
تجليل رئيس دفتر 
رهبرانقالب از اقدامات ستاد 

بازسازى عتبات عاليات
 مهر: رئيس دفتر مقام معظم رهبرى از اقدامات 
شايسته ايران در بازسازى و توسعه اماكن مقدس 
عراق تجليل كرد.  همزمان با عيد سعيد مبعث،   
حضرت آيت اهللا محمد محمــدى گلپايگانى از 
طرح توســعه حرم مطهر علوى كه مزين به نام 
صحن و شبستان حضرت زهرا (س) است، ديدن 
كرد. وى بابيان اينكه توســعه حرم امام على (ع) 
با عنوان پروژه صحن و شبســتان حضرت زهرا 
(س) در حال اجراســت، افزود: بخش عمده اين 
طرح آماده شده و بخش باقيمانده آن نيز تا پايان 
ســال 96 تكميل مى شــود تا تقديم شيفتگان 
اهل بيت(ع) شود. وى افزود: جا دارد از تالش هاى 
بى وقفه مجموعه ستاد بازسازى عتبات عاليات، 
خيرين و ناذران و هموطنان عزيزى كه با اهداى 
كمك هاى نقدى در اين پروژه مشاركت داشتند، 

قدردانى كنم.

فروش «دارو» در عطارى ممنوع 
مدير كل نظارت بر داروهاى طبيعى و ســنتى 
ســازمان غذا و دارو از افزايــش چندين برابرى 
نظارت بر عطارى ها خبر داد و گفت: فرآورده هاى 
دارويى طبيعى و ســنتى به هيچ وجــه نبايد در 
عطارى ها به فروش رســند؛ چرا كــه نمى توان 

اصالت آن ها را تضمين كرد.
دكتر اميرحســين جمشــيدى افزود بدانيم كه 
فرآورده هاى دارويى طبيعى و سنتى به هيچ وجه 
نبايد در عطارى ها به فروش رســند؛ چرا كه ما 

نمى توانيم اصالت آن را تضمين كنيم.
جمشــيدى همچنين درباره تبليغات داروهاى 
مختلــف در عطارى هــا گفت: بايــد توجه كرد 
كه هرگونه تبليغ در عطارى هــا از جمله تبليغ 
داروهاى مختلفى با عنوان چاقــى، الغرى و ... 
پشت شيشه عطارى ها ممنوع است و عطارى به 

هيچ عنوان نبايد دارو بفروشد.

ارائه داروهاى بى كيفيت و تاريخ 
گذشته در برخى داروخانه ها

خانه ملت:عضو كميســيون بهداشت و درمان 
مجلس، با تأكيد بر ضرورت نظارت هاى دقيق به 
عملكرد داروخانه ها، گفت: ارائه داروى بى كيفيت 
به بيماران از ســوى برخى داروخانه ها از جمله 

تخلفات است كه بايد رسيدگى شود.
همايون هاشــمى تصريح كرد: واقعيت آن است 
كه اينكه بخواهيم مرجع رســيدگى به تخلفات 
دارويى را تنها به يــك مرجع ارجاع دهيم، اقدام 
نادرستى است چراكه مسئوليت از ساير متوليان 

اين حوزه ساقط نمى شود.
وى يــادآور شــد: در نبــود نظارت هــا برخى 
داروخانه ها دست به تخلفات مختلفى مى زنند 
كه دود اين بى توجهى ها به چشم مصرف كننده 
خواهد رفت كه مى تواند معضالت حوزه سالمت 

را دو چندان كند.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى 
اسالمى  گفت: ارائه داروى بى كيفيت يا داروهاى 
تاريخ گذشته به بيماران، گران فروشى و نادرست 
بودن شرايط نگهدارى داروها از جمله تخلفاتى 
است كه برخى داروخانه ها در سايه نبود نظارت ها 

به آن مبادرت مى ورزند.

2000 كودك اوتيسمى 
شناسايى شدند

باشــگاه خبرنگاران: معاون امور توانبخشى 
سازمان بهزيســتى كشــور از شناسايى 2000 
كودك مبتال به بيمارى اوتيسم در سراسر كشور 
از ابتداى اجراى طرح غربالگرى اوتيسم خبرداد.

حســين نحوى نژاد با اشــاره به اينكه از ابتداى 
اجراى طرح غربالگرى بيمارى اوتيسم در سراسر 
كشور حدود چهار ماه مى گذرد، اظهار داشت: در 
اين مدت كودكان با مشاركت خانواده ها در طرح 
شركت داده شده و وضعيت سالمت آن ها بررسى 

شده است.
نحوى نژاد با اشــاره به پيش بينى هاى صورت 
گرفته در رابطه با درصد كودكان مبتال به اوتيسم 
در سراسر كشور تصريح كرد: از ابتداى آغاز اين 
طرح، پيش بينى مى شد كه يك درصد از مجموع 

همه افراد بررسى شده، مبتال به اوتيسم باشند.
 

8 تيم از 10 تيم ليگى در كورس باقى 
ماندند

شروع مرحله پلى آف ليگ برتر 
بسكتبال از امروز

ورزش/  ليگ برتر بســكتبال باشگاه هاى 
كشور از امروز وارد مرحله پلى اف مى شود، 
مرحله اى كه از 10 تيم حاضر در ليگ 8 تيم 

آن توانسته اند در آن حاضر شوند! ...

خط قرمز/  معماى جسد سوخته در خيابان 
رى با اعترافات زن و شوهر و برادر زن كشف 
شد. ساعت 04:15 ششم اسفند گذشته وقوع 

يك آتش سوزى در خيابان رى...

1215
افشاى راز جسد سوخته در 

خيابان رى

احتمال كاهش تعداد جلسات علنى مجلس 
به يك روز در هفته

يادى از دارالشوراى كبراى ناصرالدين 
شاه قبله عالم!

در اخبار از قول آقاى اكبر رنجبرزاده؛عضو هيئت رئيسه مجلس شوراى 
اسالمى، آمده بود كه قرار شــده مجلس از اين پس كمتر در مباحث 
طرح هاى قانونى و قانون گذارى ورود پيدا كند و بيشــتر به ســمت 
رسيدگى به اولويت هاى كشور مانند توليد و اشتغال پيش برود. ايشان 
از قول رئيس مجلس گفته مجلس قرار است هر هفته جلسه غيرعلنى 
داشته باشد تا از حالت شــعارى بيرون بياييم و مدعوين، نمايندگان 
مجلس و مسئوالن دولتى بتوانند روان و راحت صحبت كنند.مقرر شده 
نشست هاى غيرعلنى مجلس بيشتر شود و مجلس هفته اى تنها يك 
روز جلسه علنى داشته باشد و يك روز از نشست هاى مجلس غيرعلنى 

باشد و در يك روز هم كميسيون هاى تخصصى جلسه تشكيل دهند.
اين نوع تصميمات خالف قانون اساســى جمهورى اســالمى و زير 
پا گذاشتن سيره 110 ســاله پارلمانى در ايران اســت كه مذاكرات 
مجلس بايد علنى باشد و حتى پس از انقالب اسالمى تصريح و تأكيد 
شــده بايد از راديو و حتى تلويزيون پخش شــود تا مردم در جريان 
تصميم گيرى هاى مجلس قرار گيرند. بنابراين چون نمايندگان مجلس 
سمت وكالت از ملت دارند بايد موكالن آنان در جريان تمام امور كشور 
قرار گيرند و دليلى ندارد جلسات مجلس غيرعلنى باشد. داليلى كه 
آورده شده قانونى و قانع كننده نيست.اگر در جلسه علنى نمايندگان 
شعارى صحبت مى كنند پس حضور رئيس يا نواب او در مجلس به چه 
دليل است؟ رئيس يا اداره كننده جلسات مى تواند به وكيل تذكر دهد 

شعارى صحبت نكند يا حتى ميكروفن او را قطع كند.
نمى دانم چه خوابى براى مردم ديده اند كه مى خواهند تعداد جلسات 

علنى را به يك جلسه كاهش دهند.
مرحوم ناصرالدين شاه قاجار طى سه سفرى كه به فرنگستان كرد چه 
در انگلستان (او دو سفر به انگلستان كرد در 1290 ه.ق و 1306 ه.ق- 
در سال 1295 ه.ق او را به انگلستان راه ندادند) چه در فرانسه و چه در 
آلمان خيلى تحت تأثير پارلمان و حضور اقليت و اكثريت و رأى موافق و 
مخالف و توضيح دادن رؤساى دولت ها به مجلس ها قرار گرفت. وقتى به 
ايران بازگشت از ميرزا على خان امين الملك (او هنوز امين الدوله نشده 
بود) خواست اساسنامه و آيين نامه اى براى مجلس دارالشوراى كبراى 
دولتى تهيه كند. او كه فردى زبان دان و باسواد بود تعدادى از قوانين 
اساسى مجالس شوراى ملى كشورهاى اروپايى را از فرنگستان خواست 
و سرانجام بانوشتن متن اوليه و ترجمه متون خارجى اساسنامه و آيين 
نامه و مجلس دارالشوراى كبراى دولتى تشكيل شد كه تمام اعضاى آن 
پسران شاه و درباريان و بلندپايگان دولت بودند. هفته اى يكى دو روز 
مى نشستند مطالبى سرهم مى كردند و فراشان سرظهر مجموعه هاى 
انواع چلوخورش و چلوكباب و سيرترشى و بادمجان ترشى و فسنجان 
و قرمه سبزى و قيمه بادمجان به جلسه كه در يكى از اتاق هاى بزرگ 
كاخ گلستان برگزار مى شــد، مى آوردند و نمايندگان محترم و اغلب 
ســالخورده غذاى چرب و نرمى خورده پس از صرف ميوه و بستنى و 
فالوده در تابستان و در زمستان چاى و مربا و سوهان و قطاب و پشمك 
در همان جلسه بالش هاى نرم و لطيفى آورده نمايندگان مجلس روى 
فرش دراز كشيده ســر به آن بالش ها و متكاها مى گذاشتند و خواب 
مفصلى مى كردند و پس از دو ســاعت به منازل خود مى رفتند. اين 
جلسات مجالس دارالشوراى كبراى دولتى چند سالى داير بود. رجال 
و حكام بركنار شده را محض سرگرمى به آن مجلس مى فرستادند تا 

سرشمارى داشته حقوق و مواجبى دريافت كنند. 
جلسات كم كم به هفته اى يك روز، ســپس دو هفته، آنگاه هر ماه 
و سپس به هر ســه ماه يك بار رسيد و آخر ســر هم تعطيل شد. 
مى گويند محمدعلى شــاه چنــد دهه بعد پس از به توپ بســتن 
مجلس شــوراى ملى در تيــر 1287 ه.ش، دوباره خواســت اين 
مجلس قالبى دارالشــوراى كبراى دولتى را راه اندازى كند كه سر 
مردم گرم شود اما سر نگرفت و قهرمان ميرزا سالور عين السلطنه 
كه مسئول و متصدى اين مجلس و شــيره ماليدن سر مردم بود، 
چندى نپاييد كه بى فايده بودن اين كار نمايشى را اعالم داشت و 

مجلس مزبور تعطيل شد.
جاى تأسف است كه امروز پس از 110 سال دوباره اين كمدى تكرار 
مى شود و عده اى مى خواهند مجلسى كه نماينده مردم است، شكل 
تشريفاتى و اســتتار شــده و امنيتى پيدا كند و آنچه در جلسات آن 
مى گذرد از چشم و گوش صاحبان اصلى مملكت يعنى مجلس شوراي 

اسالمي پنهان بماند، براستى چرا؟
پس از انقالب اسالمى امام راحل اصرار داشت و دايماً تأكيد مى فرمود: 

«مجلس در رأس امور است و ميزان رأى ملت است».
عده اى بارها ســعى كرده اند اين مبنى را ناتحقق گردانند، مجالس را 
تشريفاتى و مجلس را به مجلس بشــين و پاشو و تصويب شد تبديل 

كنند.
از دوره ششم تا سيزدهم در زمان رضاشاه و از هجدهم تا بيست و چهارم 
در دوران پسرش سابقه داشته و حافظه تاريخى مردم آن گونه مجالس 
را به ياد مى آورد. مجلس اول پس از انقالب و مجالس بعدى مجالس 
نشئت گرفته از انقالب اسالمى و خون شهدا بوده و برخالف ادوار پيش 
از انقالب، رأى مردم نمايندگان را به مجلس مى فرستاد. بنابراين، فكر 
بسيار بدى اشاعه يافته است كه مجلس جلسات غيرعلنى  زياد داشته 
باشد و هفته اى يك روز علنى باشد. مجلس نمى تواند جلسات خود را 
مگر در مواقع بســيار اضطرارى به صورت محرمانه و غيرعلنى برگزار 

كند. مردم بايد در جريان تمام امور مملكت باشند.
نطق هاى نمايندگان بايد از راديو و تلويزيون پخش شود و در روزنامه 

رسمى منعكس شود.
هيچ دليلى ندارد نمايندگانى كه هر ماه حدود 19 تا 20 ميليون تومان 
از بيت المال حقوق مى گيرند و مزاياى فوق العاده اى دريافت مى كنند 
فقط هفته اى يك روز تشكيل جلسه علنى بدهند و در ساير مواقع از 

نظرها غايب باشد. اصًال چرا بايد نماينده اى غيبت كند؟
يكى از ايرادهايى كه دنيا بر رژيم استبدادى عربستان سعودى مى گيرد 
نداشتن نهادهايى چون دولت (نخست وزيرى) و پارلمان در آن كشور 
«نپوتيسم» ، يعنى خانواده ســاالرى در رأس مملكت سعودى است. 
عربستان، نخست وزير ندارد و شاه سعودى يكى از برادرانش را وليعهد 
و پسرش را نايب وليعهد مى كند. از افتخارات نظام جمهورى اسالمى 
اين است كه رياست جمهورى و نمايندگان مجلس آن از طريق انتخاب 
مستقيم مردم برگزيده مى شوند. حاال چرا اين مجلس بايد هفته اى 

يك بار جلسه علنى داشته باشد؟
هزاران مشكل داخلى و صدها معضل خارجى در كشور وجود دارد؛ اگر 
من رئيس مجلس شوراي اسالمي بودم هفته اى سه روز جلسه علنى 
را به هفته اى 6 روز افزايش مى دادم كه مشكالت حادى چون بيكارى، 
ازدواج جوانان، مسكن، گرانى ارزاق، وضعيت راه ها، وضعيت قاچاق، 
وضعيت تورم مورد بررسى قرار گيرد. سال ها پيش مرا به مجلس براى 
مراسم افتتاح تاالر علنى مجلس شوراي ملى سابق كه در زمان رياست 
آقاى دكتر الريجانى مرمت و نوســازى شد دعوت كردند. در تابلويى 
ديدم ساعت هاى اســتفاده از ميز بازى هاى ورزشى (فوتبال دستى) 
را نوشته اند! تعجب كردم مگر نمايندگان اين قدر بيكارند كه بعضى 
اوقات سرگرم فوتبال دستى مى شوند! خدا كند اشتباه ديده باشم. در 
شوروى سابق پوليت بورو شوراى عالى حزب بود و دولت با پارلمانى 
كارى نداشت. پارلمان سالى دو بار تشكيل مى شد. نمى دانم در ايران 
هم كسانى به اين فكر افتاده اند، مجلس شوراى اسالمى جنبه نمادين 

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

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.
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رئيس كانون بازنشستگان آموزش و پرورش خبر داد
بازنشستگى 30 تا 40 هزار فرهنگى در 

سال جارى
فارس: رئيس كانون بازنشســتگان وزارت آموزش و پرورش از تهيه 
جدولى براى همسان سازى حقوق بازنشســتگان و كارمندان وزارت 
آموزش و پرورش با ساير دستگاه ها خبر داد و گفت: امسال بين 30 تا 
40 هزار نفر از فرهنگيان در سراسر كشور بازنشسته مى شوند. احمد 
صافى در خصوص «آخرين وضعيت پرداخت پــاداش پايان خدمت 
فرهنگيان»، اظهار داشت: تا جايى كه بنده اطالع دارم در بودجه اى كه 
براى امسال در مجلس شوراى اسالمى به تصويب رسيد، دو بند مربوط 
به بازنشســتگان وجود دارد؛ يكى از اين بندها اين است كه حقى كه 
به شاغل مى دهند به بازنشستگان نيز بپردازنند.  وى ادامه داد: براى 
نمونه اگر امســال 10 درصد به حقوق كارمندان اضافه مى شود، 10 
درصد نيز به حقوق بازنشستگان اضافه كنند و اين قانون است كه هرچه 
به نيروهاى شاغل اضافه مى شود، به نيروى بازنشسته نيز اضافه شود. 
وى در خصوص «زمان پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان»، بيان 
داشت: امســال اين موضوع جزو برنامه هاست تا پاداش پايان خدمت 
سال 95 را پرداخت كنند و محمد باقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و 

بودجه نيز قول داده است.

رئيس سازمان حج و زيارت خبر داد
استفاده زائران از مچ بند هاى 

الكترونيك در حج امسال
باشگاه خبرنگاران:رئيس سازمان حج و زيارت گفت: در حج 
امسال اطالعات هويتى زائران در قالب مچ بند هايى در اختيار 
زائران قــرار مى گيرد. حميد محمدى افزود: در زمان شــروع 
سفر حج تمام اطالعاتى هويتى زائران در قالب كارت هايى در 
اختيار آن ها قرار مى گيرد كه بايد در طول سفر هميشه همراه 
داشته باشند، اما بيشــتر زائران فراموش مى كنند كارت ها را 
با خود بيرون ببرند . كارشناســان سازمان حج و زيارت به اين 
نتيجه رسيده اند كه تمام اطالعات روى كارت ها را در قالب مچ 
بند هايى در اختيار زائران قرار دهند و اين مچ بند ها هيچ گونه 
مشكلى را براى زائران ايجاد نمى كند و اين طرح هم ارتباطى با 
 GPS  كشور عربستان ندارد.  وى ادامه داد: در طرح ديگرى از
براى مسير يابى زائران استفاده مى شود.طرح استفاده از مچ 
بندها قطعاً در حج امسال مورد اســتفاده قرار مى گيرد و اين 
طرح كامًال داخلى است و كشور عربستان در آن دخالتى ندارد.

يك مقام مسئول وزارت آموزش و پرورش خبر داد
تحصيل 6/11 درصد از دانش آموزان 

كشور در مدارس غيردولتى
فارس:رئيس سازمان مدارس غيردولتى و توسعه مشاركت هاى مردمى 
آموزش و پرورش از تحصيل 6/11 درصد دانش آموزان كشور در مدارس 
غير دولتى خبر داد. مرضيه گرد از ايجاد شوراى هماهنگى مؤسسان براى 
اولين بار در كشور خبر داد و گفت: در سطح همه مناطق آموزش و پرورش 
اين مجوز و تفويض اختيار ايجاد شد تا شوراى نظارت استان ها براى حمايت 
و نظارت درهمه مناطق كشور درحوزه آموزش وپرورش غيردولتى تشكيل 
شــوند. وى افزود: تبديل قانون مدارس غيردولتى از مرحله آزمايش به 
رسمى نشان از مشاركت مردم در امر حاكميت آموزش و پرورش دارد و 
امر مدرسه دارى هم  از نظر نمايندگان مجلس و هم از طرف دولت پذيرفته 
شده و قابل احترام است. گرد با اشاره به تحصيل بيش از يك ميليون و 500 
هزار دانش آموز در مدارس و مراكز غيردولتى بدون احتساب پيش دبستانى 
خاطرنشان كرد: ما شاهد بيش از 3/5 درصد افزايش جمعيت دانش  آموزى 
در مدارس و مراكز غيردولتى بوده و خوشبختانه مشاركت مردمى در طى 

اين چهار سال، از رشد خوبى برخوردار بوده است.

  گروه جامعه/ محمود مصدق- آرش خليل خانه    
 با آنكه حوادث جاده اى در ايــران در يك دهه اخير 
كاهش يافته است، اما همچنان ســاالنه صدها هزار 
تصادف در كشور روى مى دهد و هزاران نفر جان خود 

را از دست مى دهند. 
نگاهى به آمار پليس در سال 84 نشان مى دهد در اين 
سال كه تعداد خودروهاى كشــور 7 ميليون دستگاه 
بود 27 هزار نفر بر اثر تصادفــات به كام مرگ رفتند، 
اما سال گذشــته و در حالى كه آمار خودروها حداقل 
3/5 برابر يك دهه قبل بود، 16 هزار نفر جانشان را در 
حوادث و سوانح رانندگى از دست داده اند كه اين رقم 
اگر چه اميدوار كننده است، اما حكايت از اين واقعيت 
تلخ دارد كه جاده هاى ايران همچنان از پرحادثه ترين 
جاده هاى جهان هســتند. به طورى كه تقريباً در هر 
يك دقيقه يك تصادف در كشور رخ مى دهد،در هر دو 
دقيقه يك نفر در اثر تصادف مجروح مى شود و درهر 

نيم ساعت نيز يك نفر فوت مى كند. 
* عملكرد ما خوب بوده است

وزير راه و شهرســازى در گفت و گو با خبرنگار ما در 
خصوص تدابيرى كــه اين وزارتخانــه در خصوص 
وضعيت بهبود وضعيت ايمنى راه ها انجام داده است 
مى گويد: ما دســتورعملى را در زمينه بهبود و اصالح 
جاده ها و نقاط حادثه خيز در كميســيون ويژه راه ها 
تدوين و ابالغ كرديم. از وقتى كه من مسئوليت قبول 
كردم اين كميســيون به طور مرتب تشكيل شده و 
مصوبه داشته است و دستورعمل دقيقى را ارائه كرده 
ايم كه زير نظر استاندارى ها و با كمك پليس و سازمان 
راهدارى تمام نقاط حادثه خيز و پر حادثه در راه هاى 
كشور شناسايى شود و متناسب با بودجه و اعتباراتى 
كه داشته ايم با تشــخيص اولويت ها همه ساله اقدام 
كرده ايم. اينكه چه ميزان از مشكالت تاكنون مرتفع 
شده و چه ميزان بايد در ســال هاى آتى مرتفع شود 
تحليل و آمــارش در اختيار ســازمان حمل و نقل و 
راهدارى اســت، اما معتقدم در اين زمينه عملكرد ما 

خوب بوده است.
دكتر آخوندى اضافه مى كند: من فكر مى كنم با توجه 
به راه اندازى ســامانه 141، انجام گسترده عمليات 
ترميم روكش آســفالت راه ها تأمين و نصب تابلوها و 
اصالحات جاده ها در نقاط حادثه خيز و كاهش تلفات 
جاده اى از حدود 28 هزار نفر در ســال به كمتر از 16 
هزار نفر اتفاقات مؤثرى رخ داده است. البته هنوز هر 
يك نفر كه در جاده ها جان خودش را از دســت بدهد 
براى ما مهم است و بايد اقدام هاى بيشترى انجام شود.
* وضعيت استفاده از شبكه حمل و نقلى   خوب 

نيست
 گرچه آخونــدى از عملكرد خــوب وزارتخانه راه و 
شهرســازى مى گويد اما معاون دفتر توســعه ايمنى 
راه و حريم راه ســازمان راهدارى كشور در گفت و گو 
با خبرنگار ما اذعان مى كند :از لحاظ اســتانداردهاى 
بين المللى، سطح ايمنى جاده هاى ما قابل قبول است 
ولى اين حد كفايت نمى كند؛ چرا كه وضعيت استفاده 
از شــبكه حمل و نقلى ما خوب نيست.يعنى كاربران 
جاده هاى ما مقررات رانندگــى را رعايت نمى كنند و 
وسايل نقليه نيز از كيفيت و ايمنى مناسبى برخوردار 
نيســتند. بنابراين چاره اى جز ارتقاى ســطح ايمنى 

جاده ها نداريم. 
فرهاد مهريارى با تأكيد بر اينكه ارتقاى ايمنى راه هاى 
كشور در اولويت كارى ســازمان متبوعش قرار دارد، 
مى افزايد: براى اين منظور در حال اجراى طرح هاى كم 
هزينه و زود بازده مثل طرح نصب تابلوهاى فسفرى در 
نقاط پر تصادف هستيم، اما چنين طرح هايى چندان 
جواب نمى دهند؛ يعنى نقش ُمسكن را دارند و ايمنى 
را به صورت نسبى افزايش مى دهند، اما ارتقاى پايدار 
و اساســى نيازمند بودجه مورد نياز اســت.در واقع با 
تخصيص اعتبارات مورد نياز و برنامه ريزى منسجم 

مى تــوان به صــورت پايدار 
ايمنى جاده ها را ارتقا  داد.

وى بــا بيان اينكــه در حال 
حاضر براى ارتقــاى ايمنى 
جاده هــا نيــاز بــه 8000 
ميليارد تومان اعتبار داريم، 
مى گويــد: همه مســئوالن 
مى دانند مشكالتى از لحاظ 
ايمنى جاده هــا داريم، مثًال 
حفاظ هاى ميانى آزادراه هاى 
كشور وضعيت مناسبى ندارند 
و بايد ايمنــى آن ها افزايش 
يابد، امــا عزم راســخى در 
مسئوالن براى افزايش بودجه 
مورد نياز ســازمان راهدارى 

نيست. 
* راه و خودرو مقصرند

معاون اجتماعى و فرهنگى ترافيــك پليس راهور، 
عامل انسانى را محور اصلى حوادث و سوانح رانندگى 
مى داند و مى افزايد: البته اين موضــوع نيز طبيعى 
است؛ چرا كه انســان به عنوان موجود زنده و داراى 
عقل و شــعور بايد جاده و همچنين وسيله نقليه را 
مديريت كند، اما گاهى بى توجهى به قوانين و مقررات 
راهنمايى و رانندگى، كمبود عالئم و خط كشــى ها، 
نقص هندســى راه، پيچ هاى تند و بدون ديد كافى، 
وجود نقص فنى خودرو، مه گرفتگى، هواى بارانى و... 

به بروز حوادث رانندگى كمك مى كند. 
ســرهنگ عين اهللا جهانى مى افزايد:در واقع اگرچه 
انسان نقش اصلى را در بروز تصادف دارد، اما نقص هاى 
مربوط بــه راه و خودرو هم به عنوان اســباب طولى 
سلسله علل بروز تصادفات مطرح مى شوند .به همين 
دليل است كه بر اساس تبصره 3 ماده 14 قانون جرايم 
و تخلفات رانندگى،سهم راه و وســيله نقليه در بروز 
تصادف، در كروكى ذكر مى شود كه اين امر به خوبى 
نشان مى دهد محور بودن انســان در ايجاد تصادف، 
نافى مسئوليت دستگاه هاى ذى ربط مثل وزارت راه و 

وزارت صنايع و معادن نخواهد بود. 
وى اضافه مى كند:از مؤسســه اســتاندارد و سازمان 
حفاظت از محيط زيست درخواست داريم خودروهايى 
را تأييد نهايى كنند كه به لحاظ ايمنى استانداردهاى 
الزم را داشته باشند، چون در صورت تأييد وسيله اى 

از سوى آن ها پليس ناچار به 
شماره گذارى و پالك كردن 

آن ها خواهد بود.
* كيفيــت خودروهاى 
توليد داخل زير سؤال 

است
سخنگوى كميسيون عمران 
مجلس شوراى اسالمى نيز 
در پاســخ به قدس با اشاره 
به اينكه كيفيــت برخى از 
خودروهاى توليــد داخل 
كمتر از كيفيت نامناســب 
جاده ها نيســت، مى گويد: 
كيفيــت خودروهاى توليد 
داخل زير سؤال است. بنابر 
اين وجود برنامــه براى هر 
يك از عوامل تأثيرگذار در 

افزايش حوادث جاده اى ضرورت دارد.
صديف بدرى؛ با اشــاره به اينكه براى افزايش ايمنى 
جاده هــا، خودروها و فرهنگ ترافيكــى، خأل قانونى 
نداريم،تصريح مى كند: در ايــن زمينه به اندازه كافى 
قانون داريم حتــى چندى پيش بــراى اين منظور، 
اليحه اى از سوى شوراى عالى ايمنى حمل و نقل به 
كميسيون ارسال شد كه با اصالحاتى تصويب شد كه 
اگر در صحن تصويب و اجرايى شود تا حدى در كاهش 
تصادفات جاده اى تأثيرگذار خواهد بود.بنابراين بايد 
بگويم كه ما در اين بخش مشــكل در اجراى قوانين 

داريم نه كمبود قانون .
وى با اشــاره به اينكه بر اســاس قانون برنامه ششم 
توسعه، وزارت راه موظف شده تا در سال جارى طرح 
جامع حمل و نقل را بــا محوريت ايمنى جاده ها تهيه 
و براى تصويب تقديم هيئــت وزيران كند، مى افزايد 
: عالوه بر اين براى اولويت بندى در رفع مشكل پايين 
بودن ايمنى جاده ها و خودروها در جلساتى با مديران 
حوزه راه و صنايع قرار شــد يك برنامه يك ساله كه 
متناسب با بودجه و برنامه پنج ساله ششم باشد تهيه و 

تا آخر تيرماه به كميسيون عمران ارائه كنند. 
* بى توجهى دولت به لــزوم افزايش اعتبارات 

حمل و نقل جاده اى
وى درباره هزينه 8000 ميليارد تومانى مورد نياز براى 
افزايش ارتقاى ايمنى جاده هاى كشور،مى گويد:در 

تخصيص بودجه دولت و سازمان برنامه و بودجه نقش 
اصلى را دارند. يعنى مجلس تــا حدى ميزان بودجه 
بخش ها را باال ببرد، اما با توجه به اينكه تنظيم بودجه 
از سوى دولت انجام مى شود، بهتر است اين اتفاق از 

سوى دولت انجام بگيرد.
وى در همين زمينه از افزايش نيافتن اعتبارات حمل 
و نقل جاده اى در ســال 96 خبر مى دهد و مى گويد: 
دولت امسال برخالف سال گذشــته عنايت چندانى 
به اين بخش نداشته است. البته ما نمى گوييم دولت 
ظرف يكى دو ســال كيفيت جاده ها و خودروها را به 
سطح مطلوب برســاند، اما بايد يك برنامه مشخصى 
براى اين منظور داشته باشد تا مشخص شود حركت 

رو به جلو داريم يا نه. 
وى درباره نگرانى برخى از كارشناسان مبنى بر احتمال 
توقف كاهش آمار جان باختگان حوادث رانندگى در 
ســال هاى آينده مى گويد: مجلس شوراى اسالمى 
دولت را مكلف كرده است تا ساالنه حداقل 10 درصد 

آمار تصادفات و تلفات ناشى از آن را كاهش بدهد.
سرهنگ عين اهللا جهانى، معاون  اجتماعى و فرهنگى 
ترافيــك پليس راهور هــم در اين بــاره مى گويد: با 
اقدام هاى كنترلى و نظارتى پليس، استفاده از دوربين 
هاى كنترل سرعت،هماهنگى و همكارى سازمان ها 
و نهادهاى مســئول، آموزش هاى همگانى و تصويب 
قوانين جديد و بازدارنده و... بحمداهللا شــاهد اصالح 
رفتارهاى غلط رانندگى در چند سال اخير بوده ايم و به 
همين خاطر آمار جان باختگان ناشى از تصادفات از 27 
هزار نفر در سال 84 به 16 هزار نفر در سال 95 رسيده 
است؛ بنابر اين با توجه به رشد آگاهى مردم، همچنان 
شاهد ســير نزولى آمار تصادفات و تلفات ناشى از آن 
در كشور خواهيم بود.  وى   با بيان اينكه براى كاهش 
حوادث رانندگى چندان مشــكل خأل  قانونى نداريم، 
تصريح مى كند : با اين وجود هر چه قوانين به روزتر و 
بازدارنده تر باشند و با جنبه هاى روان شناسى و جامعه 
شناسى مطابق باشــند، اثر گذارى بيشترى خواهند 
داشت؛ چرا كه ممكن اســت مبلغ 100 يا 200 هزار 
تومان جريمه براى قشر خاصى از افراد جامعه مناسب 
و بازدارنده نباشد .كه اگر اين اختيار به پليس داده شود 
كه متخلف را بنا بر شرايط روحى و اجتماعى اش اعمال 
قانون بكند، اثرگذارى بيشترى خواهد داشت. پس بهتر 
است كه قوانين به اين سمت و سو برود كه بازدارندگى 

را براى همه قشرهاى مختلف ايجاد بكند.  

آنچه مى خوانيد
بر اساس پيشنهاد شــوراى فرهنگ 
عمومــى از دو ســال پيــش هفتــم 
ارديبهشــت ماه به عنوان روز ايمنى 
حمل و نقل در تقويم ساالنه ثبت شده 
اســت تا بهانه اى باشد براى افزايش 
ايمنى و كاهش تلفات ناشى از سوانح 
رانندگى. با اين حال هنــوز جاده هاى 
كشور به داليلى همچون خطاى انسانى 
و نيز غير اســتاندارد بــودن راه ها و 
خودروهــا بخــش عمــده اى از تلفات 
انسانى را به خود اختصاص مى دهد.

اين گــزارش به چرايى ايــن موضوع 
پرداخته است 

خواب زمستانى دولت در آستانه سفر هاى تابستانى

ايمنى جاده ها  اعتبار ندارد
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فرهنگ

فرهنگ: مراســــم 
نکوداشت سیـــمین 
دانشور همـــزمان با 
رونمایی از ســومین 
کتاب مفاخــر میراث 
فرهنگی ایران به یاد 
سیمین دانشور برگزار 
می شود.  کتاب »مفاخر میراث فرهنگی ایران )۳(، 
سرو سیمین، یادنامه سیمین دانشور« به کوشش 
شاهین آریامنش منتشر شده است.  در این مراسم 
سیدمحمد بهشــتی، حســینعلی قبادی صادق 
ملک شهمیرزادی، محمد صالح عالء، احمد محیط 
طباطبایی، حمیده چوبــک، محمود دولت آبادی، 
فخری دانشپور پرور، ناصر تکمیل همایون و شاهین 
آریامنش، ســخنرانی خواهند کرد.  این مراســم 
ساعت ۱۶ شنبه در سالن همایش های موزه ملی 

برگزار می شود. 

از »سرو سیمین« رونمایی می شود 
ایسنا: اسداهلل امرایی، 
مترجــم، درباره تیراژ 
اظهار  کتاب ها  پایین 
کــرد: به نظـــر من 
این طور نیســـت که 
پایین بودن تیراژ عیب 
است. ناشــر بر روی 
کتابی که می داند به فروش می رود، سرمایه گذاری 
می کند و آن  را چاپ می کنــد.  او در ادامه افزود: 
بخشی از این مسئله به شــرایط بازار برمی گردد. 
ممکن است ناشر نسبت به انتشار کتاب بویژه کتاب  
ترجمه ای مردد شــود. نکته ای که وجود دارد این 
است که تیراژ پایین در کتاب های ترجمه ای با وجود 
ترجمه های متعدد جبران می شود.  وی درباره اینکه 
آیا ترجمه های متعدد از یک اثر تأثیر منفی نخواهد 
داشت نیز گفت: کسی که کتاب می خرد با کسی 

که هندوانه می خواهد بخرد فرق دارد!

تیراژ پایین عیب نیست  
مراســم  در  مهــر: 
از کتــاب  رونمایــی 
»شــعر یا موسیقی« 
نوشته مهدی آذرسینا، 
ناظـــــری  شــهرام 
آخرین  عنــوان  بــه 
سخنران با حضور در 
جایگاه و با ذکر خاطراتی از چگونگی فعالیت هایش 
در اوایــل انقالب، اظهار داشــت: من در جمع های 
مربوط به موسیقی مدت هاست شرکت نمی کنم زیرا 
از سویی وضعیت نابسامان موسیقی دانان و از سویی 
دیگر روند حرکتی این سال ها بر طبق اصول و خط 
مشی مشخصی برای فرهنگ و موسیقی نبوده است. 
وی در ادامه افزود: انجام کارهای برجسته ای مانند 

انتشار این کتاب  قابل ستایش است. 
به نظرم در چنین شرایطی کتاب چاپ کردن عشق 

می خواهد. 

چاپ کتاب عشق می خواهد
ایســنا: رئیــــس 
پژوهشــگاه علــوم و 
فناوری اطالعات ایران 
)ایرانداک( از راه اندازی 
و  شــکوفایی  »مرکز 
نوآوری« طــی ســال 
جــاری خبـــر داد و 
گفت همچنین »آزمایشگاه پژوهشی پردازش زبان 
طبیعی« راه اندازی می شود.  سیروس علیدوستی با 
بیان اینکه پیگیری برای راه اندازی مرکز شکوفایی 
و نوآوری از برنامه های مهم ایرانداک اســت، اظهار 
کرد: برای راه اندازی این مرکز که به شناسایی ایده 
و کارآفرینــی کمک می کنــد، از هیئت امنا مجوز 
دریافت کرده ایم و پس از تصویب شورای گسترش 
آموزش عالی و تأمین امکانات، این مرکز را راه اندازی 
می کنیم.  وی افزود: در پی آن هستیم که درگاهی 

واحد برای معرفی اطالعات جهانی فراهم کنیم. 

تأسیس مرکز شکوفایی و نوآوری 

کوتاه و خواندنی

فرهنگ: اجالس وزرای زن جهان اسالم امروز در مشهد برگزار می شود.  معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی درباره جزئیات این برنامه 
گفت: این اجالس با حضور 50 مهمان خارجی از کشورهای اسالمی و میهمانان 

داخلی در مشهد  برگزار می شود.  
سیدجواد حسینی افزود: این اجالس با حضور ۱0 وزیر زن از کشورهای اسالمی، 
معــاون اول رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امــور زنان و خانواده، مقامات 
کشوری و اعضای فراکسیون زنان مجلس، امروز در مشهد برگزار می شود.  وی با 
تأکید بر اینکه باید از ظرفیت برگزاری اجالس وزیران زن کشورهای اسالمی برای 
معرفی ظرفیت های فرهنگی مشهد مقدس استفاده کرد، اظهار داشت: فرصت های 
تاریخی، فرهنگی و گردشگری فراوانی وجود دارد که می بایست برنامه ریزی الزم 
برای شناساندن آن ها صورت پذیرد.  حسینی یادآور شد: این اجالس در چارچوب 
برنامه های رویداد »مشــهد پایتخت فرهنگی جهان اسالم«، 7 اردیبهشت ماه در 

مشهد برگزار می گردد. 

مشهد 2017

آغاز اجالس وزرای زن 
جهان اسالم امروز در مشهد

فرهنگ: پیکر فیروز زنوزی جاللی، نویسنده و مدرس داستان نویسی، ساعت ۱0 
صبح امروز از جوار مزار شهدای غواص در حوزه هنری تشییع می شود.  در مراسم 
تشــییع پیکر برنده جایزه جالل آل احمد و نویسنده رمان »مخلوق«، محمدرضا 

سرشار و راضیه تجار سخنرانی خواهند کرد. 
پیکر مرحوم زنوزی جاللی پس از تشــییع از کنار مزار شــهدای غواص در حوزه 
هنری تا خیابان حافظ، به بهشت زهرا)س( منتقل می شود تا در قطعه نام آوران این 
آرامستان به خاک سپرده شود. نویسنده رمان »برج ۱۱0« از پاییز 94 به بیماری 
حاد ریوی مبتال شد و 5 اردیبهشت به دلیل ابتال به سرطان در بیمارستان مسیح 

دانشوری جان به جان آفرین تسلیم کرد. 
سال گذشته از سوی بنیاد شعر و ادبیات داستانی و با همکاری انتشارات علمی- 
فرهنگی از رمان »برج ۱۱0« در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شده بود. زنوزی 
جاللی، عالوه بر برگزیده شدن رمان »مخلوق«اش در سال 87 به عنوان برنده جایزه 
جالل آل احمد، عضو هیئت علمی جایزه ادبی پروین اعتصامی در سال 95 نیز بود. 

ادبیات

تشییع زنوزی 
از حوزه هنری

خرده روایت ها

فیروز زنوزی جاللی 
ناخدای ادبیات داستانی ایران 

 کامران پارسی نژاد 
بی شک نام و آوازه فیروز زنوزی جاللی، نویسنده نام آشنا و بزرگ ادبیات 
داستانی ایران و خالق رمان ارزشمند »برج ۱۱0«،  ماندگار خواهد بود. 

فیروز زنوزی جاللی درباره خود چنین می گوید: »اول آبان ۱۳۲9 را روز 
تولدم گفته اند و در شهر خرم آباد؛ شهر قلعه فلک االفالک، گرداب سنگی 
و کیو؛ ۳ جا و ۳ نقطه پررنگ خاطرات دوران کودکی ام در آن شهر. پدر 
نظامی بود و هر از چندگاه منتقل به شهری. کالس چهارم که تمام شد 
راهی بروجرد شدیم، فقط یک سالی و کالس پنجم را در شهر پر بیشه 

و یخچال گذراندیم و سرآخر به تهران آمدیم.« 
وي آثار متعددی در حوزه ادبیات داستانی در کارنامه اش دارد. نخستین 
داســتانش با نام »یک لحظه بیش نیست« را ســال ۱۳50 در مجله 
»فردوسی« منتشر کرد. سال ۱۳54 برای مأموریتی نظامی روانه ایتالیا 
شد. سال ۱۳5۶ با چاپ داستان »تمشک وحشی« در روزنامه »کیهان« 
دور دوم نویسندگي اش را آغاز نمود و داستان هایی در »کیهان«، »کیهان 
فرهنگی«، »کیهان هوایی«، »گاه نامه داســتان« و »ادبستان« منتشر 
کرد. وي ســال ها در نیروي دریایــي خدمت کرد و همچنین در حوزه 
داستان نویســي داوری جوایزی چون جالل آل احمد و پروین اعتصامی 
را بر عهده داشــت. از آثار ماندگار زنوزی جاللی می توان به »مخلوق«، 
»قاعده بازی«، »ســیاه بُمَبک«، »اســکاد روی ماز 54۳«، »سال های 
سرد«، »تمشک وحشــی«، »خاک و خاکستر«، »تلواسه«، »روزی که 
خورشــید ســوخت«، »مردی با کفش های قهوه ای«، »باران بر زمین 
ســوخته« و »برج ۱۱0« اشاره کرد. فیروز زنونی جاللی در سال ۱۳87 
جایزه ادبی جالل آل احمد را برای رمان »قاعده بازی« دریافت کرد. وی 

همچنین برنده جایزه قلم زرین شده است. 
جاللي زنوزي که ظهر 5 اردیبهشــت ماه در بیمارستان بر اثر سرطان 
ریه درگذشــت، جزء معدود نویسندگانی بود که در حوزه های مختلف 
ادبی چون داستان نویسی، نقد ادبی، فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی 
فعالیت می کرد و آثار قابل تأملی را خلق کرد. اشراف او به نثر و دستور 
زبان فارسی در حدی بود که به جرئت می توان زنوزی را جزء نویسندگان 
ساختارگرای ادبیات داســتانی قلمداد کرد. در تمامی آثار بلند زنوزی 
انسان و جایگاه انسان در ساحت هستی محور اصلی داستان بوده است. 
او در نقش یک فیلســوف تمام عیار بر اساس باورها و هنجارهای ملی، 
بومی و مذهبی ایران، انسان را در رویارویی با ساحت هستی، مشکالت و 
تمامی رویداد های اجتماعی مورد نقد و ارزیابی قرار می دهد. او به نوعی 
دل نگران انســان زمانه خود بود و ســعی می کرد تا رهنمودهای الزم 
را برای رشــد و تعالی انسان در البه الی داستان هایش ارایه دهد. »برج 

۱۱0« او برای علی)ع( است. 
در این اثر ماندگار که از جنبه نثر تاریخ بیهقِی زمانه به حساب می آید، 
زنوزی تاریخ حیات بشــر را در فضایی نمادین مطرح کرده اســت و در 
نهایت شخصیت اصلی داستان را به طبقه آخر برج ۱۱0 طبقه می برد 
و آنجاست که آن شــخصیت خود را در مسجد کوفه می یابد. بی شک 
این اثر ماندگار مورد پذیرش حضرت علی )ع( قرار گرفته و نشــانه آن 
برای ما مشــهود است. درســت زمانی که زنوزی اثر را به نیمه های راه 
رســانده بود به ناگاه شهرداری بدون هیچ گونه اطالع و هماهنگی پالک 
خانه زنوزی را تغییر می دهد و ۱۱0 می گذارد. این در حالی اســت که 
پالک ساختمان های مجاور هم قد و قواره عدد ۱۱0 نیستند. وفات آن 
بزرگوار در روز مبعث، خود گواه این مدعاست که این نویسنده صاحب نام 

مورد عنایت بزرگان دین ما قرار گرفته است.

خــبر

»تاریخ مستطاب آمریکا« در گوشی های همراه 
تسنیم: نسخه الکترونیــک کتاب »تاریخ مســتطاب«، نوشته صادق 
کوشکی به همراه کاریکاتورهایی از مازیار بیژنی همزمان با ایام برگزاری 

پویش مطالعاتی روشنا تولید و در کتابخوان فراکتاب توزیع شده است.
»تاریخ مستطاب آمریکا« به همراه کتاب کودک »بچرخ تا بچرخیم« اثر 
محمد سرشار برای هفتمین دوره پویش مطالعاتی روشنا معرفی شده اند 

که توزیع آن  از ۲0 اسفند 95 آغاز شده است. 
تفاوت این دوره با دوره های قبل در این است که کتاب کوشکی در قالب 
نســخه دیجیتال نیز عرضه می شود. نسخه الکترونیک اثر با قیمت 59 

هزار ریال در کتابخوان فراکتاب موجود است. 

 فرهنــگ/ زهره کهندل   وجــود 9۳ هزار 
دانشــجوی دکترا در کشــورمان یعنی میل به 
تحصیالت تکمیلی زیاد شده است؛ یعنی بسیاری 
از دانش آموختگان کارشناسی ارشد آینده شغلی و 
مسیر پیشرفت خود را در ادامه تحصیل می بینند؛ 
یعنــی در ظاهر کشــور از نظر تربیــت نیروی 
متخصص خیالش آسوده است. اما همه این تکاپو 
و تقال بــرای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیالت 
تکمیلی برای چیست؟ آیا اثربخشی داشته است؟ 
آیا باعث تحول و تغییر نگاه در مدیریت سازمان ها 
و بهبود عملکردشان شده است؟ آیا از ظرفیت های 
ایــن حجــم دانش آموخته و دانشــجوی دکترا 

به درستی استفاده می شود؟ 

 هدف توسعه ای ندارند
دکتر ناصر میرسپاســی، پدر علم مدیریت منابع 
انســانی ایــران، در گفت و گو با خبرنــگار ما به 
پرســش هایی دراین باره پاســخ گفته اســت. او 
می گوید: من این شکل از افزایش حجم دانشجوی 
دکترا را مناســب نمی دانم. دانشــجوی دکترا به 
شــرطی خوب اســت که کیفیت این دوره هم 
حفظ شود. االن در بسیاری از رشته ها دانشجوی 
دکترا می گیرند. اگر قرار باشــد با همین کیفیت 
آموزشی دانشجو جذب شود، فایده ای ندارد. یعنی 
دانش آموخته دکترا را به اسم خانم یا آقای دکتر 
صدا می زنند اما دانشی که دارد، در حد قابل قبولی 
نیست و تأثیری در توسعه کشور ندارد. دکتری که 
از او کاری ساخته نباشد به درد مملکت نمی خورد. 
او درباره شــیوه پذیرش دانشجوی دکترا معتقد 
اســت: اینکه شــیوه پذیرش، نیمه متمرکز باشد 
اشــکالی ندارد اما هدف دانشــگاه ها از پذیرش 
دانشجوی دکترا، اقتصادی است و هدف داوطلبان، 
گرفتن مدرک. هیچ کدام هدف توسعه ای ندارند. 
یکی تأکیدش روی پول گرفتن اســت و دیگری 
هــم روی مدرک گرفتن. به حدی که اگر در ازای 
پول، مدرک بدهند مشــتری های زیادی برایش 
پیدا می شود. مگر می شــود بدون کالس رفتن و 
درس خواندن مدرک گرفت؟ ولی کسانی هستند 
که می خواهند مدرک بگیرند تا قاب کنند و بزنند 

روی دیوار.  او درباره میل مدیران برای تحصیالت 
تکمیلی با توجه به مشغله های اجرایی که دارند، 
می گوید: آن ها هم عالقه مند هستند فقط مدرک 
دکترا بگیرند، نه اینکه دانشــی در ســطح دکترا 
کسب کنند. مدرک دکترا می گیرند تا در سوابق 
و ارتقای شغلیشان مؤثر باشد. متأسفانه بسیاری از 
مدیران به دنبال این نیســتند که با دانش دکترا، 

سازمان متبوعه خود را متحول کنند. 

 استادان به دنبال پول درآوردن هستند 
میرسپاســی با اشــاره به دالیل گسست صنعت 
و دانشــگاه، اظهــار می کند: بخشــی از صنعت، 
»یادگیری« اســت. وقتی کســی که از دانشگاه 
دانش آموخته می شــود کار اجرایی بلد نیســت، 
صنعت دانــش او را کاربردی می کنــد. بنابراین 
این ۲ مکمل هم هســتند و جدا از هم نیستند.  
متأســفانه اکنون این ۲ بخش از هم جدا شده اند 
و بــرای پیوند آن ها باید بــر روی آموزش تأکید 
کنیم. نظام آموزشــی ما نواقصی دارد و باید روی 

محتــوای دروس تجدید نظر شــود. اما مهم تر از 
محتوای درسی، استادان هســتند که باید برای 
آنان انگیزه ایجاد شــود. متأسفانه بیشتر استادان 
به دنبال حجم زیاد کار و پول درآوردن هســتند.  

این اســتاد دانشــگاه درباره اینکه همة 90 هزار 
دانشجوی دکترا می خواهند استاد دانشگاه شوند، 
آن را اتفاق بدی توصیف کــرده و می گوید: باید 
در شــرایط احراز مشــاغل بازنگری شود؛ هم در 
بخش دولتی و هم در بخش خصوصی. واحدهای 
صنعتی ما نیاز به نیروی متخصص و دانشــگاهی 
دارند. افرادی که PHD مدیریت آموزشــی دارند، 
می توانند مدیر آموزش یک کارخانه باشند. حتماً 
الزم نیســت که در آموزش و پرورش کار کنند. 
می توانند برنامه ریزی و نیازسنجی آموزشی داشته 
باشند؛ بویژه اینکه نیازسنجی آموزشی در صنعت 
ضعیف است. ولی اگر دانش مدیریت آموزشی در 
صنعت وجود داشــته باشد، در آن واحد صنعتی 

نیازسنجی آموزشی صورت می گیرد. 
به گفته میرسپاسی، یکی از نقاط ضعف مدیریت 
منابع در ســازمان ها، آموزش است چون آموزش 
طبق یک هدف یا برنامه خاصی انجام نمی شود و 
فقط می خواهند ۲ هزار ساعت آموزش بدهند اما 
اثر این آموزش چه بوده است، معلوم نیست. اینکه 

چه تغییری در ماهیت کاری کارکنان اتفاق افتاده 
است، کسی پیگیر نیست. وی با بیان اینکه صنعت 
به آموزش بسیار نیازمند است، خاطرنشان می کند: 
آموزش و انگیزه ۲ عامل مشوق نیروی انسانی در 
سازمان هاست. آدم های آموزش دیده بدون انگیزه 
هم کار نمی کنند. افراد هم باید کاربلد باشند و هم 
انگیزه داشته باشند. کسی که کاری را بلد نیست 
و مهارت ندارد، هرچه به او حقوق و مزایا بدهید، 
بی فایده است چون نمی داند که انگیزه و آموزش 

مکمل هم هستند. 

آموزش های دانشگاهی کاربردی نیست 
او با ابراز نارضایتی از پیشرفت های مدیریت منابع 
انسانی و بهره وری در کشور، می گوید: منشأ توسعة 
هر جامعه انســان هایی هســتند که باید دارای 
ویژگی هایی باشند تا بتوانند بر روی توسعه تأثیر 
بگذارند. یکی از این ویژگی ها آن است که افراد باید 
به توسعه و پیشرفت جامعه خود عمیقاً عالقه مند 

باشند یعنی نسبت به این موضوع تظاهر نکنند. 
وی ادامه می دهد: کشــوری که به دنبال توسعه 
است، به انسان های توســعه یافته و توانمند نیاز 
دارد. ممکن اســت یک کشــور منابع زیرزمینی 
بسیاری داشــته باشد اما افراد آن جامعه هستند 
که باید از آن منابع استفاده کنند.  میرسپاسی با 
بیان اینکه توسعه کشور تنها با تحول منابع انسانی 
امکان پذیر است، خاطرنشان می کند: حرکت های 
استراتژیک توسعه کشور تنها با تحول منابع انسانی 
امکان پذیر است.  پدر علم مدیریت منابع انسانی 
ایــران با تأکید براینکه در این راســتا باید هم به 
عالقه مند کردن انســان ها به توسعه کشور و هم 
باسوادکردن آنان توجه شود، بهترین ابزار توسعه 
منابع انســانی را آموزش دانسته و می گوید: البته 
گاهی ممکن است آموزش های دانشگاهی آن طور 
که باید، کاربردی نباشند.  او توضیح می دهد: در 
حال حاضر عالقه مندی به تحصیل در حوزه دکترا 
گسترش یافته که این موضوع بسیار خوب است اما 
به شرطی که به توسعه محسوس در کشور منتهی 
شود، آن هم از طریق تالش هایی که برای آموزش 

و ساختن انسان های توانمند جامعه می شود.

دالیل میل به تحصیالت تکمیلی در گفت و گو با  پدر علم مدیریت منابع انسانی ایران

فقط دوست دارند دکتر صـــدایشان بزنند 

آنچه می خوانید

پدر علم مدیریت منابع انســانی 
ایران با تأکیــد براینکه باید هم 
به عالقه مند کردن انســان ها به 
توسعه کشور و هم باسوادکردن 
می گویــد:  شــود،  توجــه  آنــان 
عالقه مندی بــه تحصیل در حوزه 
دکتــرا گســترش یافته کــه این 
موضوع بســیار خوب است اما به 
شرطی که به توسعه محسوس در 

کشور منتهی شود
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چهره - خبر                       

باشگاه خبرنگاران جوان: محمود بصیری بازیگر پیشکسوت عرصه سینما و 
تلویزیون، درباره شــایعه های ایجاد شده طی ۲ روز گذشته در خصوص وضعیت 
سالمتی خود در فضای مجازی گفت: متاسفانه این شایعات نه تنها برای من بلکه 
برای خیلی از هنرمندان محبوب کشورمان، از جمله اکبر عبدی، جمشید مشایخی 
و ... ساخته شد. واقعا نمی دانم به این افراد چه باید گفت فقط می دانم این حرکتی 

زشت و ناپسند است. 
بــه مدت ایــن دو روز خیلی از عزیزان به منزلم آمدند و نگــران بودند. از طرفی 
خوشحالم که شایعه فوتم بهانه ای شد برای اینکه مردم بگویند خدا رحمتش کند 
)با خنده( و از طرفی دیگر پیگیر این موضوع هستم و به طور حتم آن شخص را 
پیدا می کنم. وی درباره فعالیت های خود گفت: به تازگی با هادی مرزبان در تئاتر 
فعالیت جدیدی انجام می دهم. طبق روزهای معمول وقتی به محل کارم رسیدم 
تمام اعضا شــوکه شدند و از سالمتی ام خوشحال شدند. حتی به خاطر نقض این 

شایعه، عکسی گرفتیم و آن را منتشر کردیم.

رادیو و تلویزیون

بهانه ای شد تا مردم 
بگویند خدا رحمتش کند

مهر: امیر حسین علم الهدی دبیر شورای سیاستگذاری »هنر و تجربه« گفت: نباید 
فراموش کرد که ســینمای اکران و یا همان سینمای پرمخاطب نمی تواند بدون 
ســینمای »هنر و تجربه« نفس بکشد، چرا که بدنه سینما نیاز به نوآوری دارد و 
»هنر و تجربه« شرایط برای نوآوری را ایجاد می کند. وی افزود: به نظر می رسد 
هر دولتی با هر نیتی که وارد شود؛ البته به جز دولتی مانند دولت دهم و تفکری 
که پشــت آن بود، باید از این فعالیت استقبال کند. »هنر و تجربه« دستآوردهای 
زیادی با حداقل منابع مالی دارد. بودجه کل گروه »هنر و تجربه« ۲ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان است که بودجه تولید یک فیلم است اما دستآوردهایی که این سینما 
طی سه سال گذشته توانسته در اختیار سینمای ایران قرار دهد، قابل توجه است. 
بعید می دانم دولت دوازدهم چه در دســت آقای روحانی باشد چه دیگر نامزدها، 
بخواهد با »هنر و تجربه« مخالفت کند مگر اینکه کسی در دولت آینده روی کار 
آید که بخواهد سینما را تعطیل کند که البته تنها بحث »هنر و تجربه« نخواهد بود 

و کل سینما را از بین می برد.

سینما

بعید است »هنر و تجربه« 
را تعطیل کنند

گــزارش روز

صالحی امیری در پاسخ به قدس خبر داد
ثبت 8 هزار کانال تلگرامی 

در سامانه مرکز فضای مجازی ارشاد

 هنر/ آرش خلیل خانه  صالحی امیری در پاســخ به قدس از ثبت 8 
هزار کانال تلگرامی دارای بیش از ۵ هزار عضو در سامانه فضای مجازی 
وزارت ارشاد خبر داد. وزیر ارشاد در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ 
به این ســؤال که تاکنون چه تعــداد از کانال های تلگرامی طبق مصوبه 
جدیــد اطالعات خود را برای فعالیت به وزارت ارشــاد داده و آن را ثبت 
کرده اند اظهار داشت: مصوبه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس 
جمهور و سران سه قوه تشکیل شد و مقرر شد که ساماندهی و صیانت از 
فضای مجازی انجام شود که این صیانت و ساماندهی با دو هدف اساسی 
باید در فضای مجازی همراه باشد؛ یکی دسترسی آزاد همگان به فضای 
مجــازی به عنوان یک فرصت و دیگر صیانت از فضای مجازی و پاالیش 
از اموری که با شئون اخالقی و دینی جامعه مغایرت دارد. وی ادامه داد: 
در این خصوص شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد که ما کانالهای 
باالی ۵ هزار عضو را ثبت کنیم و قبل از آن همه سایت ها و خبرگزاری ها 
باید برای هرگونه فعالیت مجوز را از ارشــاد بگیرند و در این خصوص ما 
برنامه ای را آغاز کردیم.  وزیر ارشاد افزود: تاکنون 8 هزار کانال از 11 هزار 
کانال باالی ۵ هزار عضو در سامانه مرکز فضای مجازی ما مشخصات خود 
را ثبت کرده اند و به تدریج نیز باقی در حال ثبت هستند. وی تأکید کرد: 
هدف از ثبت کانال ها این اســت که وقتی یک فرد در شــبکه اجتماعی 
فعالیت می کند کامالً شناســنامه دار باشد و اگر فردی خواست شکایتی 
را انجام دهد یا به فردی اهانت شد یا به حریم خصوصی افراد ورود پیدا 
کردند امکان شناســایی و پیگیری حقوقی برای تمامی افراد در جامعه 

وجود داشته باشد. 
وی در ادامه در پاســخ به ســؤالی در مورد اینکه چه توصیه ای به رئیس 
دولــت دوازدهم در حوزه کاری خودتان دارید،  بیان کرد: پیشــنهاد من 
به رئیس جمهور آتی این اســت که حوزه فرهنگ را به عنوان زیرساخت 
توسعه ملی در نظر بگیرد چرا که فرهنگ پایه اصلی برای هر نوع توسعه 
و تحول و تعالی اســت و جامعه قبل از هر چیزی به مباحث فرهنگی و 
سطح زندگی و اخالق اجتماعی نیاز دارد. وی با بیان اینکه همه مسایلی 
که در حال حاضر جامعه با آنها درگیر اســت ریشه فرهنگی دارد، گفت: 
ما معتقدیم هیچ مسئله ای در جامعه وجود ندارد اال اینکه ریشه فرهنگی 
داشته باشد و از این نظر توصیه ام این است که حوزه فرهنگی را به عنوان 

حوزه بنیادی در نظر بگیرند.

هنر/ صباکریمی  هشــتمین ســمپوزیوم   
بین المللی مجسمه ســازی تهــران با حضور 14 
هنرمند خارجی و ۵ هنرمند ایرانی در بخش اصلی 
و 1۰ هنرمند در بخش دانشجویی، روز جمعه اول 

اردیبهشت ماه در برج میالد افتتاح شد. 
هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی با 
هدف توسعه هنر مجسمه ســازی ایران از طریق 
فراهم آوردن شرایط آفرینش هنری، تالش برای 
احیای میراث تاریخی ایــران در زمینه حجاری 
و سنگ تراشــی، ایجاد فضای تعامل و گفت وگو 
در زمینه مجسمه ســازی شهری و فرصت تبادل 
تجربیات ، اطالعات و مهارت ها، دستیابی به آثار 
هنرمندان ایرانی و بین المللی به منظور استفاده در 
فضاهای عمومی شهر تهران و... در حال برگزاری 
اســت. امســال از میان ۲۰۰ هنرمند ایرانی که 
در ۲ بخش دانشــجویی و حرفه ای در هشتمین 
سمپوزیوم تهران شرکت کرده اند، ۵ نفر به بخش 
حرفه ای و 1۰ نفر به بخش دانشجویی راه یافته اند، 
ضمن اینکه 14 هنرمند خارجی نیز از 13 کشور 
دنیا در آن حضــور دارند. همچنیــن در بخش 
جنبی این سمپوزیوم، شرایط حضور دانشجویان 
رشته مجسمه سازی برای کسب تجربه و آموزش 
تکنیک های مجسمه ســازی با سنگ فراهم شده 

است. 

 سنگ، متریال اصلی دوره هشتم 
در دوره های گذشــته سمپوزیوم همواره سعی بر 
این بوده است که از متریال های مختلفی استفاده 
شود و بیشترین مواد مورد استفاده شامل آهن و 
چوب بود. اما یکی از فرق هــای عمده این دوره، 
استفاده از متریال های دیگر است و متولیان برپایی 
این ســمپوزیوم بهترین سنگ ها را برای این کار 
در اختیار هنرمندان قرار دادند تا هم مورد قبول 
هنرمندان باشد و هم ماندگاری خوبی برای تهران 
داشته باشد. این در حالی است که طی دهه های 
گذشته، مجسمه سازی ما در بخش سنگ کمتر 
فعالیت داشــته و در این دوره سعی شده که این 
بخش فعال تر از قبل باشــد. از همیــن رو امروز 
پس از گذشــت هفت دوره از ســمپوزیوم تعداد 

هنرمندانی که با سنگ کار کرده اند، از 3 به ۵۰ نفر 
رسیده که در نوع خود قابل توجه است و نشان از 

رشد هنر مجسمه سازی کشور دارد. 
سمپوزیوم امســال، همچون دوره های گذشته، 
نسبت به هنرمندان شرکت کننده تعهداتی را در 
نظر گرفته است. امســال هنرمندان روی سنگ 
گوهره کار می کنند و به پیشنهاد استادان، ۲ نفر 
از هنرمندان خارجی که تجربه خوبی با ســنگ 
گرانیت دارند در این رویداد هنری با این ســنگ 
اثر خود را ارایه می دهند. به همین ترتیب امسال و 
در هشتمین دوره نیز هنرمندان از سنگ مرمریت 
گوهره روشــن به عنوان سنگ اصلی و مرمریت 
مشــکی خوی به عنوان ســنگ مکمل استفاده 
می کنند و به همراه قطعه ســنگ مورد نظر، یک 
دستگاه فرز، یک دستگاه مینی فرز )موجود در بازار 
داخلی( به همراه صفحات برش و ساب به صورت 
اختصاصی در اختیار هنرمندان قرار گرفته است. 
ضمن اینکه هنرمندان می توانند سایر ابزار مورد 

نیاز شخصی خود را به همراه بیاورند. 
ســمپوزیوم در بخش حرفه ای بنا بر رأی هیئت 
داوران جمعاً 3 اثر برگزیده خواهد داشــت که در 
مراســم پایانی معرفی می شــوند و بر این اساس 
دیپلــم افتخار و مبلغ ۵ هــزار دالر آمریکا برای 
نفر اول، دیپلم افتخار و مبلغ 3 هزار و ۵۰۰ دالر 

آمریکا برای نفر دوم و دیپلم افتخار و مبلغ ۲ هزار 
دالر آمریکا برای نفر ســوم در نظر گرفته شــده 
است. در بخش جنبی نیز در صورت تشخیص و 
صالح دید هیئت داوران، یک نفر به عنوان استعداد 

جوان معرفی می شود. 

 توجه به بخش دانشجویی در سمپوزیوم 
سمپوزیوم مجسمه سازی تهران، تنها سمپوزیومی 
در جهان اســت که بخش دانشــجویی دارد زیرا 
از همان ابتدا که بحث متریال ســنگ برای این 
رویداد مطرح شــد، ایجاد تجربه آموزشی در این 
بخــش از اهداف اصلی و مهم برگزارکنندگان آن 
بود. همچنین در راستای چیدمان آثار، بین هر ۲ 
هنرمند اصلی یک دانشجو قرار گرفته تا این گروه 
بتواند در فضای اصلی کار قرار گیرند و از تجربیات 
هنرمندان باسابقه استفاده بیشتری ببرند. عالوه 
بر این، با افتتاح این سمپوزیوم از جمعه گذشته 
تاکنون هنرمندان با توجه به ماکت های ارایه شده 

بــه دبیرخانه در حال کار روی ســنگ های مورد 
نظر خود هســتند و طرح های پیشــنهادی را از 
دل سنگ های ساده می تراشند و اثر هنری خود 
را خلق می کنند. از سویی دیگر، لذت سمپوزیوم 
در گردهمایی، همزیستی و لذت جمعی است که 
هنرمندان طی این رویداد از آن بهره می برند زیرا 
این حرکت امکانی به وجود می آورد که به واسطه 
آن هنرمند می تواند مکاشــفه و خلوت خود را با 
هنرمندان دیگر و کسانی که این عرصه را دوست 
دارند به اشتراک بگذارد که همه این ها سودمندی 
این بخش است.  شهرداری تهران طی سال های 
گذشته توجه بســیاری را معطوف به زیباسازی 
فضای شهری کرده و از طرفی دیگر با بهره گیری 
از هنــرو خالقیت اســتادان فن و دانشــجویان 
عالقه مند به حوزه هنرهای محیطی و شــهری، 
تالش مثمرثمــری را در راســتای بهبود فضای 
شهری انجام داده اســت. سمپوزیوم بین المللی 
مجسمه سازی تهران نیز یکی از همین فعالیت ها 
در همین عرصه اســت که قطعــاً می توان آن را 
عاملی مهم و تأثیرگذار بــرای دیدن آثار هنری 
 زیبا در ســطح شهر قلمداد کرد و این سمپوزیوم 
می توانــد آثار خوبی را خلق و به یادگار در تهران 

باقی بگذارد. 

 سمپوزیوم تهران در مسیر اعتبار جهانی 
سمپوزیوم تهران طی سال های گذشته و تجریبات 
کسب شده در 7 دوره اخیر اعتبار ویژه ای، چه در 
سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، یافته است 
و می توان این اعتبار و ارزش را از اســتقبال قابل 
توجه هنرمندان داخلــی و خارجی از این رویداد 
دید. این سمپوزیوم امروزه یکی از سمپوزیوم های 
صاحــب نام و اعتبار در دنیاســت و امید می رود 
هر ســال روند بهتری نســبت به سال های قبل 
داشــته باشد.  هشتمین ســمپوزیوم بین المللی 
مجسمه ســازی تهران اول تا ۲4 اردیبهشت ماه 
در بــرج میالد برگزار می شــود و عالقه مندان به 
هنر مجسمه ســازی می توانند با حضور در سایت 
ســمپوزیوم از روند خلق آثــار این رویداد هنری 

بازدید کنند. 

قاب عکس

مراسم پایانی جشنواره تئاتر بچه های مسجد
عکس: اصغر خمسه

هــنر

گزارش قدس از هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 

مجسمه هایی که از دل سنگ جان می گیرند 

آنچه می خوانید

سمپوزیوم مجسمه سازی تهران، 
تنها ســمپوزیومی در جهان است 
که بخش دانشجویی دارد زیرا از 
همان ابتدا که بحث متریال سنگ 
برای این رویداد مطرح شد، ایجاد 
تجربه آموزشــی در این بخش از 
اهداف اصلی برگزارکنندگان آن 

بود

مهــر: ســـــریال 
»ســرزمین کهــن« 
که فیلمبــرداری آن 
تا ۲ هفتــه دیگر به 
پایان می رســد هنوز 
مشــخص نیست که 
چه زمانی روی آنتن 

تلویزیون خواهد رفت. کمال تبریزی درباره پایان 
تولید این سریال ، اظهار کرد: تولید و ضبط سریال 
تا دو هفته دیگر پایان می یابد. احتماالً پخش آن 
به پاییز بیفتد ولی باز هم زمان اصلی هنوز مشخص 
نیست و باید از مسئوالن بپرسید. تبریزی تصریح 
کرد: این روزها ادامه سکانس های مرتبط با انقالب 
را در دانشگاه تهران ضبط می کنیم که تا دو هفته 
آینده نیز ادامه می یابد. فاز اول این سریال در دهه 
3۰ اســت، فاز دوم در دهه 4۰ و فاز سوم در دهه 

۵۰ می گذرد.

 از »سرزمین کهن«چه خبر؟
محمدحسیـن  ایلنا: 
ایمانــی خوشـــخو، 
رئیــس کمیســیون 
هنر و معماری شورای 
عالی انقالب فرهنگی 
گفت: مهمترین بحث 
در مورد موسیقی این 

اســت که در هدایت و ساماندهی موسیقی کشور 
نهادهای مختلفی هستند که از نظر سازمانی نقش 
دارند. صداوسیما، وزارت ارشاد، بعضا حوزه هنری 
و کال کســانی که از موســیقی و جلب نظر نظام 
استفاده می کنند، زیاد هستند. نشان دادن تصویر 
ساز در تلویزیون هم یکی از مواردی است که داریم 
رویش کار می کنیم. یقینا نمی خواهیم موسیقی 
محل اختالف یک جمع باشد و هنر ذاتش اینگونه 
است که می خواهد همه را به هم نزدیک کند. زبان 

هنر زبان اتصال و زبان جمع است. 

روی نشان دادن سازکار می کنیم
میــزان: عــــزت اهلل 
انتظامــی گفــت: هم 
اکنون تعداد  زیادی از 
هنرمندان سالخورده در 
بین خانم هــا و آقایان 
وجود دارند که حقوقی 
نمی گیرند اما ما تالش 

می کنیم تا با همکاری خانه هنرمندان و همچنین 
شهرداری و با کمک خیران مبالغی را برای کمک 

به آن ها جمع آوری کنیم.
انتظامی با اشاره به شرایط کنونی در میان هنرمندان 
و همچنین خارج از فضای هنری توضیح داد: هم 
اکنون شرایط به گونه ای اســت که اگر خودمان 
دلمان به حال خود نسوزد ،هیچ فرد دیگری دلش 
برای ما نمی ســوزد چرا که شرایط زندگی سخت 
شده و در امور مختلفی مانند کرایه ها و آب و برق 

شاهد افزایش قابل مالحظه ای هستیم.

گالیه از شرایط سخت زندگی
هنــری:  حــوزه 
محمدرضــــا ورزی، 
کارگردان ســینما و 
تلویزیون گفت: حتما 
نبایــد کار تاریخــی 
ســاخت. مــا فیلم و 
داشتیم  سریال هایی 

که طی این ســال ها حرف های خوبی زدند. من 
تصورم این اســت که این روش خوبی اســت؛ به 
شرطی که صحبت فقط برای داخل نباشد و مدیران 
امر شرایطی را به وجود آورند تا بتوانیم آثارمان را 
عرضه کنیم. به عنوان مثال، ما هنوز نتوانستیم به 
راحتی آثارمان را در کشورهای دیگر اکران کنیم، 
اگر این اتفاق بیفتد هــم چرخه اقتصادی خوبی 
خواهیم داشت و هم اینکه حرف هایمان را به اروپا 
زده ایم، البته یک سری فیلم هایمان اکران شده اند 

اما در کل امکان عرضه مان خیلی ضعیف است.

اگر این اتفاق بیفتد
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سراب آرزوها

تلگرام، منشى شركت را روانه زندان كرد
خط قرمز-بهاره بختياري: منشــى يك شركت كه به دستور مديران شركت 

عليه يكــى از كارمندان مطالبى 
خالف واقع منتشر كرده بود بايد 
تاوان اين ندانم كارى را با مجازات 
قانونى بپردازد. خبرنگار خط قرمز 
درخصــوص اين پرونده ســراغ 
مهدى حقدادي قاضي ويژه جرايم 
رايانه اي دادسراي انقالب عمومي 
مشهد رفت تا از دردسرهاى زني 
كه بــراى بدســت آوردن جايگاه 

شغلي، شــخصيت همكار خود را در فضاي مجازي زير سؤال برده، باخبر شويم. 
زن جوان ساعتى بعد در مقابل قاضي حقدادي قرار مي گيرد، نمي داند چه بگويد، 
زماني كه از او مي پرسد چرا در فضاي مجازي اقدام به نشر اكاذيب در مورد همكار 
چندين و چندساله ات كردى، نفسش را در سينه حبس مي كند، با لكنت زبان به 
قاضي مي گويد:بخدا اگر مي دانســتم قرار است روزي پايم به دادگاه باز شود،هيچ 

موقع اين كار را نمي كردم. 
در ادامه در پاســخ به پرســش هاي قاضي حقدادي مي گويد:بعــد از فوت پدرم، 
بخاطر اينكه دختر بزرگ خانواده بودم، بايد نان آور خانه مي شدم تا خواهر و برادر 
كوچكترم جاي خالي پدر را در زندگي حس نكنند. روزها و ماه ها به اميد درآوردن 
يك لقمه نان حالل مي گذشت، تا اينكه از طريق يكي از خانم هايي كه در خانه اش 
كار مي كردم به يك شــركت معرفي شدم. مديران شركت كه مي ديدند دخترى 
ســاده هستم همان روزهاي اول مطرح كردند كه بايد براي انجام كار در شركت 
بدون پوشش اســالمي ظاهر شوي، من هم بدون اينكه به عواقب كار فكر كنم، 
رضايت دادم. مدتى از كارم در شركت گذشت تا اينكه از طرف رؤساى شركت به 
من  دســتور داده شد كه عكس يكى از همكاران را در شبكه هاي مجازي پخش 
كنم، من هم كه از هيچ كدام از كارهايشان سردر نمي آوردم، با يك آموزش ساده 
سعي كردم طي دو هفته با شماره سيم كارتي كه در اختيارم گذاشته بودند، براي 
اين مرد همكار در شبكه مجازي مطالب خالف واقع منتشر كنم . اول فكر مي كردم 
او از كجا خواهد فهميد چه كسي عليه او اين مطالب را منتشر كرده است، اما پس 
از چند هفته و با شكايت كارمند شركت تازه فهميدم چه باليى سر آينده خودم 
آورده ام .  قاضي حقدادي در مورد اين پرونده به خبرنگار ما مي گويد: متأســفانه 
افراد زيادى بدون اطالعات كافى از رفتار واعمالى كه انجام مى دهند با مجازات هاى 
پيش بينى شده در قانون مواجه مى شوند. قاضي ويژه جرايم رايانه اى ادامه مي دهد: 
بيشتر متهمان درفضاى مجازى بدون شناخت وارد كارهايى مى شوند كه از عواقب 
آن اطالعى ندارند هرچند جهل به قانون رافع مسئوليت كيفرى آن هانيست.  قاضى 
پرونــده مي گويد:دراين پرونده اگرچه بحث معاونت هيئت مديره نيز قابل تصور 

است اما اصل جرم متوجه خود شخص منشى مى باشد.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

دستگيرى 8 آدم ربا 
در شهرستان دماوند

خط قرمز: فرمانده انتظامى شهرستان دماوند از عمليات 
موفقيت آميز مأموران پليس آگاهى اين شهرستان در 
شناسايى و دستگيرى 8 آدم ربا خبر داد و گفت : انگيزه 
اين ادم ربايى اختالف خانوادگى بود. در پى كسب اطالع 
از وقوع يك فقره آدم ربايى و ربوده شدن مادر و دخترى 
در بخش رودهن شهرســتان دماونــد، تيمى مجرب از 
مأموران پليس آگاهى براى شناسايى متهمان و آزادى 

گروگان ها تشكيل و بالفاصله كار خود را آغاز كردند.
 با توجه به شــناخت كامل مأموران از جغرافياى محل 
وقوع جرم، تحقيقات و بررسى پليسى، مشخص شد علت 

و انگيزه اين آدم ربايى اختالفات خانوادگى بوده است.
 مأموران با انجام اقدامات پليسى و با به كارگيرى تمام 
امكانات، موفق شــدند هويت و مخفيگاه آدم ربايان را 
شناســايى و در يك عمليات ضربتى و غافلگير كننده، 

هشت آدم ربا را دستگير و هر 2 گروگان را آزاد كنند.
متهمان دستگير شــده در جريان بازجويى هاى فنى و 
پليســى به آدم ربايى خانوادگى اعتراف كردند و پس از 
تكميل پرونده تحويل مراجع قضايى شدند تا قانون به 

پرونده آن ها رسيدگى كند.

پايه هاى پل، جان جوان
 25 ساله را گرفت

محمودآباد- خبرنگار قدس: سخنگوى مركز مديريت 
حوادث و فوريت هاى پزشكى مازندران گفت: پايه هاى 
پل كنــار جاده، جان جوان23 ســاله را در محمودآباد 
گرفت. ذكريا اشــكپور در گفت وگو با قدس با اشاره به 
اينكه به دنبال تماس تلفنى با مركز پيام اورژانس آمل، 
همكاران پايگاه محمودآباد به محل حادثه اعزام شدند، 
افزود: در اين حادثه كه در اثر انحراف خودروى پژو 405 
و برخورد با پايه هاى پل كنار جاده اتفاق افتاد، راننده 25 

ساله آن در دم جان باخت.
وى يادآور شد: همكاران اورژانس پس از بررسى وضعيت 
دريافتند كه راننده 25 ساله به دليل شدت آسيب هاى 

وارده فاقد عالئم حياتى بوده و در دم جان باخته است.

مرگ تلخ تازه عروس و داماد 
خــط قرمز: نوعــروس و دامادى كه ســاكن يكى از 
روستاهاى شهرستان ورزقان بودند براثر نشت گازجان 
باختند.  به دنبال اعالم اين حادثه مرگبار كه در روستاى 
«جوشــين» رخ داد، بالفاصله پليس ونيروهاى امدادى 
راهى محل حادثه شدند، اما پس از بررسى هاى تخصصى 
مشخص شد، آن ها براثرانتشار گاز مونواكسيد كربن از 
آبگرمكن ديوارى داخل منزل جــــان باخته اند. اجساد 
قربانيان پس ازبررسى هاى مقدماتى و با دستور قضايى 
براى كشف علت دقيق و زمان مرگ به پزشكى قانونى 

انتقال يافت.

خط خبر

منشــى يك شركت كه به دستور مديران شركت 

شغلي، شــخصيت همكار خود را در فضاي مجازي زير سؤال برده، باخبر شويم. 
زن جوان ساعتى بعد در مقابل قاضي حقدادي قرار مي گيرد، نمي داند چه بگويد، 
زماني كه از او مي پرسد چرا در فضاي مجازي اقدام به نشر اكاذيب در مورد همكار 
چندين و چندساله ات كردى، نفسش را در سينه حبس مي كند، با لكنت زبان به 
قاضي مي گويد:بخدا اگر مي دانســتم قرار است روزي پايم به دادگاه باز شود،هيچ 

در ادامه در پاســخ به پرســش هاي قاضي حقدادي مي گويد:بعــد از فوت پدرم، 
بخاطر اينكه دختر بزرگ خانواده بودم، بايد نان آور خانه مي شدم تا خواهر و برادر 
كوچكترم جاي خالي پدر را در زندگي حس نكنند. روزها و ماه ها به اميد درآوردن 
يك لقمه نان حالل مي گذشت، تا اينكه از طريق يكي از خانم هايي كه در خانه اش 

خط قرمز: معماى جسد سوخته در خيابان رى با اعترافات زن 
و شوهر و برادر زن كشف شد.

ســاعت 04:15 ششم اسفند گذشته وقوع يك آتش سوزى در 
خيابان رى به كالنترى 116 مولوى اعالم شد.با اطفاى حريق 
توسط مأموران آتش نشانى و در بررسى داخل خودرو، مأموران با 
جسد سوخته متعلق به يك مرد در صندلى عقب خودرو روبه رو 
شدند كه بالفاصله موضوع به قاضى كشيك دادسراى ناحيه 27 
تهران و تيم بررســى صحنه اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهى 

تهران بزرگ اعالم شد. 
در شرايطى كه به علت شدت سوختگى امكان شناسايى هويت 
جسد از روى پيكرشناسى وجود نداشت، كارآگاهان اداره دهم 
در بررسى اركان هويتى خودرو اطالع پيدا كردند كه خودرو از 
نوع پارس و متعلق به جوانى به نام نادر 30 اســت كه آن را به 

صورت قولنامه اى خريده است. 
با شناســايى خانواده نادر، آن ها در اظهاراتشان عنوان داشتند: 
پنجم اســفند و پس از پايان مراسم عروسى يكى از بستگان، 
نادر از ما جدا شد و عنوان كرد كه قصد دارد به منزل پسرعمه 
پدرى اش به نام بابك 40 ساله برود و پس از آن از ما جدا شد. 

با توجه به اظهارات خانوده مقتول، تحقيقات از بابك در دستور 
كار كارآگاهان قرار گرفت. بابك در اظهاراتش با تأييد اين موضوع 
كه نادر به همراه آن ها و پس از پايان عروسى به خانه شان آمده، 
به كارآگاهان گفت: مقتول پس از پايان عروسى به خانه ما آمد. 
قرار بود آن شــب در خانه ما بماند اما حدودا ســاعت 2 بامداد 
فرد ناشناسى با او تماس گرفت و نادر نيز بالفاصله پس از پايان 
مكالمه تلفنى از ما خداحافظى كرد ؛ ديگر اطالعى از او نداشتيم 

تا اينكه از طريق خانواده اش در جريان مرگش قرار گرفتيم. 
در شرايطى كه بنا بر تحقيقات پليس هيچگونه دليل يا انگيزه اى 
براى قتل نادر به دســت نيامده بود، بررســى اظهارات اعضاى 
خانواده مقتول و به ويژه بابــك و خانواده اش به عنوان آخرين 
نفراتى كه با مقتول بودند، آغاز شد و سلسله تحقيقات پليسى از 

آن ها در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت. 
در شــرايطى كه نادر و همســرش در طول تحقيقات دو سال 
گذشــته تأكيد بر آن داشتند كه به گفته آن ها فردى ناشناس 
با مقتول تماس داشته، اما كارآگاهان در بررسى دقيق اظهارات 
آن ها اطمينان پيدا كردند كه اين زن و شــوهر در حال مخفى 
كردن واقعيت مرگ نادر هستند؛ لذا برابر هماهنگى با بازپرس 

پرونده، هر دو نفر آن ها 26 فروردين دســتگير و به اداره دهم 
پليس آگاهى تهران بزرگ منتقل شدند.  سرانجام روز دوشنبه، 
همسر بابك به نام مريم . ش 35 ساله لب به اعتراف گشود و به 

ارتكاب جنايت توسط همسرش اعتراف كرد. 
مريم ضمن اعتراف صريح به ارتكاب جنايت توسط همسرش، 
عنوان داشت : شب حادثه برادرم قدرت 45 ساله به خانه ما آمده 
بود و قصد داشــت تا فرداى آنروز به شهرستان برود. زمانى كه 
همسرم مرتكب جنايت شد، او نيز به همسرم كمك كرد تا جسد 
نادر را از خانه بيرون ببرند و آن شب كسى از حضور قدرت در 

خانه ما اطالعى نداشت. 
با توجه به اعترافات مريم، قدرت نيز بالفاصله دســتگير و پس 
از انتقال به اداره دهم و مواجهه حضورى با خواهرش، اظهارات 

مريم را تأييد كرد. 
بابك كه پس از مواجهه حضورى با همســر و برادرهمســرش 
چاره اى جز اعتراف و بيان حقيقت نداشــت، صراحتاً به ارتكاب 

جنايت و كشتن نادر اعتراف كرد. 
بابك در اعترافاتش به كارآگاهان گفت: پس از بازگشت از مراسم 
عروسى، حدودا ساعت 12:30 شب نادر به همراه قدرت داخل 
اتاق پذيرايى خوابيدند و من و همسرم، به همراه پسر 9 ساله مان 
داخل اتاق خودمان خوابيديم. حدود ساعت 2 بود كه پسرم مرا 
از خواب بيدار كرد و از من خواست تا او را به سرويس بهداشتى 
ببرم. از اتاق خواب بيرون آمده بودم كه ناگهان متوجه ســر و 
صداى داخل اتاق ديگر شدم . ابتدا تصور كردم كه سارق آمده 
؛ به آهستگى خودم را به داخل اتاق رساندم اما در كمال تعجب 
با نادر روبه رو شدم كه در حال سرقت طالجات همسرم است. 
شــنيده بودم كه نادر درگير مواد است اما باور نمى كردم. نادر 
زمانيكه همسرم طالجاتش را داخل كمد ديوارى گذاشته بود، 
از محل دقيق آن ها اطالع پيدا كرده بود. بســيار عصبانى بودم؛ 
با نادر درگير شــدم و در يك لحظه با طنابى كه داخل اتاق بود 
او را خفه كردم. با كمك برادر زنم قدرت او را در صندلى عقب 
خودرو خودش قرار داده، به خيابان رى منتقل و با بنزين داخل 

صندق عقب خودرو، او و ماشين را باهم آتش زدم.

راز جسد سوخته در خانه پسرعمه را يك زن فاش كرد

خط قرمز: مردى كه حكم قطع دست همدستش 
به جرم شــركت در سرقت از شش خانه در ديوان 
عالى كشور تاييد شده است با اعتراض به حكمى كه 

غيابى برايش صادر شده پاى ميز محاكمه ايستاد. 
اين مرد گفت: من در جلسه قبل از ترسم در دادگاه 
حاضر نشــدم و حاال به حكم زندان كه برايم صادر 
شده اعتراض دارم و از دادگاه درخواست كمك دارم.

رســيدگى به اين پرونده از خرداد ماه سال 94 به 
دنبال شش سرقت مشــابه از خانه هايى در شمال 
تهران در دســتور كار پليس قرار گرفت. شــواهد 
نشــان مى داد سارق يا سارقان از طريق بالكن وارد 
خانه شــده و پول و طالهــا را دزديده اند. پليس با 
رديابى يك مجرم سابقه دار به نام غالم به نخستين 
سرنخ رسيد و از طريق شنود مكالمات تلفنى وى 
يك پسر 27ساله به نام امير را در خانه اش در شرق 

تهران رديابى و بازداشــت كرد.امير كه به هدايت 
معروف است به شركت در سرقت از شش خانه و با 
همدستى 3 نفر از دوستانش و در قالب يك شبكه با 
سركردگى غالم اعتراف كرد. با اطالعاتى كه امير به 
پليس داد سه همدست وى نيز بازداشت شدند اما 
تالش پليس براى رديابى سركرده اين شبكه سرقت 
بى نتيجه ماند. با توجه بــه تعدد جرم و اينكه در 
هر كدام از سرقت ها، مبلغ ميليونى طال و جواهرات 
سرقت شده بود دادستان براى امير درخواست قطع 
دست كرد و وى و دو همدستش كه با قرار قانونى 
آزاد شده بودند درشعبه هشتم دادگاه كيفرى يك 
اســتان تهران پاى ميز محاكمه ايســتادند. درآن 

جلسه يكى از متهمان به نام سعيد حاضر نشد.
در جلسه دادگاه امير به تشريح سرقت از خانه استاد 
دانشگاه شهيد بهشتى، صاحب يك طالفروشى و 

چهار شاكى ديگر پرداخت. سه متهم ديگر اما ادعا 
كردند درهيچ يك از ســرقت ها وارد خانه نشده اند 

و فقط به عنوان مراقب در محل حضور داشته اند.
در پايان جلسه هيئت قضايى امير را به قطع دست 
و دو همدستش را نيز به زندان محكوم كرد. قضات 
دادگاه براى ســعيد كه در دادگاه حضور نداشــت 

غيابى حكم زندان صادر كردند. 

حكم قطع 
دست 

دزدان 
خانه استاد 

صادر شد



خط بين الملل

انتشار صحنه قتل دختر تايلندى در فيسبوك
خط قرمز: يك مردى تايلندى صحنه قتل دختر نوزاد خود و خودكشى خودش را 
به طور زنده در فيسبوك منتشر كرد.  پليس تايلند اعالم كرده است كه يك مرد 
21 ساله در هتلى متروكه در استان «پوكت» دختر 11 ماهه اش را خفه كرده و 
پس از آن هم خودش را كشته است. او قبل از ارتكاب قتل، گزينه «پخش زنده» 
را در صفحه فيســبوك خود فعال كرده بود و تمام صحنه هاى مربوط به قتل و 
خودكشــى به طور زنده منتشر شده است. گزارش شده كه مرد قاتل، اين كار را 
پس از دعوا با همسرش انجام داده است. براساس گزارش ها، نزديكان اين مرد وقتى 
متوجه پخش زنده فيسبوك شدند، پليس را خبر كردند، اما مأموران ديرتر از آن به 
محل رسيدند كه بتوانند دختر كوچك اين مرد و يا خود او را از مرگ نجات دهند.

زندانى آمريكايى از تشنگى ُمرد! 
خط قرمز: مرگ جنجالى متهم مبتال به بيمارى روانى پس از 7 روز تشنگى، مسئوالن 
زندان «ميلواكى» آمريكا را پاى ميز محاكمه كشاند.  به گزارش شبكه هاى خبرى، «تريل 
توماس» كه به دليل مشــكالت روانى در بازداشــتگاه كالنترى بسر مى برد، به داليلى 
نامعلوم پس از 7 روزحضور درســلول انفرادى و عدم دسترسى به آب وغذا از تشنگى و 
گرســنگى جان داد. در حالى كه معاينات جسد نشان داده اين زندانى به خاطرتشنگى 
گرفتارمرگ هولناك تدريجى شده اما كالنتر و مأمورانش معتقدند اين زندانى خودش 
تقاضاى آب نكرده است.جلســه رسيدگى به اين پرونده با حضور 6 عضو هيئت منصفه 
دادگاه انجام شــد و دادســتان ميلواكى ضمن انتقاد از عملكرد كالنتر و مأموران تحت 
فرمانش گفت: «آب، غذا و تجهيزات اوليه درمانى؛ ساده ترين نيازهاى يك زندانى است 
كه نگهبانان ملزم به ارائه آن ها هستند. از طرفى در اين پرونده با توجه به مشكالت روانى 
متهم، مسئوالن زندان بايد بيش از پيش به او توجه مى كردند چراكه شرايط او به گونه اى 
نبود كه بتواند نيازهايش را به زبان بياورد.» با وجود جنجال بر سر اين پرونده، هنوز هيچ 

گزارشى درباره وارد شدن اتهام به كالنتر ميلواكى و مأمورانش فاش نشده است.

50 جانى در بزرگ ترين سرقت تاريخ 
پاراگوئه

خط قرمز: بزرگ ترين سرقت تاريخ 
پاراگوئه توسط 50 نفر رقم خورد.  به 
گزارش ركنا، اين گروه جنايتكار كه 
تقريباً شامل 50 نفر بوده، 24 آوريل 
به سازمان نقل و انتقاالت پول حمله 
كردند. ســارقان مسلح بودند. آن ها 
يك نگهبان را كشــتند و يك نفر 

ديگــر را زخمى كردند و براى آنكه به درون ســاختمان راه يابند يكى از ديوارها را 
منفجر كردند. آن ها ضمن خروج از محل سرقت اتومبيل هاى پارك شده در نزديكى 
ســاختمان را آتش زدند تا مسير تعقيب توسط پليس را مسدود نمايند.  رسانه هاى 
محلى اطالع مى دهند كه مهاجمان كيســه هاى پول را به سرقت بردند كه در آن ها 

40 ميليون دالر وجود داشت. اين اطالعات هنوز به طور رسمى تأييد نشده است. 
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افشاى دزدى هاى 
پسر ضعيف جثه در پايتخت 

خط قرمز: دزدان گوشى در محدوده كالنترى 164 قائم 
زمين گير شدند. 

با شكايت هاى پى در پى در محدوده كالنترى 164 قائم 
در خصوص سرقت گوشى رسيدگى به اين پرونده ها در 

دستور كار كالنترى قرار گرفت.
در نهايت اقدامات اطالعاتى پليس منجر به شناسايى دو 
سارق شد و عمليات پليس براى دستگيرى اين دو سارق 

شروع شد.
سرهنگ حسين مافى رئيس كالنترى 164 قائم ضمن 
اشاره به دستگيرى دو سارق تلفن همراه گفت: در بازرسى 
از محل كار ســارقان، تعداد 14 گوشى مسروقه كشف و 

ضبط شد.

پرونده قتل 8 ساله 
در اهواز مختومه شد 

خط قرمز: پرونده قتل جوان اهــوازى با همت اعضاى 
شعب شــوراى حل اختالف ويژه عشاير بعد از 8 سال با 

صلح و سازش مختومه شد. 
در سال 1388 دو خانواده از يك عشيره با هم درگير كه 
منجر به قتل يك جوان اهوازى مى شود كه با وساطت و 
تالش بى وقفه اعضاى شــعب شوراى حل اختالف ويژه 
عشاير اهواز،بزرگان و معتمدين اولياى دم از قصاص قاتل 
صرف نظر كردند و بعد از 8 سال خصومت و كدورت بين 

اين دو خانواده با صلح و سازش خاتمه يافت.

زورگيرى زن و مرد جوان 
از دختران گنبد كاووس 

خط قرمز: زن و مردى كه با زور اقدام به سرقت جواهرات 
از زنان مى كردند دستگير شدند.  فرمانده انتظامى گنبد 
كاووس از دستگيرى زن و مردى كه با زور اقدام به سرقت 

جواهرات از زنان مى كردند خبر داد.
زن و مرد جوانى كه به شــيوه زورگيرى طالها و لوازم 
قيمتى دختران جوان را سرقت مى كردند توسط پليس 
گنبدكاووس شناســايى و در مخفيگاهشان دستگير 

شدند.

خط حادثه

 پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396 
 29 رجب 1438 27 آوريل 2017  سال سى ام  شماره 8384  

خط قرمز: مرد ســرايدارى كه تعميركار آسانسور را به 
قتل رســانده بود با تكميل پرونده اوليه اش و صدور كيفر 
خواست براى قتلى كه انجام داده است راهى زندان شد. 

متهم به قتل در آخرين جلســه بازپرســى ادعا كرد:روز 
حادثه حالم خوب نبود عصبانى بودم، عصبانيت باعث شد 

آدم بكشم. 
ســاعت 16 و 30 دقيقه روز 28 اسفندماه سال قبل در 
حالى كه تنها چند روز به پايان ســال 95 باقى مانده بود 
ساكنان ســاختمانى در يكى از خيابان هاى غربى تهران 
درگيرى مرگبارى را به مأموران پليس خبر دادند. با اعالم 
اين خبر بالفاصله اكيپى از مأموران كالنترى 133 شــهر 
زيبا در محل حادثه حاضر شــدند. بررسى ها حكايت از 
آن داشت كه ســرايدار ساختمان كه مرد 30 ساله اى به 
نام ســامان است با مرد 36 ســاله اى به نام امير كه براى 
تعمير آسانسور به ساختمان آمده بود درگير شده كه در 
جريان آن هر دو زخمى و به بيمارستان منتقل شده اند. 
در حالى كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت، روز 
سى ام اســفندماه كاركنان بيمارستان به مأموران پليس 
خبر دادند، تعميركار آسانســور بر اثر شدت جراحات در 

بيمارستان فوت كرده است.
با اعالم خبر فوت مرد 36 ساله، پرونده وارد مرحله تازه اى 
شــد و تيمى از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهى تهران 
به دستور قاضى مديرروستا، بازپرس ويژه قتل دادسراى 
امور جنايى تهران وارد عمل شــدند. بررسى هاى پليسى 
نشــان مى داد مرد نصاب آسانســور بر خالف ادعايى كه 
مطرح شــده بود و اعالم كرده بودند كه در جريان تعمير 
آسانســور به داخل چاهك آسانسور فوت كرده است، در 
جريان درگيرى زخمى شــده و قاتل يا قاتالن با پرتاب 
كردن جسد نيمه جان او داخل چاهك آسانسور اينطور 

صحنه ســازى كرده اند كه او در جريان كار زخمى شده 
است . بررسى هاى پزشكى نشان مى داد مرد 36 ساله مورد 
اصابت جسم برنده قرار گرفته است و به دليل خون ريزى 
زياد در داخل چاهك آسانسور افتاده است و يك روزبعد 
از بيرون آورده شدن از داخل چاهك آسانسور روى تخت 

بيمارستان فوت كرده است . 
تحقيقات پليسى نشان مى داد همزمان با فوت مرد نصاب 
مرد نگهبان ســاختمان هم در بيمارستان بسترى شده 
است. با بدست آمدن اين سرنخ كارآگاهان به بيمارستان 
رفتند، همســر مرد نگهبان ادعا مى كرد كه همسرش به 
دليل انجام كارهاى خانه تكانى آسيب ديده است اما مرد 
نگهبان با ديدن كارآگاهان به قتل مرد نصاب اعتراف كرد.

* روز حادثه چه اتفاقى افتاد؟
مدتى بود همراه همسر و فرزندم سرايدار ساختمان بوديم. 
چون عيال وار هستم خيلى به سختى كار پيدا مى كنم. پول 
پيش هم ندارم . براى همين مجبورم كارهايى را قبول كنم 
كه حتماً محل اسكان داشته باشد. چند روز قبل از حادثه، 
آسانسور ســاختمان با مشكل روبه رو شد.مديرساختمان 
بسيار سخت گير بود و رضايت همسايه ها برايش خيلى 
مهم بود . من روزهاى آخر سال در خانه هاى مردم كارهاى 
نظافت انجام مى دادم تا اموراتم بگذرد . زمانى كه من نبودم 
آسانسور خراب شده بود و همسايه ها هم چون من نبودم 

موضوع را به مدير گفته بودند. 
*با مدير دعوايت شد؟

نه از من شــاكى بود. بعد هم گفت كال از دســتم راضى 
نيست و حسابى من را عصبانى كرد. فكر اينكه بايد جا به 
جا بشوم و به فكر كار جديد باشم خيلى روى اعصابم بود . 

*بعد چه اتفاقى افتاد؟
 بــا نصاب حــرف زدم او هم آمد و كار را انجــام داد. اما 

درســت كار نكرده بود . آنطور كه همسايه ها مى گفتند 
نصاب آسانسور را درست نصب نكرده بود. به همين دليل 
روز حادثه مقتول براى تعمير و نصب دوباره آسانسور به 
ســاختمان آمد. او از صبح تا ساعت 16 كار زيادى نكرد 
به طــورى كه من به او اعتراض كــردم. از طرفى او پيچ 
مخصوصى كه مانع سقوط آسانسور مى شود به آسانسور 
وصل نكرده بود كه به او گفتم خطرناك اســت و او هم از 
حرف هاى من ناراحت شد و به همين دليل با هم مشاجره 

لفظى كرديم.
*بعد با چاقو او را زدى ؟

وقتى درگيرى ما باال گرفت او با چاقويى كه براى بستن 
پيچ بــه او داده بودم به من حمله كرد كه من هم چوبى 
برداشــتم و چند ضربه بــه او زدم تا اينكه همســايه ها 
ميانجيگرى كردند و درگيرى ما پايان يافت. پس از پايان 
دعوا به اتاق سرايدارى ام رفتم و با همسرم در حال حرف 
زدن بودم كه ناگهان مقتول شيشه اتاق ما را شكست به 
طورى كه تمام شيشــه ها روى همسر و فرزندم ريخت و 
بعــد به طرف در فرار كرد كه من دنبالش كردم و جلوى 

در او را گرفتم. 
مــن اصالً قصد قتل نداشــتم، اما وقتــى او را هل دادم، 
چاقويى كه در دستش بود به پايش برخورد كرد و زخمى 
شد من هم زخمى بودم كه به بيمارستان رفتيم . درست 
اســت كه من صحنه سازى كردم اما تا پليس باالى سرم 

آمد به قتل اعتراف كردم.

سرايدار متهم به قتل در گفت وگو با قدس:

قتل نصاب آسانسور باعث سقوط زندگى من شد

خط قرمز: پسر جوانى كه همراه يكى از بچه محل هايش به 
اتهام قتل مرد 50 ساله دستگير شده، در جلسات بازجويى 
قتل را تقصير دوســتش انداخت و گفت: قتل آن مرد 50 

ساله ، كار من نبود، من فقط در قتل او مشاركت داشتم.
پسر 25 ساله كه فرزين نام دارد، در بازجويى ها خود را در 
قتل مرد 50ساله مقصر نمى داند، مى گويد: ماجرا از آنجايى 
شروع شد، كه چايخانه اى نزديك خانه اين مرد راه اندازى 
كرديم. اما او با ايــن كار مخالف بود و ما را متهم به تهيه 
پاتوق براى اراذل و اوباش كرد. او حتى با پليس هم تماس 
گرفت و بين دوستم على و مرد ميانسال درگيرى پيش آمد 

و على او را به شدت كتك زد.
او در ادامــه به نحوه درگيــرى با مقتول اشــاره كرده و 
مى افزايــد: ما زياد در محــل نمى چرخيديم اما 23 مرداد 

ســاعت 12 شب ديديم مرد ميانسال در خيابان تنهاست. 
با او درگير شديم و على با مشت چند ضربه به سر جمشيد 
زد كه سرش شكافت و بى هوش شد؛ چون خيابان خلوت 

بود و كسى آن اطراف نبود فرار كرديم.
متهــم در ادامه بــه قاضى پرونده مى گويــد: هر كدام به 
خانه هايمان رفتيم.فرداى آنروز خانواده  جمشيد كه به كما 
رفته بود از ما شــكايت كردند و مأموران ســراغ ما آمدند. 
براى اين كه قتل گردن ما نيفتد به پيشــنهاد پدر على و 
دريافت مبلغى من بدنم را با چاقو خط انداختم و با شكايت 
از جمشــيد كه در كما بود ادعا كردم در آن نزاع او مرا با 

چاقو زده است .
او ادامه مى دهد: دادگاه به خاطر شكايت خانواده جمشيد 
برگزار و على كه متهم پرونده بود با وثيقه آزاد شــد. از آن 

زمان كينه او را به دل داشــتيم. اما بعد از 4 روز فهميديم 
مرد 50 ساله به علت شدت جراحات در بيمارستان جانش 
را از دســت داده اســت. من كه مى دانستم مرتكب قتل 
نشده ام و ضربه را على زده خودم را به پليس معرفى كردم.

متهم جوان مى گويد: او قتل را گردن من انداخته و خودش 
را تسليم پليس كرده اســت. اما باور كنيد على با مقتول 

درگير شد و او را كشت.

انكارهاى دو قهوه چى در پرونده قتل مرد ميانسال



 حيدرى: هواداران نبودند به بازى 
برنمى گشتيم

تسنيم: خسرو حيدرى پس از تساوى يك - يك استقالل و االهلى، 
اظهار داشت: همان طور كه ديديد االهلى در نيمه نخست خيلى بسته 
بازى مى كرد. ما هم در نيمه نخســت روى يك اشتباه دروازه مان باز 
شد. در نيمه دوم به گل رسيديم و حتى مى توانستيم برنده بازى هم 
بشويم.بازيكن تيم استقالل با اشاره به جو موجود در ورزشگاه و بارش 
شديد باران، خاطرنشان كرد: به جرئت مى توانم بگويم كه اگر امشب 

هواداران مان نبودند، نمى توانستيم به بازى برگرديم. 

ابراهيمى: هنوز صحبتى براى تمديد 
قرارداد نداشته ايم

ورزش سه:اميد ابراهيمى هافبــك استقالل تهران در مورد تمديد 
قراردادش با تيم استقالل براى يك فصل ديگر، گفت: تا اين لحظه نه 
از طرف باشگاه تماسى با من گرفته شده و نه صحبتى با من كرده اند. 
فعًال فقط به بازى ها فكر مى كنيم. هم بازى هاى ليگ قهرمانان آسيا و 
هم بازى هاى ليگ برتر فشردگى زيادى داشتند و تا اين لحظه وقت 

نشده كه درباره تمديد قرارداد صحبتى داشته باشيم. 

ابراهيم آشتيانى در بيمارستان بسترى شد
ورزش: ابراهيــم آشــتيانى، بازيكن ســال هاى دور تيــم فوتبال 
پرسپوليس كه به دليل عارضه قلبى در يكى از بيمارستان هاى تهران 
 CCU بسترى شــده بود پس از عمل قلب در حال  حاضر در بخش
بسترى است.اردالن آشتيانى، فرزند او حال عمومى پدرش را خوب 

دانست واظهارداشت ظرف دو روز آينده مرخص خواهد شد.

ماشين سازى با 9 غايب مقابل سياه جامگان
ورزش: ديدار اين هفته ماشين سازى برابر سياه جامگان در شرايطى 
برگزار خواهد شد كه سبزپوشــان با 8 غايب در اين ديدار به ميدان 

خواهند رفت.
امين حاج محمدى و كاخبر كاكاشويلى بازى اين هفته تيمشان برابر 
سياه جامگان را به دليل محروميت از دســت داده اند. عالوه بر اين 6 
بازيكن اين تيم به نام هاى حامد پاكدل ، على ديندار ، پيام صادقيان، 
حبيب گردانى ، بهمن كامل و ســجاد رهبر نيز به دليل مصدوميت 
قادر به همراهى تيمشــان نخواهند بود. اين در حالى است كه احمد 
اميركامدار نيز به دليل مسايل انضباطى و با تصميم كادر فنى از جمع 

سبزقباها كنار گذاشته شده است.

تهديد صانعى به استعفا 
مهر: ســرمربى تيم فوتسال زير 20 ســال ايران با انتقاد از لغو سفر 
تيمش به ازبكستان اعالم كرد كه در صورت فراهم نشدن شرايط از 

هدايت اين تيم كناره گيرى خواهد كرد. 
على صانعى درباره خبر لغو ســفر تيم فوتســال زير 20 سال ايران 
به ازبكســتان براى برگزارى دو بازى تدراكاتى در آستانه مسابقات 
قهرمانى آسيا، گفت: متاسفانه صبح امروز(چهارشنبه) باخبر شديم 
كه اين سفر لغو شده است. سؤال بنده اين است كه اگر قرار بود اين 
سفر لغو شود، چرا براى آن برنامه ريزى كردند و حتى ويزاى بازيكنان 
را گرفتند. اگر قرار بود اين مسابقه كنسل شود چرا ما اين همه كار و 
برنامه ريزى كرديم؟ چرا كميته فنى تشكيل داده ايم و اين برنامه هاى 
آماده ســازى را در كميته فنى تصويب مى كنيم؟ االن نقش كميته 

فنى چيست؟  

ضد حمله

فتاحى در گفت و گو با قدس:
 هيئت فوتبال خراسان حق افزايش قيمت 

بليت را ندارد
سينا حسينى : رئيس كميته مسابقات سازمان ليگ اعالم كرد: بليت رقابت هاى ليگ 
برتر تا پايان فصل افزايش قيمت نخواهد داشت.  وى در ادامه افزود:در اين رابطه هيئت 
فوتبال خراسان  رضوى درخواست افزايش قيمت بليت براى دو بازى آخر نمايندگان 
اين استان مقابل استقالل تهران و پرسپوليس را ارائه  داده بود.  فتاحى افزود: با توجه به 
تاكيد فدراسيون فوتبال مبنى بر عدم افزايش قيمت بليت ها،  هيئت رئيسه سازمان 
ليگ فوتبال ايران با در  خواست هيئ ت فوتبال خراسان رضوى مخالفت كرد و مقرر شد 
تا پايان فصل قيمت بليت در هيچ كدام از مسابقات ليگ برتر  افزايش نيابد.  وى در پايان 
گفت : باتوجه به اين تصميم قيمت بليت براى دو بازى آينده كه در ورزشگاه ثامن مشهد 

برگزار مى شود همان 5 هزار تومان خواهد بود.

حساب باشگاه هم مسدود شد
عصبانيت وزير از اعتصاب در تمرين پرسپوليس

ورزش: واكنش سلطانى فر وزير ورزش به تمرين نكردن پرسپوليسى ها در اعتراض به عدم 
دريافت حقوقشان در نوع خود بســيار جالب توجه بود. وزير ورزش كه اين روزها به شدت 
پيگير مسائل باشگاه پرسپوليس است و تمامى اخبار اين باشگاه را به شدت دنبال مى كند، 
در اين خصوص گفت: اين كار تبديل به عادت بدى شده است! در پى برخى مشكالتى كه 
به وجود آمده يك بار ديگر حساب باشگاه پرسپوليس مسدود شد و اين در حالى است كه 
اين اتفاق براى چندمين بار در فصل جارى رخ داده است. بنظر مى رسد علت مسدود شدن 

حساب باشگاه پرسپوليس بدهى مالياتى يا  به دليل شكايت يكى از طلبكاران  باشد.
اين اتفاق باعث شــده كه عالوه بر بازيكنان و مربيان، حتى كارمندان و كاركنان باشــگاه 
پرسپوليس هم حقوق خود را از اين باشگاه نگيرند! ديروز بازيكنان پرسپوليس در واكنش 
به همين عدم دريافت پول دست به اعتصاب زده و با وجود حضور در محل تمرين حاضر به 
تمرين نشدند. همچنين در حساب هاى مسدود شده باشگاه پرسپوليس تنها مبلغ 

9 ميليون و 900 هزار تومان بوده است! 
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ورزشـــى

 فوتبال  حميد رضا 
عرب   بيــش از آنكه 
صعود اســتقالل از 
گروهى  مرحلــه 
قهرمانان  ليــگ 
بــراى  آســيا 
مهم  منصوريان 
باشد، بستن تيم 
براى فصل بعد اهميت 
دارد كــه اين كار به 
قدرى كنــد و با 
انجام  تاخيــر 
مى شــود كه 
او اين روزها 
م  ســا سر
گرفته است. 
منصوريــان 
حتى ازماندن افتخارى 
روى صندلــى مديريت 
اســتقالل هم  باشگاه 
اطمينــان كامل نــدارد. 
منصوريان بى آنكه تعارفى داشته 
باشــد گاليه هايش را نرم و بى صدا مطرح 

مى كند.

*انگار بابت صعود از گروه چندان خوشحال نبوديد 
كه پس از بازى بالفاصله از تقويت لجستيك تيم 

حرف زديد.
اوال كــه ما هنوز صعــود نكرده ايــم. اين گروه 
خيلى عجيب شــده. همه تيم ها مــى توانند 8 
امتيازى بشــوند و آن وقت كار به محاسبه بازى هاى 

رودررومى رسد. اگر بازى رو در رو مساوى باشد تفاضل 
گل محاسبه مى شود.

* كه شما تفاضل گل خوبى در قياس با همه تيم ها داريد.
بله، تفاضل گل ما خوب است اما دربازى هاى رودررو به 
االهلى باخته ايم و اگر االن مى بينيد كه استقالل در رتبه 
دوم قرار دارد به همين دليل است. البته االهلى هم هنوز 
نمى داند كه تيم اول صعود مى كند يا تيم دوم. براى همين 
آن ها در بازى آخر بايد از لكوموتيو امتياز بگيرند تا الاقل 
صعود شان قطعى شــود. از طرفى هنوز احتمال صعود 

نكردن استقالل هم وجود دارد.
*اما رسانه ها ازصعود قطعى شما گفته اند.

بله، منطقى بخواهيم به موضوع نــگاه كنيم ما صعود 
كرده ايم اما روى كاغذ هنوز احتماالتى هست. مثال اگر 
ما با اختالف3گل از التعاون شكست بخوريم آن وقت اين 

تيم التعاون است كه صعود مى كند.
*اما شما دربازى رفت 3 گل به آن ها زديد.

بازى رفت تمام شده و حاال ما در آستانه برگزارى بازى 
برگشت هستيم. شرايط در اين بازى كامال متفاوت است. 
من التعاون را خوب آناليز كردم. آن ها خط حمله خوبى 
دارند و اگر به وضعيت گل هــاى زده اين تيم نگاه كنيد 
مى فهميد كه ما بازى آســانى با آن ها نداريم. التعاون 
10بارموفق به گلزنى شده و حتما در بازى رو در رو مى آيد 
تا شانس هايش را با زدن گل هاى زياد امتحان كند. البته 
من خيالم راحت است كه چنين اتفاقى  نمى افتد. به بچه 
ها ايمان دارم و حتما در بازى آخر با قدرت مقابل التعاون 
ظاهرمى شويم تا صعود مان قطعى شود. يك تساوى هم 
ما را به مرحله بعد مى برد اما شــيرين است كه با برد به 

كارمان خاتمه بدهيم.
*...و مى رسيد به مرحله حذفى. جايى كه شما نگرانش 

هستيد.
نگرانم چون باشــگاه هنوز وارد نقل و انتقاالت نشده 

اســت. من نگران روزهاى نقل وانتقاالت هستم و اين 
موضوع را به مديران باشگاه هم گفته ام. بايد زودتر تيم 

را تقويت كنيم. 
* شما ليستى به باشگاه داديد؟

ببيند ما در نشست هاى مان درباره اينكه چه كسى را 
مى خواهيم حرف مى زنيــم. من با افتخارى حرف هايم 
را زده ام. اما هنوز بودجه ما مشــخص نيســت. ضمن 
اينكه اولويت من حفظ بازيكنانى اســت كه اين فصل با 
ما بودند. اگر بتوانيم آن ها را نگه داريم بازيكنان زيادى 
نمى خواهيم. اما بايد تكليف بودجه اســتقالل مشخص 

شود. اين خيلى مهم است.
* فصل پيش بارها در تيم شما اعتصاب شد. ممكن است 

كه همان اتفاقات در فصل آينده رخ دهد؟
وقتى از لجستيك حرف مى زنم منظورم همه اين موارد 
است. ما بايد خودمان را ازهر نظر آماده كنيم. نگرانى من 
در واقع از همين چيزها است. فكر روزهايى هستم كه 
تيم دوباره در كوران مسابقات باشد و باشگاه نتواند به 
تعهداتش عمل كند. برخى بازيكنان ما از باشگاه طلب 
دارند كه اين روى كيفيت كارشان تاثير منفى مى گذارد. 
اين طبيعى است و بايد به سمتى برويم كه باشگاه چنين 

مشكالتى نداشته باشد. 
* ظاهرا از نداشتن زمين تمرين مناسب هم گله كرده ايد.
سوال من اين است كه چرا تيم بزرگى همچون استقالل 
نبايد چند زمين تمرين داشــته باشــد. ما حتى اگر 
مى دانستيم قرار است باران بيايد بازهم نمى توانستيم 
شرايط را براى بازى در زمين خيس هموار كنيم. استقالل 
چنين امكاناتى ندارد اما تيمى همچون االهلى از چند 
زمين تمرين خوب بهره مى گيرد و به راحتى  مى تواند 
زمين را به شرايطى دربياورد كه در بازى ديديم. استقالل 
با اين قدمت نبايد چنين وضعيتى داشــته باشد. دقيقا 
همين امكانات جزئى است كه در مراحل سخت حذفى 

تيم برنده را مشخص مى كند. 
*در بازى هاى اخيراستقالل غالبا ابتدا از حريفانش عقب 
افتاده و بعد گل خورده را جبران كرده. وضعيتى كه نشان 
مى دهد چندان روى فرم نيستيد. شما افت استقالل را 

قبول داريد؟
بازى هاى ما فشــرده شــده و اين در كيفيــت كار ما 
تاثيرمى گذارد. شخصا دوست دارم بازيكنان در شرايط 
اردويى باشند اما پول و امكاناتش را نداريم. همين حاال 
بايد با خستگى به بازى با پديده برويم. اگر شرايط فراهم 
بود من دوست داشــتم بالفاصله بعد از بازى با االهلى 
امارات به اردو برويم اما اين شــرايط در استقالل وجود 
ندارد. مطمئنا كار در چنين روزهايى ســخت مى شود. 
از طرفى تراكتورسازى با آرامش واستراحت كافى راهى 
اصفهان مى شــود. چون ما با تراكتور در كورس كسب 
مقام دومى هستيم و در شرايط غيرعادالنه مقابل پديده 

قرار مى گيريم.
*برگرديم به ماجراى نقل وانتقاالت. گفته مى شود شما 
ليستى به باشگاه داده ايد كه در آن نام يك دروازه بان هم 
به چشم  مى خورد. ظاهرا مى خواهيد يك رقيب جدى 

براى رحمتى بياوريد؟
اجازه بدهيد تا تاييد نهايى ليســت توسط باشگاه من 
درباره اينكه چه بازيكنانى را مــى خواهم حرفى نزنم. 
آنچه براى من مهم اســت اينكه منافع استقالل در نظر 
گرفته شود. من يك تيم خوب مى خواهم و برايم اسامى 

مهم نيست.
* با توجه به نگرانى هايى كــه داريد تصور مى كنيد 
تيم همان طور كه دلخواه تان اســت براى فصل بعد 

آماده شود؟
تيم بزرگ امكانات بزرگ مــى خواهد. تا وقتى امكانات 
خوب فراهم نباشــد كارسخت اســت. اميدوارم اين 

نگرانى ها  يك روز براى هميشه ازبين برود.

   نگرانى هاي ى كه در گفت و گوى اختصاصى با قدس مطرح شد

           منصوريان: تيم بزرگ امكانات بزرگ مى خواهد
هنوز صعود نكرده ايم

 

غيبت مشكوك باقرى در تمرين استقالل
ورزش سه: فرشيد باقرى كه از ليست استقالل براى بازى برابر االهلى خط خورده 
بود ديروز بعد از 10 دقيقه حضور در تمرين در گوشه اى نشست و نظاره گر تمرين 
هم تيمى هايش بود. گفته مى شود فرشيد باقرى از اينكه جايى در تفكرات عليرضا 
منصوريان ندارد، به شدت ناراحت است و به همين دليل حاضر نشد در كنار ساير 
بازيكنان تمرين كند. در اين بين صحبت هايى در مورد جدايى باقرى از استقالل 
در پايان فصل هم شنيده مى شود كه با تمرين نكردن امروز اين شايعات بيش از 

پيش قوت خواهد گرفت.

شمسايى: مربى - بازيكن بودن من به كسى 
ربطى ندارد

تسنيم: آقاى گل فوتســال جهان گفت: كارت من براى حضور در ليگ برتر به 
عنوان بازيكن صادر شده و هدايت تيمم به كسى ربطى ندارد.

وحيد شمسايى درباره صحبت هاى كاظم سليمانى مبنى بر احتمال ممنوعيت 
فعاليت مربى- بازيكن در فصل آينده ليگ برتر فوتسال، تصريح كرد: اين مسئله 
به سليمانى اصًال ربطى ندارد! من مى خواهم يك تيم بخرم و خودم، هم مديرعامل 
اين تيم باشم، هم سرپرست، هم سرمربى و هم بازيكن، به چه كسى ربط دارد؟ 

سليمانى بهتر است خودش يك تيم بخرد و بعد عواملش را انتخاب كند.

بالتكليفى مربيان ايرانى تيم ملى
تسنيم: دستياران ايرانى كارلوس كى روش كه از تيم ملى فوتبال كشورمان كنار 
گذاشته شده بودند، همچنان بالتكليف هستند. اين در حالى است كه مهدى تاج 
و كارلوس كى روش هنوز در اين خصوص به توافقى نرسيده اند و رئيس فدراسيون 

هم در انتظار زمانى مناسب براى حل كردن اين مشكل است.

سربازها در ليگ يك!
آى اسپورت: محروميت باشگاه تراكتورســازى از نقل و انتقاالت زمستانى، به 
شدت فصل آينده اين باشگاه را تحت تاثير قرار داده است. هيچ بازيكنى در فصل 
آينده نمى تواند با اين باشگاه قرارداد امضا كند اما اين فقط تراكتورسازى نيست كه 
از محروميت خود متضرر شده است و كسان ديگرى هم هستند كه از محروميت 

تراكتورسازى ضرر خواهند كرد: سربازان!
تعداد بازيكنانى كه فصل بعد ســرباز مى شــوند و بايد براى گذراندن دوران 
خدمت ســربازى به يك تيم نظامى بروند كم نيســت. همين حاال استقالل، 
ســپاهان، ذوب آهن  و چند تيم ديگر جوانانى در اختيار دارند كه فصل آينده 
مشمول مى شوند و بايد به خدمت ســربازى بروند .به همين دليل بازيكنانى 
كه فصل بعد مشمول مى شــوند، نمى توانند در ليگ برتر بازى كنند و بايد به 
تيم هاى نظامى ليگ يك مثل ملوان و فجر سپاســى(اگر از ليگ يك سقوط 

نكند)، منتقل شوند. 

رده بندى مربيان باشگاهى جهان
برانكو باالتر از منصوريان و قلعه نويى

قدس آنالين: طبق آخرين رده بندى صورت گرفته در ميان مربيان باشگاهى 
جهان، برانكو ايوانكوويچ سرمربى پرسپوليس توانست در رده نخست مربيان ايرانى 
و رده 224 مربيان جهان قرار بگيرد.عليرضا منصوريان با قرار گرفتن در رده 228 
در رتبه دوم مربيان ايرانى قرار دارد و امير قلعه نويى كه پيش از اين در رده نخست 

قرار داشت، جايگاه سوم را در اختيار دارد.

ادعاى جنجالى كرار جاسم درباره هافبك 
استقالل

قدس آنالين: كرار جاسم درباره وضعيت خودش گفت: نمى دانم چه مى شود. 
فعال كه منتظرم بازى ها تمام شود. فينال جام حذفى را كه داورها از من گرفتند در 
حاليكه حقم اخراج نبود. در بازى ما با استقالل ديديد اميد ابراهيمى چكار كرد اما 

اتفاقى نيفتاد. اگر من جاى او بودم مرا براى هميشه محروم مى كردند.  



8 تيم از 10 تيم ليگى در كورس باقى ماندند

شروع مرحله پلى آف ليگ برتر بسكتبال از امروز
 بســكتبال  هاشم رســائى فر  ليگ برتر 
بسكتبال باشگاه هاى كشــور از امروز وارد مرحله 
پلى اف مى شــود.مرحله اى كه از 10 تيم حاضر 
در ليگ 8 تيم آن توانســته اند در آن حاضر شوند! 
نماينده شيراز و شهردارى گرگان 2 تيم جا مانده 

از پلى آف هستند و نظاره گر جدال 8 تيم ديگر.
اولين ديدارهاى مرحله پلى آف ليگ برتر بسكتبال 
باشگاه هاى كشــور امروز در حالى برگزار خواهد 
شد كه برنده ديدارهاى رو در روى اين 8 تيم وقتى 
معين خواهد شــد كه بتوانند 3 بــازى از مجموع 
5 بازى تعيين شــده براى پلى آف را به سود خود 

خاتمه دهند.
امروزو طبق برنامه اعالم شــده پتروشيمى بندر 
امام مدعى اصلى قهرمانى و تيم صدرنشين مرحله 
گروهى در ديدارى بى دغدغه و ســاده به مصاف 
نيروى زمينى تيم هشــتم مرحله گروهى خواهد 
رفت. بى شك نتيجه ديدار اين دو تيم امروز به سود 
پتروشــيمى خواهد بود . اگر براى نيروى زمينى 
شانسى قائل نمى شويم براى اين است كه حريف تا 
دندان مسلح است و آمارى دارد كه به هيچ عنوان 
با داشته هاى بازيكنان ســرباز ليگ قابل مقايسه 
نيســت. پتروشــيمى بندر امام را نه تنها در بازى 
امروز بلكه براى رســيدن به حد نصاب 3 برد بايد 
پيروز اين پيكار نابرابر دانســت و از هم اكنون بايد 

نام پتروشيمى را در مرحله نيمه نهايى ثبت نمود.
پااليش نفت آبــادان كه با اختالف يــك امتياز از 
پتروشيمى در رده دوم جدول مرحله گروهى قرار 
گرفت امروز با تيم هفتم جدول يعنى شــهردارى 
كاشــان پيكار مى كند.نكته جالب اينكه شرايط 
كاشــانى ها هم به مانند نيروى زمينى است و آنها 
كه 25 امتياز اندوختند با اختالف فقط يك امتياز 
از نيروى زمينى در رده هفتم جــدول رده بندى 
مرحله گروهى قرار گرفتند. با اين تفاسير و با توجه 
به جايگاه و شــرايطى كه نفت دارد اين تيم مثل 
پتروشيمى به نظر مى رسد مشكل چندانى براى 

صعود نداشته باشد.
برخالف دو ديدارى كه عنوان شد 2 ديدار ديگرى 
كه امروز برگزار خواهد شــد از حساسيت بااليى 
برخوردار است. به خصوص بازى شهردارى اراك و 
شيميدر دو تيم چهارم و پنجم جدول كه تقريبا در 
يك سطح آمادگى قرار دارند و مسابقه آنها مى تواند 

جذابيت هاى خاص خودش را داشته باشد.
دانشگاه آزاد و شــهردارى تبريز نيز اگرچه جدال 
تيم سوم و ششم جدول رده بندى است اما چندان 
نمى توان گفت جدالشان برابر است البته به مانند 

بازى اراك و شيميدر. در اين ديدار دانشگاهى ها  
مى توان گفت شانس بيشترى براى پيروزى دارند 
هرچند كــه تبريزى ها را هم نمى تــوان  از پيش 

بازنده دانست.
*برنامه كامل ديدارهاى امروز به اين شرح 

است:
نفت آبادان  - شهردارى كاشان

پتروشيمى بندرامام - نيروى زمينى
شهردارى اراك - شيميدر

دانشگاه آزاد - شهردارى تبريز

كانكس، محل خواب ملى پوشان بوكس
فارس: نايب رئيس فدراسيون بوكس گفت: سرمربى تيم ملى مدام در 
تمرينات از بچه ها كار مى كشد و با هيچ  كسى شوخى ندارد. روح اهللا 
حسينى گفت: تيم ملى بوكس 7 ارديبهشت ماه با تركيب 8 ملى پوش 
راهى مسابقات قهرمانى آسيا مى شود. خوشبختانه تمرينات خوبى 
زير نظر سرمربى تيم ملى پيگيرى مى شود و عملكرد و شرايط بچه ها 
ايده آل است. وى گفت: بچه هاى تيم ملى در مجموعه ورزشى انقالب 
تمرينات خود را پيگيرى مى كنند، اما محل خوابگاه آنها به هيچ عنوان 
رضايت  بخش نيست، آنها در كانكس مى خوابند، خوابگاه نصرت هم 
اكنون براى تعميرات تعطيل است. اگر برنامه هايى كه سرمربى تيم 
ملى از فدراسيون خواسته بود را  مى توانستيم اجرايى كنيم، قطعاً آنها 

شرايط خوبى را پيش از اعزام به مسابقات داشتند. 

نتايج مسابقات تيراندازى باكمان خارج 
از سالن

ورزش:  نفرات برتر مســابقات تيراندازى باكمان خارج از ســالن رنكينگ 
كشورى در دو بخش مردان و بانوان در ريكرو مشخص شدند.

  درپايان مرحله نخست اين مسابقات و در رشــته ريكرو مردان كه با رقابت 
57 كماندار در مسافت 70 متر در ورزشگاه شهداى سارى برگزار شد، مهرداد 
نادرى از تيم چهارمحال وبختيارى با ثبت بهترين عملكرد به مقام نخســت 
اين رشته دست يافت.  همچنين مهدى عزيزى از قم و اميد گيالنى از يزد به 

ترتيب دوم وسوم شدند.
 در رشته ريكرو زنان هم كه 30 كماندار با هم رقابت كردند، سمانه رمضان پور 
از تيم يزد قهرمانى را از آن خود كرد و پريسا روحانيان از تهران و فاطمه بهرامن 

از گلستان در رده هاى دوم وسوم قرار گرفتند.

سرمربى تيم ملى وزنه بردارى: به دنبال 
پشتوانه سازى هستيم

ورزش: سرمربى تيم ملى وزنه بردارى برگزارى رقابت هاى قهرمانى 
آسيا در تركمنستان را محك خوبى براى نفرات جوان تيم كشورمان 
دانست.  سجاد انوشيروانى   گفت: طبق برنامه اى كه بعد از المپيك به 
فدراسيون ارائه كرديم، قرار بود بعد از آن رويداد به جوان ترها فرصت 
بدهيم. طبق اين برنامه نيز براى رقابت هاى قهرمانى آســيا و بعد از 
آن براى بازى هاى همبستگى كشــورهاى اسالمى تصميم گرفتيم 
كه از نفرات جوان تر استفاده كنيم تا پتانسيل همه بچه ها براى تيم 
بزرگساالن ايران را محك بزنيم. وى گفت: همان روز اولى كه برنامه را به 
فدراسيون و شوراى عالى فنى ارائه دادم تاكيد داشتم كه اين دو مسابقه 
بعد از المپيك براى محك جوان ترهاى وزنه بردارى است. هدف نگاه 
به آينده و حتى چشم انداز المپيك بعد بود كه آينده سازى كنيم كه 
ديگر دست به عصا كار نكنيم. بايد نفرات جايگزين در تيم داشته باشيم 
چرا كه اين پتانسيل وزنه بردارى ايران است و بايد از آن استفاده كنيم.

خبر

15

مالقاسمى: 
شوراى فنى كشتى 

فرنگى پيشنهادى به خيرآبادى 
نداده است

فارس:  عضو شوراى فنى تيم هاى ملى كشــتى فرنگى گفت: شوراى فنى 
كشتى فرنگى پيشنهادى به خيرآبادى نداشته و نامى از او براى هدايت تيم ملى 
زير 23 سال مطرح نشده است. حسين مالقاسمى گفت: نمى دانم اين موضوع از كجا 
مطرح شده است، اما هيچ نامى از جمشيد خيرآبادى در جلسات قبلى شورا مطرح 
و بُرده نشده است.  وى ادامه داد: البته دوست داريم امثال خيرآبادى تجربيات 
خود را به كشتى گيران جوان منتقل كنند، اما مخالف اين مسائل هستيم و اگر 

پيشنهادى شده است، من و ساير اعضاى شورا هيچ اطالعى از آن نداريم. 
اگر قرار است چنين تصميمى گرفته شود حتماً بايد اعضاى شورا 

هم در جريان قرار گيرند چرا كه تمام انتخابات از كانال 
شورا مطرح و تصميم گيرى مى شود. 

حاتمى: 
ليگ اقتصادى برگزار 

كنيم
ورزش: مهران حاتمى سرمربى تيم بسكتبال شهردارى گفت: اشكالى 

ندارد كه ليگ طوالنى باشد، اما همه مى دانيم كه باشگاه ها مشكالت اقتصادى 
دارند. فكر مى كنم صالح نيست كه بازيكنان خارجى در طول ايام نوروز بدون اينكه 

فعاليت داشته باشند، پولى بگيرند. ليگ بايد روندش عوض شود و مثل تمام ليگ 
هاى ديگر اسفندماه كارمان را تمام كنيم و اجازه دهيم كه بازيكنان ملى و غير ملى 
فرصت كافى براى استراحت و ريكاورى  داشته باشند. اين كار اثربخشى بيشترى 
دارد تا اينكه بازيكنان يك سره از باشــگاه به تيم ملى بروند و فرصتى براى 

بازپرورى نداشته باشند. وى گفت : من با برگزارى نوعى از ليگ موافق هستم 
كه با شرايط اقتصادى باشگاه ها هماهنگ باشد. خيلى از باشگاه ها 

شايد دوست دارند كه وارد ليگ شوند، اما طوالنى بودن آن و 
هزينه زياد باعث مى شود كه صرف نظر كنند.

جدايى 
سرمربى تيم ملى 

واليبال بانوان
فارس: فدراســيون واليبال ايران به نظر مى رســد بعد از 

نتايجى كه مايدا چيچيچ داشــت تمايلى براى تمديد قرارداد 
وى ندارد.

محمود افشاردوست دبير فدراســيون واليبال در اين باره تاكيد كرد 
براى قرارداد با مايدا بايد بررسى بيشــترى از نظر فنى صورت بگيرد و 
فدراسيون در حال حاضر گزينه خاصى را براى جايگزينى ندارد، اما 
شنيده ها حاكى از اين است كه مايدا پيشنهادى از سوى يك تيم 

باشگاهى در ليگ ايتاليا دارد و فدراسيون ايران نيز به وى پيغام 
داده در صورت تمايل مايدا مى توانــد با اين تيم قرارداد 

ببندد. بنابراين به نظر مى رسد عدم تمديد قرارداد 
با مايدا از سوى فدراسيون ايران تقريبا 

قطعى است.
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سيتى - يونايتد در ورزشگاه اتحاد

دربى منچستر
 بدون ستاره هاى بزرگ 

دانيال صدقى: منچسترســيتى درحالى در بازى عقب افتاده امشــب ليگ برتر در دربى 
ميزبان يونايتد در ورزشــگاه اتحاد خواهد بود كه اختالف امتياز دو تيم در هفته هاى اخير 
تنها به يك امتياز كاهش يافته است. يونايتد همچنان با هدف پيروزى دراين بازى به منظور 
كسب سهميه ليگ قهرمانان فصل آينده به مصاف ســيتى مى شتابد. شياطين سرخ بدون 
زالتان و ماركوس روخو مصــدوم بوده و حتى فيل جونز، كريس اســمالينگ و خوان ماتا را 
هم درتركيب خود نخواهند داشــت. اما پوگبا بعد از اينكه در بازى مقابل برنلى تعويض شد، 
احتماال دوباره در تركيب يونايتد بازى مى كند. منچسترسيتى هم ترديدهاى زيادى در مورد 
استفاده از آگوئرو، داويد سيلوا، فرناندينيو، سانيا و گابريل ژسوس خواهد داشت. حضور همه 
اين بازيكنان در دربى امشب با ابهامات زيادى روبروست. البته هم آگوئرو و هم داويد سيلوا 
بعد از نبرد ومبلى مقابل آرسنال با ديگر اعضاى تيم تمرين كرده اند و شايد در دربى از دقيقه 

نخست به ميدان روند. 
اين مسابقه احتماال مهم ترين بازى اين فصل براى يونايتد است. شكست احتمالى مقابل رقيب 
همشهرى به منزله دور شدن آنها از ســهميه چمپيونزليگ فصل آينده خواهد بود. تساوى 
خيلى به ضرر آنها نخواهد بود ولى با توجه به اينكه تيم مورينيو در هفته هاى باقيمانده ليگ 
بايد برابر آرسنال و تاتنهام هم به ميدان رود، كمك چندانى در تحقق اين هدف به آنها نمى 
كند. اين بازى، طبق تقويم مسابقات اين فصل ليگ برتر قرار بود روز 26 فوريه گذشته انجام 

كه درآن منچستر مقابل ساوتهمپتون به برترى شــود ولى به دليل فينال ليگ اتحاديه 
شد. اين تاخير موجب شد كه بازى سيتى دست يافت، به زمان ديگرى موكول 

برابر ميدلزبورو هم به يكشنبه آينده موكول شود. در واقع سيتى كمتر از 72 ساعت بعد از نبرد 
سنگين اتحاد بايد در يك بازى ديگر ليگ به ميدان رود. سيتى همچنين به دليل بازى در نيمه 
نهايى جام حذفى مقابل آرسنال كه با حذف اين تيم همراه بود، يك بازى عقب افتاده مقابل 
وســت بروم هم پيش رو دارد كه هنوز زمان دقيق برگزارى آن مشخص نشده است. سيتى 
اين فرصت را دراختيار دارد تا با برترى در اين بازى خانگى اختالف امتيازهايش با شياطين 

سرخ را به عدد چهار افزايش دهد. قضاوت اين بازى برعهده مارتين اكتينسون خواهد بود. 



 زندگى/ مريم احمدى شيروان 
خلبانــى روياى كودكى بيشــتر 
ما آدم هاســت. حس اوج گرفتن، 
پريــدن و پــرواز كــردن به آبى آســمان ها و 
ناشناخته ها هميشــه جذاب و همراه با ترسى 
شيرين است. ترســى كه شايد دليل اصلى آن 
همان ناشناخته ها و نداشــتن اطالعات باشد. 
خلبانى شغلى ســخت و دوست داشتنى است 
كه شــايد بخاطر پيش نيازهاى آن، سختى ها 
و يا خطــرات احتمالى نياز بــه عالقه و هدف 

محكمى دارد.
كاپيتــان مجتبى اربابيان، خلبــان با تجربه اى 
اســت كه از راز و رمز اين شغل هيجان انگيز و 
چالشى و البته پر مسئوليت به ما مى گويد. اگر 
شما عاشق پرواز و مسافرت هستيد، اين شغل 

ايده آل شماست.
اگــر اين شــرايط را همــراه با عالقــه داريد، 

مى توانيد خلبان شويد.
بــراى شــروع گفت وگــو از كاپيتــان اربابيان 
مى خواهيــم از روزهاى كودكــى اش برايمــان 
بگويــد. اندكــى صبر مى كند و بــا لبخندى بر 
لــب از هواپيماى كوچك پالســتيكى ســفيد 
رنگى مى گويــد كه آن روزها هميشــه و همه 
جا همراهش بــود. او مى گويــد: آن هواپيماى 
پالستيكى بهترين اسباب بازى دوران بچگى ام 
بود و ثانيه اى از من جدا نمى شــد. حتى كالس 
اول دبســتان هم با همان هواپيما به مدرســه 
مى رفتم و هميشه رؤياى پرواز را در سر داشتم.

كاپيتان اربابيان در ادامه از شرايط اوليه فيزيكى 
و علمى براى ورود به اين شغل برايمان مى گويد. 
او تشريح مى كند: سالمت جسمى و روحى براى 

ورود به اين حرفه الزم است، اما كافى نيست.

 شرايط خلبان شدن
يك خلبان بايد مرتب از شرايط جسمى و روحى 
خودش باخبر باشــد و بر اساس آيين نامه ها و 
دستورعمل هاى ســازمان هواپيمايى كشورى، 
قوانين ســختگيرانه اى براى بررســى سالمت 
خلبانــان در كالس هاى مختلــف وجود دارد. 
البته قبل از آن فــرد متقاضى بايد گواهينامه 
پايان تحصيالت متوسطه را داشته و از سالمتى 

جسمى برخوردار باشد. 
حداقل 165ســانتى متر قد داشــته باشد و به 
زبان انگليســى در ســطح عالى تسلط داشته 
باشد؛ چرا كه بسيارى از منابع اطالعاتى رشته 
خلبانى به زبان انگليسى هستند و مكالمات با 
برج مراقبت و ساير كادر تخصصى پرواز نيز به 

زبان بين المللى يعنى انگليسى صورت مى گيرد.
قبولــى در آزمون و مصاحبه ورودى (شــامل 
زبان انگليســى، هــوش و اطالعات عمومى در 
خصوص هوافضا)، احراز صالحيت پزشكى طبق 
استاندارد ســازمان هواپيمايى كشورى، تدين 
به يكى از اديان رســمى كشور، نداشتن اعتياد 
و سوء پيشــينه و داشــتن كارت پايان خدمت 
وظيفه عمومى يا معافيت دائم غيرپزشــكى يا 
معافيت تحصيلى براى آقايان شــرايط پذيرش 
بــراى ورود به اين دوره ها و آموزش ها اســت. 
اربابيان در ادامه اضافه مى كند: اين شغل دائماً 
فكر را درگير مى كند و براى يك خلبان موفق 
بودن، بايد حداكثر رفــاه و حداقل درگيرى و 
اغتشــاش فكرى در ســاعات غير كارى وجود 

داشته باشد.

 يك خلبان و كلى مسئوليت
اين كارشناس پرواز با اشاره به اينكه محيط كار 
خلبان يك فضاى كوچك و داخل اتاقك خلبان 
هواپيماســت، عنوان مى  كند: بررســى اجزاى 

هواپيما و ســوخت آن قبل از پرواز، اطمينان 
يافتن از درست كار كردن سيستم هاى ايمنى 
در قبل و هنگام پرواز، انتخاب بهترين مســير 
با توجه به گزارش هاى هواشناســى و اطالعات 
ترافيك هوايى، اجراى دستورعمل هاى فرودگاه 
و بخش كنترل ترافيك هوايى از زمان حركت 
در بانــد فرودگاه تا پس از انجــام پرواز و فرود 
در باند فرودگاه مقصد و توّقف كامل، بررســى 

اطالعات پــرواز و انجام تنظيمــات الزم براى 
تطبيــق دادن خود با تغييــرات آب و هوايى، 
دادن اطالعات الزم به مسافران و خدمه هواپيما 
در طول پرواز، نوشتن گزارش هاى پرواز پس از 
فرود شامل هر گونه مشكالت موجود در هواپيما 
يا مســير پرواز، مديريت و كمك به بارگزارى و 
تخليه محموله ها و بارها در هواپيماهاى كوچك 

از وظايف مهم يك خلبان است.
اربابيان با اشــاره به دوره هاى شبيه ســاز پرواز 
توضيح مــى دهد: فرد متقاضى اين رشــته و 
شغل، پس از گذراندن دوره هاى سميالتور پرواز 
يا همان شبيه ساز پرواز و موفقيت در آن روى 
يك تايپ مشخص و پرواز با همان تايپ؛ بايد با 
معلم خلبان و هواپيماى بدون سرنشين، حدوداً 
به مدت 6 ســاعت پرواز داشــته باشد. پس از 
كسب رضايت معلم پرواز به سازمان هواپيمايي 
كشــورى معرفى و گواهينامه به عنوان خلبان 

دوم صادر مى شود.
 از آن موقع به بعد شــخص متقاضى مى تواند 
به عنوان كمك خلبان انجام وظيفه كند. البته 

هر كمك خلبان بايد به صورت معمول بين 4 
تا 5000 ساعت پرواز كند تا بتواند جاى خلبان 

انجام وظيفه نمايد.

 خلبان ها چقدر حقوق مى گيرند؟
اين كارشــناس پرواز با تأكيد بر اينكه مسبب 
99درصد ســوانح هوايى خطاى انسانى است، 
مى افزايد: پرواز معموالً به دليل سيســتم هاى 
پشــتيبانى كه بر روى تمامى هواپيماها نصب 
مي شــود، تقريباً ايمن اســت، مگر در شرايط 
خاص جوى كه براى آن هم تمهيداتى در نظر 

گرفته شده است. 
هميشه خلبان ها را از طبقات پر درآمد جامعه 
مى دانيم. او درباره ميــزان درآمد ماهيانه يك 
خلبان مى گويــد: از نظر درآمــد، حقوق يك 
خلبان در عرف بين المللى بين 10 تا 12 هزار 
دالر در ماه است، ولى در كشور ما، از آنجا كه به 
صورت ريالى حقوق پرداخت مي شود و آن هم 
بستگى به شركت  هاى هواپيمايي دارد، معموالً 
بين 3 ميليــون تا 10 ميليــون دريافتى يك 
خلبان اســت. البته اين مبلغ بستگى به ميزان 
تحصيالت، تجربه، مهارت، ســابقه و نوع محل 

كار متفاوت است.
وى رتبه هاى خلبانى را به دو بخش سرخلبان 
و كمك خلبان تقسيم كرده و توضيح مى دهد: 
كمك خلبان هم به عنــوان كمك به خلبان 
و هم به عنوان يك هدايت كننده پشــتيبان، 
انجام وظيفه مى كند كه پس گذراندن تجربه 
كافى به عنوان ســرخلبان مــي تواند انجام 
وظيفه كند. هدايت هواپيما توسط يك تيم دو 
نفره متشــكل از خلبان و كمك خلبان انجام 

مى گيرد. 
در پروازهاى طوالنى معموالً يك مهندس پرواز 
براى بررســى قســمت هاى مختلف هواپيما و 
افزايش ايمنى پروازها در هواپيما مستقر است. 
عالوه بر آن در هر پرواز، مهمانداران كه كابين 
كرو نام دارند و گــروه امنيت پرواز هواپيما به 

خلبان كمك مى كنند.
ايــن خلبان و مربــى پرواز كه هــم اكنون در 
فــرودگاه آموزشــى تفريحى گلبهار مشــهد 
مشــغول آموزش خلبانى است به عالقه مندان 
اين شغل توصيه مى كند كه حتماً قبل از ورود 
به اين حوزه، با خلبانان داراى تجربه صحبت و 
مشــورت كنند. او خاطر نشان مى كند: زندگى 
يك خلبان، زندگى خاصى است و اگر شخصى 
بدون عالقه وارد اين شــغل شــود، نمى تواند 

سختى هاى آن را تاب بياورد.

براى آنان كه به پرواز مى انديشند

خلبانى؛ پريدن از رؤياى شيرين كودكى تا مسئوليت هاى بسيار

نكاتى درباره استفاده از كولرخودرو

با گرم شــدن هوا و ضرورت اســتفاده از كولر و سيســتم 
سرمايشــى خودرو مالحظاتى را بايد در خصوص استفاده از 

اين سيستم در نظر گرفت.
در اين مجال به برخى از نكات درباره اســتفاده از كولرخودرو اشــاره 

مى كنيم:
ـ با مشــاهده عبور گاز در مدار سيســتم از طريق شيشــه اى كه در 
قســمت باالى مخزن و خشك كننده تعبيه شــده است، مى توان به 
نتايجى رسيد. هنگامى كه گاز مايع در مدار به اندازه كافى وجود داشته 
باشد، عبور مايع ســفيد رنگ پرفشار را به همراه حباب هاى فراوان از 
زير شيشــه مالحظه مى كنيد. اگر فقط حباب ها را به همراه كف كم 
فشــار مى بينيد، گاز مايع در سيستم به اندازه كافى وجود ندارد و اگر 
حباب و مايع سفيد رنگ در مدار مشاهده نمى شود، سيستم كولر شما 

فاقد گاز است.
ـ سيستم كولر را بدون گاز يا با گاز كم روشن نكنيد. در صورت رعايت 

نكردن اين موضوع به كمپرسور كولر آسيب خواهد رسيد.
ـ به منظور كاركرد و بهره دهى هر چه بهتر كولر اتومبيل، چند دقيقه اى

 پس از روشن كردن سيستم، شيشه هاى اتومبيل را ببنديد.
ـ در زمانى كه سيســتم كولر در حال كار كردن است، حداقل يكى از 
دريچه هــاى ورودى هوا به داخل خودرو را باز بگذاريد تا هوا به داخل 
اتاق اتومبيل جريان پيدا كند. اين مسئله از يخ زدن اواپراتور جلوگيرى 

مى كند.
ـ سيســتم كولر اتومبيل را در ســرعت و دور موتور باال روشن نكنيد. 
بهترين زمان براى راه اندازى سيســتم، قبل از حركت يا در ســرعت 
بسيار پايين است. خاموش كردن سيستم در هر سرعتى بالمانع است.

ـ از سيستم كولر اتومبيل بايد حداقل هفته اى يكبار هر چند در مدت 
زمان بســيار كوتاه اســتفاده كرد. رعايت اين موضوع حتى در فصولى 
مثل زمستان كه استفاده از سيستم اصًال ضرورى به نظر نمى رسد نيز 
الزم است. اين كار سبب مى شــود تا روغن موجود در داخل سيستم 
به گردش درآيد. در واقع با اين عمل شــما واشــرها، لوله ها و قطعات 
سيستم را روغن كارى مى كنيد. رعايت اين موضوع احتمال نشت گاز 

و به وجود آمدن خشكى در واشرها را كاهش مى دهد.
ـ چكيــدن قطره هاى آب از لوله تخليه اواپراتور در زير اتومبيل هنگام 
كار كولر، طبيعى اســت. اين قطرات همان رطوبتى اســت كه توسط 

سيستم كولر اتومبيل از هواى داخل اتاق گرفته مى شود.
ـ دقت كنيد هنگام اســتارت زدن، سيســتم كولر اتومبيل در حالت 
خاموش باشــد. قبل از روشن كردن سيســتم بهتر است اجازه دهيد 

موتور اتومبيل كمى گرم شود.
ـ مطمئن شــويد لوله تخليه آب اواپراتور مسدود نشده باشد. در اين 
صورت آب جذب شــده توســط اواپراتور به داخل اتاق اتومبيل نشت 

مى كند.

مهارت خودرو
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مهارت

آنچه مى خوانيد

حقوق يك خلبان در عرف بين المللى 
بيــن 10 تــا 12 هــزار دالر در ماه 
اســت، ولى در كشور ما، از آنجا كه 
به صــورت ريالى حقــوق پرداخت 
مي شــود و آن هــم بســتگى بــه 
دارد،  هواپيمايــي  شــركت  هاى 
معموالً بين 3 ميليون تا 10 ميليون 

دريافتى يك خلبان است

نصاب آسانسور

اميد پويا : ايجاد ساختمان ها و آپارتمان هاى انبوه، برج سازى، مجتمع ها 
و مراكز تجارى بزرگ و از طرفى ويژگى هايى نظير تنبلى و كم حوصلگى 
انسان ها در شــرايط كنونى و تسهيل در رفت و آمد، سبب شده است 
كه وســايلى مانند آسانســور به عنوان يكى از ابزار اصلى و ضرورى هر 

ساختمانى مطرح باشد.
از ايــن رو وجود متخصصانى چون نصاب و تعميركار آسانســور كه به 
نصــب، راه اندازى، نگهدارى و تعمير انواع آسانســورها مى پردازند، در 

شرايط كنونى بسيار حياتى و ضرورى است. 
يك فرد شــاغل در اين حوزه مى گويد : افراد شــاغل در اين حوزه، 
مى تواننــد در همه يا يكى از  بخش هاى نصب، تعمير و پشــتيبانى 

(نگهدارى) آسانسور به صورت تخصصى كار كنند.
حســين عبدالهى در ادامــه مى افزايد: امــروزه به صــورت مداوم 
آسانسورهاى جديد و پيشــرفته به بازار عرضه مى شوند كه نصاب و 
تعميركار بايد توانايى نصب و تعمير آن ها را داشته باشد، زيرا هرچه 
نصاب و تعميركار آسانسور از دانش و تجربه بيشترى برخوردار باشد، 

نصب و تعمير آسانسور با ايمنى و اطمينان بيشترى انجام مى شود.
وى تصريح مى كند: قطعات آسانســور به صورت مجزا به محل نصب 
آورده مى شــوند و در آنجــا به هم وصل مى شــوند، بنابر اين نصاب 
آسانســور بايد از توان بدنى خوبى بــراى حمل و اتصال اين قطعات 
برخوردار باشد و نياز به تعادل خوب و كافى، هماهنگى دست و چشم 
و توانايى كار در ارتفاع از جمله موارد ديگرى اســت كه يك نصاب و 

تعمير كار آسانسور بايد از آن ها برخوردار باشد.
او يادآور مى شود: ساعت كارى نصاب و تعميركار آسانسور بستگى به 
نوع كارى كه انجام مى دهد متفاوت مى باشد، زيرا اگر در يك شركت 
يا سازمانى مشغول به فعاليت باشد در ساعت هاى خاصى كه از سوى 
شركت تعيين مى شود بايد به ارائه وظايف بپردازد و در كارخانه توليد 
آسانسور يا در ساختمان مشتريان حضور پيدا كند؛ اما اگر خود فرد به 
نصب و تعمير آسانسور بپردازد بايد به صورت تمام وقت در دسترس 
مشتريان باشد و اگر در كار خود مهارت و تخصص الزم را داشته باشد، 
به راحتى مى تواند فرصت هاى شــغلى و در آمد خوبى پيدا كند، زيرا 
درآمد نصاب ها و تعميركاران آسانسور مانند بسيارى از مشاغل فنى، 
متفاوت اســت و هرچه افراد دانش بــه روز، تجربه، تخصص و تعهد 
بيشــترى در كار خود داشته باشند، مطمئنا درآمدهاى باالترى نيز 

كسب خواهند كرد. 
عبدالهى ادامه مى دهد: از جمله مهارت هايى كه يك فرد شاغل در اين 
حوزه بايد در آن ها تبحر داشته باشد مى توان به مواردى نظير مهارت 
در كارهاى الكتريكى و مكانيكى،آشــنايى با انواع آسانسورها و درك 
نقشه هاى آن ها، توان تصميم گيرى و حل درست و سريع مسايل و 
مشكالت بخصوص در شرايط خاص، مونتاژ قطعات آسانسور و نصب 
آن، بررســى و كنترل منظم چرخ دنده ها، موتورها، ترمزها، درها و 
قفل ها براى اطمينان از امنيت آن، تعويض بخش هاى داخلى آسانسور 
مانند كف پوش، دكمه ها، سيســتم نوردهى و سيستم هاى ارتباطى 
اشاره كرد. وى در پايان مى افزايد: اين شغل را مى توان به صورت كامًال 
تجربى و نزد يك اســتاد ماهر فرا گرفــت و يا اينكه براى فرا گرفتن 
آموزش حرفه در اين شغل، پس از گذراندن سال اول دبيرستان وارد 
شاخه كار و دانش در رشته مربوط شد و تا مقطع كاردانى و كارشناسى 

نيز ادامه تحصيل داد.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس مطرح كرد:
اراده جدى براى اشتغال مهارت آموزان وجود ندارد

رضا طلبى : عضو كميسيون اجتماعى مجلس گفت: اراده اى جدى و 
منسجم براى در اختيار دادن ظرفيت ها و امكانات براى جوانان مهارت 

آموز در كشور وجود ندارد.
دكتر عبدالرضا عزيزى با بيان اين مطلب در ادامه به قدس افزود: يكى 
از داليل افزايش بيكارى نبود امكانات مناســب براى جوانان مهارت 
ديده است . كشــور از حيث وجود اســتعداد و نيروى انسانى ماهر 
مشكلى ندارد، اما متأسفانه انسجام و اراده واحدى براى ايجاد اشتغال 

و در اختيار دادن امكانات براى آن ها وجود ندارد.
عزيزى تصريح كرد:ســازمان آموزش فنــى و حرفه اى فقط وظيفه 
آموزش را برعهده دارد و ســازمان هاى ديگر بايد با منســجم كردن 
ظرفيت هــا و توانمندى هاى خود زمينه و بســتر الزم را براى ايجاد 
اشتغال براى مهارت آموزان فراهم كنند.دكتر عزيزى ادامه داد: جوانان 
مهارت ديده نبايد به حال خودشان رها شوند و هر سازمانى به صورت 
جزيــره اى در اين زمينه فعاليت كند، بلكه براى رفع بيكارى بايد به 
نظام يكپارچه برسيم و قوانين و امكانات مختلفى را كه در قوه مقننه 
و مجريه اســت، در يك راستا قرار دهيم تا مهارت آموزان در جريان 

كاريابى و كار آفرينى با مشكالت و موانع كمترى مواجه شوند.
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مازندران-  در  توريستى  شهرى   -2
عصر  انقالبى  آهنگر  كمر-  تسمه 

ضحاك
 - شكارى  پرندگان  از   - مسطح   -3
چين خوردگى  بزرگ ترين  و  بلندترين 

رشته كوه بزرگ زاگرس
4- سوريه قديم - فقر

 - سايه   - رنگ  سرخ  چاشنى   -5
منتسب به ريه - شرور

6- الهه آفتاب مصر باستان - پيگيرى 
كردن - فرزند فرزند

جان   - شيوع   - چسبنده  حشره   -7
نثار - شهر ارگ

-8 تركيبى از يد - هنر نمايش - تند 
و فورى

9- آزاد و رها - تكرارش صداى خودرو 
زن  - سكه  كودكانه   گويش  در  است 

- خارپشت
زهر  بدون  مارهاى  از  خانواده اى   -10
يافت  استراليا  و  آسيا   ، آفريقا  در  كه 
مى شود- طبيب مخصوص دربار فرعون 

- حرف و ضمير انگليسى
11- حرارت بدن بيمار - توانايى - مرغ 

مى رود! - الفباى موسيقى
12- طاقت فرسا - جاهل

 - فرنگى  - شستن  رفيق شفيق   -13
اشك ها

با  گياهى   - الباب  دق  ابزار   -14
و  بسيار  بريدگى  و  درشت  برگ هاى 
ساقة زيرزمينى كه بيش از 6000 نوع 

از آن وجود دارد - آبادانى
15- ارگان تأمين و توزيع كننده خون 

و فرآورده هاى خونى سالم در ايران 

1- كودك - دايناسور گوشتخوار پرنده
2- خنياگرى - بلبل- از ادات استثنا

3- تخته هاى بزرگ چوبى - عالمت 
دوربرد  موشك  نوعى   - فارسى  جمع 

هدايت شونده
 - گاهنامه   - ميالدى  يازدهم  ماه   -4

خيسى اندك
5- سلطان - كاله انگليسى - شهرى 

متعلق به دوره ساسانى در اصفهان
المپ  در  استفاده  مورد  عنصر   -6

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

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده

6956
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 افقى

 عمودى

روشنايى - باران اندك - صحنه نمايش
7- آموختنى لقمان - رنگى از خانواده 

قرمز - شكوفه درخت گيالس ژاپنى
8- پول كشور اژدها - درس شيرين - 

خسيس خشكش را دارد!
9- امتيازى در ورزش كاراته - بالنگ - 

از انگشتان مشترك دست وپا
10- خاندان - ماه زمستانى! - كثير

 - نيكو  ميوه   - كاشان  توابع  از   -11
دشمنان

خورشتى  گياه   - زغالسنگ  نوعى   -12
- از رشته هاى ورزشى تيمى المپيكى

در  مذهبى  شهرى   - سرزمين   -13
نزديكى تهران  - سرگذشت قدما

 - بددلى    - شيميايى  باردار  ذره   -14
حيله و فريب

حضرت  و  (ص)  اعظم  پيامبر   -15
فاطمه(س) و 12 امام را گويند - انجير 

عرب
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