
زائران ايرانى در حج 96 
شركت  مى كنند

جامعه: ســازمان حج و زيارت در خصوص حج 
تمتع سال 1396 اطالعيه اى صادر كرد.

در اين اطالعيه آمده است: به اطالع ملت شريف 
ايران اسالمى مى رساند، متعاقب مذاكرات حج 
سال آتى با وزارت حج عربستان، و با اطمينان از 
تامين انتظارات مورد نظر و با عنايت به تاكيدات 
مقام معظم رهبــرى، مســووالن محترم نظام 
جمهورى اســالمى ايران و مردم شهيد پرور و 
بزرگوار ايران اسالمى، در خصوص تحقق حّجى 
عزت مندانــه مبتنى بر امنّيــت، عّزت و كرامت 
حجاج عزيز كشورمان و فراهم شدن بستر ارايه 
خدمات مرتبط در حوزه هاى كنسولى، پزشكى 
و ساير خدمات مورد نياز، با استعانت از خداوند 
متعال شــرايط الزم براى تشــرف بيش از 85 
هزار نفر از حجاج جمهورى اســالمى ايران در 
حج سال 1396 مهيا شــده است.  بديهى است 
جزييات مذاكرات در موضوعات مختلف از جمله 
موضوع شهداى منا و شهداى حادثه مسجدالحرام 
و نتايج مرتبط در اولين نشســت خبرى تشريح 
خواهد شــد.  همچنين برنامه هاى سازمان حج 
و زيارت براى فراخوان و ثبــت نام متقاضيان 
حايز اولويــت در اطالعيه هــاى بعدى اطالع 

رسانى خواهد شد.

ضرورت استفاده از ظرفيت زنان 
براى دستيابى به توسعه پايدار

ايرنا: مديركل دفتر توسعه پايدار و اقتصاد محيط 
زيست سازمان حفاظت محيط زيست گفت: زنان 
نيمى از پيكره هر جامعه اى هستند و بنابراين اگر 
جامعه اى بخواهد به توسعه پايدار دست يابد بايد 

از ظرفيت و پتانسيل زنان بهره گيرد.
زهرا جواهريان در نشســت خبــرى زنان و محيط 
زيســت با بيان اين كه هدف گذارى جهانى براى 
دستيابى به اهداف 17گانه توســعه پايدار تا سال 
2030 داراى دو ويژگــى شــاخص فراگير بودن و 
سنجش كشــورها با شــرايط و اقدامات خودشان 
است، افزود: اهداف توسعه پايدار جايگزين اهداف 
توسعه هزاره شد كه براى فاصله سال هاى 2000 
تا 2015 تعريف شده بود. وى اظهار كرد: سنجش 
ميزان دستيابى كشــورها به اهداف توسعه پايدار 
ساالنه و فقط بر اساس عملكرد هر كشور است و اين 
سنجش در قياس با ساير كشورها صورت نمى گيرد. 
جواهريان با بيان اين كه امروزه اثبات شده است كه 
زنان گرايش بيشــترى به طبيعت و محيط زيست 
دارند و به نوعى با آن مانوس تر هســتند، گفت: به 
همين دليل زنان نقــش پررنگ ترى در حفاظت از 
محيط زيست و طبيعت دارند و در نتيجه در صورت 
افزايش دانش و ارتقاى فرهنگ آنها در حوزه محيط 
زيست و توســعه پايدار، نقش پر رنگ ترى نيز در 

توسعه پايدار و اقتصاد سبز ايفا خواهند كرد.
مديركل دفتر توســعه پايــدار و اقتصاد محيط 
زيست ســازمان حفاظت محيط زيست ضمن 
يادآورى اين كه اهداف توسعه پايدار در 17 هدف 
كالن، 169 هدف خرد و 230 شــاخص تعريف 
شده است، خاطرنشان كرد: اگرچه هدف پنجم با 
9 هدف خرد و 12 شاخص، اختصاصى به موضوع 
برابرى جنسيتى و زنان پرداخته است، اما در ساير 
اهداف نيز اين موضوع به دليل اهميت ذاتى، نقش 

و جايگاهى خاص دارد.

موالوردى: زنان در ترغيب 
خانواده ها براى خريد كاالى 

ايرانى نقش اساسى دارند
ايرنا: معــاون رئيس جمهورى در امــور زنان و 
خانواده گفت: زنان ايران اسالمى به ويژه مادران 
در ترغيب و روى آوردن خانواده ها جهت خريد 
كاالى ايرانى نقش اساســى دارند كــه البته به 
اينها بها داده نمى شــود. شهيندخت موالوردى 
افزود:نقش زنان در اقتصاد مقاومتى بسيار موثر 

است و بايد به باور و اعتقاد عمومى تبديل شود.
وى اضافــه كرد: با پايان ســال كه نــام اقتصاد 
مقاومتى داشــت نبايد فكر كنيم دوران آن سال 
و اقتصاد مقاومتى به پايان رســيده اســت بلكه 
سياســت هاى كلى اقتصاد مقاومتى ابالغ شد و 
اكنون به صورت ويژه در دستور كار است ؛ ضمن 
اينكه اقتصاد ايران از آغاز ســال 95 نســبت به 

اكنون مقاومتى تر شده است.

كى روش عذر كادرفنى ايرانى اش 
را خواست

پاى نكونام در ميان است يا پاى 
پرسپ وليسى ها

ورزش/ دقيقا همانى شد كه پيشتر برخى 
منتقدان كارلوس كى روش وعده اش را داده 
بودند.  كارلوس كى روش در نخستين تمرين 

تيم ملى پس از درگيرى هاى...

خط قرمز/   مردى كه يكى از مهاجمان به 
خانه اش را به قتل رســانده بود، از اولياى دم 
درخواست كرد به خاطر همسر و دو كودك 

خردسالش از قصاص او گذشت كنند...

1215
جوان خارجى مردزورگيررا با 

چاقو كشت

آبگوشت از استخوان بدون گوشت 
اى سال برنگردى!

قديم ها رسم بود وقتى مردم خوش احوال و كيفور و راضى بودند، 
وقتى سر سال نو به هم مى رسيدند، مى گفتند: 100 سال به اين 

سال ها، سال نو مبارك.
وقتى هم سالى همراه با قحطى و خشكســالى و بيمارى طاعون 
شام و وباى هندى و بى پولى و تهاجم دشمنان و كشتار خلق اهللا 
و بيچارگى و افالس عمومى بود ســر سال نو هر كسى به هر كس 
مى رســيد، ضمن آرزوى عمر طوالنى و تندرستى و خوشبختى 

براى طرف دوتايى مى گفتند: اى سال برنگردى!
وقتى مردم ايــران در ســال 1290 هـ.ش مواجه با بازگشــت 
محمدعلى شاه مخلوع، خونريزى هاى او و برادران ديوانه اش (شعاع 
السلطنه ملك منصور ميرزا) و ساالر الدوله (ابوالفتح ميرزا) و يورش 
روس ها به تبريز و اعدام هاى پى درپى آزاديخواهان و به توپ بستن 
آستان قدس رضوى و كشــتار 700 تن از مردم مشهد شدند سر 

سال نو هر كس به هر كس مى رسيد مى گفت: اى سال برنگردى.
در ســال 1321 هـ.ش پس از اشــغال ايران و آن باليايى كه سر 
ملت و مملكــت آمد هر كس به ديگرى مى رســيد مى گفت: اى  

سال برنگردى.
پس از سقوط كابينه سپهبد زاهدى در نوروز 1334 باز هم مردم 
مى گفتند: اى سال ســياه بازنگردى.سال 1395، سال وعده هاى 
دروغ، سال سرگشتگى، سال ارايه آمارهاى مجعول اشتغال 700 
هزار نفرى در هر سال از سال هاى سه گانه، سال اعالم شكوفايى 
و رونق كاغذى، سالى كه يك گزارش نهايى بانك مركزى با نشر 
مدارك سانسور شده رشد 94 افشــاگرى كرد كه بى سابقه ترين 
ركود 28 ســال اخير را در سال 94 پشت ســر گذارده ايم، جزو 

سال هايى است كه مردم ايران آرزو خواهند كرد هرگز بازنگردد.
بانك مركزى را مجبور كردند كه پس از انتشار آمار رشد 3 درصدى 
سال 93 سكوت پيشه كند. بانك مركزى تمام آمارهاى اقتصادى 
فصلى از جمله نماگرهاى اقتصادى را بدون ذكر نرخ رشد سال 94 
اعالم مى كرد. مركز آمار بدون ذكر مقادير پايه از رشد اقتصادى داد 
سخن داد. مردم مى خنديدند وقتى آن آمار درخشان را مى ديدند. 

رشد بدون نفت اقتصادى كشور فقط 1/9 درصد بود.
بخش كشاورزى رشد 4/2 درصدى داشته، بخش ساختمان هم 

بازگشت 17/1 درصد دارد و خبرى از ساخت و ساز نيست.
پيش از سال 1339 كه در آن سال بانك مركزى تأسيس شد بانك 
ملى ايران موثق ترين سازمان بيان آمار اقتصادى بود. من مجالت 
بانك ملى در سال هاى پيش و پس از شهريور 1320 و سال هاى 
بعد را ديده ام. تحليل گران خارجى و محققان و مورخان اقتصادى 

از آن آمارها استفاده مى كردند.
در اين ســال ها دولت، بانك مركزى را به سكوت واداشت.ميزان 
محبوبيت مديرعامل بانك مركزى را در ميان مردم در جلسه اى 
كه در نمايشــگاه مطبوعات امسال برگزار شــد، ديديد در افكار 
عمومى مردم به گونه اى اشــتهار يافته كه هيچ كس سخن او را 
باور نمى كند. او در سال 1394 بانك مركزى را از اعالم وضعيت 

اقتصادى كشور بازداشت.
در سال 1394 مركز آمار نرخ رشد كشور را مثبت محاسبه كرده 
و مژده داده بود كه آسوده بخوابيد، همه چيز مثبت است اما آمار 
بانك مركزى نرخ رشد سال 94 را 1/6 درصد و نرخ رشد بدون نفت 

را 3/1 درصد اعالم كرده است.
در سال 94 فقط نفت رشد 65 درصدى داشته و صنعت معيوب 
و انحصارى خودرو رشــد 90 درصدى را پشت سر گذاشته است. 
صنعتى كه به مردم تحميل مى شود. رشــد گروه صنعت در اين 
مدت 5/8 درصد بوده اســت. در حقيقت مردم را با آمار سرگرم 
كرده اند، آمار دستكارى شده مطلوب كه با حقيقت وفق نمى دهد.
مردم تعجب مى كردند در حالى كه رئيس دولت مانند فاتح واترلو از 
اينكه دولت به تمام وعده هاى خود عمل كرده است، حماسه سرايى 
مى كند، قيمت ها به طور روزمره ســاعتى در افزايش است، هم 
اكنون دولت از گوشت 31 هزار تومانى سخن مى گويد در حالى كه 
گوشت بين 41 تا 50 هزار تومان عرضه مى شود. همه اقتصاددانان 
انگشت ابهام به دندان گزيده اند كه آيا اقتصاد ما دوران شكوفايى 

را مى پيمايد يا عصر افول و ركود را.
 رئيس دولت و سخنگوى او با فر و جاه و افتخارانه از پيروزى هاى 
اقتصادى كه نتيجه ابداعات ديپلماسى است، سخن مى رانند اما 
آمريكا 2 ميليارد دالر و لوكزامبورك از كوچك ترين كشــورهاى 
اروپايى جــزو اتحاديــه بنلوكس مركــب از بلژيــك و هلند و 
لوكزامبورك، يك ميليــارد و هفتصد ميليون دالر پول هاى ملت 
ايران را مصــادره مى كننــد و نتيجه آن همه ديپلماســى هاى 

متحجرانه دولت كنونى تقريباً صفر است.
در خبرها خواندم ايــران بزودى برى يعنى بيابانى تراز گذشــته 
خواهد شد. جنگل ها، درختزارها، بوته زارهاى آن بتدريج تبديل 

به بيابان خواهد شد.
سال گذشته سال حريق وحشتناك پالسكو در قلب تهران، سال 
ريزگردهاى مخوف خوزستان، سال خشكى سيستان و بلوچستان 

و سال سيالب هاى ويرانگر فارس بود.
سال بى پولى بيشتر مردم بود، سالى كه دولت در انتهاى آن براى 
خوشــحالى بيشــتر مردم اعالم كرد حدود 500 هزار تومان به 
حساب دولت بريزند تا سهام عدالتشان در سال هاى ناكجا آمد و 
ناكجا آباد دو برابر شود. سالى بود كه ترامپ مجنون عقده اى زمام 
امور آمريكا را به دست گرفت و از روزى كه پاى منحوس او به كاخ 
سفيد رسيد، روزى نيست كه او و سناتورها و اعوان و انصارش كه 
دست در دست اسراييل دارند راهى براى آزار ما مردم مظلوم پيدا 
نكنند. سالى بود كه ملوانان بخت برگشته ايرانى در دست سياهان 
و دزدان سومالى هر روز يكى پس از ديگرى مى ميرند و نمايندگان 
مجلس نگران حقوق هاى نجومى هستند كه كم و محدود نشود 
و ســبب نارضايتى عزيزان بى جهت و قهر كردن آنان نشود. سال 
1395 ســال بدى بوده بخصوص براى من  كه از صميم قلب دعا 

مى كنم اى سال برنگردى. 
خبرى مخابره شــده از تسنيم خواندم داغ شــدم. نوشته بود: با 
توجه به قيمت بسيار باالى گوشت، عده زيادى از مردم كم درآمد 
استخوان گاو و گوســفند خريدارى كرده و با جوشاندن آن قوت 
غذايى براى ســد جوع مى يابند، در خبر آمده بود قصابان بزودى 
جزو طبقات ويژه اشــراف و اعيان درخواهند آمد و قصابى ها به 

مغازه هاى شيك و سطح باال ارتقا خواهد يافت.
من باور نمى كنم در كشورى كه از زمان هاى دور مركز دامپرورى 
آسيا بوده و افتخار مى كرده اند كه نياكان آنان شبان يعنى چوپان 
بوده اند و چوپانى پيشه محترم پيامبرانى چون حضرت موسى(ع) 
تلقى مى شده مردم قادر به تهيه يك ســير يا نيم كيلو گوشت با 
استخوان براى ديزى آبگوشت خود نباشــند و ميليون ها ايرانى 
اســتخوان خالى از گوشــت و ارزان خريدارى كرده تا در ديگ 

بجوشانند.
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سيد محمد بهشتى:
مردم در نوروز مراعات بناهاى تاريخى 

را بكنند
ايسنا:رئيس پژوهشــگاه ســازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى از 
مردم مى خواهد تا نوروز امســال نســبت به بناهاى تاريخى «نظارت 
اجتماعى» داشته باشند و از بناهاى تاريخى حفاظت و حمايت كنند. 
ســيد محمد بهشــتى، نوروز را يك فرصت براى حضور گردشگران 
مى داند و از جمله اين آداب را توجه به ميزان ورود گردشگر به بناهاى 
تاريخى مى داند و با تاكيد بر اينكه متصديان بناهاى تاريخى در نوروز 
در همه صحنه ها حاضر نيســتند، ادامه مى دهــد: در اين موقعيت ها 
شاهد تخريب هاى اين چنينى هســتيم، يا زمانى كه تغيير و تحوالت 
مديريتى رخ مى دهد، از اين نقاط عطف حداكثر اســتفاده مى شود. 
بنابراين فقط نظارت اجتماعى مى تواند نقش مهمى در حفاظت از بناها 
و بافت هاى تاريخى ايفا كند. بهشتى به رسانه هاى خاموش در نوروز 
نيز اشاره و بيان مى كند: متاسفانه اكثر رسانه ها به خصوص روزنامه ها 
در تعطيالت نوروز خاموشند و منتشر نمى شوند، اين ذهن جامعه را در 
تعطيالت اين چنينى خاموش مى كند، در حالى كه فعاليت رسانه ها 
در تعطيالت نيز مى تواند نقش رســانه و نظارت اجتماعى را به خوبى 

در اذهان روشن كند.

سخنگوى كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس:

وزارت بهداشت الكترونيكى شدن 
پرونده سالمت را اجرايى كند

خانه ملت:سخنگوى كميســيون بهداشت و درمان مجلس 
گفت:جانمايى طرح پزشــك خانواده و ارايه بهتر خدمات در 
حوزه بهداشت از اقداماتى است كه دولت بايد در سال آتى آن 
را پيگيرى كند. محمد نعيــم امينى فرد ادامه داد: گره زدن 
ســالمت با منابع پايدار از جمله يك درصد ارزش افزوده و 
10 درصد هدفمندى يارانه ها از ديگر اقدامات مثبت طرح 
تحول ســالمت بود. اين نماينده مردم عدم اجراى سيستم 
ارجاع را از نقاط ضعف طرح تحول سالمت دانست و افزود: 
طرح پزشــك خانــواده در ارتباط با مديريــت هزينه هاى 
كارآمد است درحالى كه هنوز اين طرح به شكل سراسرى 
اجرايى نشده اســت. وى يادآور شــد: عدم توفيق تجميع 
بيمه ها ما را در مديريت بهتر هزينه ها دچار مشكل كرد كه 
به نظر مى رسد وزارت بهداشــت بايد در سال جديد توجه 

ويژه اى به اين موضوع داشته باشد.

مهلت استفاده از قانون بخشودگى 
جرايم بيمه اى تأمين اجتماعى 

ايسنا: فرصت بهره مندى از بخشودگى جرايم براى كارفرمايان 
خوش حساب كه از 15 دى ماه ابالغ شده است، ششم ارديبهشت 
به پايان مى رسد. سازمان تأمين اجتماعى در راستاى حمايت از 
توليد داخلى و خروج بنگاه هاى اقتصادى از ركود اقدام به ابالغ 
قانون بخشــودگى جرايم بيمه اى كارفرمايان در سال 95 كرد؛ 
به موجب اين قانــون 50 تا 100 درصد جرايــم كارفرمايان به 
علت ديركرد در پرداخت حق بيمه كاركنان بخشيده مى شود. 
قانون بخشودگى جرايم بيمه اى كارفرمايان خوش حساب كه از 
خرداد تا شهريورماه اجرا شده بود در خصوص كارفرمايانى اجرا 
شد كه حق بيمه كارگران تحت پوشش خود را به صورت منظم و 
مطابق با قانون به سازمان تأمين اجتماعى پرداخت مى كردند اما 
به دليل بروز مشكالت ناخواسته ازجمله حوادث و بالياى طبيعى، 
تحريم هاى ظالمانه و نوســانات نرخ ارز با مشكل مواجه شده و 
از پرداخت حق بيمه و ايفاى تعهدات خــود در قبال نيروى كار 
بازمانده اند. سازمان تأمين اجتماعى اعالم كرد كه در مرحله اول 

اجراى اين طرح بيش از 60هزار كارفرما متقاضى شدند.

جامعه- جواد صبوحى: با فرارسيدن تعطيالت نوروزى 
گزينه بخش عمده از مردم كشــورمان «ســفر» حضور در 
شهرهاى زيارتى و سياحتى است.حفظ تدابير الزم پيش از 
آغاز سفر مى تواند خاطره خوبى را در پايان تعطيالت براى 

هموطنان رقم بزند.
* 70 درصد تصادفات در نوروز رخ مى دهد

پليس راهور ناجــا از افزايش 20 درصدى حجم ســفر در 
جاده هاى كشور سخن گفته است ؛ موضوعى كه اگر جدى 
گرفته نشود خاطرات ناگوارى را براى بسيارى از خانواده ها 
در نوروز امسال برجاى خواهد گذاشت. به گفته سردار تقى 
مهرى، رئيس پليس راهور ناجا ســرعت و سبقت غيرمجاز 
و رانندگى بــا حالت خواب آلودگى زمينه ســاز 70 درصد 
تصادفات سال گذشته به ويژه در ايام نوروز بوده است. پليس 
براى پيشــگيرى از حوادث در جاده ها به همه شهروندان 

توصيه كرده است، قبل از ســفر حتماً وضعيت ترافيكى را 
از ســايت پليس جويا شده و ســپس اقدام به تردد در اين 

محور كنند.
* خط قرمز پليس

پليس راهور سرعت وسبقت غيرمجاز را خط قرمز خود مى داند 
و از تشديد نظارت دوربين براى ثبت تخلف خبر مى دهد. سردار 
محمدرضا مهماندار تأكيد مى كند: خط قرمز پليس، سرعت و 
سبقت غيرمجاز، انحراف به چپ و حركات خطرناك است و 
قانونگذار به پليس اين اختيار را داده كه ضمن جريمه و اعمال 
قانون، خودرو را تا 72 ســاعت توقيف كند؛ عالوه بر آن، نمره 
منفى نيز به راننده تعلق مى گيرد و اگر اين نمره منفى به 30 
برسد، گواهينامه ضبط مى شود و همه اين ها فقط و فقط براى 

تأمين جان مردم و خود راننده خاطى است.
وى با اعالم اين مطلب كه آمار كشته شدگان در سال گذشته 

به 16 هزار نفر رســيده اســت، مى گويد: پليس بيشترين 
برخورد را با سرعت و سبقت غيرمجاز دارد، چرا كه اين دو 
عامل مهمترين عوامل در بروز، تصادف و تلفات جاده اى اند.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ رعايت قوانين 
و مقررات را وظيفه راننده مى داند و به وظايف سرنشــينان 
اشاره كرده و مى گويد: كسانى كه در داخل خودرو هستند 
نيز بايد احساس مسووليت كنند و در صورت خواب آلودگى 
راننده، سبقت و سرعت غيرمجاز به راننده تذكر دهند تا جان 

خود و ديگران به خطر نيفتد.

* روى ديگر سكه سفرهاى نوروزى
يك روى ديگر سكه سفرهاى نوروزى خالى شدن بسيارى از 
خانه ها و سوء استفاده سارقان از اين موقعيت است.موضوعى 
كه اينبار نيز از چشم پليس مغفول نمانده است.بطورى كه 
جانشين پليس آگاهى نيروى انتظامى براى هشدار جدى 
به سارقان از تسهيل رســيدگى پرونده سرقت از مسافران 

نوروزى در استان هاى سراسر كشور خبر داده است.
سردار مســعود منفرد ضمن اينكه به شــهروندان توصيه 
مى كند پيش از آنكه در تدارك يك مســافرت لذت بخش 
باشند بايد به امنيت اموال، منزل و ايمنى خودروى خود نيز 
توجه و دقت الزم را داشته باشند .وى اضافه مى كند: بيشتر 
سارقان در اطراف محل استراحت و اقامت مسافران كمين 
كرده تا با سوء استفاده از سهل انگارى آنان اقدام به سرقت 
اموال آن ها كنند. وى اضافه كرد: از طرفى در مواقعى كه از 
مسافران سرقتى انجام مى شود عدم آشنايى مالباختگان با 
موقعيت جغرافيايى وقوع جرم و همچنين عدم امكان حضور 
طوالنى مدت جهت پيگيرى شكايت و پرونده خود در استان 

مقصد با مشكالت عديده اى مواجه مى شوند.

جانشــين پليس آگاهى ناجا با بيان اينكه پليس موظف به 
تشكيل پرونده مســافران مالباخته نوروزى است، تصريح 
مى كند:ارجاع پرونده به محل ســكونت مالباخته حداكثر 
ظرف 24 ساعت توسط مأموران به اداره هاى مبارزه با سرقت 
اســتان ها باعث تسريع و تســهيل اين خدمات به مسافران 
مى شود. سردار محمدرضا مقيمى؛ رئيس پليس آگاهى نيروى 
انتظامى نيز از آماده باش مامــوران اين پليس در نوروز 96 و 
تشكيل قرارگاه نوروزى «عمار» پليس آگاهى در سراسر كشور 
مى گويد و اينكه از 25 اسفند ماموران در اين قرارگاه مستقر و 
از 26 اسفند ماه سال جارى به صورت عملياتى اقدامات خود 
را براى تامين امنيت مسافران نوروزى آغاز مى كنند. خالصه 
آنكه پليس بر همين اساس جابجايى هرگونه اثاثيه منزل و 
ادارات را ممنوع اعالم كرده و تنها با صدور مجوز از كالنترى و 
پاسگاه مجاز مى داند. سردار مقيمى مى گويد: برخى مسافران 
با رفتن به شهرهاى كوچك و توريستى براى بازديد از مكانى، 
اتومبيل هاى خود را رها مى كنند كه براى متفرق نشدن اين 
خودروها، از شهردارى و سازمان هاى مربوطه درخواست جاى 

پارك مخصوص شده است.

تدابير پليس براى حفظ امنيت جانى و مالى  مسافران
سفر به سالمت

  جامعه/ مسعود حيدرى معينى     درچند دهه 
اخير شاهد تغييرو تحوالت شتاب زده اى در آموزش 
و پرورش هســتيم، كه هــر كدام از ايــن تغييرات 
با سرنوشــت دانش آموزان گره خورده و چه بســا 
استعدادهايى كه بدرستى هدايت نشدند، مشكالت 
فراوانى را براى توزيع نيروى كار در جامعه رقم زده 
است. هنوز چند ماه از بحث هدايت تحصيلى در پايه 
نهم نگذشته كه مسؤوالن وزارت آموزش و پرورش به 
فكر تغيير در نحوه اجراى آن افتاده و دست به دامان 
شوراى عالى آموزش و پرورش شده اند تا ُمهر تأييد 

ديگرى بر اشتباهات مجدد اين وزارتخانه بزند. 
* عجوالنه طرح هدايــت تحصيلى را اجرا 

كرده اند
احمد رحمتى، پدر يكى از دانش آموزان مى گويد: 
معاون پرورشى وزير آموزش و پرورش گفته دانش 
آموز ابتدا بايد نســبت به انتخاب رشته خود آگاهى 
پيدا كند و در ادامه ســعى شــود انواع گرايش ها و 
رشــته ها مورد توجه دانش آموز قرار گيرد تا الگوى 

توسعه متوازن در عمل محقق شود.
اين گفته به سادگى نشــان مى دهد كه مسؤوالن 
آموزش و پرورش پذيرفته اند كــه عجوالنه و بدون 

برنامه طرح هدايت تحصيلى را اجرا كرده اند.
وى مى افزايد: حاال چه سودى دارد؟ امسال بچه هاى 
ما خيلى استرس داشتند و ضرر كردند و سركالس 

درسى نشستند كه مورد عالقه شان نبود. 
خانم فيــاض، مادر يكــى ديگر از دانــش آموزان 
مى گويد: با توجه به اين كه فرزنــدم امتياز الزم را 
براى حضــور در كالس تجربى داشــت اما آموزش 
وپرورش در مــدارس دولتــى كالس ايجاد نكرد و 
مجبور شــدم چند ميليون پول خرج كنم و دخترم 
را در مدرســه غير دولتى ثبت نام كنم. مگر آموزش 
و پرورش رايگان نيست؟ چرا كسى به فكر ما مردم 
نيست؟ مسؤوالن با اين كارهايشان بازار مدارس غير 
دولتى را داغ ترمى كنند. رويا طرقى، دانشجوى ارشد 
مشاوره با بيان اينكه اگر بخواهيم شيوه نامه تحصيلى 
به طور كامل عملياتى شود بايد دانش آموزان از همان 
مقطع ابتدايى پرونده هدايت تحصيلى داشته باشند، 
افزود: شيوه نامه كنونى معطوف به پايه نهم است كه 
دانش آموز بايد براى انتخاب رشته و شاخه تحصيلى 

تصميم گيرى كند.
* بايد فرهنگ سازى كنيم 

مدير كل دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
در گفت و گو با ما اظهار مى دارد: بر اســاس شــيوه 
نامه جديد كه هنوز ابالغ نشده است 100امتياز در 
نظر گرفته شده كه 35 درصد آن مربوط به نمرات 
دانش آموزان و65امتياز مربوط به نظر دانش آموز، 

اوليا، معلم و مشاور است ودر 
شــيوه نامه جديد بيشتر به 
عملكرد دانش آموزان توجه 
شده اســت. عظيم محبى 
مى افزايد:اولويت بندى در هر 
رشته شامل سوابق تحصيلى 
پايه هاى هفتم، هشتم و نهم 
و نمرات امتحانات خرداد ماه 
اســت، به عنوان مثال براى 
رشته رياضى، بايد ميانگين 
نمرات سه ساله دانش آموز 

حداقل 14 باشد.
ما بايد فرهنگ سازى كنيم 
و اطالع رسانى انجام دهيم.

ســال قبل 500هزار نفر در رشته تجربى در كنكور 
شركت كردند و همه مى خواهند در رشته پزشكى 
شركت كنند در حالى كه فقط 10هزار نفر در رشته 

پزشكى پذيرش شدند.
يكى از اســتادان دانشگاه در رشته مشــاوره به ما 
مى گويد: هدايت تحصيلى بايــد از مقطع ابتدايى 
شروع شود و دانش آموزان بايد هر سال باچند شغل 
آشنا شوند و كارهاى عملى خود را با عنوان انشا در 

كالس ارايه دهند.
دكتــر مســعود خاكپور 
مى افزايد:متون كتاب هاى 
درســى بايــد مشــاغل 
فنى،خدماتــى،ادارى و 
ديگــر دســته بندى ها را 
بيان كند و به عالقه مندى 
دانش آمــوزان احتــرام 
بگذاريــم و آن هــا را بــا 
واقعيت ها،شــغل ها و بازار 

كار آشنا كنيم.
دانش آموزان ما در همين 
جامعه زندگــى مى كنند 
وقتى بــه دندانپزشــكى 
مراجعه مى كنند توسط پزشــك ويزيت مى شوند و 
متوجه مى شــوند كه اين افراد در جامعه هم درآمد 
خوبى دارند و هم از جايگاه اجتماعى خوبى برخوردار 
هستند؛ بنابراين گرايش به اين سمت زياد مى شود و 
بيشتر دانش آموزان دوســت دارند تجربى بخوانند . 
وى تأكيد مى كند: اگر آموزش و پرورش متوجه شده 
است هدايت تحصيلى بايد از مقطع ابتدايى آغاز شود، 
چرا زير ساخت ها مهيا نيست و اگر كارى اشتباه است 

چه اصرارى بر انجام اشتباه خود دارند و مدام تغييرات 
نادرستى را شاهد هستيم كه صداى مردم راهم در 
آورده اســت؛ چون اين تغييرات بر اساس احساس 

شخصى انجام شده است.
عضو انجمن روان شناسى ايران معتقد است: معلمان 
بايد اطالع رسانى كنند و زمينه براى انتخاب آزادانه 
در رشــته تحصيلى براى دانش آموزان مهيا باشد. 
دانش آموز بايد با اســتعداد، رغبت و متناســب با 

توانمندى هايش انتخاب رشته كند.
بنابرايــن كارگاه هــاى كوچك توليــدى بايد در 
ايران فعال شــود و از اين كارگاه ها حمايت شود و 

دانش آموزان ما توليد كننده باشند.
خاكپــور مى افزايد: هرگاه ســازمان فنى حرفه اى 
آزمون هاى الزم را در رشــته هاى فنى حرفه اى كه 
آموزش و پرورش انجام مى دهد، برگزار كرد و دانش 
آموزان نمرات خوبى كســب كردند، مشخص است 
كه آموزش و پرورش عملكــرد خوبى در اين زمينه 
داشته است.ضمن اين كه رشته هاى فنى و حرفه اى 
در آموزش و پرورش بايد به ســمت تجارى سازى 
حركت كند؛ يعنى دانش آموز محصول توليدى خود 
را به فروش برساند و كسب در آمد كند تا با واقعيت ها 

و مشاغل بيشتر آشنا شود.

آنچه مى خوانيد
ســرانجام در آخرين روزهاى اسفندماه 
شيوه نامه هدايت تحصيلى دانش آموزان 
دوره متوســطه براى اجرا بــه آموزش و 

پرورش استان ها ابالغ شد.
به بــاور كارشناســان توجه بــه چگونگى 
انتخاب رشــته و زمينه تحصيلى مناسب 
دانش آمــوزان بــه طراحى بهتر مســير 
زندگــى آن ها مــى انجامد.ايــن گزارش 
نگاهــى دارد به بايدهايى كــه تاكنون از 
منظر مســووالن در اين خصوص مغفول 

مانده است. 

انتخاب رشته دانش آموزان متناسب با عاليق و توانمندى ها نيست

مسؤوالن عجوالنه طرح هدايت تحصيلى را اجرا كرده اند
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فرهنگ

گــزارش خبری

خــبر

 
همراه با مادران برگزیده جشنواره »مادران قصه گو« 

قصه برای بیدارکردن کودک است 
فرهنگ: جشنواره »مادران قصه گوی شهر مشهد«، امسال به همت اداره 
آموزش شهروندی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد دومین 
گام خود را برداشــت تا مادران شــهرمان بیش از پیش با ظرفیت های 
تربیتی قصه و قصه گویی آشنا شوند؛ ظرفیت هایی که سال گذشته بیش 
از 5 هزار مادر مشــهدی را پای کار آورد و امسال و تا اینجای جشنواره 
هم بیش از 7 هزار مادر را متقاعد کرده که قصه گویی یکی از مؤثرترین 
روش های تربیتی جهان معاصر است. در همین راستا به سراغ چند تن 
از مادران و مربیان برگزیده نخستین جشنواره مادران قصه گو رفتیم و 
از ضرورت های قصه گویی پرســیدیم.  مریم پارسانیک، یکی از مادران 
برگزیده، می گوید: وقتی پســرم کوچک تر بود گاهی رفتارهایی داشت 
که خالی از اشــکال نبود. برای همین یک قصــه راجع به همان رفتار 
می ســاختم و شب برایش تعریف می کردم. گاهی هم از او می خواستم 
برایم قصه بگوید. به این ترتیب او با اشتباهات خود و نحوه جبران آن ها 
آشنا می شــد. این مســأله نه تنها قدرت بیانش را تقویت کرد و دایره 
واژگانش را افزایش داد بلکه باعث موفقیت تحصیلی اش هم شد.  طاهره، 
خواهر مریم پارسانیک و یکی دیگر از مادران برگزیده قصه گوی مشهد 
است که به واسطه هنر قصه گویی اش نه تنها در زمینه تربیت فرزندش 
موفق بوده که امروز همین هنر شغلش شده است. او می گوید: قبالً هر 
قصه ای را که به نظرم جالب بود، برای فرزندم می گفتم اما این جشنواره 
سبب شد هم قصه های مناسب سن فرزندانم را جست وجو کنم و هم 
خودم چندین  بار قصه را بخوانم تا بعداً بتوانم با شیوه شیرین و جذابی 

آن  را برای فرزندانم روایت کنم. 
اشــرف احمدی، دیگــر مادر برگزیده، نیز شــخصیت کــودک را در 
تربیت پذیری او مؤثــر می داند و ادامه می دهد: طرح مادران قصه گو به 
من یاد داد که بر اساس شخصیت کودک خودم و مشکالت احتمالی اش 
داســتان بسازم و کمتر به ســراغ قصه هایی بروم که هیچ سنخیتی با 
فرزندم ندارد. تنها در این صورت است که قصه گویی، سوای سرگرمی 

برای کودکان، از اثرگذاری تربیتی باالیی هم برخوردار می شود. 
هدی دامغانی اما یکی از کسانی است که به  عنوان مربی در کالس های 
آموزشی قصه گویی حضور داشته و به مادران بسیاری در این باره آموزش 
داده است.  او می گوید: مادران باید بدانند که قصه فقط جنبه سرگرمی 
ندارد و تنها برای خواباندن بچه ها نیست بلکه برای بیدارکردن آن هاست.  

دامغانی در پایان یادآور می شــود: امروز که هجوم 
شــبکه های اجتماعی خانواده ها را از 
هم دور کرده است، قصه و قصه گویی 
مادران و پــدران می تواند به احیای 
ســنت های قدیــم و حفــظ ارتباط 

صمیمانه خانواده ها کمک کند. 
ویکتوریا اعظم، یکی دیگر از مربیان 

این طــرح، هــم می گوید: به 
تجربه می دانم که برای تربیت 
و آموزش نوجوان باید از بحث 
آزاد بهــره بــرد اما برای ســن 
پایین تر هیچ چیز بهتر از قصه 

جواب نمی دهد.

افزایش تعرفه واردات کاغذ در سال ۹۶ 
منتفی شد

مهر: به دنبال درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت از معاون اول رئیس 
جمهور برای افزایش نرخ تعرفه واردات کاغذ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
از منتفی شدن این موضوع خبر داد. سید رضا صالحی امیری در پیامی در 
فضای مجازی، از منتفی شدن موضوع افزایش نرخ تعرفه واردات کاغذ چاپ 
تحریر و روزنامه در جلسه هیأت وزیران خبر داد و ابراز کرد: »با عنایت به 
مخالفت مستدل و مستند اینجانب در دولت و تأیید و تأکید ریاست محترم 
جمهور، افزایش تعرفه کاغذ در سال ۹۶ منتفی اعالم می گردد.« یادآوری 
می شود، پیش تر محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت طی 
مکاتبه ای با معاون اول رئیس جمهور و ارایه استدالل هایی خواستار افزایش 
تعرفه واردات کاغذ تحریر شــده بود که این موضوع با واکنش تشکل ها و 

اتحادیه های مصرف کننده کاغذ مواجه شد.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور در گفت و گو با قدس: 

همه اقوام و مذاهب ایرانی در راهیان نور شرکت می کنند 
 فرهنــگ/ ساحل عباســی  بــارت را که 
می بندی، مســیر پیش رویت نورانی می شــود؛ 
مســیری رو به بهشت و فراخ تر از آنچه در ذهن 
ما می گنجد پیش چشم ها نمایان می شود. با آنکه 
تل های خاک روی زمین، کنار هم ایســتاده اند 
اما انگار نمایی از غرور و اســتقامت را به نمایش 
گذاشته اند. شاید اگر لحظه ای چشمت را ببندی 
دروازه های بهشت را پیش رویت ببینی که چگونه 
مالئک از آن وارد می شوند. اینجا مسیر نور است و 
کاروان های راهیان نور آمده اند تا بر خاکی گلگون، 
خاکی که شاید پالک شهیدی در زیر آن مدفون 
مانده باشد، 2 رکعت نماز عشق بخوانند و صلواتی 

نثار کنند به روح آنانی که رفتند تا ما بمانیم. 
با نزدیک شــدن به ایام نوروز یکی از برنامه های 
ایرانیــان رفتن به ســفر و دیــدن جاذبه های 
گردشگری ســایر استان هاســت. بعد از پایان 
دفــاع مقــدس بازدیــد از مناطــق عملیاتی و 
ســرزمین هایی که یادآور خاطرات دالورمردان 
رزمنده و فرماندهان رشــید این سرزمین است، 
به یکی از برنامه های سیاحتی و زیارتی نوروزی 
مردم بخصوص نوجوانان و جوانان تبدیل شــده 
است. این مراسم با نام اعزام اردوهای راهیان نور 
سال هاست بین مردم جای خاصی باز کرده است 
و در تعطیالت پیش رو نیز شاهد حضور گروه های 
مختلفی از ملت شــهید پرور ایــران در مناطق 
عملیاتی جنوب و غرب خواهیم بود. سردار نادر 
ادیبی، دبیر ســتاد مرکزی راهیان نور کشور، در 
گفت و گویی با گزارشگر »قدس« به بررسی اهّم 

فعالیت های راهیان نور ۹۶ پرداخته است. 

 حضور معنادار مردم در راهیان نور 
ســردار نادر ادیبی با قدردانــی از مردم و همه 
خادمان شــهدا در توجه به اردوهای راهیان نور، 
می گوید: باید شــاکر خداوند باشیم و از کسانی 
که بنیان گذار راهیان نور بودند نیز قدردانی کنیم 
که با راه اندازی این کاروان ها توانسته اند در حوزه 
فرهنگ انقالب اسالمی  و دفاع مقدس گام های 
اساســی بردارند و با ایجاد شور و نشاط انقالبی 
در مردم، زمینه حضور ملت بخصوص نوجوانان و 

جوانان را در این حوزه فراهم کنند. 
وی با اشــاره به اینکه خوشبختانه فعالیت های 
در نظر گرفته شــده به درستی و به صورت مطلوب 
انجام شده است، می گوید: ساختارهای مورد نظر 
برای اعزام کاروان های راهیان نور بیش از پیش به 
جایگاه واقعی خود نزدیک شده است. آنچه در این 
باره باید گفت آن اســت که اردوهای راهیان نور 
منجر به ارائه مفاهیم عمیق دفاع مقدس به مردم 
عزیز و انقالبی کشــور شد؛ به گونه ای که مردم با 
ایجاد فضایی مناسب طی سال های گذشته نشان 
دادند که تا چه حد قدردان رزمندگان اســالم و 
همه کسانی هستند که در 8 سال دفاع مقدس از 

جان خود گذشتند. 
وی در این باره می افزاید: حضور باشکوه مردم و 
استقبال از برنامه های اردوهای راهیان نور مؤید 
آن است که مردم به فعالیت های فرهنگی راهیان 
نور عالقه مندنــد. بنابراین هرقدر بتوانیم فضای 

مناســب تری را برای حضور مردم و فعالیت های 
فرهنگی در زمان اعزام راهیان نور فراهم کنیم، 
به نحوی که ایــن فعالیت ها منجــر به افزایش 
جمعیــت مســافران و بازدیدکنندگان شــود، 
توانســته ایم در این مسیر به نتایج مطلوب تری 
برسیم. بی شک حضور جوانانی که مشتاقانه در 
جســت و جوی مفاهیم عمیــق گفتمان انقالب 
اســالمی اند در مناطق راهیان نور بسیار مطلوب 
اســت زیرا آنها در این مناطِق عــاری از ریا و در 
فضایی معنوی با ســبک زندگی و سیره شهدا و 
واقعیت دفاع مقدس آشنا می شوند. خوشبختانه 
طی ســال های اخیر حضــور جوانان در مناطق 
عملیاتی کامالً پررنگ شــده است؛ تا جایی که  
قریــب به 80 درصد از کاروان های راهیان نور را 

جوانان تشکیل می دهند. 

 آمار راهیان نور هر سال افزایش دارد 
ســردار ادیبی با اشــاره به افزایش چشــمگیر 
آمار حضــور در اردوهــای راهیان نــور و ارائه 
فعالیت های فرهنگی، اضافه می کند: در راستای 
ارائه برنامه های مطلوب و تأثیرگذار در اردوهای 
راهیان نور سعی شده تا با ارائه خدمات عمومی 
 و فرهنگــی، از ظرفیت هــای جوانان مشــتاق 
حاضر در اردوها استفاده شــود. این جوانان که 
عمدتاً داوطلب هستند، با حضور در این مناطق 
نشــان می دهند که آنها نیز در این انقالب سهم 
دارنــد. بنابرایــن این موضوع مســئولیت همه 
دست اندرکاران و مسئوالن راهیان نور را در مورد 
ارائه خدمات فرهنگی مناسب سنگین تر می کند. 
دبیــر اردوهای راهیان نور کشــور با اشــاره به 
افزایــش آمارهای راهیان نــور، می گوید: آمارها 
نشان می دهد که جمعیت بازدید کننده از مناطق 
عملیاتی اردوهای راهیان نور قریب به 20 درصد 
افزایش داشته است. هرچند سال گذشته آمارها 
حاکی از 17 درصد افزایش بود اما خوشــبختانه 
امسال به 20 درصد افزایش یافته است. این آماِر 
مستند تحت نظارت مرکز آمار ایران و بر اساس 
دیدارهای صورت گرفتــه از یادمان های راهیان 
نور منتشر شــده است. آمارها نشان می دهد که 
ملت شــریف ایران از دورافتاده ترین مناطق، از 
شرقی ترین تا غربی ترین منطقه ایران و از شمال 
تا مرکز و جنوب کشور، از مناطق عملیاتی دیدن 

می کنند. 
وی با اشــاره به تنوع بازدیدکنندگان از مناطق 
عملیاتی،  اضافه می کند: خوشبختانه مردم کشور 
ما با مذاهب و قومیت های مختلف هر ســال در 
بین بازدیدکنندگان حضــور دارند؛ به نحوی که 
می توان به حضور خواهران و برادران اهل سنت 
در یادمان ها اشــاره کرد. بی شک همان گونه که 
برادران اهل ســنت و ارامنه در دفاع از کشــور 
لحظه ای تردید نکردند، امــروز نیز خانواده ها و 
دوســتداران آن شهدای گلگون کفن دوشادوش 
ملت ایران برای دفاع از میهن و کســب معرفت 
و درس گرفتن از آنچه در اینجا به وقوع پیوسته 
-که چیزی جز دفاع از دین و میهن نیست- در 

یادمان ها حضور می یابند. 

 حضور خانواده های شهدای مدافع حرم 
در راهیان نور امسال 

سردار ادیبی با اشاره به حضور خانواده های شهدا، 
مفقود االثر و شهدای مدافع حرم در یادمان های 
راهیان نور، می افزاید: یکی از اقشاری که در این 
اردوهــا و یادمان ها مورد توجــه زائرین  راهیان 
نور می باشند، خانواده های معظم شهدا هستند. 
مردم دوست دارند در کنار خانواده شهدا باشند 
و از زبان آنها خاطرات شهدایشــان را بشــنوند. 
خوشبختانه هرساله در کنار کاروان های مردمی، 
 تعــدادی از خانواده هــای معزز شــهدا نیز در 
همایش غرورآفرین زنده نگاه داشــتن یاد شهدا 
حضور دارند. ســال گذشته خانواده های شهدای 
مفقوداالثر در کنار سایر شهدا حضور داشتند و 
در کنار یادمان ها برای مردم از شــجاعت و ایثار 
فرزندانشــان روایتگری می کردند. امسال نیز در 
کنار حضور خانواده های شــهدای دفاع مقدس، 
شــاهد حضور خانواده های شهدای مدافع حرم 
هســتیم که عزیزان آنها در ســوریه یا عراق به 
شهادت رســیده اند. ویژه برنامه های گرامیداشت 
شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم طی 
روزهــای آینده در یادمان ها و مراکز اســکان و 

شهرهای استان خوزستان برگزار می شود. 
او با اشاره به برنامه های در حال انجام در اردوهای 
راهیــان نور، می گویــد: این اردوها در اســتان 

خوزستان از شهر اندیمشک آغاز می شود و سایر 
شهرها همچون اهواز، شــوش، دزفول، بوستان 
هویزه، خرمشــهر، اروندکنار، سوسنگرد و همه 
شهرهای مرزی که در مسیر کاروان های راهیان 
نور قرار دارند را در بر می گیرد. روایتگران در این 
مناطق روایت دالوری رزمندگان را برای راهیان 
نور بازخوانی می کنند. خوشــبختانه برنامه های 
متنوعی برای روزهای پیــش رو در نظر گرفته 

شــده و در حال انجام اســت. زائــران در چند 
مرکز در شــهرهای اهواز و خرمشهر اسکان داده 
شــده اند که از آن میان می توان به اردوگاه های 
شهید مسعودیان، شهید محالتی، شهید باکری 
و شــهید حبیب اللهی اشــاره کرد. شــب ها در 
پادگان های یادشده نمایش های رزمی- فرهنگی 
برگزار می شــود. مردمی که صبح ها از یادمان ها 
بازدید می کنند، شب ها نیز با دیدن نمایش های 
رزمی- فرهنگی شاهد بازسازی سوژه های دفاع 
مقدس توسط هنرورانی می شوند که با استفاده از 
تکنیک های نمایشی درصدد انتقال فرهنگ دفاع 
مقدس به مردم هستند. خوشبختانه بازآفرینی 
برنامه های دفاع مقدس مورد استقبال گسترده 
مردم قرار گرفته است. مسئوالن اردوهای راهیان 
نور توانسته اند با استفاده از برنامه های روایتگری، 
فضاســازی وگویاســازی و اســتفاده از عناصر 
چندگانه هنر همانند صوت و تصویر  و نور، ذهن  
و قلب مــردم بویژه جوانان را با صحنه های دفاع 
مقدس آشنا کنند. خوشبختانه برنامه های راهیان 
نور در طــول ایام نوروز منجر به ارائه برنامه های 
فرهنگی، معنوی و حماسی خوبی به مردم شده 
است؛ تا جایی که بســیاری از دانش آموزان که 
تحت تأثیر فضای معنوی جبهه ها قرار گرفته اند، 
سال بعد با خانواده های خود در این اردوها حاضر 

می شوند. 

آنچه می خوانید

اعــزام اردوهای راهیــان نور به 
سنتی حسنه بخصوص در روزهای 
تعطیالت نوروزی بدل شده است، 
این اردوها عالوه بر آگاهی بخشی 
نســبت بــه واقعیت هــای دفاع 
مقدس، مردم سراســر کشور را 
از نزدیــک با بزرگی حماســه های 
رزمندگان در طول سال های آتش 
و خون آشــنا می کند و در انتقال 
 فرهنــگ دفــاع مقدس نقشــی 

بی مانند دارد
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هــنر

»افشین یداللهی« در خانه ابدی آرام گرفت

وداعمردموهنرمندانباترانهسرایخاطرهساز

شــفاعی    آرش  هنــر/   
دوســتداران شــعر و ترانه دیروز 
درحالــی تابوت حامل پیکر دکتر 
افشــین یداللهی را که مزین به پرچم سه رنگ 
ایران بود، بردوش گرفتند که ترانه ای با صدای 
خود وی با مضمون عشــق بــه ایران محوطه 
تاالروحدت را پر کرده بود. مراسم وداع با افشین 

یداللهی با حضور جمعیــت زیادی از مردم و با 
مشارکت شاعران، ترانه ســرایان و هنرمندان 
حوزه های سینما و موسیقی صبح دیروز در تاالر 
وحدت تهران برگزار شــد و پیکر این شاعر 48 
ساله و سراینده بسیاری از ترانه های ماندگار دو 
دهه اخیر برای تدفین به قطعه هنرمندان بهشت 

زهرا)س( منتقل شد.

دکتر هاشمی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی و علی مرادخانی معاون هنری وزیرارشاد 
از جمله مسؤوالنی بودند که در مراسم تشییع 
این پزشک شاعر شرکت کرده بودند. سیدعباس 
سجادی شــاعر و ترانه سرا و مجری مراسم، از 
یداللهی به عنــوان »دردانه ترانه امروز« نام برد 
و تأکید کرد پس از تعطیالت نوروز در نخستین 
جلسه خانه ترانه برنامه ای مفصل در تجلیل از او 

برگزار خواهد شد. 
نخستین چهره ای که پشت تریبون قرار گرفت 
و درباره افشــین یداللهی سخن گفت، علیرضا 
زالی رئیس کل ســازمان نظام پزشکی بود که 
با اشاره به شخصیت علمی و پزشکی این شاعر 
فقید گفت:  گاهی از او می پرسیدیم با این همه 
مشغله وقتی هم برای مطب داری و او می گفت 
مهم ترین جایگاه زندگی و هویت من اســت. او 
شرافتمندانه به اصول حرفه ای پزشکی پایبند 
بــود و می توان وی را نمــادی از رفتار حرفه ای 

روانپزشکان ایرانی دانست.
زالی با بیــان اینکه روان پزشــکان در معرض 
مواجهــات بخشــی از دردمنــدان جامعــه 

هســتند،گفت: یک روان پزشــک باید سنگ 
صبوری برای بیماران  باشــد و افشین تا لحظه 
آخر به زیبایی در این راه قدم برداشت. در شعر 
نیز به دنبال آن بود که محبت، عشــق و امید 
را ترویــج دهد و از پوچــی و پراکندگی یأس 

جلوگیری کند.
مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد نیز یداللهی 
را شــاعری خوش قریحه، بااخالق و تأثیرگذار 
توصیف کــرد و گفت: در موســیقی پاپ، در 
حوزه محتوی مشکالت زیادی داریم، اما افشین 
یداللهی یکــی از تکیه گاه هایمان در این حوزه 
بود، او کلمات را به زیبایی کنار هم می گذاشت، 
وجودش همیشــه پر از آرامش و انگیزه بود که 
هیچ گاه از هیچ کاری خسته نمی شد تا به نتیجه 

برسد.
خشایار اعتمادی، خواننده نیز پیام وزیر ارشاد، 
ســید رضا صالحی امیــری را قرائــت کرد و 
محمدرضا فروتن بازیگر سینما که اخیراً چند 
ترانه از یداللهی را خوانده اســت، در سخنانی 
کوتاه گفت: من فقط یک رفیق را از دست ندادم 
یک لشــکر رفیق را از دســت دادم. می خواهم 

بگویم بخش زیادی از زندگی ام را مدیون دکتر 
افشین هستم. او همیشه همراهم بود و کمکم 
می کرد. حتی ادامه تحصیلم را مدیون او هستم. 

او یکی از معجزات زندگی من بود.
علیرضا قربانــی خواننده برخــی از ترانه های 
یداللهی هم با بیان اینکه رفتن افشین یداللهی 
باورکردنی نیست، گفت: همه خاطرات خوبی از 
او داریم. فکر نمی کنم کســی را پیدا کنم که از 
افشین گله ای داشته باشد. قربانی در ادامه یکی 

از غزل های افشین یداللهی را با آواز خواند.
آرش یداللهی، برادر وی نیز در سخنانی کوتاه و 
با تشکر از همه کسانی که برای مراسم تشییع 
برادرش به تاالر وحدت آمدند، گفت: می دانم که 
برادرم در فرهنگ ایران زنده است و یادگارهای 

فرهنگی و هنری اش همیشه پایدار خواهد بود.
در پایان مراســم نماز میت بــه امامت حجت 
االســالم ســید محمود دعایی بر پیکر افشین 

یداللهی اقامه شد.
مراســم ترحیم افشین یداللهی از ساعت ۱۷ تا 
۱8:۳۰ فردا در مسجد شهرک غرب برپا خواهد 

شد.

گــزارش خبری

یاد

خــبر

زمستان سخت هنر
 هنر/ تکتم بهاردوســت  روزهای پایانی سال ۱۳95 فرصتی است 
برای یاد کردن از هنرمندانی که تا همین چندی پیش در کنار ما حضور 
داشته اند و بخشی از خاطرات ما را ساخته اند. در شماره های پیشین یاد 
هنرمندان درگذشته در فصول مختلف سال را زنده کردیم و در این شماره 

به یاد هنرمندانی می پردازیم که در زمستان 95  میهمان خدا شدند.   
یکــی از این هنرمندان، دنیا فنی زاده عروســک گــردان و از هنرمندان 
پیشکسوت تئاتر عروسکی بود که اغلب مخاطبان وی را با عروسک گردانی 
مجموعه »کاله قرمزی« و برخی عروسک های شهر موشها می شناسند. 
دنیا فنی زاده متولد ۱۳4۶ و دختر پرویز فنی زاده بازیگر بنام سینما بود 
که از کودکی به خاطر شــغل پدرش معموالً در جشــنواره های مختلف 
کودک و نوجوانی که در ایران برگزار می شد، حضور داشت. همین مسأله 
سبب شد تا از کودکی با تولیدات عروسکی آشنا شده و عروسک گردانی 
را به عنوان حرفه خود انتخاب کند.این هنرمند صبح روز چهارشنبه 8 دی 

ماه بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
رکن الدین خسروی متولد ۱۶ اسفند ۱۳۰8 کارگردان پیشکسوت تئاتر 
نیز2۶دی ماه در لندن دار فانی را وداع گفت. از ویژگی های هنری برجسته 
رکن الدین خسروی، که منتقدان و دیگر بازیگران مطرح تئاتر ایران بر آن 
تاکید دارند، برقراری ارتباط زنده و خالق با تماشاگران و به معنای دیگر 

تربیت نسلی از تماشاگران مشتاق و آگاه به تئاتر بود.
کاظم افرندنیا بازیگر ســینما، تئاتر و تلویزیون که سابقه 5 دهه حضور 
در سینما و تلویزیون را داشت، 9بهمن به دلیل سکته مغزی درگذشت. 
او در ســال ۱۳24در نائین متولد شــد و بازیگری را در ســال ۱۳5۳ با 
بازی در فیلم »ناجورها« به کارگردانی سعید ُمطلبی آغاز کرد. سریال های 
»ستایش 2«، »مسافر زمان«،»خون بها«،»معمای شاه« و ... از جمله آثار 

تلویزیونی است که وی در آن ها ایفای نقش کرده است.
اما درست در نیمه بهمن مرگ یک بازیگر دیگر که بسیاری از میانساالن 
امروز با هنرمندی وی خاطره دارند، دوستداران هنر را داغدار کرد.حسن 
جوهرچی بازیگر ســینما و تلویزیون دراثر بیماری کبد دارفانی را وداع 
گفت. او بازی در ســینما را در ســال ۱۳۶۷ با »فیل در تاریکی« شروع 
کرد. اولین بازی مطرح او در سینما در سال ۱۳۷۰ با فیلم »برخورد« به 
کارگردانی سیروس الوند بود و بازی در سریال ماندگار »در پناه تو« او را 
برای همیشه در خاطره ها ماندگار کرد. ایران شاقول، گوینده سابق خبردر 
اولین روز اسفند بر اثر بیماری سرطان در آمریکا درگذشت و یک روز بعد 
ایران بزرگمهری راد پیشکسوت تئاتر و دوبلور و گوینده فیلم هایی چون 
»دزیره«، »اسپارتاکوس«،»سرزمین پهناور«،»این زمین مال من است« 
و...نیز از میان ما رفت. البته مرگ در میان گویندگان باسابقه، یک هنرمند 
دیگر را هم گلچین کرد:مهین کســمایی. او پس از مبارزه چند ساله با 
سرطان، ۱2اسفند درگذشت. کاظم فریبرزی ملقب به »اوس کاظم« دکور 
ساز قدیمی سینما و تلویزیون ایران و مسعود معصومی عکاس پیشکسوت 

از دیگر هنرمندانی بودند که در اواسط اسفند دار فانی را وداع گفتند.
احمد عزیزی شاعر مثنوی  های خیال انگیز پس از 9 سال بیماری سخت 
درگذشت.همچنین خسرو شــجاع زاده بازیگر تئاتر و تلویزیون پس از 
سال ها انزوا و حاشیه نشینی دعوت حق را لبیک گفت. در آخرین روزهای 
ســال نیز مرگ 4 هنرمند داغ های تازه بر دل گذاشــت. درگذشت علی 
معلم منتقد، تهیه کننده سینما و روزنامه نگار که از چهره های تأثیرگذار 
و تحصیل کرده سینما بود و نیز دکتر افشین یداللهی شاعر، ترانه سرا و 
مدیر خانه ترانه، سال تلخ هنرمندان را کامل کرد. برای همه هنرمندانی 
که امسال از میان ما رفتند از خداوند رحمت و مغفرت آرزو می کنیم، به 

امید سالی شاد و پرثمر برای هنر و ادبیات ایران.

»کاله قرمزی« در جدول پخش نوروزی قرار گرفت
هنر: شبکه دو سیما با اعالم ویژه برنامه های نوروزی خود، از پخش »کاله 
قرمزی« در ایام نوروز خبر داد. طبق کنداکتور اعالم شده از سوی شبکه 
دو ســیما، مجموعه »کاله قرمزی« بعد از تحویل ســال، هر شب روی 
آنتن می رود. شبکه دو سیما در حالی بر پخش »کاله قرمزی« در نوروز 
تاکید دارد که تهیه کننده این مجموعه چند روز قبل، از توقف تولید این 
مجموعه خبر داده بود. مدرســی عدم حمایت مالی از سوی تلویزیون را 

دلیل این تصمیم عنوان کرده بود. 

مخالف سرسخت موسیقی پاپ هستم
ایسنا: فریــدون شــهبازیان گفت: 
هرچند گرفتاریم در ارکستر ملی زیاد 
است، اما آهنگسازی را ادامه می دهم 
و آثاری را می نویسم، ولی با سرعت 
کمتری این کار انجام می شــود. این 
آهنگساز و رهبر ارکستر ملی تأکید 
کرد: در سال های اولیه انقالب، اجرای 
کنسرت خیلی محدودتر و کمتر بود؛ 
اما در حال حاضر که تقریبا همه نوع 

موسیقی ای اجرا می شود، بویژه موسیقی پاپ، که من از مخالفان سرسخت 
آن در کشور هستم. من کسی بودم که موسیقی پاپ برایم جذاب بود و 
آثار زیادی را در این زمینه دارم اما متأســفانه موسیقی پاپ ما به سمتی 
پیش می رود که به ماهیت موســیقی لطمه خواهد زد. ما داریم جا پای 
موســیقی خارج از کشور می گذاریم و این خیلی بد است. این آهنگساز 
گفت: در موسیقی پاپی که اکنون اجرا می شود، خوانندگان بسیار ضعیفی 
هســتند که کار می کنند، بیشتر ترانه ها بد است، بیشتر آثار پاپ از نظر 
ترانه سرایی، بی هویت و بی ارزش است. البته من به عنوان یک موسیقیدان 
به صورت تفننی به موســیقی گوش نمی دهم و با دید پژوهش و بررسی 
موسیقی را می شنوم. البته من نمی خواهم همه آثار موسیقی پاپ را رد 

کنم و در این زمینه کارهایی هم انجام می شود که بد نیستند.

امروز، پرداخت مطالبات تئاتری ها
ایسنا: مدیرکل هنرهای نمایشی از پرداخت مطالبات گروه های تئاتری خبر 
داد. مهدی شفیعی گفت: خوشبختانه در تخصیصی که به حوزه هنرهای 
نمایشــی تعلق گرفته، شنبه)امروز( و تا پایان وقت اداری، انجمن هنرهای 
نمایشــی تمام مطالبــات گروه های تئاتری را پرداخت می کند. شــفیعی 
گفت:در ســال 94 برای حمایت از ۱8۷ گروه نمایشی حدود2/5 میلیارد 
تومان پرداخت شد و در سال 95 هم بر اساس رقم کمک هزینه مصوب از 
245 گروه نمایشی با مبلغ حدود ۳ میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان حمایت 

شده است که البته بخشی از این رقم در طول سال پرداخت شده بود.

ساعت 13:30:  »کیفر«، پلیسی )اسپانیا(
ساعت 16:  »حرکت پنگوئن«، ورزشی )ایتالیا(

ساعت 17:  »هیچکاک/ تروفو«، مستند بلند )آمریکا و فرانسه(
ساعت 17:  »زندگی در دست تعمیر«، اجتماعی)ایران(

ساعت 23:  »گزارشگر ویژه«، درام کمدی )کانادا و انگلستان(. 

اسفند

ساعت 13:30: »سپید به رنگ مروارید«، درام )ایران(
ساعت 16: »طالی سیاه«، تاریخی )ایرانی(

ساعت 17:  »وضعیت چهارم«، مستند سفر )آمریکا(
ساعت 17:  »آن شرلی«، درام)کانادا(

ساعت 23:  »نقطه مرگبار«، جاسوسی )آمریکا، چین و آلمان(

ساعت 13:30: »فاصله«، درام )ایران(؛ 
ساعت 16:  »در دل دریا«، حادثه ای )استرالیا، آمریکا و اسپانیا( 
ساعت 17: »بازی عاج و تخت«، مستند محیط زیست )اتریش(

ساعت 17: »در راه خانه عروس«، اجتماعی)ایران(
ساعت 20:30:  »صفحه حوادث«، جنایی- حادثه ای )آمریکا( 

ساعت 23:  » احمق و احمق تر«، کمدی )آمریکا(.        

ساعت 13:30:»فریاد قهرمان«، اکشن )چین(
ساعت 16: »مردی به نام ایپ۳«، اکشن )چین و هنگ کنگ(

ساعت 17:  »خیال پردازی های شگفت انگیز دنیای اینترنت« )آمریکا(
ساعت 17:  »یک اشتباه خوب«، کمدی)آلمان(

ساعت 20:30: »پیرمرد ۱۰۰ ساله ای که از پنجره بیرون پرید و 
ناپدید شد«، طنز حادثه ای )سوئد(

ساعت 23:  »طرفدار«، اکشن )هندی(. 

ساعت 13:30: »رسوایی 2«، طنز اجتماعی )ایران(
ساعت 16:  »جنون رقابت 2«، حادثه ای )آمریکا(

ساعت 17: »شکر«، مستند سالمت )استرالیا(
ساعت 17: »مجرد 4۰ ساله«، کمدی)ایران(

ساعت 20:30: »امروز«، اجتماعی )ایران(. 

اسفند

فروردین

فروردین

فروردین

فروردین

اسفند

فروردین

فروردین

فروردین
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1
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3

9
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5
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2

8

28

فروردین

فروردین

فروردین

فروردین

فروردین

ساعت 13:30: »کشتار ربات ها«، علمی- تخیلی )انگلستان(
ساعت 16: »بهترین ساعات«، خانوادگی- حادثه ای )آمریکا(

ساعت 17:  »آتش در دریا«، مستند درباره بحران مهاجران اروپایی
ساعت 17:  »خاکستر و برف«، حادثه ای)ایران(
ساعت 20:30:  »با دیگران«، اجتماعی )ایران(
ساعت 23:  »پی 22«، دفاع مقدس )ایران(. 

ساعت 13:30:  »نوری در میان اقیانوس«، درام )انگلستان(
ساعت 16:  »روباه«، جاسوسی )ایران(

ساعت 17: »مرثیه ای برای رؤیای آمریکایی«، بیوگرافی )آمریکا(
ساعت 17: »افسانه درخت«، درام)آمریکا(

ساعت 20:30: »دلبری«، دفاع مقدس )ایران(
ساعت 23: »طعم شیرین خیال«، اجتماعی )ایران(. 

ساعت 13:30:  »سفر به تاریخ«، علمی- تخیلی )ژاپن(
ساعت 16:  »سفر به کوهستان«، کمدی )آمریکا(

ساعت 17:  »آرامش پیش از طوفان«، مستند محیط زیست )آمریکا(
ساعت 17:  »در تعقیب آدم های بالدار«)اطالعات ارایه نشده است(

ساعت 20:30:  »سیارک تاریک«، علمی- تخیلی )کانادا(
ساعت 23:  »ربوده شده ۳«، اکشن )فرانسه(. 

شبکه یک

شبکه مستندشبکه چهار

شبکه سه

شبکه دو

شبکه پنج

هنر: صدا و ســیما برای عید امسال با دست پر آمده اســت. در روزهای تعطیالت آن قدر فیلم خوب از 
شبکه های مختلف تلویزیونی پخش می شود که شامل ژانرهای مختلف از کشورهای گوناگون است. تقریبًا 
هر ســلیقه ای می تواند فیلم سینمایی مورد عالقه خود را از شبکه های مختلف تماشا کند. این در حالی 
است که هنوز شبکه نمایش ساعت دقیق کنداکتور خود را اعالم نکرده است اما از خبرهای رسیده چنان 
برمی آید که این شبکه در ایام نوروز بیش از 60 فیلم سینمایی پخش خواهد کرد که 30 عنوان برای اولین 
بار، دوبله و از تلویزیون پخش خواهند شد. فیلم های سینمایی جدید شبکه نمایش در 3 باکس: سینمای 

هند، سینمای ملل و سینمایی جذاب به ترتیب در ساعات 21،19 و 23 پخش خواهند شد. 
عالوه بر این، تلویزیون در این مدت ســریال های مختلف شبانه خواهد داشت که درباره این سریال ها 
قبالً به صورت مفصل اطالع رسانی کردیم. مسابقه های تلویزیونی و ُجنگ های مختلف نیز درکنار فیلم ها و 

سریال ها، برنامه روزانه شبکه های تلویزیونی را جذاب تر از قبل کرده است.
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با جشنواره فیلم های سینمایی نوروزی شبکه های مختلف آشنا شوید 

 فیلم های چهارگوشه جهان 
در نوروز تلویزیون 

ساعت 13:30:  »ناردون«، طنز )ایران(
ساعت 16: »بادیگارد«، درام پلیسی )ایران(

ساعت 17: »مرغ دوستان«، کمدی، خانوادگی )آمریکا(
ساعت 17: »برج مراقبت دیوانه«، کمدی)فرانسه(

ساعت 20:30: »هتل بوداپست«، کمدی )آمریکا(
ساعت 23:  »ببر خیزان، اژدهای نهان 2«، اکشن )چین و آمریکا(

ساعت 13:30: - »الک پشت های نینجا 2«، اکشن )آمریکا( 
ساعت 16:  »غول پول«، حادثه ای )آمریکا(

ساعت 17:  »من بولت هستم«، مستند ورزشی )آمریکا(
ساعت 17:  »سالی«، درام)آمریکا(

ساعت 20:30:  »خداحافظی طوالنی«، خانوادگی )ایران(
ساعت 23:  »مجرم«، حادثه ای )آمریکا(. 

ساعت 13:30: »رابین هود«، درام )فرانسه(
ساعت 16:»عبور«، حادثه ای )چین و هنگ کنگ(

ساعت17:»زندگی انیمیشنی«، مستند سالمت )آمریکا(
ساعت17: »تاکسی های قرمز۱«، کمدی)فرانسه(

ساعت 20:30: »به ترتیب خروج از صحنه«، جنایی )نروژ(
ساعت 23:  »سن اندرسن« ، درام حادثه ای )آمریکا(. 

ساعت 13:30:  »تونل«، حادثه ای )کره جنوبی(
ساعت 16:  »هفت جنگجو«، تاریخی )هنگ کنگ و چین(

ساعت 17: »ظهور زالتان«، مستند ورزشی  
ساعت 17: »تاکسی های قرمز2«،کمدی)فرانسه(

ساعت 20:30: »ماری کوری در جبهه جنگ«، تاریخی )فرانسه و بلژیک(
ساعت 23:»رسوایی آرمسترانگ«، بیوگرافی )انگلستان و فرانسه(. 

ساعت 13:30: »رها شده«، حادثه ای )کانادا(
ساعت 16: »ماهی سیاه کوچولو«، درام سیاسی )ایران(

ساعت 17:»سیزدهم«، مستند اجتماعی )آمریکا(
ساعت 17: »نقش دل«، اجتماعی)ایران(

ساعت 20:30: »روز ملی«، پلیسی )فرانسه(
ساعت 23:»سرقت از یک سارق«، پلیسی )اسپانیا و فرانسه(. 

ساعت 13:30:  »وزیر«، پلیسی )هند(
ساعت 16:  »آخرین مهلت«، حادثه ای )آمریکا و فرانسه(

ساعت17: »عقاب دار«، مستند محیط زیست )آمریکا و مغولستان(
ساعت17: »خونبهای میلیاردی«، درام کمدی)آمریکا(

ساعت 20:30: »مردی که بی نهایت را می شناخت«  )انگلستان(
ساعت 23: »قصه ببر و شکارچی پیر«، حادثه ای )کره جنوبی(. 

ساعت 13:30:» مبارزی که از کوه پایین آمد«، درام )چین و آمریکا(
ساعت 16: »پلیس های تقلبی«، حادثه ای )هنگ کنگ(

ساعت17:»در اعماق جهنم«، مستند محیط زیست
ساعت17: »ازدواج پر دردسر«، کمدی)ایران(

ساعت 20:30:  »مریخی«، علمی- تخیلی )آمریکا(
ساعت 23:  »خدمه پرواز«، اکشن )روسیه(. 

ساعت 13:30:  »دوربین«، اجتماعی )ایران(
ساعت 16:  »خانواده بی نظیر«، خانوادگی )ژاپن(

ساعت 17:  »مستند سیدنی لومت«، منتخب آثار مستندساز
ساعت 17:  »جعبه ابزار«)اطالعات فیلم ارایه نشده است(

ساعت 20:30: »زندگی آدالین«، درام )آمریکا(
ساعت 23: »جیسون بُرن«، جاسوسی )آمریکا و انگلیس(. 
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خط عبرت

نقشه كثيف پليس قالبى 
براى ربودن دختر 18 ساله

خط قرمز: يك پليس قالبى كه توانسته بود با زن مطلقه اى دوستى كند وقتى 
ديد او دخترى 18 ساله دارد نقشه تجاوز او را طراحى كرد. اين اقدام بيشرمانه 
در تهران رخ داد و مرد متجاوز با كيفرخواســت ســنگين در دو بخش دادگاه 
كيفرى بخاطر تجاوز و در دادسراى امور جنايى با اتهامات آدم ربايى مسلحانه 
و حمل ســالح در نقش پليس تحت تعقيب قضايى است. مادر جوان الهه در 
ادعاهاى هولناكى گفت: بعد از طالق با دخترم در تهرانپارس زندگى مى كنيم، 
خودم از راه فروختن لباس و اجاره كردن غرفه، خرج زندگى را در مى آورم، تا 
اينكه خســرو با من آشنا شد او خودش را پليس و سروان معرفى كرد و چون 

ظاهر فريبنده و سالح و دستبند داشت باور و او را وارد حريم زندگى ام كردم.
وى ادامه داد: مدتى نگذشته بود كه ديدم رفتارهاى مرموزى دارد بخاطر همين 
رابطه ام را با او قطع كردم و از الهه خواستم جواب تماس هاى خسرو را ندهد اما 
اين دختر گوش نداد و سر قرارى كه با او گذاشته بود رفت و ما را بيچاره كرد.

الهه نيز گفت: خسرو با من تماس گرفت و گفت مى خواهد مرا ببيند، من به سر 
قرار رفتم و پس از اينكه سوار ماشينش شدم، با تهديد اسلحه و زور من را به 
خانه خود برد؛ زمانى كه به خانه اش رسيديم به او گفتم كه مى خواهم از آنجا 

خارج شوم اما او نپذيرفت و من را مورد آزار و اذيت قرار داد.
خسرو كه متأهل است در دفاع از خود گفت: آن روز همسرم سر كار بود، ارتباط 
با الهه را قبول دارم اما او را با زور به خانه ام نبردم و اگر او را با زور به خانه ام برده 

بودم، همه اهالى ساختمان اين موضوع را مى فهميدند.

مرگ دلخراش عابر 4 ساله در بابل 
خط قرمز: تصادف خودرو وانت پسر 4 ساله بابلى را شامگاه پنجشنبه در جاده 
شــهيد صالحى بابل به كام مرگ فرو برد.  رئيس مركز فوريت هاى پزشــكى 
اورژانس 115 بابل گفت: پس از دريافت گزارش تصادف در روســتاى پوست 
كال بالفاصله مركز فرماندهى اورژانس 115 بابل تكنســين هاى پايگاه بندپى 
شرقى را به محل حادثه اعزام كرد. دكتر احمد محمد پور افزود: در اين حادثه 
متاسفانه عابر پياده كه پسر بچه 4 ساله بود به علت شدت جراحات و خونريزى 
فاقد عالئم حياتى بوده و تالش هاى تكنسين هاى اورژانس 115براى احيا هم 
ثمرى نداشت. وى اظهارداشت: با اين حال وى به بيمارستان شهيد بهشتى بابل 

منتقل شد ولى تالش هاى كادر درمانى بيمارستان هم ثمرى نداشت.

تنبيه عجيب 80 جوان دستگير شده  
در چهارشنبه سورى مشهد

خط قرمز: بيش از80 نفر ازمتهمان اخالل درنظم عمومى درچهارشنبه سورى 
مشــهد براى آگاهى از خساراتى كه به سطح شــهر وارد كردند، ديروز از اين 

مناطق بازديد و به پاكسازى محل پرداختند. 

انهدام باند كالهبردارى 70 ميلياردى 
خانوادگى در سيستان و بلوچستان 

خط قرمز: فرمانده انتظامى استان از انهدام باند 3 نفره كالهبردارى خانوادگى 70 
ميليارد ريالى در عمليات ضربتى و غافلگيرانه پليس زاهدان خبر داد.  سردار حسين 
رحيمى فرمانده انتظامى استان سيستان و بلوچستان گفت: در پى ارجاع چندين فقره 
پرونده با شيوه و شگرد انجام معامالت در زمينه خريد و فروش زمين و خودروهاى 
خارجى از طريق جعل اسناد مالكيت در استان هاى سيستان و بلوچستان،  خراسان 
رضوى و تهران بررســى پرونده و دستگيرى كالهبرداران در دستور كار كارآگاهان 
پليس آگاهى استان قرار گرفت. وى افزود: كالهبرداران با طرح دوستى و جلب اعتماد 
افراد ثروتمند و اغفال آنان با ارايه اسناد جعلى مبالغى در حدود 70 ميليارد ريال از 
آن ها كالهبردارى كرده و متوارى شدند. اين مقام ارشد انتظامى تصريح كرد: با تالش 
شــبانه روزى و اقدامات فنى، كارآگاهان پليس آگاهى از حضور اعضاى اين باند در 
محدوده يكى از محله هاى شهر زاهدان مطلع و پس از شناسايى محل اختفاى آن ها، 
با هماهنگى مراجع قضايى در عملياتى غافلگيرانه و ضربتى اين باند را دستگير و به 
پليس آگاهى داللت دادند. فرمانده انتظامى سيستان و بلوچستان در پايان با اشاره به 
اينكه همه اعضاى اين باند عضو يك خانواده هستند بيان داشت: متهمان پس از رو 
به رو شدن با ادله و مستندات پليس به بزه ارتكابى اعتراف كردند و پس از تشكيل 

پرونده مقدماتى جهت سير مراحل قانونى تحويل مقامات قضايى شدند.

رئيس پليس  راهور ناجا خبر داد

مرگ 50 نفر در تصادفات 48 ساعت گذشته
خط قرمز: رئيس پليس  راهور ناجا از افزايش 20 درصدى ســفرها در مقايسه 
با مدت مشابه پارسال و كشته شدن 50 نفر از هموطنان در تصادفات جاده اى 
در 48 ساعت گذشته خبر داد. سردار محمدحسين حميدى در حاشيه بازديد 
هوايى از محورهاى خروجى پايتخت در گفت وگو با خبرنگار خط قرمز، با اشاره 
به افزايش 20 درصدى ترددها از آغاز طرح نوروزى تاكنون در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته گفت: به علت توزيع سفرها با هيچ گونه گره ترافيكى روبرو 
نبوده ايم و ترافيك در جاده ها، پرحجم اما روان است. وى با اشاره به اين كه در 
48 ســاعت گذشته 50 نفر كشته و 400 نفر نيز در تصادفات جاده اى مجروح 
شــدند، افزود: خستگى، خواب آلودگى، سبقت و سرعت غيرمجاز و انحراف به 
چپ از علل اصلى اين تصادفات بوده است. رئيس پليس راه راهور ناجا با اشاره به 
اين كه خستگى و خواب آلودگى در تعطيالت نوروز عامل 40 درصد تصادفات 
است، افزود: با وجود اينكه امسال تعطيالت نوروزى زودتر آغاز شد و رانندگان 
زمان مناسبى براى ســفر داشتند، متاسفانه برخى رانندگان با عجله و شتاب 
تصادفات مرگبارى را رقم زدند. وى خط قرمز پليس را تخلفات حادثه ساز بويژه 
سبقت و سرعت غيرمجاز و انحراف به چپ و راست عنوان كرد و گفت: تجهيزات 
كنترلى و دوربين هاى هوشــمند پليس در مقايسه با نوروز 95 افزايش يافته 
است و تالش مى كنيم رفتارهاى پرخطر رانندگان به طور جدى رصد شده و با 
متخلفان برخورد شود. سردار حميدى با اشاره به اين كه برابر ابالغ صورت گرفته 
توقيف 72 ساعته، در انتظار خودروى رانندگان پرخطر است، گفت: نمرات منفى 

و جريمه 200 تا 400 هزار تومانى نيز در انتظار اينگونه رانندگان است.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

جوانى در نوشهر شيشه بلعيد 
و ُمرد! 

خط قرمز: جوانى در نوشهر با خوردن شيشه جان خود 
را از دست داد. 

به گزارش خط قرمز، جوان 25 ســاله در نوشهر پس از 
بلعيدن مواد مخدر از نوع شيشــه جان خود را از دست 
داد. جنازه به دســتور مقام قضايى به سردخانه پزشكى 

قانونى نوشهر انتقال يافت.

زنده به گور شدن 
پسر20 ساله زير آوار 

خط قرمز: براثر ريزش آوار در احمد آباد مستوفى يك 
كارگر 20 ساله جان باخت. 

اسماعيل فراهانى معاون عمليات اورژانس تهران گفت: 
ساعت 16:10 عصر ديروز حادثه ريزش آوار در منطقه 
گلزار حســن آباد احمد آباد مستوفى به اورژانس تهران 
اعالم شــد و بالفاصله يك دستگاه آمبوالنس به محل 

حادثه اعزام شد.
وى ادامه داد: در بررسى ها مشخص شد يك كارگر 20 
ساله افغان زير آوار گرفتار شده است. با خارج كردن اين 
فرد از زير آوار مشخص شد كارگر 20 ساله جانش را از 

دست داده است.

مرگ تلخ كودك 5ساله 
زير چرخ هاى خودروى پدرش

خط قرمز: كودك 5 ساله در يكى از روستاهاى لردگان 
بر اثر بى احتياطــى زيرچرخ هاى خودروى پدرش قرار 

گرفت و جان باخت. 
ســرهنگ خســرو نجفى فرمانده انتظامى شهرستان 
لردگان گفت: در پى گزارشى به مركز فوريتهاى پليسى 
110 مبنى بر وقوع يك تصــادف رانندگى موضوع در 
دستوركار مأموران انتظامى و پليس راه شهرستان قرار 
گرفت. وى گفت: با حضور مأموران در صحنه مشخص 
شد راننده سوارى پرايد هنگام حركت به عقب، با فرزند 
5 ســاله خود برخورد كرده و موجب مرگ كودك خود 

شده است.
به گفته وى، با توجه به اعالم كارشناسان پليس راه بى 
احتياطى راننده در هنگام حركت به عقب علت وقوع اين 

حادثه اعالم شده است.

زورگير «گاوترنا» را شهروندان 
ناكام گذاشتند

خط قرمز: با اعالم به موقع سرقت خودرو و سرعت عمل 
پليس زورگير حرفه اى هنگام سرقت دستگير شد.

فرمانده انتظامى شهرستان چناران در تشريح اين خبر 
گفت: صبح روز پنجشــنبه در پى تماس شهروندان با 
مركز فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر سرقت به عنف 
يك دســتگاه خودرو ســوارى تيبا و درگيرى راننده با 
سارق در محدوده روستاى «گاوترنا» بالفاصله تيمى از 
مأموران كالنترى 12 گلمكان كه در همان محدوده در 
حال گشت زنى بودند وارد عمل شدند. سرهنگ «برات 
اويسى» افزود: مأموران كالنترى گلمكان سارق را كه با 
يك دستگاه شــوكر راننده خودرو را مصدوم كرده بود 
قبل از فرار از محل دستگير كردند. وى تصريح كرد: در 
تحقيقات به عمل آمده مشخص شد كه سارق با دربست 
كردن خودرو به محدوده روســتاى ســاغروان به بهانه 
همراه نداشــتن پول راننده خودرو را به روستاى گاوترنا 
كشانده و در يكى از كوچه هاى خلوت حاشيه روستا با 
ضرب و شتم قصد داشته خودرو را زورگيرى كند كه با 

حضور به موقع تيم گشت پليس نافرجام مى ماند.
سرهنگ اويسى خاطرنشان كرد: سارق 30 ساله داراى 
چندين فقره سابقه كيفرى در شهر مشهد است وى پس 

از تشكيل پرونده راهى دادسرا شد.

قاتل خاموش جان راننده 
تريلى را گرفت

خط قرمز: روز گذشــته در اثر گازگرفتگى، راننده يك 
دســتگاه خودرو 
در شــهر  تريلى 
جان  لطف آبــاد 
خود را از دســت 
ســاعت  داد. 
15/10 دقيقه روز 
گذشته يك فقره 
مرگ مشكوك در 
شهر لطف آباد از 

توابع شهرستان درگز به مركز فوريت هاى پليسى 110 
مخابره شد. با اعالم خبر بالفاصله تيمى از مأموران بخش 
انتظامى لطف آباد براى بررسى موضوع به محل اعزام شد. 
اين گزارش حاكى است، در بررسى هاى به عمل آمده در 
محل مشخص شد كه مردى 38 ساله به نام موسى رضا 
به علت روشن كردن پيك نيك در داخل خودرو تريلى 
دچار گازگرفتگى شده و فوت كرده است. در خور اشاره 
است، جسد اين قربانى جهت اعالم نظر كارشناسى به 

پزشكى قانونى منتقل و موضوع تحت رسيدگى است.

كشيدن دندان 
پزشك قالبى را لو داد

خط قرمز: كشــيدن ريشــه دندان راز مسكونى بودن 
پزشــك قالبى را در قرچك فاش كرد.  به گزارش خط 
قرمز، ســرهنگ على قرائى رئيس پليس شهرســتان 
قرچك در تشــريح اين خبر بيان كرد: در پى شكايت 
يكى از شهروندان مبنى بر كشيدن ريشه دندان توسط 
يك پزشك ناشى موارد در دستور كار پليس قرار گرفت.
اين مقام انتظامى خاطرنشــان كرد: با راهنمايى شاكى 
عوامل پليس تخصصى به محل اعزام كه پس از بررسى ها 
و تحقيقات ميدانى مشخص شد وى فاقد مجوز بوده و 

مطب مذكور ملك مسكونى شخصى است. 
وى ضمن اشــاره به اينكه متهم با قــرار 400 ميليون 
ريالى به زندان روانه شــد تاكيد كرد: شهروندان بايد در 
مراجعه به مراكز بهداشتى دقت داشته باشند و در صورت 
مشاهده هرگونه موارد مشــكوك انتظامى و امنيتى با 
خدمتگزاران خود در پليــس 110 در ميان بگذارند تا 

پليس پس از بررسى وارد عمل شود.

خط حادثه

دســتگاه خودرو 
در شــهر  تريلى 
جان  لطف آبــاد 
خود را از دســت 
ســاعت  داد. 
 دقيقه روز 
گذشته يك فقره 
مرگ مشكوك در 
شهر لطف آباد از 

خط قرمز: مردى كه يكى از مهاجمان به 
خانه اش را به قتل رسانده بود، از اولياى دم 
درخواست كرد به خاطر همسر و دو كودك 

خردسالش از قصاص او گذشت كنند. 
بيســت و هفتم فروردين ماه سال گذشته، 
مأموران پليس از قتل پسر جوانى در خيابان 
شوش تهران با خبر و در محل حاضر شدند. 
جســد متعلق به كيوان 26 ساله بود كه با 

ضربه چاقو كشته شده بود.
بعد از انتقال جســد به پزشــكى قانونى، 
مأموران پليس متهم را كه در محل حضور 
داشــت، بازداشــت كردند. او توضيح داد: 
در خانه اســتراحت مى كردم كه ناگهان از 
كوچه صداى سرو صدا شنيدم. فكر كردم 
جوان هاى خيابان هستند كه با هم درگير 
شده  اند. لحظاتى بعد همسرم خبر داد كه 
چند نفر بــا پدرم مقابــل در خانه درگير 
شده اند. وقتى رسيدم مهاجمان پدر پيرم را 
هل دادند و او نقش بر زمين شد. مهاجمان 
در حال عادى نبودند و قصد حمله به من 
را داشتند كه براى دفاع از خودم با چاقو به 

يكى از آن ها ضربه زدم كه فوت شد.

متهم در شرح ماجرا گفت: چند سالى بود 
كه از افغانستان به ايران آمده بودم و بعد از 
ازدواج صاحب فرزندى شدم. شغلم كارگرى 
بود كه به صــورت روزانــه كار مى كردم. 
وقتى همسرم بار ديگر باردار شده بود، در 
فكر آن بودم كه بــه خاطر مخارج زندگى 

بايد بيشــتر كار كنم. روز حادثه در خانه 
اســتراحت مى كردم و در فكر آن بودم كه 
فردا كجا بروم تا كار مناســب و پردرآمدى 

داشته باشم. 
در اين فكر و خيال بودم كه ناگهان صداى 
ســر و صدا را از كوچه شــنيدم. بعد از آن 

احســاس كردم در حياط باز  و بسته شد. 
اهميتى ندادم تا اينكه صداى همســرم را 
شــنيدم كه مرا صدا كرد. با فرياد او از باال 
ديدم پدرم جلوى در حياط ايســتاده و با 
چند جــوان در حال بحث اســت. ناگهان 
يكــى از آن ها پدرم را هل داد و او نقش بر 
زمين شد. اين صحنه و استرس همسرم با 
وضعيتى كه داشت، مرا ناراحت كرد. چون 
آن ها قوى هيكل بودند يك چاقو برداشتم تا 
اگر به من حمله كردند از خودم دفاع كنم. 
وقتى جلوى در رفتم يكى از آن ها مست بود 
و جلو آمد. دستم را روى شانه اش گذاشتم 
تــا او را از جلوى در بيرون كنم كه ناگهان 
با ناسزا گفتن مرا تهديد كرد. مجبور شدم 
از چاقو استفاده كنم تا او را بترسانم. اصًال 
متوجه نشدم كه به او ضربه زده ام. مقتول 
وقتى دســتم را از روى شانه اش انداخت، 
خيالم راحت شد كه صدمه نديده است. در 
را بستم و به طبقه باال رفتم. ناگهان متوجه 
شدم چاقو خونى است. نگران شدم، از باال 
كوچه را ديدم كه متوجه شــدم دوستان 

مقتول با مأمورها به منزل ما مى آيند.

جوان خارجى مرد زورگير را با چاقو كشت

خط قرمز: مردى كه متهم اســت شوهر زن مورد عالقه اش 
را كشته است، در جلسه دادگاه مدعى بى گناهى شد. او 20 
سال پيش به خواستگارى همسر مقتول رفته بود، اما نتوانست 

با او ازدواج كند. 
تير 93 مردى با مراجعه به پليس پايتخت گفت: پسرم احمد، 
امروز با مقادير زيادى پول از خانه خارج شد تا در معامله يك 
قطعه زمين شركت كند، اما ديگر برنگشت. چند روز پس از 
ثبت اين شكايت، جسد احمد در كانال آبى اطراف رباط كريم 
كشف شد و مأموران را براى شناسايى قاتلش به تكاپو انداخت. 
آن ها در همان تحقيقات ابتدايى به ارتباط پنهانى همسر احمد 
با مردى غريبه پى بردند و هر دوى آن ها را بازداشت كردند. 
در بازجويى از متهمان مشخص شد آن ها با همكارى يكديگر، 
احمد را كشــته اند و جســدش را در كانال آب انداخته اند. 
براســاس كيفرخواست صادره از سوى دادستانى، مرد غريبه 
به نام رحيم متهم به قتل و سميه، همسر مقتول نيز در اين 
كار همكارى داشته است. سرانجام پرونده براى صدور حكم 
در اختيار شعبه هشتم دادگاه كيفرى استان تهران به رياست 

قاضى حسين اصغرزاده قرار گرفت.
صبح ديروز، در ابتداى جلســه رسيدگى، اولياى دم تقاضاى 
قصــاص كردند. ســپس رحيــم گفت: 20 ســال پيش به 
خواستگارى سميه رفتم، اما نتوانستم با او ازدواج كنم. چند 
ســال بعد خودم ازدواج كردم. سال 89، سميه با من تماس 
گرفت و از مشــكالتش گفت. دوباره با هم وارد ارتباط شديم 
تا اين كه احمد فهميد. ســميه نقشه قتل او را كشيد و كليد 
خانــه اش را به من داد، اما وقتى وارد خانه شــدم، دلم نيامد 

احمد را بكشم. چند روز گذشت. سميه دوباره به من زنگ زد 
و اين بار مدعى شد كه احمد مى خواهد تالفى كند و سر دختر 

بزرگ من بال بياورد. 
با اين بهانه مرا به خانه كشــاند تا نقشه قتل را اجرا كنم، اما 
وقتى وارد خانه شدم، با جسد احمد روى زمين مواجه شدم. 
آن را به رباط كريم بردم و در كانال آب انداختم. من مرتكب 

قتل نشده ام.

سپس نوبت به سميه رسيد. او در كل ارتباط با رحيم را رد 
كرد و گفت: من هيچ ارتباطى با رحيم نداشتم و از ماجراى 
قتل هم خبر ندارم. شــوهر من براى معامله زمين رفته بود 

كه ناپديد شد.
آنها در آخرين دفاع خود نيز منكر قتل شــدند تا قضات با 
اعالم پايان جلســه رســيدگى، براى صدور حكم وارد شور 

شوند.

مردى كه متهم اســت شوهر زن مورد عالقه اش 
20

سال پيش به خواستگارى همسر مقتول رفته بود، اما نتوانست 

 مردى با مراجعه به پليس پايتخت گفت: پسرم احمد، 
امروز با مقادير زيادى پول از خانه خارج شد تا در معامله يك 
قطعه زمين شركت كند، اما ديگر برنگشت. چند روز پس از 
ثبت اين شكايت، جسد احمد در كانال آبى اطراف رباط كريم 
كشف شد و مأموران را براى شناسايى قاتلش به تكاپو انداخت. 
آن ها در همان تحقيقات ابتدايى به ارتباط پنهانى همسر احمد 
با مردى غريبه پى بردند و هر دوى آن ها را بازداشت كردند. 
در بازجويى از متهمان مشخص شد آن ها با همكارى يكديگر، 
احمد را كشــته اند و جســدش را در كانال آب انداخته اند. 
براســاس كيفرخواست صادره از سوى دادستانى، مرد غريبه 
به نام رحيم متهم به قتل و سميه، همسر مقتول نيز در اين 
كار همكارى داشته است. سرانجام پرونده براى صدور حكم 
در اختيار شعبه هشتم دادگاه كيفرى استان تهران به رياست 

خواستگار 20 سال قبل شوهركش شد

خط قرمز: مشــاجره دو پسر نوجوان در شب چهارشنبه 
سورى، با مرگ يكى از آن ها و قطع انگشتان ديگرى پايان 

يافت. 
شــامگاه سه شــنبه، مأموران پليس، بازپرس منافى آذر را 
از مرگ پسر 14 ســاله اى در بيمارستان ضيائيان تهران با 
خبركردند.پس ازاين تماس، بازپرس شــعبه سوم دادسراى 
امور جنايى تهران و تيم تحقيق راهى بيمارســتان شدند.

نخســتين بررسى ها نشــان داد قربانى اين حادثه پسر 14 
ساله اى به نام اميرحسين است كه بر اثر اصابت ترقه دست 

ساز به صورتش كشته شده است. 
در ادامه تحقيقات، مشخص شد پسرى به نام اردالن عامل 
ايــن حادثه مرگبار بوده كه خودش نيــز براثر انفجار مواد 

محترقه مجروح و به بيمارســتان منتقل شده است.بنابراين 
بازپرس جنايى و مأموران راهى بيمارســتان شده و پسر 16 
ساله كه انگشتانش به خاطرانفجار ترقه دست ساز قطع شده 

بود، تحت بازجويى قرارگرفت. 
پســر نوجوان در اين باره گفت: در خيابان شانديز، يافت آباد 
با اميرحسين بودم و نارنجك دست سازى هم در دستم بود. 
من مى خواستم نارنجك را پرتاب كنم اما اميرحسين مخالفت 

كرد. سر همين مسأله باهم جرو بحثمان شد.
ناگهان نارنجك از دستم افتاد كه به صورت اميرحسين برخورد 
كرد و...پس ازتحقيقات مقدماتى، با دســتور بازپرس جنايى، 
پسر نوجوان بازداشت شد تا تحقيقات بعد از بهبودى اش ادامه 

پيدا كند.

جزئيات مرگ قربانى 14ساله چهارشنبه سورى تهران 

خط قرمز: دو مرد جوان كه در جريان ســرقت، يك مرد 
جوان و دختر نوجوانى را كشته بودند در شعبه دهم دادگاه 

كيفرى استان تهران محاكمه شدند. 
در اين دادگاه، متهم رديف اول به اتهام مباشرت در قتل 
هر دو قربانى به دو بار قصاص محكوم شــد. متهم رديف 
دوم نيز با توجه به اعتراف متهم اصلى، از اتهام مشاركت در 
قتل تبرئه شد و قضات او را تنها به اتهام سرقت و آدم ربايى 

به حبس محكوم كردند.
 ســال 92 در جريان ســرقتى خونين از خانه اى واقع در 
محدوده خيابان شوش تهران، دختر 16 ساله اى به نام الله 
توســط يكى از سارقان كشته شد. در صحنه اين جنايت 

خونين كه با ســرقت هشت ميليون تومان همراه بود هر 
دو ســارق حضور داشــتند كه پس از فرار تحت تعقيب 
پليس قرار گرفتند. تالش براى شناســايى و دستگيرى 
جنايتكاران ادامه داشت كه قاتل و همدستش چندى بعد 
سناريوى يك ســرقت ديگر را طراحى و اجرا كردند. در 
اين نقشه خونبار، دزد جنايتكار با چاقو مرد جوانى را در 
دم كشت و جسدش را در چاهى حوالى جنوب پايتخت 
انداخت. آن ها پس از ســرقت خــودروى مقتول از محل 
جنايت گريختند. چند روز بعد و در ســناريوى ديگرى، 
آن ها براى تسويه حساب به ديدن صاحبكارسابق شان رفته 
بودند كه كار به مشاجره شديد كشيد. بعدهم - قاسم 27 
ساله- وهمدستش، صاحبكار سابق خود را ربودند و پس از 
سرقت چك 10 ميليون تومانى، او را در بيابان هاى جنوب 
پايتخت رها كردند. سرانجام اين دو تبهكار فرارى، هنگام 
خردكردن چك توســط پليس دســتگير شدند. قاسم و 
همدستش على (25ساله)پس از دستگيرى و در نخستين 
بازجويى ها لب به اعتراف گشودند و پرده از راز جنايت ها 
برداشتند. دو متهم سپس در شعبه دهم دادگاه كيفرى 
تهران به رياســت قاضى قربانزاده و با حضور مستشاران 
دادگاه-قاضى ملكى وغفارى- محاكمه شدند. متهم رديف 
اول ضمن اعتراف به جنايت هايش ادعا كرد كه دوستش 
در هيچ يك از قتل ها شــركت نداشته است. متهم رديف 
دوم هم عامل قتل ها را قاسم معرفى كرد. بنابراين قضات 
با توجه به درخواست اولياى دم، قاسم را به دوبار قصاص 
محكوم كردند. همدست او نيز از اتهام مشاركت در قتل 

تبرئه و به حبس محكوم شد.

قاتالن الله 16ساله قصاص مى شوند انهدام عجيب ترين باند 
كالهبردارى در اصفهان 

خط قرمز: اعضاى يكى از عجيب ترين باندهاى كشور 
پس از ســه ماه رصد اطالعاتى توسط پليس آگاهى 
اصفهان دستگير شدند.  به گزارش خط قرمز، سردار 
عبدالرضا آقاخانى، (پنجشــنبه) در جمع خبرنگاران 
با اشاره به كشــفيات پليس آگاهى استان در زمينه 
ســرقت، كالهبردارى و جعل اسناد و مدارك، اظهار 
كرد: حدود ســه ماه است كه كارآگاهان ويژه پليس 
آگاهى استان مبادرت به شناسايى و رصد باندى كه 
يكى از عجيب ترين باندهاى فعال در اصفهان، تهران 
و كرج بود، كرده اســت. وى افــزود: اين باند اقدام به 
سرقت از خودروهاى مدل باال و منازل و جعل اسناد 
و مدارك از مراكز دولتى و غير دولتى مى كرد  كه در 
اين زمينه در مجموع 21 نفر ســارق و 20 نفر مالخر 
دستگير شدند. فرمانده انتظامى استان اصفهان ادامه 
داد: تعداد 146 دســتگاه خودرو از اين باند به همراه 
تجهيزات پيشرفته جعل اسناد و مدارك دولتى كشف 
شده اســت. اين باند زمين هايى را شناسايى و سند 
جعلى صادر مى كردند و با همين اسناد جعلى آن ها 
را به فروش مى رساندند. آقاخانى با بيان اينكه اين باند 
حتى اقدام به تهيه تعدادى از مهرهاى ســازمان هاى 
دولتى مى كرد، افزود: جمع رقم كل سرقت هايى كه 
از منزل، كالهبــردارى و... صورت گرفته برابر با پنج 
ميليارد تومان و جمع كل سرقت خودروها دو ميليارد 
تومان است، هم چنين بيش از دو كيلو طال، 9 كيلو 
نقره برابر با 270 ميليون تومان كه از منازل ســرقت 

شده بود، كشف شده است.



خط هشدار

دزدان سراغ چه خانه هايى مى روند؟ 
ســرهنگ  قرمــز:  خــط 
دكترغالمحسين بيابانى رئيس 
كاربردى  تحقيقــات  مركز 
پليس آگاهى ناجا: سارقان براى 
معمول  ازخانه هابه طــور  دزدى 
عمل  نانوشته اى  قاعده  براساس 

مى كنند. 
به عبارت ديگــر مى توان گفت 
مجرمان حرفه اى براى ســرقت 

ســراغ هر خانه اى نمى روند. تحقيقات پليس آگاهى كشور نشان داده سارقان 
به طور معمول تمايل بيشترى به سرقت در محدوده محل زندگى شان دارند، يا 
خانه هايى را انتخاب مى كنند كه در مسير رفت و آمدشان باشد،چراكه هر روز 
مى توانند اين مكان ها را با دقت تحت نظر بگيرند. با اين مقدمه چند مورد از 
خانه هايى را كه بيشترازسايرخانه ها در خطر سرقت قراردارند بررسى مى كنيم.

1- خانه هايى كــه نزديك محل زندگى مجرمين قــرار دارند و مناطقى كه 
جمعيت جوان آن غالب است يا افراد معتاد در آنجا رفت و آمد دارند و همچنين 
محله هايى كه مراكز خريد، باشگاه هاى ورزشى، پايانه ها و به طور كلى جرم خيز 

هستند در معرض خطر قرار دارند.
2- خانه هايى كه در محدوده بزرگراه هاى اصلى هستند به دليل اينكه به واسطه 
تردد وسايل نقليه متعدد افراد ناشناس زيادى در آن ها رفت و آمد مى كنند و 
شناســايى افراد مشكوك و ناشناس در آن ها سخت تر است، سارقين راحت تر 
هدف هاى خود را شناسايى مى كنند. همچنين منازلى كه نزديك به مسيرهاى 

پياده رو قرار گرفته اند نسبت به سرقت ها آسيب پذيرترند.
3- خانه هايى كه در حومه شــهر قرار دارند نيز درســت مانند خانه هايى كه 
در نزديكى بزرگراه ها هســتند بيشــتر در معرض ديد افراد غريبه قرار دارند. 
خانه هايى كه در بن بســت قرار دارند و خروجى هاى كمى دارند و محله هاى 

خلوت پرخطرترند.
4- خانه هايى كه يك بار هدف سرقت قرار گرفته اند، در مقايسه با خانه هايى 
كه از آن ها دزدى نشــده اســت احتمال مى رود كه بيشتر هدف سرقت قرار 
بگيرند، البته دزدى دوباره از اين خانه ها به طور معمول با گذشت شش هفته 
ازنخستين سرقت اتفاق مى افتد. داليل متعددى مانند ارزشمند بودن وسايل 
خانه و دسترسى آسان به آن از علل سرقت دوباره اين گونه خانه هاست. گاهى 
سارقان كه با ورود به يك خانه موفق به بردن همه وسايل نشده اند در فرصتى 
مناسب به محل سرقت برگشته يا دوستانشان را اجير كرده و با ارائه اطالعات 
الزم به آن ها وســايل ارزشــمند را غارت مى كنند،حتى درمواردى ديده شده 
سارقان بعد از ماه ها دوباره به محل سرقت قبلى مى روند تا وسايلى را كه مالك 
خانه از طريق بيمه جايگزين كرده است بدزدند. تحقيقات متعدد نشان مى دهد 
سرقت دوباره ازخانه ها، بيشتر در مناطق با درآمد كم كه سارقين بيشتر حضور 

دارند اتفاق مى افتد.
5- ساختمان هايى كه در نزديكى منازل سرقت شده قرار دارند، به دو دليل در 
خطر سرقت قرار دارند. نخست اينكه سارقان به محدوده اى كه سرقت موفق 
داشته اند بر مى گردند و در صورتى كه هدف قبلى سخت باشد به دنبال هدف 
ســاده ترى در آن منطقه هستند. دليل دوم هم اينكه ممكن است به دنبال 
خانه هايى با اموال مشابه سرقت قبلى شان باشند و به محل سرقت قبلى شان 

بازگردند.
6- خانه هايى كه در بيشــتر ســاعات روز و شــب خالى هستند مورد توجه 
سارقان قرار مى گيرند. تحقيقات نشان مى دهد يكى از شگردهاى سارقان براى 
شناســايى اين خانه هاو اطمينان از نبود ساكنان خانه، به صدا درآوردن زنگ 
در خانه هاســت. آن هــا به طور معمول چندبار زنگ در را بــه صدا درآورده و 
وقتى هيچ كس پاسخگو نباشــد آن خانه را تحت نظر مى گيرند و در فرصت 
مناسب سراغ آن مى روند، اما روشن گذاشتن چراغ، پارك كردن وسيله نقليه 
در جلوى پاركينگ، فعاليت قابل ديد از بيرون خانه يا سروصداى قابل تشخيص 
ســبب مى شود كه سارقان نه تنها به اين خانه ها بلكه به خانه هاى اطراف نيز 
كمترتوجه كنند. بنابراين خانواده هاى تك سرپرســت، خانه هاى تك نفره و 

خانه هاى مجردى در معرض خطر بيشترى براى سرقت قرار دارند.
7- ســاختمان هايى كه براى مدت زمانى طوالنى خالى است و خانه هايى كه 
در تعطيالت خالى مى شوند يا ساكنان آن ها به تعطيالت مى روند نيزهمواره 
در معرض خطرسرقت هستند. عالئمى مانند درهاى باز پاركينگ و جعبه نامه 

پرشده نيز نشان دهنده خالى بودن خانه است.

خانم منشى 
از رئيس ثروتمندش رو دست خورد 

خط قرمز: منشى جوان شركت خصوصى كه با عشوه گرى هاى فريبنده، زن 
دوم رئيس ثروتمندش شــده بود، در اوج خوشــبختى متوجه خيانت همسر 

هوسرانش شد. 
به گزارش خط قرمز، زن جوانى به نام ســارا با مراجعه به مركز مشاوره پليس 
اصفهان مدعى شد همسرش 6 ماه پس از ازدواج به او خيانت كرده و بدون هيچ 

ترسى به ارتباطش اعتراف مى كند.
ســارا كه تنها 27 سال داشت گفت: «حدود دو سال قبل براى كار به شركت 
سامان رفتم و منشــى مديرعامل خوش برخورد آنجا شدم. اوايل براى اينكه 
جايم را ثابت كنم هر كارى براى راضى كردن او مى كردم اما كم كم جذب او 
شدم. ديگر سامان برايم فقط رئيس نبود. با اينكه مى دانستم متأهل است اما 
هر طور بود مى خواستم او را به خودم عالقه مند كنم. او هم در مقابل كارهايى 
مى كرد كه من هر روز بيشتر عاشقش مى شدم. به تدريج ارتباط ما نزديك ترشد 
و ســرانجام پس از يك سال ســامان همسرش را به بهانه بچه نداشتن طالق 
داد. بعــد از جدايى او همه چيز براى ازدواجمان آماده بود اما ســامان پاپيش 

نمى گذاشت.»
اين زن كه ريز ريز اشك مى ريخت افزود: «تحملم تمام شده بود كه خودم پا 
پيش گذاشــتم و به بهانه استعفا حرف ازدواج را پيش كشيدم و سامان مثل 
هميشــه با چرب زبانى منصرفم كرد و قرار شد به خواستگارى ام بيايد. ازدواج 
ما با وجود مخالفت هاى شديد خانواده ام انجام شد و من همسر رسمى سامان 
شدم. اوايل فكر مى كردم ديگر به همه آرزوهايم رسيده ام و سامان هم خيلى 
خوب بود. 6 ماهى به همين منوال گذشــت اما او تغيير كرده بود و رفتارهاى 
مشكوكى داشت. ديگر مثل قبل به من توجه نمى كرد. مدام سرش توى گوشى 

بود. 
هر وقت هم مى خواســتم با او حرف بزنم طفره مى رفت. طاقت نياوردم و يك 
روز كه به حمام رفته بود سراغ گوشى اش رفتم. آنچه مى ديدم باوركردنى نبود. 
شوهرم با دخترى كم سن و سال به نام الهه ارتباط پيدا كرده بود . حال خودم را 
نمى فهميدم. خيلى با خودم كلنجار رفتم كه سكوت كنم اما دست آخر طاقت 
نياوردم و درباره الهه از سامان پرسيدم. او هم كه انگار منتظر اين شرايط بود 
بــا وقاحت تمام ارتباطش را تأييد كرد و گفت: هر وقت اذيتم كنى پيش الهه 

مى روم. او هم مثل تو جذاب است.»
ســارا وقتى به اين بخش داستانش رســيد، بى امان اشك مى ريخت و گفت: 
«پشيمانم. باليى كه سر زن اول سامان آوردم الهه سر خودم آورد. حاال نه راه 
پس دارم و نه راه پيش. خانواده ام مخالف اين ازدواج بودند و نمى توانم به خانه 
پدرى ام برگردم. از طرفى زندگى ام را هم دوســت دارم. نمى دانم بايد چه كار 

كنم. كمكم كنيد...»
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خط قرمز: با تالش پليس آگاهى عامالن دستبرد 2 ميليارد 
و 500 ميليون ريالى به سالن پرورش ماهى هاى تزئينى در 

مشهد شناسايى و دستگير شدند.
فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى در تشريح اين خبر 
گفت: با دريافت مرجوعه قضائى از سوى دو مالك يك سالن 
پرورش ماهى در محدوده جاده كالت تيمى از پليس آگاهى 

براى بررسى موضوع وارد عمل شدند.
سردار «بهمن اميرى مقدم» افزود: كارآگاهان پايگاه شمال 
پليس آگاهى پس از بررســى اظهــارات مالباختگان و آثار 
بجامانده از سارقان در محل سرقت تحقيقات گسترده اى براى 

دستگيرى سارقان آغاز كردند.
وى تصريح كرد: تيم رسيدگى كننده پرونده پس از چندين 
روز كار گسترده پليسى با توجه به سرنخ هاى بدست آمده به 
دو تن از ماهى فروشان محدوده بلوار 22 بهمن و حر مظنون 
و با هماهنگى بازپرسى شعبه 434 دادسراى عمومى و انقالب 

مشهد آنان را تحت نظر گرفتند.
سردار اميرى مقدم عنوان كرد: كارآگاهان زبده اداره مبارزه با 

سرقت پليس آگاهى پس از چند روز كنترل نامحسوس اين 
افراد و اطمينان از فروش ماهى هاى ســرقتى توسط آنان در 

اقدامى غافلگيرانه آنان را دستگير كردند.
فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى بيان داشت: متهمان 
به نام هاى محمد و غالم در بازجويى هاى اوليه منكر هرگونه 
جرمــى بودند امــا در ادامه تحقيقات در مواجهــه باادله و 
مستندات پليسى به پنج فقره سرقت از سالن پرورش ماهى و 
سرقت بيش از سه هزار قطعه ماهى تزئينى از گونه هاى پرت، 
آفريقايى، سيلوى اسكات، كپى مشكى، كپى ديگر، بارب طال 

و مولى پاندا و... اعتراف كردند.
سردار اميرى مقدم با اشاره به اينكه ارزش ماهى هاى سرقت 
شــده دو ميليارد و 500 هزار ريال برآورد شده بيان داشت: 
متهمان پس از بازجويى هاى تكميلى با تشــكيل پرونده به 
دادسرا معرفى كه بنا به احكام صادره با قرار مناسب قضايى 

روانه زندان شدند.

 ميليارد 
 ميليون ريالى به سالن پرورش ماهى هاى تزئينى در 

فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى در تشريح اين خبر 
گفت: با دريافت مرجوعه قضائى از سوى دو مالك يك سالن 
پرورش ماهى در محدوده جاده كالت تيمى از پليس آگاهى 

سردار «بهمن اميرى مقدم» افزود: كارآگاهان پايگاه شمال 
پليس آگاهى پس از بررســى اظهــارات مالباختگان و آثار 
بجامانده از سارقان در محل سرقت تحقيقات گسترده اى براى 

وى تصريح كرد: تيم رسيدگى كننده پرونده پس از چندين 
روز كار گسترده پليسى با توجه به سرنخ هاى بدست آمده به 
 بهمن و حر مظنون 

دزدان 2/5 ميلياردى ماهى تزئينى آب خنك مى خورند

كالهبردارى اورژانسى 
از همراه بيمار 

خط قرمز: افراد تبهكار همه جا در كمين هســتند و 
منتظر فرصتى هســتند تا به خواسته شان برسند. يكى 
از مهم ترين موضوعاتى كــه مى تواند اين افراد را ناكام 
بگذارد، توجه به هشــدارهاى پليس براى پيشگيرى از 

گرفتار شدن در دام افراد فريبكار است. 
پرونده اى كه از نظرتان مى گذرد براساس يك ماجراى 
واقعى اســت كه در يكى از بيمارستان هاى تهران رقم 

خورده است. 
خيلى وقت بود كه پدرم بيمارى قلبى داشــت. هرچه 
براى درمانــش اصــرار مى كرديم، قبــول نمى كرد و 
مى گفت: ما ديگه آفتاب لب بوم هســتيم و موعد رفتن 

است.
هرچه در گوش بابا مى خوانديم كه مرگ دست خداست 
و آدم بايد تســليم قضا و قدر الهى باشد و دكتر هم از 
الزاماتى است كه انسان در مواقع لزوم بايد به آن مراجعه 
كنــد و اين موضوع نافى هيچ يك از اعتقادات انســان 

نيست، افاقه نمى كرد.
خالصــه اينكه گوش اگر گوش تــو و ناله اگر ناله من، 
آنچه البته به جايى نرسد فرياد است و حرف و حديث 
ما براى بابا هيــچ افاقه اى نمى كرد؛ تا اينكه آن روز دم 
دماى ظهر كه گوشــى همراهم زنگ خورد و به محض 
جواب دادن از صداى لرزان مادرم متوجه از هوش رفتن 

بابا شدم و... .
به هر زحمتى بود بابا را به بيمارستان قلب رساندم و بعد 
از كلى دوندگى و باال و پايين رفتن، او را بسترى كردم و 
بعد از تكميل پرونده، براى تهيه يكسرى اقالم مورد نياز 
از بيمارستان بيرون رفتم كه گوشى همراهم زنگ خورد 
و من هم بى توجه به شماره  تماس گيرنده، جواب دادم.
آقايى كه آن طرف خط بود من را به اسم فاميل صدا زد 
و گفت: از بيمارستان تماس مى گيرم؛ شما براى كارهاى 
بيمارستان پدرتان بايد 5 ميليون تومان به حساب واريز 
كنيد و بعد شــماره حسابى را براى من خواند و از من 
خواست خيلى زود پول را به حساب مربوطه واريز كنم 
و اضافه كرد اگر پول به حساب واريز نشود، بيمارستان 
هيچ مسئوليتى در قبال بيمار شما ندارد.با شنيدن اين 
حرف، صورت نزار پدرم جلوى چشــمم آمد و انگار غم 
عالم را در ســينه ام ريختند. خيلى زود خودم را به عابر 
بانك رساندم و مبلغ گفته شده را كارت به كارت كردم و 

بعد از تهيه دارو ها به بيمارستان برگشتم.

چند روزى از قضيه گذشت و موقع ترخيص پدرم زمان 
تسويه حساب خبرى از 5 ميليون تومان واريزى نبود و 
هرچه با متصدى مالى بيمارستان كلنجار رفتم، متوجه 
موضوع نشــد كه نشد و نهايتاً با دست به يقه شدن ما، 
پاى پليس وسط كشيده شد و پايم به كالنترى باز شد.
توى كالنترى با صحبت هايى كه با جناب سروان اكبرى 
كردم، نهايتاً به اين نتيجه رسيدم كه كالهبردارى شده 
و يك نفر به اســم بيمارســتان پول من را باال كشيده 

است. 
با روشن شــدن موضوع، پرونده به پليس فتا – پليس 
فضاى توليد وتبادل اطالعات- ارجاع داده شــد و آنجا 
بعد از پيگيرى صورتحساب ها، مشخصات فرد كالهبردار 
معلوم شد و بعد از چند روزى آن فرد شياد و كالهبردار 

دستگير و روانه زندان شد.
بعداً مشخص شد متهم كه آن روز براى عيادت يكى از 
بستگانش به بيمارستان رفته بوده، در بازجويى هايش 
گفتــه بود كه موقع تشــكيل پرونــده، زمانى كه من 
مشــخصاتم را به كاربر بيمارســتان مى گفتم، حضور 
داشته و مشخصات و شــماره تلفن من را يادداشت و 
بعد هم با تماس گرفتن با من، نقشه اش را عملى كرده 

است.

انهدام باند حرفه اى قاچاق
 و كشف 812 كيلو ترياك

خط قرمز: پليس مبارزه با موادمخدر خراسان رضوى 
در عملياتى مشــترك با انهدام بانــد حرفه اى قاچاق 

موادافيونى 812 كيلوگرم ترياك كشف كرد.
فرمانده انتظامى اســتان خراســان رضوى با اعالم اين 
خبر گفت: صبح روز پنجشنبه با كسب خبرى از پليس 
اصفهان مبنى بر جابجايى محموله موادافيونى از طريق 
محورهاى مواصالتى جنوب استان خراسان رضوى دو 
تيم از عمليات ويژه پليس مبارزه با موادمخدر اســتان 

بالفاصله وارد عمل شدند.
ســردار «بهمن اميرى مقدم» افــزود: در اين عمليات 
كه تيم هايى از پليس بجســتان، بردسكن و خليل آباد 
همــكارى داشــتند جان بر كفــان پليس مبــارزه با 
موادمخدر با كنترل مبادى ورودى جنوب استان خودرو 
حامل مواد كه يك دســتگاه پژو پارس بود شناسايى و 
با ردزنى آن را در محور بردســكن- خليل آباد با قانون 

بكارگيرى سالح متوقف كردند.
وى تصريــح كرد: پس از متوقــف كردن خودرو ضمن 
دســتگيرى راننده و سرنشين خودرو در بازرسى از آن 
مقــدار 812 كيلوگرم موادمخدر از نوع ترياك كشــف 

كردند.
فرمانده انتظامى استان خراسان رضوى اظهار داشت: در 
ادامه اين عمليات مأموران اين فرماندهى يك دستگاه 
پژو 405 با ســه سرنشــين كه به عنوان راه پاك كن 
خودرو حامــل موادمخدر را هدايت مى كرد نيز توقيف 

كردند.
سردار اميرى مقدم با تقدير از همكارى پليس اصفهان 
در كشــف اين محموله سنگين موادافيونى خاطرنشان 
كرد: متهمان پس از تشــكيل پرونده براى سير مراحل 

قانونى روانه دادسرا شدند.

خط خبر
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براســاس  محمدزاده:  على  قرمز-  خط 
يك اصل كلى پيشــگيرى سودمندتر از هر 
اقدامى است كه پس از بروز يك اتفاق انجام 
مى دهيم لذا در حوزه هاى مختلف رفتارهاى 
پيشــگيرانه متفاوت اســت و با شناخت و 
عمل به آنها مى توان از هزينه هاى بيشــتر 

جلوگيرى كرد.
با اين وصف و با توجه به نزديكى به تعطيالت 
نوروزى چند نكته پيشگيرانه براى جلوگيرى 
از وقوع ســرقت ها را يادآورى مى كنيم كه 
عمل به آنها قطعاً زمينه ارتكاب ســرقت را 

بسيار كاهش خواهد داد.
اوليــن دغدغه هموطنان براى ســفرهاى 
نوروزى مســأله امنيت خانه خالى از سكنه 
در زمان مسافرت است لذا توصيه مى شود 
ابتدا وضعيت حفاظت فيزيكى محل سكونت 
خود را به دقت بررسى كنيد و مواردى چون 
اســتفاده از قفل هاى استاندارد، حفاظ هاى 
جانبى در و پنجره ها، نورگيرها را مدنظر قرار 
دهيد و بهتر است اشياى گران قيمت خود 

را در ايامى كه در مســافرت هستيد به فرد 
ديگرى بسپاريد و به همسايه ها و يا كالنترى 
محل اطالع دهيد خانه شــما در ايام نوروز 
خالى از ســكنه است تا در صورت مشاهده 
هرگونه ترددى نســبت به موضوع حساس 

شوند.
امــا در طول ســفر هم عده اى از ســارقان 
حرفه اى در پوشــش مسافر نقشه هاى خود 
را عملى مى كنند بر همين اساس در زمان 
استراحت يا اتراق در طول سفر اوالً وجوه نقد 
و اشــياى قيمتى از قبيل طالى خود را در 
محلى امن و دور از چشم ديگران قرار دهيد 
و ثانياً به راحتى به ديگران اطمينان نكنيد 
و اســرار زندگيتان را فاش نكنيد، چه بسا 
عده اى بــه كمك همين اطالعات در آينده 

سوءاستفاده كنند.
در طول ســفر از قبول خوراكى و نوشيدنى 
از افراد ناشناس پرهيز كنيد چرا كه همواره 
شاهد انتشار اخبارى هستيم كه سارقان با 
بيهوش كردن افراد اموال آنها را به ســرقت 

برده اند.
سرقت لوازم داخل خودرو و خودرو يكى از 
شايع ترين جرايم در اين ايام است لذا توصيه 
مى شــود خودرو خود را به سيســتم هاى 
امنيتى الزم تجهيز كنيــد و بصورت ويژه 
تأكيد مى شود از قرار دادن هر شىء ارزشمند 
در داخل خودرو پارك شده خوددارى كنيد.

مراقبت از فرزندان و قبول نكردن بسته هاى 
مشــكوك از افراد ناشــناس در طول سفر 
به بهانه رساندن به شــهر ديگر يا در طول 
مسير، سوار نكردن افراد ناشناس و مشكوك 
در طول مسير، توقف و اتراق در محل هاى 
پرتردد و خروج از مسيرهاى فرعى و خلوت 
قبل از تاريكى هوا از ديگر مواردى است كه 

الزم است به ياد داشته باشيد.
يكــى از موارد چالــش برانگيــز ديگر در 
سفرهاى نوروزى يافتن محل اقامت شبانه 
بويژه در مناطق نســبتاً ســرد يا در زمان 
بارندگى مى باشد كه ديده شده است عده اى 
از ســارقان زورگير با شناســايى سوژه هاى 
خــاص كه يا بصــورت تك خودرو ســفر 
مى كنند يا شــرايط خاص دارند آنها را به 
بهانه نشان دادن منازل اجاره اى به مكان هاى 

خلوت كشانده و مرتكب زورگيرى شده اند 
لذا توصيه اكيد مى شود اوالً در محل اتراق 
ساير مسافران اقامت پيدا كنيد و در صورت 
عدم موفقيت از صحــت ادعاى افرادى كه 
منازل مسكونى موقت را در اختيار مسافران 
قرار مى دهند اطمينان حاصل كنيد و از تردد 
در محل هاى ناشناس و خلوت به همراه آنان 

خوددارى كنيد.
كالم آخــر اينكه دانســتن و فكر كردن به 
خطرات احتمالى هر رفتارى به معناى سياه 
ديدن موضوع نيست اما فكر كردن به همين 
خطرات احتمالى موجب خواهد شد تا كمتر 
در دام ســارقان يا افراد فرصت طلب ديگر 

بيفتيد و سفرى بى دغدغه داشته باشيد.

دزدها تعطيالت ندارند

«ســتايش»، «كيانا»،«حنانــه» و دوباره  خط قرمز: 
«ستايش» نام چهار دختر خردسال است كه سرنوشت 
تلخشان در سال گذشته در صدر اخبار تلخ كشور قرار 

گرفت. 
قاتالن همه آن ها به دار مجازات آويخته شده اند جز يك 
نفر كه پسرى 17 ساله است و اكنون در كانون اصالح و 

تربيت نگهدارى مى شود.
پرونده او به ايستگاه آخر اجراى احكام دادسراى ورامين 
رسيده و او فقط يك ســال فرصت دارد براى رهايى از 

طناب دار رضايت اولياى دم را جلب كند.
مرور پرونده اين دختران از آزار و اذيت تا سوزاندن اجساد 

با اسيد را در بر دارد.

 ستايش، دختربچه افغان
ستايش، دختر شش ساله افغان است كه 22 فروردين 
امســال به دست پسرى 16 ساله مورد آزار و اذيت قرار 
گرفت و جســدش پس از قتل با اسيد و آتش سوزانده 
شد. متهم يك روز پس از ارتكاب جرم، خود را به پليس 
معرفى كــرد و گفت: «ســاعت 12 و 30 دقيقه ظهر، 
ستايش براى بازى با خواهرزاده ام به خانه مان آمده بود. 
به بهانه نشــان دادن چند جوجه قنارى او را به اتاقم در 
طبقه دوم خانه كشاندم و به پشت سرش زدم. وقتى روى 
زمين افتاد، او را مورد آزار و اذيت قرار دادم. ســپس به 
پشت بام رفتم و چند نخ سيگار كشيدم. ناگهان صداى 
زنگ خانه آمد. مادر ستايش بود. از فاش شدن جنايت 
سياهم ترسيدم، براى همين او را به آشپزخانه كشاندم 
و با چاقــو دو بار به گردنش زدم. وقتى مرد، خون روى 
زمين را با روزنامه پاك كردم، جســد را در جعبه (باند 
اكو) گذاشتم و سپس با اسيد و آتش سوزاندم تا از بين 
بــرود اما اين اتفاق نيفتاد. يكى از دوســتانم را به بهانه 
تعمير كولر به طبقه دوم كشاندم اما او بعد از ديدن جسد 

موضوع را لو داد.»
با اعتراف متهم، پرونده براى رسيدگى خارج از نوبت در 
اختيار شعبه هفتم دادگاه كيفرى استان تهران قرار گرفت 
و جلسه دادگاه شهريور برگزار شد. اولياى دم درخواست 
قصاص كردند اما متهم برخالف اعترافات متعددش در 
بازجويى ها، تنها قتل در شرايط «سياه مستى» را پذيرفت 
و گفت: «روز حادثه براى دختر مورد عالقه ام خواستگار 
آمده و اعصابم خرد شده بود. براى همين وقتى به خانه 
برگشتم، چهار ليوان مشروب دست ساز خوردم. حالت 
طبيعى نداشتم كه ستايش را در حياط ديدم. من فقط 
لحظه بريدن سر و سوزاندن جسد با اسيد يادم مى آيد و 

در كالنترى هم تحت فشار به تجاوز اعتراف كردم.»
وكيل متهم اصرار داشت پسر 16 ساله در زمان حادثه 
به رشد و كمال عقلى نرسيده و بايد طبق ماده 91 قانون 
Law مجازات اسالمى كه قائل به تخفيف مجازات براى 
متهمان زير 18 سال است، از اعدام و قصاص تبرئه شود 
اما قضات دادگاه اين اســتدالل را نپذيرفتند و متهم را 
به جرم تجاوز، قتل و سوزاندن جسد با اسيد و آتش به 
اعدام، قصاص، پرداخت ديه صدمات غيرمنتهى به فوت و 
99 ضربه شالق محكوم كردند. اين حكم در ديوان عالى 
كشور تائيد شد و اكنون به ايستگاه آخر، شعبه اجراى 
احكام دادسراى ورامين رسيده است. متهم هنوز نوجوان 

است و 25 آذر 96، 18 سالش تمام مى شود.

 ستايشى ديگر قربانى شد
در حالى كه نگاه ها به پرونده ستايش، دختربچه افغان 
دوخته شده بود، ناگهان خبر رسيد كه دخترى هم سن و 
هم نام او، اين بار در شهرستان نى ريز فارس، قربانى مردى 
هوسران شده و پس از آزار و اذيت به قتل رسيده است. 
متهم مردى 33 ســاله و متاهل بــود كه 25 فروردين، 
ســتايش شش ســاله را ربود و پس از تعرض و سرقت 
طالهايش او را به قتل رســاند. او مدتى بعد از ســوى 
پليس دستگير و در دادگاه كيفرى فارس محاكمه شد. 
اولياى دم درخواست قصاص كردند و متهم گفت: «آن 
روز باران مى آمد. ستايش را به بهانه تعويض لباس هايش 
از كوچه دزديدم و با بســتن دســت، پا و دهانش او را 
زير تختخواب اتاقم مخفى كردم. بعد از چند ســاعت 
گوشــواره هايش را دزديدم و خــودش را به بيابان هاى 
اطــراف نى ريز بــردم. آنجا او را مــورد آزار و اذيت قرار 
دادم و ســپس خفه اش كردم. لباس هايش را آتش زدم 
و همراه جســدش در گودالى كه كنده بودم، انداختم. 
سپس به شهر برگشتم و طال و جواهراتش را فروختم. 
مردم داشتند دنبال ستايش مى گشتند. در جست وجو ها 
شركت كردم اما پليس به من مشكوك شد و دستگيرم 
كرد.» با اعتراف متهم، قضات دادگاه او را به جرم تجاوز 
و قتل به اعــدام و قصاص در مالعــام محكوم كردند. 
اولياى دم پس از مدتــى از قصاص صرف نظر كردند اما 
متهم يكم مهر امسال به جرم تجاوز در ورزشگاه شهداى 

نى ريز فارس از طناب دار آويخته شد.

 حنانه، قربانى مرد همسايه
حنانه براى خريد بســتنى از خانه خارج شــده بود كه 
ناگهان ناپديد شــد. پدر و مادر دختر پنج ساله اميدوار 

بودند با جســت و جوهاى پليس، فرزندشــان سالم به 
آغوش آن ها بازگردد اما فقط يك روز بعد، جسد حنانه 
زير پلى در اتوبان نزديك شهرك ولى عصر كشف شد تا 
اميد خانواده نااميد شود. هنوز جسد او به پزشكى قانونى 
منتقل نشــده بود كه پدر و مادر 12 دختر ديگر نيز به 
كالنترى مراجعه كردند و از آزار و اذيت دخترانشان پرده 
برداشتند. آن ها گفتند به خاطر حفظ جان فرزندانشان 
شــكايت نكرده بودند اما حاال كه حنانه به قتل رسيده، 
تصميم شــان تغيير كرده است. حاال مشخص شده بود 
قاتــل حنانه پيش از اين چند دختــر بچه ديگر را نيز 
مورد آزار و اذيت قرار داده است. در حالى كه تحقيقات 
براى شناسايى متهم ادامه داشت، هويت متهم با تماس 
زنى با پليس شناسايى شد. مرد 32 ساله دستگير شد 
و در بازجويى ها به آزار و اذيت دختربچه ها و قتل حنانه 
اعتراف كرد. او گفت: «با خانواده حنانه همسايه بوديم. 
روز حادثه حنانه را در كوچه ديدم. بستنى دستش بود. 
به بهانه اين كه مى خواهم تــو را پيش دخترم ببرم، به 
حياط خانه ام كشــاندم. مى خواستم به او تجاوز كنم اما 
سر و صدايى از كوچه شــنيدم. اهالى داشتند دنبالش 
مى گشــتند. ترسيدم و ضربه اى به ســرش زدم. بعد با 
پارچه خفه اش كردم. جسدش را در نايلون پيچيدم و هوا 
كه تاريك شد، زير پل انداختم. براى اين كه كسى به من 
شك نكند در جست و جوها و حتى در مراسم خاكسپارى 
هم شركت كردم اما چند روز قبل ناخواسته ماجرا را براى 

 زنى تعريف كردم كه او هم مرا لو داد.» 
متهم پس از اعتراف به آزار و اذيت چند دختربچه  ديگر، 
براى صدور حكم به دادگاه كيفرى استان  كرمانشاه اعزام 
و در آنجا به جرم تعرض و قتل به  اعدام در مألعام محكوم 
شــد. اين حكم پس از تأييد  در ديوان عالى كشور، در 

منطقه انبار  نفت سنقر به اجرا درآمد.  

 كينه مرگبار از مادرزن
«كيانا» اوايل مهر امسال به شكل مرموزى ناپديد شد. 
شب در خانه مادربزرگش خوابيده بود، اما صبح اثرى از 
او نبود. پدر و مادرش مفقود شدن ناگهانى او را به پليس 
اطالع دادند اما جســت و جوها به بن بست خورده بود. 
تا اين كه چند روز بعد مردى به كالنترى مراجعه كرد و 
مدعى شد برادرش كيانا را كشته است. متهم كسى جز 
داماد خانواده نبود. مرد 37 ســاله داراى سوابق متعدد 
كيفرى، پس از دســتگيرى پرده از سرنوشت تلخ كيانا 
برداشت و گفت: «مدتى قبل وسيله اى از خانه مادرزنم 
ســرقت شــده بود و او فكر مى كرد من اين كار را انجام 
داده ام. بــه من تهمت مى زد و آبرويم را مى برد. تصميم 
گرفتم انتقام بگيرم. مى دانستم كه او چقدر به كيانا عالقه 
دارد. نقشه قتل او را كشيدم. شب حادثه از باالى ديوار 
به خانه مادرزنم پريدم، كيانا خواب بود. رويش چادرى 
كشيده بودند. او را دزديدم و با موتور به خانه ام بردم. آنجا 
او را مورد آزار و اذيت قرار دادم و با همان چادر خفه اش 
كردم. جسدش را به باغ پدرش بردم و زير گچ هاى پيش 
ساخته مخفى كردم. دو روز بعد عذاب وجدان گرفتم و 

ماجرا را براى برادرم تعريف كردم.»
متهم پس از اعتراف در دادگاه كيفرى نيشابور محاكمه 
شد. او كه با درخواست قصاص اولياى دم روبه رو شده 
بود از قضات خواســت هرچه سريع تر اعدامش كنند و 
گفت: «در برابر كارى كه كردم، هيچ دفاعى ندارم. مرا 
زودتــر قصاص كنيد. بعد از اعدام هم جســدم را دفن 
نكنيد. من لياقت دفن شدن ندارم. جسدم را در بيابان 
رها كنيد تا خوراك حيوانات وحشى شود.» حكم اعدام، 
قصاص و 15 سال حبس براى آدم ربايى كه صادر شد، 
متهم اجــازه اعتراض به وكاليش نداد تــا در يكى از 
ســريع ترين رسيدگى ها، ظرف 15 روز از وقوع حادثه، 
در حضور 10 هزار نفرى اهالى نيشابور به دار مجازات 

آويخته شود.

سرانجام شياطين قاتل 4 دختربچه



کی روش عذر کادرفنی ایرانی اش را خواست

پای نکونام در میان است یا پای پرسپولیسی ها؟
 فوتبال  سینا حسینی    دقیقا همانی 
شد که پیشتر برخی منتقدان کارلوس کی 

روش وعده اش را داده بودند.
 کارلوس کی روش در نخستین تمرین تیم 
ملی پس از درگیری های اخیر قید همکاری با 

مربیان ایرانی کادر فنی را زد و اجازه همراهی 
آنها با تیم ملی را نــداد. حضور اعتراض آمیز 
دســتیاران ایرانی کی روش در شــامگان 
پنجشنبه در دفتر مهدی تاج و خروج قهرگونه 
آنها با حالتی عصبانی از دفتر رئیس فدراسیون 
نشــان داد موضوع به این سادگی ها نیست 
چون انگار اعضای ایرانی کادر فنی از این پس 

قرار نیست کی روش را همراهی کنند.
آنهایی که از نزدیک اردوی تیم ملی را دنبال 

می کنند، اعتقاد دارند دلیل اصلی آنها تمرد 
کادر ایرانی و حتی دن گاسپار از دستورات 
کی روش در اردوی امارات است. وقتی کی 
روش در آن اردو با ســرمربی پرسپولیس 
سرشاخ شد و به دلیل یکی از مصاحبه های 

برانکو، عــذر بازیکنان پرسپولیســی تیم 
ملی را خواســت، به یکباره تصمیم گرفت 
دستیارانش را هم به ایران دیپورت کند تا 
پیام شفافی به مدیران فوتبال ایران دهد. او 
آنقدر از دست آنها عصبانی  است که حتی یار 
غارش، مارکار آقاجانیان را هم به تیم ملی 

راه نمی دهد.
اما نکته مهم دیگری که خبرگزاری فارس 
آن را مطرح کرده  است نیز در نوع خودش 

جالب اســت؛ » کی روش از یک عده از این 
مربیان درخواســت می کند تا حتی علیه 
برانکو نیز مصاحبه کنند که این درخواست 
او با واکنش منفی یکی از مربیان تازه کار تیم 
ملی که اتفاقا افتخــارات زیادی را نیز برای 

تیم ملی کســب کرده، می  شود و این طور 
به نظر می رسد که داستان تیم ملی فوتبال 
ایران و دستیاری اش برای همیشه برای این 
مربی جوان)منظور خبرگزاری فارس جواد 

نکونام است( به پایان رسیده باشد.«
اما منابع خبری نزدیک به تیم ملی معتقدند 
این ماجرا ریشــه در دعوای کارلوس کی 
روش و برانکــو و اعــام خبــر دعوت 8 
پرسپولیسی از سوی مسووالن فدراسیون 

فوتبال دارد. از قرار معلوم کی روش پس از 
اینکه متوجه شده است مهدی تاج حضور 
پرسپولیسی ها در اردوی تیم ملی را به وی 
تحمیل کرده است تصمیم می گیرد مصرانه 
روی حرف خود مبنی بــر قطع همکاری 

با مربیان ایرانی می مانــد و تاکید می کند 
دیگر هیچ یک از ایرانی ها نباید در اردوی 
تیم ملی حضور داشته باشــند. حاال خبر 
می رسد هیات رئیسه فدراسیون فوتبال از 
این تصمیم بحث برانگیز  کی روش بسیار 
خشمگین شــدند و از مهدی تاج خواسته 
اند هر چه ســریعتر تکلیف این موضوع را 
روشن کنند تا آنها درباره کارلوس کی روش 

تصمیم گیری کنند. 

اعتراض استقاللی ها به هدایای نوروزی
سینا حسینی : هدیه نوروزی اســتقالی ها به قدری بحث برانگیز 
بود که حاال سوژه طنز و خنده کاربران شبکه های اجتماعی در فضای 
مجازی شده اســت. وقتی روز پنج شنبه صبح کادر تدارکات باشگاه 
اســتقال پک های هدایایی نوروزی بازیکنان منصوریان را به محل 
تمرین آوردند کسی تصور نمی کرد این هدایا به این ترتیب جنجال 
ساز شــود اما وقتی بازیکنان این هدایای بحث برانگیز را باز کردند و 
شامپو و رب و روغن مایع ها را دیدند تصمیم گرفتند در میانه میدان 
شعار حیا کن رها کن سر بدهند. این در حالی است که رضا افتخاري 
در قبال این اتفاق و این مدل اعتراض سکوت اختیار کرد تا همراهی 

خود را با بازیکنان تیم فوتبال استقال نشان دهد.
یک شرکت بهداشتی مطرح این پک را که شامل شامپو، صابون، خمیر 
دندان، شیشه پاک کن، شامپو بدن و مایع دستشویی بود   به عنوان 
هدیه به باشگاه استقال ارسال کرده بود که در نهایت این پک ها روز 
پنج شنبه به رختکن استقال آورده شد تا به بازیکنان این تیم اهدا 
شود. اتفاقی که با نارضایتی شدید استقالی ها همراه شد چرا که به 

قول آن ها شامپو و صابون که پول شب عیدشان نمی شد!
پس از این واکنش اعتراضی رئیس هیات مدیره باشگاه استقال که 
به شدت تحت فشــار قرار گرفته بود و با انتقادات تند بازیکنان رو به 
رو شده بود از مسوولیت خود کناره گیری کرد و استعفا داد تا شاید 
به این ترتیب از فشار انتقادها راحت شود اما مخالفت وزیر ورزش و 
جوانان باعث شد شهاب جهانیان همچنان در سمت خود باقی بماند 

تا مشکات مدیریتی همچنان استقالی ها را آزار دهد.
البته افتخاری شامگاه پنج شنبه از واریز بخشی از قرارداد بازیکنان به 
حساب بانکی آنها خبر داد تا شاید بحران مدیریتی به این شکل کنترل 
شود اما شواهد نشان می دهد اوضاع استقال به شدت ملتهب است 

و ماجرا به این سادگی ها پایان نخواهد یافت.

 ساکت: کی روش به زودی به مشهد
 می آید

ورزش: رئیس سازمان تیم ملی فوتبال در گفت و گوی اختصاصی با 
قدس گفت:سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از افتتاح چنین ورزشگاه 
مدرن و اســتانداردی بسیار خرسند اســت و تاکید کرد به زودی به 

مشهد سفر خواهد کرد تا این ورزشگاه را از نزدیک ببیند.
وی در ادامه گفت: قطعا تیم ملی از پتانســیل این ورزشگاه استفاده 
خواهد کرد. این ورزشگاه مایه غرور ایران و ایرانی خواهد بود و قطعا 
ما در آینده نزدیک از این مجموعه برای برپایی اردوی تیم ملی بهره 

خواهیم برد .

با دخالت وزیر ورزش
استقاللی ها به پول رسیدند 

ورزش: بعد از اینکه استقالی ها به دلیل دریافت نکردن مطالبات شان 
روز پنجشــنبه تمرین نکردند و  حتی علیه رئیس هیات مدیره این 
باشــگاه موضع گرفتند و در این میان مشخص شد جهانیان استعفا 
داده، ولی با استعفایش مخالفت شده است، با این حال و با کمک وزیر 
ورزش و جوانان بخشی از مطالبات استقالی ها پرداخت شد تا آنها 

راضی به حضور در تمرینات شوند.

حدادی فر: بدترین فصل فوتبالی ام را 
پشت سر گذاشتم

تسنیم: قاسم حدادی فر هافبک باشــگاه ذوب آهن اصفهان درباره 
شرایط نامناسبی که در فصل جاری با آن روبه رو است، گفت: متأسفانه 
این بدترین و ســخت ترین فصل فوتبالی من بود. چند ماه به دلیل 
پارگی رباط صلیبی غایب بودم و بعد از اینکه خوب شــدم دوباره با 
یک مصدومیت سخت مواجه شدم. امیدوارم که این آسیب دیدگی را 

پشت سر بگذارم و در سال آینده روزهای خوبی داشته باشم.

مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا
ایران در گروه عمان، قرقیزستان و 

سریالنکا 
ورزش:تیم فوتبال زیر ۲۳ سال کشــورمان رقبای خود در مرحله 

انتخابی مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۱8 را شناخت.
قرعه کشی مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا دیروز 
در مقر کنفدراسیون فوتبال آســیا )AFC( در کواالالمپور مالزی 
برگزار شد و 4۰ تیم حاضر در این رقابت ها رقبای خود را شناختند. 
بر این اساس تیم زیر ۲۳ سال کشورمان در گروه A با تیم های عمان، 
قرقیزســتان و ســریانکا هم گروه شــد. بازی های مرحله انتخابی 
مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۱8 بین تاریخ های ۲8 تیر تا 

یکم مرداد ۱۳96 در سرتاسر قاره کهن برگزار خواهد شد.

افتخاری: وزیرورزش مخالف استعفای 
جهانیان است

سایت باشگاه استقالل: ســیدرضا افتخــاری مدیرعامل باشگاه 
استقال با تایید اســتعفای جهانیان از عضویت در هیات مدیره این 
باشگاه گفت: آقای سلطانی فر با استعفای جهانیان مخالفت کرد و در 
تماس تلفنی با اینجانب اظهار داشت همه مسائل را زیر نظر دارد و در 

جابه جایی افراد تسلیم هیاهو نخواهد شد.
وی برخی از رفتارهای اخیر را بر خاف عظمت نام استقال دانست 
و گفت: مشکات همواره وجود داشته، اما حفاظت از ارزش و حرمت 

پیراهن و نام بزرگ استقال بر همه افراد واجب است. 

تصمیم عجیب در اصفهان
ویسی اخراج شد تا کرانچار بیاید

ورزش: عبداهلل ویســی در حالی که عصر پنجشــنبه شاهد دیدار 
دوستانه تیم سپاهان با تیم جوانان این باشگاه بود ساعاتی بعد متوجه 

اخراجش از کادرفنی این تیم شد.
اعضای هیات مدیره باشگاه سپاهان به همراه مدیرعامل این باشگاه 
در نشستی که عصر روز پنجشنبه برگزار می کنند تصمیم به اخراج 
ویســی می گیرند در حالی که خود این مربی هــم از چند روز پیش 
متوجه شده بود محسن طاهری به دنبال بازگرداندن زالتکو کرانچار 
به اصفهان است. نکته قابل توجه اینکه مدیرعامل باشگاه سپاهان در 
آخرین مصاحبه خود فقط دربی اصفهان را به ویسی مهلت داده بود و 
شاید فکر نمی کرد تیمش در این بازی برنده باشد! به هر حال ویسی 
دیگر جایی در کادرفنی سپاهان ندارد و به زودی شاید شاهد بازگشت 

کرانچار به نیمکت سپاهان باشیم.

ضد حمله

تاج:حضور کی روش در قطر »سه سر سود« بود
مهر:رئیس فدراسیون فوتبال در مورد ادامه همکاری کادر فنی ایرانی با تیم ملی 
گفت: همه چیز خوب پیش می رود. همچنین حضور کارلوس کی روش در قطر 
برای تیم ملی سه سر سود بود، چرا که او هم بازیکنان تیم ملی قطر را که در الریان 
بازی می کردند، از نزدیک دید و هم بازی پرسپولیس را تماشا کرد؛ او همچنین 
بازی استقال را از نزدیک مشــاهده کرد.  مهدی تاج درباره اینکه چرا کی روش 
در این مدت به تنهایی به ورزشگاه می آمده و آیا دیگر قرار نیست دستیار ایرانی 
داشته باشد؟ گفت: در این خصوص با او جلسه خواهیم داشت و او اختیار تام دارد 
و ما نمی توانیم به اجبار کسی را به او تحمیل کنیم و باید منتظر بمانیم و ببینیم 
درخواست او چیست. وی در مورد  اینکه چرا کی روش در تهران نمی ماند و بازی ها 
را تماشا نمی کند، گفت: کی روش طبق تعهداتش  عمل می کند و ما نمی توانیم 
برای او تعیین تکلیف کنیم، اما انگار شما دوســت دارید برای سرمربی تیم ملی 

تکلیف و زمان تعیین کنید.

پرسپولیس؛ بهترین تیم95
آی اسپورت: در پایان سال 95 پرسپولیس صدرنشــین لیگ برتر است و در رقابت های 
داخلی بی رقیب ظاهر شده. روند فوق العاده پرسپولیس برانکو از اواسط نیم فصل اول لیگ 
پانزدهم شروع شد. با شروع سال 95 هم پرسپولیس در اوج بود؛ اگرچه در نهایت نتوانست 
جام قهرمانی را از استقال خوزســتان بگیرد. برانکو و پرسپولیس از شروع لیگ شانزدهم 
راه متفاوتی را به نسبت دیگر تیم ها در پیش گرفتند و حاال به عنوان صدرنشین بی رقیب 
لیگ برتر شناخته می شــوند. جدول امتیازگیری بهترین باشگاه های لیگ برتری در سال 

95 را می بینید:
۱-پرسپولیس ۲۳ برد  5 مساوی و ۳ باخت 5۲ گل زده و۱9 گل خورده و74 امتیاز

۲-تراکتورسازی ۱7 برد ۱۱ مساوی و۳ باخت 5۱ گل زده و۲6 گل خورده و6۲ امتیاز
۳-استقال تهران ۱4 برد ۱۱ مساوی و6 باخت 48 گل زده و۳۲ گل خورده و5۳ امتیاز

4-استقال خوزستان ۱۲ برد ۱۱ مساوی و8 باخت ۳6 گل زده و۳۱ گل خورده و47 امتیاز
5-نفت تهران ۱۲ برد ۱۱ مساوی و8 باخت ۳4 گل زده و۳۰ گل خورده 47 امتیاز
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    مهدی طارمی مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس تهران در جمع ۱۱ بازیکن 
برتر بازی های هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت.

   تیم های فوتبال سایپا و صبای قم در دیداری تدارکاتی به میزبانی 
ســایپا به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود 

شاگردان صمد مرفاوی به پایان رسید.
   تیم فوتبال روستوف در حضور6۲ دقیقه ای سردار آزمون مهاجم ملی پوش 
ایرانی اش مقابل تیم منچســتریونایتد با نتیجه یک بر صفر شکست خورد و از 

لیگ اروپا کنار رفت.
   تیم فوتبال المپیاکوس یونان در حضور 90 دقیقه ای کریم انصاری 

فر مهاجم ایرانی  خود به بشیکتاش باخت و از لیگ اروپا حذف شد.
    با اعام کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال، دانیال ماهینی، بازیکن 

تیم استقال خوزستان به اردوی تیم ملی دعوت شد.
   بازیکنان تیم فوتبال نفت در ادامه اعتراض هایشــان نسبت به 
مشکالت مالی این تیم، پنجشــنبه پس از حضور در محل تمرین این 
تیم در ورزشگاه ساصد، حاضر به تمرین کردن نشدند تا بدین ترتیب 

تمرین نفت برگزار نشود.
  با رای کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال، مازیار زارع هافبک تیم 
خونه به خونه عاوه بــر جریمه نقدی از همراهی ایــن تیم در یک بازی 

محروم شد. 
  فرشید  اسماعیلی هافبک جوان استقالل معتقد است که دعوت 

نشدن به تیم ملی انگیزه اش را کم نمی کند و تالشش را بیشتر می کند 
تا بتواند نظر کی روش را جلب کند.

  ژابی آلونسو گفت:   بایرن و رئال، دو حریف تاریخی در اروپا هستند و برای 
من به شخصه، دیداری بسیار خاص خواهد بود.

    پودولســکی ســتاره معروف و قدیمی فوتبال آلمان که لژیونر 
کشورش در لیگ حرفه ای ترکیه است، مقابل سه شیرها هم خداحافظی 

می کند و هم ۱۳۱ تایی می شود. 
    ایگور کوالکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پایان لیگ برتر ایران 
و مشخص شدن، همکاران و دعوت از ۲۳ بازیکن به نخستین اردوی تیم ملی، 

تهران را به مقصد شهر »نیس« فرانسه ترک کرد.
    امیدعالیشاه می گوید: مطمئن باشید که امید عالیشاه نمی نشیند 
و غصه بخورد. در محرومیتم نه من مقصر هســتم، نــه تراکتور و نه 

پرسپولیس!

تلخ و شیرین های 
فوتبالی عزت اللهی 

در سال 95
تسنیم:ســعید عزت اللهی هافبک تیم 
ملی کشورمان درباره تلخ و شیرین های 
ســال 95 می گوید: شیرین ترین خاطره 

برای خودم گلی است که در اولین بازی رسمی در لیگ قهرمانان اروپا به اندرلخت زدم 
و به نوعی شروع رسمی ام در روستوف با این گل مهم همراه بود. برد مقابل قطر هم 
بعد از آن همه سختی که کشیدیم، خیلی چسبید و جزو شیرین ترین خاطراتم بود. 
شاید خاطره تلخ هم روز بازی با سوریه بود که به هر دری زدیم، بسته بود و نتوانستیم 
به گل برسیم. ما از آن بازی سه امتیاز را می خواســتیم و حق مان هم بود، وقتی به 
حق مان نرسیدیم همه ناراحت شدیم. حسرت پیروز نشدن در آن بازی را زیاد خوردم.

ایمانی: مهم ترین 
آرزویم رفتن به جام 

جهانی است
ورزش سه: اکبر ایمانی هافبک پدیده 
مشهد در مورد اینکه ســال 95 برای او 
چطور بود، گفت: من در فوالد متأسفانه 

روزهای خوبی نداشتم و شرایط طبق خواسته من پیش نرفت. بعد از انتخاب پدیده 
توانستم به چیزی که می خواهم دست پیدا کنم و حضور در این تیم برایم خوب شد. 
خوشبختانه اواخر سال هم برای ما به خوبی سپری شد و سه برد پیاپی، وضعیت پدیده 
را در جدول بهتر کرد. وی در پاسخ به این پرسش که »مهم ترین آرزوی شما در سال 
96 چیست؟«، اظهار داشــت: اینکه با پدیده خوب نتیجه بگیریم و من به تیم ملی 
دعوت شوم. مهم ترین آرزوی من دعوت شدن به تیم ملی و رفتن به جام جهانی است. 

خرمگاه همه کاره 
استقالل شد

مهر: تمرینات تیم اســتقال تا قبل 
از تعطیات نوروزی برای دو ســه روز 
پیگیری می شود و این اتفاق در حالی 
می افتد که علیرضا منصوریان سرمربی 

این تیم راهی خارج از کشور شد. 
سرمربی آبی پوشان قبل از خارج شدن از کشور، کلیه برنامه های تمرینی 
تیمش را به صورت کامل در اختیــار محمد خرمگاه قرار داد تا در غیاب او، 
دســتیار اولش تمرینات تیم را پیگیری کند. منصوریان روز دوم فروردین 
به کشور باز می گردد و از اولین روز آغاز تمرینات این تیم در فروردین ماه 

در کنار تیمش خواهد بود.

شنبه 28 اسفند     1395
  19 جماد    ی الثانی 1438 18 مارس 2017  سال سی ام  شماره 8363  

ورزشـــی

افشاگری آقای گل لیگ فوتسال درباره حاشیه های تیم قهرمان
ایسنا: مهدی جاوید ملی پوش تیم فوتسال گیتی 
پسند اصفهان در فاصله چهار هفته تا پایان لیگ، 
از سوی رضا لک کنار گذاشته شد و با وجود اینکه 
آقای گلی مســابقات را هم کســب کرده بود، در 

جشن قهرمانی گیتی پسند شرکت نکرد.
آقای گل لیگ با اشــاره به صحبت های رضا لک 
مبنی بر اینکه برخی بازیکنــان تیم از رفتارهای 
جاوید ناراحت بودند گفت: خیلی دوســت دارم 
به جای اینکه لک دو پهلو صحبــت کند، بگوید 
جاوید چه مشکل اخاقی داشــته است. من اگر 
مشکل اخاقی داشتم که هشت سال در تیم ملی 
دوام نمی آوردم. چطــور به خودت اجازه می دهی 
که مرا زیر ســؤال ببری؟ یکی از مشــکات من 
در گیتی پسند سر تعویض شــدن بود. زمانی که 
می خواســتم داخل زمین بروم، مورنو برزیلی مرا 
۳ دقیقه نگه می داشت و هر موقع دوست داشت 
بیرون می آمد. لک همچنین گفته جاوید را کنترل 
کردم. شما کدام کار مرا کنترل کردی؟ شما اول 
فصل بازیکن آوردی و گفتی تیم به بزرگتر احتیاج 
دارد. شــما با این حرف ابتدا به خــودت توهین 
کردی که نمی توانی تیم را مدیریت کنی و بعد به 6 

ملی پوش دیگر گفتی شما شعور ندارید که خودتان 
را جمع کنید و من یک بزرگتر آورده ام که شما را 

کنترل کند و مثل معلم باالسرتان باشد.
جاوید ادامه داد: شما )رضا لک( مدیریت خوابگاه 
کنارتان که ســه بازیکــن جــوان در آن زندگی 
می کردند را هم نتوانستی انجام دهی بعد چطور 
می خواهی تیم پرستاره گیتی پسند را جمع کنی؟ 
ملی پوش فوتســال درباره ماجرای کنار گذاشته 
شدنش از گیتی پسند عنوان کرد: مطمئن بودم 
تصمیم لک نبوده که مرا کنار بگذارد. مربی تیم به 
من بی ادبی کرده بود و جر و بحث ما باال گرفت. او 
بی ادبی کرد اما جوابش را ندادم و حتی مدیر باشگاه 
هم این صحنه را دید. وقتی که شما اول فصل دنبال 
بزرگتر بودی تا تیمت را جمع کند، قطعا خودت 

نمی توانی تیم را جمع کنی.

لک: صحبت های جاوید بی انصافی است
سرمربی گیتی پسند اصفهان به افشاگری بازیکن 
این تیم واکنش نشــان داد و گفــت: جاوید هم 
حرف هایی علیه او زده که قابل رســانه ای کردن 

نیست.

لک گفت: هیــچ گاه نگفته ام که جاوید مشــکل 
اخاقی دارد و ما او را کنترل کرده ایم. به  هر حال 
یک سری مسائل درون تیمی وجود داشته و هیچ 
گاه هم اثبات نشــده است. این مســائل از طریق 

افشــین کاظمی و مهدی جاوید مطرح شــد و با 
باشگاه هم در میان گذاشته شــد. این طور نبوده 
که اگر کسی از روی ســکو گفته تیم خوب بازی 
نمی کند آدم خائنی اســت. من همیشــه به کار 

گروهی تاکید کرده ام، اما جاوید گفت  من نیاز به 
هیچ بازیکن دیگری ندارم. بنابراین احساس کردم  

که او از کار گروهی خارج شده است.
او ادامه  داد: این که بازیکنی بگوید چرا به من پاس 
نداده ای، حرفی عادی اســت و در هر تیمی از این 
اتفاقات رخ می دهد، اما نیاز به رســانه ای شــدن 
ندارد. فکر می کنم که اختافی از گذشته بین دو، 
سه بازیکن وجود داشته است، اما این که جاوید از 
تیم کناره گیری کرد ربطی به اتفاقات بازی ساوه و 
قزوین نداشت و به دلیل ماجرای بازی با مس بود.

وی گفت: اهل توهین نیســتم. مهدی در شروع 
بازی موضوع را عنوان کرد و من به او گفتم  که کار 
خودت را بکن. امــا او روی حرفش تاکید می کرد 
تا من به او گفتم به شــما ربطی ندارد.  ولی بحث 

توهینی مطرح نبود.
وی در مورد اختاف بین جاوید و مورنو برزیلی بر 
سر تعویض ها گفت : مورنو بازی با دانشگاه آزاد در 
زمان تعویض تاخیر داشت. او از من اجازه گرفت تا 
ضربه کرنر را بزند و سپس تعویض شود. آن ضربه 
هم تبدیل به گل شد و بهتر بود جاوید بعد از گل 

شدن رفتار بهتری داشته باشد. 

شش قربانی ایرانی کی روش
آرین قاسمی؛ چلنگر انگلیسی

بعد از رضا چلنگر می توان از او به عنــوان یکی از جالبترین 
کاراکتر های حوزه ترجمه در فوتبال نــام برد. مترجم مورد 
اعتماد کارلوس کی روش که حرارت او در انتقال صحبت های 
ســرمربی تیم ملی به همان صورتی که مدنظر مرد پرتغالی 
بوده، مطمئنا یکی از دالیلی اســت که کی روش تاکنون به 
خواسته های خود دســت یابد. کی روش با این حال تصمیم 
گرفته در راستای پروسه عجیبش حتی از نام او   عبور کند تا 

گنجینه اسرارش نیز قربانی شود. 
افشین پیروانی؛ همچنان مدافع

او در جنگ با اسدی و دیگر افرادی که به نوعی به زعم سرمربی 
تیم ملی در جهت مخالف خواسته های او گام برمی داشتند 
توانست به خوبی رسانه ها را با تیم ملی همراه کند. شاید تنها 
عدم واکنش او نســبت به صحبت های برانکو ایوانکوویچ که 
به حرمت تیم سابق و هواداران آن به وجود آمد باعث شد تا 

پیروانی برابر آنها به خاطر کی روش موضع نگیرد. 
جواد نکونام؛ کاپیتان هم نماند

هرچقدر جواد نکونام در دوران بازیگری روزهای شــیرینی را 
در کنار مرد پرتغالی پشت ســر گذاشت روزهای ملی در جمع 
اعضای فنی باب میل او پیش نرفت. محرومیت، درگیری و در 
نهایت دور ماندن از جمع کادرفنی تیم ملی ماحصل دوران کوتاه 
مدت همکاری او با کارلوس کی روش محسوب می شود. نکونام 
که همواره به خاطره رابطه نزدیکش با کی روش مورد نقد دوستان 
و هم تیمی های سابق خود قرار می گرفت اکنون سنگر بزرگش را 
از دست داده، آن هم در شرایطی که طی این سال ها هرگز برای 
نمایش وفاداری اش کم نگذاشته بود و حتی به جنگ قطری ها 

هم رفته بود و محرومیت را به جان خرید.
 مارکار آقاجانیان؛ مرد منفعل ارامنه

مارکار ، این چهره وفادار به کی روش هم اسیر قهر و تصمیم 
عجیب سرمربی شد تا او   اکنون از جمع ملی پوشان و اعضای 

کادرفنی نیز دور بماند. 
مهرداد خانبان؛ آنالیز نیمه کاره

کارلوس کی روش کــه اتفاقا رضایت قابل توجهی نســبت به 
داده های این آنالیزور پرتاش داشت او را نیز در جمع ایرانیانی 
که باید از اردوی تیم ملی خارج شوند قرار داده است و اکنون باید 

دید خا آنالیز رقبا در دو دیدار اخیر چه تاثیری خواهد داشت.
محسن معتمدکیا؛ سیلی محکم به رسانه ها

معتمدکیا در طول این سال ها با تعریف حرفه ای ارتباط بین 
اعضای تیم ملی و رســانه ها توانسته بود نقش مهمی در کم 
شدن حاشیه ها ایفا کند و دوری او از فضای پاپاراتزی و روحیه 
خونگرم او باعث شد تا شاهد کمترین اخبار حاشیه ای در طی 

سال های اخیر از اردوی تیم ملی باشیم. 



گفت و گوى متفاوت با وزنه بردار طاليى المپيك

سهراب مرادى :دنبال  مقصر تلخى هاى زندگى ام نيستم
 وزنه بردارى  رها حاتمى   سه - چهار سال گذشته 
اش پر بوده از اتفاق هاى عجيــب و غريب كه هر كدام 
شان كافى است براى از پاى درآوردن كسى كه به آينده 
اميد ندارد يا آنقدر خود را قوى نكرده كه بداند معجون 
همين تلخى و شيرينى هاست كه زندگى را  مى سازد. 
حاال حدود هفت ماهى از شبى كه طالى ريو را به گردن 
ديد، مى گذرد و وقتى دوباره به آن شــب بر مى گردد با 
خيال راحت از صبورى هايش مى گويد و آرامشــى كه 
تجربه اش مى كند. چيزى كه شايد خيلى ها دنبالش مى 
گردند. سهراب مرادى با عبور از مسيرى صعب العبور به 
طالى ريو رسيد اما زودتر  از چيزى كه شايد كه خيلى ها 
تصورش را كنند، اين مــدال را به صندوقچه خاطراتش 
سپرده و مثل وزنه برداران جوان كه هنوز المپيك را نديده 
اند از اصول اردو پيروى  مى كند براى اينكه مى خواهد 
چند سال پيش رو تا بازنشســتگى اش را پرافتخار طى 
كند. به بهانه پايان اين ســال سخت كه البته با شيرينى 
بزرگى براى سهراب مرادى همراه شد، چند دقيقه اى با 

او همكالم مى شويم.

*چه آهنگ پيشواز غمگينى انتخاب كرده ايد؟ 
بعيد است حال دلتان اينقدر بد باشد.

آهنگ پيشــواز؟ نمى دانم، شايد دســتم خورده. حاال 
چى مى گه؟

*يك آهنگ غمگين از محسن چاووشى.
نشنيدم. اما حال دلم بد نيست. خوب و آرام.

* اين آرامش از كجا مى آيد. از طاليى كه امسال به 
گردن انداختيد؟

تنها به اين مدال طال بر نمى گردد. مدت زيادى است كه 
ياد گرفته ام زندگى را سخت نگيرم. مى دانم هيچ تلخى 
خيلى ماندگار نيســت. هيچ شــادى هم دائمى نيست. 
مى دانم كه كنترل زندگى دست من نيست و نمى توانم 
جايى كه تلخ اســت را جلو بزنم و جايى كه شاد است را 

متوقف كنم تا هميشه بماند.
*اين به خاطر ســه - چهار سال سختى است كه 

پشت سر گذاشته ايد؟
شايد همه اين اتفاق ها كنار هم، چنين نگاهى را در من 
به وجود آورده اســت. مى دانيد  كه چند سالى هميشه 
وزنه هاى خوبى  مى زدم اما هر بــار اتفاقى مى افتاد كه 
نمى توانســتم پيش بروم. از ماجراى دوپينگ گرفته تا 
بازنشستگى و از دســت دادن مدال رقابت هاى جهانى 

2015 آمريكا.
*تا سفر طوالنى به كلمبيا كه فكر نمى كنم هيچ 

وقت فراموشش كنيد.
دقيقا. شايد حجم سختى كه من در آن سفر كشيدم را 
نتوانيد باور كنيد. حتما مى دانيد كه قانون اين است كه 
بعد از موضوع بازنشستگى، بايد در دو مسابقه شركت مى 
كردم و با توجه به اينكه رقابت هاى كسب سهميه تمام 
شده بود، مجبور شدم به كلمبيا بروم و آنجا وزنه بزنم. از 
آن سفر برگشتم، وضعيت بدنم بهم ريخت و اصال شرايط 
عادى نداشتم. همين موضوع باعث شد كه از لحاظ روحى 

هم كمى بهم بريزم. اگرچه خودم را جمع و جور كردم.

*رقابت هاى جهانى آمريكا هــم خاطره تلخى 
برايتان شد؟

آن موقع مى شد به عنوان اتفاق تلخ تعبيرش كرد اما االن 
مى گويم شايد مثبت بوده. من در آستانه آن مسابقه ها 
خيلى آماده بودم و قطعا طال مى گرفتم. اما چه كسى مى 
داند اگر طال  مى گرفتم، هميــن روند را ادامه مى دادم. 
امروز كه با خودم در مورد اين مســاله فكر مى كنم، مى 
گويم شــايد بايد آن مسابقه ها را از دســت مى دادم، تا 

طالى المپيك را به دست بياورم.
*كامال مثبت به همه اتفاق هاى تلخ زندگى تان 

نگاه مى كنيد؟
من به مرحله اى رســيدم كه گفتم هر چه پيش آيد، 
خوش آيد. اين به معناى دســت كشــيدن از زندگى 
نيســت. من تالشــم را مى كنم اما اينكه نتيجه اش 
چه شــود را كامال واگذار كرده ام. اگر چيزى باشد كه 
دوستش داشته باشم، خب خوشــحال مى شوم. اگر 
هم چيزى باشد كه در آن مقطع تلخ باشد، مى پذيرم. 
در همين ســال 95، خيلى اتفاق هــاى عجيبى برايم 
افتاده كه در آن روزها كه سختى عبور از آنها را تجربه 
مى كردم، فكر مى كردم سخت تر از اين ديگر نمى شود. 
اما االن با خودم مى گويم خيلى هم تلخ و سخت نبوده 
و كمك كرده به جايى برسم كه االن ايستاده ام. البته 
نمى گويم به جاى خاصى رسيده ام اما شايد هر كدام 
از آنها در مســيرم قرار نمى گرفتند،  از مسير المپيك 
دور مى شــدم. االن كه به عقب بر مى گردم، مى بينم 

كه من در ابتداى ورزشم، به طالى المپيك فكر نكرده 
بودم. اما هر چقدر كه پيش رفتم و با سختى هايى كه 

مى ديدم، در اين مسير مقاوم تر مى شدم.
*اين نگاه از كجا شكل مى گيرد؟

ياد گرفته ام كــه من بايد تالش كنم. بقيــه اش ديگر با 
من نيســت. در تمام روزهايى كه گفته شد بازنشسته ام، 
يا دوپينگى ام و به المپيك نمى رســم؛ ســخت تمرين 
مى كردم. مثــل بچه هايى كــه در اردو بودند. مثل يك 
ورزشكارى كه از حضورش در المپيك مطمئن است. حاال 
تصور كنيد، تمرين نمى كردم و منتظر  مى ماندم؛ تا ببينم 
نتيجه چه مى شود و آيا مجوز شركت در المپيك را مى 
گيرم يا نه؟! خب در اين صورت ديگر آماده نبودم كه بتوانم 
طال بگيرم. به همين خاطر است كه مى گويم من ديگر 
براى هيچ نتيجه دلخواهــى برنامه ريزى نمى كنم. نمى 
گويم اين كار را مى كنم تا فالن نتيجه به دست آيد. چون 

نمى دانم فردا قرار است چه اتفاقى بيفتد.
*با عبور از اين مسائل و البته مشكالت خانوادگى 
كه داشتيد، به المپيك رســيديد و فكر مى كنم 
بهترين اتفاق افتاد تا خاطره سه چهار سال رنج 

از ذهن تان برود.
آنقدر در ورزشــم ذوب شــده بودم كه مى توانم بگويم 

طالى المپيك بهترين اتفاق زندگى ام در سال 95 بود.
 *و تلخ ترينش؟

با توجه به نگاهى كــه االن دارم و برايتان توضيح دادم، 
ديگر اتفــاق تلخى به ذهنــم نمى آيد. شــايد همه آن 

تلخى ها اتفاق افتاده تا به شيرينى طالى المپيك برسم. 
نه تلخى ها را با خودم مرور مى  كنم، نه افرادى كه شايد 
از نگاه ديگران، مقصر به وجود آمدن اين وضعيت براى 

من شدند.
*مثل حسين رضازاده؟

وقتى اتفاقى كه دلــم مى خواهد، نمى افتــد، با خودم 
مى گويم حتما نبايد مى افتاده. دليلى ندارد رضا زاده را 
مقصر بدانم. حتى به اندازه سر سوزن كسى را در مشكالتم 
مقصر نمى دانم. كينه اى هم ندارم. تــه اين اتفاق ها به 
چيزى كه مى خواستم رسيده ام. حاال كمى سخت رسيده 
ام، پس دليلى براى كينه ندارد. براى رسيدن به اهداف 
بزرگ بايد از موانع بزرگ عبور كرد. وقتى اين را بدانيم 

ديگر از چيزى خيلى زيادى ناراحت نمى شويم.
*يادت مى آيد موقع سال تحويل 95 چه آرزويى 

كرديد؟
باورتان مى شــود آرزويى نكردم؟ قبال آنقدر آرزو كردم 
و نشــد كه ديگر آرزو نمى كنم. خيلى وقت اســت كه 

فهميده ام راهش اين نيست. بايد تالش كرد؛ نه آرزو.
*پس با اين نگاه ديگر براى ســال 96 هم آرزو يا 

برنامه خاصى نداريد؟
برنامه ام تمرين اســت براى رقابت هاى قهرمانى آسيا. 
آرزو هم نمى كنم. اما تالش مى كنم خوب زندگى كنم. 
مسافرت برم و از ذره ذره زندگى لذت ببرم. خدا هم  كمك 

كند در موقعش پولدار شوم(با خنده).

سعيد عبدولى و توهِم مظلوميت!
ورزش:  دو طــالى المپيــك در لنــدن و ريو و دو طــالى جهان 
در اســتانبول و الس وگاس، رومن والســوف را تبديل بــه يكى از 
مهارنشــدنى ترين ســتاره هاى اين عصر از كشــتى فرنگى روسيه 
كرده اند. قبل از آغاز مسابقه رومن با سعيد عبدولى در مرحله گروهى 
جام جهانى آبادان، كمتر كسى توقع داشت كشتى گير ايرانى شانس 
چندانى براى شكست دادن قهرمان 26 ساله روسيه داشته باشد اما 
نمايِش عبدولى در اين جدال، مرزهــاى نااميدكننده بودن را جابجا 
كرد. سعيد از همان اولين ثانيه هاى مسابقه، سعى داشت كه ضعف اش 
نسبت به حريف را در نمايش ظاهرى حركت دست هايش پنهان كند 
اما به جز ضربه  زدن به صورت رقيب، هيچ حركِت ديگرى از او در زمين 
ديده نشــد. او با اولين ضربه محكم سر به صورت والسوف، دو امتياز 
از دست داد و با ضربه دوم، دو امتياز ديگر را به همين سادگى تقديم 
حريف كرد تا بدون رد و بدل شدن فن، رومن 4 امتياز پيش بيافتد. 
عبدولى به سادگى هر چه تمام تر در آســتانه ديسكاليفه شدن قرار 
گرفت و در نهايت با شكســت خوردن در اين مسابقه، مسير تيم ملى 
روسيه براى برترى بر ايران را هموار كرد. نكته عجيب، اعتراض هاى 
ادامه دار او بــه داور بازى بودند. اعتراض هايى كــه از همان لحظات 
ابتدايى آغاز شدند و با ژست تكرارى مظلوميت اين كشتى گير، ادامه 
پيدا كردند. او در اين مسابقه، همان عبدولى هميشگى بود. ورزشكارى 
كه از المپيك لندن به بعد، هنوز از فضاى مظلوم نمايى خارج نشده 
و به زندگى عادى اش برنگشته است. كشــتى گيرى كه از داورى، به 
عنوان توجيه ترك نشدنى شكست ها اســتفاده مى كند و اين روند، 
سختكوشى اش براى رسيدن به پيروزى را به طور كامل از بين برده 
است. او پنجشنبه در حالى دست هايش را براى نشان دادن مقصر به 
طرف داور گرفته بود كه تصاوير آهسته تلويزيونى، حتى هادى عامل 
را نيز مجاب كرده بودند كه عبدولى به شكل بى رحمانه اى به صورت 
حريف ضربه مى زند. براى همه بيننده هاى تلويزيونى مسابقه ايران و 
روسيه در جام جهانى، واضح بود كه نمايش عبدولى، چيزى به جز يك 
سناريوى شكست خورده نيست. اين بار دوربين ها، نشان دادند كه او به 
جاى داورى، قربانى ضعِف خودش در جدال با رقيب شده و حاال شايد 
به زمان مناسب براى خداحافظى او از كشتى نزديك باشيم. سعيد، 
بردن را فراموش كرده اما بهانه  سازى براى شكست را، خوب ياد گرفته 
است. بدون ترديد بخش مهمى از توهِم مظلوميت ستاره سابق تيم 
ملى كشتى فرنگى، نتيجه واكنش هاى احساسات زده جامعه اى است 

كه در تربيتِ آدم هاى بازنده، تبحر زيادى دارد! 

 روسيه قهرمان شد
ايران بر سكوى سوم جام جهانى 

كشتى فرنگى
رسايى فر: تيم ملى كشــتى فرنگى ايران با برترى مقابل تركيه 
عنوان سوم رقابت هاى جام جهانى را به خود اختصاص داد. در روز 
دوم و پايانى رقابت هاى جام جهانى كشــتى فرنگى كه از بيست 
وششم اسفند در آبادان آغاز شده بود ديروز تيم ملى كشورمان در 
ديدار رده بندى به مصاف تركيه رفت كه با برترى 7 بر يك در اين 
مسابقه به عنوان سوم دســت يافت. از حوادث اين ديدار مى توان 
به پيروزى يوسف قادريان در وزن 80 كيلوگرم مقابل اصالن آتم، 

دارنده مدال هاى نقره و برنز جهان اشاره كرد.
مهدى فالح در وزن 85 كيلوگرم متهان باشــار، دارنده مدال برنز 
بازى هاى اروپايى را شكست داد. در وزن 98 كيلوگرم نيز مهدى 
عليارى، قهرمان بازى هاى آسيايى با نتيجه 7 بر يك از سد جنگ 

ايلديم، دارنده مدال برنز المپيك در وزن 85 كيلوگرم گذشت.
شاگردان على اشــكانى با شكســت در ديدار دوم خود در مرحله 
گروهى برابر روسيه از حضور در فينال سى و پنجمين دوره رقابت 
هاى جام جهانى بازماندند تا مدافــع عنوان قهرمانى نتواند جام را 

در خانه نگهدارد!
در فينال جام جهانى كشتى فرنگى دو تيم روسيه و آذربايجان رو 
در روى يكديگر قرار گرفتند كه اين ديدار در نهايت با برترى 5 بر 3 
به سود روس ها به اتمام رسيد و قهرمان سى و پنجمين دوره جام 

جهانى كشتى فرنگى شد.

موسوى: صحبت از باند «ستاره ها» 
چوب الى چرخ واليبال گذاشتن است

فارس: موسوى سرعتى زن تيم ملى واليبال ايران گفت: سال 95 براى 
من سال خوبى بود. از نظر واليبالى شرايط 50-50 بود و اتفاقات خوب 
و بد داشت. موسوى گفت: دليلش را نمى دانم. شايد رسانه ها در اين 
موضوع بى تقصير نباشند. شايد هم به تحليل هاى كوچه بازارى مردم 

ربط داشته باشد.
 قطعا فضاى مجازى هم مزيد بر علت اســت. فضاى مجازى تاثير 
بسيارى روى مردم دارد و گاهى از تلويزيون هم بيشتر مردم به آن 
توجه مى كنند. واقعا چنين بانــدى در تيم ملى وجود ندارد. تيم 
ملى افتخارى است كه همه دوست دارند در آن بازى كنند. تمام 
بازيكنان تالش مى كنند تا تيم ملى بهترين نتايج را بگيرد چرا كه 
به نفع خودشان است.  اين حرف ها كه باند وجود دارد كامًال بچگانه 
و به دور از حرفه اى گرى است. هر رشته اى كه موفق مى شود اين 
صحبت ها را واردش مى كنند و به نوعى چوب الى چرخ آن مى 
گذارند.  اگر من در تيم ملى بازى مى كنــم، مى گويم كه چنين 

چيزى ندارد و شايعه اى بيش نيست.

 اونتانن گاى: المپيك توكيو،  المپيك 
تفتيان است

ايسنا:  مربى فرانسوى حسن تفتيان گفت: با توجه به شرايطى كه 
اين دونده دارد او مى تواند به نتيجه خوبى برســد و المپيك توكيو 
المپيك تفتيان است. مربى فرانســوى كه بازيكن بسكتبال بوده و 
پروفسور تربيت بدنى و ورزش است به عنوان مربى حسن تفتيان 
ركورددار 100 متر ايران انتخاب شد. يكى از نامدارترين شاگردان 
اين مربى فرانســوى «جيمى ويكو» ركورددار 100 متر اروپاست. 
حســن تفتيان با اين مربى تالش مى كند بــه آرزوى خود يعنى 
رسيدن به ركورد زير 10 ثانيه برسد. تمرينات تفتيان با اين مربى در 
حال حاضر در كشور فرانسه و شهر پاريس برگزار مى شود. «اونتانن 
گاى»، درباره تمرينات اين دونده ايرانى در فرانسه گفت: تمرينات 
خيلى خوبى برگزار كرديم و از عملكرد او راضى هستم. خوشحالم كه 
هرچه مى گويم حسن زود ياد مى گيرد. او ورزشكار حرفه اى است و 

آن چه كه بايد را رعايت مى كند.

يادداشت

خبر
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اندرلخت-يونايتد در 
يك چهارم نهايى

 ليگ اروپا
ورزش: قرعه كشى مرحله يك چهارم نهايى ليگ اروپا  انجام شد و به 

حكم قرعه منچستريونايتد بايد به مصاف اندرلخت بلژيك برود.  براى ما 
ايرانى ها خوشايند اين بود كه حداقل يكى از بين سردار آزمون و كريم انصارى 
فرد در يك چهارم نهايى حاضر باشند ولى روستوف برابر يونايتد و المپياكوس 
برابر بشيكتاش شكست خورده و حذف شدند.  منچستريونايتد، سلتا، ليون، 
آژاكس، بشيكتاش، شالكه، خنك و اندرلخت، تيم هاى حاضر در مرحله 

يك چهارم نهايى ليگ اروپا هستند.
اندرلخت-منچستريونايتد

آژاكس-شالكه
سلتاويگو-خنك

ليون-بشيكتاش

قرعه دشوار رئال و 
بارسا در چمپيونزليگ

ورزش: در قرعه كشى مرحله يك چهارم نهايى چمپيونزليگ،   
تيم هاى حاضر در اين مرحله رقباى خود را شناختند. تيم هاى رئال 

مادريد، بارسلونا، اتلتيكومادريد، بايرن مونيخ، دورتموند، لسترسيتى، 
موناكو و يوونتوس، كــه 8 تيم حاضر در اين مرحله را تشــكيل مى دهند   

رقباى خود را شناختند. 
رئال مادريد، مدافع عنوان قهرمانى بايد در مرحله بعد با بايرن مونيخ روبه 
رو شود و بارسا هم بعد از صعود دشــوار از مرحله يك هشتم نهايى، در 
مرحله بعد با يوونتوس روبه رو خواهد شد. اتلتيكومادريد  هم بايد با 

پديده اين دوره  لسترسيتى روبرو شود.
بوروسيا دورتموند  هم با  موناكو  جوان و متحول   روبرو شود 

تا در اين دوره از مسابقات شايد شاهد شگفتى هاى 
دوباره باشيم.

قيچى ساز
 20 فروردين به لوتسه 

حمله مى كند
ورزش: كوهنورد تبريزى گفت : مى توانستم ركوردار زمانى صعود به 

14 قله باالى 8000 متر جهان باشم.
عظيم قيچى سازگفت: از دو سال گذشته به دنبال صعود به قله لوتسه 
كه چهارمين قله مرتفع جهان محســوب مى شود، هستم، ولى عوامل 
مختلفى از جمله ريزش بهمــن، زلزله و تلفات جانــى، مانع از اين 

صعود شده است.
او اظهار كرد: با حمايت هاى ســازمان ورزش شهردارى تبريز، 

فعاليت هاى خود را براى صعــود به قله هاى مرتفع جهان 
آغاز كرده ام و تا اين لحظه، 13 قله از 14 قله باالى 

8000 مترى را فتح كرده ام.
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با صعود به جمع هشت تيم برتر اروپا

ماموريت لستر؛ خلق شگفتى دراروپا
دالرام عظيمى: لسترسيتى در ادامه شگفتى هاى 
اين فصل خــود در رقابت هــاى اروپايى به يك 
موفقيت خارق العاده ديگر دست يافت و با پيروزى 
در بازى برگشــت مرحله يك هشتم نهايى ليگ 
قهرمانان برابر ســويا تاريخ ســازى كرده و براى 
نخستين بار در اولين حضورش در چمپيونزليگ 

به جمع هشت تيم برتر قاره اروپا راه يافت. 
مورگان و آلبرايتون زننده دو گلــى بودند كه به 
منزله حذف نماينده اســپانيا از ايــن رقابت ها و 
صعود قهرمان فصل گذشــته ليگ برتر به مرحله 

يك چهارم نهايى بود. 
پيروزى 2-1 سويا در سانچس پيسخوان با شكست 
در زمين لستر عمال خنثى شد تا كرگ شكسپير 
جانشين كلوديو رانيرى اخراج شــده از نيمكت 
لستر حماســه اى واقعى در كينگ پاور استاديوم 
رقم زنــد. اگرچه بخش زيادى از ايــن پيروزى را 
بايد به نام اشمايكل سنگربان آبى پوشان دانست 
كه در فاصله 10 دقيقه مانده به پايان بازى با مهار 
ضربه پنالتى زونزى شانس سويا را براى كشاندن 

مسابقه به وقت هاى اضافى از بين برد. سويا شب 
بدى را در لستر سپرى كرد و اخراج سمير نصرى 
در فاصله يك ربع مانده به آخر مســابقه هم مهر 
تاييدى بر تكرار سرنوشتى بود كه پيشتر در سال 

2008 مقابل فنرباغچه و درسال 2010 برابر زسكا 
مسكو در همين مرحله براى اين تيم رخ داده بود. 
 لســتر با پرســينگ در تمام زمين بــا ريتمى 
باورنكردنى و حضور دستكم هفت نفر در زمين 

سويا به اين هدف بزرگ دســت يافت و تسليم 
فشــار ســويا در لحظات ابتدايى بازى نشــد. 
شكســپير يكى از زيباترين شــب هاى تاريخ 
كينگ پاور اســتاديوم را در كنــار بازيكنانش 

جشــن گرفت و حتى در پايان بازى مدعى شد 
كه تيمش مى تواند شگفتى ســاز اين فصل از 

رقابت هاى ليگ قهرمانان نام گيرد. 
لســتر حاال در كنار تيم هايى نظير بايرن مونيخ، 
بارسلونا،رئال مادريد، دورتموند و يوونتوس قرار 
گرفته و بى صبرانه منتظر قرعه كشى روز جمعه در 

نيون خواهد بود. 
سويا كه در سه دوره قبلى ليگ اروپا جام قهرمانى 
را باالى ســر برده بود، نتوانست در نيمه دوم نظم 
تيمى خود را حفظ كند و معجزه اشمايكل كار را 

براى لستر تمام كرد.
لحظه جشــن گرفتن بازيكنان لستر بعد از پايان 
مسابقه در زمين ورزشگاه كينگ پاور براى هميشه 
در ذهن هواداران اين تيم ثبت شد. اشمايكل از آن 
لحظات به عنوان موفقيتــى باورنكردنى ياد كرد. 
به خصوص كــه اين هدف با برنامــه ريزى دقيق 
حاصل شد. چرا كه لستر به خوبى مى دانست كه 
حريفش در اكثر دقايق مالكيت توپ را در اختيار 

خواهد داشت.  

پيج گرد     ى
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خاوى مارتينز مدافع-  هافبــك بايرن مونيخ، بعد از 
قرعه كشى ليگ قهرمانان و برخورد بايرن با رئال كه 
يادآور جدال هاى جالبى در چند سال گذشته ميان 
دو تيم است، در توئيتر با جمله «به زودى مى بينمت 

مادريد»، ُكرى خواندن را با حريف آغاز كرد.

مهدى طارمى بهترين گلزن پرســپوليس با انتشار 
پستى اينستگرامى، تولد رامين رضاييان، هم تيمى 
جنجالى اش را تبريك گفته و در ميان تمامى حواشى 
پيرامون اين روزهاى رامين، براى او آرزوى موفقيت 

كرده است.

باشگاه آرسنال به مناسبت تولد 68سالگى پت رايس 
يكى از وفادارترين چهره هاى اين باشگاه، در توئيتى 
به بزرگداشــت او كه بعد از دوران بازيگرى نيز به انواع 
گوناگون مخصوصا دستيارى آرسن ونگر، به مدت44سال 

در كنار توچى ها حضور داشت، پرداخته است.

حامد حدادى ملى پوش بسكتبال كشورمان با انتشار 
عكسى در اينســتاگرامش در كنار سروش رفيعى 
ستاره پرسپوليس، با لهجه جنوبى او را كاكو خطاب 
كرده است! تفاوت قد حامد و سروش نيز در اين عكس 

جالب توجه است!



 زندگــى/ پرويــن محمدى 
پروفسور «فرزام وظيفه دادن» سال 
1346 در مشــهد به دنيا آمده و تا 
دوم متوسطه در دبيرستان ابن يمين مشغول به 

تحصيل بوده است.
 او بعــد از آن به آلمــان رفته و پــس از اتمام 
دوره دبيرســتان و دريافــت دكترى و تخصص 
ارتوپــدى و فــوق تخصص جراحى اســپايس 
(ســتون فقرات) در ســال 2008 ميالدى يكى 
از بزرگ تريــن بخش هاى اســپايس در شــهر 
اشــتوتگارت آلمان را با هزينه 2/5 ميليون يورو 
توسط دولت آلمان و بيمارستان محل كارش داير 

كرد. 
امــروز DIAKONIE KLINIKUM بــه 
رياست اين پزشك مشهدى با چهار متخصص و 
هشت فلوشيب پذيراى بيماران اسپايس (ستون 

فقرات) از سراسر دنياست.
او كه يكى از بزرگ تريــن و جوان ترين جراحان 
ستون فقرات جهان شناخته شده، ساالنه هفت 
هزار بيمار اسپايس از تمام دنيا را ويزيت كرده و 
1500عمل جراحى ستون فقرات در سال انجام 

مى دهد.

  جراحى كه عاشق مشهد و امام رضا(ع) 
است

پروفســور وظيفه دان 32 ســال است كه مقيم 
آلمان است. او سالى يك بار براى ديدن خانواده و 
بخصوص زيارت حضرت على بن موسى الرضا(ع) 
به مشــهد مى آيد و هنوز خود را يك مشــهدى 

اصيل مى داند.
او بر اين باور است كه پيشرفت علمى و پزشكى 
در ايران از هيچ جاى دنيا كم نمى آورد و جراحان 
ايرانــى وقتــى به آلمــان مى رونــد، در كنار او 
عمل هايى را انجام مى دهند كه در تمام دنيا انجام 
مى شود و با اينكه تجهيزات آنجا بيشتر است، ولى 
از نظر پزشــكى، اعمال جراحى ســتون فقرات، 
ســخنرانى هاى علمى، مقــاالت و... متخصصان 
مشهدى مانند پزشــكان آلمانى هستند و هيچ 

تفاوتى ندارند. 
اين جراح ستون فقرات معتقد است: خوب بودن 
يك جراح بــه امكانات زياد ربطــى ندارد، بلكه 
اطالعات است كه مهم است زيرا جراحى همراه 
با اطالعات و فعاليت و تجربه و تبحر رمز موفقيت 

جراح است.

 عصا در حال فراموش شدن است!
پروفسور وظيفه دان مى گويد: 75 درصد مشكالت 
«ديســك» ژنتيك و 25 درصد ثانوى اســت و 
جراحى در ستون فقرات يك كمك كننده است و 
راه حل نيست، چون جراحى مى تواند تعمير كند، 
ولى همه مشكالت را حل نمى كند. رئيس بخش 
 DIAKONIE KLINIKUM ستون فقرات
اشتوتگارت آلمان در گفت و گو با خبرنگار ما مى 
افزايد: پير شدن مردم در تمام دنيا اتفاق مى افتد 
و با باال رفتن ســن، ســتون فقرات تغيير شكل 

مى دهد.
 پيشــتر مردم وقتى پير مى شدند عصا به دست 
مردم دوست دارند راه بروند و عصا دستشان نباشد.مى گرفتند، ولى امروز با پيشــرفت هايى كه شده، 

  اصرار براى جراحى ممنوع
اين متخصص ارتوپدى و جراح اسپايس (ستون 
فقرات) با تأكيد بر اين كه 75 درصد مشــكالت 
«ديسك» ژنتيكى اســت و 25 درصد آن ثانوى 
و مربوط به افزايش سن، تصادفات، ضربه ها، كار 
ســنگين و فشار زياد، شــيوه غلط نشستن، راه 
رفتن، خوابيدن و... اســت، خاطرنشان مى كند: 
اصالح و بهبود شــيوه زندگى و خودمراقبتى از 
جمله كارهايى است كه در پيشگيرى از بروز 25 
درصد ديسك و تشديد ديسك هاى ژنتيكى مؤثر 

است.
اين فوق تخصص جراحى ستون فقرات در پاسخ 
به اين پرسش كه چگونه از بروز مشكالت ديسك 

پيشــگيرى كنيم، مى گويد: اگر بخواهيم دچار 
مشكالت ديسك نشويم (دردهاى كمر، گردن، 
بى حســى اندام ها و...) بايد كار ســنگين انجام 
ندهيم، فشــار زياد به اندام ها (دست و پا و كمر) 
چه با كار چه با ورزش و... وارد نكنيم، وزن اضافى 
نداشــته باشــيم، تحرك و ورزش كافى داشته 
باشيم، شيوه صحيح نشستن، خوابيدن، رانندگى 
كردن، انجام امور روزمره و... را ياد بگيريم و به آن 
عمل كنيم و از حركاتى كه ممكن اســت باعث 
بيرون زدگى ديســك شــود، خوددارى كنيم و 
در صورت بروز مشــكالت ديسك اصرار به عمل 
جراحى نداشــته باشــيم، چون با جراحى همه 

مشكالت حل نمى شود.

  فيزيوتراپى و توانبخشى بهتر است
پروفسور وظيفه دان به دستاوردهاى علمى در اين 
زمينه اشــاره مى كند و مى گويد: در چند سال 
اخير با تحقيقاتى كه شده به اين نتيجه رسيديم 
كه در ستون فقرات، هميشه جراحى مشكالت را 
حل نمى كند، بلكه فقط تعمير مى كند، بنابراين 
هم پزشكان و هم بيماران بايد جراحى را به عنوان 
آخرين راه حل بپذيرند، چون ديسك فقط بايد 
زمانى عمل شود كه بيمار به درمان پاسخ ندهد 
و دردش زياد باشــد، به طورى كه از پا افتاده و 
فلج شود، از اين رو توصيه مى شود بيماران مبتال 
به ديســك صبور باشــند و تحت نظر پزشك با 
فيزيوتراپى و توانبخشــى و حــركات فيزيكى 
مناســب به كنترل و درمان بيمارى خود كمك

كنند .

متخصص ارتوپدى و جراح ستون فقرات مقيم آلمان در گفت و گو با قدس:

جراحى ديسك كمر فقط تعمير است نه درمان!

نتايج پژوهش ها ثابت كرد
تأثير «حشره كش ها» در بروز اختالالت رفتارى 

كودكان

ترجمه/ مريم سادات كاظمى: مطالعات نشان مى دهد تماس 
محيطى با پيرترينوئيد موجود در حشــره كش ها موجب بروز 

اختالالتى در رفتارهاى كودكان مى شود. 
پيرترينوئيد ماده شــيميايى اســت كه ســاختارى مشــابه پيرتِرين؛ 
حشــره كش هاى طبيعى مشتق شــده از گل داوودى دارد. اين ماده در 
تركيب بيش از 3500 ماده بهداشــتى، دارويى، دامپزشكى و بخصوص 
كشــاورزى مورد اســتفاده قــرار مى گيرد. از حدود چهل ســال پيش، 
پيرترينوئيدها به تدريج جايگزين حشره كش هاى ارگانوفسفره شدند زيرا 
مسموميت كمترى براى پرندگان و پستانداران ايجاد مى كردند و در عين 

حال تأثير بهترى داشتند. 
از آنجا كه بعضى از اين حشره كش ها با آسيب به سيستم عصبى حشره 
ســبب مرگ آن مى شد، گروهى از محققان فرانسوى براى نخستين بار 

تأثير اين مواد را بر عملكرد مغزى و رفتارى كودكان بررسى كردند. 
به اين ترتيب غلظت پيرترينوئيد در ادرار مادر طى هفته ششم تا نوزدهم 
باردارى و ســپس در ادرار كودك شــش ساله او آزمايش شد. خانم هاى 
شــركت كننده در اين طرح همچنين پرشسنامه هايى در مورد شرايط 
اجتماعــى اقتصادى، رژيم غذايى و شــيوه زندگى تكميل كردند. رفتار 
كودك نيز با انجام 25 پرســش ارزيابى شد. البته عوامل ديگر دخيل در 
بروز اختالالت رفتارى عصبى كودكان مانند تماس با دود دخانيات، سطح 
ســواد مادر، مصرف بيش از حد ماهى طى باردارى ( زمينه ساز افزايش 
سطح فلزات سنگين در بدن)، زمان خواب، مدت زمان تماشاى تلويزيون 
و بازى هاى رايانه اى و فعاليت هاى ورزشى نيز در اين كودكان مورد توجه 

قرار گرفت. 
گرچه ثابت شــد كه پيرترونوئيدها به سرعت در بدن فرايند متابوليسم 
را مى گذارنــد و در روزهاى اول پس از تماس بدن با ماده، تأثير تخريبى 
ديده مى شود اما محققان با بررسى هاى گسترده دريافتند مكانيسم هاى 
متعددى مى تواند در تأثير پيرترينوئيدها بر رفتار كودكان دخيل باشــد. 
افزايش ســطح سديم ناشــى از اين تركيبات بر انعطاف پذيرى نورون ها 
تاثير مى گذارد. به عالوه، مواجه با اين حشــره كش ها مى تواند اختالالتى 
در عملكرد دوپامين ايجاد كرده و بر آناتومى و ســاختار نوروشيمى مغز 

اثر بگذارد. 
پيش از اين تاثير پيرترينوئيدها بر موفقيت هاى شــناختى كودكان نيز 
بررسى شد. نتايج نشان مى دهد گرچه نمى توان به طور دقيق تأثير تماس 
مادر با اين مواد طى دوران باردارى بر كودك را پيش بينى كرد اما تماس 
زياد با پيرترينوئيدها طى سال هاى نخســت زندگى، توانايى كودك در 

تمركز و يادگيرى را كاهش مى دهد.
تماس از طريق مواد غذايى آلوده به پيرترينوئيدها مهمترين روش تماس 

با اين مولكول هاست.
 www.Le Figaro.fr:منبع
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خانواده

آنچه مى خوانيد
اگر بخواهيم دچار مشــكالت ديسك و 
دردهاى كمر، گردن و بى حسى اندام ها 
نشويم، بايد كار سنگين انجام ندهيم، 
فشــار زياد بــه اندام ها چه بــا كار چه 
بــا ورزش وارد نكنيــم، وزن اضافــى 
نداشته باشــيم، تحرك و ورزش كافى 
داشته باشيم، شيوه درست نشستن، 
خوابيدن، رانندگى كردن و انجام امور 
روزمره را ياد بگيريم و به آن عمل كنيم

مهناز
مهناز  عليجانى:  رضا  زندگى/ 
نشســته و دارد حســاب و كتاب 
مى كند كــه هر زن خانــه دار يا 
شــاغل ايرانى به طور متوســط 
چند گرم گندم براى سبزه حيف 
مى كند و يا چه قــدر براى خريد 
ســبزه آماده خرج مى كند، تا بعد 
آن را در تعداد خانواده هاى ايرانى 

ضرب كند. بهش مى گويم كه دست بردارد، مقاله اش تكرارى است و 
اين جا چاپ  شده كه سبزه عيد در كل كشور 9 ميليارد تومان خرج 
برمى دارد. نگاهى به مقاله مى اندازد و شروع مى كند به حساب كردن 
اين كه با 9 ميليارد تومان چه كارهايى مى شود كرد. مى گويم كه سبزه 
را ول كند و بنشيند حساب كند كه براى سررسيدهايى كه در روزهاى 
عيد رد و بدل مى كنند چند اصله درخت قطع مى شود و اين كه چه 

خوب مى شود اگر به جاى سررسيد، كتاب عيدى بدهيم.
مهناز عينكش را بر مى دارد و با ســر انگشت چشم هايش را مى مالد. 
امروز پتوها را ريختيم توى ماشــين لباسشــويى و من براى مراعات 
حال مهناز پشــت قاب ها وپنجره ها را دستمال كشيدم. خدا را شكر 
مهناز مثل مادرم وســواس ندارد و شلنگ به دست نمى افتد به جان 
خانه و قوطى قوطى ماده شــوينده نمى پاشد به در و ديوار كه تا يك 
هفته نتوانم در خانه نفس بكشــم. اصالً هم برايش مهم نيســت كه 
مادرشــوهرش به كثيف بودن متهمش كند و مــدام جلويش از زن 
مســعود حرف بزند كه خانه اش مثل يك دسته گل مى ماند و بوى 

تميزى و طهارت مى دهد.
مهناز فكر اقتصادى اش بهتر از من كار مى كند و به پيشنهادش قالى ها 
را دو ماه پيش داديم قاليشــويى تا دم عيدى زيادى خرج نتراشد. او 
هميشه براى ريال به ريال حقوقش برنامه دارد. به جاى گندم در يك 
گلدان كوچك ريحان كاشــته تا بگذارد سر هفت سينى كه هرسال 

مى چيند. 
من ومهناز هيچ وقت فرصت نكرده بوديم به بچه فكر كنيم و مادرم باز 
هم زن مسعود را كه نشسته توى خانه و دارد بچه اش را بزرگ مى كند 
مى زند تو سر مهناز و مسعود را هم تو سر من كه زنش مطيع و گوش 
به فرمانش است! اما 4سال پيش كه خودش برايم رفت خواستگارى 
نقل اين حرف ها نبود و كلى پز عروس باكماالت و تحصيل كرده اش 

را به بقيه داد. 
هر چه قدر رابطه مهناز و مادرم شكراب است در عوض با خواهرشوهرش 
كلى رفيق است. اصالً خود سعيده بود كه نقشه كشيده بود من و مهناز 
همديگر را ببينيم و بعد با سياســت خاص خودش مادر را فرســتاد 
خواستگارى و رفتار مادر از وقتى عوض شد كه فهميد رودست خورده 
و عروس ژورناليستش قبل از ازدواج چند بارى با پسرش از آرمان ها و 

باورها و ساليقش حرف زده است.
مهناز مى گويد: كجايى بار سومه كه صدات مى زنم.

ـ در خدمتم مهناز خانم 
ـ مى گم تو موافقى واسه عيد ديدنى كه مى ريم خونه مادر بهش بگيم؟

ـ هر جور خودت مى دونى...
مادر ســال تحويل ها حرم اســت، اما مهناز مى گويد كه ما مجاورها 
فرصت داريم و بهتره اجازه بديم زائرها زيارت كنن. مادر تازه از زيارت 
برگشته و بوى عود و گالب مى دهد. مادر و مهناز مى روند تو آشپزخانه. 
صدايشــان را نمى شــنوم اما يك دفعه صداى جيغ خفيف مادر را 
مى شنوم. مى دوم سمتشــان. مادر مهناز را بغل گرفته و گونه هايش 
را مى بوســد. نم اشك در چشم هاى مهناز برق مى زند. فكر مى كردم 
مادر دست كم گله كند كه چرا زودتر بهش نگفته ايم. مادر نمى گذارد 
حدسم غلط از آب دربيايد و مى گويد: چرا زودتر به من نگفتين تا واسه 
خونه تكونى كمكتون كنم؟ ببينم سعيد، تو كه اجازه ندادى زن باردار 
خودشو به زحمت بندازه، ها؟ من و مهناز لبخند مى زنيم. مادر دست 
عروس گلش را مى گيرد و مى نشاندش كنار خودش. خدايا شكرت اين 

بارهم به خير گذشت.

فرار مالياتى در لباس معامالت صورى 
تقى زاده  مجتبــى  زندگى/ 
داغيان: فــرار از ماليات يكى از 
روش هاى دور زدن قانون اســت 
كه به كمك معامالت صورى انجام 

مى شود. 
برخى مقــررات مالياتى در ترويج 
معامــالت صورى مؤثر اســت. از 
جمله ماده 122 قانون مالياتهاى 

مســتقيم، صلح محاباتى (رايگان) و هبه (بخشش مال) را مشمول 
ماليات ســه برابر بيشــتر از انتقال بيع يا (فروش) قطعى مى داند به 

همين دليل هبه و معامالت رايگان كمتر به ثبت مى رسد. 
بايد يادآور شويم كه معامالت صورى عالوه بر اينكه براى كشور تبعات 
اقتصادى دارد و موجب افزايش دعاوى مى شود براى انتقال دهنده و 
انتقال گيرنده نيز خطرناك اســت و ممكن است آنان را در معرض 

تعقيب كيفرى قرار دهد.
برابر ماده 21  قانــون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى، انتقال مال 
به ديگرى به هر نحو به وســيله مديون با انگيزه فرار از اداى دين به 
نحوى كه باقى مانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد، موجب 
حبس تعزيرى يا جزاى نقدى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف 
محكوم بــه يا هر دو مجازات مى شــود و در صورتى كه منتقل اليه با 
علم به موضوع اقدام كرده باشــد، در حكم شريك جرم است. در اين 
صورت عين مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال 
انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم به از محل آن اســتيفاء 

خواهد شد. 
عالوه بر ايــن در صورت انتقال مال به ديگــرى، انتقال گيرنده برابر 
مقررات، مالك محســوب مى شــود و در صورت فوت انتقال گيرنده 
مسايل عديده ارث و ماليات و ... مطرح مى شود و يا در صورت بازداشت 
ملك به عنوان اموال وى در قبال طلب طلبكاران، ادعاى اينكه ملك 
متعلق به ديگرى است به راحتى پذيرفته نخواهد شد و يقيناً حقوق 
افراد ضايع مى گردد. شايسته است مردم و مراجع ادارى تدابير الزم 

براى جلوگيرى از انجام معامالت صورى را مد نظر قرار دهند.

به رنگ زندگى

حقوقى

خانه ملت: عضو كميســيون قضايى و حقوقى مجلس گفت: متاسفانه در 
سياست هاى تقنينى، مقابله با آسيب هاى اجتماعى از جمله طالق فراموش 

شده است.
 محمدجواد فتحى با بيان اين نكته افزود: مبارزه با آسيب هاى اجتماعى با 
استفاده از روش هاى غيرعلمى تنها با معلول مقابله شده اين درحالى است 
كه علت به قوت خود باقى مانده و درجاى ديگرى آسيب مشاهده شده است.

وى با انتقاد از افزايش آمار طالق طبق سرشمارى نفوس و مسكن سال 95، 
گفت: با اين آسيب درصورتى مى توان مبارزه كرد كه عوامل موثر شناسايى 

و با آن ها مقابله كرد.
وى با اشاره به اينكه با راهكارهاى حدسى و غيرواقعى نمى توان با آسيب هاى اجتماعى مبارزه كرد، گفت: بايد مطالعات 

دقيق درجهت شناسايى و مبارزه با عوامل طالق انجام شود.

رضاطلبى : عضو كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس گفت: 
برخى مردم تصور مى كنند كه فرهنگ حفاظت از محيط زيست لوكس و در 
ســطح باالست و به سادگى قابل آموختن و عمل كردن نيست، در صورتى 
كه اين فرهنگ با كوچكترين اقدامــات و فعاليت هاى روزمره مردم در هم 

تنيده است. 
عبداهللا حاتميان افزود: يكى از چالش هاى اساســى در اين زمينه آن است 
كه تصور مى شــود اقدامات اساسى،برنامه هاى كالن و تصميمات درازمدت 
مشــكالت و مســايل اين حوزه را برطرف مى كنــد در صورتى كه رعايت 

جزيى ترين موارد، كمك زيادى به حفاظت از محيط زيســت مى كند. وى تصريح كرد: ســاز و كارهاى محيط زيست 
پيچيده و چالشــى نيســت بلكه متمركز بر همين اقدامات ساده و اصولى اســت، بنابراين عامل اساسى در حفاظت از 

محيط زيست ،برنامه و طرح نيست،بلكه فرهنگ سازى در اين حوزه، بنيادى ترين عامل محسوب مى شود. 

 فرهنگ حفاظت از محيط زيست لوكس نيست مقابله با طالق درسياست هاى تقنينى فراموش شده است
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