى آموزش 
عروض و قافيه»، «صرف و نحو عربى»، «گزيده خاقانى»، «مرجع شناســى ادبى و 

روش تحقيق»، «سيماى شير يزدان در حديقه الحقيقه» و... اشاره كرد.

ادبيات

خاقانى شناس برجسته 
معاصر درگذشت

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

فرهنگ



 هنر/ تکتم بهاردوست  سینمای عامه پسند 
همان طــور که از نامش بر می آید، ســینمایی 
اســت که می تواند با چند مؤلفه مشخص چون 
صحنه های شــاد، حضور بازیگــران محبوب و 
شناخته شــده و... بر دل مخاطب عام بنشیند. 
از آنجــا که جامعه ما در حال حاضر به شــدت 
خسته و عصبی است، دیدن این فیلم ها برایش 
لذت بخش است.  توده تماشاگران احتیاج دارند 
ساعاتی به تماشــای فیلم هایی بنشینند که از 

زندگی روزمره شان فاصله داشته باشد. 
ســینمای رؤیاپرور عامه پسند جواب این نیاز را 
بــه آنها می دهد. مردم در همه دنیا به ســینما 
مي روند تا آنچــه را در دنیای واقعي و در قالب 
زندگي روزمره خود قادر به تجربه آن نیستند، 
در زمانــي کوتــاه تجربه کنند، بــا لحظه های 
فیلم به طور دســته جمعي بخندند، گریه کنند، 
احساساتي شوند و آدرنالین خونشان کم و زیاد 

شود.  
ایــن دقیقاً همــان ذات سینماســت و همان 
عنصري اســت که دهه هاســت که مدیران و 
دست اندرکاران ســینما آن را نفهمیده اند و هر 
روز با شــعاری جدید این صنعــت را به ورطه 

ورشکستگی بیشتر می کشانند. 
شــاید به خاطر همه اینهاســت که فیلم های 
عامه پســند همیشه با استقبال مخاطب روبه رو 

بوده اندو خوب می فروشند. 
نکته مهم اما در اینجاست که نیاز به فیلم هایی 
با مشخصه های یادشده اصاًل نباید مجوزی باشد 
برای آنکه مخاطب را تحمیق کند و به شعور او 
توهین نماید یا سواد و ســلیقه بصری او را در 

سطح پایین نگه دارد. 

 مگر فیلم عامه پسند پیام ندارد؟
است  تهیه کننده ای  شــرف الدین  محمدرضا 
که دلیل فروش این نــوع فیلم ها را برگرفته 
از نام آن و تعریفی که برای آن برشــمرده اند، 
می داند و می گوید: این فیلم ها همان طور که 
از نامشــان پیداســت، فیلم هایی هستند که 
مردم عام خودشان را در آنها پیدا می کنند و 
چون این فرهنگ عامیانه جایگاه و پایگاهش 
عامه مردم است و »دوز عوام زدگی« این گونه 
تولیدات هم باالست، مورد توجه و اقبال عموم 
مردم قرار می گیرد که به نظرم این اصاًل چیز 

بدی نیست. 
وی ادامــه می دهد: اینکــه می گویند کارهای 
عامیانه بد اســت و سطح پایین، سخنی اشتباه 

اســت. ممکن است این عوام فهم باالیی داشته 
باشــند.  باید دید وقتــی می گویند فالن فیلم 
عامه پسند بد است، با چه معیاری برای سنجش 

این فیلم به سراغش رفته اند؟ 
آیا این فیلم با معیارهای دینی و اخالقی ما، در 
تضاد اســت؟ بله، اگر چنین باشد اینها سخیف 
هستند. در غیر این صورت فیلم های عامه پسند 

همیشه هم کارهای بدی نیستند.
وی با بیان اینکه ما فیلم های عامه پسند خوب 
هم کــم نداشــته ایم، می افزاید: مــن با اینکه 
می گویند فالن فیلم چون عامه پســند اســت 
پیام ندارد، مخالفم زیرا اصاًل سینما بدون پیام 
نیست چون سرگرمی  و پیام جزو ضروریت های 

سینماست. 
در هــر حال مــن هیچ مخالفتی با ســینمای 

عامه پسند ندارم و این سینما را رد نمی کنم.

 ساختن فیلم عامه پسند  کار هر کسی نیست
در همیــن رابطــه، مهرداد فرید از آن دســته 
کارگردانانی اســت که از فیلم های عامه پسند 
دفاع می کند و می گوید: اینکه می گوییم فالن 
فیلم، عامه پسند اســت اصاًل امتیاز منفی برای 
آن قلمداد نمی شود. این گونه فیلم ها هم مانند 
دیگر فیلم ها و ژانرهای مختلف ارزش های خاص 
و  بازار خودش را دارد. لفظ عامه پسند برای یک 

فیلم اصاًل عیب نیست. 
ســاخت این گونــه فیلم ها در توان هر کســی 
نیســت و تخصص باالیی می خواهد. کســانی 
بوده اند که سعی کردند فیلم عامه پسند بسازند 
ولی نتوانســتند.  این کارگردان می گوید: این 
فیلم ها همانطور که از نامشــان پیداست، چون 

برای مردم ساخته می شوند و مورد توجه مردم 
هستند به فیلم های عامه پسند معروف شده اند. 

فیلمسازی که به ساخت این آثار دست می زند، 
بایــد به خوبــی مخاطب و ســلیقه و نیازش را 
بشناســد،  از شــرایط روز جامعه آگاهی کامل 
داشته باشــد و... .  فیلمسازی که بتواند با این 
همه موانع فیلم عامه پسندی بسازد، کار بزرگی 
انجام داده اســت. نمی شــود راحت به این نوع 

تولیدات امتیاز منفی داد. 

 تلویزیون مقصر است
ســیدضیاء  هاشــمی اما نظری جز این دارد و 
فروش خوب برخی فیلم های عامه پسند را ناشی 
از بی تدبیــری و کم کاری تلویزیــون می داند و 
می گوید: چند عامل خیلی روشن در فروش این 

فیلم ها دخیل هستند. 
یکــی تلویزیــون که عمــاًل با تولیــدات بد و 
بی کیفیتش مردم را به سمت دیدن این گونه آثار 
سوق داده است. دیگر، فیلم هایی که حرف دل 
مخاطب را نمی زنند و باب میل مخاطب نیستند. 
از همه اینها که بگذریم، گرانی ساخت یک فیلم 
موجب شــده که فیلمسازان ما به سمت بخش 
خصوصی بروند.  فیلم هایــی که در این بخش 
ساخته می شوند، فیلم های مفرحی هستند که 
می توانند به راحتی مخاطب را ســرگرم کنند. 
البتــه فیلم هایی هم داریم کــه در این بخش 
ساخته می شود و اصاًل هم کارهای بدی نیستند. 
به اعتقاد من فیلم هایی که می فروشــند حتماً 
برای مردم جذابیت هایی دارند. ما که نمی توانیم 

بگوییم همه مخاطبان نمی فهمند.
وی با بیان اینکه در همه این سال ها ما همیشه 
همه جور فیلم داشته ایم که در زمان خودش از 
فروش باالیی برخوردار بوده ، اضافه می کند: ما 
در این گــروه فیلم ها، از فیلم های دفاع مقدس 
بگیریــد تا کارهــای تلخ و اجتماعــی و تا آثار 
کمدی و... حتی به قول شما عامه پسند، داریم. 

هاشمی ادامه می دهد: اینکه فیلم عامه پسندی 
بفروشد جای تعجب نیست. 

این فیلم ها در این زمان با توجه به یک ســری 
مؤلفه هایی که دارند و شما از من بهتر می دانید، 

به دل مخاطب می نشینند و می فروشند. 
البتــه  قبول دارم که ما یک ســری فیلم های 
بی خاصیــت هــم داریــم. این فیلم هــا چون 
مسؤول پسند هستند و با پول های رانت ساخته 
شــده اند و با برچســب بخش خصوصی اکران 

می شوند، فیلم های بی خاصیتی هستند.
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آخر هفته با تلویزیون

باز هم »یک تکه نان« را ببینید

 هنر   فیلم های »ذهن خاموش«، »فرار«، »من بتی نیستم«، »بابابزرگ 
آهنی«، »فرزند ماه«، »بچه رو بگیر«، »همیشه آغاز«، »دنیای جدید«، 
»کلید ازدواج«، »اپراتور«، »گمشده در تایلند«، »چراغ های قرمز«، »بندر 
آور«، »ریــو 2«، »گربه آوازه خوان«، »شــوق زندگی«، »به پانچ خوش 
آمدید«، »یک تکه نان« و... امروز و فردا از شــبکه های سیما روی آنتن 

می روند. 
شبکه 1 

فیلم »ذهن خاموش« به کارگردانی مهرداد خوشــبخت امشب ساعت 
22:15 و فیلم تلویزیونی »فرار« ســاخته رضا صافی فردا ساعت 16 از 

شبکه یک سیما پخش خواهند شد. 
شبکه 2 

فیلم »من بتی نیستم« به کارگردانی جین پیر آرمیس امروز ساعت 8 و 
فیلم »بابابزرگ آهنی« ساخته  شینوبو یاگوچی فردا ساعت 8 از شبکه 
2 ســیما پخش خواهند شد. همچنین فیلم سینمایی »فرزند ماه« به 
کارگردانی دلفاین گلیز ســاعت 15:30 و »بچه رو بگیر« به کارگردانی 

فرانک کوراسی ساعت 23 از همین شبکه روی آنتن خواهند رفت. 
شبکه 3 

فیلم تلویزیونی »همیشه آغاز« به کارگردانی احمد شادکامی امروز ساعت 
10 و فیلم ســینمایی »دنیای جدید« به کارگردانی هوون جانگ پارک 
ساعت 24 از شــبکه 3 سیما پخش می شوند. همچنین فیلم تلویزیونی 
»کلید ازدواج« ســاخته داود مولقی فردا ســاعت 10 و فیلم ســینمایی 
»اپراتور« به کارگردانی آماریا اولسون ساعت 14:30 و »گمشده در تایلند« 

به کارگردانی زهنگ ایکسو ساعت 19 از شبکه 3 سیما پخش می شوند.
شبکه 4 

فیلم سینمایی »چراغ های قرمز« به کارگردانی رودریگو کورتس امروز ساعت 
20:30 از شــبکه 4 سیما روی آنتن می رود. رابرت دنیرو، سیلیان مورفی و 
سیگورنی ویور در این فیلم بازی کرده اند. فیلم سینمایی »بندر آور« ساخته 

آکی کوریسماکی نیز فردا ساعت 21:30 از شبکه 4 پخش می شود.
شبکه 5 

انیمیشن سینمایی »ریو2« به کارگردانی کارلوس سالدانها امروز ساعت 
13:30 و فیلم ســینمایی »گربه آوازه خوان« بــه کارگردانی کامپوزیا 
پرتوی فردا ساعت 9 از شبکه 5 روی آنتن می روند. فیلم های سینمایی 
»شــوق زندگی« به کارگردانی رابرت هارمون فردا ساعت 13:30 و »به 
پانچ خوش آمدید« ساخته ایران کروی فردا ساعت 20:30 از این شبکه 

پخش می شوند. 
شبکه تماشا

فیلم سینمایی »دنیای کامل« به کارگردانی کلینت ایستوود امشب ساعت 
20 از شبکـــه تماشا پخش خواهد شد. کوین کاستنر و لورا درن در این 
فیلــم نقش آفرینی می کنند. در این اثر خواهیم دید: داســتان در داالس 
کانتی، سال 1963 رخ می دهد. حول  و حوش سفر مرگ کندی به تگزاس، 
یک زندانی فراری به نام »بوچ« پسربچه ای به نام »فیلیپ« را به گروگان 
می گیرد. اما خیلی زود رابطه ای نزدیک میان این 2 شکل می گیرد که با 

کشته شدن ناخواسته زندانی به دست پلیس، فرجامی تلخ می یابد. 
فیلم سینمایی »مخمصه« ساخته مایکل مان نیز فردا ساعت 20 از شبکه 
تماشــا پخش خواهد شد. در خالصه داســتان فیلم با بازی آل پاچینو 
خواهیم دید: »نیل مک کالی« دزدی حرفه ای است که به همراه دستیاران 
قماربازش »کریس « و »مایکل کریتو« دست به دزدی خطرناکی در یک 
بانک می زند و با 1/6 میلیون دالر فرار می کند. اما یکی از نگهبانان در این 
جریان به دست »وینگرو« به قتل می رسد. آنها سریعاً آن محل را ترک 
می کنند. »وینسنت هانا« یکی از برترین کارآگاهان وارد ماجرا می شود. 

وی با هوش و نبوغی که دارد سرنخ هایی را به دست می آورد... 
شبکه افق

فیلم سینمایی »یک تکه نان« به کارگردانی کمال تبریزی فردا ساعت 
20:30 از شــبکه افق پخش خواهد شــد. در این اثر رضا کیانیان، رؤیا 

نونهالی و هومن سیدی ایفای نقش کرده اند. 
شبکه نمایش

فیلم های ســینمایی و تلویزیونی »پاسخ ناعادالنه«، »رقص شیطان« و 
»تحول« امروز ساعت 11، 17:15، 21 و فیلم های سینمایی و تلویزیونی 
»من، تو و ما« و »اصالح داســتان زندگی« فردا ساعت 17:15 و 21 از 

شبکه نمایش پخش می شوند. 
شبکه کودک

انیمیشن ســینمایی »هاچیپو« ســاخته اولریک کنیش امروز ساعت 
19:30 از شبکـه کودک پخش خواهد شد. همچنین انیمیشن سینمایی 
»آستریکس گالی« به کارگردانی رنه گوچیني و آلبرت اودرزو فردا ساعت 
19:30 از شبکه کودک پخش خواهد شد. انیمیشن سینمایی »موالن1« 
به کارگردانی تونی بنکرافت و باری کوک نیز فردا ساعت 19:30 از شبکه 

امید پخش خواهد شد. 
شبکه شما

فیلم تلویزیونی »سر مینا« به کارگردانی اصغر دهقان امشب ساعت 23 از 
شبکـه شما پخش خواهد شد. همچنین فیلم تلویزیونی »اهلل مزار« ساخته 
محمد باقری نیکو فردا ساعت 13:30 از این شبکه روی آنتن خواهد رفت.

کارشناسان ســینمایی معتقدند 
اینکه منتقدان فیلمی را در رده 
فیلم های عامه پسند تعریف کنند، 
ضرورتاً به معنای بی ارزش بودن 
آن نیســت. مهــم این اســت که 
این گونه فیلم ها به مخاطب خود 
احتــرام بگذارنــد و از مرزهــای 
عرفــی  و  اخالقــی  تعریف شــده 

سینمای ایران عبور نکنند. 

آنچه می خوانید

گزارش قدس از دالیل فروش فیلم های عامه پسند

فیلمی که می فروشد، لزومًا فیلم بدی نیست

طهماسبی  مائده  مهر: 
درباره حضــور خود در 
تلویزیون با یک سریال 
که  کرد  بیــان  کمدی 
اســت که  خوشــحال 
دوبــاره بــه نقش های 
کمدی بازگشــته است 
و بعد از ســال ها در این 

حوزه در تلویزیون فعالیت می کند. 
طهماسبی درباره ســریالهای طنز تلویزیون و اینکه 
چقدر آنها را دنبال می کند، گفت: متأســفانه خیلی 
نمی توانم این سریال ها را دنبال کنم. ما فرصت کافی 

در زندگی خود نداریم.
چون برای دیدن سریال ها باید زمان مشخصی داشته 
باشید که بتوانید به طور مثال از ساعت 21 به بعد آثار 

شبکه های تلویزیون را ببینید. 
من اما این زمان را ندارم که هر شــب در منزل باشم 
و به همین دلیل حتی به ندرت می توانم تلویزیون را 
روشن کنم و گاهی حتی ســریال های خودم را هم 

نمی توانم ببینم. 

خوشحالمبهکمدیبازگشتهام
ایسنا: سعید اسدی، 
دبیر جشــنواره تئاتر 
اینکه  دربــاره  فجر، 
گفته می شود بسیاری 
دنیا  جشنواره های  از 
قوانیــن مشــخصی 
دارنــد و این عجیب 
به نظر می رســد که 
جشــنواره تئاتر فجر در زمان اندک باقی مانده تا 
شــروع دچار تغییر می شود، گفت: من این جمله 
را بسیار شنیده ام و این را هم می دانم که بسیاری 
از کسانی که چنین نظری را درباره جشنواره های 
خارجــی دارند، اصالً آن جشــنواره ها را ندیده اند. 
ما یــک تصوراتی داریم که خیلی وقت ها منطبق 
بر هویت متنوع جشــنواره ها نیســت. بهتر است 
حوزه دانشــگاهی و رســانه ای ما پژوهش کنند و 
دوره های مختلف یک فستیوال را بسنجند، چون 
هنر دنیا در حال تغییر و تحول اســت و به همین 
دلیل موقعیت فعلی را فرصتی برای تبادل تجربه 

می دانم تا در یک جشن شرکت کنیم. 

تصوراتوواقعیات
رامین کهن،  تسنیم: 
از چهره هــای تئاتــر 
اینکه  بیان  با  کودک، 
سینة  کانون  مورد  در 
من ماالمال درد است، 
گفــت: کانون پرورش 
کاماًل  کودکان  فکری 
دیگر کانون نیســت و 
شده یک سازمان، سازمان پرورش فکری کودکان و 
آن هم نه پرورش بلکه ساخت فکر کودکان. متأسفانه 
کانون پرورش به شدت از آن چیزی که یک زمانی من 
هم به عنوان یک کودک مخاطب آن بودم و می دیدم، 
فاصله گرفته اســت. اینها بــه خاطر محافظه کاری 
مدیریت است. به خاطر عدم برنامه ریزی صحیح است 
و بعد هم مدام از این حرف ها که اهداف کانونی. کدام 
اهداف کانونی؟! کانون چه اهدافی داشته؟ کانونی که 
زمانی هنرمندانی به این بزرگی از آن بیرون آمدند و 
مهد هنر و فرهنگ ایــن مملکت و کانون »پرورش 
فکری کودکان« بوده است، االن کتاب مدرسه تولید 

می کند.

کانوندیگرکانوننیست
ایسنا: مدیرکل دفتر 
تجســمی  هنرهای 
 وزارت ارشــاد گفت: 
حاضــر  حــال  در 
همــه بی ینال هــا و 
تجسمی  رویدادهای 
 دنیــا به این ســمت 
بین  مرز  می روند که 
هنرها برداشته شود. ما هم در جشنواره تجسمی 
 فجر به خالقیت هنرمنــدان در خلق اثر اهمیت 

داده ایم.  
مجید مالنــوروزی گفــت: یکــی از تفاوت های 
جشنواره تجسمی با دیگر جشنواره های فجر این 
است که تجسمی  فروش بلیت یا گیشه ای ندارد. 
بنابراین ممکن اســت به دلیل نبــود انتفاع مادی 
و معنــوی در این جشــنواره، هنرمندان راغب به 

شرکت در آن نباشند. 
بنابراین اگر این جشــنواره با کیفیت و به صورت 
حرفه ای برگزار شــود، هنرمندان نیز برای شرکت 

در آن تشویق می شوند.

تفاوتتجسمیفجربادیگرجشنوارهها

چهره ها و خبر ها

مهر: فرزاد طالبی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
 گفت: اغلب آثار گروه های داخلی شرکت کننده در جشنواره فجر پیش از این، 
چه در آلبوم ها و چه در کنسرت هایشان اجرا شده، بنابراین طی مسیر صدور 
مجوز را در سیکل اداری دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طی 

کرده اند. 
اما باز هم با توجه به اهمیت جشنواره موسیقی فجر بررسی مجددی را انجام 
می دهیم که اگر احیاناً قطعه یا اثری بود که اجرای آن مناســب جشــنواره 

نیست مورد بازنگری قرار گیرد.  
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما برای جشــنواره موسیقی فجر زمان بندی 
بسیار محدودی داشــتیم بنابراین هم شورای شعر و هم شورای فنی دفتر 
موســیقی وزارت ارشاد روند فوق العاده ای را برای بررسی مجدد آثار و صدور 
مجوز سپری کردند که در این حوزه تمامی موارد مربوط به صدور مجوزها طی 

مسیر شده و تمامی موارد مورد توجه قرار گرفته است.

موسیقی

همه آثار جشنواره
 بررسی شده اند

ایسنا: مدیرکل فرهنــگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی از برگزاری پنجاه 
و پنجمین جشــنواره منطقــه ای فیلم، عکس و فیلمنامه ســینمای جوان 

»مشهد2017« از تاریخ دوم لغایت چهارم بهمن ماه در مشهد خبر داد.
سید سعید ســرابی افزود: این جشنواره فرصت بسیار مناسبی برای معرفی 
ظرفیت های فرهنگی مشــهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم است 
که باید از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.  مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراســان رضوی با اشاره به اینکه فیلم و عکس نقش به سزایی در 

معرفی و جریان سازی یک رویداد فرهنگی دارد، تصریح کرد: 
برگزاری این جشــنواره با محوریت مشهد 2017 با حضور برخی از مهمانان 
خارجی یقیناً می تواند دســتاوردهای بسیار مثبتی را در خصوص مشهد به 
عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم داشته باشد. یقیناً حضور هنرمندان از 
شهرهای مختلف کشور و ایجاد یک فضای رقابتی می تواند یک شور و نشاط 

مناسبی را ایجاد کند.

سینما
انعکاس »مشهد 2017 « 
در جشنواره منطقه ای 

سینمای جوان
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خط گفت وگو

دکتر مجید ابهری در گفت وگو با قدس:

همسرکشیامنیتخانوادهراتهدیدمیکند
خط قرمز- میالد شکری: طی هفته های گذشته تیتر پدر بی رحم خبرساز 
شد. مرد جوانی که با عذاب وجدان ناشی از کشتن همسر جوان و دختر نوزادش 
خود را تسلیم قانون می کند. او همسر 27 ساله و نوزاد دو ماهه اش را به دلیل 
عدم عالقه به همســر به قتل رسانده اســت. وی ازدواج با زن مطلقه و بهانه 
گیری های وی را اصلی ترین عامل قتل عنوان کرده است. این پدر بی رحم اعالم 
کرده قبل از ازدواج رابطه های موقت داشــته و با ارتباط نامشــروع با دختران 
زندگی سرخوشــی داشته است بنابراین به زندگی مشترک که تعهد آور است 

تمایلی نداشته است.
حساسیت های همسر به وی و شک و بدبینی نسبت به شوهر به دلیل رابطه های 
پیش از ازدواج موجب می شــود که وی نسبت به شوهرش سخت گیری هایی 
کند که او را عاصی کرده است. بارداری زن انگیزه مرد را برای کشتن همسر و 
فرزندش افزایش می دهد. وی قصد کشتن مادرش را هم داشته است اما موفق 
نمی شود. هر چند وی سه بار قصد خودکشی داشته اما موفق به این موضوع 

هم نشده است. 
این پدر بی رحم اخراجی کارشناسی ارشد رشته هوا و فضاست و از لحاظ مالی 
در مضیقه نبوده است. موضوع همسر کشی که متأسفانه گاهی به فرزندکشی 
هم ختم می شود موضوعی است که این روزها به بهانه خیانت ؛ عالقه مندی به 
فرد دیگر یا مسایل عاطفی بیشتر در اخبار شنیده می شود. یک آسیب شناس 
اجتماعــی در این باره می گوید: همسرکشــی از جمله بدترین نوع جنایات و 
آسیب هایی به شمار می رود که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی می شود.

همسر گزینی نامناسب، ضعف مهارت زندگی در برقراری تفاهم و فقدان فرهنگ 
مشاوره منجر به بروز بسیاری از اختالفات در زندگی مشترک می شود. 

وی می افزایــد: برخــی از خانواده ها به خاطر مســایل خانوادگی، فرهنگی و 
اجتماعی به جای یافتن راهکار منطقی و یا جدایی دست به اعمالی می زنند 
که نشانه ضعف عقل، تدبیر و تصمیم گیری است. این آسیب شناس اجتماعی 
تصریح می کند: بی شــک فردی که فرزند بی گناه خود را می کشــد به لحاظ 
روحی روانی بیمار اســت و توان کنترل ذهن خود را ندارد. این افراد سنگدل 
امنیت اجتماعی را کاهش می دهند و موجب بد بینی افراد به زندگی مشترک 

و ازدواج می شوند.
دکتر ابهری یادآور می شــود: بســیاری از قتل ها و همسر کشی ها براساس 
استعمال موادمخدر اســت. چرا که افراد ســالمی که از تعادل روحی، روانی 
برخوردار باشــند در صورت عدم دوست داشــتن همسر یا سایر موارد لغزش 
نکرده و آن را از طریق مجرای قانونی حل می کنند. دستگاه قضا نباید با کسانی 
که همسر کشی و فرزند کشی می کنند با تعلل برخورد نماید چرا که این افراد 

موجب افزایش بدبینی و خشونت در جامعه می شوند.
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رازقتلزنرا
دختر6سالهفاشکرد

 خط قرمز: شوهر صیغه ای در اقدامی هولناک زن جوان 
را به قتل رساند و دست به سرقت از خانه اش زد و دختر 

کوچولوی خانواده ماجرای قتل مادرش را فاش کرد. 
ساعت 12 ظهر یکشنبه 19 دی ماه سال جاری مأموران 
کالنتری 142 کن از ماجرای مرگ مرموز زن همسایه 

در خانه خبردار شدند.
خیلــی زود مأموران در صحنه جرم حاضر شــدند و با 
جســد زن جوانی که دســت و پاهایش بسته شده بود 
روبرو شدند و این در حالی بود که دختر 6 ساله مقتول 

در کنار جسد مادرش اشک می ریخت.
تحقیقات ابتدایی نشــان از آن داشــت که عامالن 
جنایت برای سرقت پای در خانه زن جوان گذاشته اند 
و کارشناســان پزشــکی قانونی نیز با توجه به آثار 
کبودی روی گــردن زن جوان علت مرگ را خفگی 

اعالم کردند.
کارآگاهــان در این مرحله زن همســایه را که با پلیس 
تماس گرفته بود هدف تحقیق قرار دادند و او گفت: ثریا 
زن آرامی بود و چندی پیش به عقد موقت مردی به نام 
»نظیر« درآمد و همه چیز عادی به نظر می رسید تا اینکه 

صبح امروز صدای گریه های شیما را شنیدم.
وی افزود: صدای گریه های شــیما تمام شدنی نبود به 
همین علت به خانه ثریا رفتم و وقتی وارد خانه شدم با 

صحنه هولناکی روبرو شدم.
مأمــوران در گام بعــدی دختر ثریا را مــورد بازجویی 
قرار دادند و شــیما 6 ساله گفت: چندی پیش نظیر به 
خواستگاری مادرم آمد و از مادرم شنیده بودم که نظیر 
می خواهد جای پدرم را بگیرد تا اینکه صبح امروز نظیر 

همراه 2 مرد دیگر وارد خانه مان شدند.
وی افزود: دو مرد را نمی شناختم که نظیر از من خواست 
به حیاط خانه بروم و منتظر بمانم، ســرگرم بازی بودم 

که نظیر و 2 مرد غریبه با سرعت از خانه خارج شدند.
هرچه مادرم را صدا زدم جوابی نشنیدم و وقتی وارد خانه 
شدم با جسد مادرم روبه رو شدم و همه طالهای مادرم 

سرقت شده است.

خط حادثه

خط قرمز- علی محمــدزاده: هنوز چنــد روز از 

جنایت خونین قتل عام اعضای یک خانواده در کرمان 

نمی گذرد و بحث بر ســر چرایی وقوع چنین جرایمی 

در میان کارشناسان حوزه اجتماعی داغ است که صبح 

روز گذشــته خبر مشابهی منتشر شد و این بار یک نفر 

در اراک 6عضــو دو خانواده را در خانه هایشــان به قتل 
می رساند.

دیروز دادســتان عمومی و انقالب اراک از کشته شدن 

شــش نفر در جریان تیراندازی به اعضای دو خانواده در 

این شهر خبر داد و گفت: حادثه حوالی ساعت پنج صبح 

چهارشنبه رخ داده و عالوه بر کشته شدن شش نفر، دو 
نفر نیز زخمی شده اند. 

حسینی طاهری با اعالم اینکه قاتل پس از وقوع جنایت 

از محل حادثه گریخته و تالش ها برای دستگیری او ادامه 

دارد گفت: ریشه این حادثه به اختالف قبلی میان این 

خانواده ها برمی گردد، بطوری که سال گذشته این فرد 

به اتهام ایراد صدمه بدنی عمــدی در جریان یک نزاع 
دستگیر و روانه زندان می شود.

دادســتان اراک با اعالم اینکه در آن درگیری متأسفانه 

یک نفربه قتل می رســد ادامه داد:عامل حادثه پس از 

یک ســال، در تاریخ دهم دی ماه امســال با قرار وثیقه 

دویست میلیون تومانی آزاد می شود و پس از آزادی، از 

سوی خانواده و بستگان به عنوان عامل ایجاد نابسامانی 

و مشکالت در خانواده مورد شماتت قرار می گیرد و فشار 

نیز از ســوی خانواده مقتول درگیری ســال گذشته به 

خانواده آنها بوده که باید از شهر اراک کوچ کنند و بروند، 

مجموعه این فشارها و بگومگو ها گویا موجب سکته پدر 

متهم و در نهایت وارد آمدن فشار روحی مضاعف بر روی 

متهم و در نتیجه حمله مسلحانه به خانواده های مرتبط و 

شاهد در حادثه سال قبل و کشته شدن 6 نفر می شود.

حســینی طاهــری تأکید کــرد: قاتل با یک اســلحه 

کالشــینکف ابتدا به ســراغ خانواده ای می رود که در 

ماجرای ســال قبل به عنوان شاهد با پلیس همکاری 

کرده و موجب دســتگیری وی شــده بودند، در آنجا با 

شلیک گلوله 4 نفر را به قتل می رساند و سپس به سراغ 

خانواده ای می رود که در جریان نزاع سال قبل یک نفر 

از آنها توســط فرد همراه او کشته شده بود. در آنجا نیز 

پدر و مادر آن خانواده را به قتل می رساند و در این میان 

دو نفر نیز مجروح می شوند. به گفته دادستان اراک قاتل 

26ساله که عباس صحرایی نام دارد هم اکنون متواری 
است و تالش ها برای دستگیری او ادامه دارد.

همچنیــن ســردارکیومرث عزیزی فرمانــده انتظامی 

اراک اظهار داشــت: صبح روز چهارشــنبه گزارشی از 

تیراندازی هایی به مرکز فوریت های پلیس اعالم شــد و 

بالفاصله تیم های انتظامی برای بررسی موضوع به محل 

اعزام شدند. با حضور مأموران انتظامی مشخص شد دو 

فرد مســلح وارد دو منزل در شهر اراک شده و اقدام به 

تیراندازی به سمت ساکنان این دو خانه کرده اند.

عزیــزی تصریح کرد: در این تیرانــدازی پنج نفر جان 

خود را از دست داده و چهار نفر دیگر مجروح شدند. در 

تحقیقات اولیه، هویت قاتالن شناسایی و در برنامه ریزی 

عملیاتــی پلیس بالفاصله خــودروی قاتالن در یکی از 

محله ها کشف شد. وی گفت: بعد از مدت زمان کوتاهی 

یکی از قاتلین دســتگیر شد و برنامه ریزی پلیس برای 
دستگیری فرد دیگر نیز ادامه دارد.

ســرهنگ خلج معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان 

مرکزی نیز علت این حادثه را تســویه حساب شخصی 

دانســت و گفت:  قاتل از متهمان سابقه دار است و این 

حادثه در 2 مرحله ســاعت 5 و 45 دقیقــه و 6 و 46 

دقیقه در خیابان انقالب و خیابان 30 متری کوی علی 

بن ابیطالب اتفاق افتاد. وی گفت:  در تیراندازی خیابان 

انقالب 2 خانم و یک مرد و در تیراندازی 30 متری نیز 

یک زن و یک مرد جان باختند که یکی از آنان از مأموران 

نیروی انتظامی استان مرکزی است. در بین مجروحان 

حادثه تیراندازی یک پســر نوجوان 15 ساله، دختر 25 

ساله و دو پســر جوان 33 و 35 ساله بودند که یکی از 

مجروحان جان خود را از دست داد و تعداد مقتوالن به 
6نفر رسید.

صبح دیروز در اراک رخ داد

6 کشته و 3 مجروح حاصل انتقام جویی مسلحانه یک زندانی

میزان:  معاون اجتماعی پلیس خوزستان گفت: تحقیقات برای رمزگشایی از قتل پسر 19 
ساله در خانه ادامه دارد.

سرهنگ علی قاسمپور، اظهار داشت: شب چهارشنبه اهالی یک خانواده در حاشیه دزفول 
در تماس با پلیس از مرگ پسرشان در خانه خبر دادند. با حضور مأموران مشخص شد پسر 

19 ساله به علت اصابت تیر به سینه اش جانش را از دست داده است. 
وی ادامه داد: پزشــک جنایی با معاینه جســد اعالم کرد گلوله از اسلحه شکاری شلیک 

شده است. 
به گفته معاون اجتماعی  پلیس خوزستان، تحقیقات در این باره ادامه دارد تا از این قتل 

رمزگشایی شود. 

تسنیم : اعضای باند فســاد و قاچاق دارو در یکــی از مناطق شمال تهران توسط نیروهای 
اطالعات سپاه شمال تهران شناسایی و دستگیر شدند. 

طبق مدارک موجود در پرونده، مالک یک مجتمع مسکونی 12واحدی که در خارج از کشور 
اســت، ملک خود را در اختیار فردی قرار داده و این فرد، تمام ســاختمان را به مرکز فساد، 
فحشــا و دپوی داروی قاچاق تبدیل کرده بود و واحدهای مســکونی این مجتمع را به افراد 
مختلف اجاره می داده اســت. با ارایه گزارش های مردمــی، انجام تحقیقات اطالعاتی از این 
مجتمع آغاز شد و بعد از احراز قطعیت گزارش های واصله، عوامل این مرکز فساد که 8 زن و 
4 مرد بودند شناسایی و دستگیر شدند. در این مرکز فساد کنار داروهای قاچاق، مقدار زیادی 

مشروبات الکلی نیز کشف شده است.

 انهدام باند فحشا و قاچاق دارو در شمال تهران قتل پسر 19 ساله در خانه



سراب آرزوها

نمی خواهم دخترم بی مادر باشد
خط قرمز- طوبی ساقی: به کفپوش اتاق مشاوره خیره شده بود و در سکوت 
عمیقش، فریادی بلند نهفته بود. خانم مشــاور به او گفت: جمله قشنگی به 
زبــان آوردی، آفرین. می خواهی زنده بمانی و زندگی کنی. این حس بســیار 
قشنگی است و تو باید زنده بمانی. اما تا وقتی راه و رسم برخورد درست و حل 
مشــکل های زندگی ات را یاد نگیری به آرامش نخواهی رسید. امروز تصمیم 
خوبی گرفتی که برای مشاوره به اینجا آمدی و... . مژگان سفره دلش را باز کرد و 
گفت: سال آخر دبیرستان بودم که دوست دامادمان خاطرخواه من شد. او گاهی 

به خانه ما می آمد و از نگاهش متوجه شده بودم دوستم دارد.
او همراه خانواده اش به خواســتگاری ام آمد. در این جلسه خانواده ام با روی باز 
برخورد کردند. اما پدر و مادر او با رفتاری سرد از خانه مان بیرون رفتند. آنها با 
ازدواج ما به شدت مخالف بودند. متأسفانه در این شرایط با وجود نصیحت های 
پدر و مادرم که باید این پســر برای همیشه فراموش کنم به طور مخفیانه و از 
طریق تماس های تلفنی با او در ارتباط بودم. مدتی گذشت. او دوباره مرا از پدرم 
خواستگاری کرد. مخالفت خانواده من هم فایده ای نداشت. دست بردار نبود. پدر 
و مادرم وقتی فهمیدند من هم به او عالقه مند هستم و از طرفی شوهر خواهرم 
اصرار بر این ازدواج داشــت کوتاه آمدند. البته آنها نگران بودند و می گفتند این 
ازدواج به آخر و عاقبتی نخواهد رســید. مراسم ازدواج ما در حالی شکل گرفت 
که خانواده داماد فقط به خاطر ترس از آبروی شان آمده بودند و به صورتم نگاه 
نمی کردند. مرد رویاهایم می گفت مدتی بگذرد همه چیز درست می شود و پدر 
و مادرش کوتاه خواهند آمد. مژگان در گفت و گو با کارشناس اجتماعی کالنتری 
30 افزود: ما زندگی خود را در حالی آغاز کردیم که خانواده همسرم چشم دیدنم 
را نداشــتند. فکر می کردم اگر برای شان نوه ای بیاورم عزیز خواهم شد. اما تولد 
دختر کوچولویم نیز مؤثر واقع نشد. روز به روز وضعیت بدتر می شد. شوهرم نیز 
از این وضعیت خســته شده بود. از طرفی می ترسید پدرش او را از ارث محروم 
کند. سعی می کرد خودش را در دل خانواده اش جای بدهد. در این شرایط، مادر 
و خواهرانش که دنبال فرصتی می گشتند تا زندگی ام را نابود کنند او را علیه من 
تحریک می کردند. در برابر تمام بی مهری ها و رفتارهای توهین آمیزشان سکوت 
کردم و دم نزدم. همسرم یادش رفته بود من هم هستم و تا جایی که می توانست 
روی اعصابم راه می رفت. فاصله عاطفی که بین ما به وجود آمد سبب شد به دام 
موادمخدر بیفتد. خوشبختانه خیلی زود فهمیدم چه بالیی سرش آمده است. 
دست به کار شدم و او را به هر زحمتی بود ترک دادم. خانواده اش با اطالع از این 
موضوع مرا نفرین می کردند و می گفتند تو اگر عروس ما نمی شدی این گرفتاری 
به سر بچه ما نمی آمد و... . او به من و دخترمان هیچ توجهی نشان نمی داد و هر 
روز با حرف های تحریک آمیز مادرش به سراغم می آمد و سر کوچکترین بهانه ای 
مرا به باد کتک می گرفت. زن جوان افزود: یک بار اشتباه کردم و می خواستم به 
زندگی خودم پایان بدهم. اما شــانس یارم بود و به زندگی بازگشتم. می خواهم 
زنده بمانم و دختر نازنینم را بزرگ کنم. ولی این حق من نبود. قرار شد به مرکز 

مشاوره معرفی شویم. امیدوارم راهی برای نجات از این بدبختی پیدا کنیم.
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 کالهبرداري ميلياردي 
دو پيرزن نزول خوار از 22تفرشی

قرمــز:   خــط 
کالهبرداران حرفه اي 
عنوان  تحــت  کــه 
سرمایه  شرکت  یک 
و  جعلــي  گــذاري 
کمک به افراد نیازمند 
در تفرش 15 میلیارد 
کالهبــرداري  ریال 
در  بودنــد،  کــرده 

تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهي این شهرستان دستگیر 
شدند. ســردار کیومرث عزیزي فرمانده انتظامي استان 
مرکزي، گفت: در آذرماه سال جاري، پرونده اي به پلیس 
آگاهي شهرســتان »تفرش« ارجاع شد که مستندات و 
بررســي هاي مقدماتي کارآگاهان، حاکي از کالهبرداري 
گســترده متهمان در آن بود. وي ادامه داد: ماجرا از آنجا 
آغاز مي شود که روزي متهمان پرونده مذکور که دو خانم 
سالمند هستند به دلیل اختالفات ملکي با یکي از اهالي 
شهرستان تفرش درگیر و با حضور مأموران در محل نزاع 
در راستاي حل مشــکل خود ابتدا به کالنتري و پس از 
تشــکیل پرونده قضایي مربوطه به پلیــس آگاهي این 
شهرستان منتقل شدند. وی بیان داشت: با ادامه تحقیقات 
کارآگاهــان اداره مبارزه با جعــل و کالهبرداري پلیس 
آگاهي، مشخص شد که این دو خانم مدتي با فریب دادن 
مردم با حضور در مراسم مذهبي مختلف، اظهار مي کردند 
که مالک شرکت و مؤسسه اي هستند که در زمینه خرید 
و فروش سکه و زعفران فعالیت داشته و سوی حاصل از 
آن را در راســتاي خرید لوازم خانگي براي افراد نیازمند 

هزینه مي کنند.
این مقام انتظامي در خاطر نشان کرد: یکي از روش هاي 
حرفه اي متهمان براي فریب شــهروندان به این صورت 
بوده که سعي مي کردند اعتماد افرادي را که پول بیشتري 
به آنها مي دادند با پرداخت سود زیاد در کمترین مدت و 
نیز دادن وعده هاي دروغین، به ســوی خود جلب کنند. 
وي بیان داشت: با اســتعالم هاي صورت گرفته از سوي 
کارآگاهان پلیس مشخص شد که هیچ سابقه اي از ثبت 
شرکت توسط متهمان پرونده در سامانه ثبت شرکت ها 
موجود نبــوده و به هیچ عنوان چنین شــرکتي وجود 

خارجي ندارد. 
سردار عزیزي از شناسایي تعدادي از مالباختگان در روند 
رســیدگي به این پرونده خبر داد و یادآور شــد: در روند 
تحقیقات با شناســایي 22 نفر از مالباختگان از ســوي 
پلیس، مشخص شد که متهمان مذکور مبلغ 15 میلیارد 
ریال از آنان کالهبرداري کرده اند. وی گفت: متهمان در 
اعترافات خود بیان داشتند که با سوءاستفاده از احساسات 
خیرخواهانه مردم و حضور در مراسم مختلف، تحت عنوان 
یک شــرکت فعال در امر خرید و فروش سکه و زعفران، 

مبادرت به کالهبرداري از شهروندان مي کردند.

خط خبر
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خط قرمز- ســعید کوشافر: پسر جوان به زندگی 

خود پایان داده بود و خانواده اش با چشــمانی اشکبار 

منتظر بودند تا مأموران پلیس، قاضی ویژه و تیم همراه 

آنها صحنه را ترک کنند و مراســم ســوگواری برای 
جوانشان را آغاز کنند.

در این میان آنچه بیش از همه مبهم بود دلیل مرگ 

خودخواسته این جوان بود، او تا قبل از این نه از مرگ 

ســخن به میان آورده و نه از افسردگی، اینکه چگونه 

ناگهان به فکر پایان زندگی افتاده است، پرسشی بود 
که در ذهن بازماندگانش در جریان بود.

مأموران پلیس به دقت تمام وسایل اتاقش را بررسی 

می کردند، آن ها دو گوشــی موبایــل دیدند که روی 

میزش بود، شــاید بتوان در آنها پاســخ پرسش های 

بی شــمار خانواده اش را پیدا کرد، اما هر دو گوشــی 

پسورد داشتند، پس برای استخراج رمز و رازهای آن ها 
باید پلیس فتا وارد گود می شد.

تیم بررســی صحنه مرگ جوان هر دو گوشــی را در 

اختیار افســران متخصص پلیس فتــا می دهند تا به 

بررسی محتویات و ارتباط های اینترنتی و نرم افزاری 
جوان درگذشته بپردازند.

رئیس پلیس فتا خراســان رضوی در این خصوص به 

خبرنگار ما می گوید: هر دو تلفن دارای پسورد و رمز 

ورود در بخش های مختلف بودند، پس نیاز به دستور 

قضایی بود، دستور الزم از قاضی ویژه دریافت شد و هر 

دو گوشی به آزمایشگاه پلیس فتا ارسال شد.

گوشــی ها در آزمایشگاه مورد بررســی قرار گرفت، 

موضوع بســیار مهــم بود و باید هر چه ســریعتر به 

محتویات این گوشی ها دست یافت، پس متخصصان 

این پلیس با سرعت و دقت فراوان اقدام به رمزگشایی 

از هــر دو گوشــی کردند، آنها هر چه بیشــتر پیش 

می رفتند با مستنداتی رو به رو می شدند که آنها را به 

حل مسأله که مرگ خودخواسته جوان مشهدی بود 
نزدیک تر می کرد.

ســرهنگ جهانشــیری در ادامه خاطرنشــان کرد: 

بررسی های کارشناسان در محتویات سایبری گوشی ها 

نشــان می داد که این جوان چنــدی قبل در یکی از 

شــبکه های اجتماعی با دختری جوان آشنا می شود، 

این آشــنایی منجر به ایجاد یک رابطه عاطفی میان 

او و دختر جوان می شــود، اما پس از گذشــت مدتی 

در حالیکه پسر جوان نسبت به دختر احساسات پاکی 

داشته است، متوجه می شود که دخترک احساسات او 
را جدی ندانسته و به بازی گرفته است.

پسر درگذشــته در همین حال درمی یابد که دختر 

جــوان با مرد دیگری هم ارتبــاط دارد و با او ارتباط 
عاطفی برقرار کرده است. 

این مســأله او را در شرایط روحی سخت و دشوار قرار 

می دهد به گونه ای که نمی تواند شیوه صحیح برخورد با 

این شرایط را انتخاب و متأسفانه به مرگ خودخواسته 

دست می زند.

رئیــس پلیس فتا خراســان رضوی با بیــان اینکه 

مســتندات این حادثه از گوشی ها استخراج و جهت 

درج در پرونده در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است 

به شهروندان درخصوص ایجاد هرگونه رابطه عاطفی 

در فضای مجازی هشدار داد و گفت: بسیاری از افراد 

با هویت کاذب در فضای مجازی حاضر می شــوند و 

این در حالی اســت که شخصیت واقعی آنها با آنچه 

از خود در فضای مجازی به نمایش می گذارند بسیار 

تفاوت دارد، پس هرگز به ارتباط های مجازی اعتماد 
نکنید.

خیانت دختر مجازی عامل یک مرگ واقعی شد

راز مرگ خودخواسته پسر جوان در گوشی موبایل

خط قرمز- مهدی کاهانی مقدم: مرد جوانی 
که نیمه شب سه شنبه خواهرش را در مشهد به 
قتل رسانده بود، روز گذشته تفهیم اتهام و روانه 
زندان شد. به گزارش خبرنگار ما این جوان 24 
ســاله که احمد نام دارد، یک روز پس از آن که 
سمانه خواهر 21 ساله اش را خفه کرده و متواری 
شده بود، با اقدامات هوشمندانه قاضی ویژه قتل 

عمد دادگستری مشهد، ناچار به تسلیم شد.
احمد ســپس در تحقیقات انجام شده اعتراف 
کرد که چون خواهرش دچار انحرافات اخالقی 
بوده و چند بار از خانه فرار کرده و رفتارهای او 
خانواده اش را بر سر زبان ها انداخته بود، حدود 
نیمه های شب سه شنبه وقتی  کسی در منزل 
نبود، وارد خانه شده و او را که احتماالً به خاطر 
مصرف دارو کمی بی حال هم بود با یک شال 

خفه کرده و سپس متواری شده است.
وی که به گفتــه خودش برای تــرک اعتیاد 
چنــد روزی را در کمپ بوده و ســه روز پیش 
از این حادثه به خانه بازگشته است، پس از این 
اعترافات با صدور قرار بازداشت موقت از سوی 
قاضی احمدی نژاد، روانه زندان شد تا تحقیقات 
کارآگاهــان اداره ویژه جنایی اســتان زوایای 

تاریک پرونده او را روشــن کند. ماجرای قتل 
سمانه نیز اولین دقایق بامداد سه شنبه در پی 
تماس تلفنی یکی از شهروندان با پلیس آشکار 
شــد و از آنجایی که تماس گیرنده مدعی بود 
زن جوانی در منزل مسکونی اش واقع در منطقه 
اسماعیل آباد مشــهد به طرز مشکوکی جان 
باخته، اما خانواده اش قصد دارند او را بی سر و 
صدا دفن کنند، اکیپی از مأموران کالنتری سپاد 
بالفاصله در محل حاضر شــده و ضمن انجام 
تحقیقات اولیه، قاضی ویژه قتل عمد دادسرای 
عمومی و انقالب را در جریان موضوع قرار دادند.

در تحقیقات مقام قضایی و پزشکی قانونی در 
محل مشخص شــد که زن 21 ساله به خاطر 
آثار کبودی زیر گردنش احتماالً خفه شده و به 
قتل رسیده، اما مادر و دیگر اعضای خانواده اش 
با داســتان ســرایی های مختلف قصد انحراف 
تحقیقات را داشــتند و مدعی بودند سمانه به 
مرگ طبیعی مرده است. این در حالی بود که 
هیچ مردی در خانه آن ها حضور نداشت و تنها 
لباس های خیس مردانه که در بازرسی از منزل 
کشف شد، سرنخ تازه ای از حضور مردی بود که 
هنگام مرگ این زن جوان در خانه حضور داشته 

است. به همین جهت قاضی احمدی نژاد ضمن 
دستور انتقال جسد متوفی به پزشکی قانونی، 
حکم به بازداشــت مادر و دو نفر دیگر از زنان 
خانواده داد که مادر پس از انتقال به آگاهی و در 
بازجویی های بعدی با اظهارات تازه خود مسیر 

تحقیقات را عوض کرد.
او گفت که شب حادثه وقتی به منزل بازگشته 
پسرش احمد را دیده که هراسان از خانه خارج 
شده و فرار کرده و وقتی داخل خانه شده جنازه 

دخترش را دیده است.
وی همچنیــن با بیان اینکه شــوهر ســمانه 
)دامادش( از مدت ها قبل به خاطر مواد مخدر 
زندانی اســت و سمانه در غیاب شوهرش چند 
بار از خانه فرار کرده و به نوعی باعث آبروریزی 
خانواده شده بود، احتمال داد که احمد به همین 

خاطر دست به قتل او زده است.
با این اظهارات مادر مقتوله، تحقیقات کارآگاهان 
جنایی زیر نظر مستقیم قاضی ویژه قتل عمد 
روی شناسایی محل اختفا و دستگیری احمد 
متمرکز شد و آن ها با اســتفاده از روش های 
علمی و روانشناسی و هوشمندانه زمینه تسلیم 

قانون شدن متهم را فراهم کردند.

اعتراف عامل قتل 
زن 21 ساله مشهدی

خواهرم را 
به خاطر مسایل 

اخالقی کشتم



در گفت و گوی خودمانی با ناصحی و بادامکی در تحریریه قدس

آرزوها و حسرت های فوتبالی دو کاپیتان
 فوتبال  هاشم رسایی فر   دوکاپیتان در یک قاب. شاید 
این خالصه ترین عنوانی باشد که بشود برای حضور کاپیتان های 
پدیده و ســیاه جامگان در نشستی دوســتانه در نظر گرفت. 
نشستی که در آن حســین بادامکی و رضا ناصحی در کنار هم 
آنچه را که بر خودشان و تیم هایشان گذشته و می گذرد مرور 
کردن و خاطره بازی کردن با روزهای تلخ و شیرینی که برایشان 
واقع شده اســت. از ابومسلم که عشــق هر دو کاپیتان است تا 
حسرت هایی که بر دلشــان مانده و تجربه کردنش را دوست 
داشتند. همه این ها دســتمایه گپ دوستانه ما با کاپیتان های 

تیم های همشهریمان شد.
*ابومسلم خاطرات و حسرت هایش

ابومسلم برای حسین بادامکی دنیایی از خاطره و روزهای به یاد 
ماندنی است.پیوند ابومسلم و کاپیتان سابقش آنقدر احساسی و 
دلی است که خودش می گوید: هر وقت که گذرم سمت ورزشگاه 
تختی می افتد یاد روزهای گذشــته می کنم و خاطراتی که با 
ابومسلم داشتم جلو چشــمم رژه می رود. راستش را بخواهید 
ورزشگاه تختی را بدون ابومســلم که می بینم اذیت می شوم. 

من هرچه را که دارم از ابومســلم است و خودم را 
مدیون این تیم می دانم. خیلــی از اینکه  دیگر 
ابومسلم  نیســت ناراحت می شوم و دوست دارم 
آن روزها دوباره بیاید.تمام فیلــم های بازی در 
ابومســلم را دارم و هر چند وقت یکبار آنها را می 
بینم و خاطراتم را نو می کنم. خیلی سخت است 
ابومسلم را دوباره ســاخت ، امکانات زیادی می 
خواهد اما اگر مدیران استانی بخواهند می شود 

ابومسلم را زنده کرد.
رضا ناصحی هم خاطراتش با ابومسلم را بهترین 
اتفاقات دوران حرفه ایش می داند. از خاطره نیم 
فصل نباختن با اکبر میثاقیان گرفته تا چهارم 
شدن و بهترین تیم شهرستانی شدن، همه در 
ذهن ناصحی مانده و ابومسلم را برای او خاطره 
انگیز نموده است.ناصحی اما به بازگشت ابومسلم 
چندان امیدی ندارد و فقط به این جمله بسنده 
می کند که با اینکه خیلی دوست دارم تجربیات 
گذشته را با ابومسلم دوباره تجربه کنم اما فکر 
نمی کنم آن روزها دوباره پیش آید. با این شرایط 
باید قدر تیم های پدیده و سیاه جامگان را بدانیم 

و برای بقا و پیشرفت آنها تالش کنیم.
*رفاقت در پدیده

وقتی حرف از پدیده به میان می آید و جوی که بر این باشــگاه 
حاکم اســت که باعث شــده چندان اخبار منفی از این باشگاه 
خصوصا فصل گذشته به بیرون درز نکند! و از بادامکی دلیل جدای 
اش را جویا می شویم او با این مسأله این گونه برخورد می نماید 
که پول دلیل اصلی من برای جدایی در نیم فصل سال قبل نبود . 
در پدیده یکسری آدمهایی بودند که با من مشکل داشتند و نشان 
نمی دادند.با این وجود روزهای خوبی را بــا آقای مهاجری کار 
کردیم مشکالت مالی در پدیده بود بچه ها هم خیلی خوب بودند 
بعضی از حرفهایی را که جایی نمی توانستند بگویند می آورند و به 
من می گفتند یا به آقا رضا منتقل می کردند که هیچ وقت رسانه 
ای نشد که این یک امتیاز برای پدیده بود. بادامکی در واکنش 
به این مورد که سرنوشت قراردادت با پدیده چه شد با لبخندی 
معنا دار این گونه عنوان کرد حســاب و کتاب هایی از سال قبل 
باقی مانده که مربوط می شود به جریمه هایی که به لطف مربی 
باشگاه شامل حال من شده است این حساب و کتاب هم نزدیک 
به 120 میلیون تومان است که با این وجود من یک مبلغی هم 

باید از جیبم به پدیده بدهم!
رضا ناصحی موضوع پدیده را این گونه مطرح می کند که در حال 

حاضر اکثر باشگاه های کشور دچار مشکالت و معضالت مختلفی 
هســتند چه مالی و چه غیــر آن.اما آنچه کــه در مورد پدیده 
خصوصا سال گذشته می توان گفت با وجود مشکالتی که وجود 
داشت و وضعیت مجموعه پدیده به هم ریخته بود همه چی رنگ 
و روی رفاقت داشت. چون بچه ها معتقد بودند با مصاحبه کردن 
چیزی درست نمی شود.ما تجربه سال های گذشته ابومسلم و 
سقوط به لیگ دسته اول را داشتیم و نمی خواستیم اشتباهی 
که سال آخر برای ابومسلم در لیگ برتر رخ داد مجدد تکرار شود 
و همه متضرر از این شویم.بچه های ما با این تفکر سال گذشته 
برای پدیده بازی کردند.انشااهلل مســوؤالن قدرآن را بدانند و 

کمک کنند بچه ها به خواسته هایی که دارند برسند.
*سیاه جامگان و پدیده االن

شرایط ســیاه جامگان از نگاه کاپیتان این تیم شرایطی رو به 
بهبود و روبه رشــد اســت جو این تیم برای بادامکی متفاوت 
از پدیده اســت. او از آمدن خداداد عزیزی به سیاه جامگان به 
عنوان یک تغییر درست و اساسی یاد می کند و می گوید: بعد 
از آمدن خداداد عزیزی خیلی شــرایط بهتر شد مسایل مالی 
سروسامان بهتری به خودش گرفت تا قبل از این 
چند نفری پول گرفته بودند و بقیه دستشــان 
خالی بود بعد از این نزدیک به 20 درصد به بچه 

ها پرداخت شد.
کاپیتان پدیده در نگاه کلی شــرایط تیمش را 
مناسب می داند. رضا ناصحی عنوان می کند 
که در باشــگاه پدیده هر آنچه انجام می شود 
متناسب با جایگاه و وظیفه هر کدام از آنهاست. 
مســایل فنی با درایت آقا رضا مهاجری پیش 
می رود و هیچ کس دیگری در کار او دخالتی 
ندارد. نقش مجتبی سرآسیایی هم که در امور 
اجرایی تیم پررنگ و قابل توجه اســت بدون 
اینکه بخواهــد بحث فنی یا غیــره را متوجه 
کادر فنی تیم نماید.من تا کنــون ندیدم آقا 
مجتبی در مباحث فنی دخالــت کند. آقای 
برگی زر هــم که عهده دار مدیریت باشــگاه 
است همه چیز را کامال در اختیار دارد. هر چند 
که خودش تجربه زیادی در هدایت تیم های 
مختلف داشته هیچ گاه در کار آقای مهاجری 
دخالتی نداشته است. اعتقاد من این است که 
کارهای باشگاه به خوبی و با شرایط مناسبی 

دنبال می شود.
*یک دست شدن سیاه جامگان

حسین بادامکی روند تیم سیاه جامگان را رو به رشد می داند. 
بازیکنانی گرفتیم که در وســع ما بودند و با اضافه شــدن این 
بازیکنان تیم نســبت به نیم فصل اول یکدست تر شده است. 
بازیکنانی هم که قبل از این با ما بودند شاید به لحاظ اسم و رسم 
و قراردادهایی که داشتند بازیکنانی مطرح تر بودند اما کارایی 
الزم را نداشتند االن تیم یک دست تر و همدل تر شده ایم که 

این می تواند به نفع ما باشد.
*بومی ها بی پایه

حسین بادامکی و رضا ناصحی هر دو از جمله بازیکنانی هستند 
که از تیم های پایه ابومسلم به جمع بزرگساالن رسیدند و ثمره 
استفاده از بازیکنان بومی بودند. اتفاقی که درحال حاضر کمتر 
در فوتبال ما واقع می شود. کاپیتان سیاه جامگان معتقد است 
در مشهد تیم های پایه خوب وجود ندارد. او می گوید: آن زمان 
که شروع بازی های ما بود تیم های پایه خوبی در مشهد فعالیت 
داشتند و مربی جرأت می کرد به بازیکنان جوان اعتماد کند، اما 
االن متأسفانه نمی بینیم بازیکنی را که مستعد باشد و شرایط 
حضور در تیم های مطرح را داشته باشد.به این دلیل تیم های 

پدیده و سیاه جامگان مجبور به استفاده از بازیکنان غیر بومی 
هستند. بازیکنانی که فقط و فقط پول برایشان اهمیت دارد و 
هزینه های تیمداری را باال می برند. اما اگر در بحث تیم های پایه 
باشگاه ها اقدام الزم صورت بگیرد هم فوتبال شهر و استانمان 
بیمه خواهد بود و هم بازیکنان بومی با جان و دل برای تیم های 

باشگاهی شهرشان بازی خواهند کرد.
تنها بازیکنانی هم که گهگاهی رو می شــوند خیلی زود اشباع 
می شوند و به حاشــیه می روند! متأسفانه بازیکنانی هم پشت 
سر ما بودند تا حدودی بد شــانس بودند و با سقوط نمایندگان 
خراسان به لیگ های پایین تر مجبور شدند از مشهد مهاجرت 
کنند .آنها آنجا هم نتوانستند فوتبالشان را ادامه دهند و به آنچه 

که حقشان بود برسند.
رضا ناصحــی هم خــودش را محصول تیم های پایه باشــگاه 
ابومسلمی می داند که کارخانه بازیکن سازی بود. او گریزی می 
زند به فعالیت های آکادمیک در باشگاه سپاهان که چندی قبل 
برای این تیم توپ می زد. در باشگاه سپاهان چارت تشکیالتی 
درست و اصولی حاکم است که از تیم های رده های پایه گرفته تا 

تیم بزرگساالن بر اساس آن باید حرکت کنند . تیم 
های پایه محلی برای تربیت بازیکنان مستعد 
برای تیم بزرگساالن است که هر سال بازیکنان 
زیادی نه تنها برای خود باشگاه بلکه برای سایر 
باشگاه ها هم بازیکن می ســازد. اما متأسفانه 
کوچکترین حرکتی در ســطح تیــم های پایه 
در مشهد و اســتان نمی بینیم و هر روز شرایط 
بدتر می شود این می شود که باشگاه های ما پر 
می شود از بازیکنان غیر بومی که تعلق خاطر 

چندانی به فوتبال ما ندارند. 
*سختی های بازی در پرسپولیس

وقتی از حســین بادامکــی در مــورد فراز و 
فرودهایش در زمان حضورش در پرسپولیس 
می پرسیم می گوید:بازی کردن در پرسپولیس 
سخت است چون همه بازی ها پخش مستقیم 
می شــود و همه عملکرد یک بازیکن زیر ذره 
بین است و همیشــه باید بازیکن در شرایط 
ایده آل باشــد تا رضایت همه جلب شود. باید 
بگویم بزرگترین اشــتباه من در پرسپولیس 
تغییر پستم بود. من ابتدا هافبک نفوذی بودم 
و کامال رو به جلو بازی مــی کرد و این همانی 
بود که دوست داشتم اما زمان آقای کرانچار از 

هافبک نفوذی به هافبک دفاعی تغییر پست داده شدم.  آنجا بود 
که بازی من دیده نمی شد و تماشاچی شاکی بود. اما کرانچار 
کامال از من رضایت داشت.در کل بازی کردن در تیم های بزرگ 
سختی زیادی دارد چون عالوه بر داخل زمین باید بیرون زمین 

هم حواست باید به همه چیز باشد. 
*بزرگترین اشتباه ناصحی

رضا ناصحی بزرگترین اشــتباه دوران حرفه ایش را نرفتن به 
پرسپولیس و اســتقالل می داند و دلیل آن را شرایطی که در 
باشگاه سپاهان داشــت را عنوان می کند .فکر می کنم وقتی 
که تصمیم گرفتم به سپاهان بروم آینده نگری خوبی نداشتم. 
آن زمان قرار بود احسان حاج صفی ســرباز شود و از سپاهان 
برود او که نرفت هیچ ،هاشــم بیک زاده و خســروحیدری هم 
اضافه شدند که در یک زمان 2 بازیکن ملی پوش هم پست من 
شدند در سپاهان.من می توانستم با انتخاب پرسپولیس مسیر 
زندگی ام را عوض کنم که این کار را نکردم.امیر قلعه نویی هم 
تا حدودی مقصر بود و با آینده فوتبال من بازی کرد.من حتی با 
آقای آشتیانی که آن زمان مدیرعامل استقالل بود هم جلسه ای 
داشــتم و  می توانســتم با انتخاب این تیم تا 5-6 سال در تیم 

ملی بازی کنم.
*تمایل به مربیگری

وقتی صحبت از تصمیم برای بعد از اتمام دوران بازی و مربیگری 
به میان می آید حسین بادامکی نظرش این است که فعال قصد 
دارد بازی کند. مشــکل بازی کردن ندارم چون می بینم چه 
بازیکنانی با چه شرایطی هنوز دارند بازی می کنند. در فوتبال 
ایران هرچه سن باال تر می رود بیشتر می فهمی. اما با این شرایط 
کالس های مربیگری را شرکت می کنم تا علم مربیگری را به 
دســت آورم و در سالهای بعد مربی شــوم.این را هم بگویم در 
مشهد هیچ چیزی قابل پیش بینی نیســت. شاید بخواهم در 
مشهد کمک کنم مثل سال قبل که می خواستم در پدیده 3- 4 
ســال بمانم اما یک اتفاق غیر قابل پیش بینی اجازه نداد برای 

همین سعی می کنم به حاال فکر کنم تا آینده.
رضا ناصحی هم در این مورد می گوید: پیش بینی آینده سخت 
است.اما بدم نمی آید در آینده مربی شوم.ضمن اینکه شاید تا 4 
سال دیگر بازی کنم و خیلی دوست دارم آن اتفاقی که حسرتش 
به دلم مانده برایم بیفتد و آنچه می خواستم به خودم ثابت شود 
.امیدوارم آن اتفاق خوب در مشهد برایم بیفتد. رتبه 
های نهم ، دهمی پدیده من را ارضا نمی کند. چرا 

پدیده نتواند به آسیا برود؟
*ارتباط خاص با امام رضا)ع(

حرف از امام رضا)ع( که به میــان می آید هر دو 
کاپیتان ارادتشــان به امام هشــتم را بی مقدار 
عنوان می کنند و از خاطراتشان در این خصوص 
می گویند.کاپیتان سیاه جامگان ما را به سال های 
گذشته و زمان حضورش در ابومسلم می برد و 
به بازی برابر فجر در ورزشگاه تختی. همان بازی 
که تا دقیقه 88 مساوی دنبال می شد. بادامکی 
می گوید: محبت و لطف امام رضا)ع( همیشــه 
شــامل حال من بوده و همه موفقیت هایی که 
داشتم را مدیونش می دانم. یادم نمی رود بازی با 
فجرسپاسی در ورزشگاه تختی مشهد را که بازی 
تا دقیقه 88 گره خورده بود و مساوی دنبال می 
شد همانجا بود که گفتم یا امام رضا)ع( کمک 
کن شرمنده تماشاچی هایمان نشویم که همان 
لحظه یک اوت بچه های ما پرتاب کردند که به 
بازیکن فجر خورد و توپ افتاد جلو پای من. توپ 
را با قدرت شوت کردم و دروازه باز شد و ابومسلم 

پیروز میدان شد.
کاپیتان پدیده هم به مانند حســین بادامکــی ارادتی خاص 
به محضر امام رضا)ع( دارد و همه داشــته هایــش را مدیون 
ثامن الحجج است. ناصحی می گوید: هر زمان که حرم می روم 
آرامش خاصی به من دست می دهد و احساس خوبی دارم. یک 
روز که قرار بود با استقالل در مشهد بازی کنیم همان بازی که 
استقالل 9 نفره شــد قبل از بازی به حرم رفتم موقع برگشت 
خیلی عجله داشتم با این وجود پیرمردی جلو من را گرفت و از 
من خواست زیارت مخصوص امام رضا)ع( را برایش بخوانم. من 
هم چون عجله داشتم خواستم زرنگ بازی کنم و به جای زیارت 
مخصوص زیارت امین اهلل را خواندم. بعد از اتمام پیرمرد به من 
گفت پسرم منظورم این نبود زیارت مخصوص را برایم بخوان. 
با اینکه عجله داشتم برای اینکه دلش نشکند زیارت مخصوص 
امام رضا)ع( را برایش خوانــدم. آن روز یکی از بهترین روزهای 
من بود و یکی از بهترین بازی هایم را انجام دادم . استقالل آن 
روز جلو ما کوچک شد و فکر می کنم مزد آن کار را امام رضا)ع( 
به من داد. .در کل باید بگویم ما اگر از  امام رضا)ع( غافل شویم 
آقا آنقدر مهربان و خوب است که دســت ما را ول نمی کند و 

هوای ما را دارد.

هفته نوزدهم لیگ دسته اول کشور: 
تقابل یحیی و بگوویچ درغیاب شاغالم

حمیدرضا خداشناس: هفته نوزدهم لیگ دسته یک کشور در حالی 
فردا برگزار خواهد شد که دیدار دو تیم سپیدرود رشت و فجر سپاسی 
شیرازکه قرار بود امروز عصر برگزار شــود  به دلیل حضورشاگردان 
غالم پیروانی در مسابقات ارتش های جهان لغو شد و به زمان دیگری 
موکول شد و سایر دیدارها طبق برنامه عصر جمعه برگزار خواهد شد، 

نگاهی داریم به مهمترین دیدارهای این هفته. 
بدون شک مهمترین مسابقات هفته نوزدهم درورزشگاه انقالب کرج 
برگزار می شود جایی که اکسین البرز با سرمربیگری یحی گل محمدی 
میزبان تیم گل گهرسیرجان خواهد بود. حساسیت این دیدار از آن 
جهت است که  شاگردان بگوویچ در این هفته شانس رسیدن به صدر 
را دارند ودر صورت کسب سه امتیاز این بازی و نتیجه نگرفتن ملوان 
در برابر راه آهن می توانند به رده اول جــدول صعود کنند . اما از آن 
طرف گل محمدی هم به دنبال دومین بردش در لیگ دسته یک است 
و او می خواهد تیمش را به جمع مدعیان صعود برساند. تقابل دو مربی 
سابق پرسپولیس در این مسابقه از دیگر نکات مهم این بازی است.  
در یکی دیگر از بازی های مهم این هفته تیم بحران زده راه آهن که 
مهدی پاشازاده ، سرمربی خود و چند بازیکن دیگرش را از دست داده 
میزبان تیم صدرنشین ملوان بندر انزلی است. به نظر می رسد راه آهن 
روز سختی در انتظارش خواهد بود ، چرا که شاگردان مایلی کهن قطعا 
برای حفظ صدر نشینی پای به ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر می 

گذارند و غیر این چیزی آنها را راضی نخواهد کرد . 
برنامه مسابقات هفته نوزدهم لیگ آزادگان

جمعه 24 دی 95
خونه به خونه مازندران - مس /نفت مسجدسلیمان - نساجی مازندران 
پارس جنوبی جم بوشهر - خیبر خرم آباد /راه آهن تهران - ملوان انزلی

مس کرمان - ایرانجوان بوشهر /اکسین البرز - گل گهر سیرجان 
فوالد یزد - بادران تهران /  آلومینیوم اراک - استقالل اهواز 

دو بازیکن استقالل دیدار با نفت را از 
دست دادند

ورزش: جابر انصاری و هرایر مگویان به دلیل مصدومیت نمی توانند 
استقالل را برابر نفت تهران همراهی کنند. انصاری که مدتی بود در 
تمرینات حضور نداشت و در کلینیک به سر می برد و مگویان هم از 

ناحیه پای راست دچار آسیب دیدگی شده است.

بازگشت کی روش پس از رد استعفا
ورزش: کارلوس کی روش که پس از دیدار ایران و سوریه در مرحله 
انتخابی جام جهانی راهی مرخصی شده بود و پس از آن تمرینات تیم 

ملی را در دبی زیر نظر گرفت، سرانجام به تهران بازگشت.
ســرمربی تیم ملی به دنبال اتفاقاتی کــه در اردوی تیمش در دبی 
رخ داده بود، استعفا کرد که این اســتعفا مورد پذیرش هیات رئیسه 
فدراســیون فوتبال قــرار نگرفت. کــی روش هم پس از رد شــدن 
استعفایش به تهران بازگشت و قرار است با مهدی تاج جلسه ای داشته 

باشد تا در خصوص مسائل مختلف مربوط به تیم ملی صحبت کند.

غیرت با هت تریک حسین طیبی 
صدرنشین ماند

ورزش: تیم فوتسال غیرت در بازی عقب افتاده لیگ قزاقستان برابر 
آکتوبه قرار گرفت و با نتیجه پنج - دو حریف خود شکست داد.

حسین طیبی، ملی پوش ایرانی سه گل تیم غیرت برابر آکتوبه را  به 
ثمر رساند تا نقش مهمی در پیروزی تیمش ایفا کند. تیم غیرت که 
مدعی اصلی قهرمانی در  لیگ اروپا نیز هست هم اکنون با 12 امتیاز از 

چهار بازی صدرنشین لیگ قزاقستان است. 

صنعت نفت با پیروزی آغاز کرد
ورزش: در آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر ،تیم فوتبال صنعت نفت در 
اولین مسابقه ای که فیروز کریمی را به عنوان سرمربی بر روی نیمکت 
خود داشت، میزبان تیم صبای قم بود که این دیدار با برتری 2 بر یک 
میزبان خاتمه یافت. تیم صنعت نفت آبادان با کسب این سه امتیاز 19 
امتیازی شد و جای استقالل خوزستان را در رده دهم جدول گرفت. 

صبا هم در رده پانزدهم با 9 امتیاز باقی ماند.

ابهام در صدور کارت بازی سروش رفیعی
ورزش: فریبرز یوسف زاده، مسوول کمیته  نقل  و انتقاالت سازمان لیگ 
در گفت وگویی درباره سروش رفیعی، اظهار کرد: هنوز هیچ نامه رسمی 
و مکتوبی دال بر این که محل خدمت رفیعی باشگاه تراکتورسازی بوده 
و او خدمتش را به پایان برده است، به دست ما نرسیده است. وی افزود: 
برای این موضوع دو باشگاه تراکتورسازی و پرسپولیس باید مدارک و 
مستندات خود را ارائه دهند که تاکنون هیچ اقدامی در این باره انجام 

نشده است. مالک ما مستندات ارائه شده است.

دایی: برای مسؤوالن استادیوم تختی 
متأسفم

ورزش: سرمربی تیم نفت تهران در نشســت خبری پیش از دیدار با 
استقالل صحبت های جالبی به زبان آورد. علی دایی می گوید: کمیته 
محترم انضباطی دانشگر بازیکن ما را محروم کرد تا دست ما برای بازی 
فردا خالی باشد. تازه این تمام ماجرا نیست. نمی دانم چطور در فوتبالی 
که دم از حرفه ای بودن می زنند، زمیــن اختصاصی ما را به رقیب می 
دهند که در آن تمرین کند. برای مسووالن استادیوم تختی متاسفم. 
قضیه محرومیت من را نیز همه دیدند که چگونه بدون آنکه مرا بخواهند 
رای صادر کردند. به چه دلیل دنبال محروم کردن من بودند؟ بعد از رای 

رفتند و پیدا نشدند.آیا قانون برای من یک چیز دیگر نوشته شده است؟

فرکی: پرسپولیس، یک تیم ملی است
فارس: حسین فرکی ، سرمربی سایپا در مورد دیدار جمعه تیمش با 
پرسپولیس اظهار داشت: فوتبال قابل پیش بینی نیست. در بازی رفت 
هم مقابل پرسپولیس سزاوار باخت نبودیم، روی یک ضربه کرنر گل 
خوردیم. با این حال باید بگویم که پرسپولیس تیم قدرتمندی است. 
برانکو فرصت خوبی داشته و با این تیم کار کرده است و اکنون هم این 
تیم صدرنشین جدول است. پرسپولیس به نوعی تیم ملی محسوب 
می شود، این تیم ملی پوشــان زیادی دارد که اکنون سروش رفیعی 
هم به آنها اضافه شده است. پرسپولیس هم تیم قدرتمند و هم قابل 
احترامی است، ما هم انگیزه های خودمان را برای این بازی داریم تا 

بتوانیم نیم فصل دوم را خوب شروع کنیم.

ضد حمله

نامه خداحافظی بختیار رحمانی برای استقالل
کاپ: بختیار رحمانی با ارسال نامه ای، از باشگاه استقالل درخواست کرد که با 
صدور رضایت نامه اش موافقت کند. قســمت هایی از متن این نامه به شرح زیر 
است: من همیشه به استقالل، مجموعه باشگاه و هواداران عزیزش احترام زیادی 
می گذارم و خودم را از آنها جدا نمی دانم.اتفاقاتی که در روزها و ماههای اخیر رخ 
داد از آنجا برایم اهمیت زیادی پیدا کرد کــه تجربه جدیدی یافتم و خودم را در 

میان این سیل عالقمند حس کردم.
با این وجود اعتقاد دارم هر آمدنی را رفتنی اســت و این اتفاقی است که در همه 
جهان و در سطح حرفه ای رخ می دهد. نمی خواهم سر هواداران عزیز استقالل را 
درد بیاورم و معتقدم که هیچ چیزی مهم تر از موفقیت استقالل ارزش ندارد. به 
همین دلیل از باشگاه استقالل تقاضا دارم با جدایی ام موافقت کند و بدون تردید 

با این تصمیم، کمک شایانی هم به تیم و هم خود من می شود.

مشکی پوشان به جای »سیاه جامگان«
ایسنا: محمدرضا عباسی مالک باشگاه سیاه جامگان در خصوص آخرین وضعیت 
نام این باشگاه می گوید: متاسفانه هنوز نتوانستیم کمیسیون ماده 5 را برای تیم 
دریافت کنیم و قرار است با اسم پیشنهادی جدید با نام “مشکی پوشان بارثاوا” که به 
اداره ورزش و جوانان پیشنهاد داده ایم پیش برویم و اگر این نام تصویب شود مراحل 

دریافت مجوز نیز تکمیل خواهد شد.
 عباســی در خصوص مخالفت هواداران با این تصمیم اظهار کرد: شما به عنوان 
هواداران این سوال را از اداره کل ورزش و جوانان و مسووالن شهر بپرسید که چرا 
مجوز کمیسیون ماده 5 سیاه جامگان ابومسلم را نمی دهند؛ به ما پیام دادند چنانچه 
این اتفاق و تغییر نام نیفتد، اجازه بازی بعدی ما را در مشهد نخواهند داد. وی افزود: 
فکر می کنید اسم جدید نفعی برای من دارد؟ برندی که 6 سال روی آن کار کردیم 
و حاال به روز شده و نامش شناخته شده،  با دست خودمان داریم نابودش می کنیم، 

چون اجازه نمی دهند با آن نام کار کنیم.
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ش کوتاه
گزار
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حمید رضاعرب: عصر پنج شنبه سرد زمستانی فوتبال دوستان با روی صحنه آمدن 
استقالل و نفت تهران داغ خواهد شد. این بازی برای استقاللی ها جنبه کامال تالفی 
جویانه دارد. آبی ها پس از حذف از جام حذفی به دستان نفتی ها حاال در پی جبرانند. 
استقالل در نقل و انتقاالت البته هیچ بازیکنی را تا قبل از این دیدار به خدمت نگرفت و 
تنها امیدش حضور آندو است که بعید هم به نظر می رسد این بازیکن شرایط بازی را به 

دلیل بیماری آبله داشته باشد. در این بازی علی دایی به دلیل محرومیت غایب است.
*نبرد سرخ و نارنجی

 اما فردا نیز لیگ برتر روی دیگری از خود را به نمایش خواهد گذاشت. روزی که 
پرسپولیس باید رخ در رخ تیم بحران زده سایپا بایستد. سایپا نیز تیم زخم خورده 

است که در نقل وانتقاالت خط دفاعی خود را سروسامان داده و امیدواراست که 
امتیاز مهمی ازاین بازی به دست آورد. 

*پدیده تازه
هم زمان با این بازی تیم های پدیده وسپاهان هم در مشهد مقابل هم می ایستند. 
این بازی قطعا برای زردپوشان اصفهان دشــوارخواهد بود. آن ها مقابل تیمی 
قرارمی گیرند که در خانه بسیار شگفت انگیز است و فوتبال بسیار شجاعانه ای 

را به نمایش می گذارد.
*شانس خداداد

 فردا عالوه بر این ســه بازی باید توجه ویژه ای هم به تقابل ذوب آهن وســیاه 
جامگان داشت. غیبت احســان پهلوان، مرتضی تبریزی و علی حمام می تواند 
برگ برنده ای برای شاگردان خداداد عزیزی باشد تا در این میدان به امتیاز مهمی 

برسند و وضعیت خود را درجدول سروسامان دهند. 
برنامه هفته هفدهم لیگ برتر

پنجشنبه 23 دی 95
پیکان تهران- گسترش فوالد تبریز ساعت 15 

نفت تهران- استقالل تهران ساعت  16:35 
استقالل خوزستان- تراکتورسازی تبریز ساعت 15:30 

جمعه 24 دی 95
ماشین سازی تبریز- فوالد خوزستان ساعت 14  

پرسپولیس- سایپا ساعت 16:35 
پدیده- فوالد مبارکه سپاهان ساعت 14  

ذوب آهن اصفهان- سیاه جامگان مشهد ساعت 15 

پنج شنبه  22 دی  1395
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هفته هفدهم لیگ برتر
استقالل - نفت بدون دایی

ورزشگاه تختی را بدون 
ابومســلم که می بینم 

اذیت می شوم.
در پدیــده یکســری 
آدمهایی بودند که با من 

مشکل داشتند.
بزرگترین اشــتباهم در 
پرسپولیس تغییر پستم 

بود.
محبت امام رضا)ع( همیشه 

شامل حال من بوده است.

قدر تیم هــای پدیده و 
سیاه جامگان را بدانیم.

نمی خواستیم اشتباهی 
که سال آخر در ابومسلم 
رخ داد در پدیده تکرار 

شود.
اشــتباهم  بزرگترین 
نرفتن به پرسپولیس و 

استقالل بود.
هر زمان بــه حرم میرم 

آرامش خاصی دارم.



دبیر فدراسیون والیبال در گفت وگو با قدس بیان کرد

استفاده از مربی ایرانی شرط اصلی برای توافق با سرمربی خارجی 
 والیبال  ســارا عبدالجوادی  محمود افشاردوست 
یکی از مهمترین دالیل انحالل و یا حضور نیافتن تیم ها در 
لیگ های برتر ورزشی را نداشتن باشگاه دانست و اظهار کرد: 
یکی از مهمترین دالیل انحالل تیم ها در ورزش کشور و به 
صورت اختصاصی بگویم در والیبال، وجود تیم ها و نداشتن 
باشــگاه اســت. تعداد تیم هایی که در قالب باشگاه رسمی 
همانند سایپا و پیکان تیم داری می کنند و دارای تشکیالت 
اداری باشند بسیار اندک است. باشگاه هایی که باید دارای 
سالن های اختصاصی برای تمرین، بدنسازی، استخر، سونا 
و زمین والیبال اختصاصی باشند و تمام امکانات و نیازهای 
یک تیم را برطرف کنند. این باشگاه ها زمانی هم که با تغییر 
مدیریت مواجه می شــوند خللی در تیــم داری آنها ایجاد 
نخواهد شــد.  دبیر فدراســین والیبال خاطرنشان کرد: اما 
متاسفانه بیشتر تیم هایی در لیگ برتر والیبال حضور دارند، 
تیم و فاقد این شرایط هســتند. بنابراین در اینگونه تیم ها 
هنگامی که مدیر تغییر کند رویکرد سیستم عوض خواهد 
شد و در این شرایط ممکن است مدیر جدید دیگر نخواهد در 
آن رشته تیم داری کند. این تیم ها تشکیالت اداری ندارند 
و اساسنامه ای نیز برای اهداف آن ها دیده نشده است. این 
تیم ها که سخت افزارهای باشگاه ها را ندارند، با کوچکترین 
مشــکل منحل و یا از تیــم داری در آن رشــته خودداری 
می کنند. وی با بیان اینکه فدراسیون تیم های معرفی شده 
از سازمان های معتبر را می پذیرد، ادامه داد: هنگامی که تیم 
یا باشگاهی می خواهد در مســابقات کشوری شرکت کند، 
قاعدتاً از سوی اداره کل ها و یا از طرف سیستم های باالدستی 
دیگری با داشتن اسپانسر دولتی و یا خصوصی به فدراسیون 
معرفی می شوند. فدراسیون در این شرایط است که یک تیم 

و یا باشگاه  را برای حضور در مسابقات می پذیرد.
افشاردوست ثبات تیم ها در لیگ برتر را در صعود آن تیم ها 
از دسته یک به باالتر عنوان و بیان کرد: راه کار ماندن تیم ها 
در لیگ های برتر این است که آن سیستم و مسووالنش برای 
تداوم در تیم داری به دنبال این موضوع نباشند که در اولین 
سال حضورشان در این رشته، حتماً از لیگ برتر آغاز کنند. 
اگر واقعاً تیمی به دنبال این است که ادامه دار در لیگ برتر 
فعالیت کند و در لیگ والیبال ریشه دار شود باید از رده های 

نخست شروع کند و بعد به رده های باالتر صعود کند. 
*معضل اصلی لیگ

دبیر فدراسیون والیبال می گوید که بزرگترین 
معضل لیگ والیبال نداشــتن برنامه مدون 
در مدیریت باشگاه ها و تیم هاست. او در این 
مورد توضیح داد: برای بیشــتر اسپانسرها از 
همان سال اول ورودشــان به این رشته تنها 
بخش تبلیغاتی  مهم اســت و مــی خواهند 
در لیگ برتر دیده شــوند و برنــد خود را به 
نمایش بگذارند. هرچند آن هــا در رده های 
باال تیم داری می کنند و قرارداد بسته و شاید 
هزینه های هنگفتی نیز انجــام  دهند، اما در 

نهایت مشخص نیست به مقصود برسند یا خیر! این نداشتن 
برنامه مدون از ســوی باشــگاه ها بزرگترین معضل لیگ 

والیبال است. 
*جدیت فدراسیون

او معتقد است که فدراســیون باید در این موضوع جدی تر 
ورود کند و در ایــن باره افزود: البته ایــن موضوع ربطی به 
فدراسیون ندارد.  باشگاه ها زیرمجموعه های سازمان های 

دیگری هستند و مدیریت های کالن آن سازمان ها هستند 
که باید برای اینگونه تیم ها برنامه مدون طراحی کنند. البته 
فدراسیون نیز باید شرایطی را برای جابه جایی 
تیم ها از لیگ های دسته یک به باال و برعکس 
در نظر بگیرد. فدراسیون باید با این موضوع 
جدی تر برخورد کند. تیمی همانند پارسه، از 
دســته یک صعود نکرده بود و یک مرتبه از 
لیگ برتر آغاز و بعد نیز منصرف شد و اکنون 

دچار مشکالتی است.
* انتخاب سکاندار 

محمود افشاردوست با بیان اینکه فدراسیون 
والیبال ظرف چند روز آینده در مورد انتخاب 
سرمربی تیم ملی به نتیجه خواهد رسید گفت: برای انتخاب 
سرمربی بررسی ها و صحبت هایی با مربیان مختلفی انجام 
داده ایم، خیلی از آن مربیان به ما جواب منفی داده اند. اکنون 
نیز در حال صحبت و رایزنی هستیم تا بتوانیم با افراد دیگری 
به توافق برسیم. تاکنون به نتیجه نهایی نرسیدیم اما فکر می 
کنم که تا ظرف چند روز آینــده بتوانیم جمع بندی در این 
مورد داشته باشیم.  دبیر فدراسیون والیبال در مورد اینکه در 

نهایت کدام یک از گزینه های سرمربیگری نهایی خواهد شد 
توضیح داد: نمی توانم در مورد این موضوع زیاد صحبت کنم، 
هرکدام از گزینه ها شرایط خود را دارند. مربیان پیشنهاد شده 
در ابتدا برنامه های خود را اعالم می کنند، فدراسیون برنامه ها 
را بررسی کرده و هرکدام که برای پیشرفت والیبال ایران موثر 
باشد با آن مربی وارد مذاکره خواهد شد. در مذاکره نیز باید 

بتوانیم در درخواست های طرفین به توافق برسیم. 
*شرایط سرمربی تیم ملی

او می گوید که فدراسیون والیبال هیچ شرایط خاصی برای 
هیچ سرمربی ندارد و دراین خصوص اظهار کرد: ما شرایط 
خاصــی نداریم. اینکه می گویم شــرایط مذاکــره، منظور 
خواســته های آن ها و خواسته های ما اســت. خواسته های 
آن ها شامل دستمزد و تعداد نفرات الزم برای کادر فنی است 
و خواسته های ما در داشتن افراد ایرانی روی کادر فنی تیم 
ملی والیبال ایران خالصه می شود. می خواهیم افراد ایرانی 
با آن مربی فعالیت داشته باشند. این موضوعات مطرح است 

وگرنه فدراسیون شرایطی برای هیچ مربی نگذاشته است.
*خراسان از دسته پایین تر شروع کند

دبیر فدراســیون والیبال امیدوار است تا خراسان دوباره در 
لیگ والیبال حاضر شــود در این مورد گفــت: به طور کلی 
خراسان در سال های گذشــته تیم های خوبی در لیگ برتر 
والیبال داشــت و خوب هــم کار می کرد و موفــق بود. اما 
متاسفانه مشکالتی برای آن بخش ها ایجاد شد که نتوانستند 
ادامه دهند. امیدواریم که بتوانند در سال های آینده تیم و 
نماینده ای در لیگ داشته باشند. البته اگر از مراحل پایین تر 
و از دســته یک آغاز کنند قطعا بهتر اســت. در این صورت 
می توانند به ثباتی در تیم داری و باشگاه داری برسند و این 
ثبات می تواند در سال های آتی در لیگ برتر به آن ها کمک 
کند. البته همانطور که گفتم بحث تبلیغات مهم اســت و 
اسپانسرها اصرار دارند که در رده های باال فعالیت کنند. من 
امیدوارم در سال آینده تشکیالتی در خراسان ایجاد شود، در 
دسته یک تیم داری و هزینه کند تا به لیگ برتر برسد. در آن 
زمان آب دیده تر است و بیشتر هم می تواند به والیبال و لیگ 
کمک کند. البته باید درخواست کنند و صحبت شود اما من 

امیدوارم که از دسته یک آغاز کنند.

تصمیمي براي فرار از برکناري و آزادي مدیر کل؟  
وزارت ورزش براي تیراندازي سرپرست 

مي گذارد
آزاده حاتمی: همین چند روز قبل بود که رئیس فدراسیون در گفت 
و گو با همین روزنامه، با اطمینان گفت خبر تازه اي نیست و مشکلي 
از بابت حکم دیوان عدالت اداري براي او و فدراسیونش وجود ندارد. 
وقتي این اظهار نظر را کنار واکنش هاي معاونان وزارت ورزش و البته 
سکوت وزیر ورزش قرار مي دهیم، به این مي رســیم که شاید وزیر 
ورزش همراهي مي کند با رئیس ایــن روزهاي تیراندازي و به قیل و 
قال مدیران زیر مجموعه اش کاري ندارد. مساله اي که هاشمي رویش 
دست مي گذارد و با استناد به اینکه مسعود سلطاني فر اهل حواشي 
نیست، تاکید مي کند که بعید است وزیر ورزش در زماني که انتخابات  
ریاست جمهوري پیش روي کشور است،  دنبال حاشیه  تازه اي باشد. 
مفهوم حرف هاشمي در اصل این است که سري که درد نمي کند را 
دســتمال نمي بندند؛ اما انگار این ضرب المثل در این مقطع خیلي 
کاربرد ندارد. چراکه وزارت ورزش چند روزي است که دست به کار 
شده و دنبال تغییراتي در فدراسیون وزنه برداري است. نه اینکه وزارت 
از قبل به این فکر نبوده اما با ورود سلطاني فر گویا زماني باید صرف مي 
شده تا بررسي بیشتري صورت گیرد. گویا وزیر به مدیرانش گفته، اگر 
راهي وجود دارد، کاري کنند تا نظم این فدراسیون در این مقطع بر 
هم نخورد اما چیزي که قطعي است اینکه پاسخ مدیران مجموعه که 
امور فدراسیون ها در شرح وظیفه شان است، منفي بوده و تالشي که از 
قبل براي جایگزیني مهدي هاشمي، انجام شده بود، به نتیجه رسیده 
است. خبري که از ساختمان سفید رنگ سئول مي رسد، حکایت از 
این دارد که سرپرست آینده فدراسیون تیراندازي هم انتخاب شده 
و مســووالن دنبال جایگزین کردن فردي به جاي مهدي هاشــمي 
هستند. استداللي که مسووالن تصمیم گیر در وزارت ورزش نیز به 
زبان مي  آورند، آخرین تذکر دیوان عدالت اداري است که گویا در آن 
عنوان شده تمام کسانیکه از اجراي این حکم، سرباز بزنند، مشمول 
برخورد قضایي و انفصال از خدمات دولتي مي شوند. استدالل این گروه 
از مدیران این است که اگر در این رابطه تصمیمي گرفته نشود، ممکن 
است وزیر ورزش از کار برکنار شود که به همین خاطر مجبور شده اند، 
سرپرست بگذارند. مساله دیگري که به عنوان دلیل مدیران وزارتي 
شنیده مي شود، این است که مدیر کل حقوقي وزارت ورزش، یعني 
زهرا ارسنگ با قرار وثیقه بیرون است و متعهد شده که وزارت ورزش 
زودتر براي انتخاب سرپرست تصمیم مي گیرد. البته پیش از این درباره 
گذاشتن وثیقه حرفي زده نشده بود اما مهدي هاشمي به نکته اشاره 
کرده بود که کوتاهي و اشتباه مدیر کل حقوقي وزارت ورزش باعث 
شده کار به اینجا بکشد. هاشمي مدتي قبل گفت که او از سوي وزیر 
مامور حل این موضوع شــده بود اما تعهد داده و جالب است که حاال 

شنیده مي شود، این تعهد به شکل قرار وثیقه بوده است.
با این وضعیت به نظر مي  رسد که همین یکي - دو روزه باید منتظر 
معرفي سرپرست فدراســیون تیراندازي باشــیم که در این صورت 
حواشــي بین المللي تازه اي براي ورزش کشور پیش بیني مي شود؛ 

مگر اینکه البي هاي دیروز مهدي هاشمي، امروز به کمکش بیایند.

گزارش ویژه

پنجشنبه 10/۲3  ساعت: 15:30
هفته 16 جام خلیج فارس : استقالل خوزستان - تراکتورسازی

زنده از شبکه ورزش

پنجشنبه 10/۲3 ساعت: 16:35
هفته 16 جام خلیج فارس : نفت تهران - استقالل

زنده از شبکه سه

جمعه 10/۲۴ ساعت: 16:35
هفته 16 جام خلیج فارس : پرسپولیس - سایپا

زنده از شبکه سه

جام اتحادیه انگلیس 
منچســتریونایتد ۲ ...................................................... 0 هال ســیتی

جام حذفی ایتالیا  
ناپولــی 3  ...................................................... 1 ال اســپزیا

جام حذفی اسپانیا  
اتلتیکومادریــد ۲...................................................... 3 الس پالمــاس

میز نتایج

ورزش در سیما

15

تلگرامی

2

   باشــگاه فوالد خوزســتان صبح دیروز مجدداً در مورد پرونده عقد 
قرارداد سروش رفیعی با باشگاه پرســپولیس به کمیته انضباطی شکایت 

کرد.
   تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در شرایطی امروز نیم فصل دوم 
لیگ برتر را آغاز می کند که ســعید آقایی، لوسیانو ادینیو و شهرام 
گودرزی که همراه با این تیم به دلیل مصدومیت به اهواز سفر نکردند 

نمی توانند تیم خود را در این مسابقه همراهی کنند.
   علی اوزدنوف، عضو هیات مدیره باشگاه روستوف روسیه در مصاحبه خود 
با خبرگزاری رسمی روسیه اظهار داشت که ســردار آزمون، مهاجم ملی پوش 
کشورمان تا آخر فصل برای این تیم روسی بازی خواهد کرد و او پیشنهاد جالبی 

از اروپا دارد.

  محمدرضا خلعتبری خرید جدید سایپا مشکلی برای بازی مقابل 

پرســپولیس ندارد اما حامد لک و پورقاز هنوز به طور رســمی وارد 
فهرست این تیم نشده اند.

   حسن زاده صبح دیروز با حضور در باشگاه سپاهان قراردادش را با این تیم به 
امضا رساند تا رسما در خدمت این تیم اصفهانی باشد.

    فرزاد جعفری مدافع استقالل خوزستان که در نیم فصل ۹۳ - ۹۲ 
به دلیل انجام خدمت سربازی راهی تیم ملوان شده بود، پس از اتمام 
این دوران، به استقالل خوزستان بازگشت تا در ادامه لیگ همراه آبی 

پوشان باشد.
   هواداران منتسب به استقالل که حدود 15 نفر بودند دیروز در مقابل وزارت 
ورزش و جوانان حاضر شدند و نسبت به افتخاری، معینی و زمانی موضع گرفتند.

  رامین رضاییان که در هفته  گذشته با مصدومیت جزئی مواجه بود، 

دیروزنتوانست در تمرین تیمش حاضر شود و حضور او در بازی بعدی 
قرمزها مقابل سایپا در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

  دیدار دو تیم  ســپیدرود رشت و فجرسپاسی شــیراز به دلیل حضور تیم 

فجرسپاسی در مسابقات ارتش های جهان لغو به زمان نامشخصی موکول شد.
    باشــگاه خیبر لرســتان از ۹۰ و فردوســی پور به دلیل پخش 
صحبت های یک دالل و چگونگی بازیکن دادن به این باشگاه شکایت 

کرد.
  روزنامه الشرق قطر با درج گزارشی در مورد روی کار آمدن سرمربی جدید 
تیم العربی قطر اشاره ای هم به وضعیت اشکان دژاگه داشت و برای این مطلب 

»اشکان دژاگه؛ امید رویاهای العربی« را انتخاب کرده است.

مشکل پوگبا با تیرک 
دروازه!

اسکای اسپورتس: منچستریونایتد 
تا این مقطع از فصل، نوزده بار توسط 
تیرک دروازه ناکام مانده است که یک 
رکورد محســوب می شــود. در میان 
بازیکنان شــیاطین ســرخ، پل پوگبا 

سردمدار بازیکنانی است که توپ های خود را به تیر دروازه حریفان کوبیده اند.
پوگبا دو شب پیش در دیدار رفت از مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه باشگاه های 
انگلیس، ضربه آزاد زیبایی به سمت دروازه حریف روانه کرد که با بدشانسی به 
تیر دروازه خورد اما یونایتد در نهایت موفق شد با پیروزی دو بر صفر قدم بلندی 
برای صعود به فینال بر دارد. این هفتمین بار بود که تیر دروازه مانع پوگبا می شد 

و از این نظر با کوین ده بروینه از من سیتی مساوی کرد.

ناراحتی رونالدو از 
شوخی اوون

گل: به نظر می رســد اسطوره فوتبال 
برزیل از شــوخی مایکل اوون بعد از 
مراســم برترین بازیکن ســال جهان 
ناراحت شــده اســت. اوون ملی پوش 
ســابق انگلیس و هم تیمی رونالدو در 

رئال، بعد از مراسم بهترین های فیفا در حساب توئیتر خود گفت: »فکر می کردم 
خودم اضافه وزن پیدا کردم تا رفیق قدیمی خود رونالدو را دیدم.« رونالدو بعد از 
دیدن این پیام گفت: حقیقتا نمی دانم چرا چاقی من به چنین مساله بزرگی در 
دنیا بدل شده است. باید بگویم از دیدن این پیام شوکه شدم.« روبرتو کارلوس 
هم بازی سابق رونالدو نیز اعالم کرد از شوخی اوون خوشش نیامده و تاکید کرد 

عالقه مردم به رونالدو به خاطر قلب بزرگش است و نه فیزیک بدنی او!

اسکار: لیگ چین 
می تواند رقیب لیگ 

برتر انگلیس شود
ای اس پی ان: ســتاره برزیلی سابق 
چلســی که با رقم 51میلیون پوند، 
لندن را بــه مقصد شــانگهای ترک 

کرد، معتقد اســت لیگ چین قابلیت 
پیشــرفت باالیی دارد. اســکار می گوید: »اگر چینی ها همین راه را ادامه 
دهند، به خاطر پروژه های بسیار خوبی که برای پیشرفت خود در نظر دارند، 
ممکن است روزی به کیفیت لیگ برتر انگلیس برسند. مسلما لیگ انگلیس 
بازیکنان باکیفیت بسیاری را در خود جای داده، اما بازیکنان بسیار خوبی 
نیز به چین آمده اند. آن ها مســلما کمک بزرگی برای فوتبال چین خواهند 

بود و من هم برای کمک به اینجا آمده ام.«

بازگشت اسطوره به فلورانس

باجو: توتی قابل تحسین است
دالرام عظیمی: روبرتو باجو معتقد اســت کــه پائولو دیباال و 
برناردسکی ســتاره های آینده فوتبال جهان و ایتالیا هستند. 
ستاره ســابق تیم ملی ایتالیا که روز سه شنبه در مراسم ساالنه 
شوی مد »پیتی اومو« در فلورانس شــرکت کرده بود، در مورد 
شرایط فوتبال ایتالیا، فرانچسکو توتی، یوونتوس و مسایل دیگر 
حرف زد. نکته جالب در مورد حضور باجو در فلورانس این بود که 
هفته آینده تیم های فیورنتینا و یوونتوس در همین شهر بازی 
می کنند و این مسابقه ای اســت که خاطرات زیادی را در ذهن 
او تداعی می کند. ســال 1990 در حین بازی دو تیم در آرتمیو 
فرانکی باجو که به تازگی از فیورنتینا به یووه پیوسته بود، از زدن 
ضربه پنالتی به تیم ســابقش خودداری کرده و هنگام خروج از 
زمین شال گردن فیورنتینا را به گردن انداخت. او در مراسم روز 
سه شنبه »پیتی اومو« در حالیکه میهمان غرفه برند »دیادورا« 
بود، در مورد بازگشت به فلورانس گفت:» بازگشت به این شهر 
همیشه برای من خوشایند است. برای اینکه سال های خوبی را 
در این شهر سپری کردم و خاطرات فوق العاده ای دارم. « او در 
مورد بازی هفته آینده دو تیم گفت:» به هرحال من همیشه به 
نوعی وسط این دو تیم قرار می گیرم. این مسابقه سختی است و 
هواداران دو تیم حساسیت خاصی روی آن دارند و امیدوارم که 

همه چیز در فضایی آرام برگزار شود.«

باجو در مورد فرانچسکو توتی کاپیتان رم که هنوز در میادین 
حرفه ای حضور دارد گفت» در بین بازیکنان شماره 10 دنیا 
خیلی ها واقعا خوب هســتند ولی فرانچســکو توتی شایسته 
تشویق ویژه است. رسیدن به چهل ســالگی و چنین انگیزه 
باالیی داشتن واقعا دشوار اســت.« برنده توپ طالی 1993 
حتی در مورد فدریکو برناردســکی یکی از ستاره های حال 
حاضر فوتبال ایتالیا که پائولو ســوزا مربــی فیورنتینا اخیرا 
آینده ای در تیم های دیگر برای او تصور کرده، اظهار نظری 
جالب داشت:» من مسایل داخلی تیم را نمی دانم ولی فکرمی 
کنم که برناردسکی استعداد فوق العاده ای دارد. مسلما باید 
در رقابت های مختلف باشگاهی حضور داشته باشد و تجربه 
زیادی کسب کند و صبور باشد ولی او اســتعداد کافی برای 

تبدیل شدن به یک بازیکن بزرگ تر را دارد«. 
از نظر اســطوره فوتبال ایتالیــا ، دیباال مهاجــم آرژانتینی 
یوونتوس استعداد ذاتی فوق العاده ای داشــته و البته هنوز 
جای پیشــرفت زیادی دارد. در مورد شــرایط کنونی لیگ و 
موقعیت عالی یووه برای یک قهرمانــی دیگر باجو گفت:»به 
نظرم یووه همچنان مدعی اصلی قهرمانی اســت. هیچ تیمی 
اتفاقی برنده پنج عنوان قهرمانی پیاپی نمی شود. یک باشگاه 
مقتدر و سازماندهی فوق العاده زمینه ساز این موفقیت هاست 

و چنین شرایطی باعث می شــود که بازیکنان هم بتوانند در 
بهترین فرم ممکن توانایی های خــود را ارائه دهند. یووه در 
نیم فصل اول لیگ عالی کار کرده است. اگرچه فکر می کنم 

رم و ناپولی هم شانس های خود را دارند.«
 باجو در پاسخ به این سوال که در ایتالیا چه تیم هایی زیباترین 
فوتبال را ارائه می دهند، رم و ناپولی را انتخاب کرد:»هردو تیم 
بازی مهیجی دارند و عملکرد خوبی داشته و به لطف سبک خاص 

بازی خود نتایج خوبی کسب کرده اند«.
او در مورد شهرت فراوانش و استقبال گســترده عالقمندان از 
وی گفت» واقعا چنین استقبالی از سوی مردم لذتبخش است. 
من سالهاســت که فوتبال را کنار گذاشــته ام. اما لطف مردم 

باورنکردنی است.«.
باجو در مورد فوتبال امروزی و اینکه آیا بــازی ها و رقابت ها را 
دنبال می کند گفت:» بهرحال نمی توانم فوتبال را دنبال نکنم. 
اما یک بحث حضور در مستطیل سبز است و بحث دیگر تماشای 

رقابت ها از بیرون خواهد بود«.
باجو در مورد گذشــته ها و جام جهانی 199۴ که در نهایت با 
اشــتباه او در ضربه پنالتی به پایان رســید گفت:» هربار که از 
فوتبال حرف می زنم در مورد این موضوع هم حرف زده می شود. 

به هرحال چنین چیزی اجتناب ناپذیر است.«.
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زهرا نعمتی درفهرست 
»ورزشکاران تماشایی« کمیته 

بین المللی پارالمپیک
سایت کمیته بین المللی پارالمپیک: زهرا نعمتی یکی از ورزشکاران 

شاخص ۲۲ رشته بازی های پارالمپیک تابستانی است. این اقدام با عنوان 
ورزشکاران تماشایی آغاز شده  و در طی این مدت ۲30 ورزشکاری که از سال 
۲01۷ تا بازی های پارالمپیک ۲0۲0 توکیو، می توانند خبر ساز باشند به عموم 
مردم معرفی می شوند. در رشــته تیر و کمان به غیر از نعمتی، دو کماندار 
از چین، دو کماندار از آمریکا و کماندارانی از چک، انگلستان و اسلواکی 

معرفی شده اند و در راگبی با ویلچر نیز اسامی 10 ورزشکار شاخص 
اعالم شد. دومین مرحله این معرفی به رشته  های دوچرخه 

سواری و بوچیا اختصاص داشت که در این دو رشته 
نیز ورزشکارانی که عملکرد آنها باید رصد 

شود معرفی شدند.

ادعای 
رئیس فدراسیون 

بدنسازی و پرورش اندام:حرف اول 
دنیا را می زنیم

 ایرنا : رئیس فدراســیون بدنســازی و پرورش اندام کشور گفت: 
ورزشکاران ایرانی در رشته پرورش اندام حرف اول را در جهان می زنند، 

در واقع می توان گفت کــه ایران یکی از قدرت های بالمنازع این رشــته 
ورزشی در دنیاست. وی با اشاره به جایگاه رشته پرورش اندام در ایران افزود: 
هم اکنون بیش از 1۲ هزار باشگاه بدنسازی در ایران وجود دارد که اگر به طور 
میانگین در هر باشگاه حدود 100 نفر به فعالیت بپردازند می توان گفت یک 
میلیون و۲00 هزار نفر در کشور به صورت همگانی در رشته پرورش اندام 
فعالیت دارند. رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور یادآور 

شد: در حال حاضر رشــته پرورش اندام تنها مختص یک استان 
و یا شهر نیست بلکه در سطح کشــور و در همه استان ها 

قهرمانان بزرگی داریم که خود این مســاله نشان 
دهنده پیشرفت این رشته ورزشی در 

ایران است.

قضاوت 
همه مسابقات تکواندو با 

قوانین جدید
ورزش:رئیــس جدید کمیته داوران فدراســیون تکواندو 

گفــت: قوانین جدیــد داوری از ابتدای ســال ۲01۷ اجرایی 
شــده و ما نیز برنامه های خود را برای اجرای این قوانین تدوین 

کرده ایم.
حافظ مهدوی گفت: قوانین جدید به صــورت مکتوب برای آگاهی همه 
داوران تدوین و در اختیار  قرار گرفته ولی به صورت رسمی یک روز قبل 
از آغاز رقابتهای انتخابی تیم ملی در هر دو بخش مردان و زنان، داوران 

این رقابتها را در یک کالس هماهنگی با قوانین آشنا و جزئیات را 
تشریح می کنیم. 

ضمن اینکه از این پس در کلیه مسابقات بخصوص 
رقابتهای لیــگ نیز قوانیــن جدید اجرا 

می شود. 

لیگ دسته یک کشور:
قطار لیگ بسکتبال در مسیر برگشت

علی عبداحد: قطار لیگ دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور در 
گروه شمال بعد از پایان دور رفت و در یک استراحت ۲0 روزه! در مسیر 
برگشت قرار گرفت. دیدارهای هفته اول از دور برگشت در گروه شمال 
از فردا در شهرستانهای میزبان پیگیری می شود. تیم قطران کاوه گرگان 
میزبان تیم صدرنشین مهرام تهران است. مهرامی ها بازی رفت را 61 بر 
39 پیروز شده اند. در اصفهان تیم پرواز هوانیروز با آرارات تهران دیدار 
می کنند، اصفهانی ها بازی اول خود در تهران را ۷0 بر 5۲ بردند. تیم پارسا 
مشهد در سنندج میهمان تیم ایستک کردستان است. کردستانی ها در 
نیم فصل ۷8 بر 66 )در مشهد( از پارسا مشهد شکست خوردند. در سالن 
خانه بسکتبال مشهد تیم هیأت بسکتبال خراسان رضوی پذیرای هیأت 
بسکتبال البرز قزوین می باشد. خراسانی ها در بازی رفت مقابل قزوینی ها 
51 بر ۴1 در قزوین به پیروزی رسیدند. یادآور می شود تیم های پارسا 
مشهد و هیأت خراسان رضوی اگر با همین روند رو به جلو و موقعیت 
خوبی که در جدول مســابقات دارند ادامه دهند می توانند از مدعیان 
قدر لیگ کشور باشند. در پایان نیم فصل جاری مسابقات گروه شمال، 
تیم های مهرام تهران با 1۴ امتیاز، پارسا مشهد با 1۲، هیأت بسکتبال 
خراسان رضوی با 11، ایستک کردستان و آرارات تهران و قطران کاوه 
گرگان هر کدام با 10، پرواز اصفهان با 9 و هیأت البرز قزوین با 8 امتیاز در 

مکانهای اول تا هشتم جدول قرار دارند.
برنامه هفته اول دور برگشت در گروه شمال

ساعت 16 قطران کاوه گرگان- مهرام تهران
ساعت 16 هیأت بسکتبال خراسان رضوی- هیأت البرز قزوین

ساعت 16 پرواز هوانیروز اصفهان- آرارات تهران
ساعت 16 ایستک کردستان- پارسا مشهد



 زندگى/ عباســعلى ســپاهى يونســى  
مى توانيد صحنه اى غم انگيزتر از اين را تصور كنيد 
كه آدم هايى هســتند كه پرندگان شــكارى اين 
كشور را شــكار مى كنند تا آن ها را به كشورهاى شيخ نشين 
حاشــيه خليج فارس قاچاق كنند، اما براى سهولت كار خود و 
براى اينكه اين پرندگان به خودشــان آسيبى نزنند تا با قيمت 
باالترى آن ها را به فروش برسانند، پلك هاى آن ها را مى دوزند و 

به بدترين شكل آن ها را قاچاق مى كنند؟ 

 تفريح غم انگيز شيخ نشينان با پرندگان ايرانى
اين بخشــى از ســناريوى قاچاق پرندگان و از جمله پرندگان 
شكارى در ايران است. بخش ديگرى از اين ماجرا در كشورهاى 
مقصد اتفاق مى افتد.در بازى و تفريح شيخ نشينانى كه هنوز در 
گذشته خود به سر مى برند و يكى از تفريحات آن ها شكار كردن 
به وسيله پرندگان شكارى همچون باالبان و شاهين است. براى 
آن ها تماشاى شكار هوبره توسط شاهين تماشايى است. هوبره 
در جدال با شــاهين از خود دفاع مى كند و چه بسا كه به جاي 

هوبره، پرنده شكاري از بين برود.
وقتي شاهين از پشت به هوبره نزديك مي شود، او ناگهان تغيير 
ارتفاع به ســمت باال مى دهد و مدفوع خود را به سمت شاهين 
پرتاب مى كند كه در صورت افتادن روي بال هاي شاهين، اين 
پرنده سقوط مي كند و آسيب مي بيند، به همين دليل است كه 
به آن پرنده بمب انداز هم مي گويند. شيخ نشينان عرب گاهى 
هم دنبال گوشت اين پرنده هستند و اعتقاد دارند مصرف گوشت 

آن سبب تقويت قواى جنسى مى شود.
به سراغ مدثر تيمورى، يكى از محيط بانان موفق خراسان رضوى 
مى روم كه به عنوان رتبه نخست محيط بان نمونه كشور طى 
سال 1395 در مراسمى در حرم مطهر رضوى از او تجليل شد.

او بعد از توضيحاتى درباره شكار پرندگان شكارى و قاچاق آن ها 
به كشورهاى عربى مى گويد: متأسفانه در داخل افرادى هستند 
كه به عنوان عوامل شيخ نشين ها عمل مى كنند كه نوعى خيانت 
به اين آب و خاك اســت. آن هــا روند انقراض برخى گونه هاى 

كمياب را سرعت مى بخشند.
تيمورى اضافه مى كند: بايد در كنار اقدام هاى باز دارنده اى كه 
در راه صيد نكردن اين پرندگان انجام مى شــود، آموزش هاى 
محلى سازمان محيط زيســت افزايش يابد تا مردم محلى در 

مناطقى كه به طور مثال هوبره و يا شــاهين و ديگر پرندگان 
شكارى، شكار مى شوند، به اهميت ادامه بقاى اين پرندگان واقف 
شوند و نگذارند بيش از اين آن هايى كه عوامل ديگران شده اند، 

به داشته هاى طبيعت زيباى ايران آسيب برسانند.

 جريمه 20 ميليونى براى شكار هوبره
 عباس طاهريان، مسؤول حفاظت محيط زيست خواف، مسؤول 
ديگرى است كه درباره اين ماجراى غم انگيز مى گويد:در منطقه 
خواف شــكار پرندگانى همچون هوبره، شاهين و باالبان اتفاق 
مى افتد. خوشبختانه در سال هاى اخير برخوردها با شكارچيان 
متخلف شدت گرفته و اين سبب كاهش شكار و در نتيجه قاچاق 

اين پرندگان شده است.
وى درباره رقم جريمه قاچاقچيان متخلف مى گويد: جريمه 
شكار يك هوبره در حال حاضر 20 ميليون تومان و همچنين 
عقاب 20 ميليون تومان اســت و ايــن افزايِش جريمه براى 
وارد كــردن ضــرر و زيان به طبيعت، اقــدام مهمى بود كه 

دوست داران طبيعت نيز منتظر عملى شدن آن بودند.
وى مى افزايد:امسال شاهد كاهش 100 درصدى تله گذارى براى 

شكار اين پرندگان بوديم.

 جريمه 60 ميليونى براى شكار يك شاهين
على تيمورى، مديركل دفتر شكار و صيد سازمان محيط زيست، 
مسؤول ديگرى است كه درباره شكار پرندگان شكارى و قاچاق 
آن ها مى گويد: قاچاق از داخل كشــور، بيشــتر هوبره است يا 

بازهاى شكارى و پرندگانى از اين نوع .
وى در پاســخ اين پرسش كه آيا جريمه هاى در نظر گرفته 
شده براى قاچاقچيان متناســب با قيمت فروش اين پرنده 
در خارج از كشور هســت، مى گويد: جريمه شكار يك عدد 
شــاهين و يا باالبان 60 ميليون تومان اســت و اگر از يك 
شــكارچى دو عدد از اين پرنده ها كشــف شــود، بايد 120 
ميليون تومان جريمه پرداخت كند كه براى شكارچيان رقم 
كمى نيست و عاملى بازدارنده حساب مى شود. عالوه بر اين، 

شخص متخلف بايد زندان را هم تحمل كند.
تيمورى درباره تبديل زندان شكارچيان متخلف به جريمه نقدى 
نيز مى گويد: در اين بخش هنوز مقدارى دچار مشكل هستيم، 
اما براى رفع اين مشــكالت نيز پيشنهادهايى داشته ايم كه در 
صورت تصويب به صورت قانون، به حل مشكالت در اين بخش 
كمك خواهد كرد. البته قضات هم در سال هاى اخير با توجه به 
حساسيت موضوع، به طور جدى به مباحث قاچاق پرندگان و 

حيوانات توجه نشان مى دهند.
وى دربــاره دســتگيرى قاچاقچيــان و كشــفيات پرندگان 
مى گويد:بخشى از كشفياتى كه اتفاق مى افتد، پرندگانى از جمله 
هوبره اســت كه از پاكســتان قاچاق مى شود و در ايران كشف 
مى شــوند و همه هوبره هاى كشف شــده در داخل ايران صيد 
نشده اند و اگر يك باز شكارى در خارج از كشور به صد ميليون و 
يا بيشتر به فروش مى رسد، در داخل كشور پرنده شكارى چند 
دســت مى چرخد تا از ايران خارج شــود و بنا بر اين كسى كه 
پرنده را شكار مى كند، به قيمت هاى پايين اين پرنده را به نفر 
دوم و يا سوم مى فروشد و جريمه چندين ميليونى براى او رقم 
بااليى است، بنابراين جريمه هايى كه از يك سال پيش افزايش 

چشمگيرى داشته است، مى تواند بازدارنده باشد.
وى در خصوص تكثير و جوجه كشى از اين پرندگان كه در خطر 
نابودى و قاچاق قرار دارند نيز توضيح مى دهد: ما در زمينه تكثير 
و پرورش اين گونه پرندگان از جمله باز و هوبره نيز دستور عمل 
داريم و قانون به ســازمان محيط زيست اجازه داده است كه به 
اشخاص و افراد حقيقى و حقوقى براى تكثير پرندگان شكارى 

البته در صورت داشتن شرايط الزم مجوز الزم را بدهد. 

 كاهش 10 درصدى زنده گيرى پرندگان
منوچهر فالحى، معاون يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط 
 زيست نيز مى گويد: خراسان رضوى و جنوبى، كرمان، هرمزگان، 
بوشهر و لرســتان از جمله استان هايى هستند كه قاچاقچيان 

تمايل بيشترى براى حضور در آن ها دارند.
وى درباره كاهش و يا افزايش شــكار اين نوع پرندگان در سال 
جارى نيز مى گويد: در بحث زنده گيرى پرندگان كه شــامل 
پرندگان شكارى هم مى شود، در 6 ماهه امسال نسبت به 6 ماهه 
اول سال قبل 10 درصد كاهش را شاهد بوديم و اين مقدار هم 

به خاطر كارهاى انجام شده است.
 تنظيم گزارشــم به پايان رســيده بود كه اطــالع پيدا كردم 
محيط بانان تواناى محيط زيست خواف موفق به دستگيرى دو 
شكارچى غيرمجاز با سه قطعه هوبره شدند. هم از دستگيرى 
اين شكارچيان خوشحال شدم و هم فكر كردم كاش به روزى 
برسيم كه طمع بعضى ها سبب از بين رفتن محيط زيست نشود. 
كاش به روزى برسيم كه تك تك افراد جامعه و نه تنها برخى 

افراد، خود را در برابر داشته ها و ثروت هاى ملى مسؤول بدانند.

قدس گزارش مى دهد

قاچاق پرندگان با چشمان كامًال بسته

ميانكاله؛ بهشت پرندگان خاورميانه
مهر: غناى «ميانكاله» و ظرفيت زيستى آن براى تغذيه بيش 
از 260 گونــه پرنده اعم از مهاجر و بومى موجب شــده كه 

ميانكاله را بهشت پرندگان خاورميانه بنامند.
ميانكاله شــامل پناهگاه حيات وحش و تــاالب، يكى از مهم ترين 
مناطق حفاظت شــده شمال ايران است كه تنها تاالب آن متشكل 
از سه تيپ زيســتگاهى آبى است و هر ساله در اوايل پاييز ميزبان 
صدها هزار پرنده از عرض هاى شمالى درياى خزر است و اين روند 

تا اواخر زمستان ادامه دارد. 
تنوع منحصر به فرد گونه اى دراين تاالب موجب بازديد هزاران نفر از 
سراســر ايران و حتى كشورهاى اروپايى از اين منطقه مى شود. تاالب 
ميانكاله يكى از زادگاه هاى اصلى و مهم ماهى هاى استخوانى و غضروفى 
درياى خزر است كه اهميت اين تاالب را بيش از پيش يادآور مى شود.

 كمتــر از يك و نيم قــرن پيش بزرگ ترين گربه ســان ايران (ببر 
هيركانى) در اين بهشــت بى بديل غرش مى كرده كه در كتاب هاى 
تاريخى به دفعات به آن اشاره شده است. هم اينك نيز حيات زيستى 
اين گنجينه با ارزش طبيعى به دليل مداخالت انسانى در دهه هاى 
گذشــته با خطر جدى روبروســت كه بايد فكرى براى آن كرد. در 
ادامه تصاوير ارســالى حر منصورى، فعال محيط زيست و ديدبان 

طبيعت ميانكاله را مشاهده مى كنيد.

زيست بوم
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سامانـه پيامكى 
صفحه زنـدگى

انتقاد  ها، پيشنهاد  ها و ايد  ه هاى 
خود   را از طريق  اين پيامك  به 
صفحه زندگى ارسال فرماييد  .

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

طبيعت

خبر
ايلنا: رئيس جامعه دامپزشكى حيوانات كوچك گفت: نيروى 
انتظامى به ســگ صاحبدار در خيابان حساس است، اما به 
افرادى كه گوشــه خيابان اقدام به فروش حيوانات كوچك 

مى كنند، توجهى ندارد. 
 جاويد آل داود در رابطه با شيوع آنفلوانزاى پرندگان و اينكه 
آيا ممكن اســت آنفلوانزاى پرندگان به حيوانات نيز سرايت 
كند، بيان داشــت: آنفلوانزا، ويروسى است كه سريع تغيير 
شكل مى دهد و از خصوصيات آن اين است كه به حيوانات و 

از جمله حيوانات خانگى نيز سرايت مى كند.
او در ادامه با اشــاره به اينكه قانون حمايت از حيوانات در 
مجلس رســيدگى نمى شود، بيان داشت: در بعد فرهنگى  
اجتماعى در اين خصوص كار خاصى انجام نشــده است. 
انجمن حمايت از حيوانات در ســال 77 ثبت شده است 
و از مجلس درخواســت داشــته ايم كه قانون حمايت از 
حيوانات تصويب شــود، اما متأســفانه ايــن قانون جزو 

اولويت هاى مجلس نيست.

او درباره حضور افرادى در گوشه خيابان كه حيوانات كوچك 
را به فروش مى رســانند، گفت: از طرف انجمن با اين افراد 
برخورد شده، اما نيروى انتظامى و شهردارى بايد با اين افراد 
برخورد كنند كه متأســفانه هيچ برخوردى صورت نگرفته 
اســت. نيروى انتظامى به سگ صاحبدار در خيابان حساس 

است، اما به اين افراد توجهى ندارد.
وى تأكيد كرد: براى جلوگيــرى از فعاليت اين افراد بايد از 

خريدارى اين حيوانات خوددارى كرد.

رئيس جامعه دامپزشكى حيوانات كوچك: 

آنفلوانزاى پرندگان
 قابل سرايت به 

حيوانات خانگى  است

ترفندهاى ساده براى تصفيه هواى منزل

طبيعت/ مريم سادات كاظمى: سپرى شدن 80 درصد از وقت در 
محيط بسته سبب مواجه شدن با مواد حساسيت زا، تركيبات آلى فرار 
و آالينده هاى بيولوژيكى مى شود.عادات زندگى، تجهيزات و محصوالتى 
كه استفاده مى كنيم، آلودگى هايى توليد مى كنند كه ممكن است به 

سالمتى آسيب برساند كه از جمله مى توان به موارد زير اشاره كرد: 
  گاز بى رنگ و بى بو مونواكسيد كربن كه در غلظت باال مرگبار است و 

از وسايل گرمايشى غير استاندارد و خراب پخش مى شود.
 تركيبات آلى فرار ( COV) اغلب ســرطانزا بــوده و در رنگ، پاك 

كننده ها، چسب و.... وجود دارد. 
 الياف مانند آزبســت و پشم شيشــه كه مى تواند بسيار تحريك 

كننده باشد. 
 مــواد حساســيت زا مانند گرد و غبار كه زمينه ســاز آســم و 

حساسيت مى شوند. 
 دود ســيگار و ديگر مواد ســمى جذب پرده، پارچه و موكت شده و 

سپس در هوا منتشر مى شود. 
پس در شــرايط آلودگى هوا نبايد مطمئن بود كه محيط منزل سالم 
است، زيرا ممكن است اين فضا آلوده تر از بيرون نيز باشد، اما با رعايت 
چند نكته ساده مى توان از هواى مطبوع ترى در محيط منزل بهره برد:

جابه جايى هوا- هر روز پنجره ها را دســت كم 10 دقيقه باز بگذاريد تا 
هواى داخل منزل عوض شده و آلودگى ها كاهش يابد. اين كار بخصوص 
هنگام نظافت،آشپزى و تعمير وسايل اهميت بيشترى دارد. همچنين 
مطمئن شويد كه منزل سامانه تهويه مناسبى داشته باشد و دريچه هاى 

هوا نيز مسدود نباشند.
اطمينان از عملكرد درست وســايل گرمايشى- هر سال پيش از آغاز 
فصل سرما، وضعيت وسايل گرمايشى را كنترل كنيد. اين كار بخصوص 
در مورد انتشار گاز مونواكسيدكربن كه از سوخت نادرست اين وسايل 
منتشر مى شود، اهميت دارد. دودكش ها نيز بايد دست كم يك بار در 

سال تميز شوند. 
به هيچ عنــوان از وســايل گرمايى نفتى و گازى متحرك اســتفاده 
نكنيد، زيرا مونواكســيدكربن و ديگــر آالينده ها را پخش مى كند كه 
مسموميت هاى مرگبار را در پى دارد. همچنين در محيط بسته و بدون 

منفذ وسايل گرمايشى را روشن نكنيد. 
برطرف كردن رطوبت- رطوبت از كيفيت هوا مى كاهد، زيرا رشد و تكثير 
كپك ها و كنه ها را بيشتر مى كند. رطوبت فضاى داخلى بايد بين 40 تا 
60 درصد باشد كه مى توان با استفاده از جاذب هاى رطوبت يا باز كردن 
پنجره ها، مقدار اضافى را كاهش داد. بهترين دماى محيط نيز 18 تا 22 

درجه سانتيگراد است. 
آشتى با گياهان و اسانس هاى طبيعى- بعضى از گياهان مانند فيكوس، 
پيچك و گياه عنكبوتى توانايى نابود كردن آالينده هاى محيط را دارند. 

البته اين راهكار در كنار ديگر اصول بهداشت محيط مؤثر خواهد بود. 
اسانس هاى ليمو، اكاليپتوس، درخت چاى و كاج نيز به تصفيه هوا كمك 
مى كنند. همچنين مى توانيد مقدارى اسانس ليمو را همراه با آب گرم و 
سركه يا صابون سياه مخلوط كرده و به جاى پاك كننده هاى شيميايى 

براى نظافت زمين استفاده كنيد.
www.Passportsanté.fr:منبع

 3 روش ارگانيك مبارزه با آفات
 در گياهان آپارتمانى 
1. تهيه حشره كش خانگى با 
تركيب فلفل قرمز و سير و پياز. 
پس از مخلوط كــردن مواد و 
اضافه كردن آب به اين تركيب ، 
24 ساعت زمان استراحت داده 
و ســپس آن را از صافى عبور 
دهيد.آب حاصل از اين تركيب 
براى دفع آفات گياهانى چون 
رز، آزاليا و ســبزى ها مناسب 
اســت كه مى توان به صورت 

اسپرى برروى گياه استفاده كرد و يا قبل از اضافه كردن آب به اين 
تركيب حالت خميرى به وجود آمده را به صورت گلوله هاى ريز در 

آورده و در خاك بين گياهان قرار داد تا آفات دفع شود.
2. تهيه حشره كش خانگى با برگ ريواس. مقدارى برگ ريواس 
( 500 گــرم) را در نيم ليتر آب به مدت 20 دقيقه جوشــانده 
و پس از ســرد شــدن از صافى عبور دهيد و مقــدارى مايع 
ظرفشــويى ويا صابون به اين تركيب اضافه كرده و به صورت 
اسپرى براى دفع انواع حشرات (عنكبوت، كنه گياهى، كرم هاى 

ريز و..) استفاده كنيد.
3. تهيه حشره كش با پوست پرتقال . حدود دو فنجان آب جوش را 
برروى پوست يك عدد پرتقال ريخته و پس از 24 ساعت از صافى 
عبور داده و چند قطره صابون مايع به آن اضافه كنيد. اين تركيب 
براى النه مورچه، كنه، پشه ها و آفت درختان ميوه مناسب است. 
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حل جدول شماره قبل

بك»  اشتاين  «جان  از  اثرى   -1
نويسنده شهير آمريكايى

2- روند – يخ فروش – تيره و تار
3- امنيت و رفاه – نشانى – گاوآهن

از   – اى  كره  پول  نوميدى-  گل   -4
آميز  احترام  كلمه   – استثناء  ادات 

مردانه
5- نصرانى – پيدايش – چاشنى سرخ 

رنگ
6- عالمت مفعول- پادشاه كابل و جد 

مادرى رستم- محل عبور سيالب
7- سالح رستم – سوغات مشهدى – 

از كتاب هاى مهم يهوديان
مادر داريوش– صوت  نام  8- جرس- 

خستگى
9- از نام هاى پسرانه – لحاف و تشك 

را با آن پر مى كنند – زيباى تركى
شهر   – مسكن  قرص  فزونى-   -10

جشنواره
شديد  سرماى   - +آب»  «خاك   -11

همراه برف و باران – خوراك مجردى
12- نوعى هواپيماى مسافربرى روسى 
– دفعه ، مرتبه – برنج پخته – ستاره

13- استخوان پوسيده -  گياهى است 
 – گويند  مى  هم  سپست  آن  به  كه 

اختراع «واتسن وات» انگليسى
14- بازار- قانون چنگيزى – بيع

15- مترجم پرآوازه ايرانى كه ترجمه 
«خداوند الموت» از اوست  

اى–  رايانه  معروف  هاى  بازى  از   -1
يارى رساندن و كمك به كسى

«تاج  كه  شهرى  شادى-  فرياد   -2
محل» درآن واقع شده- حرف عصايى 

شكل
3- زرنگى- ته نشين شونده – پيشه ور

4- عدد ترتيبى دو رقمى – سر و راز- 
حاجت و خواسته – گيسو

 – غيرآسفالته  رو  ماشين  جاده   -5
نقيض  از آخربخوانيد   – سركوب شده 

باطل است
در  بندرى   – سوهان  دندانه   -6

بلغارستان – از لوازم تحرير
7- وقت – پسران- استانى در كشور 

عراق
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

qudspuzzle@yahoo.com
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محمدرضا على زاده
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 افقى

 عمودى
8- ذهن – از مناطق تابعه شهر مشهد 

– عقاب سياه
9- فهميدن – ازجنگ افزارها – مراسم 

تعزيه
بلوغ  سن  «سم»-  مكسر  جمع   -10

دخترانه – مادر
 – ساكن   ، راكد   – صريح  سخن   -11

مسايل مهم
12-  قربانى شده – رسيدن- «دختر» 

در زبان انگليسى – خاص تر
13- رستوران فرنگى – سخن چين – 

تيزرفتار
– بچه محل  نيروها  14- محل استقرار 

آبادانى- ستمكار
در  شهرى  و  مغول  ايلخانان  از   -15

زنجان- خيانت كردن
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