
از سوى وزير رفاه
نرخ افزايش حقوق 

بازنشستگان اعالم شد
فــارس: وزير رفــاه گفــت: افزايــش حقوق 
بازنشســتگان كشــورى از فرورديــن مــاه و 
بازنشستگان تأمين اجتماعى از ارديبهشت ماه 

اعمال مى شود.
على ربيعــى افزايش حداقل حقوق مســتمرى 
بگيران و بازنشســتگان تحت پوشــش سازمان 
تأميــن اجتماعى را امســال 14/5 درصد اعالم 
كرد و گفت: براى اينكه دستمزدها ترميم شود، 
برنامه ريــزى مى كنيم تا بــراى حداقل بگيرها 

تصميم خوبى اتخاذ شود.
وزير رفاه افزود: حقوق بازنشســتگان كشــورى 
كه كمتر از 21 ميليون ريــال دريافتى دارند، به 
شــكل پلكانى افزايش مى يابــد. حداقل حقوق 
يك بازنشسته كشــورى كه با 30 روز بازنشسته 
شده است كمتر از يك ميليون و 150 هزار تومان 
نيست كه اين رقم نســبت به سال گذشته قابل 

توجه است.

عضو كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس:

افزايش 1000 درصدى دستمزد 
پزشكان كذب محض است

ايسنا:يك عضو كميســيون بهداشت و درمان 
مجلس گفت: افزايش تعرفه هاى پزشكى در 10 
سال گذشته از رشــد تورم كمتر و مطابق رشد و 

دستمزد ساير گروه ها بوده است.
محمدحســين قربانى ادعاى يكى از نمايندگان 
مجلس مبنى بر افزايش 1000 درصدى دستمزد 
پزشــكان را كذب محض دانســت و در پاسخ به 
برخى انتقــادات مبنى بر افزايــش تعرفه هاى 
پزشــكى گفت: وقتــى هزينه عمــل جراحى 
آپانديسيت در بخش دولتى تنها 10 هزارتومان 
بود و بيمارستان ها سرويس نمى دادند و همين 
كار در بخش خصوصى 500 برابر بود؛ اين ظلم 

فاحش را چگونه بايد برطرف كرد.
قربانى گفت: ممكن اســت تعــداد معدودى از 
پزشكان در بخش خصوصى درآمدهاى باال داشته 
باشند، ولى درآمد قاطبه پزشكان زحمتكش به 
ويژه در بخش دولتى به مراتب از يك مدير درجه 

3 و 4 كشور كمتر است.

«محمدى» رئيس سازمان حج 
و زيارت شد

فارس:حميد محمدى با حكــم وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمى، رئيس سازمان حج و زيارت شد.

حميد محمدى، سرپرست سازمان حج و زيارت 
پس از انتصاب ســعيد اوحدى به عنوان مشاور 
معاون اول رئيس جمهور در امور عراق، سرپرستى 

سازمان حج و زيارت را برعهده گرفت.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى ايران 
اعالم كرد

تأمين دارو و تجهيزات 
پزشكى بيمارستان ها مستلزم 

پرداخت به موقع بيمه ها
ايرنا - رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى ايران 
گفت: تأميــن دارو و تجهيزات پزشــكى براى 
بيمارســتان هاى تحت پوشــش اين دانشــگاه 
در گــروى پرداخت به موقــع مطالبــات ما از 

بيمه هاست.
ســيدجواد حاجى ميراســماعيل افــزود: براى 
جلوگيرى از بحران جديد در بيمارستان حتماً بايد 
براى پرداخت هاى بعدى به شركت هاى دارويى و 
تجهيزات پزشكى، آمادگى الزم را داشته باشيم. 

وى گفت: متأسفانه تأمين اجتماعى فقط بخش 
كمــى از مطالبات ما را پرداخت كــرده اما بيمه 
سالمت مبلغ قابل توجهى از مطالبات خود يعنى 
حدود 81 ميليــارد تومان را قبــل از تعطيالت 
نوروزى به دانشگاه علوم پزشكى ايران پرداخت 
كرد و ما توانستيم بخشى از بدهى هاى دارويى و 

تجهيزاتى خود را پرداخت و تسويه كنيم. 
حاجى ميراسماعيل افزود: حدود 200 ميليارد 
تومــان از تأمين اجتماعى مطالبه داشــتيم كه 
شايد تقريباً فقط يك دهم آن پرداخت شده است. 

قائم مقام كميته امداد
مؤسسات خيريه را رقيب خود 

نمى دانيم
ايسنا: قائم مقام كميته امداد گفت: فقر نتيجه 
نبود توازن بين مســائل اقتصــادى و اجتماعى 
است كه ريشه و ســاختار آن اقتصادى و آثارش 
اجتماعى است. منشأ توليد فقر دست ما نيست 
اما بايد در كاهش آثار و مديريت صحيح بر تبعات 

آن تالش كنيم.
سيد منصور برقعى افزود: كميته امداد آمادگى 
دارد تا با كمك تمامى  مؤسسات، نهادها، گروه ها 
و اقشار مختلف اجتماعى كه در امر يارى رساندن  
به محرومان و نيازمندان و ترويج فرهنگ خير و 
احســان در جامعه فعاليت دارند، همكارى كند 
و در اين زمينــه آن ها را به عنــوان رقيب خود 

نمى داند.

عليرضا حيدرى:
وزير ورزش تكليف كشتى           

پهلوانى را روشن كند

ورزش/  عليرضا حيدرى، رئيس فدراسيون 
جهانى كشتى پهلوانى درباره حذف كشتى 
پهلوانى از بازى هاى همبستگى اسالمى به 

دليل اختالفات داخلى و شانس...

خط قرمز/  زن جوانى كــه «برنده يك 
خــودروى پژو» اعالم شــده بــود پس از 
دريافت چنــد تابه و قابلمــه دريافت كه 

سرش را كاله گذاشته اند...

1215
برندگان خودروى پژو 

نقره داغ شدند
كالهبردارى با قابلمه

خبر

شنبه 31 فروردين  1396
پنج

  22  رجب 1438

 20  آوريل 2017  

ماره 8379 
سال سى ام  ش

 zen
deg

i@q
uds

onl
ine.

ir 

 جامعه/مريم احمدى شيروان  «سخت است 
كه پدر باشى و گرسنگى دخترت را ببينى و نتوانى 
كارى كنى». اين ها را محمــد ايوبى، نايب رئيس 
انجمن حمايت از بيمــاران پى كى يو كه خود يك 
دختر مبتال بــه اين بيمارى دارد بــه خبرنگار ما 
مى گويد. او كــه حدود 30 ســال درگير بيمارى 
سخت دخترش است، ادامه مى دهد: «گرسنگي 
بهاي سنگيني براي يك بيمار مبتال به پي كى يو 
است كه تا آخر عمر همراه او است. اما در اين ميان 
خانواده هاي بيماران پي كى يو عــالوه بر ديدن و 
تحمل گرســنگي فرزندان، بار مالي سنگيني را 
نيز بر دوش مي كشند؛ چرا كه هزينه هاي دارويي، 
درماني و خوراكي اين بيماران واقعاً كمرشكن است 
و متأسفانه ادارات و سازمان هاى حمايتى، آن طور 
كه بايد آن ها را حمايــت نمى كنند». باور قيمت 
يك بســته ويفر حدود 15 هزار تومان، يك بسته 
ماكارونى 400 گرمى حدود 12 هزار تومان، 200 
گرم شكالت كاكائويى حدود 50 هزار تومان براى 
اين بيماران، اصًال آسان نيست. ايوبى در حالى كه 
صورت مردانه اش از اشك چشمانش خيس شده، 
نگاهش را به زمين دوخته و با بغض مى گويد: «ما 
خانواده هاى بيماران پى كى يو دغدغه شير و غذاى 

فرزندانمان را داريم».

بيمارى پى كى يو، ارثى و منطقه اى
براى پرس و جوى بيشــتر از احوال اين بيماران، 
سراغ دكتر اشرف ســماوات، رئيس اداره ژنتيك 
وزارت بهداشــت رفتيم. او با بيان اينكه تاكنون 
 (PKU)بيش از 2500 نفر از بيمــاران پى كى يو
در بيمارســتان هاى منتخب مراكز استان ها ثبت 
نام كرده اند، گفت: اين افراد يــا بيمارانى بوده اند 
كه از ابتداى طرح كشورى، دعوت و سازماندهى 
شده و يا از برنامه غربالگرى نوزادان شناسايى شده 
و تحت پوشش خدمات كلينيكى، آزمايشگاهى، 
شير يارانه اى و خدمات دارويى، كارشناسى تغذيه، 
تشخيص و پيشگيرى ژنتيك (فرزندان بعدى بيمار 

در خانواده و خويشان) قرار گرفته اند.
دكتر سماوات پى كى يو را يك بيمارى ارثى مى داند 
كه با ازدواج هاى فاميلى نيز مى تواند افزايش پيدا 
 كند. او خاطر نشــان مى كند: ممكن است فرزند 
برخى افراد كه ازدواج فاميلى هم نداشته  اند به اين 
بيمارى دچار شوند. وى مى افزايد: اين بيمارى به 
جغرافيا مربوط اســت. در يك كشور ممكن است 
يكى از 40 هزار تولد زنده درگير اين بيمارى شود، 

در كشورى ديگر يك در 2500 اما در كشور ما آمار 
اين بيمارى يك در 8000 تولد زنده است. حتى 
در ايران هم گستردگى و شــيوع اين بيمارى در 
تمامى مناطق يكسان نيست و در برخى مناطق 

بيشتر است.

موادى كه هم غذاست، هم دارو، هم گران
رئيــس اداره ژنتيك وزارت بهداشــت كشــور 
درباره مشــكالت دارويى و غذايــى اين بيماران 
نيز مى گويد:مبتاليان به نوع معمول (كالسيك) 
اين بيمــارى ژنتيكى، بايد رژيــم غذايى خاصى 
داشته و بســيارى از غذاها را مصرف نكنند. اين 
بيماران بايد از شــير مخصــوص و غذاهاى ويژه 
برخوردار باشند تا صدمه جسمى و ذهنى نبينند. 
غذاى اصلى اين دســته از بيماران، شــير است 
كه آن هم توســط ســازمان غذا و دارو به صورت 
يارانه اى تأمين و در بيمارستان هاى منتخب در هر 
استان به بيماران بعد از ويزيت بالينى و تست هاى 
دوره اى آزمايشگاهى و كارشناسى تغذيه تحويل 
مى شود. وى مى افزايد: مشكل اصلى در اين گروه 
از بيماران غذاهاى پايه و مخصوص است كه شامل 
آرد، پوره ســيب زمينى، ماكارونى، مواد لبنى و 
گوشت ويژه مى شــود. موادى پايه كه با آن مواد 
خانواده هــا مى توانند غذاهــاى متفاوتى را تهيه 
كنند. سماوات توضيح مى دهد: ما تالش كرده ايم 
كه آرد، ماكارونى، بيسكويت و مواد لبنى را داخل 
كشور توليد كنيم و توليدكنندگان ما نيز همكارى 

خوبى داشته اند. آرد زمان زيادى است كه داخل 
كشور توليد مى شود و فرآيند توليد مواد لبنى براى 

اين بيماران نيز اخيراً تكميل شده است.
دكتر سماوات مى افزايد:ما بسيار عالقه مند بوديم 
كارخانه هاى داخلى مواد غذايى مــورد نياز اين 
بيماران را به طور كامل توليد كنند، اما با توجه به 
اينكه تعداد بيماران محدود است، توجيه تجارى 
براى بعضى كارخانه ها در مورد بعضى اقالم وجود 
ندارد، بويژه آنكه توليد اين مــواد نياز به فناورى 
خاص و سرمايه گذارى دارد. براى ورود اين دسته 
از غذاها قرار بر اين بود كه بخاطر گران قيمت بودن، 
با يارانه در اختيار بيماران قرار گيرد. دو سه دوره 
در ســازمان غذا و دارو موضوع مطرح شد و حتى 
توافقاتى هم صورت گرفت، اما تا اكنون نتوانسته اند 
با توجه به مشــكالت مالى اين غذاها را به صورت 
يارانه اى فراهم كنند. وى خاطرنشان مى كند:ما 
در اداره ژنتيك به طور مستمر ضمن مطرح كردن 
اين موضوع، پيگير هستيم كه اقالم مورد نياز در 

فهرست غذاهاى يارانه اى وارد شود.

نظام خيريه به كمك بيماران پى كى يو 
شتافته است

دكتر ســماوات ادامه مى دهد: بــا توجه به اينكه 
تاكنون نتوانســته ايم غذاهاى يارانه اى را به طور 
جامع و كامل توسط سازمان غذا و دارو وارد سفره 
اين بيماران كنيم، نظام خيريه اى را سازماندهى 
كرديم كه با كمك و مداخله خيرين، غذاهاى پايه 

از خارج وارد شده و در بسته بندى و با اقالم مشخص 
با نظر كارشناســان تغذيه در بيمارســتان هاى 
منتخب در اختيار بيماران گذاشــته شود. البته 
بايد سازمان غذا و دارو در اين مورد تالش نمايد تا 
حتى المقدور موانع پيش رو براى واردات اين غذاها 
را مرتفع كند. بايد موانع پيــش رو اعالم و راهى 
مناســب براى فراهم كردن غذاهاى اين بيماران 
شناســايى و با ســازماندهى همه جانبه اقدام ها 
انجام شــود.گروه ديگرى از اين بيماران هستند 
كه به نوعــى ديگر از اين بيمارى مبتال هســتند 
كه به آن نوع غير كالسيك گفته مى شود. در اين 
بيماران رژيم غذايى مؤثر نيست و داروى خاصى 
بايد مصرف شــود كه به نام تجارى قرص كووان 
معروف است. اين دارو بسيار گران قيمت است و 
هر يك عدد آن حدود 100 هزار تومان است. هر 
بيمار پى كى يو به طور متوسط به ماهيانه 45 قرص 
نياز خواهد داشت. البته حدود پنج درصد بيماران 
به اين نوع سخت مبتال هســتند. در حال حاضر 
سازمان غذا و دارو اين قرص را به صورت يارانه اى 
وارد مى كند و بيمه ها هم پوشش 97درصدى براى 
آن دارند و از محرومان در بيمارستان هاى منتخب، 
باقيمانده اين رقم دريافت نمى شــود و دارو عمًال 
رايگان در اختيار اين بيماران قرار مى گيرد و از اين 

بابت بيماران مشكل خاصى ندارند.

وظيفه سازمان غذا و دارو تأمين تمام نيازهاى 
غذايى يك بيمار نيست

ســازمان غذا و دارو مقصد بعدى ما براى پيگيرى 
اوضاع و احوال اين بيماران اســت. ســازمانى كه 
تقاضاى گفت وگوى ما با هر يك از مســئوالنش، 
با وجود پيگيرى هاى مكرر به ثمر ننشســت. اما 
يكى از كارشناســان كه مايل نبود نامى از ايشان 
آورده شود در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: سهميه 
شير اين بيماران بر اساس نســخه اى كه پزشك 
تعيين مى كند و بر اســاس فاكتورهاى سن، وزن 
و... تعيين مى شود. در همين زمينه كميته پايش 
نسخ با اعضايى كه همه اساتيد و فوق تخصص هاى 
اين رشته هستند، تشكيل شــده و در آن مصوبه 
مشخص مى شــود كه هر بيمار چه مقدار شير در 
ماه نياز دارد. مقدار شيرى كه در بدترين حالت 12 
قوطى تعيين شده است. وى ادامه داد: با افزايش 
سن، اين بيماران بايد در كنار مصرف شير، غذاهاى 
خاصى را مصرف كنند و وظيفه سازمان غذا و دارو 

تأمين تمام نيازهاى غذايى يك بيمار نيست. 

ويفر 15هزار تومان، ماكارونى 12 هزار تومان، شكالت 50 هزار تومان!

بيماران «پى كى يو» هميشه گرسنه هستند

  گروه جامعه       با حتمى شدن برگزارى «حج تمتع» 
امسال مسئوالن كشورمان برپايى عمره را نيز مشروط 
به پايبندى عربســتان به تعهداتــش در حج تمتع 

كردند.
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى ديروز با وزير ارشاد 
و نماينده ولى فقيه در حج و زيارت جلسه اى غيرعلنى 
داشتند.در اين جلســه صالحى اميرى، وزير ارشاد و 
حجت االسالم قاضى عسكر، نماينده ولى فقيه در حج 
و زيارت گزارش كاملى درباره موضوع اعزام زائران به 

حج ارائه كردند.

 ابتدا تأمين سالمت زائران
اكبر رنجبرزاده، عضو هيئت رئيســه مجلس شوراى 
اســالمى در همين خصوص گفته است: طبق روال 
معمول وزارت حج عربستان ســعودى نامه اى را به 
ايران ارسال كرده كه در موضوع اعزام زائران به حج 
در صورت آمادگى ايران، حاضر به پذيرايى از زائران 
شده؛ اما ايران نيز پاسخ اين نامه را به صورت مكتوب 
اعالم كرده و گفته است كه اعزام زائران همچنان براى 
ما مقدور نيست و بايد هيئتى در ابتدا براى مذاكراتى 
اعزام شــوند تا اقدام هاى الزم براى حفظ ســالمت 

حجاج و عزت آن ها در كشور عربستان فراهم شود.
بر اساس آنچه عضو هيئت رئيسه مجلس مى گويد، 
عربستان سعودى در ابتدا اعالم كرده كه ايران مانند 
كشورهاى ديگر در مراسم حج حضور يابد اما ايران 
اين موضوع را نپذيرفته و در نهايت عربستان سعودى 

شروط ايران براى اعزام حجاج را پذيرفته است.
رنجبرزاده يكى از شــروط ايران براى اعزام زائران به 
مراسم حج را تأمين ســالمت، عزت و حفظ امنيت 
زائران عنوان كرده و مى گويد: ايران خواستار شده كه 
نبايد هر نوع برخورد نامناســب و ناشايست با زائران 
ايرانى صورت گيرد و عربســتان موظف است از آن 

جلوگيرى كند.

 عربستان مسئول سالمت زائران
 از فرودگاه تا پايان مراسم 

وى اضافه مى كند:به دليل اينكه ايران در عربستان 
سعودى سفارتخانه ندارد، بنابراين اين كشور به لحاظ 
حقوقى و كتبى پذيرفته كه از فرودگاه تا پايان مراسم 
حج به صورت 100 درصدى سالمت حجاج ايرانى 

را تأمين كند.
بر اســاس آنچه اين نماينده مجلس مى گويد: تنها 
شرط عربســتان براى پذيرايى از زائران ايرانى اين 
است كه زائران انجام فريضه دعاى كميل را به دليل 
مســائل امنيتى و بخصوص تهديــدات داعش لغو 
كنند، آن ها عنوان مى كردند كه نگرانيم مشــكلى 

براى خودشــان ايجاد شود، 
بنابرايــن قرار شــده دعاى 
كميل را در فضاهاى دربسته 
مانند ســالن هاى تشريفات 
هتل ها انجام دهند، اما ساير 
مراســم ها نظير اعالم برائت 
از مشــركين، طبق گذشته 

و بدون وقفه انجام مى شود.
صالحى اميرى، وزير فرهنگ 
و ارشاد اســالمى كشورمان 
نيز در گفت وگو با خانه ملت 
خبر ازتوافق با سعودى ها و 
برگزارى مراســم «برائت از 
مشركين» و «دعاى كميل» 
حجاج ايرانــى در حج تمتع 
داده و گفته اســت :حجاج 
مى توانند مراســم برائت از 

مشــركين را طبق روال گذشــته در ايام حج تمتع 
برگزار كننــد، اما احتماالً مراســم دعاى كميل در 
هتل ها برگزار مى شود، هرچند مذاكره براى تغيير 

مكان اين مراسم ادامه دارد.
وى گفته است: خوشــبختانه عربســتان تاكنون 
تعهدات الزم را براى برگزارى مناســب اين مراسم 

داده و بنابراين مسير حج باز شده است.

اجازه نمى دهم مردم به 
حج بروند اگر...

ايــن در حالى اســت كه 
حجت االسالم والمسلمين 
ســيدعلى قاضى عسكر، 
نماينــده ولــى فقيه در 
امور حج و زيــارت گفته 
اســت: اگر ذره اى ناامنى 
در عربســتان عليه زائران 
ايرانــى احســاس كنم، 
اولين شــخصى هستم كه 
اجازه نخواهم داد مردم به 
حج برونــد، چون از جانب 
ولى فقيــه نماينده حفظ 

جان و شأن مردم هستم.
قاضــى عســكر كــه در 
گفت وگوى ويــژه خبرى 
ســخن مى گفت از صراحت كالم وزير سعودى در 
تأمين امنيت و عزت زائران ايرانــى گفت و تصريح 
كرد: وزير حج عربستان به صراحت اعالم كرده تمام 
امكانات انســانى و مادى را بــكار مى گيرد تا ضمن 
خوشامدگويى به زائران ايرانى، عزت، امنيت، سالمتى 
و حرمت آن ها را زمان حضور در عربستان رعايت و 

تأمين كنند.

سرپرست حجاج ايرانى تأكيد كرد: احساس مى كنم 
نظر مردم درباره حج تأمين شده است.

 وديعه گذاران حج تا شهريور 85 
به گوش باشند

حميد محمدى، سرپرست ســازمان حج و زيارت 
نيز كه خبر انتصاب حكم رياستش در سازمان حج 
و زيارت منتشر شد، گفته است: وديعه گذاران حج 
تا شهريور 85 گوش به زنگ باشند. بر اساس گفته 
وى ثبت نام اوليه حج از 23 فروردين آغاز شده كه 
وديعه گذاران بايد 10 ميليون تومان على الحساب 

پرداخت كنند. 
در فراخــوان اوليــه وديعه گذاران تــا 31 تيرماه 
ســال 85 بايد براى ثبت نام اوليه اقدام كنند كه 
در اعالم فراخوان نخســت جانب احتياط رعايت 
شــد، چون توافق ها دير انجام شــد و از وضعيت 
مسكن اطمينانى نداشتيم، اما اكنون كه توافق ها 
پيش رفته، احتمــال دارد اولويت هاى ديگرى را 

فراخوان كنيم.
بر اساس آنچه محمدى مى گويد به تناسب ظرفيت 
خالى اســتان ها اين اولويت تا شــهريور ســال 85 
فراخوانده خواهند شد. در هر حال اولويت با افرادى 
اســت كه زودتر براى ثبت نام و پرداخــت وديعه و 

تكميل مبلغ على الحساب اقدام كنند.

آنچه مى خوانيد
  رنجبــرزاده ، عضو هيئت رئيســه 
مجلــس: ايران خواســتار شــده كه 
نبايــد هر نــوع برخورد نامناســب و 
ناشايســت با زائران ايرانى صورت 
گيرد و عربســتان موظف است از آن 

جلوگيرى كند. 
  حجت االسالم والمسلمين سيدعلى 
قاضــى عســكر: اگــر ذره اى ناامنى 
در عربســتان عليه زائــران ايرانى 
احساس كنم، اولين شخصى هستم 
كه اجــازه نخواهم داد مــردم به حج 
برونــد، چــون از جانــب ولى فقيــه 
نماينــده حفــظ جــان و شــأن مردم 

هستم.

آخرين تصميمات در خصوص برگزارى حج امسال

صد حيف بر حال مصرف كننده بى پناهعربستان مسئوليت امنيت زائران ايرانى را پذيرفت
«بنده فروشــگاه موادغذايى دارم... يك قوطى ُرب را 2700 
تومان به قيمت عمده مى خرم و با 15 درصد ســود به 3100 
تومان مى فروشــم. اگر بخواهم بى انصافى كنم 3500 تومان 
مى فروشم، اما نكته اينجاســت كه قيمت مصرف كننده كه 
روى آن درج شده 5000 تومان است.» (از پيامك يك خواننده 
به روزنامه اى كه چاپ شده). به علت كم فروشى نان سنگك 
(305 گرم) در بجنورد كتبى با مدرك به تعزيرات شــكايت 
كردم. جواب را تلفنى دادند مبنى بــر اينكه نانوايى ها به نرخ 
آزاد با هر وزنى حتى 100 گرم اما با قيمت مصوب مجازند، آن 
هم به دليل اينكه هنوز با گذشت چندين سال در اتحاديه به 
جمع بندى نرسيده اند! به قول دوستى، بنده خدا گرانفروشى 
نكرده بلكه كم فروشــى كرده، تعزيرات هم با گران فروشى 

مبارزه مى كند. (از پيامكى ديگر)
دو موضوع باال حاكى از بى پناه و بى دفاع بودن مصرف كننده در 
كشورى است كه براى هيچ جنس و كاال و خدمتى ضابطه اى 
وجود ندارد و دولت و بويــژه وزارت صنعت و معدن و تجارت 
و انجمن حمايــت از مصرف كنندگان هيــچ وظيفه اى براى 

قيمتگذارى و حمايت از مردم براى خود قائل نيستند.
دولت، خود در رأس گرانفروشان قرار دارد. وزير نفت كه شركت 
ملى گاز ايران طبق قانون تأســيس آن شركت زير نظارت او 
قرار دارد از گران شــدن بهاى گاز در خراسان ابراز بى خبرى 
مى كند. شركت مخابرات هر از چند گاه به بهانه هايى بر بهاى 

گاز مى افزايد.
هر روز صحبت از افزايش بهاى نان يعنى بيشترين ماده تغذيه 
مردم است. در مقاله اى پيش از عيد نوشته بودم، بهاى گوشت 
كيلويى 40 هزار تومان شده است. چند تن از خوانندگان در 
تهران زنگ زدند و بهاى گوشت را تا 59 هزار تومان ذكر كردند. 
چون نظارت و ضابطه اى در كار نيســت و هر كس مى كوشد، 
آنچه را مى فروشــد يا عرضه مى كند، گران تر بفروشد. شبى 
شــبكه تلويزيونى در تهران از من دعوت بــه مصاحبه زنده 
كرد. تاكســى اينترنتى دنبالم آمد. وقتى مرا به مقصد رساند 
پرسيدم: آيا كرايه تاكســى را حساب كرده اند؟ جواب داد من 
نمى شناسمشان. به من تلفن كردند كه دنبال شما بيايم، آدرس 
دادند. بايد خودتان بپردازيد. گفتم چه مبلغى مى شود؟ محل 
منزل من از تلويزيون جام جم دور نيست، تلويزيون افق پشت 
محوطه تلويزيون است. جواب داد: 18 هزار تومان گفتم: چه 
خبر است؟ كرايه محل منزل من تا تلويزيون 14 هزار تومان 
است. گفت: آخر ما تاكســى اينترنتى هستيم. گفتم: شما كه 
دفتر و دستك نداريد، اجاره مكان نمى دهيد، كارمند و منشى 
و پاســخگو نداريد، 18 هزار تومان را دادم و ديگر هرگز سراغ 
اين تاكسى هاى اينترنتى را كه رانندگان آن خيال مى كنند از 
لندن و رم تشــريف آورده اند، نگرفتم. اگر سازمانى مى گويد، 
مى خواهم برايتان تاكسى بفرستم، عرض مى كنم، الزم نكرده. 

خودم تاكسى مى گيرم و مى آيم.
تنها در مورد بهاى نان و گوشت و لبنيات و تاكسى نيست كه 
به مردم اجحاف مى شود. شركت هاى واردكننده اتومبيل هاى 
خارجى هم بيداد مى كنند. بهاى يــك اتومبيل 70 ميليونى 
در خارج، اينجا به 180 تا 250 ميليون تومان مى رسد. دولت 
مى گويد، حق و حســاب را بدهيد، هر چقدر مى توانيد روى 
قيمت اتومبيل بكشــيد.هر كاال و جنسى را كه مردم مصرف 
مى كنند، دولت با همكارى سرمايه دارى حجره اى داخلى گران 
مى كند. شكايات مردم كم بضاعت را از قبض هاى برق و آب و 
مخابرات و گاز در جرايد بخوانيد. كمترين توجهى ندارند كه 
مردم فقيرتر از گذشته شده اند. حتى سر و صداى مراجع دينى 

هم درآمده است، اما دولت اين حرف ها را نمى فهمد.
دولت مشــاوران حقوقى و وكالى دادگســترى زبده ايرانى و 
خارجى ندارد تا جلوى احكام غيرعادالنه دادگاه هاى آمريكا براى 
مصادره اموال ايران را بگيرند. كشور كوچك و ناقابل لوكزامبورگ 
كه مركز پولشويى و قاچاق اســت يك ميليارد و 700 ميليون 
تومان پول ايران را بلوكه و مصادره مى كند. وزارت امور خارجه 
ايران اعالميه پرطمطراقى صادر مى كند و تمام مى شود. ماجراى 
آن مردى كه راهزنان به خانه اش وارد شدند و همسرش را مورد 
آزار و اذيت قرار دادند و او پايش را از دايــره اى كه با گچ به دور 

بدنش كشيده بودند، خارج نكرد، تداعى مى شود.
در جرايد خواندم، دولت اسپانيا از ســال 1713 ميالدى كه 
انگلســتان، جبل الطارِق هفت كيلومتر مربعى را از اســپانيا 
جدا و تصرف كرد، بر آن ناحيه كه 30 هزار نفر ميزان جمعيت 
كنونى آن است، ادعاى مالكيت دارد و با وجود اعالم استقالل 
جبل الطارق،دولت اســپانيا همچنان آنجا را بخشى از خاك 
خود مى داند. ورود از داخل خاك اســپانيا به جبل الطارق به 
قدرى دشــوار اســت و به قدرى ماليات و ترانزيت مى گيرند 
كه سياحان خارجى از ســفر از داخل اسپانيا به جبل الطارق 
منصرف مى شــوند. اخيراً هم يك رزم ناو اسپانيايى از طرف 
دريا در آب هاى نزديك جبل الطارق مستقر شده و سر و صداى 

انگليسى ها را درآورده است.
هر از چند گاه چند شيخ پير و جوان نادان اجتماع كرده، عليه 
جزاير سه گانه ايران در خليج فارس قطعنامه صادر مى كنند، 
اما دولت ايران سكوت اختيار كرده است. سخنگوى وزارت امور 

خارجه مى گويد، نخير، اين طور نيست.
چرا اين جزاير و ســاير جزاير ايران را در خليج فارس به يك 
اســتان جداگانه به نام «خليج فارس» تبديل نمى كنيد كه 
شاخ و شانه كشيدن هاى اعراب تمام شود؟ چرا جزاير را آباد و 
پرجمعيت نمى كنيد كه خفقان بگيرند؟ چرا در همه موارد اين 
همه بى تفاوت هستيد؟ چرا مردم را به حال خود رها كرده ايد؟
چرا از صبح تا شام دم از بالى قاچاق مى زنيد، ولى وزارت دارايى 
و اقتصاد با يك دستور قاطع دســتور بستن تمام اسكله هاى 
غيررسمى و غيرقانونى و گمرك هاى خارج از نظارت دولت را 
نمى دهد.چرا رفاه، اشتغال، مسكن، ازدواج جوانان را به دست 
فراموشى سپرده و با آمارهاى غلط و اغلب دروغ، سر مردم را 

شيره مى ماليد؟
چرا اينقدر ســخنرانى مى كنيد؟ چرا به كرج سفر مى كنيد و 
وقتى آمار دقيق منتشر مى شود كه خرج يك روز رئيس دولت 
و همراهان و تداركات ايشان به تصويب بودجه اى حدود يك 
ميليارد و 700ميليون تومان در شوراى شهر كرج انجاميده آن 
را تكذيب مى كنيد؟ آيا تمام آن اظهارات و بيانات امام جمعه 
كرج واهى بوده و آيا آن همه جزئيات، بى اساس بوده است. آيا 
500 ميليون تومان از بودجه شهردارى كه از مردم اخذ شده، 

خرج ناهار نشده است؟ آخر دروغ و دغل تا كى؟

يادداشت هاى ساعت 25
خسرو معتضد
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فرهنگ

رمان  تازه ترین  مهر: 
شیرمحمدی  مرجان 
بــا عنــوان »خانــه 
در  لهســتانی ها« 
نمایشگاه  ســی امین 
کتاب تهــران عرضه 
می شود.  کتاب قبلی 
این نویسنده 4 سال پیش منتشر شده است و رمان 
جدید این نویســنده و بازیگر، داستانی از 3 نسل 
است که در یک خانه زندگی می کنند.  این رمان را 
نشر »چشمه« به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
خواهد آورد.  مرجان شیرمحمدی در مقام نویسنده 
پیش از این رمان »آذر، شهدخت، پرویز و دیگران« 
را در نشر »ثالث« منتشــر کرد. همچنین وی 2 
مجموعه داستان با عناوین »بعد از آن شب« را در 
ســال ۱3۸۰ و »یک جای امن« را در سال ۱3۸3 

در نشر »مرکز« منتشر کرده است. 

شیرمحمدی در »خانه لهستانی ها« 
دهمین  فرهنــگ: 
برنامه »عصر کتاب« به 
گرامیداشت  مناسبت 
آذرتــاش آذرنــوش، 
پژوهشگر  و  نویسنده 
ادبیات عرب، یکشنبه 
با حضور تعــدادی از 
فرهیختگان و اهالی قلم برگزار می شــود.  آذرتاش 
آذرنوش 29 بهمن ۱3۱6 شمسی در قم متولد شد. 
2 کتاب  او با عناوین »موسیقی کبیر« و »فرهنگ 
معاصر عربی- فارسی« در شانزدهمین و نوزدهمین 
دوره جایزه کتاب ســال جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان کتاب های برگزیده شناخته شدند.  این برنامه 
یکشنبه سوم اردیبهشت، ساعت ۱7 در سرای کتاب 
مؤسســه خانه کتاب به نشانی خیابان انقالب، بین 
خیابان فلســطین جنوبی و خیابان برادران مظفر 

جنوبی، شماره ۱۰۸۰، برگزار خواهد شد. 

تجلیل از آذرتاش آذرنوش 
آســیه  فرهنــگ: 
و  شــاعر  حیــدری، 
عرضــه  از  مترجــم، 
»عاشقانه هایی  کتاب 
برای تروریســت« در 
بین المللی  نمایشگاه 
کتاب تهران خبر داد. 

وی گفت: »عاشقانه هایی برای تروریست« قرار بود 
سال گذشته منتشر شود اما این امر صورت نگرفت 
ولی اکنون کتاب منتشــر شده است.  او با اشاره به 
اینکه این کتاب برخالف نام خود کتابی عاشقانه یا 
اجتماعی نیست، بیان کرد: تالش کردم که مسایل 
جامعه را با استفاده از عشق به مردم منتقل کنم تا 
همه سنین، از کودک گرفته تا بزرگسال، درگیر آن 
شوند. با وجود اینکه محیط و شرایط اطراف شاعر در 
ســرودن شعر وی تأثیر بسیار دارد اما در این کتاب 
تالش شده تا به اجتماع از منظری عاشقانه نگاه شود. 

شعرهای آسیه حیدری در نمایشگاه
مجموعــه  فرهنگ:
آرش  جدیــد   شــعر 
شفاعی با نام »ترافیک 
شد.   منتشر  فرشته« 
»ترافیــک فرشــته« 
شامل 77 شعر سپید 
معاصر  شــاعر  ایــن 
می شود.  از آرش شفاعی، شاعر و روزنامه نگار متولد 
۱3۵4که دبیر ســرویس فرهنگ و هنــر روزنامه 
»قدس« است، تاکنون مجموعه  شعرهای مختلفی از 
جمله »تهران شبیه هر شب دیگر سیاه بود«، »جمعه 
خیابان ولیعصر« و »پنکه قدیمی« منتشر شده است. 
شفاعی همچنین خاطرات و یادداشت های سفر حج 
خود را چند ســال پیش با نام »سنگ در سرزمین 
آینه ها« منتشر کرده است. »ترافیک فرشته« را نشر 
»آرادمان« در ۸۵ صفحــه و با بهای 9 هزار تومان 

چاپ کرده است. 

انتشار مجموعه جدید آرش شفاعی 

کوتاه و خواندنی

ایسنا: اولین روز از همایش »سعدی و ویکتور هوگو« در مرکز فرهنگی شهر کتاب 
برگزار شد. سخنرانان این رویداد به ویژگی های مشترک 2 بزرگمرد ادبیات فارسی 
و فرانسه و تأثیری که بر اجتماع خودشان گذاشتند، اشاره کردند.  غالمعلی حداد 
عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، در این همایش گفت: از سال 6۵۵ 
که »گلستان« تألیف شده، کتاب درســی زبان آموزی و فارسی آموزی در سراسر 

قلمرو فارسی زبانان بوده است. 
»گلســتان« بقیه کتاب های ادبی درســی را کنار زد و آن ها را منسوخ کرد. این 
کتاب حتی توانست جا را برای رقیبی چون »کلیله و دمنه« تنگ کند.  او تأکید 
کرد: نقش »گلســتان« در قوت بخشــیدن به زبان و ادب فارسی در ذهن و روح 
فارسی زبانان و ایرانیان شبیه نقش شیر مادر در استحکام بخشیدن به استخوان های 
بدن اســت یعنی کسی که در ادبیات فارسی »گلســتان« را نخوانده باشد مانند 
کودکی اســت که شیر مادر نخورده باشد. اما متأســفانه امروز »گلستان« نقش 

محوری خود را در زبان و ادب فارسی از دست داده است.  

ادبیات

شباهت »گلستان« 
سعدی به شیر مادر 

ایرنا: کارشناس ســتاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی گفت: 
جشنواره ملی بازی های موبایلی ایرانی )بازی جام( با رویکرد حمایت از تولید ملی و 
توسعه دهندگان ایرانی برگزار می شود.  سیدمهدی دبستانی گفت: این جشنواره از 
۱9 فروردین ماه تا ۱9 اردیبهشت ماه با هدف ایجاد انگیزه در زنجیره تأمین بازی و 
مصرف بازی های ایرانی و آگاهی دادن به مخاطبین در ترویج بازی های ایرانی برگزار 
می شود.  این بازیساز افزود: جشنواره بازی »جام« همچنین در آگاهی خانواده  ها 
درباره بازی  های رایانه  ای مؤثر است چون مصرف درست، به موقع، در چارچوب و با 

محتوای مناسِب بازی قطعاً به رشد کودک کمک می  کند. 
این کارشــناس بازی با اشــاره به اینکه این نخستین مسابقه  بازی های ویدیویی 
تنها برای بازی  های موبایلی ایرانی راه  اندازی شــده است، افزود: در این مسابقه ۵ 
بازی موبایلی »مگنیس«، »پرسیتی«، »شاهین«، »فوتبال رانر« و »جدل بر روی 
سرعت« انتخاب شده  اند و داوطلبان شرکت در مسابقه باید در این بازی  ها با یکدیگر 

به رقابت بپردازند. 

صنایع فرهنگی 

برگزاری جشنواره »جام« 
با رویکرد حمایت از تولید 

خرده روایت ها

قفسه

امیرحسین فردی در یک نگاه 

 کامران پارسی نژاد  
در آســتانه فرارســیدن ســالگرد وفات نویسنده نام آشــنا و توانمند، 
امیرحسین فردی الزم اســت تا آثار، باورها و فعالیت های ادبی ایشان 
ارزیابی و رصد بشود.  زنده یاد امیرحسین فردی در پنجم مهرماه سال 
۱32۸ در روستای کوچک قره تپه واقع در دامنه های جنوبی سبالن به 
دنیا آمد. پدرش نظامی  بود و می بایســت در شهرهای مختلف به انجام 
مأموریت بپردازد. عاقبت، پیش از بازنشســتگی پدر، خانواده به تهران 
آمدند و در پایتخت ماندگار شــدند. بی شک حضور امیرحسین فردی 
در مســجد جواداالئمه)ع( و راه اندازی کتابخانه مسجد موجب شد تا او 
به صورت جدی وارد عرصه ادبیات داســتانی بشود و بسیاری از جوانان 
متعهد همچون شهید حبیب غنی پور را به وادی ادبیات بکشاند.  عملکرد 
و دامنه فعالیت های چشمگیر فردی در مسجد جواداالئمه)ع( که در 3۰ 
متری جی، کوچه حاجیان قرار داشــت، باعث شد تا یک جریان بزرگ 
ادبی بعد از پیروزی انقالب در حوزه ادبیات داستانی ایجاد بشود. در واقع 
امیرحسین فردی را می توان مهم ترین عامل ظهور نویسندگان متعهد 
انقالب دانست؛ نویسندگانی که بعدها در حوزه هنری پرورش یافتند و 

طالیه دار ادبیات داستانی انقالب شدند. 
او در آن سال ها »سوره بچه های مسجد« که مرتبط با ادبیات کودکان 
و نوجوانان بود را راه اندازی نمود و 6 شــماره از آن را منتشــر کرد. در 
شــهریور ســال 6۱ به »کیهان بچه ها« دعوت شد و به عنوان سردبیر، 
عهده دار هدایت قدیمی ترین نشریه کودکان و نوجوانان کشور شد. فردی 
در سال 6۸ »کیهان علمی« را راه اندازی کرد و با همکاری بزرگانی چون 
استاد احمد بیرشک جایگاه شایسته ای به اولین مجله علمی  کودکان و 
نوجوانان داد.  مدیریت مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری، عضویت در 
شورای داســتان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، عضویت در 
شورای داستان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، مسئولیت 
جشنواره انتخاب کتاب سال شهید حبیب غنی پور، مسئولیت شورای 
ادبیات داســتانی نیروی مقاومت بسیج و مدیریت کارگاه قصه و رمان 

حوزه هنری از سوابق اجرایی وی به حساب می آید. 
امیرحسین فردی انسانی مهربان، منعطف و صبور بود و همین مسئله 
جوانان را مجذوب او می کرد و خود عاملی بود تا جوانان به سمت مطالعه 
و نهایتاً داستان نویسی هدایت بشوند. داستان های فردی دارای بن مایه ها 
و مضامین بومی  هســتند. فرهنگ، باورها و هنجارهای مذهبی و ملی 
ایران در آثار او درشت نمایی شــده است. مهم ترین ویژگی آثار فردی، 
فضاسازی و فروبردن حادثه های جذاب و تأثیرگذار در مکان های خاص 
است. وی همچنین در به کار گیری واژگان مناسب و حساب شده تبحر 
داشــت. کالمش موجز و تأثیرگذار بود و بی دلیل در پی اطناب و ایجاد 
فضاهای گنگ و خســته کننده نبود. صداقت و شــفافیت فردی را به 
خوبی می توان در البه الی داســتان های او یافت. برای همین است که  
داستان های فردی تأثیرگذار هستند و مخاطب می تواند رابطه فراحسی 
با شخصیت ها و داستان ایجاد کند. از مهم ترین آثار او می توان به »سیاه 
چمن«، »اســماعیل«، »آشــیانه در مه«، »کوچک جنگلی«، »افسانه 

اصالن« و »یک دنیا پروانه« اشاره کرد.

پس از وضعیت سفید منتشر شد
فرهنگ: کتاب »پس از وضعیت ســفید« 
مجموعه ای منتخــب از خاطره نویســی از 
ســوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع 
مقدس منتشــر شــده اســت. بنیاد حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اســتان 
زنجان چند دوره جشــنواره ای به نام »سطر 
و ســنگر« برگزار کرده که در این جشنواره، 
آثار خاطره نویسی دفاع مقدس مورد بررسی 
و داوری قرار گرفته است. پس از برگزاری 2 

دوره از جشنواره، تصمیم بر این می شود که آثار ارسال شده به جشنواره 
در 2 بخش خودنوشــت و دیگرنوشت مورد بررســی کارشناسانه قرار 
بگیرد و یک نویســنده حرفه ای این آثار را بازخوانی و بازنویســی کند. 
مریم تاراسی این وظیفه را بر عهده می گیرد و مجموعه ای از خاطره های 
خواندنی را به مخاطبان عرضه کرده است. این کتاب دارای خاطره هایی 
جالب اســت که می تواند منبع جذابی برای نویسندگان داستان کوتاه 

 فرهنگ/ لیال کردبچه   فارغ از جســت وجو 
در احوال سعدی، مسافرت هایش، تحصیالتش، 
پرورانــدن  در  و هنــرش  روزگارش  حــوادث 
اعجاب انگیز زبان فارســی چه در شعر و چه در 
نثر، پرداختن به ســجایای اخالقی که در آثار او 
می بینیم، اهمیتی خــاص دارد، به ویژه اینکه با 
اندک تأملی درمی یابیم که این سجایای اخالقی، 
در پیونــد تام و تمام بــا رفتارهای اجتماعی اند، 
تاجایی که می توان جامعه ای را که این سجایای 
اخالقــی در آن رعایت شــود، مدینه ای فاضله 
دانســت که ســعدی در آرزوی آن اســت و به 
بهترین شــکل به ترســیم مختصات اخالقی و 
رفتاری ساکنان آن می پردازد. سعدی در نظم و 
نثر، پند و اندرزهای دلنشینی می گنجاند که همه 
در راستای ترویج همان سجایای اخالقی اند و باید 
آن ها را از لطیف ترین شکل های بیانی در ادبیات 

تعلیمی فارسی دانست. 

 تازیانه هوشیاری بخش مالمت
از جمله ســجایای اخالقی آثار ســعدی که آن 
را در کار کمتر شــاعر و نویســنده ای می توان 
یافت، شــهامت در بیان حقایق دربرابر حاکمان 
و قدرتمندان زمان و زاهدنمایان اســت. هرچند 
در میان آثار او قصایدی که به ســنت شــاعران 
ستایشگر سروده شده، کم نیست، اما تفاوت این 
مدایح با سایر آثار مشابه در این است که سعدی 
به رغــم دیگر گویندگان مــداح متملق، به جای 
چاپلوســی و مبالغه در اوصاف ممــدوح، غالباً 
به عنوان ناصحی دلسوز و بیم دهنده، صاحبان زر 
و زور و تزویر را به بی ثباتــی دنیا و زوال پذیری 
قدرت های مادی و بدفرجامی  ستمگران متوجه 
می کنــد و با تازیانه هوشــیاری بخش مالمت و 
نصیحت، به تأدیب ممدوحان خویش می پردازد 
و به دینداری و خداپرستی و عدالت و نیکوکاری 

دعوتشان می کند. 
در قلمرو شعر کهن فارسی، نخستین موضوعی 
کــه از لحــاظ ارزش های اخالقی اســالم، حائز 
اهمیت فراوان است، اندیشه یکتاپرستی و اعتقاد 
به توحید است که غالباً با فروتنی عابدانه توسط 

گویندگان اظهار شــده است. همچنین ستایش 
صاحبان فضیلت و معرفت و درواقع بزرگداشت 
مــکارم اخالقی و کرامات انســانی ایشــان که 
موجب تقویت و نشر ارزش های معنوی و تحکیم 
حاکمیت دانــش و اخــالق و ارزش های واالی 
انسانی در جامعه بشــری می شود، سرلوحه کار 
نگارندگان اخالق مدار قرار می گیرد. ایمان مذهبی 
و اعتقاد راسخ سعدی به مبانی دینی نیز از دیگر 
مؤلفه های سجایای اخالقی مطلوب اوست که از 
برخی قصاید غرا در باب توحید و نیز از اشعاری 
که در بزرگداشت پیامبر)ص( سروده، به روشنی 

پیداست.

 سعدی و بشارت صلح
سعدی مبشــر صلح و بشردوســتی است و در 
چشــم انداز جهان آرمانی او، بنــی آدم اعضای 
یک  پیکــر، و در آفرینش از یک گوهرند و چون 
کرامت انســانی درنظرش اهمیت فــراوان دارد، 
غایت آرزویش تفاهم میان ملت ها و از بین رفتن 

خصومت ها و کدورت هاست. 
 گرامی داشــت عقل، علم و عمل نیــز از دیگر 
مؤلفه های مهــم در آموزه های اخالقی و رفتاری 
در آثار سعدی است که در اغلب آثارش می توان 
رگه هایی درخشان از آن یافت. نیز عفت گرایی و 
نفس کشی از دیگر آموزه های مهم در آثار اوست. 
سعدی در ابیاتی نفس اماره را عامل اصلی سقوط 
آدمی می داند و صفات خردمندی، پارســایی و 
پاکدامنی را نجات بخش او از ســیه روزی معرفی 

می کند. 

آزادگی و استغنای طبع نیز که نشانه شکوفایی 
شــخصیت اخالقی و تکامل روحی انسان است، 
در جای جای آثار سعدی دیده می شود. سعدی 
اعتقاد راسخ دارد به اینکه انسان ذاتاً آزاد آفریده 
شــده و به تعبیری دیگــر دارای حریت تکوینی 
است و طبعاً از تنگ نظری ها و بردگی های فکری 
گریزان و منزجر است. به همین دلیل است که 
او در جای جای آثارش نشــانه های فراوانی دارد 
از تشــویق و دعوت به آزادگی و استغنای طبع. 
سعدی آزادگی و استغنای طبع را دربرابر آزمندی 
قرار می دهد و معتقد است که صفات رضا، ورع و 

بلندهمتی در شخص آزاده متظاهر می شود. 
سعدی شاعری استبدادســتیز است که مبارزه 
با ستم و ســتمگر را به انحای مختلف در پیش 
گرفته اســت؛ به بیان واضح تر، مبارزه با ظلم و 
ظالم در آثار سعدی که خود از جمله ستایشگران 
سالطین به شمار می رود، به شکل و زبانی خاص 

متجلی است. 
به عنوان نمونه او در باب اول گلستان)در سیرت 
پادشاهان( ضمن داستان هایی دل انگیز و آموزنده، 
استبدادســتیزی خویش را بیــان می کند، و در 
مدایحش نیز، به رغــم دیگر گویندگان متملق، 
به جای چاپلوســی و تملــق و مبالغه در اوصاف 
ممدوح، غالباً به عنوان ناصحی دلسوز و بیم دهنده، 
صاحبان قدرت را به بی ثباتی دنیا و زوال پذیری 
قدرت های مادی و سرنوشت شوم ستمگران توجه 
داده و بدین شیوه، آنان را به خداترسی و عدالت 

و نیکوکاری فراخوانده است. 

فضل فروشی ممنوع!
مفاهیمی که شــاعران و نویسندگان قدیم ایران 
با درونمایه هــای اجتماعی در آثار خویش به کار 
برده اند، متناســب با اوضاع اجتماعی و سیاسی 
زمــان بوده و اغلب بی آن کــه راه حلی برای رفع 
تبعیض و ستم های روزگار خویش نشان دهند، 
به اصول و نظام ظالمانه اجتماعی و اقتصادی عصر 
خویش اعتراض کرده اند. یورش مغول و تأثیر آن بر 
همه ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی 
عصر سعدی نیز بسیار عمیق بوده و اغلب توأم با 

بغض های فروخورده به صورت مطایبات و هزلیات 
در آثار سعدی منعکس شده است. سعدی یکی 
از معدود شاعران و نویسندگان و متفکرانی است 
که مســائل اجتماعی زمان خویــش را با بیانی 
زیبــا تصویر کرده و آن هــم به گونه ای که پس 
از قرن ها، می توان برای اغلب اشــارات و کنایات 

اجتماعی اش، مابه ازاهای امروزی یافت. 
در آثار سعدی چه نظم و چه نثر، از یک  جامعه 
طبقاتی متشــکل از ســتمگران و ستمکشان، 
گرسنگان و ســیران و... ســخن به میان آمده 
و مظالم و مفاســد حکمرانان زمــان و دردهای 
اجتماعی با شــیوه ای بســیار عالی در این آثار 
مورد بررسی قرار گرفته است، تاجایی که آثار او 
حاصل دریافت و برخوردهــای گوناگون مردی 
اندیشه ور اســت با دنیا و مسائل و دشواری های 
حیات انســان.  در آثار منظوم و منثور سعدی، 
سیاست کلی حکام و سالطین و عوامل آنان در 

امر گرفتن خراج و مالیات نشان داده شده و بیان 
چنین واقعیتی، پایگاه اجتماعی مردم آن روزگار 

را روشن می کند. 
به نظر سعدی وظیفه دولت درمورد مصرف مالیات 
و خراج، ســاختن عمارت، پل، مسجد، خانقاه و 
چاه ها برسر راه هاست و نیز معتقد است که اگر 
عامل و مأموری بر مردم ستم روا داشت، باید او را 
مجازات کرد و آنچه  را به زور گرفته، از او بازستاند 

و به مردم غارت شده داد. 
ســعدی از معدود سخن ســرایانی است که به 
هیچ وجه لفاظی و فضل فروشــی بیهوده نکرده، 
بلکه آنچه را در عالی ترین شکل زبان، بیان کرده، 
باید یک دوره کامل حکمت عملی دانست که در 
آن صاحبان قدرت را به ُحسن سیاست و دادگری 
و رعیت پروری دعوت کرده است؛ حکمتی عملی 
که پس از قرن ها، هنوز هم به کار می آید، چه بسا 

بسیار بیشتر از قبل.

به انگیزه روز بزرگداشت شاعر شیرین سخن شیراز

حکمت عملی سعدی هنوز به کار می آید

آنچه می خوانید

ســعدی اعتقــاد راســخ دارد به 
اینکه انســان ذاتــاً آزاد آفریده 
شــده و به تعبیری دیگــر دارای 
حریــت تکوینی اســت و طبعاً از 
تنگ نظری ها و بردگی های فکری 

گریزان و منزجر است

باشد.
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هــنر

با دبیر سومین دوره جشنواره »فیلم کوتاه سما« 

هنرمندان با سبک زندگی اسالمی- ایرانی ارتباط برقرار کرده اند 

ایسنا: کارگردان فیلم 
روز بخصوص«  »یک 
جز  به  کــرد:  تأکید 
شورای پروانه نمایش، 
هیچ شــخص و نهاد 
و ارگانی حق اجتهاد 
یا اظهــار نظر درباره 

اکــران یا عدم اکران یک فیلــم را ندارد.  همایون 
اســعدیان در پی اعتراض مدیرعامل بنیاد اهدای 
عضو ایرانیان به فیلمش گفت: ما در هیچ بخشی 
از فیلم »یک روز بخصوص« ادعا نکرده ایم که یک 
داستان واقعی را روایت می کنیم؛ اگرچه مدعی هم 
نمی شوم که چنین اتفاقاتی )فروش اعضای بدن و 
داللی( در ایران نمی افتد.  اینکه چنین بنیادی یا 
هر نهــاد دیگری خودش را در مرحله اجتهاد قرار 
دهد و بگوید یک فیلم اکران شود یا نشود، دقیقاً 

مشکلی است که در سینمای ما وجود دارد. 

واکنش اسعدیان به یک شکایت 
دوره   ۲ دبیــر  مهر: 
اخیر جشــنواره تئاتر 
فجر اظهــار کرد که 
تمایلــی بــه دبیری 
سی و ششمین دوره 
ندارد و  این جشنواره 
قصد دارد به کارهای 

آموزشی و پژوهشی خود در عرصه تئاتر بپردازد.
ســعید اســدی گفت: تمایلی برای دبیری سی و 
ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر ندارم و البته 
پیشنهادی هم در این زمینه به من داده نشده است. 
کار دبیری جشــنواره تئاتر فجر، کاری پرمشغله و 
پرمسئولیت است و زندگی ام را به شکلی تحت تأثیر 
قرار می دهد که دیگر نمی توانم کارهای آموزشی و 
پژوهشی خودم را انجام دهم. وی یادآور شد: ۲ سال 
گذشته خیلی زمان و انرژی گذاشتم و سال گذشته 

نیز خیلی خسته شدم.

تمایلی به دبیری ندارم
ایلنــا: ارژنـــــگ 
بازیگر،  امیرفضلــی، 
اگر  استندآپ  گفت: 
با بیان خاطــره یا با 
اجــرا و مونولوگــی 
باشد،  همراه  متفاوت 
در نهایــت باید حال 

مردم را خوب کند.  وی افزود: »استندآپ کمدی« 
واژه ای ایرانی نیست. این شیوه از اجرا بیشتر یک 
کار شخصی ا ســت. یک نفر روی سن می ایستد 
و یک نفــره اجرا می کند، مثــل تئاتر مونولوگ با 
درون مایــه کمدی. کســانی که خاطــره تعریف 

می کنند لزوماً استندآپ کمدی اجرا نمی کنند. 
وی گفت: فرق اســتندآپ کمدی با تعریف کردن 
خاطره را همیشــه باید مد نظر داشت. چیزی که 
االن در تلویزیون ما اجرا می شــود، بد نیست اما 

خاطره تعریف کردن، استندآپ کمدی نیست. 

استندآپ  با خاطره فرق دارد
شبکه  مدیر  تسنیم: 
قرآن و معارف ســیما 
ضمن اعــام آمادگی 
از ساخت و تولید فیلم 
موسی)ع(«،  »حضرت 
گفت: شبکه قرآن در 
معاونت  تأیید  صورت 

سیما آمادگی دارد تا به عنوان ناظر کیفی و محتوایی 
بــا عوامل ســازنده همکاری کند.  محمدحســین 
محمدزاده از همکاری بیش از پیش ســپاه محمد 
رسول اهلل)ص( در اجرای طرح بزرگ قرآنی »1451« 
خبر داد و گفت: مقرر شــد تا ضمن بررسی و تأیید 
در معاونت سیما، شبکه قرآن به عنوان ناظر کیفی 
و محتوایی برای ســاخت بــا عوامل فیلم »حضرت 
موســی)ع(« همکاری داشته باشد.  این تصمیم در 
نشســت اخیر جمال شــورجه کارگردان سینما و 

مسئوالن سپاه و شبکه قرآن گرفته شده است.

مشارکت در فیلم »حضرت موسی)ع(« 

چهره - خبر

تسنیم: چهارمین آیین پاسداشــت هنرمندان انقابــی )اوج هنر( در تجلیل از 3 
مستندساز انقابی: حسین شمقدری، وحید فرجی و وحید فراهانی در سازمان اوج 
برگزار شــد. نادر طالب زاده در این مراسم گفت: بچه های انقاب در عرصه مستند 
به خوبی وارد شده اند و حاال باید شاهد ورود همین نسل به حوزه ساخت فیلم و سریال 
باشیم. ما سریال سازهایی با این تفکر ارزشی کم داریم و شما هستید که می توانید 
این خأل را مرتفع کنید. در ادامه وحید فرجی به عنوان یکی از مستندسازانی که از او 
تجلیل به عمل می آمد، با اشاره به کمبودهای صنفی مربوط به مستندسازان، گفت: 
هرچند شاید این نکته درباره خود من صدق نکند ولی متأسفانه حمایت از جریان 
مستندسازی در ایران چنان که باید و شاید، انجام نمی شود و باید فکری جدی برای 
حمایت صنفی از مستندسازان انجام داد.  حسین شمقدری، مستندساز، نیز گفت: 
در یک دوره ای جریان انقاب به اســتضعاف کشیده شد. اگر این چنین نگاه کنیم، 
می توانیم بگوییم که این حرکت در هنر و فرهنگ انقاب، نوپا به حســاب می آید؛ 

حرکتی که برنامه های فراوانی برای شکست آن انجام می شود.

سینما

خأل سریال سازی را 
مرتفع کنید

پایــگاه خبری حوزه هنری: پرســتو کرمی پس از تماشــای نمایش »نوك 
مگســک زیر دشمن« اظهار داشت: نگاه نویسنده به مسائل جامعه جهانی خیلی 
دوست داشــتنی بود و قلم نویسندة نمایش و دیدگاه عظیم وی بسیار مورد توجه 
من قرار گرفت.  نمایش کمدی »نوك مگسک زیر دشمن« به کارگردانی مهدی 
رحیمی  ســده از ۲0 فروردین ماه در تماشاخانه  به روی صحنه رفته است. تاکنون 
هنرمنــدان زیادی از این نمایش دیدن کرده اند که نام پرســتو کرمی از بازیگران 
نام آشنای تئاتر و تلویزیون کشور نیز در میان آن ها است.  کرمی پس از تماشای 
نمایش اظهار داشــت: تقریباً تمام نمایش های اجراشدة سال 95 حوزه هنری را 
تماشا کردم. حوزه هنری در سال جدید جهش هوشمندانه ای در جذب مخاطب 
و انتخاب موضوع برای اجرای تئاتر داشته است. سال گذشته نمایش های اجراشده 
در حوزه هنری بیشــتر به صورت مناسبتی و با موضوعات خاص انجام می شد اما 
نمایش های سال 96 تاکنون نشان داده که حوزه هنری دید گسترده تری نسبت به 

تئاتر و مخاطب در پیش گرفته است. 

تئاتر

تغییر رویکرد حوزه 
هنری در هنر نمایش 

آخر هفته با تلویزیون

باز هم پرواز »مهاجر« در قاب شیشه ای 

هنر: شبکه های مختلف تلویزیونی برای امروز و فردا فیلم های سینمایی و 
تلویزیونی مختلفی را برای پخش در نظرگرفته اند.

شــبکه یک سیما ساعت ۲۲ امشــب فیلم ســینمایی »مهاجر« را به 
کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، پخش خواهد کرد و فردا ساعت 16 فیلم 
سینمایی »آخرین مهلت« به کارگردانی ام. سی. جی، از این شبکه پخش 
خواهد شــد. در این فیلم کوین کاستنر، هایلی اشتاینفلد وکانی نیلسن 

هنرنمایی کرده اند.

 شبکه دو 
فیلم سینمایی »کارلیتوس« به کارگردانی سیگفرید مونلئون، ساعت ۸ 
صبح امروز از این شبکه پخش می شود. همچنین فیلم تلویزیونی »قصه 
من و دوچرخه بابام« به کارگردانی فیاض موسوی، فردا ساعت ۸ از شبکه 
دو سیما پخش خواهد شد. دیگر فیلمی که از این شبکه می توانید ببینید، 
»خون بهای میلیاردی« به کارگردانی جیم گیلس پی است که فردا ساعت 

17:30 پخش خواهد شد.
همچنین فیلم سینمایی »جنگجوی درون« به کارگردانی ویکتور سالوا، 
فردا ساعت ۲3 از شبکه دو پخش خواهد شد. اسکات مکلویچز، نیک نولت 

و ایمی اسمارت در این فیلم سینمایی نقش آفرینی کرده اند.

 شبکه سه 
فیلم تلویزیونی »قاتلین پیرمرد« به کارگردانی اصغر نعیمی، امروز ساعت 
10 از شــبکه سه سیما پخش می شود. در این فیلم شاهد نقش آفرینی 

یوسف تیموری و سحر ولدبیگی خواهید بود.
همچنین فیلم سینمایی »ساتســی« به کارگردانی گوین هود، ساعت 
15  امروز از این شــبکه پخش خواهد شد. فیلم سینمایی »گاوچران ها 
و بیگانگان« به کارگردانی جان فاوروو، هم امروز ساعت ۲4 از شبکه سه 
پخش می شود که در این فیلم هریسون فورد و دانیل کریج بازی کرده اند. 
فیلم سینمایی »صورتی« به کارگردانی فریدون جیرانی، ساعت 10 فردا 
از این شبکه پخش خواهد شد. رامبد جوان، میترا حجار، فقیهه سلطانی و 

مهدی صباغی در این فیلم کمدی نقش آفرینی کرده اند.
فیلم ســینمایی »قصه ببر و شــکارچی پیر« به کارگردانی هون جانگ 
پارك، فردا ســاعت 19 از این شــبکه پخش می شــود.همچنین فیلم 
ســینمایی »موج« به کارگردانی رار اوتاگ، فردا ساعت ۲4 از این شبکه 

پخش می شود.

 شبکه چهار 
فیلم ســینمایی »به ترتیب خروج از صحنه« به کارگردانی هانس پیتر 
موالند، امروز ســاعت ۲0:30 از این شبکه روی آنتن می رود. این شبکه 
فردا هم در ساعت ۲1:30 فیلم  سینمایی »ماری کوری در جبهه جنگ« 

به کارگردانی آلین برونارد را روی آنتن می برد.

 شبکه پنج 
پویانمایی سینمایی »در جستجوی دوری« به کارگردانی اندرو استنتون، 
 ســاعت13:30 امروز از این شــبکه پخش می شود.همچنین پویانمایی 
»فوتبال دســتی« به کارگردانی خوزه کامپانا، فردا ســاعت 9 از شبکه 
پنج پخش می شود. این شبکه برای فردا پخش فیلم سینمایی »تونل« 
به کارگردانی سئونگ هون کیم را درساعت13:30 در برنامه دارد و فیلم 
ســینمایی »نهایت سرعت« به کارگردانی دیوید کوپ نیز ساعت۲0:30 

فردا از شبکه پنج پخش می شود.

 شبکه افق
فیلم ســینمایی »شــور شــیرین« به کارگردانی جــواد اردکانی، فردا 
ساعت1۸:30 از شــبکه افق پخش خواهد شد.داستان فیلم مقاطعی از 
زندگی شــهید کاوه، یکی از فرماندهان کردستان را به تصویر می کشد.
در این فیلم رضا رویگری، جواد عزتی و احمد نجفی ایفای نقش کرده اند.

 هنــر/ محمدعلی میرزایــی   هر ســال 
جشنواره ها و جایزه های سینمایی و هنری مختلفی 
در کشور برگزار می شود اما راه اندازی بسیاری از این 
جشنواره ها هدف گذاری دقیق و روشنی ندارد. به 
عبارت دیگر، جشنوار ها در کشور ما برگزار می شوند 
تا بودجه ای جذب کنند و بیشــتر یک دورهمی 
محفلی هســتند تا یک رویداد فرهنگی و هنری. 
اما جشنواره »فیلم کوتاه سما« که امسال سومین 
دوره خود را ســپری می کند، بر اساس یک ایده و 
پاســخگویی به یک نیاز ایجاد شده است. موضوع 
این جشنواره، نگاه به سبک زندگی اسامی- ایرانی 
است و دست اندرکاران آن می کوشند ضمن توجه 
به مفاهیمی چون زندگی ســاده، خانواده سالم و 
جامعه کوشــا، به دنبال تثبیت گفتمان کارآمدی 
ملی و عمل انقابی در جامعه باشند. هئیت داوران 
این دوره از جشنواره نتایج داوری هایشان را امروز 
در مراسمی که در سینما فلسطین برگزار می شود، 
معرفی خواهند کرد. مجتبی امینی، دبیر سومین 
دوره جشــنواره و مدیر مؤسســه فرهنگی هنری 
شهید آوینی، در گفت و گویی که می خوانید، درباره 

اهداف جشنواره توضیح داده است. 

 در رابطه با سومین دوره جشنواره »فیلم 
کوتاه سما« و نحوه برگزاری آن برای ما بگویید. 
سومین دوره جشــنواره در ایام هفته هنر انقاب 
اسامی و همزمان با سالروز شهادت سید شهیدان 
اهل قلم شهید سیدمرتضی آوینی با موضوع سبک 
زندگی اسامی- ایرانی، طبق سنوات گذشته شروع 
به کار کرده است. امسال دبیرخانه این جشنواره با 
توجه به فعالیت هایی که انجام داده است، با استقبال 
پرشور فیلمسازان برای حضور در جشنواره رو به رو 
شد و حدود ۲ هزار و 70 اثر به دبیرخانه جشنواره 
راه پیــدا کردنــد. 10 درصد این آثــار به بخش 
رقابتی جشــنواره راه یافتند و در 4 قالب یعنی در 
بخش های مستند، پویانمایی )انیمیشن(، داستانی 
و فیلمنامه در هفته جاری و در سالن های سینما 
فلسطین اکران شده است. همچنین سمینارهای 
تخصصی و برنامه هــای جنبی هم در کنار بخش 
اصلی جشنواره داشتیم. امســال این جشنواره 5 

محور اصلی داشته اســت که عبارتند از: زندگی 
سالم، خانواده سالم؛ جامعه کوشا، اقتصاد مقاومتی؛ 
امنیــت فراگیر، رفــاه همگانی؛ خدمت رســانی، 
کارآمدی ملــی؛ و عمل انقابی، محرومیت زدایی. 
این محورها جزو سبک زندگی اسامی هستند. در 
انتخاب آثار برای حضور در جشنواره، این 5 محور 
برایمان اولویت داشته اند. اختتامیه این جشنواره 
هم ان شــاءاهلل امروز پنج شنبه ساعت 17 در تاالر 

وحدت برگزار خواهد شد. 
نگاه ما در برگزاری جشــنواره این بود که در کنار 
بزرگداشــت نام و یاد و خاطره سید شهیدان اهل 
قلم، یک جریان مفید برای نســل نخبه فرهنگی 
کشــورمان رقم بخورد و موضوع ســبک زندگی 
اسامی- ایرانی که همه به آن پایبندند، در دستور 
کار قرار داده شود  و بتوانیم یک استراتژی تصویری 

را برای این موضوع ترسیم کنیم. 

 آیا نقطه مشــترکی بین این جشنواره 
و فســتیوال های دیگری که در طول سال 

برگزار می شود، قائل هستید؟ 

جشنواره ها فرآیندی برای ایجاد انگیزه و بستری 
برای دیده شدن نخبه های فرهنگ و هنر هستند. 
ویژگی جشنواره ســما که آن را خاص می کند، 
موضوع آن اســت و مسیری است که در سبک 
زندگی اســامی ترسیم کرده است. این موضوع 
باعث شده که این جشــنواره شاخص شود و با 
جشــنواره های دیگر به صورت مــوازی ارتباط 

نداشته باشد. 

 به نظر شما برگزاری این گونه جشنواره ها 
چه کمکی به جریان سازی در موضوع سبک 

زندگی ایرانی- اسالمی خواهد کرد؟ 
موضوعی که جشــنواره مورد توجه قــرار داده 
اســت، موضوع مهمی است. امروز سبک زندگی 
اسامی- ایرانی تحت هجمه سنگینی قرار گرفته 
و سال هاست که خانواده های ما با نفوذ فرهنگی 

که در حال حرکت و ورود به حوزه های مختلف 
است، رودررو هستند. همة ما باید حواسمان باشد 
که این فرهنگ اسامی- ایرانی که با هم عجیین  
هســتند را حفظ کنیم. بایــد مراقب فرهنگ، 
آیین ها، آداب و مرام و منش و اصول زندگی کردن 
خود باشــیم زیرا بسیاری از این آداب برگرفته از 
اسام و قرآن اســت. من امیدوارم با بستری که 
فراهم شده است، آثار تصویری که مهم ترین تأثیر 
را در بدنه اجتماع و خانواده می گذارد را طراحی و 
تولید کنیم تا بتوانیم نقشه راهی را فراهم نموده و 
پیام های خوبی را در اختیار آحاد مختلف جامعه 

بگذاریم. 

 به نظرتان این جشنواره تا چه اندازه در 
اذهان و افکار مردم تأثیر داشته است؟ 

امسال با توجه به بررسی هایی که هئیت انتخاب 
مطرح کردند، آثار از لحاظ کیفی ویژه تر شــده 
بودنــد و از جهــت محتوا و ســاختار هم غنی 
بودند. این نشــان دهنده آن است که فیلمسازان 
و هنرمندان با این موضوع ارتباط برقرار کردند و 
نسبت به این حساس شده و در حال تولید آثار 

فاخری هستند. 
ان شاء اهلل اگر جشنواره تداوم یابد و رشد کند، در 
ســال های آینده با این خط تولید آثار در جهت 
ترویج بیشــتر سبک زندگی اســامی- ایرانی 
خواهیم بود. من فکر می کنم »ســما« به عنوان 
یک جشنواره 3  ساله مسیر خود را به خوبی پیدا 

کرده است. 

 جشنواره سما چقدر فرصت را در اختیار  
فیلمسازان و هنرمندان قرار گذاشته است؟ 
این جشنواره بستر خوبی برای دیده شدن است. 
اگر در دبیرخانه سومین جشنواره حدود ۲ هزار 
اثر ثبت نام می کنند، بیانگر آن است که نخبگان 
حوزه هنر در این 4 بخش یعنی مستند، داستانی، 
پویانمایی و فیلمنامه جشنواره را جدی گرفته اند 
و این کار منجر به آن شده است که تاش ما هم 
جدی تر باشد و انرژی مضاعفی برای این موضوع 

بگذاریم. 

آنچه می خوانید

بــه گفته دبیر جشــنواره، اگر در 
دبیرخانه سومین جشنواره حدود 
2 هــزار اثــر ثبت نــام می کنند، 
نشان دهنده آن است که نخبگان 
حوزه هنــر در این 4 بخش یعنی 
در حوزه های مســتند، داستانی، 
پویانمایی و فیلمنامه جشنواره را 

جدی گرفته اند
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سراب آرزوها

خط هشدار

يك بخت سياه فرجام تنهايى و لج بازى
زن  ساقى:  طوبى  قرمز-  خط 
جوان نمى خواســت حرفى بزند 
و مى گفت اصــالً حوصله ندارم 
چيزى بگويم. اما او پس از مكثى 
كوتاه سفره دلش را باز كرد و در 
حالى كه بــه خودش بد و بيراه 
مى گفت افزود: پدرم خيلى مرا 
دوست داشت و تا كالس پنجم 
بســيار  عاطفى  رابطه  ابتدايى 

نزديكى داشــتيم. اما بزرگ تر كه شدم او توجه بيشترى به خواهر كوچولويم 
نشان مى داد و همين مسئله باعث شد احساس دلتنگى خاصى پيدا كنم.

گاهى از ســر حســادت، خواهر كوچولويم را اذيت مى كــردم و گريه اش را 
درمــى آوردم. پدر و مادرم نيز حســابى از خجالتم درمى آمدند و از او حمايت 
مى كردند. بزرگتر كه شــدم اختالف هاى من و خواهرم بيشتر شد. كم كم با 

مادرم نيز لج بازى مى كردم و حرصش را درمى آوردم.
زن جوان ادامه داد: با اين كه خودم از كرده ام پشيمان مى شدم اما نمى دانم چرا 
باز اشتباه هايم را تكرار مى كردم. در آن وضعيت بيشتر به خاله ام وابسته شدم و 
تا روزى كه او ازدواج نكرده بود تصور مى كردم يك تكيه گاه و پشتوانه قوى دارم.
ازدواج خاله ام داغ تنهايى را بر دلم نشاند. دو سه سالى گذشت. قرار بود برادر 
شــوهر خاله ام به خواستگارى ام بيايد. خيلى خوشــحال بودم و با خودم فكر 
مى كردم اگر اين ازدواج سر بگيرد دوباره به خاله ام نزديك خواهم شد. اما پدرم 

مى گفت سن دخترم كم است و به اين زودى ها او را شوهر نمى دهيم.
برادر شوهر خاله ام با دختر ديگرى ازدواج كرد و من هم در الك تنهايى خودم 
فرو رفتم. براى پدر و مادرم مهم نبود چكار مى كنم و همين كه مى ديدند آرام 

و بى سر و صدا شده ام احساس رضايت مى كردند.
زن جوان قطره هاى اشك را اززير چشم هايش پاك كرد و افزود: از طريق فضاى 
مجازى با پســرى آشنا شدم. به خواســتگارى ام آمد و همان سال اول دانشگاه 
ازدواج كــردم. البته پدر و مادرم راضى نبودند و من براى اين كه به خواســته 
دلم برسم با آنها لج بازى كردم. در دوران عقد متوجه حركات و رفتار مشكوك 
او شدم. كســى كه ابراز عالقه شديدى مى كرد خيلى زود تعهدهايش را زير پا 
گذاشت و فهميدم با زنى معتاد رابطه دارد. چون اين راه را خودم انتخاب كرده 
بودم چاره اى نداشتم جز اين كه بسوزم و بسازم. البته شوهرم قول داد اشتباه هاى 
خودش را جبران كند و دســت از اين كارهايش بــردارد. زن جوان افزود: پدر 
و مادرم رضايتى به اين ازدواج نداشــتند و پشــتيبانى خوبى از من نكردند و با 
برگزارى يك مراسم عروسى خيلى سرد راهى خانه بخت شدم. خانه اى كه بخت 

سياهم در آن مرا به بند كشيد و بهترين روزهاى عمرم را تباه كرد.
چه بگويم كه نگفتنش بهتر است. شــوهرم تعادل روحى و روانى ندارد. او به 
گوشى تلفن همراه خود معتاد است. البته اين مشكل در خانواده آنها وجود دارد. 

پدر و مادر و حتى برادر 12 ساله اش هم درگير اين اعتياد عذاب آور هستند.
بــا اين كه تازه ازدواج كرده ايم اما انگار اصالً مرا نمى بيند، فقط بعضى وقت ها 
كه احساســاتى مى شــود چند كلمه اى حرف مى زند. يك روز به خاطر اين 
رفتارهايش از او توضيح خواســتم. ديوانه شــده بود و مى گفت هر دوى مان 
بايد مشروبات الكلى و موادمخدر صنعتى استفاده كنيم. از او پرسيدم مگر تو 
موادمخدر مصرف مى كنى؟ با توجيه احمقانه اى گفت به خاطر تشديد قواى 
جنســى و سرخوشى و بى خيالى از اين مواد كه اعتيادآور هم نيستند مصرف 
مى كند. اما او از طرفى ضعف شديدى داشت. براى درمانش اقدام كرديم. نظر 
پزشك اين بود كه موادمخدر صنعتى علت ضعف جسمانى اش است. شوهرم 
حاضر نيســت اشتباه هاى خودش را بپذيرد. من نمى توانم با چنين مردى كه 
فكر فاسدى دارد زندگى كنم. وقتى تصاوير مستهجن و فيلم هاى افتضاح را توى 

گوشى اش مى ديدم اعصابم به هم مى ريخت.
سر همين مســئله جر و بحث مان باال گرفت، مى خواست خفه ام كند. حالت 
طبيعى نداشــت، از چنگ او خودم را نجات دادم. براى پيگيرى شــكايتم به 

كالنترى 30 آمده ام. ازدواج ما از لحظه اول اشتباه بود.
من در دوران مدرسه دانش آموز زرنگ و تيزهوشى بودم. متأسفانه قطع شدن 
ناگهانــى محبت هاى بى حد و اندازه پدر و مادرم نســبت به من پس از تولد 
خواهرم و احســاس تنهايى و از همه بدتر يك ازدواج غلط باعث شد اين قدر 
سرخورده و بدبخت بشوم. ديگر نمى خواهم با او زندگى كنم. پى گير كارهاى 
طالقم هســتم. زن جوان با پيگيرى كارشــناس اجتماعى كالنترى به مركز 

مشاوره آرامش پليس خراسان رضوى معرفى شد.

پايان اعتياد با قتل خانوادگى 
شــكرى:  قرمز-ميالد  خط 
خانواده اش  مادرم هميشه غصه 
را مى خــورد. هر وقت كه قورمه 
ســبزى درســت مى كرد اشك 
درون چشــمش جمع مى شد 
و مى گفت برادرم بهروز عاشــق 
قورمه سبزى است .دو خواهر و 
يك برادر ماحصل ازدواج مادر 
بزرگ و پدر بزرگم بودند.مادرم 

هميشــه به خاطر ازدواج با پدرم خدا را شكر مى كرد كه ازدواج موفقى داشته 
اســت. مادرم هميشــه مى گفت پدرش مرد ظالمى بود و توجهى به خانواده 
نداشته اينكه خودش و خواهرش ازدواج خوبى كرده اند فقط از شانس بوده و 
خدا كمكشان كرده بود اما دايى بهروزم حامى نداشت و بزرگ شدن در محله 

بد و معاشرت با دوستان ناباب مسير زندگى او را تغيير داد.
خاله ام خيلى به دايى بهروز توجه نداشــت .همسرش اجازه نمى داد به كمپ 
تــرك اعتياد برود و از دايى بهروز خبر بگيــرد اما پدرم مى گفت تا جايى كه 
مى توانيم بايــد به بهروز كمك كنيم اعتيادش را ترك كند و به زندگى دوباره 
برگردد. نزديك هاى ساعت دوازده ظهر بود، بابا براى چند روز مأموريت رفت .با 
رفتن بابا تلفن خانه به صدا درآمد .آن سوى خط دايى خبر مى داد كه فردا آزاد 
مى شود. مادرم از اين خبر خوشحال شد و فكر مى كرد ديگر دايى بهروز ترك 
كرده و شيشه نمى كشد. فردا صبح يك بسته سبزى درآورد تا براى شام يك 

قورمه سبزى جاافتاده درست كند.
شب دايى غذايش را خورد .آن شب احساس بدى داشتم. فكر مى كردم دايى 
عجيب به ما نگاه مى كند اما با خودم فكر مى كردم شــايد از اينكه معتاد بوده 
خجالت مى كشــد . نيمه هاى شب صداى بسته شــدن محكم در آپارتمان و 
ناله هاى مادرم را شنيدم. برق راهرو را كه روشن كردم با پيكر خونين مادر  رو 

به رو شدم كه خودش را تا راهرو كشانده بود.
مادرم در آخرين لحظات گفت، دايى در كمپ ترك نكرده و او در آخرين ضربات 
چاقو به من گفت، چيزى در غذايش ريخته ايم كه بدنش داغ كرده است.مادرم 
با چند ضربه چاقو قربانى توهم دايى شــد و آن قورمه ســبزى آخرين قورمه 

سبزى بود كه مادرم با خوشحالى در آزادى دايى بهروز پخت.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
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4 كشته درانحراف مرگبار 
پيكان به چپ  

خط قرمز: برخورد پيكان با پــژو در محور نورآباد به 
قائميه هفت كشته و زخمى برجاى گذاشت. 

سرهنگ احمد احمدى رئيس پليس راه شمال استان 
فــارس با اعالم اين خبر گفت: يك وانت پيكان در يك 
كيلومترى محور نورآباد به قائميه پس از برخورد با يك 

پژو پارس چهار كشته و سه زخمى برجاى گذاشت.
  رئيس پليس راه شمال در ادامه بيان كرد: كارشناسان 
پليس راه ســريعاً در محل حادثه حضور يافتند و علت 

تصادف را تجاوز به چپ وانت پيكان اعالم كردند.

گرگ كودك روستايى را 
تا 3 كيلومتر با خود برد 

خط قرمز: دكتر توكلى پزشــك معالج اين كودك با 
تشــريح اين خبر گفت: ظهر ديروز گرگ اين كودك را 
در روســتاى زواجر در دو كيلومترى شهر قيدار طعمه 

خود قرار داد.
گرگ اين كودك را ســه كيلومتر با خود كشــاند اما با 
دخالت و تالش مردم روســتا؛ گرگ محمد يك و نيم 

ساله را رها كرد.
وضعيت عمومى اين كودك رو به بهبود اســت اما براى 

ادامه مداوا به بيمارستان زنجان انتقال داده شد.

درگيرى مسلحانه در بوشهر 
رنگ خون گرفت

خط قرمز: دو جوان كه با درگيرى مسلحانه در بوشهر 
همه را به وحشت انداخته بودند، راهى بيمارستان شدند.
شــب چهارشــنبه دو پســر جوان حدوداً 30 ساله در 
روستايى واقع در كيلومتر 55 محور بوشهر-گناوه ( جاده 
ساحلى) با يكديگر به وسيله چاقو درگير شدند. درگيرى 
آن ها باالگرفت و منجر به مجروح شــدن هر دوى آن ها 

شد. 
در ادامه مأموران پاســگاه پليس منطقه به محل اعزام 
شــدند و پس از اينكه متوجه مجروحيت اين دو جوان 
شــدند نيروهاى امداد و نجات را در جريان گذاشتند و 
پس از دقايقــى نيروهاى امداد و نجات در محل حاضر 

شدند و هر دو جوان را به بيمارستان انتقال دادند.
علت درگيرى اين دو جوان هنوز مشخص نيست.

پايان سرقت هاى زنجيره اى 
مردان مسلح در كنارك

خط قرمز: دزدان مسلح موتورسيكلت در كنارك هنگام 
فرار زمينگير شدند.

سرهنگ غالم شهركى رئيس پليس شهرستان كنارك 
در تشــريح جزئيات ايــن خبر گفت: بــه دنبال وقوع 
چندين فقره ســرقت مسلحانه موتورسيكلت در سطح 
حوزه، كارآگاهان پليس آگاهى شهرستان با اجراى طرح 
مهار و تشكيل تيم هاى گشتى محسوس و نامحسوس، 
دستگيرى سارق يا سارقان را به طور ويژه در دستور كار 

خود قرار دادند. 
اين مقام انتظامى افزود: مأموران با اشــراف اطالعاتى و 
بررســى جغرافياى جرم موفق به شناســايى مخفيگاه 
سارقان شدند و پس از هماهنگى با مقام قضايى در يك 
عمليات غافلگيرانه و ضربتى دو ســارق را كه قصد فرار 

داشتند دستگير كردند. 
وى تصريح كرد: مأموران در بازرسى از مخفيگاه سارقان 
يك قبضه سالح كلت كمرى به همراه مهمات مربوطه، 
دو موتورسيكلت ســرقتى و انواع سالح سرد را كشف 
كردند. ســارقان در تحقيقات فنى پليسى به 20 فقره 
سرقت مسلحانه موتور سيكلت در جنوب استان اعتراف 
و با تشكيل پرونده مقدماتى جهت سير مراحل قانونى به 

مراجع قضايى معرفى شدند.

مردى با تفنگ شكارى
 زنش را كشت

ركنا: اختالف خانوادگى در شوشتر شليك مرگبار مردى 
به همسرش را رقم زد. سرهنگ على حاتمى رئيس پليس 
آگاهى استان خوزستان در شرح اين خبر گفت: روز 23 
فروردين امسال در شهرستان شوشتر، مردى با استفاده از 
اسلحه شكارى همسر جوان خود را به قتل رساند. رئيس 
پليس آگاهى در ادامه افزود: همسر مقتول علت و انگيزه 

خود را از قتل، اختالف خانوادگى بيان كرده است. 

مرگ دردناك راننده تراكتور 
در كوره آجرپزى 

خط قرمز: سقوط يك تراكتور در كوره آجرپزى مرگ 
راننده را رقم زد.  ســرهنگ حســين ناگهانى فرمانده 
انتظامى تايباد گفت: اين تراكتور در روســتاى خيرآباد 
به رانندگى مرد جــوان هنگام خاكبردارى به عمق 15 
مترى كوره آجرپزى سقوط كرد. وى اظهار كرد: در اين 
حادثه راننده تراكتور در دم جان باخت و جســد وى به 
پزشك قانونى منتقل شد. وى گفت: بى توجهى راننده 
هنگام حركت به عقب، علت اين حادثه اعالم شده است.

خط حادثه

خط قرمز- سعيد كوشافر: زن جوانى كه «برنده يك 
خودروى پژو» اعالم شــده بود پس از دريافت چند تابه و 

قابلمه دريافت كه سرش را كاله گذاشته اند.
ســرهنگ محمد يزدانى فرمانده انتظامــى تربت جام در 
گفت و گو با خبرنگار خط قرمز پرونده اى را تشريح كرد كه 
از يك ســو تكرارى و از سوى ديگر جالب بود، چرا كه اين 
بار كالهبرداران به دنبال راهى براى فرار از مجازات قانونى 

بودند.
وى در ادامه اظهار داشت: در ايام نوروز اتفاق جالبى براى 
زنى جوان رخ مى دهــد، او در خانه بوده كه پيامى از يك 
خــط رند دريافت مى كند، «به منظــور حمايت از كاالى 
ايرانى و تحقق شــعار ســال مبنى بر توليد و اشتغال در 
برنامه اى كه با هدف خريد كاالى ايرانى امشــب در صدا و 
ســيما به صورت زنده برگزار خواهد شد شما برنده خوش 
شانس ما در قرعه كشى خودرو پژو بوده ايد. بر همين اساس 
مشترك گرامى مى بايست مبلغ 489 هزار تومان به حساب 

واريز نماييد.»
زن جــوان با ديدن اين پيام در پوســت خود نمى گنجد، 
بالفاصله راهى اولين عابربانك مى شــود و رقم اعالم شده 

را به شماره حســاب واريز مى كند او پس از واريز وجه به 
تمام دوســتان و آشنايانش سفارش مى كند كه شب پاى 
تلويزيون بنشــينند تا از خبرى خوش مطلع شــوند، او 
مى خواهد خبر برنده شدن خودروى پژواش را اينگونه به 

دوستان و فاميل بدهد و آنها را سورپرايز كند.
باالخره شــب فرا مى رسد و برنامه شروع مى شود، مجرى 
شروع به سخن مى كند و ميهمانان برنامه هم درباره توليد 
ملى و اشــتغال سخن مى گويند، اما هيچ سخنى از برنده 
خودروى پژو به ميان نمى آيد، زن جوان كه عالقه زيادى 
به اين قبيل برنامه ها ندارد با شــوق و ذوق فراوان تا آخر 
برنامه را به دقت تماشا مى كند تا شايد در لحظات آخر نام 
او بر زبان مجرى جارى شــود، اما چنين اتفاقى هرگز رخ 
نمى دهد، برنامه تمام مى شود و زن جوان تازه مى فهمد كه 

چه كالهى سرش رفته است.
فرداى آنروز در حالى كه تماس ها و پيامك هاى خانواده و 
دوســتان زن جوان را هدف تمسخر قرار داده بود او راهى 
دادگاه شد تا از مالك خط موبايل شكايت كند، شكايتى كه 

به پليس فتا شهرستان تربت جام ارجاع شد.
پس از ثبت اظهارات زن جوان و مســتندات ارايه شده از 

سوى شــاكى، پرونده درخصوص كالهبردارى تشكيل و 
اقدام هاى پليس براى رديابى و شناسايى متهم يا متهمان 

آغاز شد.
هنوز پرونده در جريــان بود كه ترفند جالب مالكان خط 
تلفن همراه كه مى دانستند بزودى تحت تعقيب پليس قرار 
خواهند گرفت رو شد، زن جوان با جعبه اى كه چند تابه و 
قابلمه درون آن بود به مركز پليس فتا آمد و گفت كه صبح 
امروز اين قابلمه ها را كه ارزش آن كمتر از صد هزار تومان 
است از طريق پست دريافت كردم و اينگونه عنوان شده كه 
پول ها را براى دريافت اين وســايل به حساب ريخته ام در 
حالى كه قرار بود خودروى پژو به من تحويل شود و متن 

پيامك هم حاوى همين نكته بود.
در حالى كه تالش متهمان براى تبرئه خود در جريان بود 
مأموران پليس فتا پس از بررسى هاى گسترده و اقدامات 
فنى و تخصصى محل اختفاى متهمان را شناسايى كرده 
دستور قضايى صادر شد و نيابت قضايى براى مأموران صادر 

شد تا اقدام به دستگيرى متهمان اين پرونده كنند.
مأموران بالفاصله عازم پايتخت شــدند و متهمان را كه 
در شمال شرق تهران مخفى شده بودند در يك عمليات 
ضربتى و غافلگيرانه بازداشــت كردند، اين در حالى بود 
كــه متهمان كه دو مرد 24 و 26 ســاله بودند اتهامات 
وارده را انكار مى كردند، اما وقتى در مقابل مســتندات 
و شــواهد قرار گرفتند لب به سخن گشودند و اعتراف 
كردند كه با جعل و نصب عنوان مجرى صدا و ســيما و 
ارسال پيامك هاى فريبنده به شهروندان در سراسر كشور 
اقدام به اغفال شهروندان كرده و از اين راه درآمد كسب 

مى كردند.
اين در حالى اســت كه به طور قطــع اين افراد با همين 
شگرد و شيوه اقدام به كالهبردارى هاى ديگرى هم كرده 
و بررســى درباره اتهامات و جرايم ديگر اين مردان جوان 

ادامه دارد.
سرهنگ يزدانى فرمانده انتظامى تربت جام به شهروندان 
توصيه كرد كه فريب وعده هاى شــيرين و توخالى اين 
قبيل پيامك ها را نخورند و قبل از هر گونه اقدام يا واريز 
وجه از صحت و سقم منبع ارسال كننده پيامك مطمئن 

شوند.

كالهبردارى با قابلمه

 خط قرمز: عمليات جســت وجو براى پيدا كردن جسد 
شهيد پليس در رودخانه بهمن شير در حالى ادامه دارد كه 
متهم تحت تعقيب پليس دستگير شد و ادعا مى كند كه 

مأمور جوان شنا بلد نبود و من بى گناهم. 
مأموران كالنترى 18 آبادان براى دستگيرى متهم تحت 
تعقيب و ســابقه دار در منطقه 20 مترى ذوالفقارى وارد 
عمل شدند و زمانى كه پاى در مخفيگاه وى گذاشتند اين 
ســارق حرفه اى با ديدن مأموران با استفاده از نى زارهاى 

اطراف خانه اش پا به فرار گذاشت.
مأموران در ادامه به تعقيب اين سارق حرفه اى رفتند و با 
استفاده از قانون بكارگيرى اسلحه اقدام به تيراندازى هوايى 
كردند كه در اين لحظه يكى از مأموران كالنترى 188 به 
نام ميثم ميرزايى منش به طرز مرموزى به داخل رودخانه 
بهمن شير ســقوط كرد و سارق حرفه اى توانست در اين 

لحظه از دست مأموران فرار كند.
در اين لحظه تيمى از مأموران امدادى و آتش نشــانى و 
غواصان براى نجات گروهبــان ميرزايى منش وارد عمل 

شدند.
با گذشت ساعت ها جست و جو براى پيدا كردن اين مأمور 

پليس هيچ ردى از وى به دست نيامد. 
گفتنى اســت اين مأمور جــوان كه به تازگى در شــهر 
كوهدشت استان لرستان به عنوان درجه دار در استخدام 
پليــس درآمد و پس از گذراندن 6 ماه دوره آموزشــى در 
كالنترى 188 آبادان مشــغول به كار شــده بود به درجه 

شهادت رسيده است.
در حالى كه جســت وجوها ادامه داشت تيمى از مأموران 
به دســتور سرهنگ همت على تركرانى جانشين فرمانده 

انتظامى آبادان براى دستگيرى ســارق فرارى وارد عمل 
شــدند تا اينكه مأموران در گام نخست به سراغ خانواده 

وى رفتند.
خانواده سارق فرارى زمانى كه متوجه شدند پسرشان باعث 
شهادت مأمور جوان شده است مخفيگاه وى را در شهرك 
ميثاق لو دادند و خيلى زود تيم هاى ويژه پليس مخفيگاه 

اين متهم را تحت نظر قرار دادند.
در اين مرحله مأموران براى دستگيرى محسن كه معروف 
به روماريو اســت وارد مخفيگاهش شدند كه اين متهم با 
ديدن مأموران با چاقويى كه در دســت داشــت شروع به 

خودزنــى كرد تا راهى براى فرار پيــدا كند اما مأموران با 
تيزهوشــى و عملياتى غافلگيرانه اين جــوان را زمينگير 

كردند.
درحالى كه چند تن از شــاهدان ماجرا ديده اند كه متهم 
فرارى و مأمور پليس با هم درگير شده بودند، محسن ادعا 

مى كند كه مأمور جوان شنا بلد نبوده و من بى گناهم.
بنا به اين گزارش، متهم براى تحقيقات بيشتر در اختيار 
مأموران پليس استان خوزستان قرار گرفته است و عمليات 
جســت وجو براى پيدا كردن جسد مأمور جوان همچنان 

ادامه دارد.

دستگيرى «روماريو» پس ازشهادت پليس جوان در آبادان

خط قرمز: مرد طاس كه با كاله گيس تغيير چهره 
داده و به بانك ايران  زمين دســتبرد زده بود، اعتراف 

كرد.
           اين متهم ميانســال به نام حســن، ساعت 
30 و 13 دقيقه 17 اسفند سال گذشته با گذاشتن 
كاله گيس بر ســرش خود را به شــكل پيرمردى 
گريم كرد و به بانك ايران زمين، شــعبه شريعتى 
دســتبرد زد. با اطالع ســرقت به پليس، تيمى از 
مأموران راهى محل شــده و متهم را در حال فرار 

بازداشت كردند.
در بازرســى از متهم، پول ها، يك قبضه سالح و كاله 
گيس كشف شد. سارق مسلح بانك با دستور قاضى 
نصرتى، بازپرس شعبه اول دادسراى ناحيه 34 تهران 
براى ادامــه تحقيقات به اداره يكــم پليس آگاهى 
تهران منتقل شــد، اما متهم در جريان بازجويى ها 
ســكوت كرد. اين درحالى بود كه تحقيقات پليسى 
نشان مى داد ردپاى اين متهم در ماجراى سه سرقت 

مسلحانه از بانك هاى ديگر ديده شده است. 
بررسى  ها نشــان مى داد كه متهم پيش از اجراى 
نقشه ســرقت ها، در اطراف بانك ها لباس هايش را 
عوض مى كرده، نقاب بر چهره مى زده و با گذاشتن 
كاله گيس بر سرش وارد بانك ها شده و با جا زدن 
خود به عنوان پيرمرد ســرقت ها را انجام مى داده 

است.
بازجويى ها از متهم ادامه داشــت تــا اين كه او با 
گذشت 43 روز از دستگيرى سرانجام ديروز سكوت 
خود را شكســت و به دستبرد از بانك ايران  زمين 
اعتراف كرد، اما درباره ســرقت از ســه بانك ديگر 

سكوت كرد.
متهم در اعترافاتش گفت: من در يكى از كشورهاى 
اروپايى درس خواندم. مدرك مهندسى نرم افزار دارم. 
حتى زمانى كه به ايران بازگشــتم شركتى راه اندازى 
كردم و تعدادى كارمند داشتم. شرايطم خوب بود تا 
اين كه آپارتمانى ورثــه اى را خريدم و 200 ميليون 
تومان پرداختم كه معلوم شد وارثان ماليات ملك را 
نپرداخته اند و ملك بايد توقيف شود كه اين موضوع 
باعث شد سرمايه ام را از دست بدهم. بعد از مدتى هم 

ورشكست شدم.
وى افزود: با همســرم اختالف پيــدا كردم و او قصد 
جدايى داشــت و مهريــه اش را اجرا گذاشــته بود. 
سرانجام تصميم به سرقت از بانك گرفتم. كاله گيس 
بر ســر گذاشته و با تغيير چهره، خودم را پيرمرد جا 
زده و مسلحانه به بانك دستبرد زدم و با سرقت پنج 

ميليون تومان قصد فرار داشتم كه بازداشت شدم.

مرد طاس كه با كاله گيس تغيير چهره 
داده و به بانك ايران  زمين دســتبرد زده بود، اعتراف 

سكوت كرد.

نمايش دزد تلويزيون 
بيمارستان هاى 

زاهدان تمام شد

خط قرمز: يــك مرد كــه تلويزيونى را از 
بيمارســتانى در زاهدان به سرقت برده بود 

دستگير شد. 
ســرهنگ ابراهيم مالشاهى رئيس پليس 
آگاهى سيســتان وبلوچســتان گفت: با 
توجه به وقوع ســرقت از چند بيمارستان 
و اداره در شهر زاهدان بررسى موضوع به 
طور ويژه در دستور كار كارآگاهان پليس 

قرار گرفت.
وى افزود: مأموران پليــس پس از هفته ها 
اقدامات شــبانه روزى يك متهم سابقه دار 
را شناســايى كــرده و او را بــه همراه يك 
دستگاه تلويزيون مسروقه متعلق به يكى از 

بيمارستان هاى زاهدان دستگير كردند.
اين مقام انتظامــى تصريح كرد: متهم در 
تحقيقات تخصصــى كارآگاهان پليس به 
پنج فقره سرقت از بيمارستان هاى دولتى 
زاهدان اعتراف كرد و مأمــوران در ادامه 
ضمن كشف اموال مسروقه 6 متهم ديگر 
را به اتهام خريد اموال مســروقه دستگير 

كردند. 

برندگان خودروى پژو  نقره داغ شدند



خط ديدگاه

خط خبر

شليك انتقام به سرنوشتى كه سوخت!
خط قرمــز- تدينى راد: وقوع 
چند درگيرى و نزاع دسته جمعى 
از ابتــداى امســال نگرانى براى 
دست اندركاران توليد، برقرارى و 
تحكيم نظم و امنيت عمومى به 
وجود آورده است. درگيرى هايى 
كه به گفته فرمانــده انتظامى 
خراسان رضوي بيشتر به خاطر 
مشــاجره هاى لفظى ناشــى از 

ضعف مهارت هاى مهم حل مســئله رخ داده است. اين نكته در بررسى پيش 
بينانه براى پيشگيرى از وقوع چنين درگيرى هاى خطرناكى بسيار حائز اهميت 

بوده و نيازمند نگاه جدى به ماجراى پيشگيرى آگاهانه در اين زمينه هستيم.
پليس چند نفر از عامالن اين درگيرى ها را دستگير و به مراجع قضايى معرفى 
كرده است. اما آنچه در روند پيگيرى قضايى و رسيدگى به اين پرونده ها نيز 
مى تواند نكته اى اساسى باشد اين كه طرفين درگيرى همچنان درصدد دفاع 
از رفتار و كردار خود و به نوعى توجيه عملكردشــان هســتند. در اين رابطه 
مســئوليت پذيرى براى پيشــگيرى از وقوع درگيرى هاى خيابانى از اهميت 

ويژه اى برخوردار است. 
بى شــك نهاد خانواده به عنوان كارگاه انســان سازى نقش مؤثرى در تربيت 
صحيح فرزندان و آموزش مهارت هاى اساسى زندگى به آنان دارد. اولين گام در 
مسير تربيت فرزندان اين است كه پدران و مادران خود الگويى شايسته از صبر 
و متانت براى كودكان و نوجوانان باشند. متأسفانه فاصله هاى عاطفى و شكاف 
عجيب و غريبى كه شبكه هاى مجازى در فضاى احساسى و عواطف افراد در 
خانواده ايجاد كرده نوعى بى حوصلگى و كالفه بودن و سردرگمى براى اعضاى 
خانواده به وجود آورده و آنان را در شــرايطى قرار مى دهد كه كمتر براى هم 
ديگر وقت بگذارند؛ به حرف هاى هم ديگر گوش بدهند و راز دار و پشتيبان و 
نقطه تكيه گاه يكديگر بشوند. اگر خانواده در اين زمينه كم كارى كند و يا به 
مسئوليت هاى خطير خود در فرزند پرورى صحيح توجهى نشان ندهد سيستم 

آموزشى نيز با بحران مواجه مى شود. 
اينجاســت كه كودكان و نوجوانان درس مى خوانند و نمره قولى مى گيرند و 
حتى پا به دانشــگاه مى گذارند اما از آن اســتحكام و روحيه قوى كه بتواند با 
مســائل و فراز و نشيب هاى زندگى، مواجهه درســت و منطقى داشته باشد 
برخوردار نخواهند بود. به گفته كارشناسان فن با اين وضعيت فرد در انتخاب و 
تصميم گيرى خود دچار مشكل خواهد شد و بيشتر به انتخاب هاى احساسى 
و هيجانى دســت خواهد زد. اين كه ديگر نهادهاى اجتماعى، رفاه و مســئله 
اقتصاد و موضوع هاى مختلف نيز در باال بردن آســتانه صبر و تحمل افراد در 
جامعه نقش حساس و مهمى دارند در جاى خود قابل بررسى است، اما اينكه 
نقــش نهاد خانواده چقدر مهم بوده و خواهد بود نكته اى قابل تأمل و نيازمند 

مطالعه جدى تر است. 
بى هيج ترديد در ســاده ترين كارو بهترين نگاه به اين مسئله بايد به آموزش 
صحيح و نهادينه ســازى اعتقادها و باورهاى دينى (فارغ از سخت گيرى هاى 
غيرمنطقى و تعصب هاى خشــك و بى روح) در جمع خانواده توجه بيشترى 
داشــته باشيم كه اين خود گام مؤثرى در ســاختن روحيه و شخصيت افراد 
به حســاب مى آيد. بدون هيچ تعارفى نيازمند اهتمام جــدى براى آموزش 
مهارت هاى اساسى زندگى و باال بردن آستانه صبر و تحمل افراد در جامعه خود 
با اســتفاده از شيوه ها و روش هاى مختلف و متنوع و همراه با نيازسنجى هاى 

به روز هستيم.
هميشــه درگيرى هاى ســاده خيابانى و همچنين نزاع هاى دسته جمعى با 
سروصدا و هياهوهاى پوشالى و خط و نشان كشيدن براى همديگر تمام نمى 
شــود، هميشه افرادى نيستند كه جلو بيايند و دست مان را بگيرند و ما را از 
صحنه نزاع دور كنند. هميشه نمى شود گفت: «مى خواستم از طرف مقابل زهر 

چشم بگيرم و او را سر جايش نشاندم و...».
وقوع يك درگيرى در مشهد كه از مشاجره پسرى جوان با يك پيرمرد بر سر 
محل پارك خودرو آغاز و منجر به چاقوكشى و مرگ يكى از اين دو شد، خود 
مى تواند فارغ از يك خبر حادثه اى، تلنگرى جدى براى همه خانواده ها باشد. 
در روزهاى گذشته، وقوع درگيرى ديگرى نيز در مشهد منجر به قتل جوانى 
19 ساله شد. براساس شــواهد موجود گويا اين پسر جوان با فردى ناشناس 
بر ســر اختالف حساب درگير شده كه با اوج گيرى خشم وعصبانيت اين دو، 
طرف مقابل با استفاده از اسلحه شكارى و تيراندازى او را از ناحيه شكم مورد 
اصابت گلوله قرار داده اســت. پسر جوان بالفاصله به بيمارستان انتقال يافت. 
اما تالش پزشــكان بى نتيجه بود و دفتر زندگى اش براى هميشه بسته شد. 
اگرچه تحقيقات پليسى درباره اين دو پرونده و كشف علت و چرايى وقوع اين 
درگيرى هاى منجر به قتل ادامه دارد؛ اما نكته اى كه نبايد از نظر دور كنيم اين 
است كه پليس و دستگاه قضايى به وظيفه خود عمل مى كنند، ولى آيا با پليسى 
ديدن اين گونه مسايل اجتماعى مى توانيم فرهنگ احترام به حقوق اجتماعى و 
آموزش مهارت هاى ارتباطى و حل مسئله را در جامعه خود نهادينه سازيم؟ چه 
خوب است كه هر يك از ما به وظايف خود عمل كنيم تا از وقوع چنين وقايع 

تأسف بارى پيشگيرى آگاهانه و هدفمندى به عمل آيد.

13

وانت دزد باغ ويالها 
در كالنترى به گل نشست

خط قرمز: سارق اموال باغ ويالهاى حومه مشهد در حال 
حمل اموال مسروقه به دام مأموران پليس افتاد. فرمانده 
انتظامى مشهد با اعالم اين خبر به خبرنگار ما گفت: به 
دنبال وقوع چند فقره ســرقت از بــاغ ويالها در منطقه 
ييالقى عارفى در اطراف مشهد، رسيدگى به موضوع در 

دستور كار مأموران كالنترى 32 طرق قرار گرفت.
سرهنگ محمد بوستانى افزود: مأموران كالنترى طرق با 
توجه به جغرافياى زمانى و مكانى سرقت ها، گشت هاى 
هدفمندى را شروع كردند كه سرانجام سه شنبه شب به 
يك خــودروى وانت مزدا كه در يكى از محورهاى فرعى 

منطقه در حال حركت بود، مشكوك شدند. 
اين در حالى بود كه راننده وانت با ديدن مأموران پا روى 
گاز فشرد و اقدام به فرار كرد كه مأموران پليس با استفاده 
از عاليم هشدار دهنده اين خودرو را متوقف كردند. وى 
گفت: در بازرسى از وانت تعداد زيادى لوازم مسروقه كشف 
شد و راننده آن كه جوانى 32 ساله به نام على مى باشد، 
در بازجويى هاى اوليه به سرقت لوازمى شامل موتور برق، 
ظروف آشپزخانه، ادوات باغبانى و پنج تخته پتو از يكى از 

باغ ويالهاى منطقه عارفى اعتراف كرد. 

دزد خانه هاى قوچان مسافر 
زندان شد

خط قرمز: مأموران پليس قوچان با دستگيرى يك سارق 
حرفه اى منزل در اين شــهر، معماى دستبرد به 6 واحد 
مسكونى را حل كردند. به گفته فرمانده انتظامى قوچان 
روز سه شنبه در پى دريافت گزارش سرقت همزمان از دو 
منزل مسكونى در محدوده شهرك امام رضا(ع) اين شهر، 
با توجه به حساسيت موضوع تيمى از مأموران تجسس 

كالنترى 11 بالفاصله وارد عمل شدند.
ســرهنگ رضا قدمگاهى افزود: اين مأموران پس از حضور 
در محل و بررسى اظهارات مالباختگان و آثار به جاى مانده 
در محل سرقت ها به فردى سابقه دار كه در زمان سرقت در 
محل تردد داشــته مظنون شدند. آن ها پس از جمع آورى 
مستندات و ادله كافى درخصوص دست داشتن اين مجرم 
سابقه دار در سرقت هاى موردنظر با هماهنگى مقام قضايى او 
را در حال استراحت در مخفيگاهش به دام انداختند. رئيس 
پليس قوچان ادامه داد: در بازرسى مخفيگاه اين متهم بخشى 
از اموال به سرقت رفته از منازل شاكيان پرونده كشف شد 
و متهم 34 ســاله كه وحيد نام دارد ناچار به اعتراف شد و 
گفت كه عالوه بر سرقت از اين دو منزل به چهار منزل ديگر 
در محدوده شهرك امام رضا(ع) نيز دستبرد زده است. اين 
متهم سپس اضافه كرد كه بخشى از اموال مسروقه را به دو 
نفر مالخر فروخته است كه در پى اعترافات او هر دو مالخر 
نيز توسط مأموران پليس دستگير شدند و از آنان پنج حلقه 

انگشتر طالى مسروقه به دست آمد. 

له شدن كارگر شهردارى 
زيرچرخ هاى كاميون 

خط قرمز: بى احتياطى راننده كاميــون ،جان كارگر 
شهردارى مباركه را گرفت . 

اين كارگر 44 ساله سازمان پارك ها و فضاى سبزشهردارى 
مباركه در كنار دستگاه فوتبال دستى مشغول كار بود كه 
بر اثر بى احتياطى و دنده عقب گرفتن راننده كاميون، ميله 
فوتبال دستى در سينه وى فرو رفت و جان او را گرفت .

در اين حادثه كارگر آسيب ديده دچار ايست قلبى شد كه 
متأسفانه تالش گروه هاى امداد و نجات هم بى ثمر ماند.

پرونده اين راننده متخلف براى بررســى هاى بيشــتر به 
مراجع قضايى تحويل داده شد. 

ردزنى كوسه سرباز كش پس 
از 23 سال فرار

خط قرمــز: پليس بين الملل در تعقيب مرد شــرورى 
معروف به كوسه است كه در جريان درگيرى با مأموران 
در شرق كشــور سربازى را به شهادت رسانده است. اين 

قاتل فرارى 23 سال است كه زندگى مخفيانه دارد. 
مأموران انتظامى ســال ها قبل ردپاى مرد شرورى را در 
شــرق كشور به دســت آوردند كه نشان مى  داد او متهم 
سابقه دارى اســت كه از چندى پيش هم تحت تعقيب 
پليس بوده و در زمينه شرارت و قاچاق مواد مخدر فعاليت 
دارد. مأموران در جســت وجوى ايــن قاچاقچى بودند تا 
اين كه 27 آذر 73 آخرين مخفيگاه او را شناسايى كردند.

مأموران بــا هماهنگى قضايى براى دســتگيرى او وارد 
عمل شدند كه متهم از مخفيگاهش فرار كرد و مأموران 
بــه تعقيبش پرداختند. در جريــان اين تعقيب و گريز، 
شــرور مسلح به سمت مأموران شليك كرد و آنها نيز به 
تيراندازى متقابل پرداختند و با اخطار به متهم فرارى از او 
مى خواستند كه تسليم شود، اما وى همچنان به فرارش 
ادامه داد تا اين كه در ادامه اين تعقيب و گريز متهم مسلح 
به سمت مأموران شليك كرده و منجر به شهادت سرباز 
جوانى شــد. از آن زمان قاتل مسلح از نظرها پنهان شد 
و جســت وجوى پليس براى يافتــن او بى نتيجه ماند. با 
گذشت 23 ســال از جنايتى كه شرور مسلح معروف به 
كوسه انجام داده بود، مأموران رد او را در يكى از شهرهاى 

كشور پاكستان به دست آوردند.

خط شهرستان ها
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خــط قرمز - مهدى كاهانى مقدم: ســه جوان تبعه 

افغانســتان كه پنجشنبه شب گذشــته جوان 19 ساله 

هموطن خود را در مقابل آرايشگاهى در خيابان حر مشهد 

به ضرب گلوله كشته بودند، روز گذشته در حضور قاضى 
ويژه قتل به بازسازى صحنه جنايت پرداختند.

به گزارش خبرنگار ما اين سه جوان كه 25 تا 28 ساله و 

برادر هستند، ساعت حدود 20 پنجشنبه بيست و چهارم 

فروردين ســوار بر موتور ســيكلت به خيابان حر 13 در 

شهرك شهيد رجايى مشهد رفته و در مقابل آرايشگاهى 

مردانه با شليك گلوله شكارى به شكم جوان 19 ساله و 

نيز وارد آوردن ضربات متعدد شمشير، او را به قتل رسانده 
و از محل متوارى شدند.

بررسى هاى مقام قضايى در محل نشان مى داد جوان 19 

ساله (مجتبى - غ) به همراه پسرخاله اش براى پيرايش 

در نوبت بودند كه پسرخاله او براى انجام كارى از آرايشگاه 

خارج شــد. در همين هنگام زنگ تلفن مجتبى به صدا 

درآمد و او در حالى كه به تلفنش پاسخ مى داد، از آرايشگاه 
خارج شد.

زمانى كه مجتبى مشغول پاسخگويى به تلفن در مقابل 

آرايشــگاه بود، ناگهان 3 جوان موتورســوار در مقابل او 

توقف كردند و يكى از ترك نشينان موتورسيكلت سالح 

شكارى اش را به سوى او نشانه رفت و شليك كرد. وقتى 

مجتبى غرق در خون نقش بر زمين شد، ترك نشين ديگر 

موتورسيكلت، با يك شمشير به سوى پيكر غرق در خون 
وى حمله ور شد و ضرباتى را بر سر و بازوى او وارد كرد.

اين سه برادر كه با تالش گسترده مأموران كالنترى شهيد 

باهنر و كارآگاهان پليس آگاهى خراسان رضوى زيرنظر 

مســتقيم قاضى على اكبر احمدى نژاد، در كمتر از 24 

ســاعت از ارتكاب جنايت دستگير شدند، در بازجويى ها 

به ارتكاب قتل مجتبى- غ بــه خاطر اختالفات ديرينه 
خانوادگى اعتراف كردند.

آنها روز گذشته به محل ارتكاب جنايت انتقال يافتند تا 

در مقابل دوربين قضايى و در حضور قاضى ويژه قتل عمد 

دادگســترى مشهد، جزئيات جنايتى را كه مرتكب شده 
اند، شرح دهند.

برادر بزرگتر كه جوان 28 ساله و نعيم  نام دارد، در برابر 

قاضى احمدى نژاد كه از وى خواست جز حقيقت چيزى 

نگويد، چرا كه اظهاراتش در دادگاه عليه او استفاده خواهد 

شد؛ به صراحت شليك گلوله را پذيرفت و گفت: از حدود 

دو سال قبل، كينه قديمى بين ما و مقتول و برادرش به 

خاطر «نگاه چپ» به وجود آمده بود، آن زمان درگيرى ما 

به خاطر مسائل بيخودى آغاز شد و چندين بار به كتك 
كارى و حتى شليك گلوله انجاميد.

او بار ديگر آثار جراحت روى پايش را به مقام قضايى نشان 

داد و اضافه كرد: حدود يك سال قبل مجتبى و برادرش 

كه هموطن ما هستند، با شليك گلوله از سالح شكارى مرا 

مجروح كردند. در يكى ديگر از درگيرى ها هم مجتبى با 

شمشير به سر برادرم حبيب زد كه ما هم شكايت كرديم.

اين جوان 28 ســاله افزود: اگرچه با دخالت و وســاطت 

بزرگترها ما با يكديگر آشــتى كرده بوديم اما اين كينه 

قديمى همچنان شــعله ور بود تا اين كه من و برادرانم 

هركدام 20 هزار تومان داديم و از يك فرد افغانى ســالح 

شــكارى به مبلغ 100 هزار تومان خريديم تا از مجتبى 

زهرچشــم بگيريم! روز پنج شــنبه كه فهميديم او در 

خيابان حر 13 حضور دارد، بالفاصله اسلحه و شمشير را 

برداشتيم و سوار بر موتورسيكلت به سراغ او رفتيم. وقتى 

موتورسيكلت آپاچى او را مقابل آرايشگاه ديديم، بالفاصله 
توقف كرديم كه ناگهان او از آرايشگاه بيرون آمد. 

در اين هنگام من اسلحه را برداشتم و به سوى او شليك 
كردم.

دراين مراســم حبيب، برادر كوچكتر نيز اعتراف كرد كه 

به تالفى شمشــير خوردنش از مجتبى در درگيرى هاى 

گذشــته، آن روز پس از نقش بر زمين شدن مجتبى با 

شــليك گلوله نعيم، او نيز با شمشير چند ضربه به سر 

و بــازوى وى وارد كرده و ســپس با نشســتن بر ترك 

موتورسيكلتى كه برادر ديگرشان (رحيم) رانندگى آن را 
برعهده داشته از محل گريخته اند.

على اكبر احمدى نژاد، قاضى شــعبه 208 دادســراى 

عمومى و انقالب مشــهد، در حاشــيه بازسازى صحنه 

جنايت گفت كه اين ســه برادر افغانى هم اكنون با قرار 

بازداشت موقت در اختيار كارآگاهان اداره جنايى پليس 
آگاهى استان قرار دارند.

براى بازسازى صحنه قتل مرد خارجى در آرايشگاه

سه برادر افغان به محل جنايت خونين بازگشتند

زن شيطان صفت شوهرش را زنده زنده 
به آتش كشيد 

ركنا: رابطه پنهانى با مرد همســايه جنايت تلخى را رقــم زد، زن جوان در 
تحقيقات پليسى به قتل همسرش با همدستى اين مرد اعتراف كرد. 

رئيس كل دادگسترى خراسان شمالى از دستگيرى زن و مردى كه با همدستى 
يكديگر مرد جوان را به قتل رســانده و جســد ســوخته اش را در دره اى در 

شهرستان بجنورد رها كرده بودند خبر داد.
حجت االســالم والمسلمين قدرتى گفت: چندى قبل با شكايت زن جوان كه 
همسرش به يكباره ناپديد شده اســت موضوع در دستور كار مأموران نيروى 
انتظامى قرار گرفت. به دنبال شكايت زن ، مأموران جست وجو براى يافتن مرد 

گمشده را آغاز كردند.
وى افزود: پس از كشــف جسد سوخته مأموران متوجه شدند جسد متعلق به 
مردى است كه چندى قبل خبر گم شــدن او را اطالع داده بودند، تحقيقات 
مأموران پليس براى يافتن قاتل يا قاتالن آغاز شــد و همسر مقتول به عنوان 
اولين مظنون اين حادثه مورد بازجويى قرارگرفت كه پس از تحقيقات فنى و 

پليسى به جرم خود اعتراف كرد.
اين مقام قضايى در استان اضافه كرد: اين فرد پس از برقرارى ارتباط نامشروع 
تصميم به قتل همســرش مى گيرد . پس از اينكــه 40 قرص آرامبخش به او 
مى دهد وى را به حالت بيهوش در صندوق عقب خودرو مخفى و جســد را با 

هيزم به آتش مى كشد و به دره مى اندازد.
رئيس كل دادگسترى استان خراسان شمالى ادامه داد: جسد براى تحقيقات 
بيشــتر به پزشكى قانونى منتقل مى شــود و دو متهم پرونده دستگير و روانه 

زندان شده اند.

خط قرمز- سعيد كوشــافر: زن جوان وقتى شنيد كه 
برخى از عكس هاى خصوصى اش به صورت مجازى به همراه 
مطالب توهين آميز در فضاى مجازى منتشر شده است دچار 
شــگفتى شد، او از خودش خاطرجمع بود نه اين عكسها را 
براى كســى ارسال كرده بود و نه با كسى رابطه يا دشمنى 

داشت كه بخواهد سبب ساز اين اتفاق شرم آور شود.
او مانده بود با آبرويى كه رفته و معماى اينكه چه كسى اين 

تصاوير را منتشــر كرده است، او براى حل اين معما دست 
به شــكايت شــد و با ابالغيه راهى پليس فتا شد تا گره از 

مشكلش باز كنند.
او در شــرح ماجرا گفت كه عكس هاى منتشــر شده كامًال 
خصوصى است و آنها را براى كسى ارسال نكرده كه بخواهد 
او را به عنوان مظنون معرفى نمايد اما اكنون آنها را به همراه 

مطالب توهين آميز در فضاى مجازى مشاهده مى كند.

مأموران پليس بالفاصله عمليــات فنى و تخصصى خود را 
شروع كرده و با استفاده از مهندسى اجتماعى توانستند عامل 
انتشار تصاوير زن جوان را ردزنى، شناسايى و سپس به پليس 

فتا احضار كنند.
وقتى شــاكى با متهم كه او هم زن جوان 20 ســاله اى بود 
مواجه شــد، صحنه عجيبى رقم خورد، او كســى نبود جز 
خواهرزاده شاكى پرونده، دخترى كه اقدام به انتشار تصاوير 

خاله اش كرده بود.
در يك لحظه معما براى شــاكى گشوده شد. متهم نيز كه 
سرافكنده در مقابل افسر بازجو قرار گرفته بود گفت: مدتى 
است ميان من و خاله ام شكرآب شده است و دچار اختالف 
خانوادگى شده ايم، يك روز كه عكسهاى داخل گوشى ام را 
مرور مى كردم فكرى به ذهنم رسيد و تصميم گرفتم با انتشار 
تصاويرش از او انتقام بگيرم. گمان نمى كردم كه به اين زودى 
گرفتار پليس و قانون شوم. اكنون هم از كارم پشيمانم چرا 
كه ديگر روى اين را ندارم كه به خاله ام و ساير اعضاى خانواده 

نگاه كنم.
ســرهنگ رضا قدمگاهى، فرمانده انتظامــى قوچان كه در 
گفت و گو با خبرنگار خط قرمز اين ماجرا را شرح داد تصريح 
كرد: فضاى مجازى مكانى براى عقده گشايى و كينه جويى 

نيست.

دردسر انتشار تلگرامى عكس هاى خاله توسط خواهرزاده

خط قرمز:  متهم ســابقه دارى كه هفته 
گذشــته به اتهام دست داشتن در سرقت 
مسلحانه از طالفروشى در خانى آباد محاكمه 

شده بود اين بار به اتهام قتل محاكمه شد.
اين جوان 38ســاله متهم اســت شامگاه 
29تيرماه ســال94 در جريــان درگيرى 
خونين با جوان ديگرى وى را با ضربه چاقو 
به قتل رســانده است. آن شب به مأموران 
كالنترى 168، سيزده آبان در شهررى  خبر 
رسيد پيكر نيمه جان جوانى به بيمارستان 
منتقل شده اما ساعتى بعد وى كه با ضربات 
چاقو مجروح شــده بود، جانش را از دست 

داده است.
تحقيق از مسئوالن بيمارستان نشان مى داد 
دقايقى قبل راننده يك پژو405 مقتول را به 
بيمارستان رسانده و گريخته است. همين 
ســرنخ باعث شد اين راننده دستگير شود. 
اما وقتى وى تحــت بازجويى قرار گرفت 
فرد ديگــرى را به عنوان قاتل معرفى كرد.  

او گفت: من و مقتول با يكديگر شــريك 
هستيم. آن شب در خيابان ايستاده بوديم 
كه متهم سررســيد و با ما درگير شد. او از 
قبل با مقتول اختالف داشــت و آن شب 
چاقوى يــك ميوه فروش را برداشــت و با 
آن شــريكم را به قتل رساند.هرچند متهم 
به قتل شناسايى شده بود اما هيچ كس از 
مخفيگاه وى اطالعى نداشــت تا اينكه در 
جريان دستگيرى عامالن سرقت مسلحانه 
از طالفروشى خانى آباد معلوم شد سركرده 
باند ســرقت همان قاتل فرارى است. او در 
اعترافات اوليه اش مدعى شد چون 20روز 
قبل از ســرقت از طالفروشى مرتكب قتل 
شده بود دست به سرقت زده تا ديه مقتول 
را فراهم كند. در اين شرايط او هفته گذشته 
در شعبه هشتم دادگاه كيفرى محاكمه و 
به تحمل 10سال حبس محكوم شد. صبح 
ديروز متهم بار ديگر به دادگاه منتقل شد و 
اين بار به اتهام قتل عمدى در برابر قضات 

شعبه چهارم دادگاه كيفرى ايستاد. در اين 
جلسه كه به رياست قاضى اصغرعبداللهى 
و با حضــور قاضى كيخا برگزار شــد پدر 
مقتول خواستار قصاص قاتل پسرش شد. 
سپس متهم در دفاع از خودش گفت: روز 
حادثه مقتول و دوســتش بى جهت با من 
درگير شدند.  آنها چند مرتبه مى خواستند 
با من درگير شــوند اما مــن كوتاه آمدم و 
حتى مقتول را بوسيدم اما او باز هم با من 
درگير شد. من هم عصبانى شدم و چاقوى 
يك هندوانه فروش را كــه در خيابان بود، 

برداشــتم و براى دفاع از خودم ضربه اى به 
مقتول زدم. حدود 20روز بعد از اين حادثه 
نيز با دوســتانم به طالفروشــى خانى آباد 
دستبرد زديم تا مقدارى پول براى پرداخت 
ديه داشته باشــم. وى ادامه داد: چند نفر 
صحنه درگيــرى را ديده انــد و مى توانند 
شهادت دهند. همچنين وكيل مدافع متهم 
نيز در دفاع از موكلش خواستار تجديد وقت 
دادگاه و دعوت از شاهدان حادثه شد. به اين 
ترتيب ختم جلسه اعالم و ادامه رسيدگى به 

وقت ديگرى موكول شد.

محاكمه دزد طالفروشى
 بخاطر قتل يك جوان

خط قرمز : رئيس پليس مشهد از دستگيرى عامل توزيع 

تلگرامى و اينستاگرامى مواد مخدر واغفال دختران در اين 
شهر خبر داد.

سرهنگ محمد بوستانى به خبرنگار ما گفت: در پى كسب 

اطالعاتى مبنى بر توزيع مواد مخدر با استفاده از تبليغات 

در تلگرام و اينســتاگرام و با توجه بــه اهميت موضوع 

تحقيقات گســترده اى از ســوى تيم هاى دايره آگاهى 
كالنترى نجفى مشهد در اين باره آغاز شد.

وى افزود: كارآگاهان در ايــن مأموريت ضربتى با انجام 

تحقيقــات گســترده ميدانى و كنتــرل و مراقبت هاى 

نامحسوس، سرانجام عامل اين اقدام مجرمانه را شناسايى 
كردند. 

متهم كه جوان 18ساله اى است و مواد مخدر و مشروبات 

الكلى را در پارك ها و مناطق مختلف ســطح شهر توزيع 

مى كرد، پــس از هماهنگى با مقام قضايى و در عمليات 

غافلگيرانه پليس دســتگير شــد. در بازرســى از منزل 

مسكونى اين متهم نيز مقاديرى مشروبات الكلى به همراه 
9عدد فشنگ جنگى و 11پوكه كشف شد.

رئيس پليس مشهد  خاطرنشــان كرد: ادامه تحقيقات 

مأموران نشان داد كه اين متهم در فضاى مجازى دختران 

جوان را نيز اغفال مى كرد كه تحقيقات بيشتر براى كشف 
ابعاد فعاليت هاى مجرمانه وى ادامه دارد.

سرهنگ بوستانى در همين حال از خانواده ها خواست، در 

فضايى دوستانه آگاهى الزم در رابطه با تهديدهاى فضاى 

مجازى را به فرزندان خود آموزش داده و نظارت و كنترل 

صحيحى بر حركات، رفتار و رفت و آمدهاى آنان داشته 
باشند.

دستگيرى عامل توزيع تلگرامى مواد مخدر در پارك هاى مشهد



عليرضا حيدرى:

وزير ورزش تكليف كشتى           پهلوانى را روشن كند
 كشتى  ايســنا    عليرضا حيدرى، رئيس فدراسيون 
جهانى كشتى پهلوانى درباره حذف كشتى پهلوانى از بازى 
هاى همبستگى اسالمى به دليل اختالفات داخلى و شانس 
از دســت رفتن چند مدال طال براى كاروان ورزشى ايران 
گفت:متأسفانه موازى كارى بين فدراسيون آقاى مهرعليزاده 
و فدراسيون ملى ورزش هاى زورخانه اى و نامه نگارى هاى 
همزمان آن ها با برگزاركنندگان رقابت هاى همبســتگى 
اسالمى باعث شد مسئوالن برگزارى رقابت هاى همبستگى 
اسالمى اقدام به حذف كشتى پهلوانى از اين رقابت ها كنند 
چرا كه وقتى ديدند مســئوالن ورزش ايــران نمى توانند 
اختالفاتشان را در اين زمينه حل كنند بهتر ديدند كه اين 

رشته را كنار بگذارند.
*نقش مهر عليزاده در حذف كشــتى پهلوانى از 

مسابقات كشورهاى اسالمى
رئيس فدراسيون جهانى كشــتى پهلوانى با تأكيد بر اينكه 
فدراســيونى تحت عنوان فدراســيون جهانى ورزش هاى 
زورخانه اى به رياست محسن مهرعليزاده باعث حذف كشتى 
پهلوانى از اين رقابت ها شــده است تصريح كرد:فدراسيون 
جهانى كشتى پهلوانى،فدراسيون ملى ورزش هاى زورخانه 
اى به رياســت جوهرى را قبول دارد و معتقديم فدراسيون 
آقــاى مهرعليزاده نبايــد در اين زمينه دخالــت مى كرد.
فدراسيون ملى ورزش زورخانه اى داراى ساختار مشخص و 
قانونى است كه رئيس آن بوسيله انتخابات و با رأى اعضاى 
مجمع و زير نظر وزارت ورزش و كميته ملى المپيك انتخاب 
شده اســت بنابراين وظيفه قانونى اعزام تيم به رقابت هاى 

همبستگى اسالمى را داشته است.
*كمك از وزير

وى خواستار دخالت فورى وزير ورزش و جوانان براى تعيين 
تكليف اين موضوع شد و افزود: وزير ورزش بايد هر چه سريعتر 
به اين موضوع ورود كند تا وجهه ورزش ايران بيش از اين در 
جهان مورد خدشــه قرار نگيرد.سلطانى فر الزم است در اين 
زمينه شفاف ســازى كند و تعيين تكليف كند كه چه كسى 

مسئول ورزش زورخانه اى و كشتى پهلوانى در ايران است.
*رياست مادام العمر

حيدرى تصريح كرد: مگر مســئوالن فدراســيون جهانى 

ورزش زورخانه اى با كدام رأى گيرى يا انتخابات بر سر كار 
آمده اند كه خود را در اين رشته محق مى دانند يا كدام تيم 
را به رقابت هاى معتبر بين المللى فرســتاده اند؟يا در اين 
چندين سالى كه از فعاليتشــان مى گذرد چه كارى براى 

توسعه كشتى پهلوانى در جهان كرده اند؟
رئيس فدراســيون جهانى كشــتى پهلوانى درباره اينكه يكى 
از انتقادات مهم از ســوى مسئوالن فدراســيون جهانى ورزش 
زورخانه اى اين اســت كه ممكن است طى ســال هاى آينده 
رياست فدراســيون جهانى كشــتى پهلوانى به يك غير ايرانى 
برسد گفت:فدراسيون جهانى كشــتى پهلوانى زير نظر اتحاديه 
جهانى كشتى است و با داشتن يك ســاختار بين المللى مورد 
تأييد كميته بين المللى المپيك است كه بنده پس از برگزارى 

انتخابات به عنــوان رئيــس آن انتخاب شــدم.اين حرف ها و 
صحبت ها به هيچ وجه حرفه اى نيست.جودو هم براى ژاپن است 
آيا رئيس فدراسيون جهانى جودو هميشه بايد يك  ژاپنى باشد؟ 
يا مگر در فوتبال و كشتى و ديگر رشته ها از اين جور حرف ها زده 
مى شود؟در ورزش حرفه اى وسط كشيدن اين گونه شرط ها و 
صحبت ها اصال درست نيست.من تا 4 سال رئيس اين فدراسيون 
هستم اگر خوب كار كنم باز هم به من راى مى دهند اگر نه افراد 
ايرانى و يا خارجى كه بهتر از من كار كنند مى آيند و جانشين من 
مى شوند.مهم رشد و توسعه كشــتى پهلوانى در جهان است نه 

اينكه يك ايرانى هميشه رئيس آن باشد.
وى خاطرنشــان كرد: واقعا خروجى كار آن ها در اين چند 
سال چه بوده است؟ ما در اين يكسال با همكارى فدراسيون 

كشتى و اتحاديه جهانى كشتى توانستيم كشتى پهلوانى را 
در بسيارى از نقاط دنيا گسترش دهيم.مسابقات جهانى آن 
را برگزار كرديم و قرار است چند روز آينده مسابقات كشتى 
پهلوانى قهرمانى اروپــا را با حضور 14 كشــور اروپايى در 

صربستان برگزار كنيم.
حيدرى گفت: با وجود اينكه اعالم شــده كشتى پهلوانى از 
رقابت هاى همبستگى اسالمى حذف شده اما مى توانيم با 
ارتباطات خوبى كه با مسئوالن آذربايجان داريم اين مشكل 
را برطرف كنيم به شرط آنكه دوستان اجازه دهند موضوع 
به شكل قانونى آن جلو برود.همه ما بايد دغدغه مان كمك 
به ورزش ايران باشد نه اينكه با پيش كشيدن بحث هاى بى 

اهميت باعث ضربه به ورزش ايران شويم.

غالمرضامحمدى: در نوجوانان از رقبا عقبيم
فارس: غالمرضا محمدى، سرمربى تيم ملى كشتى آزاد نوجوانان درباره 
شرايط آزادكاران نوجوان گفت:  2 اردوى 9 روزه را براى حضور در تورنمنت 
آذربايجان داشتيم يعنى 18 روز و حدود 4 - 3 روز پيش از مسابقات نيز 
بچه ها در اختيار ما بودند.وى ادامه داد:  در رده نوجوانان نســبت به رقبا 
عقب هستيم و براى موفقيت در اين رده نيازمند ابزار هستيم. يكى از اين 
ابزارها حضور در تورنمنت هاى بين المللى است. اگر نتوانيم تداركات خوبى 
داشته باشيم از حريفان عقب خواهيم ماند و نمى توانيم حرفى براى گفتن 

داشته باشيم.
سرمربى تيم ملى كشتى آزاد نوجوانان تصريح كرد: اين قول را مى دهم 
كه اگر زمان كافى در اختيار ما قرار بگيرد نتايج خوبى خواهيم گرفت. كار 
سختى داريم و عقب هستيم، اما استعدادهايى داريم كه حرف هاى زيادى 

براى گفتن دارند و مى توانيم با اعتماد به آنها موفق شويم.

سفر تيم  ملى تكواندو به قزاقستان براى 
G۱ حضوردر تورنمنت

ورزش: تيم ملى تكواندو مردان كشــورمان با تصميم كادر فنى و براى 
حضورى قدرتمند در چهارمين دوره مســابقات بازى هاى همبستگى 
كشورهاى اســالمى، در تورنمنت آزاد قزاقســتان كه پس از مسابقات 
قهرمانى آسيا نوجوانان به ميزبانى «آتى راو» قزاقستان برگزار خواهد شد، 
شركت مى كند.اين رقابت ها از روز شنبه (2 ارديبهشت ماه) به مدت 3 روز 
و با حضور 472 تكواندوكار برگزار مى شــود كه تكواندوكاران كشورمان 
با تركيب مهدى اســحاقى و جعفر خليل زاده در وزن 54- كيلو، محمد 
گودرزى و صادق دهقانى در وزن 58- كيلــو، آريان محمدى و مهدى 
يوسفى در وزن 63- كيلو، سيدحسين احسانى و محمد صفايى در وزن 
68- كيلو، احمد خسرو فر و مهدى جاللى در وزن 74- كيلو، مهدى قياسى 
و عليرضا درويش پور در وزن 80- كيلو، احمد محمدى و فرشاد قياسى در 
وزن 87- كيلو، حسين قربان زاده و آرش تفرشى دباغ در وزن 87+ كيلو به 

مصاف حريفانشان مى روند.
گفتنى است، تورنمنت آزاد قزاقستان (G۱) است و به دارندگان مدال 
طال، نقره و برنز به ترتيب 10، 6 و 3,6 امتياز در راستاى افزايش رنكينگ 

المپيكى تعلق مى گيرد.

معرفى كادر فنى مستقل براى تيم هاى ملى 
كشتى زير 23 سال

ورزش:  پس از اعالم اتحاديه جهانى كشتى، مبنى بر برگزارى رقابت هاى 
جهانى زير 23 سال، اين موضوع در جلسه شوراهاى فنى تيم هاى ملى 

كشتى آزاد و فرنگى كه در خانه كشتى تهران برگزار شد، مطرح گرديد.
اعضاى شوراهاى فنى تيم هاى ملى تصميم گرفتند، كادر فنى تيم اميد 
(زير 23 سال) به صورت مستقل معرفى شده و سرمربى ذيربط اين كادر 
در دوره هاى تمرينى تيم هاى ملى بزرگساالن و جوانان در اردوهاى ذيربط 
جهت شناخت كشتى گيران مربوطه حضور داشته باشد. همچنين در مورد 
تركيب كادر ياد شده و برنامه تشكيل تيم ملى اميد در جلسه آتى شوراى 

فنى تصميم گيرى خواهد شد.

مدال آوران بازى هاى كشورهاى اسالمى 
پاداش مى گيرند

ورزش: چهارمين دوره بازى هاى كشورهاى اسالمى از 12 تا 22 مى در 
باكو برگزار مى شود كه كاروان ورزشى ايران نيز حدود 270 نفر را راهى اين 
بازى ها مى كند. كميته ملى المپيك به مدال آوران اين بازى ها پاى سكو 
پاداشى نمى دهد اما مدال آوران اين بازى ها در فهرست پاداشى هاى وزارت 
ورزش قرار مى گيرند. وزارت ورزش و جوانان نيز بر اساس مصوبه اى كه 

دارد پاداش مدال آوران را اهدا خواهد كرد.

اعزام 15 دووميدانى كار به بازى هاى كشورهاى 
اسالمى

ورزش: بازى هاى همبستگى كشورهاى اسالمى از 22 ارديبهشت تا اول 
خرداد در باكو آذربايجان برگزار مى شود. تيم   ملى دووميدانى ايران نيز با 15 
دووميدانى كار در اين رقابت ها حاضر خواهد بود. 10 دووميدانى كار مرد و 

پنج ورزشكار زن دووميدانى در اين رقابت ها شركت مى كنند. 
ســپيده توكلى، مريم طوســى، فرزانه فصيحى، الناز كمپانى، احسان 
حدادى، محمود صميمى، كيوان قنبرزاده، محمدرضا وظيفه دوست، 
رضا قاسمى، حســن تفتيان، پژمان قلعه نويى جزو دووميدانى كارانى 
هستند كه حضورشان در اين بازى ها قطعى شده است و احتمال تغيير 

اين اسامى كم است.

موافقت فدراسيون جهانى بسكتبال با حضور 
محجبه زنان در مسابقات

مهر: فريبــا محمديان ،معاون امــور زنــان وزارت ورزش درخصوص 
نظر فدراسيون جهانى بســكتبال در رابطه با پوشــش اسالمى بانوان 
بسكتباليســت در تورنمنت هاى بين المللى گفت: طراحى لباس براى 
بانوان بسكتباليســت برنامه اى هدفمند بود كه با نامــه وزير ورزش به 
رئيس فدراسيون جهانى بسكتبال مبنى بر اينكه حضور محجبه بانوان 
بسكتباليست در عرصه هاى بين المللى، امرى مهم و قابل توجه است به 
جريان افتاد چرا كه موضوع حضور زنان بسكتباليست ايرانى از دستور كار 

آنها خارج شده بود.
معاون امور زنان وزارت ورزش و جوانان افزود: با پيگيرى وزير ورزش، اين 
پرونده مجددا به جريان افتاد؛ به همين دليل مسير برنامه ريزى شده اى را 
طى كرديم و پس از برگزارى مسابقات زنان به صورت محجبه، ناظر فيبا 
بسيار راضى بود و اعالم كردند لباس اسالمى زنان بسكتباليست براى 
حضور در مسابقات جهانى را پذيرفته اند و در اين فاصله تيم بسكتبال 
سه نفره ايران با حضور در تورنمنت آســياى ميانه حضور يافته و مقام 

سوم را كسب كرد.

بازيكن آمريكايى شيميدر آمد
فارس: تيم بسكتبال شيميدر كه چند هفته پيش با رابرت آپشا بازيكن 
آمريكايى به توافق رسيده بود، سرانجام اين بازيكن را در اختيار گرفت و او به 
ايران آمد. اين بازيكن 23 ساله و 213 سانتى مترى كه در پست سنتر بازى 

مى كند، فصل جارى را در ليگ لبنان آغاز كرده بود.
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بهترين مهاجمين نسل 
جديد به انتخاب نيمار

اسپورته انتراتيوو: فوق ستاره برزيلى 
بارسلونا، مهاجمين مورد عالقه كنونى خود 
را معرفى كرد كه شامل فوروارد تيم هاى 
من ســيتى، اتلتيكومادريد و يوونتوس 

مى شوند. نيمار مى گويد: از نسل جديد، به 
شدت به بازى آنتوان گريزمان از اتلتيكو عالقه دارم، البته شيوه زيباى بازى گابريل 
خسوس مهاجم سيتى را نيز نمى توانم ناديده بگيرم. شــيوه بازى او را دوست دارم و 
آنرا به خوبى مى شناسم چون در المپيك ريو كنارش بازى كردم و اكنون در تيم ملى 
بزرگساالن هم كنار هم هستيم. او با پتانسيل بسيار بااليش توانست به خوبى خود را با 
تيم ملى وفق دهد. ديباالى آرژانتينى هم با آن پاى چپ فوق العاده اش در چهارشنبه 

گذشته مقابل تيم ما نشان داد كه اگر يارگيرى نشود چه كارهايى از او بر مى آيد.

مصدوميت ها دست از سر 
ويلشر بر نمى دارند

اسكاى اسپورتس: هافبك تراز اول 
آرسنال كه به خاطر مصدوميت هاى 
پياپى در ايــن تيــم و دور افتادن از 
تركيب اصلى، ترجيح داد در اين فصل 

به صورت قرضى در بورنموث به ميدان 
برود، دوباره دچار مصدوميت شديدى شد و باقى مانده فصل را از دست داد.

جك ويلشر در بازى هفته گذشــته تيمش مقابل تاتنهام دچار شكستگى از 
ناحيه نازك نى شده و قطعا تا انتهاى فصل قادر به بازى نخواهد بود. مصدوميت 
او در تقابل با هرى كين به وقوع پيوست و حتى بر روى برانكارد و موقع خروج 
از زمين، تماشــاگران تاتنهام به خاطر آرسنالى بودن ويلشر او را هو كردند كه 

واكنش منفى بسيارى از بازيكنان بورنموث را برانگيخت.

آنچلوتى: كمك ويديويى 
را وارد مسابقات كنيد

اينديپندنت: سرمربى بايرن مونيخ 
كه تيمش در بازى برگشت مقابل رئال 
در دور يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان 
اروپا، با تصميمــات بحث برانگيز داور 

شامل دو گل آفسايد توســط رونالدو و 
يك اخراج اشتباه ويدال، شكست سنگينى را متحمل و از گردونه رقابت ها كنار 
رفت، خواستار ورود هرچه ســريعتر تكنولوژى كمك ويديويى به فوتبال شد. 
كارلو آنچلوتى مى گويد: ما به جز داور، فكر همه چيز را در بازى كرده بوديم. اگر 
اين تصميمات اشتباه نبودند بازى بى نقصى را شاهد مى بوديم. من به بازيكنانم 
افتخار مى كنم؛ آن ها حتى بيش از توانشــان تالش كردند اما بازى آنگونه كه 

مى خواستيم پيش نرفت چون داور براى اين امتحان سخت آماده نبود.

ستاره پرتغالى مؤثرترين بازيكن حال حاضر جهان 

... و آن 100 گل رونالدو
دانيال صدقى: پيروزى بحث برانگيز رئال مادريد در برابر بايرن 
مونيخ در بازى سه شنبه شــب دو تيم در ليگ قهرمانان نه تنها 
رئال را به يك افتخار تاريخى ديگر رساند بلكه ركوردهاى انفرادى 
ديگرى براى ستاره پرتغالى اين تيم رقم زد. بعد از دوگانه بازى 
رفت، كريس رونالدو در بازى برگشــت هم هت تريك كرد تا با 
زدن پنج گل در دو بازى مرحله يك چهارم نهايى مقابل بايرن 
مونيخ تعداد گلهاى زده اش در ليگ قهرمانان را به عدد 100 و 
102 گل در كليه رقابتهاى اروپايى رساند. رئال مادريد در حالى 
به هفتمين نيمه نهايى متوالى چمپيونزليگ صعود كرده كه تا 
پيش از اين هيچ تيم ديگرى نتوانســته چنين ركوردى در اين 
رقابت ها به ثبت رســاند و ركورد پيشين متعلق به بارسلونا بود 
كه در فاصله سالهاى 2008 تا 2013 همواره در نيمه نهايى اين 

رقابت ها حضور داشت. 
بازى رئال و بايرن از خيلى جهات با حواشى زيادى روبرو شد. اين 
مسابقه به طور حتم به دليل اشتباهات داورى به عنوان يكى از 
به ياد ماندنى ترين ديدارهاى اين دوره از رقابت ها در ذهن همه 
حك خواهد شد. اخراج اشتباه ويدال از سوى داور و گل آفسايد 
رئال مادريد از پربحث برانگيزترين لحظــات اين بازى بودند. و 
البته نمايش فوق العاده رونالدو... او به طور حتم موثرترين بازيكن 
كنونى فوتبال دنياست و بايرن بدون ترديد قربانى اشتباهات داور 
و كريستيانو رونالدو نام گرفت. چرا كه اگر تصميم هاى داورى 

در سرنوشت اين بازى تاثيرگذار بودند، گلهاى مهاجمى كه سال 
گذشــته با رئال قهرمان چمپيونزليگ، جام باشگاههاى جهان، 
يورو 2016 و توپ طال شــده بود هم به همين اندازه و بيشــتر 
درحذف شدن باواريايى ها دخيل بودند. بعد از هت تريك مقابل 
بايرن، رونالدو حاال در چمپيونزليگ 100 گله شده و به ركورد 

«دى استفانو» رسيده است. 
اگر مسى در مراحل گروهى بازيكن بهتر و موثرترى نشان داده، 
ستاره پرتغالى رئال به طور حتم در مراحل حذفى بازيكن بهترى 
بوده و بيشــتر به نفع تيمش كار كرده است. بى دليل نيست كه 

فرودگاه شهر ماديرا، كريستيانو رونالدو نامگذارى شده است.  
او بعد از زدن پنج گل براى رئال در مجموع دو بازى گفت كه رئال 
شايسته صعود به نيمه نهايى بود و در مورد خوشحالى اش گفت:« 
فقط خواستم كه من را هو نكنند. براى اينكه هميشه سعى مى 
كنم نهايت تالشم را به كار گيرم. اميدوارم كه دوازدهمين جام 
قهرمانى اين رقابتها را هم كسب كنيم ولى خيلى بايد كار كنيم.»
رونالدو حاال  102 گل زده در كليه رقابت هاى يوفا در كارنامه اش 
دارد.  او در فصل 2015-2014 در فينال سوپرجام اروپا هم يك 
دوگانه حياتى براى تيمش به ثمر رسانده بود. اهميت گلهايش 
در حياتى بودن و سرنوشت ساز بودن آنهاست. حتى ليونل مسى 
نتوانسته دراين سطح تا اين حد براى تيمش تاثيرگذار باشد. با 
حضور رونالدو در رئال اين تيم توانســته هفت بار پياپى به نيمه 

نهايى چمپيونزليگ صعود كند. در شش دوره قبلى اين تيم دوبار 
جام را باالى سر برده و  در سال هاى ديگر در مرحله نيمه نهايى 
از دور رقابت ها حذف شده اســت. برنده توپ طالى امسال هم 
بار ديگر يك نفر از بين رونالدو و مسى خواهد بود. اگرچه حضور 
مسى درفهرست نامزدها تا حد زيادى به نتيجه ديدار برگشت 
اين تيم با يوونتوس در نيمه نهايى چمپيونزليگ بستگى داشت. 

دوئل ابدى آنها تا راى گيرى آخر امســال دوبــاره ادامه خواهد 
داشت ولى در صورت حذف بارســلونا، رونالدو بار ديگر مدعى 
اصلى كســب اين جايزه خواهد بود. براى اينكه همان طور كه 
زيزو هم اعتراف كرده، رونالدو منحصربه فــرد تر از هر بازيكن 

ديگرى است.

رئوفى: 
كسب قهرمانى آسيا در 

39 سالگى واقعاً لذت بخش است
ورزش: رقابت هاى واليبال ساحلى قهرمانى مردان آسيا با حضور 

32 تيم در تايلند آغاز شد و با قهرمانى تيم ملى الف ايران به پايان رسيد. 
تيم ملى الف واليبال ساحلى ايران (بهمن سالمى و رحمان رئوفى) در ديدار 

نهايى به مصاف اندونزى يك رفت و با شكست اين تيم بعد از 6 سال بار ديگر 
قهرمان آسيا شد كه افتخار بزرگى براى ايران به شمار مى رود.  رحمان رئوفى، 
ملى پوش 39 ساله واليبال ساحلى ايران درمورد قهرمانى ايران اظهار داشت: 
سطح مسابقات واقعاً باال بود. تمام تيم ها با قدرت آمده بودند، چراكه رقابت هاى 
قهرمانى آسيا امتياز زيادى دارد. وى ادامه داد: ما توانستيم پس از 6 سال 

قهرمانى خود در آسيا را تكرار كنيم. زمانى بيشتر به اين قهرمانى 
افتخار مى كنم كه مى بينم در سن 39 سالگى توانستم آن را 

به دست بياورم. واقعاً ايستادن روى سكوى قهرمانى 
برايم لذت بخش بود.

كريمى:
 كره اى ها براى مسابقات 
ما ارزش قائل نمى شوند

فارس: مرتضى كريمى، مربى سابق تيم ملى تكواندو در مورد 
برگزارى مسابقات جام باشگاه هاى آسيا و جام فجر به ميزبانى سارى، 

گفت: هر سال متأسفانه سطح فنى اين دو رويداد پايين مى آيد و استقبال 
كمى از اين رقابت ها مى شود. امسال در جام باشگاه هاى آسيا ما تنها شاهد 
حضور چهار كشور در اين رقابت ها بوديم. تيم عمان يكى از كشورهاى خارجى 
بود كه در اين مسابقات با بازيكنان ايرانى وارد شياپ چانگ شد. ما مى توانيم پس 
از اين همه سال يك مسابقه بين المللى بزرگ را برگزار كنيم،  اما متأسفانه 

سطح فنى اين رقابت ها سال به سال پايين تر مى آيد. 
وى در ادامه عنوان كرد: ما به بهانه هاى مختلف براى كره اى ها جام 

سفير كره و رويدادهاى ديگر را در تهران برگزار مى كنيم، 
اما آنها حاضر نيستند در جامى كه براى آنها برگزار 

مى كنيم شركت كنند. 

پرچمدار 
كاروان ايران در پارالمپيك 

ريو، دووميدانى كار شد
ورزش: عشرت كردســتانى، پرچمدار كاروان ايران در بازى هاى 

پارالمپيك 2016 ريو، فعاليتش را در رشته دو و ميدانى آغاز كرد.كردستانى 
كه در رشته واليبال نشسته فعاليت مى كرد، در اين باره گفت: بعد از پارالمپيك 
ريو تصميم گرفتم فعاليت در يك رشته جديد را تجربه كرده و توانمندى ام را 
محك بزنم. وى افزود: تمام تمركزم بر روى رشته انفرادى دو و ميدانى و ماده پرتاب 
وزنه است تا در مسابقات انتخابى موفق باشم. البته فعال در اين رشته توانايى ام را 
محك مى زنم و اميدوارم بيشتر از واليبال نشسته در آن موفق باشم. كردستانى 

درباره دليل فعاليتش در رشته دو و ميدانى اظهار داشت: درواليبال نشسته 
نتيجه نهايى بازى به دست يك نفر به تنهايى نيست و هم تيمى ها 

در بازى موثر هستند، به همين دليل ترجيح دادم رشته اى 
را انتخاب كنم كه خواست خودم در پيروزى و 

شكست در آن دخيل باشد.
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كريستيانو رونالدو بعد از هت تريك در بازى حساس 
مقابل بايرن مونيخ، در توئيتى، سه شنبه شب را يك 
شــب خاطره انگيز ديگربراى رئالى ها لقب داد و با 
تواضع بدون اشاره به هت  تريك خودش، كسب اين 

پيروزى را يك كار تيمى عالى لقب داد.

جيمى واردى مهاجم سخت كوش لسترسيتى، بعد از 
گلزنى در بازى برگشت ليگ قهرمانان مقابل اتلتيكو 
كه البته براى صعود تيمش كافى نبود، در توئيترش 
از حمايت باورنكردنى هواداران تشكر كرده و براى 

اتلتيكو نيز در ادامه راه آرزوى موفقيت كرده است.

فرانك ريبرى هافبك بايرن مونيخ بعد از شكســت 
بحث برانگيز تيمــش در زمين رئال، در اســتورى 
اينستاگرامش با گذاشتن عكسى از دو گل آفسايد 
رئال مادريد نوشت: يك سال خود را براى چنين بازى 

آماده كرده بوديم و بايد به داور آفرين گفت!

سجاد شهباززاده بازيكن تراكتورسازى با انتشار عكسى  
در اينستاگرامش در زمان حضور در استقالل در كنار رضا 
عنايتى، به مناسبت خداحافظى وى از فوتبال، هم بازى 

بودن با عنايتى را براى خود افتخار خواند.
پنجشنبه 01/31   هفته 28 جام خليج فارس

 تراكتورسازى - استقالل
 ساعت: 17:45 زنده از شبكه سه

ورزش در سيما

وزير ورزش تكليف كشتى           پهلوانى را روشن كند



 مهارت/ اميد پويا  وارد كارگاه 
ابزارهايى  مى شــوم  كه  كوچكش 
كه تا حاال نديــده ام نظرم را جلب 
مى كند. انبرهاى عجيب و غريبى كه برادران تنى 
و ناتنى انبردست خودمان هستند! بوى تند فلز 
مذاب مشامم را آزار مى دهد و براى لحظاتى فكر 

مى كنم نفسم تنگ شده است.
طالسازى هنرى است كه شايد مانند آواز دهل 
شنيدن باشــد كه از دور خوش است. مى تواند 
درآمد خوبى هم داشــته باشــد اما نــه به اين 
آسانى ها. نياز به «كد يمين دارد و عرق جبين». 
بايد چند سال توى كارگاه طالسازى پشت ميز 
بنشينى و دســت هايت را با اندام طالهاى گران 
قيمتى آشنا كنى كه مال ديگران است، اما قرار 

است نانى هم به سفره تو بياورد!
جواهرســازى يكــى از شــغل هايى اســت كه 
پيچيدگى هــاى خاص خــودش را دارد و جزو 
مشاغل كمتر شــناخته شده به حساب مى آيد. 
ايــن حرفه نياز به مهارت هاى زيادى دارد و بايد 
توجه داشــت كه شغل طالسازى با طالفروشى 

تفاوت عمده و محسوسى دارد.
بــراى ورود به حرفه طالســازى بايد دوره هاى 
شناخت طال و در صورت نياز نگين و سنگ هاى 
قيمتى گذرانده شــود. حرفه طال سازى داراى 
شــاخه هاى متعددى از قبيــل تعميرات طال و 
جواهر، آبكارى و پرداختكارى جواهرات قيمتى، 

مخراج كارى و طراحى با رايانه مى باشد.

 عالقه حرف اول را مى زند
شــهاب الدين صاحبى كه از طالسازان باتجربه 
اســت را براى آشنايى بيشتر شما با مهارت هاى 
فنى اين حرفه دعــوت به گفت و گو كرديم. وى 
با اشــاره به اينكه براى ورود به حرفه طالسازى 
پيــش از فراگيــرى مهارت هــاى الزم و تهيه 
ابزارآالت مورد نياز، عالقه نخستين اصل است، 
مى گويد: طال و جواهرســاز كســى اســت كه 
بتواند از عهده راه اندازى و تنظيم درجه حرارت 
كوره هاى ذوب فلزات قيمتى و ذوب كردن انواع 
فلزات و لحيم هاى مورد نياز، ريختن فلز مذاب 
در دريچه، تعيين عيار فلزات قيمتى، برشكارى، 
ســوهان كارى، حديده كردن مفتــول نورد و 
ساخت و طراحى انواع زيورآالت از فلزات قيمتى

برآيد.
صاحبى مى افزايد: در شــغل طال و جواهرسازى 
چيــره دســتى، خالقيت و رعايــت نكات فنى 
مى تواند در ارتقاى شــغلى، افزايش دستمزد و 

افزايش سفارش هاى كار اثرگذار باشد. 

  هنر ما جزو صنايع دستى است
اين هنرمند طالساز با اشاره به اين كه در تقسيم 
بندى هاى ســازمان فنى و حرفه اى كشور شغل 
طال و جواهرسازى جزو صنايعى است كه از آن به 
صنايع دستى ياد مى شود، مى افزايد: خوشبختانه 
در حال حاضر دوره هاى مورد نياز براى فراگيرى 
اين حرفــه از طريق فنى و حرفه اى و در برخى 
مقاطع با همكارى سازمان صنايع و اصناف برگزار 
مى شــود. از طرفى در برخى مؤسسات آموزش 
عالى نيز رشته اى با نام طراحى و ساخت جواهر 
و شناخت سنگ هاى قيمتى در نظر گرفته شده، 
ولى قطعاً مهارت و فراگيرى تجربى اين رشــته 
و گذرانــدن زمــان و كار در كارگاه ها به همراه 
آموزش تئورى تأثير بسزايى در مهارت اندوزى 

و آموختن بهتر اين شغل دارد.
صاحبــى ادامــه مى دهد: طال و جواهرســازى 
چشــمان بسيار بســيار بينا و دســتان قابل و 
هنرمندى مى خواهد. كســانى كــه از حوصله 
فراوان، تمركز و لرزش نداشتن دست برخوردارند 
و اعصــاب راحتى دارند براى اين كار مناســب 
جذابيت،  ايجــاد  نوآورى،  هســتند.همچنين، 

صرفه جويى و آموزش هاى مستمر مى تواند به كار 
شما رونق بدهد و در ايجاد اعتماد افراد به شما 
نتيجه بخش باشد. به قول معروف قدر زر زرگر 

شناسد قدر گوهر گوهرى!

  با دست خالى هم مى توان آغاز كرد
وى تأكيد مى كند: براى آغاز اين شغل با عنوان 
تعميرات طال و جواهر با مبلغى حدود دو ميليون 
تومان مى توان شــروع كرد ولى براى آبكارى و 

تعميرات تخصصى، ســاخت زيــورآالت جواهر 
و كار با ســنگ هاى قيمتى، احتياج به هزينه و 
سرمايه گذارى بيشترى داريم . با مدرك فنى  و 
حرفه اى در اين رشته مى توان كارت صنعتگرى 
دريافت كرد و در منــزل به اين كار پرداخت يا 
يك كارگاه كوچك راه انداخــت، از طرفى اين 
افراد مى توانند از طريق هميــن كارت، خود را 

بيمه كنند.
صاحبى با بيان اينكه درآمد اين كار به نســبت 
سرمايه مورد نياز با توجه به هنر محسوب شدن 
آن و مقبوليت در بين عموم درآمد خوبى است، 
مى افزايد: البته بايد توجه كرد كه نوع كار و محل 
كســب و هنر فرد در ســاخت مصنوعات، دقت 
در كار با ابزارآالت و امانتدارى تأثير بســزايى در 
درآمدزايى دارد، اما اگر فردى بر ظرافت و توجه 
به ريزه  كارى ها در جواهر ســازى، تراشــكارى، 
آبكارى، شاخه  كارى و اتودزنى طال تسلط داشته 
باشــد زمينه فعاليت او در بازار بيشتر است. اگر 
بــه اين حرفه به ديد شــغل و منبع درآمدزايى 
نگاه شود، حتماً به زمان زيادى براى يادگيرى و 
سپس جا افتادن در بازار نياز هست و يك شبه 

نمى توان استادكار شد. 
ازطرفى يكى از مشكالتى كه اين حرفه را تهديد 
مى كند، بحث ماليات بر ارزش افزوده اى اســت 

كه دولت بر اين صنف قرار داده است.
اين موضوع باعث شــده تمايل مردم در خريد 
و ســاخت طال و جواهر با كاهش روبه رو شــود 
به طورى كه چند ســال گذشــته بين 8 تا 10 
نفر به صورت مســتقيم در كارگاه ما مشغول به 
فعاليــت بودند ولي اكنون بــا ركود اقتصادي و 
ارزش افزوده، اين تعداد به ســه نفر كاهش پيدا 

كرده است.

 مشكالت پيشه طالسازى
هنگام انجام اين كار، طاليى كه در حال پرداخت 
است، مقدارى از حجم خود را از دست مى دهد 
و بخشــى از ذرات آن هم در هوا معلق مى شوند 
و امــكان تنفس آنها نيز وجــود دارد به همين 
دليل بايد هنگام انجام كار ماسك زد تا از خطر 

مشكالت تنفسى در امان بود. 
صاحبــى، هنرمند طالســاز با بيــان اين نكته 
مى افزايد: از طرفى طالســازى شــغل ظريفى 
است كه به چشم ها فشــار وارد مى كند و دقت 
زيــادى مى خواهد، بــه همين دليل بيشــتر 
طالســازان به مــرور زمان دچــار كاهش نمره 
چشــم مى شــوند، از اين رو اســتراحت دادن 
چشــم ها هــر 20 دقيقه يك بار تــا حدودى 
مى تواند جلوى ضعيف تر شــدن آن ها را  بگيرد. 
همچنين استفاده از عينك مخصوص كار نه تنها 
جلوى پرتــاب خرده ريزه هاى طــال هنگام كار 
با ابزارهاى برقى و بروز آســيب هاى چشمى را 
مى گيرد بلكه مانع از نفوذ ذرات معلق به داخل 
چشم ها و عفونت آن ها مى شود. البته بهتر است 
طالســازان بعد از اتمام كار روزانه چشم هايشان 
را با قطره هاى اســتريل چشــمى شست وشــو 

دهند.
همچنين در اين شغل افراد ساعت هاى طوالنى 
در يك وضع ثابت پشت ميز كارشان مى نشينند؛ 
بدون اينكه هيچ گونه تحركى داشــته باشــند؛ 
بنابراين چندان عجيب نيست كه نشستن هاى 
نامناسب و غيراصولى مثًال قوز كردن و خم شدن 
هنگام كار آسيب هاى ستون فقرات، كمر و گردن 
را برايشان به همراه داشته باشد و به علت آويزان 
ماندن پا هنگام كار در طوالنى مدت احتمال بروز 
واريــس نيز افزايش مى يابد، بنابراين بايد هر دو 
ســاعت يك بار براى چند دقيقه هم كه شده از 
جاى خــود برخيزند و كمى قدم بزنند تا از اين 

آسيب ها در امان بمانند.

مهارت هاى الزم در حرفه طال و جواهرسازى از زبان يك استادكار

برق هنرت بايد چشم مشترى را بگيرد!

نكات مهمى درباره «تسمه تايم»

 مهارت/ رادين مصطفوى  تسمه تايمينگ كه به آن تسمه 
تايم هم مى گويند قطعه اى در موتور است كه زمان بندى حركت 
سوپاپ ها در سيلندر را كنترل مى كند. همانطور كه مى دانيد در 
موتورهاى چهارزمانه، فرآيند احتراق ســوخت در محفظه احتراق يا همان 
سيلندر خودرو در چهار مرحله انجام مى شود؛ 1- مكش 2- تراكم 3- انفجار 
4- تخليه. در هر يك از اين مراحل ســوپاپ ها نقش حياتى دارند و با باز و 
بسته كردن به موقع دريچه هاى ورودى و خروجى محفظه احتراق، شرايط 
را براى انجام اين فرآيند و توليد انرژى براى حركت خودرو فراهم مى كنند.

خوب! حاال بايد بدانيم كه حركت منظم و دقيق سوپاپ ها با كمك تسمه 
تايم كه به ميل لنگ متصل است و ميل بادامك را مى چرخاند انجام مى شود. 
بنابراين هر گونه اختالل در عملكرد تســمه تايم اصطالحاً موجب به هم 
خوردن تايم موتور و بدكار كردن يا حتى خاموش شدن كامل موتور مى شود 
زيرا در اين شرايط زمانبندى احتراق به هم خورده است. در ضمن بد نيست 
بدانيد كه برخى خودروها به جاى تسمه تايم از زنجير استفاده مى كنند كه 
دقيقاً همان كار تسمه را انجام مى دهد و البته گاهى پمپ آب و پمپ روغن 
خودرو را هم مى چرخاند. حاال كه به نقش مهم تســمه تايم در خودرو پى 
برديم بايد توجه كنيم كه اين قطعه الستيكى، يك قطعه مصرفى است و 
طول عمر مشــخصى دارد. طول عمر اين قطعه از سوى شركت سازنده يا 

خودروساز مشخص مى شود و بايد در زمان تعيين شده تعويض گردد.
معموالً خودروســازها كاركرد 60 تا 70هزار كيلومتر را براى اولين تعويض 
تســمه تايم توصيه مى كنند. بايد بدانيد كه تسمه تايم خودرو شما ممكن 
اســت تا 100هــزار كيلومتر و حتى بيشــتر هم كار كنــد اما بخصوص 
در خودروهاى پيشــرفته امروزى كه از نوع تداخلى هســتند و از سيستم 
زمان بندى متغير سوپاپ استفاده مى كنند، پاره شدن تسمه تايم مى تواند 
باعث برخورد شــديد پيستون به سوپاپ شده و آسيب جدى و پرهزينه اى 
بــه موتور وارد كند. اين اتفاق يعنى به هم خــوردن تايم، بر اثر هل دادن 
خودروهاى جديد با هدف روشن كردن آن نيز ممكن است رخ دهد. بنابراين 

هرگز براى روشن كردن خودرو آن را هل ندهيد!
طول عمر تســمه تايم به نوع رانندگى شــما نيز بســتگى دارد. رانندگى 
پرشــتاب و با دور موتورهاى باالى 4هزار و كشيدن معكوس هاى سنگين 
و ناگهانى، فشــار زيادى را به تسمه تايم وارد مى كند. همچنين دنده كشى 
مرده بخصوص در ســربااليى ها موجب فشار روى تسمه تايم و سوپاپ ها و 
كاهش عمر مفيد آن ها مى شود. بنابراين بهتر است براى كاهش ريسك و 
افزايش طول عمر موتور، تســمه تايم را در كاركرد اســتاندارد آن تعويض 
كنيد. ممكن اســت اين كار كمى پرهزينه به نظر برسد اما موتور شما را از 
آسيب هاى پرهزينه تر بعدى كه موجب كاهش طول عمر آن نيز مى شود، 
در امان نگه مى دارد. يك تسمه تايم تا ابد براى شما كار نمى كند و اگر آن 
را به موقع عوض نكنيد يك روز يا يك شب كه ممكن است در جاده يا در 
شرايط سختى باشيد، با پاره شدنش، حسابى دچار دردسر و هزينه مى شويد.

تعويض اين تسمه را هم بايد به مكانيك ماهر بسپاريد و البته دقت كنيد كه 
براى كاهش هزينه از جنس هاى نامرغوب و بى نام و نشــان اســتفاده نكنيد. 
اگرچه مكانيك شــما حتماً خودش آگاه اســت اما بــه او يادآورى كنيد كه 
سالمت قطعات ديگر متصل به تسمه تايم از جمله هرزگردها، تسمه سفت كن، 
ميل سوپاپ، پولى ميل سوپاپ، پولى ميل  لنگ و حتى واترپمپ را بررسى كند.

مهارت خودرو
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مهارت

آنچه مى خوانيد
حرفه طالســازى، هنرى اســت كه همه 
ما مشــترى آن هســتيم. البته بانوان 
كه معموالً عاشــقان مصنوعــات طاليى 
هستند، بيشتر! اما كمتر كسى مى داند 
طالهايى كه مــا مى خريم با چه زحمت و 
مشقتى ساخته مى شوند و يك طالساز 
چقدر بايــد در كارش ظرافت و مهارت 
داشــته باشــد تــا برق هنرش چشــم 

خريدار را بگيرد

جاجيم دوزى؛ جلوه زار نقش و رنگ
طلبى   رضــا  مهارت/   
جاجيم يكــى از قديمى ترين 
پارچه هاى دستباف ايران است 
و در حقيقت دســت بافته اى 
شــبيه گليم به صورت راه راه 
و رنگين اســت كه از نخ هاى 
پشــمى يا پنبه اى و ابريشم 
و گاه كــرك بافته مى شــود. 

جاجيم بافى و جاجيم دوزى به عنوان يكى از صنايع دســتى رايج در 
ايران از ديرباز بخصوص در بين خانواده هاى روستايى رواج داشته است. 
على نخعى يكى از هنرمندان صنايع دستى مى گويد: جاجيم دوزى 
يا به عبارتى تهيه وســايل مختلف توســط جاجيم يكى از مشاغلى 
اســت كه با يك توپ جاجيم در حدود 120هزار تومان و يك چرخ 
خياطى معمولى مى توان آن را حتى در خانه شــروع كرد و بتدريج و 
برحسب عالقمندى، كار را توسعه داد. كارى كه براى خانم هاى خانه 
دار بسيار مناسب است. نخعى كه 25سال است در كنار همسرش به 
شــغل جاجيم بافى و جاجيم دوزى مشغول است، مى گويد: در ابتدا 
محصوالتى كه توليد مى كرديم به دليل اينكه هنوز از ســوى مردم 
با استقبال خوبى مواجه نشده بود بسيار محدود بود به طورى كه ما 
مدتى تنها يك نوع كيف توليد مى كرديم اما در حال حاضر و با توجه 
به گســتره بازار و استقبال از اين نوع محصوالت ، نزديك به 90 نوع 

كيف توليد مى كنيم. 
نخعى با بيان اينكه از سال 84 با سرمايه اندكى در قالب يك تعاونى به 
گسترش و حرفه اى كار كردن روى آورده تصريح مى كند: از 90نفرى 
كه در كارگاه حضور داريم تنها پنج نفر مرد و بقيه خانم هستند زيرا 
اين شغل براى خانم ها از جذابيت بيشترى برخوردار است و ظرافت و 

سليقه نقش بسزايى در توليد محصوالت بازارپسند دارد.
اين هنرمنــد جاجيم دوز ادامه مى دهــد: مهم ترين مهارتى كه يك 
فرد براى انجام خوب اين كار نياز دارد، خياطى و برشــكارى اســت، 
همچنين بايد با دقت و حساســيت خاصى بــه دوخت محصوالت 
بپردازد زيرا كوچك ترين خطايى در دوخت، شكل ظاهرى محصول 
را تغييــر مى دهد. از طرفى بايد از قدرت بينايى بااليى برخوردار بود 
تا با تشــخيص دقيق رنگ ها و در كنار هم قرار دادن آن ها محصول 

زيباترى را توليد كرد.
اين هنرمند قائنى مى افزايد: اين شغل در حال حاضر در آمد مناسبى 
دارد و در حدود 40 درصد سود مى دهد. اگرچه هرچه تنوع در طرح 
و توليد محصول بيشتر باشد درآمد نيز بيشتر خواهد بود. از طرفى در 
اين شغل بايد بسيار صبور بود و دلسرد نشد زيرا گاهى اوقات بازاريابى 

يك محصول در بلند مدت جواب مى دهد.
نخعى با اشــاره به اينكه تاكنون محصــوالت خودمان را در چندين 
نمايشــگاه خارج از كشور عرضه كرده ايم و از طرفى تالش مى كنيم 
خود را براى صادرات آماده كنيم، ادامه مى دهد: از آن جا كه رنگ هاى 
به كار رفته در جاجيم در 6 تا 8 رنگ و بيشــتر از رنگ هاى سنتى و 
گياهى و طرح هاى ساده و هندسى و اغلب به دو شكل راه راه و ستاره 
اى است طرح هاى مختلفى را مى توان براى توليد محصوالت استفاده 
كــرد. البته ايــن به ذوق و هنر فرد بســتگى دارد و تفاوت در توليد 
محصوالت در به كار بردن رنگ و نقش مى باشــد. جاجيم معموالً به 
صورت نوارى به عرض 20 تا 35 ســانتى متر بافته شده و بر اساس 
كاربردها و محصوالت مختلف در قطعات مورد نظر بريده مى شود و 

مورد استفاده قرار مى گيرد.
وى تصريح مى كند: در گذشــته اين شغل طرفداران كمترى داشت 
ولــى در حال حاضر تعداد زيادى از خانم ها و آقايان تقاضاى آموزش 
در كارگاه را دارند زيرا امروزه توجه خانواده ها به صنايع دستى بيشتر 
از گذشته شده و حتى براى مناسبت هاى مختلف و جهيزيه دختران 

نيز از صنايع دستى بخصوص محصوالت جاجيم استفاده مى شود.

دبير انجمن علمى اقتصاد شهرى:
«كارآفرينى» نوشداروى اقتصاد امروز شهرهاست

ايسنا: دبير انجمن علمى اقتصاد شــهرى ايــران گفت: در كشور ما 
تخمين زده مى شود افزايش 10 درصدى كارآفرينى شهرى تا حدود 
5درصد وضعيت اشتغال را بهبود ببخشد و تا 8 درصد درآمد شهرى 
را افزايش دهد. دكتر سيدمحسن با اشاره به اينكه امروز شهرها از يك 
بستر خدماتى در حال تبديل به يك بستر توليدى و اقتصادى هستند، 
گفت: نگاهى به وضعيت توليد ناخالص داخلى جهان و سهم شهرها 
در  آن نشان مى دهد كه روز به روز بر اهميت «شهر» در اقتصاد جهانى 

افزوده مى شود.
اين اســتاد دانشــگاه با بيان اينكه  بيش از 70 درصد از GDP كل 
جهان در شهرها توليد مى شود، گفت: تنها 100شهر بزرگ توان توليد 

35 درصد GDP جهانى را دارا هستند.
طباطبايى به نام گذارى سال 96 از سوى مقام معظم رهبرى به عنوان 
سال «اقتصاد مقاومتى توليد- اشتغال» اشاره كرد و گفت: بر همين مبنا 
مى توان راهكارى انديشيد كه سهم شهرها در تحقق اين شعار كليدى 
تبيين و اجرايى شــود. وى كارآفرينى را يكى از شاه كليدهاى توسعه 
اقتصادى در شــهرها خواند و افزود: در پارادايم هاى توسعه استفاده 
از سرمايه هاى اجتماعى و مشــاركت هاى مردمى از جايگاه ويژه اى 
برخوردار اســت و كارآفرينى به نوعى استفاده از خالقيت هاى عموم 
مردم براى حركت اقتصادى به سمت جلوست بنابراين بايد نسبت به 
تدوين طرح جامع براى حمايت از كارآفرينى شهرى ذيل سياست هاى 

اقتصاد مقاومتى همت گماشت.

پيشه ها

خبر
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حل جدول شماره قبل

1- آهنگسازى مجموعه هاى تلويزيونى 
امــام علــى (ع) ، روزى روزگارى ، كيف 
انگليسى و ســربداران از جمله آثار اين 

موسيقيدان برجسته است
2- مادر بــاران! - قارچ - نگهبان چماق 

نقره اى
3- پيامبــر زيبــارو - همــه - نوعــى 

زغالسنگ - پله اتوبوس
4- فرزند نوه - پرچم- «انشا»ى بى پايان!

5- پايتخت موســيقى - روشــنگرى - 
راندن

6- برهنه - هميشگى - شيرينى سوغاتى 
كرمانشاه- كشيدن

7- اتكال كردن - شيره چغندر قند - از 
پسران صدام معدوم

8- از جريان هاى دوگانه سيم برق - آزاد 
- ناراست - حشره چسبنده

9- ساز برنجى مدور - فتوا دادن - آتش 
سوزى

10- فلز سرچشمه! - طايفه اى در كامبوج 
- از ناوچه هاى كالس سام نيروى دريايى 
ارتش جمهورى اسالمى ايران  - صحنه 

نمايش
11- شايســته - از انواع پيل خشــك - 

مدرك
12- پشت سر - زخم - ماه دوگانه قمرى

13- رنگ صلح - شهرى مذهبى در عراق 
- پيش رفتگى قسمتى از دريا در خشكى

14- جانور عظيم الجثه - بوى ماندگى - 
نيمه ديوانه - شهر نيروگاه

15- سرمربى جوان و موفق تيم فوتبال 
استقالل تهران

1- باشــگاه فوتبال شهر روتردام هلند - 
خوراكى پرطرفدار جنوبى

2- پروردگارى - ديواره ســيمى - بلند 
مرتبه

3- شــهرى در كرمانشــاه - افسر- نام 
كوچك «گونزالس» ملى پوش سابق تيم 

فوتبال رئال مادريد اسپانيا
4- مــوى مجعد - بازى فكرى كه با 24 
مهره در دورنگ روى يك مقوا انجام مى 
شود - انس گرفتن - كارى كه براى دل 

انجام شده 
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده
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 افقى

 عمودى

5- بيمــارى و مرض - پــرده در - هدف 
حمله - صدمتر مربع

6- منطقه بيابانى مشــترك خوزستان و 
ايالم - گياه زيباى مرداب - شكم پرست

7- پايتخت ســودان - لنگــه در- طبايع 
چهارگانه

8- حرف مكرر! - پست و فرومايه - حمام 
گرفتن

9- جايزه معتبر بين المللى سينمايى - اثر 
چربى - درخشان

10- چه وقت؟ - از درختان ســوزنى برگ 
مديترانه اى - خاص تر

11- ماه سرد - بيم و ترس- متداول- نوعى 
حلوا

12- درخت تســبيح - باالبــر خودرو - 
عداوت و دشمنى- مغز سر

13- به مراد دل نرسيده - گردن - فوتبال 
زير سقف كه به آن فوتسال هم مى گويند

14- پول كشور اژدها - شهرى در عربستان 
سعودى - اتحاديه كارگرى

15- كســى كه به صورت مادرزادى لبى 
شكافته داشته باشــد - شهرى بندرى در 

خوزستان
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