
پرداخت پاداش بازنشستگان
 آموزش و پرورش در چند روز آينده

ايلنا:وزير آمــوزش و پــرورش از پرداخــت پاداش 
بازنشستگان در چند روز آينده خبر داد.

فخرالدين احمدى دانش آشتيانى با اشاره به پرداخت 
پاداش بازنشســتگان آموزش و پرورش گفت: به دنبال 
آن هستيم؛ در روزهاى آينده قسمتى از اين پاداش ها 
را پرداخت كنيم كه اين مربوط به بازنشستگانى است 
كه در سال گذشته(95) بازنشسته شده اند. الزم به ذكر 

است كه ما باقى موارد را هم در دست بررسى داريم.
وى در خصوص اينكه آيا تصميم تازه اى براى تعطيلى 
پنجشنبه  مدارس گرفته شده اســت، گفت: در مورد 
تعطيلى پنجشنبه  ها هنوز تصميم جديدى گرفته نشده 

است و همان روال گذشته ادامه خواهد داشت.

يك شرط براى باز كردن 
درهاى مخازن موزه  ملى

ايسنا: مديركل موزه ملى ايران گفت:اگر بانك مركزى 
اجازه دهد كه خبرنگاران مخزن اين بانك را ببينند ما 

نيز اين كار را مى كنيم.
جبرئيل نوكنده سپس توضيح داد: موزه هاى بزرگ دنيا 
بخشى از مخازن خود را براى پژوهشگران قابل بازديد 
كرده اند، ما نيز از امســال تــالش مى كنيم تا از بخش 
زيرزمين موزه دوران اسالمى به سمت اين پروژه پيش 
برويم و برخى از قســمت هاى مخازن موزه ملى ايران 
را براى پژوهشــگران و محققان قابل استفاده كنيم تا 
بتوانند از اين فضا و آثار پژوهشــى در معازن موزه ملى 

ايران استفاده كنند.
مديركل موزه ملى ايران اظهار كــرد: در مخازن  موزه 
ملى ايران 300 هزار شىء تاريخى داريم كه كسى آن ها 
را نديده است، در نخستين قدم مى توانيم اين مكان را 
براى افراد خاص و پژوهشــگران در نظر بگيريم، چون 
طبيعى است دسترسى به مخازن موزه   براى همه افراد 

امكان پذير نيست.

«تربيت» در آموزش و پرورش 
رخ نمى دهد

فارس:قائم مقام سازمان دانش آموزى گفت: امر تربيت 
در وزارت آموزش و پرورش به وقوع نمى پيوندد و نياز 
داريم تا از طريق تشــكل هاى دانش آموزى اين امر را 
محقق كنيم. محمود عليگو عنوان كرد: امر تربيت در 
وزارت آمــوزش و پرورش به وقــوع نمى پيوندد و نياز 
داريم تــا از طريق تشــكل هاى دانش آموزى همچون 
ســازمان دانش آموزى، اتحاديه انجمن هاى اســالمى 
دانش آموزان، هالل احمر و بسيج اين امر را محقق كنيم. 
امر تربيت زمانى رخ خواهد داد كه وقتى مدرسه تعطيل 
شد، بيرون مدرسه زباله وجود نداشته باشد و وقتى اين 

موضوع را ديديم آموزش و پرورش موفق بوده است.
عليگو افزود: اگر امر تربيت به خوبى اتفاق بيفتد، قطعا 
بايد طالق را كمتر ببينيم و مصرف مواد مخدر بايد كمتر 
شود. بزرگترين سرمايه نيروى انسانى است و بزرگترين 

كمبود، زمان است.

تأمين اجتماعى ماهانه يك 
هزار ميليارد تومان به مراكز 

درمانى پرداخت مى كند
ايرنا : معاون درمان سازمان تأمين اجتماعى گفت: اين 
ســازمان به طور ميانگين، ماهانه يك هزار تا يك هزار 
و 100 ميليارد تومان به مراكز درمانى، بيمارســتانى و 

دانشگاهى سراسر كشور پرداخت مى كند.
محمدعلى همتى افــزود: از اين ميــزان پرداختى در 
ماه، حدود 50 درصد (500 ميليــارد تومان) به مراكز 

دانشگاهى اختصاص دارد كه پرداخت مى شود.
همتى اضافه كرد: مابقى پرداختى هــاى ما مربوط به 

بخش هاى خصوصى و مراكز درمانى است.

 2 ميليارددالر واردات غيرقانونى 
كاال آرايشى-بهداشتى

ايرنا: عضو انجمن صنايع شوينده، بهداشتى و آرايشى 
ايران مى گويــد، با وجود بــازار 600 ميليون نفرى در 
اطراف ايران، صنايع آرايشــى، بهداشتى و شوينده ما 
توانايى صادرات محصوالت بيشــترى به كشــورهاى 
منطقه دارند. على اكبر شعارى با اشاره به اينكه قاچاق 
و تقلب در توليد كاالها ضربه مهلكى را به بنيان صنعت 
آرايشى و بهداشــتى كشــور وارد كرده است، گفت: 
براساس آمار اعالم شده حجم فروش كاالهاى قاچاق 
آرايشى، بهداشتى و شوينده 83 هزار ميليارد ريال است 
و براساس آمار گمرك جمهورى اسالمى ايران فقط 370 

ميليون دالر از مسيرهاى رسمى وارد مى شود. 
شــعارى اضافه كــرد: 50 درصد كاالهاى آرايشــى و 
بهداشــتى به ارزش يك ميليارد و 500 ميليون دالر تا 
2 ميليارد دالر به صورت قاچاق وارد كشور مى شود كه 
البته مربوط به نشان هاى تجارى معتبر نيست بلكه در 

كشورهاى اطراف توليد و به كشور ما قاچاق مى شود. 

مذاكره با فتح اهللا زاده و قريب بازى 
انتخاباتى است يا واقعيت؟

ورزش/    بــه دنبال انتشــارخبر تغييرات 
در باشگاه اســتقالل و تاييد مذاكره با دو 
مديرعامل ســابق اين باشــگاه و تكذيب 

نشدن اين اخبار از سوى وزارت ورزش...

خط قرمز/  چهار زورگير خشــن غرب و 
شــمال غرب تهران كه زير 18 ســال سن 
داشــتند، پس از دهها زورگيــرى با تهديد 

سالح سرد، شناسايى و دستگير شدند...
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دستگيرى زورگيرهاى كوچك 

قلعه حسن خان

توجه به محيط زيست را براى كودكان 
درونى كنيم

زمين متعلق به همه ماســت و همه در قبال آن مســئوليم. 
خطرات بيشــمارى كه امروز گريبان محيط زيست و زمين 
را گرفته اســت، در نتيجه بى توجهى گذشتگان بوده است، 
نتيجه پى نبردن به اين نكته كه بايد براى نســل هاى آينده 
و فرزندانمان آينده اى روشن و زيستگاهى مطلوب به يادگار 
بگذاريم. در ســال هاى اخيــر توجه به آمــوزش كودكان در 
خصوص اهميت محيط زيســت رو به افزايش بوده است چرا 
كه كودكان امروز، بزرگســاالن فردا خواهند بود و تعهدشان 
به محيط زيست مى تواند عامل بقاى زمين باشد. در خصوص 
نحوه درگير كردن و دغدغه مند كردن كودكان نسبت به اين 
مسئله تحقيقات بسيارى نيز صورت گرفته است. در ادامه به 

تشريح برخى از اين اقدام هاى مؤثر خواهيم پرداخت:
نخستين گام براى آموزش كودك در اين خصوص اختصاص 
دادن زمان هايى براى گشت وگذار در طبيعت همراه اوست. كى 
ميلتون، از مردم شناسان اجتماعى مشهور در حوزه حفاظت 
از محيط زيست، در كتاب معروف خود به نام طبيعت مهربان 
به سوى اقليم عاطفه مى گويد: به زندگى نامه هاى خودنوشته 
هر يك از حافظان برجسته و فعال محيط زيست كه مراجعه 
كنيد، احتمال اين كه ببينيد زندگى شان، بخصوص دوران اوليه 
زندگى شان، در تماس مستقيم و مملو از تجربه هاى شخصى از 

طبيعت بوده بسيار زياد است.
او شواهد بســيارى براى ادعاى خود بيان مى كند؛ مهم ترين 
آن ها نتايج تحقيق پالمر در اوايل دهــه 1990 روى مربيان 
حفظ محيط زيست در بريتانياســت كه از آن ها خواسته شد 
شخصاً شرح زندگى خود را بنويســند و توضيح دهند كه چه 
عواملى بر متعهد گشتن و نگران شدن شان نسبت به مسائل 
زيست محيطى مؤثر بوده است. يافته ها نشان داد 42 درصد 
پاســخ دهندگان تجارب دوران كودكى حاصل از زندگى در 
محيط هاى بــاز، گذراندن تعطيالت در مناطق روســتايى و 
حاشيه شــهرها و صرف وقت در فضاى آزاد را ذكر كرده اند. 
49 درصد ايشان نيز تماس مستقيم با طبيعت را- نه الزاماً در 
دوران كودكى-نام برده اند كه از عوامل مؤثر در شــكل گيرى 

نگرش و رفتار آن ها بوده است.
ميلتون بيان مى كند كه اين نوع مطالعات در كشورهاى ديگر 
نيز انجام شــده و تجزيه و تحليل اطالعات نشان از اين دارد 
كه تجربه هاى دوران كودكــى در جهان طبيعى و تجربه هاى 
حاصل از صرف وقت در فضاى آزاد به طور كلى اهميتى اساسى 

در نگرش مثبت زيست محيطى دارد.
در واقع بدون لمس مستقيم طبيعت و ديدن زيبايى هاى آن، 
نمى توان از كودك انتظار داشت ارتباطى دوستانه و منطقى 
با طبيعت برقرار كند. گــردش و تفريح در طبيعت پايه اصلى 
آموزش زيست محيطى به كودك و تأثير در نگرش و رفتار او 

براى حفاظت از محيط زيست است.
در ادامه پيشــنهاداتى براى آموزش برخى مســائل زيست 

محيطى به كودكان ارائه مى شود:
كودكان بسيار دوســت دارند مانند كارمند وظايف خاصى به 
آن ها محول شود. مى توانيد كودكتان را به عنوان محافظ انرژى 
در خانه استخدام كنيد. اين شيوه، عالوه بر آموزش به كودك 
در خصوص مصرف انرژى در خانه، به شما اطمينان مى دهد 
المپ هاى اضافى و وسايل الكتريكى بدون مصرف در خانه تان 
خاموش اند. از طرف ديگر سبب مى شويد كودكتان نسبت به 

صرفه جويى در انرژى حساس شود.
يكى از مهارت هايى كه كودك از نظر فكرى مى بايست كسب 
كند توانايى مفهوم سازى و طبقه بندى چيزهاست. طبقه بندى 
به كودكان مفاهيمى چون اندازه، شــكل، شباهت و تفاوت را 
مى آموزد. با تعيين كردن كانتينرهاى انــواع زباله، به منظور 
بازيافت زباله، كودك را آموزش دهيد كه بر اساس ويژگى هايى 
چون تر يا خشك بودن زباله، اندازه آن و… هر زباله را در سطل 
مخصوصش بريزد. با اين فعاليت، عالوه بر آموزش كودك براى 
جدا كردن زباله ها و بازيافت آن ها، مى توان مهارت طبقه بندى 

را نيز به او آموخت.
مى توان با پــرورش گل و گياه، عالوه بر آشــنا كــردن او با 
طبيعت و برانگيختــن عالقه اش به گل هــا و گياهان، حس 

مسئوليت پذيرى را در وى تقويت كرد.
هنگام رانندگى، با كودكتان درباره ســوخت ماشين، مصرف 
آن و تأثير سوخت هاى فسيلى بر جانداران و گياهان صحبت 
كنيد. شمارنده ميزان مصرف سوخت را به كودك نشان دهيد 
و از او بخواهيد ميزان مصرف سوخت در هر كيلومتر را بدست 
بياورد. با اين نوع فعاليت ها، عالوه بر افزايش مهارت هاى رياضى 
كودك، او را نسبت به تأثير ســوخت هاى فسيلى در طبيعت 

حساس تر مى كنيد.
با فرزندتــان در برنامه هاى داوطلبانه درخت كارى شــركت 
كنيد. با اين فعالّيت، عالوه بر درونــى كردن اهميت دادن به 
طبيعت براى كودك، احســاس تعلق به جامعه و همكارى را 

به او مى آموزيد.
در آينده زمين متعلق به كودكان اســت. بايد همواره دانش 
زيست محيطى خودمان را افزايش دهيم و آن را با كودكانمان 

به اشتراك بگذاريم.
 *ميلتون، كــى، (1382)، طبيعت مهربان به ســوى اقليم 
عاطفه. رستمى شــاهرودى، محمدمهدى. تهران: انتشارات 

سازمان حفاظت محيط زيست

يادداشت  
اسما روانخواه/پژوهشگر اجتماعى

خبر

3000737274
سامـانـه پيـامكـى
 صـفـحه اجـتماعى

انتقادها، پيشنهادها و ايده هاى خود را از 
طريق  اين پيامك 

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.
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عضو ناظر مجلس در شوراى عالى نظام پرستارى:
مركزى براى ثبت آمار مهاجرت 

پرستاران وجود ندارد
خانه ملت:عضو ناظر مجلس در شوراى عالى نظام پرستارى با بيان اينكه 
هيچ گونه مركزى براى ثبت آمار مهاجرت پرستاران در كشور وجود ندارد، 
گفت: آمارها بيانگر كاهش مهاجرت پرستاران است. حيدرعلى عابدى در 
خصوص اظهارات اخير قائم مقام سازمان نظام پرستارى كشور مبنى بر اينكه 
آمار مهاجرت پرستاران در چند سال گذشته افزايش يافته است، گفت: آمارها 
بيانگر كاهش مهاجرت پرستاران است به گونه اى كه در سال 90، 500 و در 
سال 93، 350 و همچنين در فروردين و ارديبهشت سال گذشته نيز 300 نفر 
از نظام پرستارى فرم اعزام گرفتند كه اخذ فرم اعزام نيز دال بر خروج تمامى 
اين افراد از كشور نبوده و نبايد به چنين شايعاتى دامن زد. وى با بيان اينكه 
هيچ گونه مركزى براى ثبت آمار مهاجرت پرستاران در كشور وجود ندارد، 
افزود: طى 11 ماهه گذشته جمع بندى دقيقى از ميزان مهاجرت پرستاران 
صورت نگرفته و عالوه بر اين مركزى براى ثبت آمار مهاجرت پرستاران در 

كشور وجود ندارد كه به آن مراجعه و آمارها را ارايه كند.

همزمان با هفته كارگر
وعده  وزيركار براى اشتغال 900 هزار 

نفرى در سال جارى
ايســنا: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با حضور در جمع 
خبرنگاران نويد تحقق اشــتغال 900 هزار نفرى براى ســال 
96 داد و افزود: در ســال جارى با آمادگى در زيرساخت ها و 
برنامه ريزى پيش رو مى توانيم نويد ايجاد اشتغال براى 900 
هزار نفر در بخش هاى مختلف به ويژه صنايع كوچك بدهيم.  
على ربيعى گفت: در سال گذشته در حوزه كارگران ساختمانى 
رشد مناسبى نداشتيم در سال جارى همه كارگران ساختمانى 
كه در سامانه اطالعات خود را ثبت كرده اند داراى بيمه درمانى 
خواهند شد در حقيقت تالش مى كنيم هيچ كارگر ساختمانى 
بدون دفترچه بيمه درمانى نباشد. ربيعى   تأكيد كرد: عهد و 
پيمان ما با رهبرى اســت و تالش مى كنيم هر خانواده ايرانى 

تجربه يك شغل با كرامت را داشته باشد.

رئيس پليس پيشگيرى ناجا خبر داد 
مجهز كردن افسران گشت به دوربين 

البسه در آينده نزديك
ايسنا: رئيس پليس پيشگيرى ناجا از تجهيز افسران گشت اين پليس 
به دوربين البسه در آينده نزديك خبر داد. سردار محمد شرفى گفت: 
طرح مجهز كردن افسران گشت به دوربين البسه را در دستوركار داريم 
كه در آينده نزديك اجرايى خواهد شد. وى افزود: اگر دوربين روى لباس 
كاركنان باشد، اين دوربين محيط اطراف مامور را پايش كرده و مامور 
نيز موظف است كه با جرايم مشهود برخورد كند و در غير اين صورت 
توسط مركز مورد نظارت قرار مى گيرد. شرفى اضافه كرد: از سوى ديگر 
اين اقدام در استانداردسازى ماموران ما نيز موثر است، چرا كه هيچكس 
در مقابل دوربين تخلف نخواهد كرد و از سوى ديگر اگر مجرمان رفتار 
نادرســتى با ماموران يا در محل داشته باشــند، آرشيو اين دوربين ها 
مســتندى خواهد بود براى محاكم قضايى. وى با بيان اينكه در آينده 
گشت هاى خودرويى پليس هم مجهز به دوربين خواهد شد، درباره زمان 
اجراى اين طرح ها گفت: اميدواريم تا پايان 96 اين طرح ها اجرايى شود.

گروه جامعه- محمــود مصدق: مديرعامــل صندوق 
بازنشســتگى كشــورى از ضــرورت تغييــر در برخى از 
شاخص هاى بازنشستگى خبر داد و گفت: موضوع پايدارى 
مالى صندوق ها و افزايش ســن بازنشســتگى در اســناد 
باالدستى ديده شده است، اما ابتدا بايد به قانون تبديل شوند 

تا قابليت اجرايى پيدا كنند . 
به گزارش خبرنگار ما، محمود اسالميان، در نشست خبرى 
خود در پاسخ به پرسش قدس درباره استقالل مالى سازمان 
بازنشســتگى گفت: بدون شــك يكى از چالش هاى مهم 
اقتصادى كشور صندوق ها هســتند. در واقع بجز صندوق 
تأمين اجتماعى كه شاغالن آن نســبت به بازنشستگانش 
6 به يك است و هنوز مشكل ندارد بقيه صندوق ها از لحاظ 

اقتصادى پايدارى ندارند. 
وى با اشــاره بــه ضــرورت پرداختن به معضــالت حوزه 
بازنشستگان كشــورى افزود: در بحث اقتصاد مقاومتى و 

سياست هاى كالن اجتماعى موضوع پايدارى صندوق ها و 
افزايش سن بازنشستگى در اسناد باالدستى كه به تصويب 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و تأييد رهبر معظم انقالب 
رسيده، ديده شده اســت كه بايد منتظر باشيم تا به قانون 

تبديل شوند و اجرايى گردند .
وى سپس از كاهش قدرت خريد بازنشستگان و تبعيض 
بين حقوق بازنشستگان دســتگاه هاى مختلف به عنوان 
دو چالش اساســى صندوق متبوعش ياد كرد و گفت: در 
دوره اى نرخ تورم زيــاد بوده و حقوق متناســب با تورم 
افزايش نيافت. مثًال در ســال 90 نرخ تورم 21/5 درصد 
بود، اما حقوق 10درصد افزايــش يافت، از اين رو قدرت 
خريد بازنشستگان طى سال هاى 89 تا 92 تا 43 درصد 

كاهش يافت . 
اســالميان جبران كاهش حقوق دريافتى بازنشستگان در 
ســال هاى گذشــته را از اهداف دولت و مجلس دانست و 

گفت: براى اين منظور طى چهار سال اخير با كاهش تورم و 
افزايش 32 درصدى حقوق تالش شده تا بخشى از خسارت 
وارده جبران شــود و قدرت خريد بازنشســتگان كشورى 

افزايش يابد . 
وى در ادامه بــه ارائه توضيح درباره چالــش دوم صندوق 
بازنشستگى پرداخت و گفت: برخالف تصور عموم جامعه، 
حقوق و مزاياى كاركنان همه دستگاه هاى دولتى از ضوابط 
و مقررات يكســانى تبعيــت نمى كند و بــه همين دليل 
شــاهد اختالفات حقوق ميان بازنشستگان ادوار مختلف و 

دستگاه هاى اجرايى هستيم .

وى از تخصيص 2 ميليارد و 200 ميليون تومان بودجه به 
صندوق بازنشستگى كشورى در سال 96 خبر داد و تصريح 
كرد: اين بودجه صرف همسان سازى و رفع تبعيض حقوق 

مستمرى بگيران و بازنشستگان مى شود .
اسالميان گفت: همســان ســازى حقوق بازنشستگان 
در چارچوب اعتبار قانــون بودجه و بــا اولويت افرادى 
كه حقوق كمتــراز 20 ميليون ريــال دريافت مى كنند، 

انجام مى شود .
به گفته وى حداقل حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگى 
كه سى سال سابقه خدمت داشــته باشند به يك ميليون و 
150 هزار تومان در سال جارى مى رسد كه به نسبت سال 

گذشته 20 درصد افزايش نشان مى دهد . 
وى افزود:همه بازنشستگان و موظفين سال هاى قبل با هر 
ميزان حقوقى كه دريافت مى كنند، در ســال جارى نيز از 

10درصد افزايش برخوردار مى شوند . 
مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى به اجراى پرداخت 
متمركز حقوق در 26 استان در سال جارى خبر داد و گفت: 
احكام جديد از30 فروردين ماه بــر مبناى افزايش پلكانى 

حقوق صادر و واريز شد. 

وى با اذعان به نامناسب بودن وضعيت اقتصادى بازنشستگان 
گفت: برخى از بازنشســتگان زير خط فقر قرار دارند. با اين 
وجود روند مناسبى در پيش گرفته شــده كه اگر تا پايان 
برنامه ششــم توســعه ادامه يابد، مى توان نسبت به بهبود 

شرايط آن ها اميدوار بود . 
اسالميان ســپس از بازگشــت برخى اموال از دست رفته 
صندوق بازنشســتگى كشــورى خبر داد و گفت: از دوره 
مديريت قبلى اين صندوق، 10 پرونده تخلف مالى تشكيل 
شده كه هشت مورد از آن ها به كمك دستگاه قضايى حل و 
فصل شده و پول ها به صندوق بازگشته اما هنوز دو پرونده 
مربوط به پتروشــيمى جم و شــركت ملى نفتكش، باقى 

مانده است .
وى درخاتمه حجــم اختالس از دو محل ياد شــده را 
400 ميليون دالر عنوان كرد و گفت:در رســيدگى به 
فســاد اقتصادى نبايد سياسى كارى كنيم.از اين رو از 
دستگاه قضايى مى خواهيم تا به صورت ويژه به اين دو 
پرونده رســيدگى كند، چرا كه در اينجا ما با صندوق 
طرف نيســتيم بلكــه با 2 ميليــون انســان فرهيخته 

طرف هستيم . 

مديرعامل صندوق بازنشستگى كشورى خبر داد
كف حقوق بازنشستگان به يك ميليون و 150 هزار تومان رسيد

  جامعه/  مريم احمدى شيروان     پذيرش محدود در 
آزمون  تخصصــى وكالت، به نارضايتى بســيارى از دانش 
آموختگان رشته حقوق و  شكل گيرى كمپين هاى متعدد و 
حتى پرسش از وزير دادگسترى انجاميده است؛ اقدامى كه 

برخى هم آن را غير منطقى مى خوانند. 
* به دنبال گدايى شغل نيستيم

متولى كمپين حذف ظرفيت از آزمــون وكالت مى گويد: 
از سال هاى گذشــته تاكنون، معيار نادرستى براى جذب 
داوطلبان آزمون وكالت وجود دارد كه با وجود اعتراض هاى 

فراوان، اصالح نشده است. 
حســين قربانزاده مى افزايــد: كانون وكال قانــون را اجرا 
نمى كند. قانونى كــه مى گويد، معيار جــذب كارآموزان 
وكالت، بايد احراز صالحيت علمى باشد. بر اساس قانون و 
تجربه كشورهاى ديگر، مراجعى كه وظيفه صدور مجوز را 
دارند، صرفاً وظيفه احراز صالحيت دارند نه تعيين ظرفيت 
و طبيعتاً اين مسئله به مشاغل غيردولتى كه حق الزحمه 

خود را از مردم دريافت مى كنند، بازمى گردد.
وى با بيان اينكه نياز جامعــه به خدمات قضايى و حقوقى 
بايد تعيين كننده باشــد، تصريح مى كند: استناد قانونى 
ما، تبصره دو ماده هفت قانــون اصالح مواد 1، 6 و 7 قانون 
اجراى سياست هاى كلى اصل 44 مصوب تيرماه سال 93 
است كه بصراحت مى  گويد: «هر يك از مراجع صادركننده 
مجوز كســب و كار، موظفند درخواست متقاضيان مجوز 
كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطالع رسانى 
مذكور دريافت و بررسى كنند. صادركنندگان  مجوز كسب 
و كار اجازه ندارند به دليل اشباع بودن بازار از پذيرش تقاضا 

يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند».
اين حقوقدان بيان مى كنــد: قانون كيفيت دريافت پروانه 
وكالت، مصوب سال 76 است كه به تشكيل هيئت سه نفره 
اشاره دارد. بنابراين طبيعى اســت كه قانون مؤخر يعنى 
قانون اصالح قانون اجراى سياســت هاى كلى اصل 44 در 
دستور كار قرار گيرد. البته برخى معتقدند كه قانون خاص 
مقدم، بر قانون عام مؤخر ترجيــح دارد و قانون عام مؤخر 
نمى تواند، ناسخ قانون خاص مقدم باشد. اين قانون تصويب 

شده تا تعيين ظرفيت ها را از بين ببرد.
 قربانزاده اضافه مى كند: يكى ديگــر از قراين ما مذاكرات 
مجلس و ســخنان آقايان پورابراهيمى و قادرى است كه 
مى گويند، هيچ موردى نبايد استثنا شود. قرينه سوم نيز 
ماده 92 قانون اجراى سياست هاى كلى اصل 44 است كه 
نسبت به قوانين بعدى هم تعيين تكليف كرده، چه برسد 
به قوانين سابق.  وى با اشاره به اينكه از منظر قانونى، تبصره 
ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، منسوخ شده و 
اگر هم نمايندگان قوه قضائيه در آن هيئت سه نفره شركت 
مى كنند، اشتباه است، تأكيد مى كند: حاميان اين كمپين 
به دنبال گدايى شغل نيستند بلكه مطابق قوانين و مقررات 

حق خود را مطالبه مى كنند.
* وكالت؛ شغلى اكتسابى است

امير دنياديده، وكيل پايه يك دادگسترى نظر ديگرى دارد. 
او معتقد است، خواســته حذف ظرفيت از آزمون وكالت، 
خواســته اى غيرمنطقى و غيرقانونى اســت. دنياديده به 
خبرنگار ما مى گويد: اين قانون، قانونى تازه نيست و بيش 
از 60 سال در كشور در حال اجراست. بدون آزمون، انتخاب 
فردى به عنوان وكيل پذيرفته شــده نيست و بايد همه به 
قانون احترام بگذاريم. دنياديــده مى افزايد: اضافه كردن 
مواردى مانند معدل باالتر از يك عدد خاص، شايد بتواند، 
جايگزينى مناسب براى حذف آزمون باشد، اما در آن صورت 

هم تعــداد بســيارى از دانش 
آموختگان آن شــرط را كسب 
نكرده و توانايى ورود به دوره هاى 
كارآموزى را نخواهند داشــت. 
بقيه اقشــار مانند مهندســان، 
پزشكان و... هم آزمون هايى براى 
رسيدن به تخصص نهايى دارند 
و ايــن آزمون مختــص وكالت 
نيست. وكالت، شغلى اكتسابى 
است و زمانى كه ســطح سواد 
دانش آموخته به حدى از قبول 
شدن برسد، در آزمون قبول شده 
و مراحل كسب تخصص را طى 

خواهد كرد.
* تبديل ليسانس بيكار به 
وكيل بيكار، نتيجه برداشتن 

ظرفيت
دكتر مسعود خراشــادي زاده، 
استاد دانشــگاه و رئيس كانون 
و كالي دادگستري خراسان نيز 
در اين باره مى گويد: كانون هاى 

وكال و سيستم قضايى براى پذيرش و تربيت و آموزش وكال 
و نظارت بر آنان ظرفيت معينى دارند. كســب صالحيت 
نيازمند طى فرآيند پيچيده و تخصصى، كارآموزى و اختيار 
است و عالوه بر آن اگر اقدامى نسنجيده انجام دهيم و ده ها 
هزار ليسانس حقوق را به وكيل داراى پروانه تبديل كنيم، 
ده ها هزار وكيل بيكار وارد جامعه خواهد شد كه در نتيجه، 
نظام قضايى و ارائه خدمات حقوقى را دســتخوش آفات 

متعدد خواهد كرد.
* ظرفيت كانون هاى وكال محدود است

دكتر امير حسين آبادى رئيس كانون وكالى دادگسترى 
مركز در همين خصوص به خبرنگار مــا مى گويد: به هر 
شخصى كه مدرك حقوق داشت، نمى توان پروانه وكالت 

داد چرا كــه وكالت يك حرفه 
تخصصى اســت و بــا حقوق 
مــردم ســر و كار دارد. بايد 
شخص متقاضى، امتحان داده 
و از لحاظ علمى توانايى الزم را 

داشته باشد. 
عــالوه بــر آن، ظرفيــت 
كانون هاى وكال محدود است 
و بر اســاس قانــوِن كيفيت 
دريافت پروانه وكالت مصوب 
سال 76، تبصره 1؛ تعداد مورد 
نياز كارآموز براى هر ســال را 
كميسيونى متشكل از رئيس 
كل دادگسترى استان، رئيس 
شــعبه اول دادگاه انقــالب و 
رئيس كانــون وكالى همان 
شهر تعيين مى كنند. انتخابى 
كه بر اساس مؤلفه هاى متعدد 
مانند تعداد مراجــع قانونى، 
تعــداد پرونده هــاى قضايى، 
تعداد وكال، تعداد افراد مراجعه 
كننده به وكال و... صورت مى پذيرد و تعداد وكالى مورد نياز 

هر استان در سال مشخص مى شود.
وى اضافه مى كند: پذيرفته شــدگان در آزمــون، ملزم به 
گذراندن دوره 18 ماهه كارآموزى هستند و بايد هر ماه دو 
مرتبه در جلسه دادگاه حضور داشته باشند. بديهى است كه 
اگر پذيرش شركت كنندگان بدون مجوز و نظارت باشد، در 
دادگاه ها فضايى براى كارآمــوزى آنان وجود ندارد. ضمن 
اينكه امكان آموزش آن ها نزد وكيل سرپرست هم با مشكل 
روبه رو خواهد شد و اگر اين محدوديت برداشته شود، براى 

آموزش و جذب آن ها در بازار كار برنامه  اى وجود ندارد.
حسين آبادى تأكيد مى كند: اين كمپين، كمپينى بيهوده 
متشكل از افراد دانش آموخته اى است كه توان قبولى در 

كنكور را ندارند و صرفاً به تأييد برخى از نمايندگان مجلس 
نمى توان قانونى بودن اين تصميم را زير سؤال برد.

* مشكل اصلى، آموزش عالى است
اين حقوقدان با اشاره به اينكه اين رشته همانند بسيارى از 
رشته هاى ديگر اشباع شده، تأكيد مى كند: آموزش عالى 
ما از پايه خراب است و مشــكل دارد. دانشگاه ها بايد تعداد 
پذيرش دانشجو در هر رشته اى را با نياز جامعه هماهنگ 
كنند. اكنون حدود 270 دانشــكده حقوق دولتى و 170 
دانشكده حقوق دانشگاه آزاد در كشور وجود دارد. پرسش 
اينجاست كه آيا اين تعداد دانشكده حقوق براى كشور ما 
نياز است؟  وى اضافه مى كند: كانون وكال نبايد پذيرش و 
جذب وكيل را با دانش آموختگان حقوق تنظيم و تطبيق 
كند، بلكه اين آموزش عالى كشــور اســت كه بايد خود را 
با نياز جامعه به دانش آموختــه و متخصص تطبيق داده و 
جذب داشته باشد. متأسفانه تمامى رشته هاى تحصيالت 
تكميلى، اشباع شده اند و بازار كارى براى دانش آموختگان 

وجود ندارد.
وى تصريح مى كنــد: با حذف ظرفيــت از آزمون وكالت، 
ليسانس بيكار تبديل به وكيل بيكار مى شود كه پيامدهاى 

منفى بيشترى نسبت به بيكارى دارد.
حسين آبادى خاطر نشان مى كند: اگر فرهنگ استفاده از 
وكيل در كشور رايج و باب شود و براى هر قرارداد و هر عملى 
كه آثار حقوقى دارد، از مشــاور حقوقى يا وكيل استفاده 

شود، يقيناً شغل ايجاد مى شود. 
وى نبود فرهنگ و كم بودن امكانات مالى را از مهم ترين 
اشــكاالت پيش روى اســتفاده از وكيل عنوان كرده و 
يادآور مى شــود: اصل 35 قانون اساســى مى گويد كه 
دولت بايد امكانات الزم را براى كســانى كه توان مالى 
ندارند، فراهم كند و بودجه الزم را براى تعيين افراد بى 
بضاعت در نظر بگيرد. در آن صــورت مراجعه به وكيل 
براى همه ميســر شــده و ظرفيت پذيــرش وكيل هم 
باال خواهد رفت و مشــكل بيكارى اين جمعيت دانش 

آموخته حل مى شود.

آنچه مى خوانيد

در ســال هاى اخيــر بــا وجــود افزايش 
داوطلبــان وكالــت هــر ســاله ظرفيــت 
پذيــرش كانــون وكال بــه شــكل قابــل 
مالحظه اى كاهــش يافته اســت. اين در 
حاليست كه گشايش ساالنه 15 ميليون 
پرونــده در كشــور كه رســيدگى به اين 
پرونده ها از توان قضات و كاركنان فعلى 
دســتگاه قضا بيرون اســت، مى طلبد تا 
تعداد وكال نيز به تناســب اين پرونده ها 
افزايــش يابد.بــه بيــان ديگــر، تعداد 
وكاليى كه به جامعه وكالى كشــور اضافه 
مى شوند پاســخگوى تعداد پرونده هاى 
چند ده ميليونى نيســت و بيكارى دانش 
آموختگان رشته هاى حقوق نيز همچنان 

الينحل باقى خواهد ماند.  

دانش آموختگان از  ظرفيت محدود آزمون تخصصى خود گاليه مند هستند

اشباع بازار وكالت ، نارضايتى از نبود عدالت
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فرهنگ

کوتاه و خواندنی

فرهنگ: فیروز زنوزی جاللی، نویســنده- ظهر دیــروز دار فانی را وداع گفت. این 
نویسنده و مدرس داستان نویسی، بر اثر سرطان ریه در بیمارستان درگذشت. فیروز 
زنــوزی جاللی متولد ۱۳۲۹ خرم آباد، آثار متعددی در حوزه ادبیات داســتانی در 
کارنامــه خود دارد. او داوری جوایزی چون جالل آل احمد و پروین اعتصامی را نیز 

بر عهده داشته است. 
نویسنده رمان »مخلوق« از دو سال پیش با سرطان ریه دست به گریبان است و بارها 

دوره شیمی درمانی و رادیوتراپی را پشت سر گذاشته است.

خالق »مخلوق« درگذشت

 فرهنگ: مدیرکل مجامع، تشــکل ها و فعالیت های فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی از حضور قطعی ۱۱۰ ناشر و مهمان خارجی در سی اُمین نمایشگاه 
بیــن المللی کتاب تهــران خبر داد. علی فریدونی گفــت:  تاکنون تعداد ۱۱۰ 
درخواســت صدور روادید واصل و با پیگیری های به عمل آمده روادید ۱۰۸ نفر 
از وزارت امور خارجه اخذ شده است. او  افزود: بیشترین تعداد شرکت کنندگان 
خارجی مربوط به کشورهای ایتالیا، چین، لبنان و آلمان است.  سی اُمین نمایشگاه 
کتاب تهران از تاریخ ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ماه در شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

۱۱۰ مهمان خارجی در نمایشگاه بین المللی کتاب

مهر: مشــاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آخرین فرصت دریافت کارت 
کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۶ گفت: داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه 
۶ اردیبهشت ماه فرصت دارند با ورود به سایت سنجش کارت خود را بگیرند.
دکتر حســین توکلــی افزود: این آزمون روزهای پنجشــنبه و جمعه ۷ و ۸ 
اردیبهشــت ماه برگزار می شــود و داوطلبان می توانند با ورود به ســایت 
ســازمان سنجش به نشــانی www.sanjesh.org کارت خود را دریافت 

کنند.

امشب، آخرین مهلت دریافت کارت کنکور ارشد

به باور یک بازی ساز به سناریونویسی توجه نمی شود

ضعف علوم انسانی در بازی سازی

 فرهنگ/ زهره کهندل   این سؤال که چرا با وجود پیشرفت های تکنیکی و ساخت بازی های باکیفیت 
تصویری باال، چرا بازی های ایرانی به اندازه الزم جذاب نیستند؟

یک بازی ساز با اشاره به ضعف پژوهش در حوزه سناریونویسی برای ساخت بازی های رایانه ای معتقد است: 
ضعف علوم انسانی در بازی سازی باعث شده که بازی سازان فقط به مسائل فنی توجه کنند. 

صادق جبلی در گفت و گو با خبرنگار ما می گوید: بازی سازان معتقدند رقابت در بازار موبایل سخت تر خواهد شد چون 
بازی های بزرگ خارجی به راحتی در بازار ایران قابل دسترسی است و رقابت با رقبای خارجی، طراح بازی ایرانی را ناچار 
می کند که روی المان هایی دست بگذارد که بازی ساز خارجی روی آن کار نکرده است همچون خرده فرهنگ های بومی  و 
محلی. به باور او، بی توجهی و ضعف در علوم انسانی و مسائل فرهنگی و کمبود پژوهش هایی مرتبط با این موضوع باعث 

شده که یک بازی ساز نداند یک بازی بومی  ایرانی و یک محصول مولتی مدیای ایرانی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ 
وی ادامه می دهد: اینکه شخصیت اصلی بازی رایانه ای، فارسی حرف بزند یا بانمک صحبت کند کفایت می کند؟ معماری 
ایرانی را چطور باید وارد بازی بکنیم؟ از چه نمادهای بومی  دیگری می توان در بازی بهره برد؟ این ها پرسش های مهمی  
اســت که باید به آن پاســخ داد.  جبلی با بیان اینکه همه به دنبال استخدام کدنویس و بازیگر هستند و کمتر کسی به 
استخدام سناریونویس خوب فکر می کند، می گوید: این مسائل در بازی سازی نادیده گرفته شده است کما اینکه در سینما 
هم چنین مشکلی وجود داشت و وقتی دیدند که فیلم هایشان نمی فروشد به فکر چاره افتادند که باید قصه خوبی داشته 
باشند.  او اظهار امیدواری می کند: این مشکل در بازی سازی، موجی است که می گذرد چون انتخاب بازی رایانه ای، دست 

مخاطب است و اگر یک بازی برایش سرگرم کننده نباشد آن را نمی خرد. 

صنایع فرهنگی

کافه کتاب

خبر

نگاهی به مجموعه »حدود« سروده الیاس علوی
نگاهانت را پیدا نتوانیم

 فرهنــگ/ لیال کردبچــه   الیاس 
علوی از آن دســته از شاعرانی است که 
شروع فعالیت ادبی شان به دالیلی چند، 
توأم با برخی خوش اقبالی هایی شده که 
درمجموع منجر به بهتر دیده شدن شاعر 
در دوره ای خاص می شود. شروع فعالیت 
ادبی الیاس علوی نیز در ایران، مقارن با 
توجه جامعۀ هنری جهانی به هنرمندان 
اهل افغانستان بود که دامنۀ آن به ایران 
هم کشــیده شد و چاپ اولین مجموعه 
شــعر او را توســط یکی از معتبرترین 

ناشــران حوزه شعر در آن  ســال ها و نیز اختصاص جایزه ادبی کارنامه 
را به او رقم زد؛ اتفاقاتی که به طور طبیعی در سال های بعد، مسئولیت 
شــاعر را در قبال جامعه ادبی بیشتر کرد چراکه چشم های بیشتری را 
متوجه او کرده و زاویه ها و روزنه های بیشتری را برای رصدشدن او ایجاد 
نمود. اّما به نظر می رســد الیاس علوی در سال های بعد، بدون توجه به 
انتظاری که برای مخاطبان او در جامعه ادبی ایجاد شــده بود، راه خود 
را رفت و همان روندی را در شــعر پی گرفت که ذات شاعرانه اش ایجاب 
می کرد، و به مرور از مختصات و ویژگی های آثاری که در اولین مجموعه 
او گــرد آمده، و اعتبار یک جایزه مهم ادبــی را برای او به ارمغان آورده 
بودند، فاصله گرفت. بیشترین فاصله گیری شعر دیروز الیاس علوی را از 
اشعار انتشاریافته در مجموعه »حدود« که تازه ترین اثر اوست، در حوزه 
نحوه بیان یک مضمون واحد می بینیم. هنوز در اغلب اشــعار او، جنگ 
محوریت اصلی را دارد، منتها دیگر از آن اندوه و سوز و گدازی که تأثیر 
این نوع شعر بر مخاطب را تضمین می کند، خبر چندانی نیست و شاعر 
با نوعی فاصله گیری عاطفی از مقوله جنگ، به روایت آن می پردازد. در 
حوزه ساختار نیز چنین است؛ اشعار سال های پیش الیاس علوی از نوعی 
آشــفتگی و لجام گسیختگی ساختاری برخوردار بود که دقیقاً هم سو و 
هم جهت با آشفتگِی شاعری جنگ زده، کامالً قابل پذیرش بود، و حاال 
آن آشفتگی طبیعی، جای خود را به نظام و ساختاری غیرطبیعی داده 
است. و اّما در حوزه زبان، شاعر مجموعه »حدود« نسبت به شاعر »من 
گرگ خیالبافی هستم«، فاصله بیشتری از زبان معیار گرفته و از واژه ها و 
اصطالحات و نحو ویژه زبان مردم افغانستان بیشتر استفاده کرده است. 
شــاعر می گوید )در اتاقی که نفس نمی تواند(، می گوید )دست هایت را 
پیدا نتوانیم/ لبخندت را/ نگاهانت را پیدا نتوانیم(، می گوید )بر کوه هایت 
بر شــدم(، می گوید )مردی که بیست وچندســال کالن تر است( و... و 
مخاطب فارســی زبان امروز، گاهی خیلی سخت می فهمد که شاعر از 
چه حرف می زند. البته این نکته را نیز باید درنظر داشت که اغلب اشعار 
مجموعه »حدود« تاریخ چندسال پیش را در انتهای خود دارند و نباید 
انتظار داشت که سروده های ده سال پیش شاعر، امروزی تر از سروده های 
امروزش باشند، اما این نکته را هم باید درنظر داشت که یک شعر به مثابه 
یک اثر هنری، مادامی که منتشر نشده و در حوزۀ شخصی و خصوصی 
شــاعر، و متعاقباً در معرض دخل وتصرف و ویرایش قرار دارد، نمی توان 
تاریخی برای آن متصور شــد، و به عبارتی تاریخ انتشار اثر را باید تاریخ 
ویرایش نهایی آن درنظر گرفت. مجموعه شــعر »حدود« تازه ترین اثر 
انتشاریافته الیاس علوی است که اخیراً توسط نشر نیماژ، در ۱۱۴ صفحه، 
با طرح جلدی که از نقاشــی های الیاس علوی است منتشر شده و ۳5 
قطعه شعر کوتاه و بلند او را همراه با برخی طرح هایش دربر گرفته است.
کاکا از چاه که آب می کشی/ چای که دم می کنی/ مزه خون نمی دهد؟

»طبیعت در هنر باستان« نقد می شود
فرهنگ: اولین نشست از سلسله نشست  های هنر شرق با عنوان »نقد 
و بررسی کتاب طبیعت در هنر باستان« روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه در 
پژوهشــکده هنر برگزار می شود. در این نشست که به همت گروه هنر 
شرق پژوهشکده تشکیل می شود دکتر عفت السادات افضل طوسی مؤلف 
کتاب و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و دکتر غالمعلی حاتم سخنرانی 
خواهند کرد.  نشست نقد و بررسی کتاب »طبیعت در هنر باستان« روز 
شنبه ۹ اردیبهشت از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در محل پژوهشکده هنر به نشانی 
خیابان ولی عصر، باالتر از خیابان امام خمینی، نبش کوچه شهید حسن 

سخنور، شماره ۲۹ برگزار خواهد شد.

 احســان رحیــم زاده  عــده ای محقق در 
گروه هــای تلگرامــی   مقاالت علمی  خــود را به 
اشــتراک می گذارند و گروهی متخلف در همین 
شــبکه اجتماعی به دنبال اخاذی و کالهبرداری 
هســتند. زندگی اجتماعی ایرانیان در شبکه های 
اجتماعی جریان دارد. این شــبکه ها نگرانی هایی 
را درباره از بیــن رفتن حریم خصوصی به وجود 
آورده اند و برخی از کاربران را در زندگی اجتماعی 
منزوی کرده و همچنین تأثیرات مخربی در هنگام  
برخی حوادث اجتماعی بر جا گذاشته است. در این 
رابطه با دکتر امیدعلی مسعودی، رئیس دانشکده 
علوم ارتباطات دانشــگاه ســوره و استاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی، هم صحبت شــدیم. او میل به 
خودنمایی و ترویج مصرف گرایی را از جمله اثرات 

مخرب شبکه های اجتماعی می داند. 

 شبکه های اجتماعی در یک نگاه کلی چه 
تأثیری بر روی فرهنگ و سبک زندگی مردم 

داشته اند؟ 
تأثیراتشان هم مثبت بوده و هم منفی. از جنبه های 
مثبت این شبکه ها هم نباید غافل بشویم. به عنوان 
مثال اطالع رسانی خیلی ســریع شده است. اگر 
یکی از بستگان شما به سفر زیارتی مشرف بشود، 
به راحتــی با او ارتباط تصویــری برقرار می کنید. 
چالش هایــی که ما در فضای مجــازی داریم، در 
غرب هم هســت. در آنجا هم دیده ایم که فردی 

در حال سلفی گرفتن سقوط می کند و می میرد. 
سبک زندگی را معموالً معادل شیوه های مصرف 
تعریف می کننــد. تبلیغاتی که در فضای مجازی 
می شــود، به مصرف گرایی دامن می زند. ســبک 
زندگی عبارت از این اســت کــه چه می خوریم، 
چه می پوشــیم و چه رفتارهایی از ما سر می زند. 
خودنمایی که در سلفی وجود دارد در مصرف گرایی 
هم دیده می شود. در شهری که معضل ترافیک و 
پارکینگ داریم، افرادی ماشــین های شاسی بلند 
سوار می شوند. شما اگر به شهر توسعه یافته پاریس 
بروید، این قدر ماشین های شاسی بلند نمی بینید. 
آن ها از ماشین های شاسی بلند در مراکز صنعتی 
استفاده می کنند. ولی ما این ها را به شهری منتقل 

کرده ایم که فضای رفت و آمدهایش خیلی محدود 
است. در چند سال گذشته دیدیم که بچه پولدارها 
عکس های لوازم گران قیمت خود را منتشر کردند. 
ایــن ریخت و پاش ها روی ســبک زندگی مردم 
تأثیر می گذارند. البته در همین شبکه ها می توانیم 
اخالق اسالمی  را ترویج کنیم؛ اخالقی که می گوید 

اسراف، حرام است. 

 افــرادی که بیش از حد از شــبکه های 
اجتماعی استفاده می کنند بعضاً دچار انزوا و 
سرخوردگی می شوند. این شبکه ها که برای 
آمده اند،  و جمعی  فردی  ارتباطات  تسهیل 

می توانند به روابط انسانی لطمه بزنند؟ 
در ارتباطــات میان فردِی حضوری تمامی  حواس 
شــما کار می کند. حواس بویایی و المسه هنوز 
نتوانســته اند از طریق اینترنت منتقل شوند. به 
همین خاطر هنوز هم خیلی ها عالقه مند هستند 
نسخه های کاغذی و چاپی روزنامه را بخوانند. ما 
آدم ها فقط جسم نیســتیم و روح هم داریم. در 

روابط اینترنتی چون ما فقط از ۲ حس اســتفاده 
می کنیم، ارتباط ناقصی شــکل می گیرد. در این 
وضعیت انســان دچار انزوا و تنهایی می شــود. از 
طریق فضای اجتماعــی می توانیم حجم زیادی 
از اطالعات دیداری و شــنیداری و نوشــتاری را 
منتقل کنیم ولی کسی که مدام با رایانه و گوشی 
تلفن همراه ســر و کار دارد، نوعی انزوا و تنهایی 

را تجربه می کند. روان شناســان و جامعه شناسان 
توصیه می کنند که از شبکه های اجتماعی به اندازه 
اســتفاده کنیم و دچار اعتیاد اینترنتی نشــویم. 
ارتباطات مجازی و وسایل ارتباطات جمعی مکمل 

ارتباطات انسانی است.  

 چرا گروهی از شهروندان عالقه دارند از 
هر حادثه ای فیلم بگیرند و آن را در اینترنت 

منتشر کنند؟ 
چند سال پیش تحقیقی در دانشکده صدا و سیما  
درباره »انگیزه های وبالگ نویسی« انجام شد. در آن 
پایان نامه نظریه »بیان خویشتن« را آزمون کردیم. 
خیلی ها در شــبکه اجتماعی مطلب می گذارند 
تا بگویند من هم هســتم. یــک نظریه دیگر ما 
»روزنامه نگاری شــهروندی« بــود. فناوری های 
ارتباطی به ما کمک می کنند که حوادث و اتفاقات 
را گزارش کنیم. این اتفاقات دست به دســت هم 
می دهند و باعث می شوند ما از ارتباطات انسانی 
غافل شویم. بخشی از ارتباطات انسانی نوع دوستی 

و کمک کــردن به یکدیگر اســت. گاهی وقت ها 
فیلمبرداری از حادثه جایگزین ارزش های انسانی 

می شود.  

 شما برای رفع این انگیزه های مخرب چه 
راهکاری را پیشنهاد می کنید؟ 

ما ارتباطات ســنتی اسالمی  داریم که مختص به 
خودمان است. تعالیم اسالمی  در ارتباطات خیلی 
می تواند مورد اســتفاده قرار بگیرد. ســلف یعنی 
»خود« و سلفی اشــاره به خود شخص دارد. در 
حالی که ما باید دیگران را هم در نظر بگیریم. جان 
و آبروی انسان ها خیلی ارزشمند است. من گاهی 
می بینم در فضای تلگرام و اینستاگرام، شایعات و 
اخبار دروغین به راحتی پخش می شود. ریختن آبرو 
شباهت به قتل دارد. در برخی احادیث می گویند 
ریختن آبرو مجازاتش سنگین تر از آدم کشی است. 
ما باید به تعالیم اســالمی  برگردیم و حضور فرد 
در جامعه را بیشــتر مطرح کنیم. اسالم یک دین 
اجتماعی اســت و ما می دانیم که نماز جماعت، 
ثواب بیشتری از نماز فرادا دارد. ما در فضای واقعی 
جامعه  مان یک سرمایه ملی داریم و آن هم حضور 
جمع در حوادث اســت. بهتریــن نمونه اش را در 
امدادرسانی زلزله بم دیدیم. اما در حادثه پالسکو 
دیدیم که در کنار جمعیت امدادرسان، خیلی  ها 
برای فیلم گرفتن و عکس گرفتن آمده اند. این اتفاق 

با اخالق اسالمی  ما سازگار نیست. 

 تأثیرگذاری پیـــام های رســانه ای در 
شــبکه های اجتماعی را بر اســاس کدام 

نظریه های ارتباطی می توان تحلیل کرد؟ 
هنوز نظریه »گلوله جادویی« در عرصه سیاست 
و تبلیغات تجاری کاربرد دارد. خیلی ها پیام هایی 
آماده می کنند که مثــل گلوله جادویی به هدف 
می خــورد و روی خیلی ها اثر منفــی می گذارد. 
نظریه چندمرحله  ای بــودن اطالعات هم مطرح 
است. این طور نیســت که همه پیام های ارسالی 
تأثیرگذار باشــند. ما به رهبــران فکری  خودمان 
مراجعه می کنیم. این رهبران ممکن است استادان 

دانشگاه، روحانیون، دوستان و بزرگ ترها باشند.

دیدگاه های یک استاد ارتباطات درباره تأثیرات شبکه های اجتماعی 

نظریه »گلوله جادویی« هنوز کاربرد  دارد 

آنچه می خوانید

تعالیم اسالمی  در ارتباطات خیلی 
می توانــد مــورد اســتفاده قرار 
بگیرد، سلف یعنی »خود« و سلفی 
اشــاره به خود شــخص دارد، در 
حالی کــه ما باید دیگــران را هم 
در نظر بگیریم چون جان و آبروی 

انسان ها خیلی ارزشمند است
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با جشنواره جهانی فجر 

مسابقهباشدرگغیرتمبیرونمیزند

مهر: رامبد جوان درباره عالقه اش به حضور در جشنواره ها و مسابقه ها بیان کرد که جشنواره ها برایش اهمیت 
دارد و اگر در مسابقه ای حضور داشته باشد رگ غیرتش بیرون می زند. رامبد جوان با حضور در پردیس سینمایی 
چارسو محل برپایی سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر درباره فیلم »نگار« که در این جشنواره حضور دارد 
و اینکه آیا از فیلم خاصی برای ساخت آن تاثیر گرفته است یا خیر؟ بیان کرد: بدیهی است که وقتی شما به فیلم عالقه زیادی 
داشته باشید و دائم در حال تماشای فیلم های مختلف باشید ممکن است از آنها تاثیر هم بگیرید اما اینکه بخواهم بگویم از کدام 
فیلم تاثیر گرفته ام خودم هم اکنون نمی دانم. وی ادامه داد: با این حال به  طور مثال من عاشق کارگردانی همچون گای ریچی 
یا اسکورسیزی هستم و یا عاشق سینمای اکشنم و آنچه که دوست دارم روزی انجامش دهم جنسی از اکشن است که نوعی 
گروتسک و نوعی شوخی در آن وجود دارد که تارانتینو و یا همان گای ریچی آن را در فیلم های خود پیاده می کنند که البته در 
»نگار« این کار انجام نشد.جوان درباره »نگار« توضیح داد: من »نگار« را بسیار با حوصله ساختم و هر آنچه را که دوست داشتم 
در آن انجام دادم بنابراین اگر ضعفی در آن وجود دارد خودم گردن می گیرم. این کارگردان سینما درباره اینکه آیا دوست دارد 
»نگار« در بخش مسابقه جشنواره جهانی فجر موفق باشد، یادآور شد: مسلم است که دوست دارم، من اصال اینگونه نیستم که 
بگویم مسابقه ها برایم اهمیتی ندارند و اتفاقا اگر من مسابقه ببینم رگ غیرتم بیرون می زند. از مسابقه »ادابازی« در »خندوانه« 
هم می توان فهمید که من خیلی عالقمند به مسابقه هستم و خون جلوی چشمانم را می گیرد. وی در پایان با اشاره به سی 
 و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر نیز بیان کرد: در آن جشنواره هم ما حدود ۹ نامزد داشتیم و هر یک از بخش ها را که نام 
می بردند من هیجان داشتم. البته من نمی گویم که فالن جایزه حق من بود چون می دانم داوری وجود دارد و به هر حال به قواعد 
داوری احترام می گذارم ولی فکر می کنم در سی جی آی، فیلمنامه و بازیگری زن برای نگار جواهریان نیز باید نامزد می شدیم.

خــبر چهره - خبر

 باشــگاه خبرنــگاران جــوان: علیرضا شــجاع نــوری، بازیگــر فیلم 
»محمد رسول اهلل«، درباره این فیلم گفت: قسمت شد که من در این فیلم بازی 
کنم؛ ضمن این که قصه »محمد رسول اهلل« نظر من را جلب کرد و به هر حال 
خوشحالم از اینکه در این فیلم بازی کردم. بودن در این فیلم تجربه های خوبی 
را برایم رقم زد. شجاع نوری در خصوص اینکه فیلم تا چه حد قابلیت شناساندن 
ســیره پیامبر را به جهانیان دارد، گفت: در صورت توزیع درست فیلم در جهان، 

فیلم، از این قابلیت برخوردار بود.

خوشحالمکهدرفیلممحمدرسولاهللبازیکردم

فارس: مراسم تشییع پیکر زنده یاد نقی سیف جمالی بازیگر پیشکسوت تئاتر، 
ســینما و تلویزیون، روز پنجشنبه 7 اردیبهشــت ماه ساعت ۹ صبح در تاالر 
وحدت تهران به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( برگزار می شود. وی 
عصر دوشنبه 4 اردیبهشت ماه درگذشت. این بازیگر پیشکسوت بر اثر سکته 
قلبی در بیمارستان شهید رجایی به دیار باقی شتافت. کنعان، پذیرایی ساده، 
خانوم، ارسال آگهی تســلیت برای روزنامه، خداحافظی طوالنی، جامه دران، 

معمای شاه، مختارنامه  از آثار این هنرمند است

پیکرزندهیاد»نقیسیفجمالی«پنجشنبهتشییعمیشود

مهر: سعید شاپوری از سال ۹۵ قصد دارد نمایش »پارتیزان« را که به موضوع 
دفاع از میهن می پردازد به صحنه ببرد اما تا به امروز شــرایط تولید و اجرای 
این نمایش فراهم نشــده اســت. وی در این باره گفت: »پارتیزان« در اصل 
فیلمنامه ای است که برای بنیاد سینمایی فارابی نوشته شده ولی از آنجا که 
تولید آن پر هزینه اســت و هنوز شروع نشده، از بنیاد فارابی اجازه گرفتم تا 
اجرایی صحنه ای از آن داشته باشم که متأسفانه تولید صحنه ای این اثر هم 

هنوز به نتیجه نرسیده است. 

»پارتیزان«درانتظارشرایطاجراست

پرده شیشه ای

به انگیزه پخش مجدد سریال »پهلوانان نمی میرند«
نقشی که تا قسمت پایانی لو نرفت

هنر: سریال تلویزیونی» پهلوانان نمی میرند« جزو  مجموعه  هایی است 
که هنوز هم بعد سالها که از ساخت و پخش آن می گذرد همچنان مورد 
توجه و اســتقبال مخاطبان است. این سریال تلویزیونی به  نویسندگی 
و کارگردانی حســن فتحی و تهیه کنندگی حسن بشکوفه ساخته سال 
۱۳7۶ است و از شــبکه دوم ایران پخش شده است. سریال، داستانی را 
در زمان قاجار روایت می کند که در شــهری که پهلوانان ورزش باستانی 
مورد اعتماد و احترام همه مردم بوده اند، ناگهان پهلوان اول شهر به قتل 
می رسد. این سریال برای چندمین بار از دوم اردیبهشت از شبکه آی فیلم 

پخش می شود.

 سریالی پر از بازیگر
جمشید مشایخی،حمید مظفری، عنایت بخشی، فخری خوروش، فریماه 
فرجامی، عبدالرضا اکبری، هادی مرزبان، کتایون ریاحی و ...تنی چند از 
چهره های معروف و محبوب ســینما و تلویزیون در این پروژه هنرنمایی 
می کردند.  هادی مرزبان یکی از این بازیگران بود که در نقش پهلون اسد 

و به عنوان یکی از شخصیتهای کلیدی حضور داشت.
این بازیگر درخصوص چگونگی حضورش در این ســریال گفت:به خاطر 
دارم زمانی که حســن فتحی مــرا برای بازی در ایــن کار دعوت کرد، 
فیلمنامه ای به من داد که قسمت آخرش هنوز یا نوشته نشده بود یا آماده 
نبود؛ به هرحال من فیلمنامه ای را مطالعه کردم که قسمت پایانی نداشت، 
وقتی به فتحی گفتم، گفت به هیچ کس قسمت پایانی فیلمنامه را نداده 
است. چون من هم مثل همه می خواستم بدانم قاتل داستان کیست.وقتی 
از فتحی پرسیدم خب من به عنوان بازیگر این سریال باید بدانم شخصیت 

بد داستان کیست حداقل بگو من که نیستم گفت اتفاقاً خود تویی!

 نقشی پرچالش و جذاب
وی ادامــه داد: این نقش برای مــن به لحاظ بازیگری پس از چالش بود 
و خیلی برایم جذابیت داشــت و تمام ســعی من این بود که هیچ کس 
تا انتهای داســتان فکرش طرف من نرود که قاتل داستان منم. خیلی از 
مخاطبان و کســانی که با ما برخورد می کردند، حدس هایی درباره قاتل 
می زدند ولی کسی فکرش طرف من نمی رفت چون اگر به خاطر داشته 
باشید، این نقش به شکلی طراحی شده بود که اگر یک لحظه مخاطب به 
پهلوان اسد شک می کرد در سکانس بعد مطمئن می شد که قاتل کس 
دیگری است. مرزبان اضافه کرد: البته فتحی شیطنت جالبی به خرج داده 
بود آنهم این که بعد از تصویب فیلمنامه آمده بود، اسامی  شخصیت ها را 
تغییر داده بود تا حتی همان چند نفر هم متوجه نشوند و قاتل داستان لو 
نرود. به خاطر دارم درهمان زمان این که قاتل داستان کیست به یک راز 
و عاملی برای کنجکاوی مخاطبان شده بود و همه از ما می پریدند قاتل 

کیست و البته تا شب آخر هیچ کس متوجه نشد.
بازیگر نقش پهلوان اسد افزود: این سریال بعد از سریال های امیرکبیر، وزیر 
مختار و... یکی از آن سریال هایی است که به بازی در آن مفتخرم چون این 
مجموعه متن خیلی خوبی داشت و حسن فتحی هم که کارگردان فهیم 
و باهوشــی است و کارکردن با او خیلی لذت بخش و خاطره انگیزه است. 
مرزبان درباره شیوه کارگردانی حسن فتحی گفت: شیوه کارگردانی فتحی 
به این شکل است که اول دست بازیگر را برای بروز استعدادش این که چه 
خالقیتی برای ارائه نقشی که به عهده او گذاشته است، باز می گذارد. پیش 
می آمد که مواردی برای تربیت بیشتر نقش به ذهن من می رسید ولی به 
هر جهت در نهایت این کارگردان بود که با تأیید و تصویب نقش را به جلو 
می برد. دیگر عواملی که در این مجموعه خاطره ساز، دست اندرکار بوده اند، 
عبارتند از: نویسنده: حسن فتحی و اعظم بروجردی، موسیقی متن : زنده 
یاد بابک بیات، فیلمبردار: اکبر عنبری، احمد فرهادی و محمد عسکری 
جعفرآبادی، نورپرداز: حمید احمدی الری، گریم: عبداهلل اسکندری، طراح 
لباس و دکور: احمدرضا حســن پور گلریز، صدا: محمدحسین ذاکری و 

تدوین: داریوش آشوری و مژده قاجاریه.

هنر- تکتم بهاردوســت: پیش از آغاز ســال ۹۶ 
زمزمه هایی از افزایش قیمت 20 درصدی بلیت 
ســینماها به گوش می رسید؛ صحبت هایی که 
البته سبب بروز نگرانی هایی مبنی بر عکس العمل 
مخاطبــان گشــت و در برخــی مواقــع حتی 
پیش بینی می شد که موجب ریزش تعداد قابل 

توجهی از مخاطبان سینما هم گردد. 
این افزایش قیمت حتی اگر مختص پردیس های 
ســینمایی هم باشد، شــاید عاملی برای ایجاد 
شکاف طبقاتی بین مردم و سینماهای باالی شهر 
و پایین شهر شود. اگر دست مردم برای استفاده 
از امکانات پردیس های سینمایی با افزایش قیمت 
کوتاه شــود، عمالً این ســینماها برای طبقات 
مرفه قابل استفاده اســت و دیگر طبقات مردم 
نمی توانند از آن بهره ای ببرند. چه خوب بود اگر 
این طرح افزایش قیمت با کارشناسی و به تدریج 
اتفاق می افتــاد تا این اتفاق عمالً نیفتد که پای 
سینماروها از سینما و فیلم هایی که دوست دارند 
مخاطب آن باشند، بریده شود و این امر به تدریج 

باعث خاموشی چراغ سینماها گردد. 

 سینما ارزان ترین تفریح مردم است 
ســیدضیاء  هاشــمی،  تهیه کننــده و رئیــس 
هیئت مدیره جامعه صنفی تهیه کنندگان سینمای 
ایــران، ضمن مخالفت با رابطــه افزایش قیمت 
بلیت های سینما و ریزش مخاطب می گوید: اینکه 
افزایش بلیت ســینما ها باعــث ریزش مخاطب 
می شود را نمی پذیرم. به نظر من ظرف این مدت 
حتی استقبال مخاطبان از سینما و فیلم های روی 
پرده، خیلی هم بیشتر شده است. حاال شاید در 
روزهای سه شنبه که بلیت سینماها نیم بهاست، 
سینماها شلوغ تر باشد ولی این به آن معنا نیست 
که در روزهای دیگر صندلی های ســینما خالی 
اســت. ما اگر بدانیم واقعاً این گرانِی 20 درصد 
باعث خلوتی سینماها و ریزش مخاطب می شود، 
مطمئن باشــید که روزهای تخفیف بلیت ها را 
بیشتر خواهیم کرد. چه بسا همین االن در برنامه 

کاریمان چنین چیزی را داریم. 
وی با بیان اینکه االن ارزان ترین تفریح برای مردم 

این مملکت سینماست، می افزاید: سینمارفتن 
گونه ای آداب و مناســک دارد که مورد خواست 
خیلــی از مردم اســت و در واقــع یک حرکت 
اجتماعِی کامل محســوب می شود و خیلی هم 
اثرگذار اســت. بنابراین ما به عنوان کسانی که 
اعتقاد داریــم که مردم را خوب می شناســیم 
اگر واقعاً احســاس کنیم که همین افزایش 20 
درصدی هم در توان مردم نیست، شک نکنید که 
کاهش قیمت خواهیم داشت. ولی ما تحقیقات 
میدانی زیادی در این زمینه داشــته ایم و اصاًل 

قضیه به این شکل نیست. 

  دولت اگر پول داشت حقوق مردم را می داد 
رئیس هیئت مدیره جامعه صنفی تهیه کنندگان 
ســینما ادامه می دهد: چند ســینما به خاطر 
امکاناتشــان افزایش قیمت بلیت داشته اند که 
این ســینماها هم  در این مــدت نه تنها خلوت 
نبوده انــد بلکه افزایش مخاطب هم داشــته اند. 

مابقی سینماها که اتفاقاً زیاد هم هستند کاهش 
مخاطب داشــته اند ولی علتــش به هیچ وجه به 
افزایش قیمت بلیت ربطی ندارد بلکه به تبلیغات 
تلویزیونی مربوط می شــود. یعنی مردم ما اصاًل 
گاهی از فیلم های روی پرده مطلع نمی شــوند. 
چطور با این حســاب ما توقع اســتقبال داشته 

باشیم. تلویزیون ما با پخش تیزر برخی فیلم های 
روی پرده، سلیقه ای برخورد می کند که همه اینها 

تأثیرات سوئی دارد. 
این تهیه کننده ادامه می دهد: فالن شبکه ماهواره 
آمده و فیلم دفاع مقدسی مثل »آباجان« را تبلیغ 
کرده است. از همه ارگان های انتظامی  به او حمله 
کرده اند که چرا تبلیغ کرده است. در حالی که ما 
می دانیم که همه این ها با آن تشکیالت ماهواره ای 
ارتباط و رفاقت دارند. این همه موارد خوراکی و 
تبلیغات مختلف در این شبکه ها انجام می شود 
ولی به محض اینکه تبلیغ تیزر یک فیلم را پخش 
می کنند، این همه سر و صدا بلند می شود. واقعاً 
من معنی این همه لجاجت تلویزیون با ســینما 
را نمی فهمم. تلویزیون مــا این روزها هیچ گونه 
مخاطبی نــدارد. تلویزیونی کــه هنرمندان را 
»خــودی« و »نخودی« کرده، فــالن بازیگر را 
ممنوع التصویر کرده، پخش فالن صدا را ممنوع 
کرده است، فالن فیلم را اصالً پخش نمی کند... 

اسم این که تبلیغات نیست. این کاهش مخاطب 
مال این چیزهاســت نه گرانی بلیت سینما. ما 
نه تبلیغات تلویزیونی داریم نه تبلیغات میدانی. 
چرا؟ چون خیلی گران است. آنچه آثار سوء روی 
مخاطبان داشــته است این هاست وگرنه 2 هزار 
تومان که برای مردم پولی نیســت، آن هم برای 
استفاده از ســینمایی که کلی امکانات برایشان 
فراهم کرده است.  هاشمی  در پاسخ به این سؤال 
که چرا این افزایش 2 هزارتومانی بلیت ها را دولت 
جبران نمی کند، می گوید: دولت پولی ندارد. اگر 
داشــت حقوق مردم را می داد. ما به یارانه به این 
شکل نیاز نداریم. دولت و شهرداری کمک کنند 
تا در پاساژهای مختلف سینما بسازیم. بعد ببینید 
که فرهنگ و سینمای ما چقدر رونق می گیرد. 
مشــکل ما یارانه بلیت نیســت. مــا صدقه که 
نمی خواهیم. به ما تبلیغات بدهند، مشکل حل 

می شود. کار فرهنگی به حمایت نیاز دارد. 

  بهای ناچیزی که تأثیر ندارد 
در همیــن رابطه محمد قاصد اشــرفی، رئیس 
هیئت مدیره ســینماداران نیز گفت: طبق آمار و 
ارقام، طی این مدتی که بلیت برخی ســینماها 
آن هم به خاطر امکاناتشان اضافه شده است، ما 
هیچ ریزش مخاطبی نداشته ایم. چون این مبلغ 
در مقابل امکاناتی که این ســینما ها در اختیار 
مردم قــرار می دهند و هزینه ای کــه باید برای 
تولید صرف شود، بسیار ناچیز است و اصالً روی 

مخاطب تأثیری ندارد. 
ما االن داریم ۱۶ درصد از این 20 درصد افزایش 
بلیــت را به دولت یارانه می دهیــم. ما اگر فیلم 
خوبی روی پرده داشته باشیم و سرویس خوبی 
هم در سینما به مخاطب بدهیم مطمئناً او از این 
سینما ها و آن افزایش اندک بلیت هم استقبال 

خواهد کرد.  
وی ادامه می دهد: مــا در این مدت نه تنها افت 
مخاطب نداشته ایم بلکه چه بسا در این سینما های 
مدرن افزایش مخاطب هم داشته ایم. چون اصاًل 
این مبلغ چیزی نیست که بخواهد مانع استقبال 

مخاطبان از سینما ها شود.

هــنر

دیدگاه سینماگران درباره افزایش بهای بلیت سینما 

افزایش قیمت علت کاهش مخاطب سینما نیست 

آنچه می خوانید

رئیس هیئت مدیره جامعه صنفی 
می گوید  ســینما  تهیه کننــدگان 
چند ســینما به خاطر امکاناتشان 
افزایش قیمت بلیت داشته اند 
که این سینماها افزایش مخاطب 
هم داشته اند، مابقی سینماها که 
اتفاقاً زیاد هم هســتند، کاهش 
مخاطــب داشــته اند ولی علتش 
افزایش قیمت بلیت نبوده است
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خط حادثه

مادر زن به قتل داماد بدرفتارش اعتراف كرد
مــادر زن  خط قرمز: 
عصبانــى داماد خود را 
چاقو كشت  با ضربات 
و جسدش را در حاشيه 

شهر شيراز رها كرد. 
ماه سال گذشته  آبان 
مرد  جســد  مأموران 
جوانــى را در حالــى 
كه هيچ مداركى كنار 

جسد وجود نداشت در حاشيه شهر شيراز پيدا كردند. با توجه به آثار خفگى و 
اصابت چاقو روى دستان قربانى فرضيه قتل اين جوان قوت گرفت.

به همين خاطر جســد اين مرد به عنوان مجهول الهويه به پزشــكى قانونى 
فرســتاده شد و تيمى از مأموران تحقيقات خود را  درخصوص مرگ اين مرد 

آغاز كردند.
مأموران در نخستين اقدام به سراغ پرونده هاى مربوط به افراد ناپديد شده رفتند 
اما مشــخصات جسد با هيچ كدام از كسانى كه طى هفته هاى اخير گم شده 
بودند، مطابقت نداشت. از سوى ديگر معاينات اوليه پزشكى حاكى از آن بود كه 
قربانى بر اثر خفگى و اصابت چاقو به كام مرگ رفته است. مأموران وقتى در اين 
شاخه به بن بست رسيدند به انگشت نگارى از جسد پرداختند؛ نتيجه انگشت 

نگارى، هويت قربانى را فاش كرد.
مأموران در ادامه به ســراغ خانواده مقتول رفتند و همسر قربانى در آن هنگام 
متوجه شد شوهرش به قتل رسيده و مأموران جسدش را در حاشيه شهر پيدا 
كرده اند. همســر قربانى به مأموران گفت: من و همسرم از مدت ها قبل با هم 
اختالف شديدى داشتيم. معموالً شوهرم بدون اينكه ما را در جريان قرار دهد 
از خانه بيرون مى رفت و بعد از چند روز بر مى گشت، به همين خاطر وقتى گم 

شد، نگرانش نشديم.
با وجود اينكه همسر و ديگر اعضاى خانواده قربانى اظهارات مشابهى داشتند اما 
كارآگاهان جنايى بارديگر به تحقيق از خانواده قربانى پرداختند تا اينكه سرانجام 

مادر زن مقتول كليد معماى جنايت را در اختيار تيم تحقيق قرار داد.
وى گفــت: دامادم مرتب دخترم را كتك مى زد و خانواده اش را اذيت مى كرد. 
براى اينكه دخترم از دســت شكنجه هاى او خالص شود، نقشه كشتن وى را 
كشــيدم. براى اجراى اين نقشه زمانى كه در خواب بود او را با چاقو زدم. بعد 
از اينكه او بيهوش شــد وى را خفه كردم. بعد از اعترافات اين زن، برادرشوهر 

وى نيز دستگير شد.
اين زن جوان نزد بازپرس درخشان نيز به بزه ارتكابى اعتراف و انگيزه خود از 

اين جنايت را مسائل خانوادگى عنوان كرد. 

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

خط قرمز: چهار زورگير خشــن غرب و شمال غرب 

تهران كه زير 18 ســال سن داشــتند، پس از دهها 

زورگيرى با تهديد ســالح سرد، شناسايى و دستگير 
شدند.

 27 فروردين مأموران كالنترى 163 ولنجك در اتوبان 

نيايش، تقاطع چمران، به چهار سرنشين جوان يك 
دستگاه خودرو پرايد مشكوك شدند.

پس از توقف پرايد و در بازرســى اوليه مأموران موفق 

به كشــف يك قبضه قمــه، دو قبضــه چاقوى 30 

سانتى مترى، يك رشته زنجير به همراه چند دستگاه 

گوشــى تلفن همراه و همچنين مدارك شناســايى 

و كارت هــاى عابربانك متعلق به افــراد غير از چهار 
سرنشين پرايد شدند.

با دســتگيرى چهار جوان به نام هاى فرهاد، كامران، 

ســامان و حميد (هر چهار نفر 17 ســاله) و اعتراف 

اوليه آنها به مسروقه بودن اموال كشف شده، پرونده 

مقدماتى با موضوع «ســرقت هاى به عنف» تشــكيل 

و پرونده به دســتور معاون ارجاع دادسراى ناحيه 29 

تهران، براى رســيدگى در اختيــار پايگاه يكم پليس 
آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.

كارآگاهان پايگاه يكم پليــس آگاهى با بهره گيرى از 

اموال بدست آمده از متهمان (مدارك شناسايى) موفق 

به شناسايى تعدادى از شكات و مالباختگانى شدند كه 

تمامى آنها به شيوه اى مشابه مورد ضرب و جرح، تهديد 
و نهايتاً سرقت به عنف اموال قرار گرفته بودند.

پيرمردى 60 ساله پس از حضور در پايگاه يكم آگاهى 

و شناســايى دقيق و كامل متهمان، در اظهاراتش به 

كارآگاهان گفت: در ســاعت 8 صبح از پل مديريت به 

مقصد خيابان مطهرى، سوار يك پرايد با چهار سرنشين 

جوان شدم. سه سرنشين در صندلى عقب نشسته بودند 

و من نيز در صندلى جلو؛ پس از حركت و طى مسافتى 

كوتاه، ناگهان سرنشينان عقب به گونه اى به من حمله ور 

شدند كه تيزى چاقو را زير گلويم احساس كردم. آنها 

با وجود ســن كم، بسيار خشن بودند؛ يك نفر از آنها 

چاقويش را زير گلويم گذاشت و دو نفر ديگر، در حالى 

كه آنها نيز چاقو در دســت داشتند، با تهديد اقدام به 

گرفتن گوشــى تلفن همراه، عابربانك و رمز آن و دو 

ميليون تومان پول همراهــم كردند. نهايتاً در اتوبان 

نيايش، مرا از ماشــين پياده كرده و از محل متوارى 
شدند.

متهمان كه هر چهــار نفر آنها بچه محل يكديگر در 

منطقه قلعه حسن خان هستند، در همان تحقيقات 

اوليــه به ده ها فقــره زورگيــرى در مناطق مختلف 

غرب و شــمال غرب تهران بويژه در محدوده فرحزاد، 

ميدان كتابى، نيايش و… اعتراف كردند كه با تجميع 

پرونده هاى سرقت مشابه، كارآگاهان موفق به شناسايى 

ده ها مالباخته اى شدند كه متهمان اقدام به زورگيرى 
از آنها كرده بودند.

ســرهنگ كارآگاه كرم يوسف وند، رئيس پايگاه يكم 

پليس آگاهى تهران بزرگ، بــا اعالم اين خبر گفت: 

با توجه به ســن زير 18 سال متهمان، قرار قانونى از 

سوى مقام قضايى صادر و هر چهار متهم تحويل كانون 

اصالح و تربيت شــدند اما همچنان پرونده آنها براى 

شناسايى ديگر شــكات و مالباختگان، در پايگاه يكم 

پليس آگاهى تهران بزرگ در حال رسيدگى است؛ لذا 

از شكات و مالباختگانى كه بدين شيوه و شگرد و توسط 

چهار سرنشين جوان يك دستگاه پرايد سفيدرنگ مورد 

زورگيرى قرار گرفتند، دعوت مى شود تا براى شناسايى 

تصاوير متهمان و پيگيرى شكايات خود به نشانى پايگاه 

يكم پليس آگاهى تهران بزرگ در اتوبان شهيد صدر 

(مسير شرق به غرب) – ابتداى خيابان شهيد قلندرى 
شمالى مراجعه كنند.

دستگيرى زورگيرهاى كوچك قلعه حسن خان
قاتل محور كندوان 

دستگير شد
چالوس - خبرنگار خط قرمز: فرمانده انتظامى چالوس 
از كشف قتل و دستگيرى قاتل محور كندوان در عمليات 
ضربتى پليس آگاهى اين شهرستان خبر داد. سرهنگ 
عبداهللا منتظرى افزود: در پى كشــف جسدى مجهول 
الهويه در حاشيه محور كندوان در محدوده «ولى آباد» 
شهرستان چالوس، موضوع در دستور كار پليس آگاهى 

اين فرماندهى قرار گرفت.
وى اضافه كرد: مأموران اداره تشــخيص هويت پليس 
آگاهى با انجام تحقيقات پليسى و بررسى هاى همه جانبه 
به يك دستگاه خودروى هيوندا كه در زمان كشف جسد 

در اين محل تردد داشته است، مظنون شدند.
فرمانده انتظامى شهرستان چالوس خاطرنشان كرد: با 
هماهنگى هاى قضايى مالك خودرو به نام «م - ت» اهل 
و ساكن شهرستان كرج شناسايى و با همكارى مأموران 

پليس آگاهى دستگير شد.
منتظرى با بيان اينكه با شناسايى مشخصات مقتول كه 
مدتى قبل مفقودى وى به پليس آگاهى اعالم شده بود، 
مالك خودرو تحت بازجويى قرار گرفت، گفت: متهم در 
تحقيقات و بازجويى هاى فنى به عمل آمده به قتل و رها 
كردن مقتول در حاشيه محور كندوان اعتراف كرد. وى 
يادآور شد: متهم پس از تشكيل پرونده براى سير مراحل 

قانونى به مرجع قضايى تحويل شد.

دزدان گوسفند 
راهى زندان شدند

خط قرمز: پليس آگاهى قوچان باند حرفه اى ســرقت 
احشام را متالشى كرد.

سرهنگ «سيدعلى اكبر حسينى» جانشين فرماندهى 
انتظامى قوچان گفت: در پى سرقت 24 رأس گوسفند 
از يكى از دامدارى هاى حاشــيه شهر قوچان بالفاصله 
تيمى از پليس آگاهى اين فرماندهى وارد عمل شد. وى 
افزود: كارآگاهان دايره مبارزه با سرقت پليس آگاهى با 
بررسى هاى فنى و دقيق محل سرقت و آثار به جامانده 

به فردى سابقه دار مظنون شدند. 
وى تصريح كرد: تيم رســيدگى كننــده پرونده پس از 
يك سرى تحقيقات گسترده ميدانى محل اختفاى اين 
فرد را شناســايى و پس از هماهنگى قضايى در اقدامى 
ضربتى وى را دستگير و در بازرسى از مخفيگاهش مبلغ 
هجده ميليون ريال وجه نقد حاصل از فروش احشــام 
مسروقه كشف كردند. سرهنگ حسينى ادامه داد: متهم 
40 ســاله به نام يونس كه در بازجويى هاى اوليه منكر 
هرگونه جرمــى بود در ادامه تحقيقــات در مواجهه با 
مستندات و ادله پليس به سرقت احشام با همدستى دو 
نفر از دوستانش و فروش آنها در شهرستان تربت حيدريه 

اعتراف كرد.
وى با اشــاره به دستگيرى يكى از همدستان متهم در 
شهر مشهد خاطرنشان كرد: تحقيقات براى كشف ديگر 

جرايم احتمالى و همدست متوارى متهم ادامه دارد.

فالگير زن 
در بم دستگير شد

خط قرمز: ســرهنگ بهروزه، جانشين فرمانده انتظامى 
شهرســتان بم گفت: در پى مشــاهده پيام هاى تبليغى 
گسترده در شبكه هاى اجتماعى با موضوع فالگيرى و پيش 
بينى آينده، موضوع به طور ويژه در دستور كار پليس فتا 
شهرســتان بم قرار گرفت.  وى افزود: مأموران پليس فتا 
با رصد فضاى مجازى و تحقيقات تخصصى، موفق شدند 
انتشار دهنده اين تبليغات را كه خانمى حدوداً 30 ساله 

بود شناسايى و دستگير كنند.
وى خاطر نشان كرد: اين فرد با سوء استفاده از سادگى و 
اطمينان شهروندان در قالب فال و رمالى، اقدام به 20 مورد 
كالهبردارى و اخاذى از كاربران فضاى مجازى كرده است.

خط قرمز: دزدان مســلحى كه در 
يكى از روســتاهاى عنبرآباد موتور 
مى دزديدند دستگير شدند.  در تاريخ 
بيســت و پنجم فروردين ماه سال 
جارى، در پى دســتگيرى فردى در 
روستاى شهيد دهقان پور كرمان و 
كشف يك قبضه سالح كالشينكف 
از وى، موضوع به طور ويژه در دستور 
كار قرار گرفت. ســبحانى دادستان 
عنبرآباد در تشريح جزئيات اين خبر 
گفت:  متهم لب به اعتراف گشود و 
بيان كرد كه با همدستى دو فرد ديگر، 
به سرقت چندين فقره موتورسيكلت 

اقدام مى كردند.  پس از اين اعترافات 
با انجام عمليات ضربتى در تاريخ دوم 
ارديبهشت متهم دستگير و تحقيقات 
از وى شروع شد كه در همان ابتدا به 
نگهدارى و فروش يك قبضه سالح 
جنگى سيمينف نزد فردى اعتراف 
كرد. با صدور حكم جلب وى توسط 
بازپرس و پيگيرى اطالعاتى، اين فرد 
در روستاى ســعد آباد شناسايى و 
دستگير شد و اقرار كرد كه سالح را 
به فردى ديگر تحويل داده است در 
نهايت سالح جنگى سيمينف توسط 
خانواده وى به مأموران تحويل داده 

شد و تحقيقات در اين زمينه ادامه 
دارد. متهمان همچنين در تيراندازى 
منجــر به خســارت تابلوبــرق در 
روستاى تل شيراز و تيراندازى منجر 
به جرح يكى از شهروندان مشاركت 

داشته اند.

پايان وحشت آفرينى هاى مردان مسلح عنبرآباد 



خط بين الملل

حكم اعدام 20 مرد كه به كالنترى حمله 
كرده بودند 

ركنا: دادگاه جنايى قاهره حكم اعدام 20 متهم پرونده كشتار الكرداسه را صادر 
و آن را براى تأييد نزد مفتى اين كشور فرستاد.  پيش از اين در تاريخ اوت 2013 
اين اشخاص به حمله به كالنترى الكرداسه متهم شده بودند كه در جريان آن 
12 افسر پليس كشته و اجسادشان مثله شد. همچنين دو نفر از اهالى كه به 
طور تصادفى در اين مكان حضور داشتند، كشته شدند. تالش براى قتل 10 نفر 
ديگر از نيروهاى اين كالنترى، انهدام ساختمان آن، آتش زدن چند خودروى 
نيروهاى امنيتى و اســتفاده از ســالح ســنگين، ديگر اتهام هاى وارده به اين 
اشخاص است. دادستانى قاهره پيشتر 188 متهم را به خاطر تجمع غير قانونى، 

قتل عمد و ايجاد هرج و مرج براى محاكمه به دادگاه جنايى اعزام كرده بود.

مرگ دلخراش كودك تنها بخاطر شيشه 
باالبر ماشين 

خط قرمز: گردن يك كودك 3 ساله در 
نبراسكا هنگامى كه شيشه باالبر ماشين 
به طرز عجيبى فعال شد، ميان شيشه 
ماشــين گير كرد و وى را به كام مرگ 
فرستاد.  به گزارش گروه ترجمه ركنا، 
«اورتون ايســاى رومرو دومرو» پسر 3 

ساله اى روز جمعه در نبراسكا در پى يك اتفاق در بيمارستان اوماها به كام مرگ 
رفت. اين پســربچه كه داخل خودرو خارج يك فروشگاه تنها بود به طرز عجيبى 
شيشه باالبر ماشين فعال مى شود و گردن كودك ميان شيشه گير مى كند و همين 
امر منجر مى شــود كه اورتون به كام مرگ برود. اين حادثه تلخ خارج فروشگاهى 
واقع در نبراسكا 15 آوريل به وقوع پيوست. مادر اين كودك اذعان مى دارد مشخص 
نيست چگونه دكمه باالبر شيشه در ماشين پارك شده فعال شده است. طبق نظر 
كارشناسان مشخص نيست چه مدت زمانى گردن پسر ميان شيشه گير كرده بود. 

بر اساس گزارش پليس هيچ اتهامى عليه اين مادر وارد نيست.

فرار پسربچه 12 ساله با خودروى خانواده 
خط قرمز: پليس استراليا از بازداشت پسربچه اى كه با برداشتن اتومبيل از خانه 
به قصد غرب اين كشور در حركت بود خبر داد.   پليس راهنمايى و رانندگى در 
يك جاده دورافتاده اتومبيل اين پسربچه 12 ساله را متوقف كرد. بر اساس گزارش 
تلگراف، خودروى پسر در حالى متوقف شد كه وى تقريباً 1300 كيلومتر- يك 
ســوم راهى را كه مدنظر داشــت - طى كرده بود. وى مسيرى به طول 1300 
كيلومتر (800 مايل) را از خانه اش در «كندال» در سواحل شرق به مقصد شهرى 
در غرب اســتراليا رانندگى كرده بود. به گزارش بازرس پليس اين پسر در حالى 

بازداشت شد كه تصادف در برخى قسمت هاى خودرو قابل مشاهده بود.
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راز پيچيده جسد سوخته 
در حاشيه زمين كشاورزى 

خط قرمز: جســد ســوخته مردى مجهــول الهويه در 
زمين هاى كشاورزى شهرستان جوين كشف شد. 

ساعت 22/13 روز دوشنبه پليس خبرى مبنى بر وجود 
بقاياى جسد كامالً ســوخته شده مردى مجهول الهويه 
در زمين هاى كشــاورزى اطراف شهرستان دريافت كرد. 
سرهنگ مهدى غالمزاده، رئيس پليس جوين در اين باره 
به ركنا گفت: مأموران پاسگاه انتظامى برغمد با دريافت 
اين گزارش بالفاصله در محل حاضر شــدند. وى افزود: 
با دستورات مقام قضايى جسد سوخته به پزشكى قانونى 
انتقال يافت و تحقيقات كارآگاهان پليس آگاهى در اين 
باره براى كشــف راز جنايت و شناســايى و دستگيرى 

عامالن آن ادامه دارد.

سايه شبح مرگ در پارك 
خط قرمز: مرد جوانى كه به يكى از پارك هاى مشهد رفته 
بود به علت نامعلومى جان خود را از دســت داد.  گزارش 
مرگ مرموز جوان 27ســاله كه شلوار آبى و پيراهن كرم 
رنگ به تن داشت صبح ديروز در يكى از پارك هاى مشهد 
به فوريت هاى پزشكى اعالم شد. تيم اورژانس 115بالفاصله 
در محل حاضر و پيكر بى جان مرد جوان را به بيمارستان 
امام رضا(ع) انتقال داد. با تأييد مرگ مرد جوان، به دستور 
قاضى احمــدى نژاد مأموران كالنترى مصلى نيز اقدامات 
قانونى اوليه را به عمل آوردند. جسد با دستور مقام قضايى 
براى تعيين علت دقيق مرگ به پزشكى قانونى انتقال يافت 

و تحقيقات پليسى در اين باره ادامه دارد.

رابطه دروازه بان ليگ برترى با 
يك خانم مهندس دردسرساز شد 
خط قرمز: خانم مهندس نســبتاً جوان تهرانى كه اتفاقاً 
وضع مالى و شغل خوبى هم داشت و تحصيالتش را تا حد 
كارشناسى ارشد رشته كارى اش رسانده بود هيچ وقت فكر 
نمى كرد مانند دختران نوجوان پانزده، شانزده  ساله فريب 
آقاى دروازه بان خوش قد و باالى تيم مطرح شهرستانى را 

بخورد و خامش شود.
اين اتفاق اما افتاده بــود و آقاى دروازه بان با وعده ازدواج 
بــا خانم مهندس او را به دســت آورده بود و بعد از مدتى 

رهايش كرده بود.
وكيل زبردســت خانم مهنــدس كار را به كميته اخالق 
فدراســيون فوتبال و دادگاه و پزشكى قانونى هم كشاند 

و در نهايت دو طرف حاضر شدند با هم مصالحه كنند.
البته اين كه وسط اين دعواها و شكايت ها و كشمكش ها 
چه اتفاقاتى افتاد و چه قول و قرارهايى گذاشته شد بر ما 
پنهان است اما شنيده شد جناب دروازه بان به خاطر خطر 
محروميت طوالنى مدت و آبروريزى يك سرى امتيازاتى 

جز ازدواج داد تا از اين پرونده جنجالى نجات يابد.

خط خبر

خط قرمز: مــرد جوانى كه در يك معامله 
نيم ميلياردى پسر جوانى را به قتل رسانده 
بود پس از دستگيرى ادعا مى كند كه قصد 

كشتن نداشته و قتل يك اتفاق بوده است.
روز پنجشــنبه 23 دى ماه ســال گذشته 
خانــواده اى با مراجعه به كالنتــرى 131 از 
ماجراى ناپديد شــدن پسرشان به نام وحيد 
32 ســاله خبر دادند و بدين ترتيب تيمى 
از مأمــوران اداره 11 پليس آگاهى تهران به 
دستور بازپرس پرونده براى رديابى پسر جوان 
وارد عمل شدند.كارآگاهان در گام نخست پى 
بردند كه وحيد روز چهارشنبه براى پيگيرى 
پول 500 ميليون تومانى اش كه براى خريد 
در يك شــركت خريد خودروهاى خارجى 
ســرمايه گذارى كرده بود از خانه خارج شده 

وديگر كسى از وى اطالعى ندارد.
در اين مرحلــه رديابى ها كليد زده شــد 
و مأمــوران بــا حضور در شــركت فروش 
خودروهــاى خارجى تحقيقات خود را آغاز 
كردند و مشــخص شد خســرو كه يكى از 
متهمان ســابقه دار است از روز چهارشنبه 

ناپديد شده و كسى اطالعى از وى ندارد.
هميــن ســناريوى مرمــوز كافى بــود تا 
تجســس هاى فنى آغاز شــود، مأموران به 
بررسى دوربين هاى مداربسته داخل شركت 
پرداختند و با صحنه عجيبى روبرو شــدند.
خسرو روز جمعه 24 دى ماه بسته مرموزى 
كه احتمال مى رفت جسدى داخل آن بسته 
بندى شــده بود را از شــركت خارج كرده و 
ســوار بر خودروى پــژو RD از محل كارش 
خارج شــده است. همه رفتارهاى مرموز مرد 
جوان توســط دوربين هاى مدار بسته اى كه 
بعدها بهترين سرنخ مأموران براى شناسايى 
وى شدند ضبط شده بود. بازبينى فيلم نشان 
مى داد كه او ابتدا به شدت شوك زده مى شود، 
اما بعد از گذشت ساعاتى كه آرامش خودش 
را به دست آورده بود براى سر به نيست كردن 
جســدى كه روى دســتش مانده بود نقشه 
مى كشد و با برگشتن به محل جنايت و بسته 
بندى جسد مرد بيچاره را به نقطه نامعلومى 
منتقل مى كند. تجسس هاى فنى ادامه داشت 
تا اينكه روز 16 اسفند ماه 95 خسرو سوار بر 
خودروى اپتيماى اجاره اى در منطقه ولنجك 
شناسايى شد و مأموران در عملياتى غافلگيرانه 
اين متهم سابقه دار را دستگير كردند. خسرو 
36 ساله در همان تحقيقات ابتدايى به قتل 
وحيد در دفتر كارش اعتراف كرد و گفت كه 

جســد را در اطراف روستاى السه در جاده 
آبعلى داخل گودالى رها كرده است.

*گفت وگو با قاتل
خســرو كه يك بار به اتهام تحصيل مال 
نامشــروع به زندان رفته ادعا مى كند كه 
قصد كشــتن نداشته و در دفاع از خودش 
اين جنايت خونين رقم خورده است. او ادعا 
مى كند اگر كارشناس ها فيلم دوربين هاى 
مداربســته را نه به خاطر شناسايى من به 
عنوان قاتل بلكه به خاطر پيدا كردن علت 
و انگيزه به وجود آمدن دعوا بازبينى كنند 
سرنخ هاى خوبى به دســت مى آورند كه 
شايد به بى گناه بودن او پى ببرند و اذعان 
كنند كه اين ماجرا يك اتفاق بوده و مخفى 
كردن جســد يك جرم ديگر است كه او 

حاضر است درباره اش محاكمه بشود. 
*با وحيد اختالف داشتى؟

چند روز قبل از حادثه وحيد به دفترم آمد 
و با هم جــر وبحث كرديم ما با هم همكار 
بوديــم. دوســت بوديم بده بســتان مالى 
داشتيم. آن هم ده و بيست ميليون تومان 
از هم پول مى گرفتيم. چك براى هم پاس 
مى كرديــم. خب زن و شــوهر ها هم با هم 
دعوايشــان مى شود و بحث مى كنند ما كه 
دوست و همكار و شريك مالى بوديم هم با 
هم بحث و اختالف نظر داشتيم. بعد از آن 
با هم ناهار خورديم و چند روز بعد دوباره به 
دفترم آمد و خودروى جنسيســى كه به او 
داده بودم را پــس آورد. وقتى به تعميرگاه 
بردم روغنــش را عوض كردنــد و گفتند 
گيربكسش خراب شده كه بابت تعميرش 
35 هزار تومــان پرداخت كردم و وقتى به 

وحيد گفتم اعتراض كرد و ماجرا تمام شد.
*روز حادثه چه اتفاقى افتاد؟

روز حادثه در ادامه بحث هايى كه از قديم 
داشتيم با وحيد درگيرى لفظى پيدا كردم. 
چون دفتر تعطيل بود رفتم قليان درســت 
كنم كه با هم بكشــيم كه ناگهان سايه اى 
روى ديوار ديدم كه نشــان مى داد وحيد از 
پشت مى خواهد با تيغ كاتر به من ضربه اى 
بزند، به عقب برگشــتم كه تيــغ كاتر به 
صورتــش خورد و در ادامه باهم روى زمين 
افتاديم و سعى داشتم تيغ كاتر را از دستش 
بگيرم كه به دســتش خورد و دستش نيز 
شــروع به خونريزى كرد و در اين درگيرى 

خودم نيز زخمى شدم.
*تيغ كاتر آنجاچكار مى كرد؟

آنجا دفتر كارمان بود در همه دفترهاى كار 

لوازم ادارى وجود دارد. نامه ها را با تيغ كاتر 
باز مى كرديم. جزء لوازم ادارى بود. اينطور 
نبود كه من تيغ را برده باشم كه در دعواها 

از آن استفاده كنم. 
*وحيد در اين صحنه به قتل رسيد؟

نه زنــده بود ولى آنقــدر روى زمين خون 
ريختــه بود كه اصالً خودم از ديدن خون و 
بوى خونى كه در فضا منتشر شده بود حالم 
بد شــده بود، صحنه هولناكى بود ترسيده 

بودم و از دفتر خارج شدم.
*چرا به اورژانس زنگ نزدى؟

ترسيده بودم و نمى دانســتم چه كار بايد 
بكنــم. اصالً تــوى فيلم هم ضبط شــده. 
من خــودم هى مى زنم توى ســرم و اصًال 
نمى فهمم كه دارم چه كارى انجام مى دهم 

بعد هم از دفتر بيرون مى روم. 
* اما بعد به صحنه قتل برگشتى. آمدى 

كه چه كارى انجام بدهى ؟
روز جمعه بود كه به دفتر بازگشتم و جسد 
وحيد را داخل چند نايلون بسته بندى كردم 
و سپس خودروى يكى از همسايه ها را امانت 
گرفتم و جســد را داخل آن گذاشتم و به 

سمت شمال كشور حركت كردم.
*جسد را كجا رها كردى؟

اول قصد داشتم در همان ابتداى جاده هراز 
جســد را رها كنم اما شلوغ بود تا اينكه به 
روستاى السه رســيدم كه ديدم خودروى 
نيسانى از يك مســير فرعى خارج شد. به 
سمت آنجا رفتم و ديدم هيچ كس در آنجا 
نيست و جسد را در همان جا داخل گودالى 

انداختم و به تهران بازگشتم.
*2 ماه كجا پنهان شده بودى؟

در اين مدت داخل خودرو بودم. با ماشينم 

مى گشتم، شب ها هم داخل همان ماشين 
مى خوابيدم.

*مى دانستى دستگير مى شوى؟
بله. 

*چرا خودت را تسليم پليس نكردى؟
قصد داشــتم پله پله خودم را معرفى كنم 
و ابتدا ســعى كردم با پليس آگاهى تماس 
بگيرم و محل رها كردن جسد را گزارش كنم 
و در مراحل بعدى خودم را تســليم پليس 

كنم اما موفق نشدم تا اينكه دستگير شدم.
*عذاب وجدان داشتى؟

بله
*چه حسى داشتى؟

خيلى حس بدى داشتم چون نمى خواستم 
وحيد را به قتل برسانم.

*به وحيد بدهكار بودى؟
بدهكارى من بابت چك هايى بود كه داده 

بودم تا سوءسابقه مرا پاك كند.
*چرا؟

چــون در كار خودرو بودم مى خواســتم از 
شركت مرسدس بنز نمايندگى بگيرم ولى 
چون ســابقه دار بودم نمى توانســتم اين 
كار را انجام بدهم كه وحيد گفت مى تواند 
بــا دريافت يك ميليارد اين كار را براى من 

انجام دهد و سوءسابقه مرا پاك كند.
*آيا وحيد مى توانست اين كار را انجام 

دهد؟
نمى دانم به او اعتماد كردم.

*به نظرت چه آينده اى در انتظارت است؟
نمى دانم.

*خانــواده وحيد حاضــر به رضايت 
هستند؟

نمى توانم بگويم كه مى بخشند يا نه. ولى من 
قصد قتل نداشتم.

جســد را در اطراف روستاى السه در جاده 

خســرو كه يك بار به اتهام تحصيل مال 
نامشــروع به زندان رفته ادعا مى كند كه 
قصد كشــتن نداشته و در دفاع از خودش 
اين جنايت خونين رقم خورده است. او ادعا 
مى كند اگر كارشناس ها فيلم دوربين هاى 
مداربســته را نه به خاطر شناسايى من به 
عنوان قاتل بلكه به خاطر پيدا كردن علت 
و انگيزه به وجود آمدن دعوا بازبينى كنند 
سرنخ هاى خوبى به دســت مى آورند كه 
شايد به بى گناه بودن او پى ببرند و اذعان 
كنند كه اين ماجرا يك اتفاق بوده و مخفى 
كردن جســد يك جرم ديگر است كه او 

اين جنايت خونين رقم خورده است. او ادعا 
مى كند اگر كارشناس ها فيلم دوربين هاى 

 

قتل يك دوست در يك مشاجره معمولى
گفت وگوى قدس با مردى كه در دفتر كارش آدم كشت
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مذاکره با فتح اهلل زاده و قریب بازی انتخاباتی است یا واقعیت؟
 فوتبال  حمید رضــا عرب   به دنبال 
انتشــارخبر تغییرات در باشــگاه استقالل 
و تاییــد مذاکره با دو مدیرعامل ســابق این 
باشگاه و تکذیب نشــدن این اخبار از سوی 

وزارت ورزش وجوانــان احتمــال تغییرات 
درباشگاه استقالل قوت گرفته است. گرچه 
افتخاری، مدیرعامل فعلی باشــگاه استقالل 
درمصاحبه ای مدعی شــده که تا 4ســال 

دیگرمدیرعامل اســتقالل اســت و مدیران 
سابق فکر بازگشــت به این باشگاه را نکنند 
اما اظهارات او با اتفاقاتی که دروزارت ورزش 
و جوانان رخ می دهد کامال در تضاد اســت 

و شــخص داورزنی، معاون ورزش قهرمانی 
وزارت ورزش وجوانــان مذاکرات با مدیران 

سابق را پیگیری می کند.
 وی اخیرا نشســت هایی با فتــح اهلل زاده و 

قریــب داشــته و پیرامون بازگشــت آن ها 
مذاکراتی انجــام داده که هنــوز نتیجه آن 

مشخص نیست. 
برخی اعتقاد دارند که این گفت وگوهای پنهانی 

درنهایت به نتیجه ای نخواهد رســید و وزارت 
ورزش وجوانان تنها برای دلخوشی هوادارانی 
که خواســتار بازگشــت علی فتح اهلل زاده به 
باشگاه استقالل هستند، این مذاکرات را ترتیب 

داده تا اندکی افکارعمومی راضی شود. سیاستی 
که ظاهرا درآستانه انتخابات می تواند منجر به 

تقویت مشارکت فوتبالی ها هم باشد. 
این تحلیل که نزدیکان به وزیر ورزش وجوانان 

می خواهند با نام قریب و فتــح اهلل زاده بازی 
کنند هرگــز دور از ذهن نیســت و مصاحبه 
افتخاری نیز می تواند تاییــدی براین ماجرا و 
بازی های بی نتیجه پشــت پرده ای باشد چرا 

که وی با ضرس قاطع اعالم کرده تا 4 ســال 
آینده مدیرعامل باشگاه استقالل است. اتفاقی 
که هیچ گاه برای مدیران باشــگاه اســتقالل 
رقم نخورده و حتی موفق تریــن مدیران این 
باشگاه با وجود قهرمانی های پی درپی عمری 
طوالنی دراین باشگاه نداشته اند. اگر معادالت 
افتخارای درســت ازآب درآید، او با احتساب 
فصلی که گذشــت 5فصــل دیگرمدیرعامل 
باشــگاه اســتقالل خواهد بود! ادعایی که با 
حقیقــت در منافات اســت. تناقــض وقتی 
بیشترمی شود که می بینیم افتخاری به رغم 
آنکه از حضور خود درمدیریت باشگاه استقالل 
ابــراز اطمینان می کند، همچنــان درکمیته 
فوتسال صاحب پست مشاوره است مشخص 
نیست که او چگونه گارانتی واطمینان الزم را 
برای حضور مدام روی صندلی مدیریت باشگاه 
اســتقالل گرفته وخود را صاحــب مهم ترین 
صندلی در باشگاه استقالل می داند. ازطرفی 
نامشــخص بودن وضعیت اقتصادی باشــگاه 
اســتقالل بر تمام ایــن ادعاها خــط بطالن 
می کشد. استقالل باشــگاهی است که همین 
حاال بودجه و اسپانســرفصل آینــده خود را 

نمی شناسد. 
حتی مشــخص نیســت که چــه بازیکنانی 
دراستقالل فصل آینده حضورداشته باشند. 
حال چه طورافتخــاری خود را تا 4 ســال 
دیگرمدیرعامل اســتقالل مــی داند مبهم 
است. به هرحال چنین وضعیتی برای باشگاه 
استقالل خوشایند نیست. باشگاهی که در3 
سال اخیر وضعیتی اســفبار را داشته و دائم 
موقعیــت هایش را برای کســب جام از کف 
داده است. عامل اصلی تمام این بالتکلیفی ها 
اشتباه های اســتراتژیکی است که ازسوی 
متولیان این باشــگاه انجام می شود. آن ها 
که خود نمی دانند مــی خواهند با افتخاری 
ادامه دهند یا می خواهند مدیر جدیدی را بر 

مسند کار بنشانند.

لیگ دسته اول
پارس جنوبی جم به لیگ برتر

 صعود کرد
ورزش: تیم فوتبال پارس جنوبی جم با کسب پیروزی مقابل استقالل 
اهواز موفق شد یک هفته مانده به پایان مســابقات لیگ دسته اول 
فوتبال کشور، عالوه بر تثبیت قهرمانی خود، به لیگ برتر صعود کند.

پس از ناکامی طوالنی مدت تیم های فوتبال استان بوشهر برای حضور 
در لیگ برتر، حاال تیم پارس جنوبی جم موفق به کسب امتیازات الزم 
برای صعود به لیگ برتر شده است و یک هفته مانده به پایان مسابقات، 

قهرمانی خود را جشن گرفت.
پارس جنوبی جم در این بازی موفق شد با پیروزی دو بر یک مقابل 
تیم انتهای جدولی استقالل اهواز در حالی که هنوز یک هفته به پایان 

رقابت های لیگ یک باقی مانده، رسما لیگ برتری شود.

ترابی: تمرکزم روی بازی هاست
 نه پیشنهادها

ورزش:هافبک خالق سایپا شــایعات پیرامون تمایل بسیاری از 
باشــگاه های لیگ برتری برای خریــد او را رد و تاکید کرد تمام 
تمرکزش برای تمام کردن فصل به همراه سایپا در بهترین حالت 
ممکن است. مهدی ترابی می گوید: هیچ اطالعی در مورد رفتنم 
به تیمی دیگر ندارم و هنوز با باشــگاه در ایــن خصوص صحبتی 
انجام نــداده ام و فقط گفتــه های آقای درویش را در رســانه ها 
خوانده ام. شــاید صحبت های ایشان درباره پیشــنهاداتم به این 
معناست که من یک سال دیگر با این باشگاه قرارداد دارم و تصمیم 
گیرندگان اصلی باشگاه سایپا هستند که مطمئنم آنها صالح من 
را می خواهند. در حال حاضر به هیچ چیز جز دو بازی پایانی فکر 
نمی کنم و تمرکزم را روی این دو بازی می گذارم تا تیم را در این 

روزهای آخر از شرایط بحرانی خارج کنیم.

مهاجری: باید در فصل آینده 
بهتر  باشیم

تسنیم: سرمربی پدیده که ماندنش برای فصل آینده نیز در این 
تیم قطعی شد، از تالش برای بهتر کردن وضعیت نماینده مشهد 
در لیگ برتر در دوره بعد لیگ برتر خبر داد. محمدرضا مهاجری 
می گوید: ما جلساتی را با مسئوالن باشگاه برگزار کردیم. در واقع 
من و آقای کریمویی )مدیرعامل باشگاه پدیده( در مورد انتظارات 
و خواســته های مان صحبت کردیم و مشکلی برای تمدید قرارداد 
وجود ندارد. مدیرعامل باشگاه از چند هفته پیش به من پیشنهاد 
تمدید قــرارداد را داده بود و برای هدایت تیــم در فصل آینده با 
یکدیگر به توافق رســیدیم. قباًل هم گفته بــودم که باید در فصل 
آینده عملکرد بهتری داشته باشیم. من دوست دارم وقتی تیم در 
شرایط سخت قرار دارد، مدیریت هم در کنار ما باشد. ما مذاکرات 
خوبی داشــتیم و این همکاری به امید خدا در فصل آینده ادامه 

خواهد داشت.

شمسایی: بهار آمد اما فوتسال هنوز در 
خواب  زمستانی است

مهر: سرمربی فصل گذشته تیم فوتسال تاسیسات دریایی با انتقاد 
از شرایط فعلی این رشته، مسئوالن را به کندی در برنامه ریزی برای 

فوتسال متهم کرد. 
وحید شمسایی می گوید: ماه دوم بهار هم آمد اما فوتسال در خواب 
عمیق زمستانی اســت. این روزها خبرهای خوبی نمی شنویم و من 
برای رشته ای که توانست به عنوان سوم جام جهانی برسد، ناراحتم. 
قبال هشدار داده بودم ولی فوتسال به خواب عمیقی رفته و بیدار هم 
نمی شود. هیچ خبری نیست که نیست. با این حال خودم به همراه 
چند نفر از دوستان و همکارانم اختصاصی تمرین می کنم تا از شرایط 
آمادگی دور نشوم. امیدوارم مسئوالن باشگاه ها زودتر دست به کار 
شوند تا از این وضعیت خارج شــویم. این برای فوتسال ما که عنوان 
سوم دنیا را به دســت آورده، خوب نیست که چنین شرایطی داشته 

باشد.

مسئول لیگ: مشکالت شهر »جم« 
حل نشود به بوشهر می رویم

تسنیم: سعید فتاحی مسئول کمیته برگزاری مسابقات لیگ فوتبال 
از شرایط و امکانات شهر جم که این روزها خوشحال از صعود تیمشان 
به لیگ برتر است، ابراز نگرانی کرد. فتاحی تاکید می کند: ورزشگاه 
این شهر مشکالت زیادی دارد. همچنین وضعیت چمن نیز چندان 
جالب نیست.  هتلی هم برای استقرار تیم ها وجود ندارد. البته االن یک 
هتل در این شهر در حال ساخت است که باید تا زمان آغاز لیگ برتر 
آینده، آماده شود. در صورتی که مسئوالن شهر جم و باشگاه پارس 
جنوبی نتوانند مشکالت را حل کنند، مجبور می شویم بازی های این 

تیم را در بوشهر برگزار کنیم. 

ضد حمله

برانکو: به بازی الهالل- الریان کاری نداریم
ورزش: سرمربی پرسپولیس بعد از تساوی تیمش در دیدار حساس مقابل الهالل، 
از بدشانســی تیمش انتقاد کرده و می گوید از همین حاال تمرکز خود را بر روی 

بازی با الوحده گذاشته است. 
برانکو ایوانکوویــچ می گوید: همانطور کــه قبال نیز گفته بــودم الهالل یکی از 
قدرتمندترین و پرافتخارترین تیم های آسیاست. بااین حال در این دیدار ما بیشتر 
زمان بازی را در اختیار داشــتیم و موقعیت هایی را هم خلق کردیم اما بدشانس 
بودیم و توپ هایمان به گل تبدیل نشد. با نتیجه ای که در دیدار الریان و الوحده 
رقم خورد ما هنوز روی کاغذ شانس صعود داریم و تمام تالشمان را خواهیم 
کرد که با برتری برابــر الوحده به مرحله بعد صعود کنیــم. من به بازی های 
دیگر کاری ندارم و تمرکزمان روی این اســت که خودمان بتوانیم با برتری 

برابر الوحده شانس صعود به مرحله بعد را داشته باشیم.

آذری: رجب زاده ساکش را جمع کند برود!
میزان: مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان بعد از شکست سنگین خانگی تیمش مقابل 
العین در لیگ قهرمانان آسیا، به انتقاد شــدید از بازیکنان تیمش پرداخت و خط و نشان 
ویژه ای نیز برای کاپیتان تیمش یعنی رجب زاده کنار گذاشت. سعید آذری می گوید: وقتی 5 
گل نمی زنیم، طبیعی است که 3 گل می خوردیم. زمانی که موقعیت های مسلم گلزنی و حتی 
یک پنالتی را از دست می دهیم باید انتظار دریافت گل را داشته باشیم. خودمان فرصت ها را 
به گل تبدیل نکردیم. همین اتفاق باعث شیر شدن حریف می شود.  آذری در مورد شایعات 
پیرامون اختالف کاپیتان تیمش رجب زاده با سرمربی تیم نیز معتقد است: او سال ها برای ما 
زحمت کشیده ولی طرف قرارداد او باشگاه ذوب آهن است. سرمربی حرف اول و آخر را می زند 
نه تنها او بلکه هیچ بازیکنی حق ندارند از دستورات سرمربی سرپیچی کند. اگر چنین اتفاقی 
رخ دهد، حتی اگر یک روز به پایان لیگ مانده باشد، برخورد می کنیم.رجب زاده حق ندارد با 
سرمربی اختالف نظر داشته باشد. رجب زاده حق تصمیم گیری و مخالفت با دستورات کادر 

فنی را ندارد. اگر دوست ندارد ساکش را جمع کند و به خانه اش برود. 14

تلگرامی

1

    مسئوالن اســتقالل پیش از آغاز بازی حســاس آبی پوشان مقابل 
االهلی امارات 30 درصد از مطالبات بازیکنان را در قالب چک رمزدار به 

آنها تحویل دادند.
    محمد پنجعلی پیشکسوت باشــگاه پرسپولیس از برانکو 
خواســت پیش از بازی مقابل الوحده، به تمامی بازیکنان اصلی 
خود در بازی لیگ برتر استراحت دهد تا در مقابل نماینده امارات 

پرانرژی به میدان بروند.
    همســر مرحوم منصور پورحیدری با انتقاد از باشگاه استقالل بابت 
عدم پاسخگویی می گوید پورحیدری خانه و ماشینش را برای استقالل 

می فروخت آنوقت جواب همسرش را نمی دهند.

    مدیرعامل تیم فوتبال پارس جنوبی جم پس از صعود این تیم 
به لیگ برتر در مورد حواشی پیش آمده برای این تیم که قصد 
دارد امتیاز خود را واگذار کند تاکید کرد به هیچ عنوان امتیاز این 

باشگاه واگذار نخواهد شد.
   ســرمربی نامدار تیم الریان پس از شکست سنگین تیمش در دیدار 

برابر الوحده امارات به صعود از گروه چهارم لیگ قهرمانان خوشبین است 
و می گوید در برابر الهالل به گونه ای بازی می کنیم که صعود کنیم.

    جواد زرینچه کاپیتان پیشین استقالل معتقد است تا زمانی 
که فوتبال ایران به صورت دولتی اداره شود، شاهد پیشرفت در 

آن نخواهیم بود.

حسینی: چوب 
بی تجربگی مان را 

خوردیم
ورزش: سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن 
بعد از شکست سنگین مقابل العین، 
بدون انتقاد از بازیکنانش، این باخت را 

حاصل بی تجربگی آن ها دانست. مجتبی حسینی می گوید: بازی عجیبی بود. 
درست است که در نیمه نخست قوی بودیم و بیشتر بازی در اختیار ما بود اما 
موقعیت های زیادی را از دست دادیم. العین روی اشتباه بچگانه ما به گل رسید. 
امروز چوب بی تجربگی جوانان مان را خوردیم اما از بازیکنانم راضی هســتم. 
امیدوارم بازیکنانم از این باخت درس گرفته باشــند و در بازی های بعدی قدر 

موقعیت ها را بدانند.

درخشان: احتمال
 زد و بند کردن 

عرب ها وجود دارد
تسنیم: سرمربی پیشــین پرسپولیس از 
احتمال زد و بند میان تیم های الریان قطر 
و الهالل عربستان ابراز نگرانی کرد. حمید 

درخشان می گوید: با توجه به اینکه تیم های عربی سابقه خوبی ندارند، ممکن است آنها 
دست به یکی کنند که پرسپولیس از صعود به دور بعدی باز بماند. احتمال اینکه این تیم ها 
با یکدیگر زد و بند کنند زیاد است، چون اصال نمی شود به آنها اعتماد کرد. شانس صعود 
پرسپولیس به مرحله حذفی، کمتر از 50 درصد اســت و به احتمال خیلی زیاد این تیم 
در بازی آخر حذف خواهد شد. پرسپولیس اگر هفته گذشته الریان را در تهران شکست 

می داد، خیلی راحت می توانست از گروهش صعود کند.

میثاقیان: مقابل 
ماشین سازی فقط 

12بازیکن داریم!
فارس: سرمربی تیم سیاه جامگان که 
تیمش همچنان برای فرار از ســقوط 
تالش می کند، از کمبود بازیکن برای 

بازی های تیمش خبر داد. اکبر میثاقیان می گوید: خدا را شــکر که با وجود 
شکست، شرایط مان تغییر نکرد و بازهم می توانیم برای بقا در لیگ تالش کنیم. 
صد درصد بازی سختی مقابل ماشین سازی داریم و من مطمئن هستم بچه های 
ما بهترین بازی را ارائه خواهد کرد. از ســوی دیگر آنها هم انگیزه دارند و برای 
اعاده حیثیت به زمین خواهند آمد.البته مصدومیت به تیم ما ضربه زده و فکر 

نمی کنم بیشتر از 12بازیکن آماده برای بازی در اختیار داشته باشم.
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محمدرضا میــرزا : ضربه چیپ مهــدی طارمی در 
دیدار بــا الریان و از دســت دادن پنالتــی بالی جان 
پرسپولیسی ها شد تا امروز پرسپولیسی ها سرنوشت 
خود را با اما و اگر های بســیار زیادی محاســبه کنند. 
شاید اگر آن روز در جریان بازی پرسپولیس - الریان در 
ورزشگاه آزادی مهدی طارمی ضربه پنالتی را به درستی 
وارد دروازه این تیم کرده بود حاال شــاگردان برانکو با 
خیالی آسوده کار را دنبال می کردند اما وضعیت برای 
شاگردان برانکو در برهه کنونی طبیعی نیست و آنها به 

دنبال یک معجزه هستند.
با توجه به نتایجی کــه در عمان و امارات بدســت 
آمده است، پرســپولیس تنها در دو حالت می تواند 
به مرحلــه حذفی رقابت های  لیگ قهرمانان آســیا 

صعود کند.
با توجه به اینکه پرسپولیس در ورزشگاه آزادی ازحمایت 
همه جانبه هوادارانش برخوردار است، به احتمال زیاد 
می تواند تیم الوحده امارات را شکست دهد اما با توجه 
به اینکه در بازی رفت پرسپولیس - الهالل بازی یک بر 
یک مساوی شده و پرسپولیس میزبان آن بازی بوده، گل 

زده در خانه حریف محاســبه می شود و در رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا، تفاضل گل تأثیری در فرایند صعود 
نخواهد داشت، به همین دلیل تنها پرسپولیس در دو 
حالت می تواند به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آســیا 

صعود کند. 
حالت اول برد پرســپولیس و باخت الریان قطر است. 

اگر پرسپولیس بتواند الوحده را شکست دهد و الریان 
هم مغلوب الهالل شود، آن وقت الهالل با 12 امتیاز به 
عنوان تیم اول و پرســپولیس با ۹ امتیاز به عنوان تیم 

دوم صعود می کند.
حالت دوم صعــود، پیروزی پرســپولیس در تهران و 
تســاوی الهالل - الریان اســت. آن وقت الهالل با 10 
امتیاز و پرسپولیس با ۹ امتیاز تیم های صعود کننده 

خواهند بود.
غیر از این دو حالت در هیچ شــرایطی پرســپولیس 

نمی تواند به مرحله بعد صعود کند .
نکته جالب گروه چهارم این اســت کــه به غیر از 
الهالل، ســه تیم دیگر شــانس صعود دارند. یعنی 
اگر الوحده در تهران پرســپولیس را شکست دهد 
و الریان مقابل الهالل شکســت بخورد این الوحده 
است که به همراه الهالل به مرحله بعدی رقابت ها 

صعود خواهد کرد.
پرســپولیس در صورت برتری مقابل الوحده و ناکامی 
الریان مقابــل الهالل صعود خواهد کــرد و در صورت 

برتری الریان مقابل الهالل شانسی برای صعود ندارد.

تمام معادالتی که سرخپوشان را به مرحله بعد می برد

پرسپولیس در انتظار یک معجزه!

ورزشـــی

D سوت های سرنوشت ساز در گروه 
دو پنالتی و 4 امتیاز؛
 داوران علیه علیپور 

ورزش:  علی علیپور مهاجم پرســپولیس در دوبازی متوالی با کم لطفی داور موفق به 
کسب دو پنالتی متوالی برای تیمش نشد . 

 در بازی پرسپولیس - الریان در تهران ، علیپور با خطای مدافع اروگوئه ای تیم قطری 
سرنگون شد که به گفته کارشناســان داوری حکم این صحنه پنالتی و اخراج بازیکن 

حریف بود اما ساتو داور ژاپنی از این صحنه گذشت . 
 علیپور در بــازی الهالل  هــم در دقایق اولیه بازی با خطای آشــکار اوســامه 
هوســاوی باتجربه در محوطه جریمه این تیم ســرنگون شــد کــه این بار داور 
عراقی بازی این خطا را پنالتی تشــخیص نداد تا سرخ ها بازهم از داوری شانس 

نیاورند .
 شاید این دو سوت سرنوشت ساز همه چیز را در گروه تغییر می داد ، سوتهایی که البته 
به سود الهالل زده شــده . تیمی که در بازی مقابل الوحده و الریان هم از موهبت های 

داوری بهره برده است .



حضور پرقدرت دو و ميدانى كاران ايرانى در مسابقات همبستگى كشورهاى اسالمى

 دووميدانى  در انتظار هت تريك حدادى، قاسمى و طوسى 
 دووميدانى  ورزش  دووميدانى ايران يكى از رشته هايى 
است كه مدال آورى اش در چهارمين دوره بازى هاى همبستگى 
كشورهاى اســالمى مى تواند نقش بســزايى در رتبه كاروان 
كشورمان داشته باشد. اين رشته در دوره هاى قبلى همواره پاى 
ثابت بازى ها بوده و ملى پوشان ايران نيز توانسته اند مدال هاى 
رنگارنگى را در آن كســب كنند. حاال اين بــار دووميدانى در 
شرايطى راهى باكو خواهد شد كه ستاره هاى زيادى را در دل خود 
مى بيند؛ ستاره هايى همچون احسان حدادى، حسن تفتيان، 
رضا قاسمى، مريم طوسى، محمد صميمى و ... بيشتر آنها سابقه 

قهرمانى و رفتن روى سكو در اين بازى ها را دارند.
* 13 دووميدانى كار در راه باكو

قرار است نفرات شاخصى از دووميدانى جزء كاروان ايران در 
بازى هاى كشورهاى اسالمى باشند. طبق اعالم فدراسيون 
دووميدانى، احســان حدادى، محمد صميمى، رضا مقدم، 
على ثمرى، كيوان قنبرزاده، على خديور، رضا قاسمى، حسن 
تفتيان، سبحان طاهرخانى، مريم طوسى، فرزانه فصيحى و 
سپيده توكلى 12 ورزشكارى هستند كه اردوى آماده سازى 
پيش از اعزام به مسابقات را از شــنبه 2 ارديبهشت ماه در 
ورزشگاه آفتاب انقالب تهران آغاز كرده اند. همچنين در اين 
اردو سحر ضيايى و امينه كشيرى نيز حضور خواهند داشت 
تا پس از بررسى و ارزيابى نهايى از بين اين 2 ورزشكار، يك 
نفر به تركيب اصلى اضافه شــده و كاروان دووميدانى با 13 

نماينده راهى آذربايجان شود.
* تعيين قهرمانان در 5 روز

15 روز رقابت  ورزشكاران در بازى هاى كشورهاى اسالمى 

صورت مى گيرد كه دووميدانى كاران در 5 روز حضور خواهند 
داشت. مسابقات اين رشته از روز 16 مى (26 ارديبهشت) در 
ورزشگاه المپيك باكو آغاز شده و 20 مى (30 ارديبهشت) 

به پايان خواهد رسيد.
* به دنبال تكرار افتخارات گذشته

كاروان ايــران در دو دوره قبلى برگزارى ايــن بازى ها در 
سال هاى 2005 و 2013 به ترتيب 6 و 10 مدال كسب كرد 

و نقش پررنگى در جايگاه كشورمان ايفا كرد.
در سال 2005 كه عربســتانى ها ميزبانى اولين دوره را بر 
عهده داشــتند، يك طال، نقره و چهار برنــز حاصل تالش 
دووميدانى كاران اعزامى ايران بــود. تنها مدال طال را ايوب 
آرخى كســب كرد. ضمن اينكه امين نيك فر به مدال نقره 
رسيد و روح اهللا عسكرى، محسن ربانى، مهدى شاهرخى و 

احسان حدادى به مدال برنز بسنده كردند.

ســومين دوره بازى ها در ســال 2013 شــاهد درخشش 
نمايندگان اين ورزش مادر   كسب 6 طال، 3 نقره و يك برنز 
بود. بدون شك بهترين چهره ايران مريم طوسى بود كه موفق 
به كسب دو مدال طال شد و حاال به دنبال هت تريك طال در 
باكو است. عالوه بر طوسى، كيوان قنبرزاده، احسان حدادى، 
رضا قاسمى و ليال رجبى نيز روى سكوى قهرمانى ايستادند. 
همچنين محســن ربانى، محمد صميمى و محمد ارزنده 
نايب قهرمان شدند و رضا قاسمى در دوى 200 متر به مدال 
برنز رسيد. در بين نفرات اعزامى به باكو، قاسمى و حدادى 
و طوسى دو مدال از اين بازى ها را در كارنامه دارند و حاال به 

دنبال سومين مدال شان خواهند بود.
* اميدوارى كيهانى به تالش براى كســب بهترين 

نتيجه
مجيد كيهانى، رئيس فدراسيون مى گويد كه نمى تواند نتايج 
نمايندگان دووميدانى در باكو را پيش بينى كند، اما اميدوار 
اســت كه بهترين نتيجه همچون دوره قبل رقم بخورد. او 
گفت: اين دوره نســبت به دوره قبلى كامًال متفاوت است. 
آذربايجان به عنوان ميزبان با قدرت زيادى شركت خواهد 
كرد، تركيه نيز كه دوره قبل مدال هاى زيادى گرفت، براى 
كسب مدال هاى بيشتر حضور خواهد يافت. به اين كشورهاى 
مدعى بايد برخى از كشــورهاى عربى را نيز اضافه كرد كه 
سرمايه گذارى خوبى كرده اند. در شرايط كنونى نمى توانم 
از نتايج دوندگان  ايرانى پيش بينى داشــته باشم، اما همه 
تالش خواهند كرد تا بهترين نتيجه براى كاروان كشورمان 

كسب شود.

ملى پوش دووميدانى: مصدوميت اجازه 
نداد مدال بگيرم

  فارس: ملى پوش دوى سرعت دووميدانى گفت: مصدوميت پاشنه 
پايم اجازه نداد مسابقه خوبى بدهم و در جايزه بزرگ آسيا مدال بگيرم. 
رضا قاســمى  گفت: مصدوميت مدتى است كه در پاشنه پايم وجود 
دارد و   نيز همين عامل باعث شد نتوانم مسابقه را به پايان برسانم. 60 

متر را دويدم، اما درد پاشنه ديگر اجازه نداد.
 وى در مورد اينكه آيا شــانس مدال در اين مسابقات داشت، يا خير، 
گفت: اگر مصدوم نبودم به راحتى مدال مى گرفتم. دونده اى كه طال 
گرفت ركوردش 10/38 ثانيه بود. بدشانسى آوردم و مى توانستم سه 

مسابقه خوب را با مدال پشت سر بگذارم.

كوالكوويچ: از تمرينات بازيكنان راضى 
هستم

 ورزش: سرمربى تيم ملى واليبال گفت: از نحوه و سطح فنى تمرينات 
و انگيزه بازيكنان براى اثبات توانايى خودشان راضى هستم.

ايگور كوالكوويچ گفت: دو هفته از تمرينات به اتمام رســيده و وارد 
هفته سوم شديم. در شروع هفته سوم مصدوميت هاى آنچنانى نداريم 

كه نشان از آمادگى بازيكنان براى تمرينات دارد.
  اين بازيكنان در شــرايط خوبى بســر مى برند. تمرينات به سختى 
پيگيرى مى شود و روزانه در دو نوبت صبح و عصر به مدت 6 ساعت 

تمرين مى كنيم كه براى ليگ جهانى آماده شويم.
 وى  گفــت: در چنــد روز آينده بــراى 18 بازيكن ليــگ جهانى 
تصميم گيرى خواهم كرد كه كار بسيار مشكلى است زيرا بازيكنان در 

شرايط خوب و يكسانى هستند.

مايدا در ايران ماندنى مى شود
 ورزش: با اينكه گفته مى شود ســرمربى اسلونيايى تيم ملى بانوان 
واليبال به همكارى خود پايان خواهد داد اما او قصد دارد به كار خود 
ادامه دهد.  قرارداد مايدا چيچيچ، ســرمربى تيم ملى واليبال بانوان 
ايران با فدراسيون واليبال به پايان رســيده و قرار است قرارداد اين 

مربى به زودى تمديد شود.
  گفتنى است پيش نويس قرارداد جديد چيچيچ تنظيم شده و مدت 
زمان آن هم 2 ساله است. قرارداد قبلى چيچيچ يكساله بود و در اين 

مدت اين مربى توانسته بود عملكرد قابل قبولى داشته باشد.

قهرمانى ايران در بسكتبال نوجوانان 
غرب آسيا

 ورزش: تيم ملى كشورمان توانست به عنوان تنها تيم بدون باخت 
مسابقات غرب آسيا عنوان قهرمانى اين مسابقات را به دست آورد.

 در آخرين روز از مسابقات بسكتبال غرب آسيا   در ديدارى حساس با 
تيم ملى لبنان كه تا اين ديدار بدون باخت بود، توانست  با نتيجه 72  
بر  64  پيروزى را از آن خود كند.  گفتنى است، تيم هاى ملى لبنان، 

سوريه، اردن و عراق به ترتيب در جايگاه دوم تا پنجم قرار گرفتند.

برزگر: هدف اصلى كشتى ايران كسب 
موفقيت درجهانى  پاريس است

 ورزش: عضو شــوراى فنى تيم هاى ملى كشــتى آزاد معتقد است 
تمامى رويدادهاى بين المللى پيش رو در جهت كســب موفقيت در 
رقابت هاى جهانى 2017 پاريس اســت.  منصــور برزگر گفت: ملى 
پوشان ما بايد بزودى در رقابتهاى قهرمانى آسيا و بازى هاى همبستگى 
كشورهاى اسالمى حضور يابند كه هر كدام از اين مسابقات از اهميت 
ويژه اى براى متوليان كشتى برخوردار است.  وى تصريح كرد: البته ما 
با توجه به اهميت و اولويت هر كدام از اين مسابقات و همچنين فاصله 
زمانى اندك، تركيب هاى مجزايى را انتخاب كرديم كه بتوانيم در هر 
دو ميدان به نتايج قابل قبولى دســت يابيم. اما در نهايت هدف اصلى 
ما كسب بهترين نتيجه در رقابت هاى جهانى 2017 پاريس است كه 

مى تواند عيار واقعى مردان ما را در سال جارى نشان دهد.

تالش ايران براى ورود جام تختى به 
طرح سيدبندى جهانى

 ورزش:  اتحاديه جهانى كشتى به تازگى از طرح سيدبندى كشتى 
گيران براى حضور در رقابت هاى جهانى و در نهايت المپيك 2020 
توكيو خبر داد كه ايــن موضوع باعث دغدغه و نگرانى فدراســيون 
كشتى ايران شد. در اين راستا فدراسيون كشتى نيز به اتحاديه جهانى 
اعالم كرد جهت پرهيز از شــتابزدگى در اتخاذ تصميمات مربوط به 
امور فنى در تالش اســت جام تختى را به عنوان يكى از مطرح ترين 
و قديمى تريــن تورنمنت هاى بين المللى دنيــا  درطرح رنكينگ و 

سيستم سيدبندى اين اتحاديه قرار دهد.

خوش خبر: 38 روز قبل از ليگ جهانى 
واليبال آماده شديم

ورزش: امير خوش خبر، سرپرســت تيم ملى واليبال ايران، گفت : 
ويزاى بازيكنان و كادر فنى تيم ملى واليبال از نوع مولتى شينگن صادر 
شد و در تالشيم همه چيز را با برنامه ريزى درست، پيش بينى كنيم.

وى   گفت :   38 روز قبل از ليگ جهانى تمامى افراد كاروان تيم   ملى 
ايران ويزاى خود را دريافت كردند تا بتوانيم طبق برنامه تدوين شده 
حركت كنيم و با وجود تعدد ســفرهاى تيم ملــى، دغدغه از لحاظ 

خروجى و ويزا نداشته باشيم.

خبر
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ورزش در سيما
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بلوتى: 100ميليون 
يورو نمى ارزم!

گل: مهاجم 23ســاله و گلزن تورينو 
كه يكــى از اصلى ترين گزينه ها براى 
كسب آقاى گلى اين فصل رقابت هاى 
سرى آ محسوب مى شود معتقد است، 
مقدار پولى كه مســئوالن تورينو براى 

فروش او به خيل باشگاه هاى بزرگ مشتاق به خريد او طلب كرده، بسيار بيشتر 
از آن چيزى است كه او در مورد ارزش خودش حدس مى زده است. آندرا بلوتى 
مى گويد: اگر صادقانه بخواهم بگويم فكر نمى كنــم ارزش 100ميليون يورو 
پرداخت پول را داشــته باشــم. البته در فوتبال اين روزها قيمت بازيكنان به 
شكل سرسام آورى باال رفته و به آسمان رسيده است، اما فعال براى موفقيت در 

هفته هاى پايانى به همراه تورينو تمركز خواهم كرد.

بازگشت نيوكاسل به 
ليگ برتر انگليس

ورزش: تيم پرطرفدار نيوكاســل كه 
فصل گذشــته از ليگ برتر به دسته 
پايين تر ســقوط كرده بود، با پيروزى 
4-1 مقابــل پريســتون، بالفاصله با 
موفقيت در ليگ دسته اول، صعود خود 

به باالترين سطح فوتبال در انگليس را جشن گرفت. رافائل بنيتز كه در اواخر 
فصل گذشته در مقاطع حساس هدايت نيوكاسل را بر عهده گرفته و نتوانسته 
بود آن ها را از ســقوط نجات دهد، با توجه به رزومه بسيار خوب خود، در كنار 
زاغ ها در دسته يك ماند و اكنون پاداش كار خود را دريافت كرد. نيوكاسل به 
همراه برايتون دو تيم قطعى صعود كننده هستند، و يكى از چهار تيم ديگر نيز 

براى اضافه شدن به آن ها، بايد در مرحله پلى آف با يكديگر  مبارزه كنند.

انگولو كانته بهترين 
بازيكن فصل ليگ 

برتر
ورزش: هافبك فرانســوى چلسى بعد 
از گذراندن يك فصــل موفق به همراه 
شيرهاى لندن، جايزه بهترين بازيكن 

ليگ را به انتخاب ديگر بازيكنان تيم هاى 
ليگ برترى از آن خود كرد. كانته كه فصل پيش نيز در لسترسيتى به قهرمانى رسيد 
و به گفته بسيارى از كارشناسان يكى از مهمترين عوامل كسب آن موفقيت بود، در 
فصل تابستان جزء  اولين خريدهاى كونته لقب گرفت و از تاثيرگذارترين عوامل 
صدرنشينى چلسى محسوب مى شود. او باالتر از هم تيمى خود هازارد و همچنين 
بازيكنانى مانند كين، ابراهيموويچ، لوكاكو و سانچز اين عنوان را كسب كرد. همچنين 

دله على هافبك تاتنهام نيز به عنوان بهترين بازيكن جوان سال انتخاب شد.

قهرمانى 
تكواندو ايران در 
تورنمنت قزاقستان

ورزش: مردان هوگوپوش كشورمان با كسب 6 مدال طال، 4 نقره 
و يك برنز توانستند عنوان قهرمانى تورنمنت آزاد قزاقستان را به نام 

خود ثبت نمايند. 
 تورنمنت آزاد قزاقســتان   با حضور 472 تكواندوكار در دو رده ســنى 
نوجوانان و بزرگساالن آغاز و در نهايت   با قهرمانى تيم ملى تكواندو ايران 

به پايان رسيد.
 قزاقســتان با يك مدال طال، 4 نقره و 8 برنز نايب قهرمان شد و تيم 

ازبكستان نيز با كسب 2 مدال برنز بر سكوى سوم ايستاد.   گفتنى 
است، تورنمنت آزاد قزاقســتان (G1) 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.

قرار داد دو ساله 
ترونيك با فدراسيون بسكتبال

ورزش: رئيس فدراسيون بسكتبال از عقد قرارداد دو ساله نناد 
ترونيك  براى تيم هاى ملى پايه ايران خبر داد.

  محمود مشحون در رابطه با عقد قرارداد با نناد ترونيك مربى صربستانى 
بسكتبال توضيح داد : فدراسيون بسكتبال از اين مربى صربستانى دعوت 
كرد تا براى تماشاى مسابقات غرب آسيا به  ايران بيايد.طى جلسه اى  كه   
با وى داشتيم مقرر شد وى هدايت تيم هاى پايه ايران  مينى بسكتبال، 

نونهاالن ،نوجوانان ، و جوانان را تا سال 2018 بر عهده بگيرد.
 وى افزود:  وى بايد كليه برنامه هاى خود را براى تيم هاى ملى پايه 

تدوين كند تا در كميته فنى و سازمان تيم هاى ملى تصميم 
نهايى اتخاذ شود و شوراى سياستگذارى فدراسيون 

بســكتبال نيز برنامه هاى فوق را زير نظر 
بگيرد.

اعزام 
اسكى بازان به

 يخچال هاى برفى 
ايسنا: دبير فدراسيون اسكى از شروع فصل جديد اسكى روى چمن از 

اواسط خردادماه خبر داد و گفت: به دنبال اعزام اسكى بازان به يخچال هاى 
برفى دنيا هستيم.  بهرام ساوه شمشكى گفت: فصل اسكى هفته گذشته با برگزارى 
آخرين مسابقه در پيست دربندسر به پايان رسيد.  وى افزود: در اروپا، اسكى بازان از 
تابستان شروع به كار مى كنند تا در زمستان بتوانند حضور قدرتمندى در مسابقه ها 
داشته باشند و حتى اگر برف هم نداشته باشند براى حفظ آمادگى به يخچال هايى كه 
در قاره آمريكا مملو از برف است، اعزام مى شوند. اما در ايران اين شرايط وجود ندارد. 
در تابستان كه كال برفى نيست به همين خاطر فدراسيون اسكى ايران قصد 

دارد براى حفظ آمادگى اسكى بازان و حضور قدرتمند در رقابت هاى 
مختلف آسيايى و جهانى، با تامين منابع مالى اسكى بازان را 

به يخچال هاى برفى و مهم دنيا جهت تمرين و 
برپايى اردو اعزام كند.
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پيج گرد     ى
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فرانچسكو توتى كه به مناســبت بيست و پنجمين 
ســالگرد حضورش در رم، كفش هــاى طاليى رنگ 
مخصوصى از نايك دريافت كرده است، مى گويد عشق 
ابدى خود به اين باشگاه را با پوشيدن اين كفش ها در 

بازى آينده نشان خواهد داد.

اشكان دژاگه بعد از رفع مصدوميت طوالنى مدت خود 
كه از زمان پيوستن به وولفسبورگ به سراغ او آمده 
بود، با عكسى در اينستاگرام، برگشتن به زمين چمن 

و تمرينات تيمش را بهترين احساس توصيف كرد.

پدرو رودريگز هافبك اســپانيايى تيم چلسى در 
توئيتى، به سرمربى ســابق و فقيد خود در بارسلونا 
يعنى تيتو ويالنووا كه سومين سالگرد درگذشت او 

سپرى شد، اداى احترام كرد.

على دايى با انتشار عكســى قديمى در اينستاگرام 
خود كه او را در سفر به مكه مكرمه و لباس احرام نشان 

مى  دهد، عيد مبعث را به همگان تبريك گفته است.

ورزش: ليگ جهانى واليبال در ســال 1990 به عنوان بخشــى از يك برنامه 
بازاريابى در اين رشته ورزشى راه اندازى شــد تا نشان متمايزى از فعاليت هاى 
فدراسيون جهانى در اواخر قرن بيســتم باشد.فدراسيون جهانى واليبال براى 
برگزارى بيســت و نهمين دوره اين رقابت ها در سال 2018 تغييرات عمده اى 
لحاظ كرده كه برگزارى ســطح يك اين رقابت ها با حضور 16 تيم در دو گروه 

مردان و زنان از جمله اين تغييرات است.
بر اساس دستورالعمل جديد 12 كشور از اين تعداد، حضورشان در هفت سال 

آينده تضمين شــده و چهار كشور ديگر كه براى ســال 2018 انتخاب شدند، 
احتمال تغيير بر اساس عملكرد در هر سال خواهند داشت. در رقابت هاى ليگ 
جهانى جديد واليبــال و در گروه مردان تيم هاى برزيل، ايــران، چين، ايتاليا، 
لهستان، صربستان، آمريكا، فرانسه، ژاپن، آلمان، روسيه و آرژانتين حضورشان 
در اين رقابت ها براى هفت سال آينده از سوى فدراسيون جهانى تضمين شده و 
تيم هاى استراليا، كره جنوبى، كانادا و بلغارستان در رقابت هاى 2018 شركت 

مى كنند و در گروِه چهار تيم متغير اين رقابت ها هستند.

همچنين در مسابقات گروه زنان نيز كه از ســال 2018 تغيير نام خواهد داد و 
همانند مسابقات مردان با نام «ليگ جهانى جديد واليبال» پيگيرى خواهد شد، 
تيم هاى برزيل، ايتاليا، آمريكا، چين، صربستان، كره جنوبى، هلند، تايلند، آلمان، 
تركيه، ژاپن و روسيه تضمين هفت ساله براى حضور دارند. ضمن آنكه تيم هاى 

آرژانتين، جمهورى چك، بلژيك و لهستان در گروه متغيرها قرار مى گيرند.
امكان برنامه ريزى بلند مدت كشورها براى بازاريابى و جذب حاميان مالى يكى 

از داليل فدراسيون جهانى واليبال براى اين تصميم است.

با تغييرات فدراسيون جهانى
حضور ايران در 
ليگ جهانى واليبال 
هفت ساله شد

اينتر پيولى از رقابت هاى اروپايى بازماند

كابوس چهل روزه! 
دانيال صدقى : سرنوشــت اينتــر در رقابت هاى 
اين فصل ليگ باشگاهى ايتاليا بين دو بازى مقابل 
آتاالنتا و فيورنتينا در مدت 40 روز رقم خورد. در 
دو مسابقه اى كه ايكاردى كاپيتان اينتر براى اين 
تيم هت تريك كرد ولى دو نتيجه متفاوت در پايان 
آنها حاصل شد. روز 12 مارس گذشته،  اينتر در سن 
سيرو با نتيجه تاريخى 7-1 آتاالنتا را مغلوب كرد. 
درآن زمان شاگردان پيولى به لطف سه گل كاپيتان 
خود حتى فكر و خيال ســهميه چمپيونزليگ را 
با شش امتياز اختالف با تيم ســوم جدول در سر 
مى پروراندند و اينتر در مسير بازگشت به روزهاى 
اوج قرار گرفته بود. اما شــنبه شــب نراتزورى در 
خانه فيورنتينا با نتيجه 5-4 شكســت خوردند و 
هت تريك ايكاردى هم هيچ چيزى را به جز بهبود 
ركوردهاى گلزنى مهاجــم آرژانتينى تغيير نداد. 
حاال رقابت هاى چمپيونزليگ ســال آينده براى 
سياه و آبى پوشــان ميالنى به سياره ديگرى سفر 
كرده و حتى ليگ اروپا هم دردسترس آنها نيست. 
ضمن اينكه ادامه همكارى استفانو پيولى - كه در 
مقطعى به نظر مى رسيد گزينه مناسبى براى حل 
مشكالت ديرينه اينتر بود- براى فصل بعد با هاله اى 

از ابهام روبروست. 
چهل روز كابوس وار سرنوشــت اينتر را به شكلى 
شــوكه كننده تغيير داد. از ديــدار مقابل آتاالنتا 
تا نبرد فلورانس اينتر در 5 مســابقه تنها 2 امتياز 
كسب كرده و در چهار بازى اخير خود سه شكست 
را متحمل شده اســت. اين تيم برابر سمپدوريا، 
كروتونه و فيورنتينا باختــه و برابر تورينو و ميالن 
به نتيجه تساوى دست يافته است. آمار گلزنى تيم 
به فاجعه نزديك بوده و عملكرد اينتر درواقع تيم 
بسيار بد فرانك دى بوئر را به همه يادآورى مى كند. 
اينتر با اين نتايج ناباورانه شــانس خــود را براى 
گرفتن سهميه حضور در رقابتهاى اروپايى فصل 

آينده كمرنگ و حتى غيرممكن مى بيند. 
با اينكه فيورنتينا هم تقريبا شانسى براى راهيابى به 
رقابتهاى اروپايى نداشت ولى ديدار با اينتر براى اين 
تيم از حساسيت هاى زيادى برخوردار بود. پنج گلى 
كه در ورزشگاه فرانكى وارد دروازه اينتر شدند يكى 
ديگر از ضعف هاى دوران مربيگرى پيولى را برمال 
مى كنند. اينكه مربى سابق التزيو مرد بازى هاى 
مهم و سرنوشت ساز نيست و نمى تواند در چنين 
بازى هايى تيمهايش را برنده از زمين خارج كند. 

دو تساوى در دربى، شكســت در سن سيرو برابر 
التزيو در جام حذفى، ســپس شكســت در ليگ 
مقابل يووه، رم، ناپولى و فيورنتينا مهر تائيدى بر 

اين ادعا هستند.
 اولين گل ايكاردى در اين بازى كه حاال 24 گل در 
رقابتهاى اين فصل به ثمررســانده و ركورد فردى 
خود را بهبود بخشــيده، اينتر را كمــى تكان داد 

ولى هيپنوتيزم شدن بازيكنان اين تيم در فاصله 
دقايق 25 تــا 39 نيمه دوم باعث شــد باباكار دو 
بار هاندانوويچ را ميخكوب كنــد. تا پيش از اينكه 
ايكاردى نتيجه را 3-5 كند، اينتر در حقيقت يك 

تيم از هم فرو پاشيده بود. 
يك مشكل تكرارى اينتر دراين فصل هم اين بوده 
كه بيشتر دفعاتى كه از حريف پيش افتاده، برترى 

خود را از دست داده است. اين اتفاق عالوه بر نبرد 
با فيورنتينا، در بازى با ميالن، سمپدوريا و تورينو 
هم رخ داد. درفاصله پنج هفته مانده به پايان فصل، 
حاال ماموريت اصلى پيولى اين اســت كه اوضاع 
را بدتراز اين نكند و مشــكل بزرگ اينجاست كه 

حريف هفته آينده نراتزورى، ناپولى است...  
پيولى مى داند كه تقريبا به طور حتم شانسى براى 
بقا روى نيمكت تيم در فصل آينــده ندارد. او در 
پايان مســابقه تيمش برابر فيورنتينا گفت:« تيم 
نيمه دوم اين مسابقه نمى تواند تيم من باشد. اين 
نمى تواند تيمى باشد كه تا يكشنبه گذشته خوب 
عمل كرده بود. براى اينكــه ما در دربى هم خوب 
بوديم. در فلورانس فقط 45 دقيقه خوب بوديم و 
ســپس در تاريكى مطلق فرو رفتيم. اين نمايش 

افتضاح بود.»
اينتر از ماه مه 2013 تا امروز در هيچ مسابقه اى 
5 گل دريافت نكرده بود. اما در برابر فيورنتينا در 
17 دقيقه 4 گل خورد. «من مسئول عملكرد تيم و 
نتايج اخير هستم. بازيكنانم هم همين طور. نهايت 
تالشــم را تا هفته آخر به كارمى گيرم و ســپس 

شرايط را بررسى مى كنيم».



سپاهى  عباســعلى  زندگى/   
يونسى   عليرضا زمانى متولد دى 
1372 در تهران است و پژوهشگر در 
زمينهٴ عنكبوت ها. اين محقق جوان تأليف كتاب 
«راهنماى ميدانى عنكبوت ها و عقرب هاى ايران» 
كه نخستين كتاب راهنماى ميدانى عنكبوتيان 
در خاورميانــه اســت را در كارنامه تحقيق خود 
دارد. عالوه بر اين از اين محقق چندين مقاله در 
نشريات معتبر بين المللى به چاپ رسيده است. 
او مسئول هماهنگ كنندهٴ بانك اطالعاتى ايران 
در پروژهٴ كاتالــوگ عنكبوت هاى جهان در موزهٴ 
تاريخ طبيعى برن (سوئيس) بوده و همچنين در 
مديريت بانك اطالعاتى عنكبوت هاى ايران نيز 
همــكارى دارد؛ عالوه بر عضويت در انجمن هاى 
بين المللى متعدد، زمانى عضو هيئت مؤســس 
انســتيتو مجازى تاكســونومى عنكبوت ها در 
سوئيس و بورد علمى دو ژورنال بين المللى در اين 
حوزه مى باشد. در سال 2014، يك گونه عنكبوت 
بومى انحصارى ايران، توســط عنكبوت شناسان 
روس، يورى ماروســيك و ميخائيــل اوملكو به 
افتخار وى نامگذارى شد. با اين محقق و عنكبوت 

شناس گفت وگويى انجام داده ايم كه مى خوانيد.

  چرا ســراغ تحقيق درباره عنكبوت ها 
رفتيد؟

اين عالقه بر مى گردد بــه دوران كودكى و عالقه 
وســيع من به دنياى طبيعى و موجودات زنده، و 
از ميان آن ها به طــور ويژه عنكبوت ها. اين عالقه 
باعث شده بود كه بخش قابل توجهى از تفريحات 
مــن به جمع آورى عنكبوت هــا و نگهدارى آن ها 
در ظرف هــاى مرباخورى ســپرى شــود. اما در 
دوره دبيرســتان بود كه به طور اتفاقى گونه اى از 
عنكبوت ها را پيدا كردم كه از نظر پزشــكى داراى 
گزشــى خطرناك بود، و از قضا گزارشى از حضور 
آن از ايران وجود نداشــت. پيدا كردن اين گونه و 
تشويق هاى دبير زيســت شناسى ام در آن سال ها 
باعث شد تصميم بگيرم براى مطالعه جدى پراكنش 
و طبقه بنــدى عنكبوت هــاى ايران، وارد رشــته 

زيست شناسى جانورى در دانشگاه تهران بشوم. 

 آيا رتيل ها گروهى از عنكبوت ها هستند؟
خير، رتيل ها به رســته اى مجــزا از عنكبوت ها 
تعلق داشــته، ولــى هــر دو در رده عنكبوتيان 
رده بندى مى شوند. رتيل ها تفاوت هاى مشخصى 
با عنكبوت ها دارند، كه از ميان آن ها مى توان به 
شكم بندبند و وجود نداشتن غدد ابريشم و زهر 
در رتيل ها اشــاره كرد؛ همان طور كه گفته شد، 

رتيل ها غدد زهر ندارند ولى در صورت آلوده بودن 
اندام هاى گزنده آن ها، ممكن اســت عفونت هاى 

ثانويه در فرد به وجود بيايد.

  عموم مردم از عنكبوت مى ترسند اين ترس 
ناشى از چيست و چرا ما از خيلى از حشرات 

نمى ترسيم اما ازعنكبوت ها مى ترسيم؟
بخش مهمى از اين ترس غير منطقى اســت؛ بر 
اساس تحقيقاتى كه انجام گرفته است، 50 درصد 
بانوان و 16 درصد آقايان عنكبوت هراســى غير 
منطقى يا آراكنوفوبى دارند. ترس از عنكبوت ها 
چه براى كودكان و چه براى بزرگساالن غريزى 
نيست، به اين معنى كه افراد با ترس از عنكبوت 
به دنيا نمى آيند، بلكه بر اثر شرايط محيطى اين 
احساس به وجود مى آيد. عالوه بر اين، ثابت شده 
است ما انســان ها از فرم هاى زاويه دار خوشمان 
نمى آيد و اشــكال انحنا دار را ترجيح مى دهيم، 
كه پاهاى عنكبوت ها حالت زاويه دارد؛ همچنين 
عنكبوت ها ســريع حركت كرده، بدنى پشمالو 
داشــته و عمدتاً رنگبندى تيره اى دارند كه در 
مجموع مى شود شمايلى ترسناك از نظر برخى 

از افراد داشته باشند.
  براى شما به عنوان محقق، شگفتى هاى 

عنكبوت در چيست؟
يكى از شــگفت انگيز ترين وجــوه زندگى اين 
جانوران كه قدمت فسيليشــان به بيش از 380 

ميليون سال پيش و قبل از زمان دايناسورها باز 
مى گردد ابريشم آن هاست، كه يكى از قوى ترين 
مواد موجود در طبيعت اســت، كه در عين حال 
بسيار كشسان و سبك است: تخمين زده مى شود 
كه اگر يك عنكبوت دور كره زمين را تارى بتند، 
وزن آن رشــته كمتر از 500 گرم خواهد بود و 
اگر يك عنكبوت بتواند يك رشته تار ابريشم به 
قطر يك مداد توليد كند، با آن رشــته مى توان 
يك بويينــگ 747 در حال ســرعت را متوقف 
كرد. اين استحكام و در عين حال ارتجاع پذيرى 
باال باعث شــده است تا از اين ابريشم در ساخت 
جليقه هاى ضد گلوله هم استفاده شود. همچنين، 
از ابريشم عنكبوت ها كه تا حدودى ضد باكترى 
و ضد قارچ نيز هستند براى مصارف ديگرى مثل 

توليد زخم هاى بخيه نيز استفاده شده است. نكته 
ديگرى كه مى توان به آن اشاره كرد، اين است كه 
عنكبوت ها چه قدر از هم متفاوت هستند: تاكنون 
در سطح جهانى بيش از 46 هزار نوع متفاوت از 
عنكبوت شناخته شده ولى تخمين زده مى شود 
كه آمار واقعى گونه هاى آن چيزى بين 80 هزار 
تا 120 هزار گونه باشد؛ و اين يعنى تنوع عظيمى 

در رفتار، ظاهر، نحوه زندگى و... .

 چه نيازى به حضور عنكبوت ها در طبيعت 
است؟

بايد گفت اگر عنكبوت ها نباشند شايد حيات بر 
روى اين سياره به اين شكل كه امروزه مشاهده 
مى كنيم، ادامه پيدا نكند و قحطى انسان ها را از 
بين ببرد؛ چرا كه عنكبوت ها كنترل كننده مهم 
جمعيت حشرات هســتند. جالب اين است كه 
بدانيد تخمين زده مى شود عنكبوت هاى جهان 
هر ساله به اندازه وزن مردم بريتانيا حشره مصرف 
مى كنند! حاال حســاب كنيد اگــر اين كنترل 
جمعيت حشرات انجام نشود چه وضعيتى پيش 
مى آيد؟ همچنين، امــروزه كاربردهاى احتمالى 
زهر عنكبوت ها بــراى درمان بيمارى هايى مثل 
ســرطان موضوعى مورد پژوهش است؛ با توجه 
بــه اينكه هر گونه عنكبوت تركيب زهر منحصر 
به فردى دارد، وقتى گونه اى منقرض مى شــود، 
دسترســى انسان به نوعى تركيب خاص در زهر 

آن گونه يا نوعى ابريشم ويژه را نيز از بين مى برد. 

 همه عنكبوت ها زهر دارند؟
به اســتثناى تعداد محدودى، ساير عنكبوت ها 
زهرآگيــن هســتند اما عمــوم آن ها بــراى ما 
خطــرى ندارنــد و از اين زهر تنها براى شــكار 
استفاده مى كنند. از بين 46 هزار گونه عنكبوت 
شناخته شــده در سطح جهان تنها حدود 200 
گونه هستند كه براى انسان خطرناك هستند و 

مى توانند با زهر خودشان انسانى را بكشند. 
البتــه اين خطرناك بودن هــم در بعضى موارد 
اتفاقى است؛ به طور مثال گونه اى از عنكبوت هاى 
 Atrax robustus اســتراليايى با نام علمــى
وجود دارد كه در صورت گزش و نبود رسيدگى 
ظرف چند ســاعت انسانى را مى كشد، در حالى 
كه بر روى گربه ها بى اثر است! در ايران هم هفت 
گونه عنكبوت خطرناك شناسايى شده كه پنج 
گونه عنكبوت هاى بيوه هســتند كه بيشتر در 
دشت هاى استپى و دشت هايى با پوشش خشك 
زندگى مى كنند و با انســان هم به لحاظ مكان 
زندگى در تماس نيســتند، ولى دو گونه ديگر 
مربوط به عنكبوت هاى منزوى بوده كه يكى از 
آن ها حتى در محل هاى ســكونت انسان ها نيز 

يافت مى شود.

 از كشفيات اخير عنكبوت هاى ايران نيز 
بگوييد.

در سال هاى اخير گونه هاى جديد بسيار جالبى 
پيدا كرديم كه از بين آن ها شــايد جالب ترين، 
گونه اى بود كه دو سال قبل در جزيره قشم موفق 
به كشــف آن شــدم. محلى كه اين گونه را پيدا 
كردم در يك مرجــان در ناحيه اى جزر و مدى 
بود. اســمى را كه براى اين گونه انتخاب كرديم 
مرموز و رمزآلود اســت. اين گونه در حفره هاى 
مرجانى زندگى مى كنــد و قبل از باال آمدن آب 
دريا در دهانه حفره اى كه در آن زندگى مى كند 
تار مى تند و خودش در زمان باال آمدن آب در آن 
حفره زندگى مى كند و باعث عايق شــدن حفره 
مى شود و بعد كه آب پايين رفت بيرون مى آيد و 
از سخت پوستان كوچك دريايى تغذيه مى كند؛ 
جالب است كه نزديك ترين خويشاوند اين گونه 
در كشور كره و با بيش از 6000 كيلومتر فاصله 
زيســت مى كند! از ميان گونه هاى جالب توجه 
گونه جديدى بود كه چند ماه گذشته بر اساس 
نمونه اى كه از استان خوزستان جمع آورى شد 
توصيف كردم، كه با پاهاى باز جثه اى در حدود 

13 سانتى متر دارد.

گفت وگو با محقق عنكبوت ها

عنكبوت ها نباشند دنيا را قحطى فرا مى گيرد

رئيس سازمان حفاظت محيط  زيست خبر داد
آبگيرى 78 درصد از تاالب هورالعظيم 

خانه ملت: رئيس سازمان حفاظت محيط  زيست با يادآورى 
اقدامات دولت درباره احيا تاالب ها، گفت: وزارت نيرو آب سد 
را براى تأمين حق آبه تاالب ها آزاد كرده اما استقرار پمپ ها و 

برداشت هاى غيرمجاز در تاالب ها مانع تأمين حق آبه ها شده است.
معصومه ابتكار در خصوص وضعيت تاالب هاى كشور با يادآورى بررسى 
اليحه حفاظت، احيا و مديريت تاالب هاى كشور و مكلف ساختن دولت 
به منظور تعيين رديف مشخص در بودجه سنواتى براى اجراى طرح هاى 
احيا و مديريت تاالب هاى كشور، گفت: در قوانين ديگر توزيع آب بر عهده 
وزارت نيرو گذاشته شده اين اليحه نيز نافى قوانين قبل نيست در حقيقت 
وزارت نيرو موظف به تخصيص آب بخش كشــاورزى، زيست محيطى و 
صنعت و شرب است و در سال هاى اخير هم به شدت به اين موارد توجه 

كرده است.
 رئيس سازمان حفاظت محيط  زيست با بيان اينكه همچنان خالهايى در 
رابطه با تأمين حق آبه تاالب ها وجود دارد، تصريح كرد: متاسفانه مصارف 
باالى بخش كشاورزى و برداشت هاى غيرمجاز سبب عدم تأمين حق آبه 
تاالب ها شــده به نوعى كه وزارت نيرو آب ســد را آزاد كرده اما استقرار 
پمپ هاى غيرمجاز و برداشــت هاى غيرقانونى در تاالب ها و رودخانه ها 

سبب اين مشكالت شده است.
وى با تاكيد بر اينكه مديريت جامع آب با نگاه زيست محيطى بايد دنبال 
شود، افزود: تصويب اليحه حفاظت، احيا و مديريت تاالب هاى كشور در 
صحن علنى مجلس نخستين گام قانونى براى تأمين و تخصيص اعتبارات 
احيا و مديريت تاالب هاى كشور است به ويژه در شرايطى كه وزارت نيرو 
در دولت يازدهم براى اولين بار حق آبه زيست محيطى دشت ها، تاالب ها و 

رودخانه هاى كشور را اعالم كرد.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: احياى تاالب ها بر تقويت 
خدمات تاالب ها تاثير بســيار دارد، خدمات تاالب ارتباط مســتقيم با 
معيشت مردم داشته به نوعى كه وضعيت خوبى را براى بسيارى از جوامع 
محلى فراهم كرده است، تاالب در بخش هايى چون صيد، پرندگان و رونق 
گردشگرى تاثير بسيار دارد بنابراين با كمك جوامع محلى بايد برنامه هايى 

بر اساس مطالعات انجام گرفته عملياتى كرد.
ابتكار با تاكيد بر حفاظت از تاالب ها و جلوگيرى از تخريب تاالب به واسطه 
رونق بخش گردشــگرى مناطق، وضعيت تاالب هاى استان خوزستان را 
يادآور شــد و گفت: در ســال جارى ده ها هزار نفر براى بازديد از تاالب 
هور العظيم و شادگان به اين استان سفر كردند، در حقيقت با احيا تاالب 
هور العظيم كه از ســال 93 با قوت ادامه يافته حــدود 78 درصد تاالب 

آبگيرى شده، اين روند ادامه خواهد داشت.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه بخش اصلى آب ورودى 
به تاالب هور العظيم از رود كرخه و آب شــيرين است، افزود: احيا تاالب 
هور العظيم ســبب رونق صيد، گاو ميش دارى و مهاجرات پرنده ها به اين 

منطقه شده است.

خبر
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طبيعت

آنچه مى خوانيد
اين مطلب گفت و گويى است با محققى 
جوان دربــاره عنكبوت ها. حتماً پس از 
خواندن اين مطلــب به نتيجه خواهيد 
رســيد كــه آن هــا از چــه اهمتــى در 
زندگى ما انسان ها برخوردارند. بعد از 
خواندن اين گفت وگو بگونه اى ديگر به 
عنكبوت ها نگاه خواهيد كرد و بيشتر در 

آن ها دقيق خواهيد شد.

جاده هايى كه به طبيعت رحم نمى كنند

سپهر يونسى: اگر شما در شهرى زندگى مى كنيد كه با كوه و ارتفاع 
همسايه است، نمى دانم كوه هايش چه وضعيتى دارد؟ اما شهر مشهد 
كه اتفاقاً دسترسى به كوه ها و ارتفاعاتش بسيار ساده است چندى است 
كه بكر بودن ارتفاعاتش از بين رفته است. ايجاد جاده اى كمربندى كه 
از يكى از پرتردد ترين مسيرهاى كوهنوردى مى گذرد بخش كوچكى 
از اين ماجراست. ايجاد پارك جنگلى در ارتفاعات مشهد بهانه اى ديگر 
شده است براى كشــيدن جاده هايى كه به شما و ماشينتان كمك 

مى كند تا بدون زحمت، خودتان را به ارتفاعات برسانيد.
شــايد از نظر بعضى ها اين دسترســى ها خالى از ايراد باشد كه اگر 
اينگونه نبود مثالً شهردارى مشهد در ارتفاعات، نيمكت و سطل زباله 
نمى گذاشت اما اين حركت براى من و بعضى هاى ديگر كه طبيعت 
را دوست داريم به گونه اى ديگر معنا مى شود. معتقدم مكان ها بايد 
طبقه بندى شوند. يك نفر دوست دارد به پارك نزديك خانه اش برود، 
يكى دوســت دارد به پاركى دورتر از خانه اش برود كه احتماالً پارك 
بزرگترى است و يكى هم دوست دارد روز خود را در كوه و دامن بكر 
طبيعت ســپرى كند و از طبيعت لذت ببرد و مسئله اينجاست كه 
حضور ماشين ها و جاده كشى هاى بى مورد اين آرامش و آسايش را 
هم از كوهنوردان دريغ مى كند و هم سبب مى شود اندك پرندگان و 
حيواناتى كه در اطراف شــهر زندگى مى كنند عرصه را بر خود تنگ 
ببينند و به نفع آدم هايى كه همه چيز را براى خودشان مى خواهند از 
محل زندگى خود عقب نشينى كنند.اين البته تنها به ارتفاعات مشهد 
ختم نمى شود. در سفرهايى كه به نقاط مختلفى در همين خراسان 
داشــته ام هر جا گذر كرده ام، رد پايى از حضور ماشــين ديده ام. از 
خانه هايى كه در ارتفاعات بكر ساخته مى شود تا جاده هايى كه براى 
رسيدن به خانه ها كشيده مى شود و خالصه اين آرزو به دلم ماند كه 
به جايى بروم كه حضور ماشين را كم ببينم و اين خيلى تأسف برانگيز 
اســت.كاش مبنا و قانونى وجود داشــت كه آدم ها و حتى ارگان ها و 
نهادهاى دولتى هر جا دلشان مى خواست جاده نمى كشيدند و الاقل 
براى بخش هايى از طبيعت احترام قائل مى شدند بخش هايى را براى 
انسان هايى در نظر مى گرفتيم كه دوست دارند تنها با كوله اى بر پشت 
خلوت طبيعت را طى كنند و حيواناتى كه تاب شنيدن صداى ماشين 

و موتور را ندارند را هم در اين جاده كشى ها از ياد نمى برديم.

زباله هاى پالستيكى؛ خوراك اين روزهاى 
موجودات دريا

ترجمه- مريم سادات كاظمى: پژوهشگران انگلستان براى نخستين 
بار در بررسى ماهى ها و ديگر آبزيان اقيانوس ها متوجه بلعيده شدن 

ذرات ريز زباله هاى پالستيكى توسط آن ها شدند. 
زباله هاى پالســتيكى تأثير غم انگيز فعاليت بشر بر طبيعت بوده كه 
حتى بســتر درياها و اقيانوس ها هم از آن بى بهره نمانده اســت. بر 
اساس مطالعات مركز عالى پژوهش علوم در اسپانيا، 88 درصد بستر 
اقيانوس ها پوشيده از ذرات ريز پالستيك شده است. جاى نگرانى در 
مورد سرنوشــت اين زباله و تأثير آن ها بر اكوسيستم ها وجود دارد؛ 
زيرا بخش زيادى از زباله ها توســط آبزيان بستر اقيانوس ها همانند 

ماهى هاى اعماق كمتر بلعيده مى شود. 
پژوهشگران اين مســئله را در دو منطقه بررسى كردند: نخست در 
اعماق 334 و 1783 مترى اقليم استوايى اقيانوس آتالنتيك و سپس 
اعمــاق 954 و 1062 مترى جنوب غربى اقيانوس هند. 6 گونه از 9 
آبزى اقيانوس ها بقاياى ذرات پالستيكى را بلعيده بودند كه بخصوص 
در مجارى دهان، دســتگاه گوارش و سيستم تنفسى ديده مى شد. 
اين نتايج، تعجب پژوهشــگران را برانگيخت و نشان داد كه آلودگى 
زباله هاى پالستيكى فقط محدود به اكوسيستم هاى خاكى و سواحل 
اقيانوس ها نيســت؛ بلكه هزاران كيلومتــر دورتر و به همه جا حتى 
قطب ها نيز نفوذ كرده اســت. تحقيقات در ســال 2016 ثابت كرد 
كه ذرات ريز پالســتيك در اعماق تاريك اقيانوس ها هم وجود دارد. 
پرندگان، خزندگان، پستانداران، ماهى ها و سخت پوستان همه از اين 
ارمغان كثيف بشر آسيب مى بينند. بلعيده شدن ذرات پالستيكى مانع 
از عملكرد مطلوب لوله گوارش و معده آن ها شده و در بدترين شرايط 
مرگ ناشى از گرسنگى را در پى دارد. البته اين زباله ها مشكلى براى 
جانداران پوده خوار مانند خرچنگ دريايى و ميگو كه بقاياى جانداران 

ديگر و رسوبات تغذيه مى كنند، ايجاد نمى كند. 
بلعيده شدن زباله هاى پالستيكى اثرات سوء متعددى بر آبزيان دارد 
كه از جمله مى توان به كاهش قدرت بارورى، كاهش زنجيره غذايى 
(تأثير بر ذخاير انرژى)، تشديد استرس، كاهش توانايى از بين بردن 
باكترى هاى بيمــارى زا و اختالل در ثبات ليزوزوم ها (اندامك حاوى 
آنزيم هاى گوناگون براى تجزيه مولكول هاى بزرگ) اشاره كرد. با اين 
حال شناخت تأثير بيولوژيك ذرات پالستيك بسيار مشكل است؛ زيرا 
نيازمند بررسى اكوسيستم ها از ابعاد مختلف است كه مسلماً دسترسى 

به اعماق هزاران كيلومترى اقيانوس آسان نخواهد بود. 
www.Science et Avenir.fr:منبع
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رئيس جمهور دنيا را از آن خود كرد
2- ترديد بسيار هنگام انجام كارى - 

اليه در خطر جو - استان غربى
سالن   - روشنگرى   - خطر  بى   -3

انتظار هتل
4- صوت تنبيه و ندا - اولويت - عدد 

نخست! - عدد فوتبالى
 - تراز   هم   - اجر   - كوتاه!  راه   -5

كجاست؟
6- دامن چين دار - مقدمه چينى

«ماه  داستانى  مجموعه  نويسنده   -7
نخشب» - توانايى - يارى رسان

 - آتشين!  ميوه   - بيحال  و  تنبل   -8
ضميرى تازى - پرحرفى

9- راست تر - سنگ زينتى گران بها 
بريليوم  و  آلومينيوم  سيليكات  از  كه  

تشكيل شده - زن صوفى
10- شهر چاقو - ديسكت رايانه اى

11- تاى جامه - مادر - اثرى از نيكالى 
گوگول - نام تركى

نت   - ساختمانى  مصالح  از   -12
استمرار! - شهبانو - گوشه جسم

13- زانوى در و پنجره - بدان - آويزان
14- كودك بازيگوش - ناپدرى - بانگ

قصر  خود  به  لرزند  حادثه  از   -15
نشينان / ... سيالب نداريم 

1- همشيره عروس مامان! - شاخه اى 
از قايقرانى

2- ابزار و آلت - سوره   - وجود مطلق 
و هستى بخش

آفريقاى  فعلى  جمهورى  رئيس   -3
پاره   - سوز  چربى  چراغ   - جنوبى  

خشت
شيرين  و  ترش   - تنبيه  صوت   -4
ارتش   - رستوران  غذاى  ليست   -

جمهورى اسالمى
ظرف  دادن-  زينت   - بنيان   -5

قهرمانى - شهر توت
6- پاك شدن - درختچه گلدار بهارى

7- از وسايل زخم بندى - رودخانه اى 
كه به هامون مى ريزد - نوشيدن

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده

6955
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 افقى

 عمودى

8- سوابق كارى - موبايل
9- خواهر و بردار اصلى - هم معنى - 

ناگزير
سفيدش  و  سياه  از  مارگزيده   -10

مى ترسد - سپاه
 - چسبنده  حشره   - شما!   + من   -11

يارى كردن  - كاكل اسب
12- چاهى در جهنم - پسوند آغشتگى 

- خودروساز باسابقه آلمانى - ستيزه
لعنت  كردن-  قضاوت   - پهلوانان   -13

شده
 - كردن   خرج   - پرنده  آشيانه   -14

رساندن پيام به كسى
زمين  جريمه  محوطه   - راجى   -15

فوتبال
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