
اعالم شرايط نقل و انتقال 
فيش هاى حج

فارس:رئيس سازمان حج و زيارت گفت: اعزام حجاج 
از اول مــرداد آغاز و تا 26 مرداد ادامه خواهد داشــت. 
حميد محمدى ادامه داد: اگر بتوانيم هتل هاى بيشترى 
متناسب با استانداردها و شاخص هايى كه در سازمان 
حج و زيارت تعريف شــده را تأمين كنيم، احتمال اين 
وجود دارد كه اولويت هاى بيشترى را براى حج امسال 

فراخوان كنيم. 
حميد محمــدى در خصوص ميزان ســهميه حجاج 
ايرانى يادآور شــد: با تكميل بخش عمــده اى از طرح 
توسعه، طرف سعودى امســال آن 20 درصد را جبران 
كرد از ســويى با تالش هيئت حج جمهورى اسالمى 
ايران موفق شديم ســهميه حج را 35 درصد نسبت به 
سال 94 افزايش دهيم و امسال 86 هزار و 500 نفر به 

حج اعزام مى شوند. 
وى در خصوص قيمت كاروان هاى حج عنوان كرد: ما 
همه تالش خود را بكار برده ايم تا افزايشــى در قيمت 
كاروان هاى حج نسبت به سال 94 نداشته باشيم اما نرخ 
ارز نسبت به سال 94 تغيير كرده و از سوى ديگر بخشى 
از خدمات از جمله حمل و نقل و يا چادرهاى زائران در 
عرفات تغيير كرده كــه مى خواهيم خيمه هاى بهترى 
براى حجاج تهيه شــود كه اين افزايش قيمت به دليل 
افزايش كيفى خدمات خواهد بود.  وى در خصوص نقل 
و انتقال اسناد وديعه   گذارى حج توضيح داد: دارندگان 
اسناد وديعه گذارى اولويت دار حج مى توانند نسبت به 
واگذارى فيش حج خود به ديگران اقدام كنند كه براى 
اين كار الزم است انتقال دهنده و انتقال گيرنده فيش 
حج به يكى از دفاتر زيارتى مجاز سازمان حج و زيارت 
مراجعه كنند و هزينه اين فيــش بر مبناى توافق در 2 
طرف هست و سازمان حج در اين مقوله وارد نمى شود. 
اين فرآيند ايجاد شده تا از حضور دالالن در اين حوزه 
معنوى و ايجاد بازار سياه براى فيش هاى حج جلوگيرى 
شود. محمدى در خصوص از سرگيرى سفرهاى عمره 
توضيح داد: با توجه به حادثه فرودگاه جده، ايران اعزام 
عمره گزاران را متوقف كرد و شرط ما براى از سرگيرى 
عمره مجازات 2 پليس خاطى فرودگاه جده بود كه در 
مذاكرات حج رســما به ما اعالم شد كه اين 2 مامور در 
حال گذراندن دوران محكوميت خود هستند، از اين رو 
شرط ما تأمين شده است. لذا در صورتى كه سعودى در 
حج به تعهدات خود عمل كنند عمره بعد از حج از سر 

گرفته خواهد شد.

ورود نيروى كار به بازار بايد 
كارآمد شود

مهر: على ربيعى در سخنرانى پيش از خطبه هاى 
نماز جمعه ايــن هفته تهران گفــت: روزگارى 
نيازمند 600 هزار شــغل بوديم امــا هم اكنون 
ســاالنه به ايجاد يك ميليون و 200 هزار شغل 
نيازمنديم كه بيشــتر آن ها دانــش آموختگان 
دانشگاه ها هستند. وى به رشد سرمايه گذارى و 
اشتغال اشاره كرد و گفت: برنامه اى ده گانه را آغاز 
كرده ايم كه بتوانيم در آن ها زمينه رشد، توليد و 

اشتغال در كشور را افزايش دهيم.
ربيعى افزود: نيروهــاى كارى به داليل مختلف 
از جمله تأخير در ورود به بازار كار نمى توانند به 
موقع جذب بازار كار شوند و نيازمند اين هستيم 

كه جذب كارگران را به روز و  كارآمد كنيم.
وى خاطر نشان كرد: ما با سياست هاى اقتصادى 
توانستيم طورى عمل كنيم كه مزد بر تورم پيشى 
بگيرد و توانســتيم 10 ميليون حاشــيه نشين 
شهرى را كه از خدمات درمانى محروم بودند به 

دفترچه هاى درمانى مجهز كنيم.

ارائه خدمات فيزيوتراپى در 
مهدهاى كودك و خانه هاى 

سالمندان 
مهر: رئيس انجمن فيزيوتراپى ايران، گفت: همه 
مهدهاى كودك و خانه هاى سالمندان بهزيستى 
جهت پيشگيرى از اختالالت اسكلتى و عضالنى از 
خدمات فيزيوتراپى بهره مند مى شوند. محمدعلى 
محســنى بندپى گفت: بر اســاس تفاهم نامه اى 
با ســازمان بهزيســتى، همه مهدهاى كودك و 
خانه هاى ســالمندان زيرمجموعه اين سازمان 
براى پيشگيرى از اختالالت اسكلتى و عضالنى از 

خدمات فيزيوتراپى بهره مند مى شوند.

نصب «كدرهگيرى سيگار» 
بازهم به تعويق افتاد 

تســنيم: در حالى كه قــرار بود از اســفند 
95 نصــب كدرهگيرى بر محصــوالت دخانى 
اجرايى شــود وزارت صنعت هنوز نتوانســته 
توليدكننــدگان و واردكننــدگان را مجاب به 
اجراى اين طــرح كند و به گفته ســخنگوى 
ســتاد مبارزه با قاچاق كاال سال گذشته 380 
ميليون دالر ســيگار قاچاق وارد كشــور شد. 
قاســم خورشــيدى در پاســخ به چرايى اين 
عقب افتادگى در عمل به برنامه ريزى هاى انجام 
شده در اين حوزه گفت: متأســفانه مسئوالن 
امر عنوان كرده اند كه هــم كارخانه هاى توليد 
سيگار داخلى و هم كارخانجات خارج از كشور 
كه محصــوالت دخانــى را براى بــازار ايران 
توليد مى كنند، با مشــكالت ســخت افزارى 
براى نصــب كدرهگيــرى و شناســه مواجه 
هستند و اين مشكالت باعث تاخير در اجراى 
برنامه ريزى هاى انجام شده در اين حوزه است.
خورشــيدى اضافه كرد: اين انتظــار از وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت وجــود دارد تا هرچه 
سريعتر نسبت به اجراى اين توافقنامه و شناسه دار 
كردن و ثبت كدرهگيرى براى محصوالت دخانى 

و سيگار اقدام كند.

هفته بيست و نهم ليگ 
سهميه و سقوط؛ پاى جوانمردى در 

ميان است

ورزش/  رضا مهاجرى و شاگردانش بعد از5 
برد پى در پى به تراكتورسازى و پرسپوليس 
باختند، تيم هايى كه در ليگ شانزدهم مدعى 

اول بودند و حاال آن ها بار ديگر...

خط قرمز/  پســر جوانى كه متهم است با 
همدســتى دو نفر از دوســتانش، دختر و 
زن جوانــى را ربوده و آن هــا را هدف آزار و 

اذيت هاى شيطانى قرار داده اند...

1214
جانيان متجاوز در پرايد شيشه 

دودى محكوم شدند

پاسداشت كرامت يقه آبى ها
هفته گراميداشت كارگر مجالى است تا به بهانه گنجاندن 
اين نام در تقويم رسمى  ، ســهم غير قابل انكار كارگران 
ســختكوش در به گردش درآوردن چرخ اقتصاد كشور و 
اهميت يافتن اشتغال عارى از فساد، مطمح نظر مسئوالن 

قرار گيرد.
بدون ترديد جامعه اى كه در آن يقه سفيدها سوداى كسب 
قدرت و تحصيلكردگان جوان آن جــدا از تخصص و تبّحر، 
رؤياى راه يكساله را يك شبه پيمودن در ذهن مى پرورانند، 

صداى يقه آبى ها را به دشوارى مى توان شنيد.
هفته گراميداشــت كارگر، فرصتى اســت تا اذهان بيدار و 
چشــمان بيناى جامعه ضمن تأكيد بر منزلــت كار و به رخ 
كشيدن دستان پر پينه و نگاه خسته كارگران به جماعت كاخ 
نشين جدا از محنت و تكيه داده بر دستمزدهاى نجومى، براى 

كاستن از آالم كهنه كارگران اهتمام ورزند. 
ضرورت تغيير نگاه جامعه مصرف گرا و خمار اقتصاد نفتى به 
جامعه اى پويا، مولد و سرشار از نشاط اقتصادى مستلزم رواج 

تفكر كار و اهميت جايگاه كارگران است.
چنانچه رهبر معظم انقالب در اهميت و ضرورت اين مهم 
مى فرماينــد: «تبديل تالش و كار بــه گفتمان در فضاى 
عمومى، يكى از كارهاى اساســى در زمينه اقتصاد است، 
كار بــاارزش در مجموعه كار روزانه كه بايد زياد باشــد و 
كاهشــش يك عيب بزرگ است؛ ســعى كنيم تنبلى را، 
بيكارگى را، بى اعتنائى به كار را در چشــم مردم به شكل 
درســتى موهون كنيم؛ يعنى بيكارگى بايد موهون بشود؛ 

كار بايد ارزش بشود.» 1
از منظر ايشــان «اگر ارزش كارگر در جامعه فهميده شود، 
همه كسانى كه از هر كدام از مواهب جامعه برخوردارند، خود 

را مديون كارگر مى دانند.»2
و به اعتبار همين مهم است كه «در نظام ارزشى اسالم، پولدار 
بودن اصًال ارزش نيست؛ حّتى بسيارى از خصوصيات نفسانى، 
جزو ارزش ها به حســاب نمى آيد؛ اما كارگر بودن - ولو براى 
خودش كار كند- يك ارزش اســت، به همين خاطر، رسول 

اكرم(ص) دست كارگر را بوسيد.»3
فســاد ادارى، اشــباع بازار از توليدات بى كيفيت خارجى و 
ســرانجام تعطيلى واحدهاى توليدى برآيند اجتناب ناپذير  
غفلت از ارزش كار و ناديده انگاشتن نيازهاى نخست جامعه 

كارگرى و كرامت آن هاست.
دولتمردانى كه كارگرى را حرفه اى شرافتمندانه مى دانند و 
به كرامت كارگر و جايگاه فاخر وى مى انديشند، ضمن تحقق 
شرايط ارتقاى شــغلى وى و فراهم آوردن ابزار كار و توليد، 
سطح معيشت آن ها را در مرتبه اى تعريف مى كنند كه نياز به 

حداقل ها سطح كرامت اينان را تهديد نكند. 
دولت كار ضمن اعتبار بخشيدن به جايگاه كارگران مى كوشد 
از توان و ظرفيت هاى بالقوه كشــور و تحليل و آمايش  وضع 
جغرافيايى عالوه بر هموار ســاختن راه ســرمايه گذارى و 
آموزش جوانان جوياى كار و فرصت هاى اشــتغال را فراهم 

سازد.
در دولت كار محور، دولتمردان بــا پذيرش نقش جوانان 
در ميدان مديريت توليد،   بى آنكه خود را مسحور تعلقات 
جناحى و بازى هاى سياسى ســازند، از هر فرصتى براى 
تعميق كرامت كارگــران و گره گشــايى از زندگى مردم 

استفاده مى كنند.
 پى نوشت:

1- بيانات :در جمع كارگران1394/06/04
2- بيانات در جمع معلمان و كارگران1383/02/12

3- بيانات در جمع كارگران: 1368/04/05
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رئيس مركز سنجش آموزش و پرورش خبر داد
تأثير 30 درصدى سوابق تحصيلى دانش آموزان

 در كنكور
فارس: رئيس مركز ســنجش 
آموزش و پــرورش گفت: ميزان 
تأثير سوابق تحصيلى در كنكور 
ســال جارى، در مجمــوع 30 

درصد است. 
عبدالرســول عمــادى اظهــار 
داشت: امسال ميزان تأثير سوابق 
تحصيلى در كنكور در مجموع 30 
درصد است كه 25 درصد مربوط 

به پايه سوم متوسطه و 5 درصد مربوط به دروس پايه پيش دانشگاهى است. وى در خصوص «سامانه 
فارغ التحصيالن»، گفت: در گذشته نمرات و كارنامه دانش آموزانى كه ديپلم مى گيرند و فارغ التحصيل 
مى شدند، به صورت دستى صادر مى شــد و اين نمرات از طريق سامانه روى كارنامه ثبت نمى شد. 
عمادى افزود: در حال حاضر سامانه اى به نام «فاينال» مربوط به امتحانات نهايى وجود دارد و نمرات 
از اين طريق، به سامانه فارغ التحصيالن انتقال پيدا مى كند و كارنامه صادر مى شود. وى در توضيح 
وضعيت اين سامانه تصريح كرد: مزيت اين روش اين است كه دخالت عامل انسانى در صدور كارنامه 

كاهش مى يابد و اشتباهات و خطاها از بين مى رود.

وعده مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى 
افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى باالتر از 

نرخ تورم 
ايســنا:مديرعامل ســازمان 
تأمين اجتماعــى گفت: حقوق 
بازنشســتگان تأمين اجتماعى 
در ســال 96 باالتر از نــرخ تورم 
افزايــش يافته و از ارديبهشــت 
ماه بــه آنان پرداخت مى شــود. 
ســيد تقى نوربخش افزود: طى 
سه سال گذشته هر سال شاهد 
افزايش مستمرى بازنشستگان 

بيش از نرخ تورم بوده ايم و با اقدامات صورت گرفته بخشى از عقب ماندگى هاى سال هاى قبل جبران 
شده است، اما هنوز تا رفع مشكالت بازنشستگان و پرداخت حقوق مناسب به آنان فاصله داريم. وى با 
اشاره به تصويب شرايط مناسب براى پرداخت بدهى دولت به سازمان تأمين اجتماعى در برنامه ششم 
توسعه گفت: با پرداخت بدهى دولت به تأمين اجتماعى، امكان تأمين منابع براى همسان سازى حقوق 
بازنشستگان فراهم مى شود. وى در ادامه به اقدامات گسترده صورت گرفته در اين سازمان براى ارتقاى 
خدمات درمانى پرداخت و گفت: هزينه درمان بيمه شدگان و بازنشستگان تأمين اجتماعى از 7000 

ميليارد تومان در سال 92 به 19000 ميليارد تومان در سال 95 رسيد.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس:
وزارت كشور هيچ برنامه اى براى ساماندهى

 اتباع غيرمجاز  ندارد
خانــه ملت: علــى كرد 
عضو كميســيون اجتماعى 
مجلس شــوراى اســالمى 
تباع  نونــى ا ز تردد غيرقا ا
د  نتقا نه بــه كشــور ا بيگا
يران بر  كرد. وى گفــت: ا
نى،  نســا حســب وظيفه ا
دينــى، مهمــان نوازى و 
رى با كشــورهاى  ا همجو

ن  كســتا پا و  ن  نســتا فغا ا
ساليان زيادى اســت كه پذيراى مهاجران اين كشورها در شــهرهاى شرقى 

كشور به ويژه سيســتان و بلوچستان است. 
وى با يادآورى اينكه تردد غيرقانونى اتباع بيگانه به كشور امنيت، بهداشت و سالمت كشور 
را در معرض تهديد قرار خواهد داد بر ضرورت تقويت مرزهاى كشور تأكيد كرد و گفت: 
مرزبانى بايد از ورود هر گونه اتباع بيگانه به كشور جلوگيرى كرده و وزارت كشور نسبت 

به تقويت مرزها اقدام كند.

گروه جامعه- على پــور: بتازگى در فضــاى مجازى 
دستورعملى از سوى مدير عامل سازمان تأمين اجتماعى، 
دكتر تقى نوربخش منتشر شــده كه تأكيد دارد «با عنايت 
به ضرورت مديريت منابع انسانى در پيشبرد اهداف سازمان 
و لزوم نگهداشت نيروهاى تخصصى و با تجربه در راستاى 
ارتقا سطح كيفيت خدمات درمانى و افزايش رضايتمندى 
مراجعين و بيمه شدگان محترم و با توجه به وجود مشكالت 
جذب نيروهاى درمانى كار آمد در حوزه بهداشت و درمان 
كشــور كه امكان جايگزينى نيروهاى خروجى را در حال 
حاضر دچار چالش نموده اســت، بنابراين ضرورى اســت 
مديريت درمان استان، صرفاً نسبت به ارسال درخواست هاى 
بازنشستگى كادر پرستارى با استفاده از قانون مشاغل سخت 

وزيان آور با سنوات خدمتى حداقل 25 سال اقدام نمايد.»
محمود عميدى ، عضو شــوراى مركزى خانه پرســتار با 

تأكيد براين كه دستورعمل يادشــده با نص صريح قانون 
بازنشستگى مشــاغل ســخت و زيان آور مغايرت دارد، به 
خبرنگار ما مى گويد: پرستاران سازمان تأمين اجتماعى كه 
به طور صريح موردنظر اين دستورعمل هستند، تابع قوانين 
اين مجموعه به شــمار مى آيند. چنانكه در ماده 59 قانون 
پنجم توسعه نيز ذكرشــده كه فعاالن اين حوزه جزو قانون 
كار مى باشــند. به اين ترتيب بنا بر ماده 56 قانون مشاغل 
سخت و زيان آور هر ســال خدمت كاركنان يك و نيم برابر 
محاسبه مى شود. همچنين مفاد قانونى و اسناد متعددى بر 
سخت و زيان آور بودن حرفه پرستارى تأكيد دارد به طورى 
كه حكم ديوان عدالت ادارى درباره آن وجود دارد و در قانون 
بهره ورى كه مصوب مجلس شــوراى اسالمى است به اين 
مقوله اشاره شده است. همچنين موضوع يادشده در آيين 
نامه اجرايى قانون بهره ورى و مصوبات دولت هاى متعدد به 

تصويب رسيده است. 
معاون پشــتيبانى ســازمان نظام پرســتارى خاطرنشان 
مى كند: نمى دانم اختيــارات مديرعاملى اقتضا مى كند كه 
چنين دســتورعملى را كه مغاير قانون اســت، صادر كند. 
البته با توجه به بررسى هاى انجام شــده هنوز اين مسئله 
به مراكز استان ها ابالغ نشده، اما از زمانى كه اين قضيه در 
فضاى مجازى منتشر شده به دغدغه افزون ترى براى جامعه 
پرستارى بدل شده است. به هرروى گرچه حرفه پرستارى 
به ذات شغل طاقت فرسايى در تمام جهان به شمار مى آيد 

اما فشارهاى اين حرفه در كشــور ما صد چندان است؛ چرا 
كه استانداردهاى آن در كشــور رعايت نمى شود، چنانكه 
دربيمارستان هاى تابع سازمان تأمين اجتماعى پرستاران 
ناگزير به تحمل فشارهاى متعددى هستند . به طورى كه 
در بيمارستان هاى كالنشهر تهران كه به طور معمول بايد از 
وضعيت بهترى نسبت به مراكز درمانى شهرستان ها ومناطق 
دور دست تر برخوردار باشد، شاهديم كه مراقبت 40 بيمار 

برعهده تنها يك پرستار است. 
عميدى تأكيــد مى كند: چنان فشــار كار بر پرســتاران 
ما مشــهود اســت كه اگر همين امروز بگويند پرستاران 
مى توانند با 10 سال سابقه خدمت و 10 روز حقوق تقاضاى 
بازنشستگى بدهند، بيشتر بانوان پرستار براى اين مسئله 
اقدام خواهند كرد؛ چراكه درســال هاى اخير با بازنشسته 
شدن نيروها، پرسنلى جايگزين نمى شود و حتى مرخصى 
گرفتن به دليل تعداد اندك پرســتاران با دشوارى صورت 
مى گيرد. به اعتقاد من اگر در كشور پرستارى جزو مشاغل 
سخت و زيان آور است در بيمارســتان هاى سازمان تأمين 
اجتماعى اين دشوراى ها را بايد با ضريب سه و چهار برابرى 

احتساب كرد.
اين عضو شــوراى مركزى خانه پرســتار ادامــه مى دهد: 
در گذشــته دريافتى هاى ايــن حرفه در ســازمان تأمين 
اجتماعى با وجود ســختى كار قابل قبول بود اما با اجراى 
طرح تحول نظام ســالمت در همان روزهاى ابتداى اجراى 
اين قانون؛ تعرفه هاى پزشــكان به طور متوســط سه برابر 
شــد  و دريافت هاى اين قشــر نيز به همان ميزان افزايش 
يافت، اما قرار بود دريافتى هاى پرستاران نيز اضافه شود كه 
انجام نشد.درحالى كه مســئوليت هاى مضاعفى را برعهده 

آن ها گذاشتند. 
عميدى همچنين مى گويد: تمام اين مســائل باعث شده 
جامعه پرســتارى از عملكرد ســازمان تأميــن اجتماعى 
ناخشنود باشــد، درحالى كه با توجه به سوابق، باورمندى 
متعهدانه و البته قانون مدارى دكتر نوربخش انتظار جامعه 
پرســتارى اين است كه بيشــتر به اين قشــر توجه شود. 
همچنين تعجب آور اســت كه چنين دستورعملى از سوى 
مديرعامل ســازمان تأمين اجتماعى مبنــى عدم اجراى 

قانون صادر شود.

دستور العمل عجيب سازمان تامين اجتماعى
انتقاد سازمان نظام پرستارى از نقض قانون بازنشستگى پرستاران

  گروه جامعــه/ محمود مصدق     از مدرســه 
به عنــوان يكــى از تأثيرگذارتريــن محيط ها بر 
شــخصيت هر فرد در دوران كودكى، نوجوانى و 
جوانى ياد مى شــود. محيطى كه به نظر مى رسد 
اين روزها براى برخى از دانش آموزان ما مخاطره 
آميز شــده اســت. شكســت تحصيلى، اعتياد و 
رفتارهاى خشــونت آميــز تنها تعــدادى از اين 
مخاطرات هســتند كه اگر كنترل نشوند، طولى 
نمى كشــد كه آثار منفى آن ها را خواهيم ديد. از 
اين رو ضرورت پيشــگيرى از اين رفتارهاى ضد 
اجتماعى بر كسى پوشــيده نيست؛ ضرورتى كه 
موجب شد اين بار متوليان امر اجراى طرح «نظام 
مراقبت هاى اجتماعى دانش آموزى» را در دستور 
كار خود قرار دهند. طرحى كه دكتر مهدى اميرى 
اصفهانى، قائم مقام معاونت اجتماعى پيشگيرى 
از جرم قوه قضائيه معتقد است نگاه علمى ترى به 
موضوع رفتارهاى ضد اجتماعى در مدارس دارد و 

به كاهش چنين رفتارهايى منجر مى شود. 

* طرح پيشگيرى از آســيب هاى اجتماعى 
در مدارس كه با عنــوان «نظام مراقبت هاى 
اجتماعى از دانش آموز» مطرح شده به دنبال 

چيست؟
اگــر مى خواهيم بــراى كاهــش ناهنجارى هاى 
اجتماعى و رفتارى در جامعه كارى انجام دهيم و 
يك كار مبنايى اتفــاق بيفتد، اين موضوع بايد در 
حوزه رشدمدار انجام گيرد؛ چون اين حوزه مربوط 
به دوره قبل از دبستان تا چهار سال بعد مى شود 
كه شخصيت فرد شكل مى گيرد. در اين دوره است 
كه هر رفتارى كه در وجود فرد نهادينه شــود در 
آينده استمرار پيدا مى كند.در واقع اين دوره مثل 
حكاكى روى يك ســنگ است. اين موضوع سبب 
شــده تا توجه ويژه اى به اين دوره داشته باشيم و 
سراغ كســانى برويم كه در اين دوره سنى- 6 تا 
18 سال - هستند و به طور طبيعى نرخ رفتارهاى 
ناهنجار در بين آن ها زياد اســت كه اين موضوع 
مختص به ايران نيســت و شــامل همــه جوامع 
انسانى مى باشد. بنابراين دغدغه هايى كه از چند 
وقت پيش در مدارس شكل گرفته است، ما را به 
اين ســمت برد كه بياييم در همان مسير طراحى 
شده تربيت وارد شويم و احياناً اگر نقطه يا مسير 
نامناسبى در حال شكل گرفتن است همان جا آن 
را اصالح كنيم تا بعدها شــاهد رفتارهاى ناهنجار 

در شخصيت جوان نباشيم.
بنابراين طرح نظــام مراقبت دانــش آموزى كه به 
اختصــار نماد خوانده مى شــود به منظــور اعمال 
فعاليت هاى پيشگيرانه در مدارس در دستور اجرا قرار 
گرفته است. در واقع بر اساس اين طرح دانش آموزانى 
كه بيشتر در معرض خطر هستند و يا ريسك پذيرى 
بيشــترى براى ارتكاب جرم دارند به طريق كامًال 
علمى شناسايى مى شــوند و با استفاده از نظام هاى 
علمى مددكارى، روان شناسى و جامعه شناسى نقاط 
خطر پذيرى آن ها احصا شده و متناسب با هر يك از 
آن ها روش تربيتى مناســب اجرا مى شود تا مسير 

اصالح را بگذرانند.

*در گذشــته،مدارس براى پيشگيرى از 
رفتارهاى نامناسب اقدام به تفتيش 

لوازم دانش آموزان مى كردند، آيا 
طرح نماد جلوه اى از آن اســت و 

از اين پس ظاهر و لوازم 
دانش آمــوزان بويژه 
در مقطــع راهنمايى و 
دبيرستان مورد بازديد 

قرار مى گيرد؟
خير. اصًال طرح نماد به دنبال 
مچ گيــرى دانش آموزان يا 
ايجاد مشــكل بــراى آن ها 
نيســت.در واقع بر اســاس 
اين نظام ســعى مى شــود 
شــخصيت دانش آمــوز با 
اســتفاده از كارشناسان و 
متخصصان علوم رفتارى به 
صورت كامًال علمى و صحيح 
شكل بگيرد تا در آينده دچار 

مشكل نشوند. 
* مجريان طرح نماد چه كسانى هستند و آيا 
آموزش هاى الزم را ديده اند تا به جاى درمان 

زخم نمك پاش زخم نباشند؟ 
اجراى اين طرح با وزارت آموزش و پرورش است، 
اما 9 دســتگاه ديگر از جمله وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشكى، وزارت كار، تعاون و رفاه 
اجتماعى، بهزيســتى، كميته امداد، ستاد فرمان 
امام(ره) و سازمان برنامه و بودجه در زمينه هاى 
برنامه هاى پشــتيبانى و مالى مسئوليت دارند با 
وزارت آموزش و پرورش همــكارى مى كنند كه 
براى اين منظور نيز هماهنگى هــاى الزم انجام 
شده تا هر دســتگاهى با انجام درست وظيفه اش 

به كمك نظام تعليم و تربيت كشــور بيايد. 
بنابر اين كســانى كه در اين عرصه كار 
مى  كنند حتمــاً آموزش هاى علمى و 
فنى را مى گذرانند و بعد وارد مدارس 
مى شــوند.ضمن اين كه 
اجراى طرح به صورت گام 
بــه گام خواهد بود؛ يعنى 
در ابتدا به عنوان پايلوت 
در تعــدادى از مــدارس 
اجرا مى شــود كــه اگر 
نتيجه اش مثبت باشد در 
ديگر مدارس كشور اجرا 

خواهد شد. 
* قوه قضائيه و معاونت 
اجتماعى و پيشگيرى 
دســتگاه قضايى چه 

نقشى در آن دارد؟ 
بر اســاس بند پنجم اصل 
اساســى  قانــون   156
پيشــگيرى از جرم يكى از 
وظايف پنجگانه قوه قضائيه است؛ يعنى طبق اصل 
ياد شده اين دستگاه در اجراى برنامه هاى پيشگيرانه 
از جرم نقش هماهنگى و راهبرى را بين دستگاه هاى 
مسئول و مرتبط با موضوعات آسيب هاى اجتماعى و 

جرايم عهده دار است. 
عالوه برايــن طبق قانون پيشــگيرى از وقوع جرم 
مصوب ســال 94، معاونت اجتماعى و پيشگيرى از 
جرم قوه قضائيه مكلف به ايجاد هماهنگى، همگرايى، 
انسجام و تقسيم كار بين دســتگاه هاى مسئول و 
نظارت بر اجراى برنامه هاى ملى پيشــگيرانه است. 
ضمن اينكه بايــد نتيجه اجــراى برنامه ها را براى 
گرفتن تصميم به شــوراى عالى پيشگيرى از جرم 

گزارش كند. 
عالوه بر موارد ياد شده بر اساس قانون برنامه پنجم 
وششم توسعه مسئوليت هايى در ارتباط با پيشگيرى 
از وقوع جرم براى قوه قضائيه تعريف شده و معاونت 
اجتماعى پيشگيرى از جرم اين دستگاه مكلف شده 
تا برنامه جامع كاهش آسيب هاى اجتماعى را براى 

طول برنامه توسعه تدوين كند. 
بنابرايــن ورود دســتگاه قضايى به طــرح «نظام 
مراقبت هاى اجتماعــى از دانش آمــوزان» از باب 
وظيفه ذاتى  اســت. به عبارتى نقــش آفرينى قوه 
قضائيه در طرح ياد شده با ايجاد هماهنگى، تقسيم 
كار، انسجام بين دستگاه هاى مسئول وارائه گزارش 
نتيجه كار به شــوراى عالى پيشگيرى از وقوع جرم 

صورت مى گيرد. 
*بحث ضمانت اجرايى هم مطرح است. خيلى 
از پروژه ها روى كاغذ مى آيند اما ضمانتى براى 

اجراى آن ها وجود ندارد؟ 
براى اجراى طرح ياد شده ســال گذشته يك سند 
ائتالفى تنظيم شده كه به امضاى مقام هاى 9 دستگاه 
مسئول رســيده اســت و همه آن ها نيز به اجراى 
تعهداتشان پايبند هستند. ضمن اينكه گزارش هايى 
كه از جلساتشان ارائه مى شود، انصافاً نشان از اهتمام 
آن ها به اجراى اين طــرح دارد و اين خود بهترين 

ضمانت اجراست. 
*يكى از مســائلى كه اجراى كامل خيلى از 
پروژه ها در كشــورمان را با مشكل مواجه 
مى كند، نبود و يا كمبود اعتبارات است،فكر 
نمى كنيد طرح نماد هم دچار اين مشكل شود؟
فكر نمى كنــم از اين لحاظ دچار مشــكل خاصى 
شود؛ چرا كه براى اجراى اين طرح در قانون بودجه 
سال 96 رديف منظور شده اســت كه البته رقم آن 

يادم نيست.

نظام مراقبت هاى اجتماعى دانش آموزى در گفت و گو با يك مقام قضايى 

دنبال مچ گيرى  از دانش آموزان نيستيم

*در گذشــته،مدارس براى پيشگيرى از 
رفتارهاى نامناسب اقدام به تفتيش 

لوازم دانش آموزان مى كردند، آيا 
طرح نماد جلوه اى از آن اســت و 

به كمك نظام تعليم و تربيت كشــور بيايد. 
بنابر اين كســانى كه در اين عرصه كار 
مى  كنند حتمــاً آموزش هاى علمى و 

ورود دســتگاه قضايــى بــه طــرح 
«نظــام مراقبت هــاى اجتماعــى از 
دانش آموزان» از بــاب وظيفه ذاتى  

است.
 به عبارتى نقش آفرينى قوه قضائيه 
در طرح ياد شده با ايجاد هماهنگى، 
تقسيم كار، انسجام بين دستگاه هاى 
مسئول وارائه گزارش نتيجه كار به 
شوراى عالى پيشگيرى از وقوع جرم 

صورت مى گيرد

برش
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فرهنگ

يادداشت

خبر

احوال خراب سليمان داراب  

تشريح برنامه هاى ايتاليا به عنوان ميهمان ويژه 
نمايشگاه تهران 

 فرهنگ/ كامران شرفشاهى   با جمعى از دوستان اهل قلم عازم 
مراسم سالگرد درگذشت زنده ياد دكتر غالمرضا رحمدل شرفشادهى، 
شــاعر و پژوهشــگر ارجمند معاصر گيالنى، بوديم. از آنجا كه تا زمان 
برگزارى مراســم هنوز فرصتى باقى بود، تصميم گرفتيم تا سرى بزنيم 
به گورستان محله سليمان داراب رشت كه ميرزا كوچك خان جنگلى و 
جمعى از مشاهير و مفاخر بزرگ گيالن همانند شيون فومنى و نصرت 

رحمانى  در آنجا به خاك سپرده شده اند. 
در خلوت حوالى عصر پرسان پرسان به گورستان رسيديم. تغيير چندانى 
با گذشته ديده نمى شد و شايد نسبت به قبل كمى شلوغ تر و نامنظم تر 
به نظر مى رسيد. مزار ميرزا كوچك خان به سبب بناى يادبودى كه با الهام 
از معمارى بومى بر فراز آن ساخته اند، در نگاه اول هر بيننده اى را به خود 
جلب مى كند. اما از آنجا كه فضاسازى مناسبى در محوطه اين بنا وجود 
ندارد، همانند وصله ناجورى در دل اين گورستان كهن خودنمايى مى كند 
و انگار با زبان بى زبانى گاليه ها دارد از اين همه كوتاهى و كج سليقگى. در 
حالى كه با دوستان اهل قلم بر مزار ميرزا فاتحه مى خوانديم، اين مسئله 
مطرح بود كه چرا با توجه به شأن و مرتبه ميرزا و ديگر بزرگانى كه در 
كنار او آرميده اند، به اين مكان كه بازديدكنندگان فراوانى دارد و امروزه 
به يكى از نقاط جلب و جذب گردشــگران در رشت مبدل شده است، 

رسيدگى و توجهى نمى شود؟ 
اين پرسش ذهن ســوز تنها مختص به دوستان همراه نبود بلكه اهالى 
رشت نيز از اوضاع نابسامان اين گورستان دل خوشى نداشتند و حيران 
بودند كه چرا از سوى نهادهاى مسئول اقدامى براى ساماندهى آبرومندانه 
آنجا صورت نمى پذيرد؛ هرچند كه ظاهراً مسئوالن محلى بارها در اين 

زمينه وعده و وعيدها داده اند! 
جــاى دريغ دارد كه گفته شــود به جز مزار شــيون فومنى كه يكى از 
نامدارترين شاعران معاصر گيالن است و مخصوصاً اشعار گيلكى او ورد 
زبان مردم اين ديار اســت، مزار ديگر شاعران، نويسندگان، پژوهندگان 
و رجال گيالن چندان مشــخصه اى نــدارد. به جز تنديســى از ميرزا 
كوچك خان، از هيچ يك از مشاهيرى كه در اين گورستان مدفون هستند، 
تنديس ديگرى به چشم نمى آيد. در حاشيه گورستان از درختكارى يا هر 
چيز ديگرى كه نشانه اى از ذوق در آن باشد، خبرى نيست. در كنار اين 
همه پريشانى، حتى بروشور راهنمايى كه زحمت بازديدكنندگان را براى 
آشنايى با اين مكان و يافتن مزار فرهيختگان سهل تر كند نيز وجود ندارد. 
اوضاع ناگوار اين گورســتان نام آشنا و بى مهرى هايى كه بر سر فرزانگان 
نامدار خطه گيالن و ايران زمين در آنجا رفته است، بى شك مدل و دليل 
روشن و واضحى است از ميزان درايت و وظيفه شناسى مسئوالنى كه اين 
همه سال  در رخوت و بى ثمرى، تنها هنرشان استفاده از حقوق و مزايايى 

است كه براى بى عملى و فرصت سوزى دريافت كرده اند.

ستاد خبرى نمايشگاه كتاب تهران: رايزن فرهنگى ايتاليا با اشاره 
به حضور هيئتى 32 نفره متشكل از اهالى نشر و فرهنگ ايتاليا در ايام 
برگزارى نمايشگاه بين المللى كتاب تهران، گفت: اين گروه برنامه هاى 

متنوع فرهنگى را در نمايشگاه تهران اجرا خواهند كرد. 
پروفســوركارلو چرتى گفــت: در ميان چهره هــاى ايتاليايِى حاضر در 
نمايشگاه تهران مى توان به والرى ماگرلى شاعر و مترجم و منتقد ادبى،  
ماركو كارلو پاستونزى، كلينا جيا مازوكو، ميشال مورجيا، مارسلو نارديس، 
اوگو اورنزو نوولى، الســاندرو باربرو، ميشل ســرا ارانتى، بئاتريس ماريا 

ماسينى و جيانى بيانديلو به عنوان نويسنده اشاره كرد. 
وى اظهار كرد: آلفرى لورنزون رئيس اتحاديه ناشــران ايتاليا و برخى از 
اعضاى اتحاديه به همراه رســانا رومو مديركل كتابخانه ها و مؤسسات 
وزارت فرهنگ ايتاليا و نيز نمايندگان مؤسســات نشــر «موندادورى»، 
«سابينا»، «پونته» و «گوئرا» نيز در نمايشگاه بين المللى كتاب تهران حضور 
خواهند داشت. گوئيدو لوئيجى آنتونيو اسكارابوتولو، تصويرگر ايتاليايى، 
نيز ميهمان ايران خواهد بود.  چرتى افزود: در ادامه برنامه هاى فرهنگى 
ايتاليا، روز 4 ماه مى در باغ نگارستان با همكارى دانشگاه تهران، سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اســالمى، دايره المعارف ايتاليا و وزارت امور خارجه 
ايتاليا، دومين دور گفت و گوى فرهنگى بين ايران و اروپا برگزار مى شود. 

 در نشست تخصصى وزراى امور زنان كشورهاى اسالمى بيان شد 

توسعه پايدار كشورهاى اسالمى در گرو  پايدارى نهاد خانواده

ايسنا: هاروكى موراكامى 
نويسنده سرشناس ژاپنى 
را  ترجمه  نشســتى،  در 
براى خود «يك سرگرمى» 

تلقى كرد. 
موراكامى كه مشهورترين 
نويســنده حــال حاضر 
ژاپــن به حســاب مى آيد، يك مترجــم حرفه اى 
هم هســت. او در نشســتى كه به مناسبت انتشار 
كتاب جديد غيرداســتانى اش در ژاپن برگزار شده 
بود، درباره ترجمه و حســى كه به اين حرفه دارد، 
صحبت كرده اســت. نويسنده «كافكا در كرانه» در 
خالل سخنانش ترجمه كردن را «وادى سرگرمى و 
عالقه مندى»هايش خواند و گفت: به خودم مى آيم 
و مى بينــم دارم مدام ترجمه مى كنم. براى افرادى 
كه در كار خلق كردن هســتند، محدودشــدن به 
يك سيستم ثابت ترسناك است. ترجمه مثل يك 
پنجرة بازِ رو به بيرون است. وى كار ترجمه را از سال 
1981 شروع كرد و تاكنون حدود 70 اثر ترجمه از 

او منتشر شده است. 

 ترجمه به مثابه يك سرگرمى 

ايرنا: ســخنگوى سى امين 
كتاب  بين المللى  نمايشگاه 
تهران گفت: نمايشگاه كتاب 
تهران به پشــتوانه 30 دوره 
برگزارى، اكنــون به رويداد 
تخصصى اقتصاد كتاب و نشر 
تبديل شــده است. همايون 
اميرزاده گفت: نمايشــگاه كتاب تهران در مدت 30 سال 
برگزارى به ســمت تخصصى شدن پيش رفته و حضور و 
بروز حوزه هاى تخصصى كتاب در آن ملموس تر شــده 
اســت. در سال هاى گذشته نمايشگاه كتاب تهران محل 
تجميع اتفاقات متنوع فرهنگى بود اما اكنون محورى بودن 
كتاب، اســاس برگزارى نمايشگاه است. وى افزود: محل 
روييدن نمايشــگاه هايى مانند مطبوعات، قرآن، چاپ و 
غيره كه در طول ســال برگزار مى شود، نمايشگاه كتاب 
تهران اســت و در واقع اين رويداد به نمايشگاه تخصصى 
اقتصاد نشر و كتاب تبديل شده است. ديپلماسى فرهنگى 
نيز با برگزارى اين نمايشگاه رشد مناسب داشته و امروزه 
بسيارى از كشورها عالقه مندند كه فرهنگ خود را از زاويه 

نمايشگاه كتاب تهران به دنيا نشان دهند. 

نمايشگاه كتاب، رويداد  اقتصاد  نشر 

ايرنا: دبير شوراى فرهنگ 
تأكيد  عمومــى كشــور 
كرد: نبود اطالعات كافى 
برخــى  مــوازى كارى  و 
تصميم گيرى  دستگاه ها، 
در حوزه فرهنگ كشور را با 
مشكل مواجه كرده است. 
حجت االسالم والمسلمين سيدحسين شاهمرادى 
افزود: به همين دليل شوراى فرهنگ عمومى كشور 
تأسيس مركزى براى رصد مسائل فرهنگى استان ها 
را تصويب كرده است. اين رصدخانه ها كه چشمان 
تيزبين استان ها براى آسيب شناسى حوزه فرهنگ 
هســتند، با رصد مشــكالت فرهنگى و جمع آورى 
اطالعــات الزم، دســتگاه هاى متولــى فرهنگ را 
بــراى اتخاذ تصميم هاى صحيح در اين حوزه يارى 
مى دهند. وى با بيان اينكه اصفهان در تمام حوزه ها 
در كشور پيشتاز است، افزود: در بخش فرهنگ نيز 
جايگاه اصفهان مشخص و برجسته است و مسئوليت 
رصدخانه فرهنگى و اجتماعى اصفهان به شهردارى 

اين كالنشهر واگذار شده است. 

انتقاد از موازى كارى در تصميم گيرى فرهنگى 

برنامه  فــارس: مجــرى 
تلويزيونى «قندپهلو» گفت: 
چندى پيــش حكايتى در 
برنامه خوانــدم كه موجب 
دلخــورى  و  ســوءتفاهم 
برخى از مردم لرستان شد 
كــه از مردم عزيــز وطنم 
عذرخواهى مى كنم. شهرام شكيبا گفت: من هميشه 
مخالف شــوخى هاى قوميتى هستم و اگر دوستان 
گفت وگوهاى پيشــين من در فضــاى مجازى را 
جست وجو كنند، متوجه مى شوند كه من بيش از 
طنزنويسى، دوستان را به خاطر شوخى هاى قوميتى 
منع مى كنم. چون معتقدم اوالً اين شوخى ها ريشه 
اســتعمارى دارد و هدفش اين است كه بين اقوام 
ايرانى اختالف ايجاد كند و دوم اينكه باعث كم اعتبار 
شــدن اقوام مى شود و كم اعتبار شدن هر قومى به 
اعتبار ملى و كشور ما ضربه مى زند. دوستان بزرگوار 
بختيارى بدانند كه بنده ارادتمند آن ها و همه اقوام 
ايرانى هســتم. ضمناً بنده سيد هستم و از سادات، 

توهين به ديگران بعيد است. 

از توهين هاى قوميتى متنفرم 

كوتاه - خواندنى

فرهنگ: مراســم تشييع پيكر فيروز جاللى زنوزى روز پنجشنه در حوزه هنرى 
برگزار شد و در اين مراسم محمدرضا سرشار از خدمات ادبى اين نويسنده تجليل 
كرد. رئيس انجمن قلم ايران با بيان اينكه زنوزى اهل ورود به كشمكش هاى سياسى 

نبود، تصريح كرد: او هرگز پاى هيچ بيانيه اى عليه نظام و انقالب را امضا نكرد. 
وى افزود: هنرمندان نيز مانند خيلى از اقشار وظيفه دارند به انقالب و نظام خدمت 
كنند. انجام اين وظيفه حقى براى كسى ايجاب نمى كند. ادعاى طلبكارى از نظام 
و مردم براى انجام كار هنرى صحيح نيست.  در اين مراسم همچنين پيام دريادار 
سيف اهللا سيارى، فرمانده نيروى دريايى راهبردى ارتش جمهورى اسالمى ايران، 
قرائت شد و پيكر مرحوم جاللى زنوزى براى دفن به بهشت زهرا(س) انتقال يافت. 

ادبيات

ناخداى داستان نويسى 
ايران در خاك آرميد 

ايرنا:مشاور ارشــد سازمان سنجش آموزش اعالم كرد: ســؤاالت آزمون ورودى 
كارشناسى ارشد ناپيوسته سال 96 دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالى كشور 
در همه كدرشته ها تا پايان امروز (شنبه) در سايت سازمان سنجش قابل دستيابى 
اســت. حســين توكلى گفت: كليد اوليه ســؤاالت آزمون نيز از چهارشنبه 13 

ارديبهشت در سايت سازمان سنجش قرار مى گيرد. 
وى ادامه داد: تمامى داوطلبان مى توانند هر توضيحى كه درباره سؤاالت و كليد آن ها 
دارند را از روز پنجشنبه تا دوشنبه(14 تا 18 ارديبهشت) منحصراً از طريق سيستم 
پاسخگويى الكترونيك به سازمان سنجش ارسال كنند. تقاضاهايى كه از هر طريق 

ديگر و خارج از تاريخ يادشده ارسال شود، قابل بررسى و پاسخگويى نيست. 

دانشگاه

سؤاالت كنكور ارشد از 
امروز در سايت سنجش 

 فرهنگ/ زهــره كهندل   وزراى امور زنان 
كشورهاى اسالمى در مشهد، پايتخت فرهنگى 
جهان اســالم، گرد هــم آمدند تــا تجربيات و 
سياست هاى موفقشان در حوزه زنان را با هم به 

اشتراك بگذارند و در اين باره تبادل نظر كنند. 
بــه گزارش خبرنگار ما، اين نشســت تخصصى 
پنج شــنبه با محور «سياست گذارى اجتماعى و 
خانواده در جوامع اســالمى، الزامات و بايسته ها» 
با حضور وزيران مرتبط با حوزه زنان از كشورهاى 
جمهورى آذربايجان، افغانستان، تركيه، اندونزى، 
موريتانى، عراق، بنگالدش، ســوريه و قزاقستان 
برگزار شــد و حاضران به بيان ديدگاه هاى خود 

پرداختند. 
شهيندخت موالوردى، معاون رئيس جمهور در 
امور زنان و خانواده، با بيان اينكه امروز با شــعار 
وحدت و همبستگى براى صلح و عدالت در شهر 
مشهد گرد هم آمده ايم، گفت: اين اجالس فرصت 
مغتنمى براى گفت وگو درباره نهادى است كه در 
دين مبين اسالم به عنوان محبوب ترين بنيان از 

آن ياد شده است. 
وى بــا تأكيــد بر توجه جــدى بــه الزامات و 
بايسته هاى سياست گذارى اجتماعى درباره نهاد 
خانواده بويژه در كشورهاى اسالمى، خاطرنشان 
كــرد: قرآن كريم به روابط و مناســبات خانواده 
اهميــت فراوانى داده و بر اهميت نيكى به پدر و 

مادر در كنار عبادت خداوند تأكيد كرده است. 
مــوالوردى اظهــار داشــت: مســئله اصلى در 
كشورهاى در حال توسعه و از جمله كشورهاى 
اسالمى اين اســت كه چگونه مى توان نيازهاى 
توســعه پايدار را با پايدارى نسبى نهاد خانواده 

سازگار كرد. 

 ضرورت سياست گذارى درباره وضعيت 
زنان جهان اسالم 

معاون امور بانوان و خانواده رئيس جمهور با اشاره 
به برنامه اجرايى 3 سال آينده آيسسكو، 2 اولويت 
اصلى اين ســازمان علمى و آموزشى را ارتقاي 
جايگاه ارزش هاى انســانى و نهادهاى محلى در 
دســتيابى به اهداف توسعه پايدار در كشورهاى 
اســالمى و نيز توسعه سياســت ها، برنامه ها و 
مطالعــات در زمينه هــاى اجتماعى و انســانى 

به منظور ارتقاي توسعه انســانى در كشورهاى 
عضو ســازمان دانست و گفت: خانواده به عنوان 
عامل محورى در حفظ انسجام اجتماعى، نيازمند 

حمايت جدى ترى است. 
او توســعه سياســت هاى اجتماعى را مهم ترين 
راهبرد كشــورهاى مختلف جهان براى حمايت 
از نهــاد خانواده و مهم ترين محور تحقق عدالت 
اجتماعى عنوان كرد و افزود: يكى از چالش هاى 
عمده در مسير توســعه، توجه بيش از اندازه به 
نهادهاى اقتصادى و در نتيجه، فراموش شــدن 
سهم ابعاد فرهنگى و اجتماعى در تحقق اهداف 

است. 
موالوردى ســالمندى، زنانه شــدن چهره فقر، 
نابرابرى هاى جنسيتى در دسترسى به آموزش و 
بهداشت، تعارض كار و زندگى، كاهش بُعد خانواده 
و فرزندآورى و يادگيرى و پوشــش تحصيلى را 
مهم ترين چالش هاى پيش روى خانواده معاصر 
بويژه در كشورهاى منطقه توصيف كرد و گفت: 
جوامع اسالمى بايد به دنبال استراتژى هايى باشند 
كه ويژگى هاى فرهنگى آن ها را در حوزه خانواده 
پاس بدارد و اين نشســت فرصت مناسبى براى 

هم انديشى وزراى كشور هاى اسالمى براى بررسى 
نيازها و الزامات سياست هاى نهاد خانواده است. 

او با تأكيد بر ضرورت سياســت گذارى مناسب 
درباره وضعيت زنان جهان اسالم، گفت: به دليل 
شــرايط خاص جهان اســالم و تضعيف كاركرد 
نهاد خانواده، بايد تجارب كشورهاى مختلف به 
اشتراك گذاشته شود تا تصميمات مناسبى در 

اين زمينه اتخاذ شود. 

 بازآفرينى نقش زن در ايران اسالمى 
على ربيعى، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى، ديگر 
ميهمان اين اجالس بود كه در سخنانى گفت: در 
ايران به بركت قانون اساسى و رهنمود هاى رهبر 
معظم انقالب در سياست هاى خانواده، بازآفرينى 
نقش زن از جمله مسائلى بوده كه مبناى عمل و 

مورد توجه جدى قرار گرفته است. 
او با اشاره به سياست هاى حمايتى از زنان، اظهار 
داشت: امروز هيچ زنى در كشور نيست كه دفترچه 
درمان رايگان نداشته باشد. پوشش بيمه اى زنان 
سرپرست خانوار و ناتوان و زنان داراى فرصت هاى 
اجتماعى نابرابر؛ مبارزه با سوء تغذيه زنان ناتوان 
مالى؛ زير پوشش قرار دادن 200 هزار زن بارداِر 
دچار سوء تغذيه؛ و حمايت از كودك در هزار روز 
اول تولد، از نخســتين اقدامات ما در حمايت  از 
زنان بوده است. وى با تأكيد بر توانمندسازى زنان 
براى زدودن چهره فقر از خانواده ها، خاطرنشان 
كرد: سياســت ها در حوزه هاى فرهنگى، رفاهى، 
توليدى، اشــتغال، شهرســازى و معمارى بايد 

معطوف به خانواده و زنان باشد. 
ربيعى افزود: انتخاب مشهد براى برگزارى نشست 

تخصصى وزراى امور زنان كشورهاى اسالمى يك 
انتخاب معنادار اســت. اين نشســت ويژگى هاى 
امام رضا(ع) را به شــكلى معنادار با سياست هاى 
اجتماعى و خانواده در مقابل نظر ما قرار داده است. 
امام رضا(ع) مظهر گفت و گو، مهربانى، علم و آگاهى 
است و چيزى كه امروز جوامع اسالمى و مسلمانان 
بــه آن نياز دارند، گفت و گوى بين تمدنى و داخل 
تمدنى اســت. وزير تعــاون، كار و رفاه اجتماعى 
يادآور شد: اهميت اين نشست در دستيابى به اتخاذ 
سياست هاى مناســب، مى تواند براى كشورهاى 

اسالمى حاوى دستاوردهاى بزرگى باشد. 
 

 اهميت حمايت از نهاد خانواده 
وزراى امــور بانوان كشــورهاى ميهمان در اين 
اجالس در كارگروه تخصصى به ايراد سخنرانى 
پرداختند. دلبر نظرى، وزير زنان و خانواده كشور 
افغانستان، با بيان اينكه كشورهاى اسالمى بايد 
به سمت يك سياست واحد و نقطه نظر مشترك 
براى مبارزه با تبعيض، خشونت و بى عدالتى گام 
بردارند، بر ايفاى نقش آيسسكو و دانشگاه ها براى 

رسيدن به نقطه نظر مشترك تأكيد كرد. 
سايا كايا، وزير امور زنان و خانواده تركيه، با بيان 
اينكه خانواده از بنيان هاى اساسى در اين كشور 
است، به نقش مؤثر اقتصادى و اجتماعى زنان در 
تركيه اشاره كرد و افزود: برگزارى اين همايش ها، 
اجالس  و نشست هاى تخصصى در تبادل نظر و 

تجربيات ميان كشورهاى اسالمى مؤثر است. 
رينه قادرى، وزير امور اجتماعى كشور سوريه، هم 
با اشــاره به تحركات گروه هاى تكفيرى و جنگ 
در اين كشــور، بر صيانت از نهاد خانواده تأكيد 
كرد و گفت: اين كشور نياز به حمايت كشورهاى 
همســايه در اين زمينه دارد. البتــه از ايران به 
خاطر همه حمايت ها از ســوريه تشكر مى كنيم 
و از ديگر كشــورها نيز مى خواهيم كمك كنند 
تا كشور ســوريه به حالت قبل برگردد. ميمونه 
محمد التقى، وزير امور خانواده موريتانى، هم با 
بيان اينكه حمايت از نهاد خانواده از اولويت هاى 
دولت اين كشور است، عنوان كرد: حمايت از زنان 
و كودكان نبايد به قوانين ملى محدود شود بلكه 
قوانين بين المللى بدون تكيه بر رنگ يا نژاد اين 

قشر را مورد حمايت و پشتيبانى قرار دهد.

آنچه مى خوانيد

به گفته علــي ربيعــى، وزير كار، 
انتخــاب مشــهد بــراى برگزارى 
نشســت تخصصــى وزراى امور 
زنــان كشــورهاى اســالمى يــك 
انتخاب معنادار اســت زيرا امام 
رضا(ع) مظهر گفت و گو، مهربانى، 
علــم و آگاهى اســت و چيزى كه 
امروز جوامع اسالمى و مسلمانان 
به آن نياز دارند، گفت و گوى بين 

تمدنى و داخل تمدنى است. 
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خبر روز

فارس: بازيگر سريال 
كهــن»  «ســرزمين 
بازى  از  بعــد  گفت: 
در سريال «همه چيز 
آنجا اســت»، 3 سال 
است كه در تلويزيون 
كار نكــردم و در اين 

مدت دوست داشــتم تا از تلويزيون كمى فاصله 
گرفته و به سينما نزديك شوم. 

حســين مهرى گفت: حدود يك ســال است كه 
مشغول بازى در ســريال «سرزمين كهن» هستم 
و بــه احتمال فراوان تا يك مــاه آينده توليدمان 
تمام مى شــود. در «سرزمين كهن» نقش «كمال» 
را بازى مى كنم. او فردى اســت كه مى خواهد در 
آن شرايط نابسامان كشور خودش را پيدا كند اما 
در بالتكليفى، تصميم هاى درســت و اشتباهى را 

مى گيرد. 

تصميم ها در «سرزمين كهن»

ميشــل  ژان  مهــر: 
سابق  سردبير  فرودون، 
مجله معتبــر «كايه دو 
سينما»، گفت: جشنواره 
جهانــى فيلــم فجر به 
تمام استانداردهاى يك 
بين المللى  جشــنواره 

دســت پيدا كرده اســت و خوشــحالم كه مى توانم 
دوستان ايرانى خود را ببينم. اما تنها چيزى كه خيلى 
مرا در اين جشــنواره متأسف كرد، اين است كه بين 
جشنواره جهانى و ملى فيلم فجر فاصله زمانى وجود 
دارد و اين 2 در كنار هم برگزار نمى شوند.  وى تأكيد 
كــرد: بهترين فيلمى كه تا امروز از ســينماى ايران 
ديده ام، «خانه سياه است» به كارگردانى فروغ فرخزاد 
بوده است.  ميشل فرودون گفت: ايران طى 20 سال 
گذشته بهترين فيلمسازان را به جهان معرفى كرده كه 
از آن جمله مى توان به عباس كيارستمى اشاره كرد. 

ايران بهترين فيلمسازان را معرفى كرد 

مهر:لوريس چكناواريان 
از  كــه  كــرد  بيــان 
بوده  ترديد  در  نوجوانى 
كه فيلمســاز شــود يا 
آهنگساز.  اين آهنگساز 
در  اركســتر  رهبــر  و 
گفت وگــو بــا خبرنگار 

«مهر» در حاشــيه جشــنواره جهانى فجر، درباره 
حضورش در پرديس چارسو سخن گفت و بيان كرد: 
پدر من زمانى كه كودك بودم چند سالن سينمايى 
در تهران ســاخت و من از كودكى در سينما بزرگ 
شدم. بنابراين با محيط هاى سينمايى بيگانه نيستم. 
حتى من در نوجوانى در ترديد بودم كه فيلمساز 
شوم يا آهنگساز كه عالقه من به موسيقى بيشتر 
بود و تنها چند فيلم كوتاه ســاختم كه هنوز به 
كسى نشــان نداده ام ولى شــايد روزى نمايش 

دهم. 

پدرم سينما مى ساخت
هنر: عزت اهللا ضرغامى 
گفــت بعــد از نمايش 
گيالس»  «طعــم  فيلم 
از تلويزيــون، عبــاس 
كيارستمى با وى تماس 
گرفته است.  ضرغامى 
در ايــن مطلب  تأكيد 

نمود: بعد از آنكه  فيلم «طعم گيالس» را پخش كرديم، 
عباس كيارســتمى با من تماس گرفــت و من تازه 
متوجه شدم كه ما حق پخش اين فيلم را خريدارى 
نكرديم. من تصور كردم كيارستمى حتماً مى خواهد 
به پرداخت نكردن حق رايت فيلمش اعتراض كند اما 
بر عكس، او از ما تشــكر كرد و گفت همين كه فيلم 
پخش شــده و مردم ديده اند، جاى تشكر دارد. حتى 
اگر عباس كيارســتمى 50 ميليــون تومان هم پول 
مى خواســت ما مكلف به پرداخت بوديم اما او گفت 

اصالً پول نمى خواهم و اين فيلم هديه است. 

خاطره ضرغامى از كيارستمى 

چهره - خبر

فارس: فيلم هاى جديد از روز چهارشنبه بر پرده سينماها اكران شدند و صاحبان 
آثار اميدوار هستند بتوانند رونق اكران نوروزى در اكران دوم نوروز هم ادامه يابد. 

فيلم هاى سينمايى «نقطه كور» و «تيك آف» به اكران فيلم هاى نوروزى اضافه شدند. 
«تيك آف» در 2 روز اول نمايش در سينماهاى آزادى و كورش، با سانس فوق العاده 
روبه رو شد. احمد مختارى، مدير پخش هدايت فيلم، گفت: «خوب بد جلف» هنوز 
پتانسيل جذب مخاطب را دارد و در كل فروش فيلم به 15 ميليارد و 250 ميليون 
تومان رسيد. وى ادامه داد: «گشت 2» همچنان با اقبال مخاطبان مواجه هست و 

فروشش به 15 ميليارد و 330 ميليون تومان رسيد. 
حبيب اسماعيلى، مدير عامل پخش دفتر رسانه فيلمسازان مولود، گفت: فروش 
«ســه بيگانه» بدون تبليغات ادامه دارد و به فروش 2 ميليارد و 50 ميليون تومان 
رســيد. وى درباره فيلم «نقطه كور» گفت: اكران تهران با 20 ســالن آغاز شد كه 
ظرف 2 روز به فروش 50 ميليون تومان رسيد. در هفته جارى هم اكران فيلم در 

شهرستان ها آغاز مى شود.

سينما

«گشت 2» به مرز 15 
ميليارد و نيم نزديك شد

مهر: مدير اجرايى دومين فستيوال بين المللى موسيقى معاصر تهران در آستانه آغاز 
اين رويداد موسيقايى، به بيان جزئيات برنامه افتتاحيه و معرفى گروه ها و هنرمندان 

شركت كننده در اين فستيوال پرداخت. 
احســان تارخ گفت: امروز از ساعت 12 به ترتيب: روزبه قريب، فرحان مهاجرانى، 
آنسامبل «نام»، گروه كيان حسين، آرمان مقدم، بابك لطفى و اريك درشر از آلمان 
با تك نوازى فلوت برنامه هاى خود را در موزه هنرهاى معاصر تهران برگزار مى كنند. 
وى افزود: فردا نيز از ســاعت 12 در طبقه دوم تاالر وحدت به ترتيب: آنســامبل 
«لَن»، رناتا آرلونى از كشور ايتاليا با تك نوازى گيتار، نازنين احمدزاده با تك نوازى 
ابوا، نرگس فالح پسند با تك نوازى ويولنسل و بابك كوهستانى با تك نوازى ويولن 
ميزبان دوســتداران موسيقى خواهند بود. در روز دوشنبه يازدهم ارديبهشت هم 
اريك درشر از آلمان با تك نوازى فلوت، اميرحسين محمديان با رسيتال فاگوت، 
رهام ايرانخواه با تك نوازى كالرينت، فرمهر بيگلو با تك نوازى ويولن در طبقه دوم 

تاالر وحدت برنامه خود را اجرا خواهند نمود.

موسيقى

جزئيات دومين فستيوال 
موسيقى معاصراعالم شد 

پايان جشنواره  با ابقاى دبير 
«خانه» بيشترين جوايز جشنواره جهانى 

فيلم فجر را از آن خود كرد
 تسنيم   اختتاميه جشنواره 
جهانى فيلم فجــر در حالى 
برگزار شــد كه فيلم «خانه» 
بيشترين جوايز را از آن خود 
كــرد. اين جشــنواره از روز 
جمعه اول ارديبهشت ماه كار 
خود را آغاز كرد و پنجشنبه 
7 ارديبهشت ماه به كار خود 

پايان داد. 
در ابتداى مراســم اختتاميه اشكان خطيبى، بازيگر سينما و تلويزيون كه 
اجراى اين برنامه را بر عهده داشــت، به زبان انگليسى به مهمانان خارجى 
حاضر در اختتاميه خوشــامد گفت. ســپس رضا ميركريمى، دبير سى  و 
پنجمين جشنواره جهانى فيلم فجر، با بيان اينكه خبر خوشى دارم كه متن 
سخنرانى ام را گم كرده ام، افزود: معموالً فيلمسازان وقتى فيلمى را مى سازند 
و آن فيلم به روى پرده نمايش مى رود، ديگر تمام شده است و نبايد درباره 
آن صحبت كنند. جشــنواره سى  و پنجم هم اين گونه بود. ما سعى كرديم 
در جشنواره جهانى فيلم فجر تجربياتمان را در اختيار يكديگر قرار دهيم و 

اميدوارم در اين امر مهم موفق بوده باشيم. 
در ادامــه، جايزه بخش نتپك (شــبكه ترويج ســينماى آســيا) به اصغر 
يوســفى نژاد براى فيلم «خانه» اهدا شد و جايزه بخش بين االديان به آقاى 

وانگ ژاپو از چين براى فيلم «چاقو در آب پاك» رسيد. 
در بخش فيلم هاى آسيايى (جلوه گاه شرق) نيز جايزه بهترين فيلم كوتاه به 
آرين وزير دفترى براى فيلم «هنوز نه» اهدا شد و جايزه بهترين فيلم بلند 
اين بخش نيز به شــهبانو ســادات براى فيلم «گرگ و بره» رسيد. تنديس 
بهترين فيلم اين بخش نيز به ثابت كومانبكف براى فيلم «بازمانده» اهدا شد. 
در ادامه، جايزه بخش محمد امين(ص) (جايزه اخالق جشنواره) به مظفر 
حسين خانى هزواره براى فيلم «بابايى» داده شد. رضا كيانيان ضمن اهداى 
اين جايزه گفت كه بســيار خوشــحالم كه جايزه اخالق سى  و پنجمين 

جشنواره جهانى فيلم فجر را اهدا مى كنم. 
سپس جوايز بخش «سينماى ســعادت» صاحبان خود را شناخت. جايزه 
بهترين دســتاورد هنرِى ايــن بخش به جين جينگ ژو بــه فيلم «آقاى 
بى دردسر» رسيد و ســيمرغ هاى بهترين بازيگر مرد و زن نصيب استفان 

دنوليوبوف و مارگيتا گوشوا شد. 
در اين بخش، سيمرغ سيمين بهترين فيلمنامه به اصغر يوسفى نژاد براى 

«خانه» و بهترين كارگردانى به ايوان دى گائونا براى «گناهكاران» اهدا شد. 
همچنين جايزه بهترين فيلم بلند بخش سينماى سعادت به «خانه» ساخته 
اصغر يوسفى نژاد رسيد. در پايان اين مراسم وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 
گفت: ضريب تأثيرگذارى جشنواره امسال زياد بوده و اهداى جايزه اخالق 

هم اين پيام را دارد كه جمهورى اسالمى ايران پرچمدار اخالق است. 
سيدرضا صالحى اميرى در جمع خبرنگاران افزود: امسال جشنواره جهانى 
فيلم فجر باشكوه تر، باكيفيت تر و باقدرت تر از سال هاى گذشته برگزار گشت. 
در جشنواره امسال جايزه «محمد امين» كه جايزه اخالق است، اهدا شد كه 
پيام مهمى دارد. ما در منطقه اى هستيم كه آشوب، جنگ و نزاِع بسيارى آن 
را فرا گرفته اما ما در فضاى امن، نداى صلح و آشتى و برابرى و انسانيت به 
دنيا صادر مى كنيم و هيچ رسانه اى به اندازه سينما نمى تواند اين پيام انسانى 

و اخالقى ايران را به دنيا برساند. 
صالحى اميرى خاطرنشان كرد: هزينه هاى برگزارى اين رويداد فرهنگى هم 

نه تنها از سال گذشته بيشتر نبوده بلكه كمتر نيز بوده است. 
وى در بخش ديگرى از صحبت هايش به صرفه جويى در هزينه ها توســط 
رضا ميركريمى اشاره كرد و توضيح داد: از خالقيت هاى ميركريمى مى توان 
به انتقال مهمانان و هتل هاى آنان به مناطق پايين شــهر اشاره كرد. او با 
اين كار واقعيت تهران را به آن ها نشــان داد و كارى كرد كه مردم بتوانند 
بــا مهمانان خارجى و مهمانان خارجى با مــردم ايران ارتباط بگيرند. اين 
جشنواره به لحاظ هزينه كمتر و به لحاظ كيفيت باالتر از گذشته انجام شد. 
وى در ادامه درباره باقى ماندن سيدرضا ميركريمى به عنوان دبير جشنواره 
جهانى فيلم فجر تصريح كرد: ميركريمى از ســرمايه هاى سينماى ايران 
اســت و نيازى به ابقا ندارد. او منشأ خير زيادى بوده و همچنان است و با 

محمدمهدى حيدريان همكارى خواهد داشت. 
در ادامه ســخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، محمدمهدى حيدريان 
درباره بودجه هزينه شده براى برگزارى جشنواره جهانى فيلم فجر گفت: 
تعيين بودجه بدون اينكه بدانيم هدفمان چيست، نتيجه درستى نخواهد 
داشــت. بايد بدانيم چه برنامه اى داشــتيم و بــراى آن چه هزينه هايى 
كرده ايم؟ هزينه ها با مديريت خوب رضا ميركريمى انجام شد و او حتى 

گاهى با خست هزينه مى كرد.

هنر/تكتم بهاردوســت  شــواهد و قراين به 
ما مى گويد وضعيــت بيمه هنرمندان به كالفى 
ســردرگم تبديل شــده كه در هيــچ دولتى به 
سرانجام مشــخصى نرسيده است. داستان بيمه 
هنرمندان يكى از مواردى است كه هميشه جزء 
مطالبات دايمى هنرمندان از رؤساى جمهور بوده 
و دولت يازدهم نيز همچون اســالفش نتوانسته 
اســت با وجود وعده هاى بســيار، رضايت اهالى 
فرهنگ و هنــر را در اين زمينه جلب كند. اين 
در حالى اســت كه مديران ارشــد امور هنرى و 
فرهنگى همواره از بيمه هنرمندان به عنوان يك 
دستاورد چشمگير ياد مى كنند اما دفترچه هاى 
اعضاى صنوف هنرى هيچ نقشــى در ادامه روند 
درمانى آن ها ايفا نمى كند و عمال آن ها هزينه ها 
را از جيب مى پردازند. زيرا دولت مطالبات خود را 
به صندوق هاى بيمه نپرداخته و اين صندوق هاى 
حمايتى عمالً جز يك نام، چيزى بيشتر نيستند. 
اغلب در خبرها مى خوانيم كه هنرمندان موسپيد 
و بيمار هيچ امكانى براى درمان ندارند و صندوق 
حمايــت از هنرمندان و پيشكســوتان نقشــى 
حداقلــى در درمان هنرمنــدان دارد. هنرمندان 
زيادى در اين ســال ها از ميان رفته اند، در حالى 

كه بيمه هاى درمانى و تأمين اجتماعى كارى براى 
آن ها نكرده اند. البته خدمات محدود اين بيمه ها 
در چند سال اخير نيز به دليل اختصاص نيافتن 
اعتبارات دولتى به صندوق حمايت از هنرمندان 

هر روز محدودتر مى شود. 

  عدالت رعايت نمى شود 
عبداهللا باكيده، كارگردان و تهيه كننده سينما، از 
جمله هنرمندانى است كه از اين وضعيت ناراضى 
است. او ضمن ابراز ناراحتى از وضعيت فعلى بيمه 
هنرمندان، مى گويد: بيمه ما االن مثل بيمه همه 
مردم، اختيارى اســت. تنها مزيت بيمه اين است 
كه خانه سينما تأييد مى كند و ما بيمه مى شويم و 
البته پرنسيبى هم روى دفترچه بيمه ما مى خورد 
كه اين خودش باعث شــده كه حق بيمه اى كه 
پرداخت مى كنيم، خيلى باالتر از آن چيزى است 
كه همه مى پردازند و از آن طرف امكاناتى هم كه از 

بيمه دريافت مى كنيم، به شدت پايين است. 
وى ادامه مى دهد: بــراى مثال ما االن حق بيمه 
هــزار تومانى را 17 هزار تومان پرداخت مى كنيم 
در حالــى كه 4 هزار تومان از اين حق بيمه به ما 
پرداخت مى شــود و در واقع هر كدام از ما سالى 

براى يك خانواده 3 نفره مبلغى حدود 2 ميليون 
تومان به تأمين اجتماعى بيمه پرداخت مى كنيم. 
در حالى كه حتى بيمه بازنشستگى ما حداقل رقم 
را دارد و در واقع حقوق پايه يك كارگر ســاده در 

بازنشستگى به يك هنرمند پرداخت مى شود. 
باكيده مى افزايــد: بارها نماينده هاى صنفى ما از 
طرف خانه ســينما و وزارت ارشاد اين مسائل را 
مطرح كرده اند ولى كو گوش شــنوا؟ هر بار فقط 
يك سرى وعده شنيده ايم ولى عمالً اتفاقى نيفتاده 
است. من نمى دانم چرا اين عدالت اجتماعى براى 
هنرمندان اتفاق نمى افتد؟ من سال هاســت دارم 

بيمه پرداخت مى كنم ولى هنوز سازمان بيمه گر به 
من نمى گويد چه زمانى مى توانم بازنشسته شوم. 

اصالً كسى جوابگو نيست. 

 ورود بى رويه اعضا براى بيمه 
داريــوش بابائيان هم مثل خيلى از همكارانش از 
وضعيت بيمه ناالن است و همه اين مسائل را به 
خاطر عدم برنامه ريزى درست از سوى مسئوالن 
بيمه هنرمنــدان مى داند و مى گويد: متأســفانه 
مسئله الينحل بيمه هنرمندان همچنان ادامه دارد 
و هنوز هم يك كار درست و حسابى برايش انجام 

نشده است. 
او اضافه مى كند: ســال هاى ســال بود كه بيمه 
هنرمندان با عضويت هزار نفرى هنرمندان، داشت 
روال عادى اش را طى مى كرد؛ ضمن اينكه درصد 
زيادى از ايــن حق بيمه را هم از خود هنرمندان 
مى گرفت و 3 ماه به 3 ماه هم آن را تمديد مى كرد. 
ولى با توجه به اينكه روالى پيدا كرد كه هر فردى 
كه از كنار ســينما هم گذشته بود، بدون در نظر 
گرفتن امنيت شــغلى هنرمندان، بيمه شد و در 
نتيجه، اين تعداد هزار نفرى رسيد به 10 هزار نفر. 
وى ادامه مى دهد: مسلم است كه اگر خانه سينما 

و جامعه سازمان سينمايى بخواهد اين همه بودجه 
را ساماندهى بكند، انجام پذير نيست كه البته دليل 
آن هم بى مديريتــى و كوتاه مدت بودن بعضى از 
مديران است. نمونه اش كسانى هستند كه بدون 
داشتن دفترچه بيمه، بيمه تكميلى دارند. اين قدر 
بى برنامه كار جلو رفته است. اگر اين مسئله بين 
همان آدم ها و در ادامه مســير طبيعى خود جلو 
مى رفت مطمئناً به مشكل نمى خورد. ولى به هر 
حال اين موضوع به خاطــر ورود بى رويه اعضا با 

مشكل مواجه شده است. 
اين تهيه كننده با اشاره به وضعيت بغرنج هنرمندان، 
ادامه مى دهد: االن هر كدام از هنرمندان كه بيمار 
مى شــوند، حتى وقتى در بيمارستان دولتى هم 
بسترى مى شــوند، با مشــكالت عديده اى براى 
پرداخت هزينه بيمارســتان  روبه رو هستند. بنظر 
من كسانى كه مســئول بيمه هنرمندان هستند 
مى تواننــد با كمــك دولت به يك بســته بندى 
درست براى افراد بيمه شده برسند؛ هر چند بعيد 
مى دانم چنين امرى محقق شود چون االن خيلى 
وضعيت آشفته است و اكثراً شاكى هستند. تا يك 
كارگروه خيلى قوى براى اين كار مستقر نشوند و 
اين وضعيت را بررسى نكنند، اين كار به سرانجام 

نخواهد رسيد. 

 مسئوالن كم كارى كرده اند 
شــفيع آقامحمديان، تهيه كننده، هم ضمن ابراز 
نگرانــى از به فراموشى سپرده شــدن قضيه بيمه 
هنرمندان از سوى مســئوالن، مى گويد: ساليان 
درازى است كه به شكل هاى مختلف درباره بيمه 
هنرمندان مسائلى مطرح شده ولى اين همه حرف 
عمالً هيچ نتيجه مثبتى به همراه نداشــته است. 
زيرا هيچ وقت خانه ســينما كه زيرشاخه وزارت 
ارشاد است و بايد اقدام جدى در اين زمينه انجام 
مى داده، در اين حوزه كارى صورت نداده اســت. 
در واقع همه اين كم كارى ها از سوى خانه سينما 
اتفاق افتاده است. ما خودمان بايد به فكر خودمان 
باشيم. نمى شــود همه اش بگوييم كه بايد وزارت 

ارشاد بايد مشكالت را حل كند. 
اين تهيه كننده تأكيد مى كند: البته حرف من به 
اين معنا نيست كه هيچ گاه اتفاق مثبتى نيفتاده؛ نه، 
ولى هميشه گذرا بوده و هيچ گاه هم راضى كننده 
نبوده است. در نتيجه هنرمندان همچنان با شرايط 
خيلى بدى روزگار مى گذرانند و هر دولتى هم كه 
آمده فقط كلى وعده و وعيد داده ولى هيچ گاه به 
نتيجه نرسيده اســت. اميدوارم حداقل در دولت 

جديد فكر عاجلى براى اين داستان بكنند. 

آنچه مى خوانيد

هنرمندان مى گوينــد هر دولتى 
هــم كه آمــده فقط كلــى وعده و 
وعيد داده ولى هيچ گاه به نتيجه 
نرســيده اســت كــه اميــدوارم 
حداقــل در دولــت جديــد فكر 

عاجلى براى اين داستان بكنند.

 بررسى سرانجام بيمه هنرمندان در دولت يازدهم

هــنر
فقط وعده و وعيد شنيدن !
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خط بين الملل

ارتباط شيطانى معلم آمريكايى 
با 4 دانش آموز 

ديلى ميلى: خانم معلم 38 ســاله اهل الفكين تگزاس به جرم برقرار كردن 
روابط نامشروع بين معلم و شاگرد توسط پليس دستگير شد. 

پليــس ايالت تگزاس آمريكا يك خانم معلم 38 ســاله را بــه برقرارى رابطه 
نامشروع با 4 دانش آموز دبيرستانى متهم كرد.

خانم «هيثر لى رابرتســون» اهل الفكين تگزاس در رابطه با ارتكاب اين جرم 
توسط پليس دستگير شد. اتهام وى برقرار كردن روابط نامشروع بين معلم و 

شاگرد و قرار گذاشتن مكرر با 2 نفر از اين دانش آموزان ذكر شده است.
همزمان با شروع تحقيقات، پليس هر 4 دانش آموز را مورد بازجويى قرار داد. 
يكى از اين پسران دانش آموز به پليس گفت كه او توسط اپليكيشن اسنپ چت 
با خانم معلم ارتباط برقرار كرده اســت و معلم از او خواسته است كه به منزل 
وى بــرود. او يكى از همكالســى هايش را نيز همراه خود به منزل خانم معلم 

برده است.
سپس در بازجويى پليس از 3 دانش آموز ديگر، آن ها نيز داشتن رابطه مكرر با 
اين معلم را تأييد كرده اند. آن ها گفته اند كه دور از چشم پدر و مادرشان از منزل 
خارج مى شده اند و خانم معلم آن ها را با خودروى شخصى  خود به آپارتمانش 
مى برده و دوباره به منزلشــان مى رسانده اســت. خانم رابرتسون در بازجويى 
پليس، صراحتاً به جرم خود اعتراف كرده است. او در اعترافات خود گفته است 
كه اخيراً اعتياد به مصرف مشــروبات الكلى پيدا كرده است و به همين خاطر 

برخى اوقات روابط نامشروعى كه با دانش آموزانش داشته را به ياد نمى آورد.

تازه داماد هندى، عروس و مادر زنش را 
كشت 

فــرارى كه  قاتل   ركنا: يــك 
بــا كشــتن 2 زن در آمريكا به 
انگلســتان فرار كرده و در اين 
كشور دستگير شده بود خودش 

را در سلول به دار آويخت. 
«الوكش كومار» در سال 2003 
ميالدى زن و مادرزن خود را به 

شكل فجيعى در آمريكا به قتل رسانده و پس از جنايت هولناكش به بريتانيا 
فرار كرده بود. اطالعات پليس اسكاتلنديارد نشان مى دهد الوكش كومار پس 
از فرار در بريتانيا در حين خريد و فروش موادمخدر به وسيله پليس دستگير و 
راهى زندان شده بود. روز سه شنبه گذشته نگهبانان زندان جسد حلق آويز شده 
كومار را در سلولش يافتند. مسئوالن زندان كانون بريتانيا مى گويند: كومار قرار 

بود 3 روز ديگر در دادگاه وست مينسر محاكمه شود.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

انفجار در خانه 2 عابر مشهدى 
را مصدوم كرد 

 خط قرمز: انفجار يك خانه مسكونى در مشهد دو پسر 
بچه هفت و هشــت ســاله را مصدوم كرد.  آتشپاد دوم 
حسن جعفرى مديرعامل سازمان آتش نشانى مشهد در 
تشريح اين خبر گفت: اين حادثه در يك خانه مسكونى 
60 مترى واقع در بلوار توس مشهد رخ داد و آتش نشانان 
بالفاصله به محل اعزام شدند.  وى بيان كرد: در اثر شدت 
انفجار، لوازم خانه به اطراف پرتاب شــده، در و پنجره و 
ديوارها تخريب شده و شيشه هاى خانه هاى مجاور نيز فرو 
ريخته بود.  جعفرى در ادامه بيان كرد: دو پســر هفت و 
هشت ساله كه در خيابان و حوالى كانون انفجار بودند، در 
اثر وقوع اين حادثه مصدوم شده و تحويل عوامل اورژانس 
شدند.  مديرعامل سازمان آتش نشانى مشهد با يادآورى 
حضور نداشــتن ساكنان در خانه در هنگام وقوع انفجار 
افزود: طبق بررسى هاى اوليه نشت گاز منجر به وقوع اين 
حادثه شــده، ولى علت دقيق و ميزان خسارت بر جاى 

مانده در اين حادثه نيازمند بررسى هاى بيشتر است. 

مرگ دردناك كودك 
5ساله اى كه از خودرو پرت شد

خط قرمز: كودك 
به  اردبيلى  5 ساله 
علت باز شــدن در 
خودرو نيســان به 
شده  پرتاب  بيرون 
و جانش را از دست 
داد.  ساعت20/50 
سه شنبه شب برابر 

گزارش شهروندان به پليس مبنى بر حادثه پرتاب كودك 
5 ساله از داخل خودرو و فوتش در بخش جعفرآباد مسير 
روستاى آج ائشمه قشالق شــاه خانم، بالفاصله اكيپ 
انتظامى در محل حاضــر و با صحنه دلخراش پرتاب و 
فوت كودك 5 ساله مواجه شدند. در بررسى هاى اوليه، 
فردى با حالت پريشــان به مأمــوران مراجعه و اظهار 
داشت، با خودروى وانت نيســان از مسير جعفرآباد به 
سمت قشالق ياد شده در حال حركت بودم كه در يك 
لحظه پس از باز شدن درب سمت شاگرد وانت نيسان، 
پسرم به نام ابوالفضل 5 ساله از ماشين به زمين پرتاب 
كه عليرغم تالشم نتوانستم از افتادن وى جلوگيرى كنم.
بــا حضور عوامل هالل احمر، كودك به بهدارى شــهر 
جعفرآباد منتقل و پزشــك معالج اعالم داشت در بدو 
ورود فاقد هرگونه عالئم حياتى بوده و عليرغم سى پى 
آر و تالش عوامل بهدارى و اظهارات مأموران هالل احمر 
كه در محل حادثه فوت كرده، متأســفانه تالش ها براى 
احياى وى نتيجه نداد. برابر نظر تخصصى كارشــناس 
پليس راهور، نقص فنى در خودرو باعث باز شــدن در 

وانت نيسان و پرتاب كودك به بيرون شده است.

خط خبر

 كودك 
اردبيلى به   ساله 
علت باز شــدن در 
خودرو نيســان به 
شده  پرتاب  بيرون 
و جانش را از دست 

سه شنبه شب برابر  پرسه  قرمز:  خط 
زنى هاى مرموز مرد 
جلوى  ميانســال 
كميته امداد رشت 
را  او  واقعى  هويت 
لو داد.  ســرهنگ 
فــالح  فرهــاد 
كريمى رئيس پليس آگاهى استان گيالن با اعالم اين 
خبر گفت: در پى شــكايت يكى از شهروندان مبنى بر 
كالهبردارى يك نفر از وى در پوشــش كارمند كميته 
امداد، بررسى موضوع در دستور كار پليس قرار گرفت. 

اين مقام انتظامى افزود: پليس پس از اطمينان از صحت 
موضوع، متهم را شناسايى و دستگير كرد. 

وى با بيان اينكه در بررســى هاى پليس مشخص شد 
متهم داراى پنج فقره سابقه كيفرى در شهرهاى مختلف 
اســت، تصريح كرد: اين متهم در بررسى هاى پليس به 
جرم انتسابى خود اعتراف كرد.  فالح كريمى با تاكيد بر 
اينكه متهم با ايستادن در جلوى كميته امداد و شناسائى 
سوژه اقدام به كالهبردارى از آنان مى كرد گفت: متهم 

براى تكميل پرونده به مقام قضايى معرفى شده است.

پايان 
كالهبردارى 
مرد ميانسال 
تحت عنوان 

كارمند 
كميته امداد

ركنا: اين زن قصد داشت جسد تكه تكه 
شده مرد ميانســال را به محل ديگرى 
انتقــال دهد كه در محاصره پليس قرار 

گرفت. 
بــه گــزارش ركنــا، ســاعت 15/20 
پنجشنبه، مأموران كالنترى 128 تهران 
نو در جريان ســناريو قتل هولناكى در 

خيابان پيروزى، خيابان ششــم نيروى هوايى بين كوچه 25/5 و 26/5 قرار 
گرفتند. در ادامه تيم هاى پليسى در محل حاضر و با جسد مردى كه با پتو 
پيچيده شده بود روبه رو شدند. بدين ترتيب تيمى از مأموران اداره دهم پليس 
آگاهى تهران همراه بازپرس ايلخانى از شــعبه هشتم دادسراى امور جنايى 
راهى محل جنايت شدند. شنيده ها حاكى از آن است زن قصد انتقال جسد 
با خودروى تاكسى را داشته كه راننده تاكسى با ديدن دست جسد كه از پتو 
بيرون افتاده بود با جيغ و فرياد از مردم درخواست كمك كرده كه در ادامه 

مردم با محاصره كردن زن پليس را خبر كردند.
يكى از شــاهدان حادثه شنيده است كه اين زن 50 ساله مرد 53 ساله را با 
چاقو آشپزخانه و قندشكن به قتل رسانده و سپس سر و يك دست او را قطع 
كرده اســت. در ادامه جســد مقتول را در حمام خانه تكه تكه كرده و قصد 
داشــته با پوشاندن پتو دور آن جسد را سوار بر تاكسى از محل جنايت دور 

كند كه دستگير شد.

تكه تكه 
كردن يك 
مرد در قتل 
هولناك 
زنانه 

خط قرمز: پسر جوانى كه متهم است با همدستى دو نفر 
از دوســتانش، دختر و زن جوانى را ربوده و آن ها را هدف 
آزار و اذيت هاى شــيطانى قرار داده اند به همراه همدست 
دستگير شده اش به دادگاه كيفرى يك استان تهران منتقل 
شدند و تحت بازجويى قرار گرفتند. آن ها در حضور قاضى 
حسين اصغرزاده و قاضى حشــمت اهللا توكلى در شعبه 
هشتم دادگاه كيفرى يك استان محاكمه شدند دوشاكى 
شناسايى شــده پرونده همچنان بر شكايت شان مبنى بر 
اينكه از ســوى سرنشينان پرايد دودى ربوده شده و مورد 
آزار و اذيت قرار گرفته اند اصرار دارند. بنابراين گزارش در 
انتها و با توجه به محتويات پرونده دو متهم بازداشت شده 
هركدام به 15 سال حبس و 94 ضربه شالق و همچنين 

رد مال در زمينه سرقت هاى صورت گرفته محكوم شدند.
خبرنگار ما با يكى از متهمين پرونده گفت و گوى كوتاهى 

انجام داده است.
*آيا اتهامت را قبول دارى؟

بله، آن ها را ســوار كرديم اما هيــچ كارى را با زور و اجبار 
انجام نداديم.

*چه مدت است اين كار را انجام مى دهى؟
مدت زيادى نيست.

*چه شد كه تصميم گرفتى اين كار را انجام دهى؟
نمى دانم اسمش را چه مى گذارند، حماقت يا وسوسه. اما هر 
چه بود اشتباه محض بود. سوار ماشين بوديم كه به دوستم 
گفتم برويم دخترى را ســوار كنيم. او هم قبول كرد و در 
ميدان آزادى دختر جوانى به عنوان مســافر سوار ماشينم 
شد. در بين راه تغيير مسير دادم و وارد اتوبان آزادگان شدم. 

اما زن جوان از تغيير مسير شكايت كرد كه من گفتم اين 
راه ميانبر است. چند دقيقه بعد هم دوستم از روى صندلى 
عقب به جلو آمد. آن موقع بود كه زن جوان خيلى ترسيد.

*تا آن موقع او را نديده بود؟
فكر نمى كنم چون شيشه هاى ماشين دودى بود و او هم 

روى صندلى عقب دراز كشيده بود.
*بعد چه اتفاقى افتاد؟

وقتى از دختر جوان درخواست رابطه كرديم، خودش 50 
هزار تومان پولى كه همراه داشت و دو انگشترش را داخل 
داشــبورد انداخت و گفت براى شما. اما مخالفتى هم در 
مورد خواسته ما نكرد. بعدش را هم كه خودتان مى دانيد. 
البته حدود يك هفته بعــد از آن هم از ميدان آزادى زن 

جوانى را سوار كرديم كه يك زن مطلقه بود.
*چاقو هم داشتيد؟

اصالً. ما با آن ها كارى نداشــتيم. حتى هر كدام را در نزديكى 
خانه شان رها كرديم. شايد دوستم داشت اما من چيزى نديدم.

*چطور دستگير شدى؟

با زن جوان قرار گذاشته بوديم، من و دوستم كه در مورد 
آخر همراهم بود، به محل قرار كه يافت آباد بود رفتيم، اما 
به محض اينكه به زن جوان رسيديم، دوستم موتورسوارى 

را ديد و به آن ها مشكوك شديم.
بعد هم به من گفت گاز بده و برو. من هم با سرعت 140 
كيلومتر حركــت مى كردم. خواســتم بپيچم كه كنترل 
ماشــين از دستم در رفت و با جدول كنار خيابان برخورد 

كردم و دستگير شديم.
*چه مدت بعد از دومين مورد بازداشت شدى؟

كمتر از 24 ســاعت. البته اصالً فكرش را هم نمى كرديم 
دستگير شويم.

*براى اجراى نقشه هايتان چند نفره اقدام مى كرديد؟
دو نفرى، مورد اول با ديگرى بودم كه او اصالً كارى نكرد و 
مورد دوم با متهم ديگر بودم كه او هم با من همدست بود.

*چند سال دارى؟
22 سال.

*چقدر درس خواندى؟
تا سوم راهنمايى.

*چرا ادامه تحصيل ندادى؟
وضعيت خانواده ام خوب نبود، براى همين مجبور شدم كه 
ترك تحصيل كنم و بعد از آن هم بروم سركار. البته زياد 

هم اهل درس خواندن نبودم.
*قبل از اين چه مى كردى؟

در يخچــال ســازى كار مى كردم از 5 صبح تا 9 شــب. 
نمى دانم چرا اين اشــتباه را انجام دادم و زندگى خودم و 

خانواده ام را به نابودى كشاندم. باور كنيد پشيمانم.

گفت وگوى خط قرمز با يكى از متهمان پرونده پرايد شيشه دودى

حماقت و وسوسه زندگى ام را نابود كرد

 اين زن قصد داشت جسد تكه تكه 
شده مرد ميانســال را به محل ديگرى 
انتقــال دهد كه در محاصره پليس قرار 

 تهران 
نو در جريان ســناريو قتل هولناكى در 



خط حادثه

نقشه عجيب آدم ربايى بخاطر 200 هزار تومان
خط قرمز: زن جوان براى اين كه طلب 200 هزار تومانى شــوهرش را از بدهكار 
بگيرد، نقشه عجيبى را طراحى كرد. او با همدستى يك مرد معتاد بدهكار را كتك 
زده و قصد ربايش او را داشــتند كه ناكام ماندند. ســاعت 2 بامداد ديروز مردى 
با پليس تماس گرفت و مدعى شــد زن و مردى قصد ربــودن او را دارند.پس از 
حضور مأموران در محله خليج فارس شــاكى عنوان كرد: مدتى پيش از دوســتم 
200 هزار تومان قرض گرفتم و بعد از مدتى بدهى ام را پرداخت كردم. نيمه شب 
در حال بازگشت به خانه ام بودم كه همسر دوستم را ديدم كه ترك موتور مردى 
معتاد نشسته و در خيابان تردد مى كردند. او با ديدن من به مرد همراهش دستور 
داد راهم را ســد كند. خودش هم پياده شد و اسپرى اشك آور به صورتم زد. مرد 
غريبه و همسر دوستم مرا كتك زدند. گوشى تلفن همراه و 200 هزار تومان پولم 

را دزديدند. 
آن ها حتى به زور مى خواستند مرا بربايند كه با صداى كمك خواهى ام مردم متوجه 
شده و نجاتم دادند. مأموران با اطالعات به دست آمده اطراف را جست وجو كرده و 
چند كوچه پايين تر موتورسيكلت را توقيف و هر دو متهم را بازداشت كردند. متهم 
مرد مدعى شد قصد ربودن شاكى را نداشته و فقط هدفش ايجاد رعب و وحشت و 

سرقت اموال او با دستور زن جوان بوده است. 
در ادامه زن جوان به قاضى پرونده گفت: من معتاد به شيشه بودم. مدتى است ترك 
كرده ام. دو سال پيش شوهرم 200 هزار تومان به شاكى قرض داد اما او ديگر پول 
را پس نداد. او را به طور اتفاقى ديدم و مى خواستم طلبم را وصول كنم كه نشد و 
فقط اموالش را سرقت كرديم. ربايشى در كار نبود و مى خواستيم او را بترسانيم و 

در اين كار پسر معتاد همسايه مان به من كمك كرد.

قتل در دعواى تلگرامى 15 ساله ها در آمل 
خط قرمز: درگيرى در فضاى مجازى در دنياى واقعى رنگ خون گرفت و قتل 
نوجوان 15 ساله را رقم زد. در پى كسب خبرى مبنى بر وقوع درگيرى بين سه 
نوجوان در روســتاى اسكومحله امامزاده عبداهللا آمل، عوامل فرماندهى انتظامى 

بخش امامزاده عبداهللا سريعاً به محل حادثه رفتند. 
مأموران با حضور در محل حادثه در بررســى هاى اوليه دريافتند، سه نوجوان به 
دليل اختالف و مشاجرات در فضاى مجازى با يكديگر درگير شدند كه در اين بين 
فردى به نام رضا از سوى فردى ديگر به نام على با ضربات چاقو به شدت مصدوم 
و به قتل رسيد.در پى فرار قاتل از صحنه جرم و اختفاى وى بالفاصله با هماهنگى 
قضائى و تشكيل اكيپ ويژه از كارآگاهان پليس آگاهى و پليس امنيت، موضوع 
در دســتور كار قرار گرفت.با تالش شبانه روزى كارآگاهان پليس، مخفيگاه قاتل 

شناسائى و طى يك عمليات غافلگيرانه دستگير شد. 
متهم در تحقيقات ضمن اقرار به جرم خود اظهار كرد كه در فضاى مجازى تلگرام 
و با تماس تلفنى مشاجراتى با دوست مقتول داشتم و در روز واقعه همديگر را به 
مواجهه حضورى دعوت كرده و وقتى به محل قرار آمديم مشــاجره لفظى ما به 
درگيرى و نهايت ايراد ضرب با چاقو منجر شد و من پس از آن از صحنه فرارى 

شدم.
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تشييع پيكر پاك 6 شهيد مرزبانى در مشهد 

فرمانده نيروى انتظامى: 
اقدام اشرار بى پاسخ نمى ماند

خط قرمز: تشييع پيكرهاى شهداى مرزبانى ميرجاوه 
با حضور جمعى از مسئوالن كشورى و لشكرى و مردم 

مشهد برگزار شد . 
در مراســم بدرقه اين شــهيدان راه دفــاع از مرزهاى 
كشــور كه در مهديه مشهد برگزار شد عالوه بر مردم و 
خانواده هاى اين شهدا سردار اشترى رئيس پليس كشور 
و رشــيديان استاندار خراسان رضوى هم دراين مراسم 

حضور داشتند.
سردار حسين اشــترى در واكنش به حمله تروريستى 
اخير كه به شــهادت 9 تــن از نيروهاى مرزبانى هنگ 
مرزى ميرجاوه انجاميد، ضمن تسليت شهادت مرزبانان 
اين هنگ به پيشــگاه مقام معظم رهبرى، ملت غيور 
ايــران، خانواده بزرگ نيروى انتظامى و به ويژه خانواده 
معزز و صبور اين شهيدان اظهار داشت: دشمنان ملت 
بــزرگ ايران بدانند كه اينگونه اقدامات تروريســتى و 

وحشيانه، بى پاسخ نخواهد ماند.
فرمانده نيروى انتظامى گفت: چنين حركات مذبوحانه اى 
هرگز خللى در روحيه حماســى ملت مؤمن و انقالبى 
ايران ايجاد نخواهد كرد و مرزبانان نيروى انتظامى تا پاى 
جان از سرحدات مرزها محافظت كرده و اجازه ورود به 

بدخواهان را نخواهند داد.
ســاعت 19/40شــب چهارشــنبه مأموران پاســگاه 
مرزى ميرجاوه اســتان سيســتان وبلوچستان حين 
تعويض شــيفت بين ميل مرزى 99 و 100 در كمين 
تروريســت هاى تكفيرى گرفتار شــده و تروريست ها 
ناجوانمردانه با توجه به غافلگيرى مرزبانان كشــورمان، 

با شليك گرينف، 11 مرزبان غيور را به رگبار بستند.
تروريست ها پس از اين حادثه با استفاده از تاريكى شب 
و صعب العبور بودن منطقه، به خاك پاكستان متوارى 

شدند.
ساعتى پس از اين اقدام گروهك تروريستى جيش الظلم 
با صدور بيانيه اى مسئوليت اين حادثه را برعهده گرفت.

تيراندازى در بيمارستان برلين 
 ركنا: فردى در بيمارستان برلين اقدام به تيراندازى كرد. 
رســانه هاى آلمــان از وقــوع تيرانــدازى در يكى از 

بيمارستان ها در حومه برلين خبر دادند.
پليس انگليس مى گويد فرد دستگير شده كه مجروح 
شده اســت در خيابان وايت هال به احتمال زياد قصد 

انجام عمليات تروريستى داشته است.
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خط قرمز: قاتل ســريالى زنان در اســتان گيالن كه از 
روز 20 فروردين ماه در بازداشــت به سر مى برد، صحنه 6 
جنايت هولناك خود را بازسازى كرد.اين قاتل سريالى كه 
40 ســاله است و 8 سال قبل نخستين جنايتش را رقم 
زده، تا كنون به قتل 7 زن اقرار كرده و همسر وى نيز كه 
در قتل ها با او شريك بوده، دستگير شده و به همكارى با 

شوهرش اقرار كرده است.
درحالى كه تحقيقات در اين پرونده در دادسراى عمومى 
و انقالب رشت ادامه دارد، حجت االسالم والمسلمين على 
مصطفوى نيا دادستان عمومى و انقالب مركز استان گيالن 

روند تحقيقات در اين پرونده جنجالى را بازگو كرد.
*اين پرونده از چه زمانى در دادسرا تشكيل شد؟

در سال95 گزارش هايى در اختيار ضابطين قضايى قرار 
گرفت كه از كشــف اجساد مثله شده زنان در معابر و يا 
خارج از شهر و يا حاشــيه جاده ها خبر مى داد. به دنبال 
كشف اين اجســاد تحقيقات در اين زمينه آغاز شد و با 
توجه به اينكه قربانيان زن بودند، تيم تحقيق به بررسى 
پرونده مفقودين پرداخت تا اينكه گزارش هايى از ســوى 
خانواده هايى كه خبر از ناپديد شــدن نزديكان خود داده 
بودند به دست آمد. مشخصات آن ها با اجساد كشف شده 
مطابقت داده شد و به اين ترتيب هويت برخى از مقتوالن 

شناسايى شد.
*از همان زمان متوجه شديد كه قتل ها به صورت 

سريالى رخ داده است؟
بله. چون همه قربانيان زن بودند و تمام آن ها به يك شكل 
كشته شده بودند. اين نشان مى داد كه با يك قاتل سريالى 

روبه رو هستيم.
*چطور قاتل سريالى را شناسايى كرديد؟

تحقيقات گســترده اى در اين خصوص انجام شد. افراد 
مختلفى احضار شدند اما تحقيقات در سال95 به جايى 
نرســيد، تا اينكه از طريق افرادى كه توانســته بودند از 
دست اين مجرمان (قاتل سريالى و همسرش) فراركنند به 
سرنخ هاى خوبى رسيديم. آن ها به دستگاه قضايى شكايت 

كردنــد و در نهايت با كمك آن هــا، اقدامات اطالعاتى و 
ســرنخ هاى تازه موفق به شناسايى خودروى پرايد متهم 
شديم و 20فروردين ماه متهم درحالى كه همراه همسرش 

سوار بر پرايد در شهرستان رشت بودند دستگير شدند.
*متهمان پس از دستگيرى بالفاصله اقرار كردند؟

با توجه به مداركى كه عليه قاتل سريالى و همسرش كه با 
او همكارى داشته وجود داشت، چاره اى نداشتند جز اقرار 

به قتل هاى سريالى زنان در استان گيالن.
*متهمان چندساله هستند؟

مرد به نام فرزاد 40ساله و همسرش ليال 39ساله.
*آن ها سابقه دار هستند؟

مرد محكوميت مالــى دارد و پيش از اين به اتهام صدور 
چك بالمحل دستگير شــده و مدتى زندان بوده است. 
همسرش اما به جرم حمل مواد مخدر مدتى در زندان بود.
*درخصوص خانــواده قربانيان توضيح دهيد. آيا 

تمام آن ها شناسايى شده و شكايت كرده اند؟
تا حاال خانواده 5 قربانى شــكايت خود را مطرح كرده و 

درخواست اشد مجازات براى قاتل سريالى را كرده اند.
*تمام 7جسد كشف شده است؟

نه. تاكنون 6جسد كشــف شده و تحقيقات براى كشف 
هفتمين جسد كه متهم به قتل اقرار كرده و جزئيات آن 

را هم شرح داده ادامه دارد.
*متهم صحنه جنايت هايش را بازسازى كرده است؟

پس از دستگيرى قاتل و اقرار او به جنايت ها، وى از همان 
زمان به بازســازى صحنه جنايت هــا پرداخت و تاكنون 
صحنه 6جنايتى كه اجســاد قربانيان آن كشف شده را 

بازسازى كرده است.
*متهم هنگام بازســازى صحنــه جنايت  ها چه 

مى گفت؟
متهم در جلسه تحقيق و بازپرسى در دادسراى عمومى و 
انقالب رشت و هنگام بازسازى صحنه ها اعتراف كرد كه 
براى به دست آوردن طال و جواهرات زنان،  اين نقشه ها را 
كشيده است. خودش اعتراف كرده كه چون مى خواسته 
راز سرقت هايش مخفى بماند، مجبور شده طعمه هايش را 

به قتل برساند تا آن ها شكايت نكنند و لو نرود اما با اين 
حال تحقيقات از وى همچنان ادامه دارد.

*در برخى رســانه ها اعالم شده كه متهم اعتياد 
به شيشه داشته، آيا اين قاتل سريالى مواد مخدر 

مصرف مى كرده است؟
متهم براى تســت اعتياد به پزشكى قانونى معرفى شده 
و هنوز جواب اين ســازمان درخصوص اينكه آيا او اعتياد 

داشته يا نه اعالم نشده است.
*درخصوص سالمت روانى متهم توضيح دهيد، آيا 

جنون دارد يا سالم است؟
متهم پس از دســتگيرى با دســتور بازپرس پرونده به 
پزشكى قانونى منتقل شد تا سالمت روانى وى نيز تحت 
بررسى قرار بگيرد. آزمايش هاى مختلف از وى در سازمان 
پزشكى قانونى انجام شده اما هنوز نظريه پزشكى قانونى 
درخصوص سالمت روانى او و اينكه آيا او جنون داشته و 
يا سالم بوده اعالم نشده و براى همين فعالً تحقيقات در 

اين خصوص ادامه دارد.
*درخصوص اينكه آيا متهم در استان هاى همجوار 
هم دســت به جنايت زده و پرونده مشــابهى 
درخصوص ناپديد شــدن زنان مطرح شــده، به 

سرنخ هايى رسيده ايد؟
نه. اصالً چنين چيزى صحت ندارد. بايد بگويم درخصوص 
قتل در استان هاى همجوار، در همان ابتدا تحقيقات انجام 
شد كه هيچ مدركى وجود ندارد اما تحقيقات درخصوص 
قتل هاى احتمالى ديگر در استان گيالن همچنان ادامه 

دارد.

دادستان مركز استان گيالن درگفت و گو با قدس بيان كرد

جست وجو براى كشف هفتمين قربانى قاتل سريالى

خط قرمز - مهدى كاهانى مقدم: يكى 
از سارقان مسلحى كه عصر روز چهارشنبه 
گذشــته در درگيرى با مأمــوران پليس 
مشــهد زخمى شــده بود، در بيمارستان 
جان ســپرد. به گزارش خبرنگار ما حدود 
ساعت 6 بعدازظهر چهارشنبه هفته گذشته 
راننده يك وانت پرايد به مأموران كالنترى 
هفت تير مشــهد مراجعه كرد و گفت كه 
ســارقان وانت او را كه متعلق به شــركت 
محل كارش بوده و بار ســيگار داشته، به 

ســرقت برده اند.  وى ادامه داد: با توجه به 
اينكه روى خودرو دســتگاه «ج. پى. اس» 
نصب شده، او متوجه شده كه وانت پرايد 
در حوزه استحفاظى اين كالنترى متوقف 
شــده اســت. به دنبال اعالم شكايت اين 
مرد، بالفاصله گروهى از مأموران انتظامى 
عازم محل مورد ادعاى او شدند و خودروى 
وانت را درحالى مشاهده كردند كه دو نفر 
درحال تخليه بــار آن به داخل يك پرايد 
ســوارى بودند.  در همين حال دو متهم 

جوان با ديدن مأموران، پشــت خودروها 
مخفى شدند و يكى از آنان با سالحى كه 
در دست داشت، به سمت مأموران انتظامى 
شليك كرد.  به گفته رئيس پليس مشهد، 
مأموران انتظامى نيز با به كارگيرى قانون 
حمــل ســالح و دادن اخطارهاى الزم به 
سوى آنان شليك كردند. در اين درگيرى 
كه چند دقيقه بــه طول انجاميد، يكى از 
گلوله ها به شكم ســارق 25 ساله اصابت 
كرد و نقش بر زمين شــد. سارق ديگر كه 

بــرادر وى بود، نيز در محاصره قرار گرفت 
و لحظاتى بعد دستبند پليس بر دستانش 
گــره خورد. ســرهنگ محمد بوســتانى 
خاطرنشان كرد: با انتقال مجروح حادثه به 
مركز درمانى، بررسى هاى بيشتر در اين باره 
آغاز و مشخص شد خودروى پرايد سوارى 
نيز داراى سابقه سرقت است كه در بررسى 
دقيق محل درگيرى، مشخص شد تعدادى 
از گلوله هاى شــليك شــده به خودروها 
اصابت كرده است. ادامه اين گزارش حاكى 
اســت، متهم مجروح با وجود تالش كادر 
پزشكى و درمانى بيمارستان، روز پنجشنبه 

جان خود را از دست داد.

مرگ سارق مسلح بعد از درگيرى با پليس مشهد



هفته بیست و نهم لیگ 

سهمیه و سقوط؛ پای جوانمردی در میان است

 فوتبال  حمید رضــا عرب   رضــا مهاجری و 
شــاگردانش بعد از5 برد پی در پی به تراکتورسازی و 
پرســپولیس باختند، تیم هایی که در لیگ شانزدهم 
مدعی اول بودند و حاال آن ها بار دیگر با یکی از مدعیان 
پیکار خواهند کرد. دیداری بسیار حیثیتی با استقالل 
که اگر با شکســت دوباره نماینده مشــهد همراه باشد 
سومین شکست پی درپی رقم خواهد خورد. استقالل 
نیز به سبب خستگی ناشــی از بازی با االهلی که منجر 
به پیروزی نشد در شــرایط چندان ایده آلی گام به این 

رقابت نمی گذارد .
*بازگشت قلعه نویی به اصفهان

 بی گمان اما مهم ترین بازی هفتــه دراصفهان برگزار 
می شود. جایی که امیرقلعه نویی با تراکتورسازی رخ در 
رخ سپاهان قرار می گیرد. دیداری فوق حساس برای هر 
دو تیم. تراکتور می خواهد  همان جایگاه دومی خودش 
را حفظ کند و از سویی سپاهان نیز به دنبال تثبیت در 
جایگاه چهارمی لیگ اســت تا احیانا اگر تراکتورسازی 

قهرمان جام حذفی شــد، صاحب یکی از سهمیه های 
آسیایی باشد. تراکتورسازی در شرایطی مقابل سپاهان 

قرار می گیرد که هفته قبل استقالل را در تبریز برد.
*انگیزه های فرهاد برای سقوط سیاه جامگان!

به این بازی هم باید توجه ویژه ای داشت. جایی که کاظمی 
با تیم سقوط کرده اش ماشین سازی میزبان سیاه جامگان 
است تا احتماال با یک بازی جوانمردانه سیاه جامگان را هم 
به سقوط نزدیک و نزدیک تر کند. این اما تنها یک استدالل 
ذهنی است درباره خود کاظمی و هیچ تضمینی وجود ندارد 
که بازیکنان ماشین سازی همان قدرانگیزه داشته باشند که 
کاظمی دارد. دور از ذهن نیست که بازی کامال بی تفاوتی را 
از جانب سبزپوشان شاهد باشیم هرچند که کاظمی اهداف 
دیگری در ذهن دارد. بــه هرحال این دوگانگی ها بهترین 
فرصت را در اختیار اکبرآقا قرار می دهد تا خود را  از مهلکه 

سقوط رها کند. میثاقیان هم کارش را خوب بلد است.
*نبردی دیگر برای نیفتادن

به تقابل نفت تهران و صبای قم هم باید از زوایای بسیاری 

نگریست. اوال که نفتی ها هفته ها است نتایج آن چنان 
مطلوبی نمی گیرند و در نتیجه صبا را فرصتی بکر برای 
تجربه یک برد دیگرمی دانند. از ســویی خود دایی هم 
وقتی با یک استقاللی مواجه می شود سرشار از انگیزه 
خواهد شــد. او عصر امروز با مرفاوی پیکار دارد و بعید 
است که بخواهد به یک استقاللی که در گذشته در تیم 

ملی هم پستی اش بود به اصطالح راه بدهد. 
*برنامه مسابقات هفته بیست و نهم لیگ برتر
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پدیده خراسان- استقالل تهران 

پیکان تهران- سایپا تهران 
نفت تهران - صبای قم 

استقالل خوزستان - گسترش فوالد تبریز 
ماشین سازی تبریز- سیاه جامگان مشهد 

صنعت نفت آبادان- فوالد خوزستان 
فوالد مبارکه سپاهان- تراکتورسازی تبریز 

پرسپولیس- ذوب آهن اصفهان 

دیدار خانواده نوروزی با وزیر ورزش و جوانان
ورزش: خانواده هادی نوروزی، کاپیتان فقید تیم فوتبال پرسپولیس 
پنجشــنبه به وزارت ورزش و جوانان رفتند و با مسعود سلطانی فر 
دیدار کردند.سلطانی فر در این دیدار گفت: امیدوارم روزی هانی عزیز 
پیراهن شماره 24 پرسپولیس را بر تن کند.وی ادامه داد: در ماجرای 
جلوگیری از ورود هانی نوروزی به جشن قهرمانی پرسپولیس عمدی 

در کار نبوده و بیشتر یک ناهماهنگی اتفاق افتاد. 

پرسپولیسی ها بدون تمرین مقابل ذوب آهن
ورزش: بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در اعتراض به مشکالت مالی 
خود برای سومین روز متوالی حاضر به تمرین نشدند. این در حالی است که 
طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس دیروز به محل تمرین رفت و با برخی 
از بازیکنان این تیم جلسه ای هم برگزار کرد اما این جلسه در نهایت باعث 
نشد تا بازیکنان حاضر به تمرین شوند.بدین ترتیب دیشب مردان بانکو 

به اردو نرفتند وامروز برای بازی با ذوب آهن مستقیم به آزادی می روند.

دوحه میزبان بعدی سعودی ها مقابل ایرانی ها 
فارس: نمایندگان عربســتان در مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا در 
صورت رویارویی با نمایندگان ایــران دوحه را به عنوان میزبان خود 
انتخاب کردند. باشگاه اســتقالل تهران پیش از این اعالم کرده بود 
که در صورت صعود به مرحله بعد مسقط را به عنوان میزبان انتخاب 

نخواهند کرد و کشور ازبکستان در اولویت قرار دارد. 

سپاه ، تراکتورسازی را می فروشد
ایسنا: مسئوالن ســپاه پس از رایزنی های مختلف و جلسه با سران 
باشگاه تراکتورســازی تبریز این تیم را در آستانه فروش قرار دادند.

در جلســه ای که میان نماینده مجلس تبریز  و عضو شــورای شهر 
تبریز با اعضای باشگاه تراکتورســازی از جمله سردار آجرلو و حامد 
نجفی برگزار شد، دو طرف به صحبت درباره فروش امتیاز این باشگاه 
پرداختند. قرار است جلســات بعدی در مورد این موضوع به زودی 

برگزار شود تا درباره آینده این باشگاه تبریزی تصمیم گیری شود.

قضاوت»علیرضا فغانی« در جام کنفدراسیون ها
ورزش: جام کنفدراسیون ها که به جام جهانی کوچک معروف است، تابستان 
سال جاری در کشور روسیه برگزار خواهد شد. مسئوالن برگزاری این دوره 
از رقابت ها اعالم کردند که 9 تیم داوری در این دوره رقابت ها حضور خواهد 

داشت که نام علیرضا فغانی، داور ایرانی در آن به چشم می خورد. 

پیروزی ایران در نخستین دیدار جام 
جهانی فوتبال ساحلی

ورزش: در آغاز جام جهانی فوتبال ساحلی در باهاما، تیم ملی ایران بامداد 
دیروز در شهر بائوسا به مصاف مکزیک رفت و در پایان سه وقت 12 دقیقه ای 
موفق شد با نتیجه ٣ بر 2 حریفش را شکست دهد تا گام نخست را در جام 
جهانی محکم برداشته باشد.گل های ایران را پیمان حسینی، امیرحسین 
اکبری و محمد احمدزاده به ثمر رساندند.ایران در گروه دوم جام جهانی 

فوتبال ساحلی با تیم های مکزیک، ایتالیا و نیجریه هم گروه است.

مهاجری: هنوز به صورت رسمی با 
پدیده تمدید نکردم

ورزش: ســرمربی پدیده در نشســت خبری پیش از دیداراین تیم 
مقابل اســتقالل تهران اظهار کرد: فصل در حال پایان یافتن است و 
در نهایت با وجود حواشی که داشتیم به موفقیتی حداقلی رسیدیم. 
استقالل حریف سرسختی است و تیم شایسته و سخت کوشی است. 
باید خودمان باشیم تا بتوانیم مقابل این تیم موفق باشیم.مهاجری 
در خصوص تمدید قراردادش با پدیده تاکید کرد: با مدیریت باشگاه 
جلسات خوبی داشتیم اما هنوز چیزی رسما ثبت و قطعی نشده است. 

هافبک خبرساز از لیست استقالل خط خورد
ورزش سه: فرشید باقری که چهارشــنبه گذشته در اعتراض به خط 
خوردن از لیست استقالل در بازی با االهلی حاضر نشد با تیم تمرین کند، 
از لیست این تیم برای بازی با پدیده در هفته بیست و نهم لیگ برتر خط 
خورد.باقری که با مبلغی باال با استقالل قرارداد امضا کرد، در این فصل 
چندان فرصت بازی کردن پیدا نکرده است و با این شرایط به نظر می رسد 

در پایان فصل جدایی او از جمع آبی ها قطعی است.

ضد حمله

دل هواداران را شکستند
طاهری : هیچ تیمی به اندازه ما پول نداده است

ورزش: علی اکبر طاهری، سرپرست باشگاه پرســپولیس که به دنبال اعتصاب 
بازیکنان در اعتراض با مسائل مالی در محل تمرینات این تیم حاضر شده بود در این 
خصوص گفت: هیچ کس به اندازه ما به بازیکنانش پول نداده، اما استقاللی ها چک 
به بازیکنان داده اند و ما به صورت نقدی به آنها پرداختی داشتیم. بازیکنان با مردم 
و اهالی رسانه رو راست باشند. سرپرست باشگاه پرسپولیس در پاسخ به سؤال یکی 
از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا بازیکنان را به خاطر اعتصاب شان جریمه نخواهید 
کرد، گفت: جریمه که نمی کنیم، اما باالخره شایسته نبود که آنها دست به اعتصاب 
بزنند. بازیکنان باید بدانند که هوادارانی که در سرما و گرما تیم را تنها نمی گذارند، 

سرمایه های باشگاه هستند. بازیکنان ما با این کارشان، دل هواداران را شکستند.

محرومیت تماشاگران لغو شد
جریمه ۵۰ هزار فرانکی

 تیم ملی  
ورزش:   فیفا با اعالم جدیدترین جرایم در نظر گرفته شــده برای تیم های ملی 
حاضر در انتخابی جام جهانی 2018 ، تیم ملی کشورمان را از خطر برگزاری بازی 

بدون تماشاگر مقابل ازبکستان در ورزشگاه آزادی نجات داد. 
طبق اعالم این نهــاد، تیم ملــی ایران به خاطــر پرتاب نارنجک از ســوی 
هوادارانش به سمت بازیکن تیم ملی چین در بازی قبلی انتخابی جام جهانی 
2018، 50 هزار فرانک ســوئیس جریمه شــد اما برخالف شــایعات قبلی 
می تواند میزبانی در  بازی حیاتی  با ازبکستان را در حضور تماشاگران انجام 
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ورزشـــی

سرمربی استقالل خوزستان از دوحه به مشهد 
آمد

پورموسوي: از »ضامن آهو« کمک گرفتم
امیر کوشا: استقالل خوزستان با تک امتیازي که از الفتح عربستان 
گرفت، شــانس خود را براي صعود خیلي باال برد. اما ســیروس 
پورموسوي سرمربي استقالل خوزستان به خاطر مشکالت زیادي 
که تیمش در این مدت متحمل شد، خیلي بي انرژي شد. به خاطر 
همین پورموسوي قبل از هر کاري، در بازگشــت به ایران، راهي 
مشهد شد تا با حضور در حرم امام رضا )ع( انرژي تحلیل رفته اش 

را برگرداند. 
* تساوي ارزشــمندي مقابل الفتح عربستان به دست 

آوردید. 
خدا را شکر ما با امتیاز و دست پر به ایران برگشتیم. ما توانستیم 
یــک گل خیلي خــوب بزنیم و بازي را به تســاوي بکشــانیم 
تا ان شــاءاهلل جشــن صعود را در اهواز و در حضــور هواداران 

خونگرم مان برپا کنیم.
* با مشکالت مالي که تیم تان داشت واقعا مثل یک معجزه 
است که استقالل خوزستان در آسیا به این خوبي درخشید.

دقیقا همین طور است. ما امسال خیلي اذیت شدیم. واقعا دیگر کم 
آوردم و نمي دانم چه بگویم. ما بعد از اعتصابي که بازیکنان داشتند 
با اتفاق عجیبي مواجه شــدیم و آن هم بي توجهي همه مسئوالن 
به تیم بود. یعني هیچ کس نیامد که حتي امید بدهد به بچه ها. با 
این اتفاقات نیاز به یک آرامش داشتیم که به همین دلیل ترجیح 
دادم قبل از هر کاري، به مشهد بیایم و از حرم امام رضا )ع( آرامش 

بگیرم.
* بالفاصله به مشهد آمدید؟

بله، بچه ها با پرواز تهران- اهواز برگشــتند اما من نمي توانستم به 
اهواز بروم چون تخلیه انرژي شــده بودم و نیاز به جایي داشــتم 
که بتوانم انرژي بگیرم. به نقطه آرامش که از فوتبال و هیاهوهاي 
فوتبال دور باشد. خدا را شکر به مشهد آمدم و با زیارت حرم امام 
رضا )ع( هم انرژي گرفتم. من تمام مدت در حرم بودم و با خودم 
خلوت کردم. البته در این مدت کال با امام رضا )ع( درد دل کردم و 
از ضامن آهو خواستم کمک کند که مشکالت تیم حل شود و تیم 
از هم نپاشــد. خیلي برایم جالب بود که دیدم مردم خیلي به تیم 
استقالل خوزســتان لطف دارند و حتي در مشهد هم پیگیر این 

تیم هستند.
* پس االن انرژي زیادي گرفتید؟

بله، االن انرژي تحلیل رفته ام برگشته و با تمام قدرت مي رویم تا با 
پیروزي مقابل الجزیره امارات صعودي مقتدرانه به مرحله حذفي 
لیگ قهرمانان آسیا داشته باشــیم. صعودي که بتواند این مردم 

فهیم را خوشحال کند. 

محمد رضا میرزا : اســتقاللی ها سخت امیدوار بودند که 
همزمان با آغاز فصل هفدهم رقابت های لیگ برتر، می توانند 
بازیکن ازبکستانی شاخص نیم فصل دوم رقابت های لیگ 
ایران را در ترکیب اســتقالل ببینند اما نــه تنها این آرزو 
برآورده نشد بلکه مشخص شد مدیریت باشگاه استقالل در 
قواعد تنظیم قراردادهای بین المللی هم با مشکل اساسی 
رو به رو اســت و قادر به رعایت مفاد حرفــه ای در خرید 

بازیکن های بزرگ نیست.
شنیده می شود مدیرعامل استقالل برای جلوگیری از ضرر 
150 هزار دالری مجبور شــد برای واگذاری این بازیکن به 
صورت قرضی با تیم های دیگر وارد مذاکره شود که سپاهان 
سریعتر و دســت به نقدتر وارد این ماجرا شد .همانطور که 
آن زمان در رسانه ها آمد، این قرار داد طوری بسته شد که 
طی آن جپاروف برای شش ماه به صورت قرضی به سپاهان 

بپیوندد.
بحث زنده کردن مبلغ پیش قرارداد استقالل مطرح بود و 
افتخاری مدیر عامل اســتقالل گمان می برد با این حرکت 

جلوی ضرر را می گیرد. فارغ از این که با این کار نه تنها این 
بازیکن را حفظ نخواهد کرد بلکه زمینه جدایی دائمی او را 
فراهم آورده است.افتخاری مدیرعامل استقالل، نتوانسته 
قراردادی الزام آور با جپاروف امضا کند. این در حالی است که 
دل سپاهانی ها به آی تی سی صادر شده از ازبکستان خوش 
است که فقط برای باشگاه سپاهان و قرار داد با این تیم صادر 

شده نه استقالل تهران!
از شواهد و مستندات موجود پیداست که استقاللی ها در 
برهه کنونی توانمندی قانونــی جذب مجدد این بازیکن 
ازبکســتانی را ندارند به همین دلیل به نوعی با رسانه ای 
کردن عدم تمایل منصوریان به این بازیکن در تالشــند 
موضوع را الپوشــانی کنند اما نه تنهــا منصوریان با این 
مسئله مخالف نیســت بلکه به شــدت دنبال جذب این 
بازیکن اســت اما با این شــرایط جپاروف قید سپاهان و 
پیشنهاد وسوســه کننده این تیم را نخواهد زد، در حالی 
که اخباری به دست او رسیده که استقاللی ها توان مالی 

زیادی ندارند!

سینا حسینی : شاید باورش سخت باشد اما بازیکنی که 
امروز باشگاه های بزرگ پایتخت برای خریدش دست و پا 
می شکنند، فصل گذشــته پس از این که مورد بی توجهی 
همین باشگاه ها قرار گرفت، به مشــهد رفت تا در اردوی 
پیکان زیر نظر مجید جاللی تست بدهد. مجید جاللی که 
به دنبال خرید یک مهاجم تمــام عیار بود تصمیم گرفت با 
مبلغی کامال عادی این بازیکن را به استخدام باشگاه پیکان 

در بیاورد اما حاال داستان کامال متفاوت است.
گادوین منشا حاال با پیشنهاد عجیب و غریبی رو به رو است 
تا حدی که گفته  می شود برخی باشگاه ها حاضرند نیمی از 
مبلغ قرارداد درخواستی او را به صورت نقد پرداخت کنند 
اما موضوع این اســت که تا به امروز هیچ قراردادی به امضا 
نرسیده است. برخی مدعی شدند این بازیکن با پرسپولیس 
قرارداد داخلی امضا کرده است . همزمان با انتشار این خبر 
که همراه با استقبال هواداران پرسپولیس رو به رو شد، هیچ 
یک از مدیران پرســپولیس در این ارتباط حرفی نزدند که 

این خبر از سوی آنها تائید یا رد شود. اما این پایان کار نبود، 
به فاصله چند ساعت از انتشــار این خبر برخی رسانه های 
هواداری باشگاه رقیب مدعی شدند منشا پیراهن استقالل 
را در فصل هفدهم به تن خواهد کرد، این موضوع ســرآغاز 
یک جنگ رسانه ای بود فارغ از این که هیچ یک از مسئوالن 
باشگاه استقالل هم نسبت به انتشار این خبر موضع گیری 
نکردند. حتی باشــگاه های دیگر هم مدعی شدند منشا در 
ســبد خرید آنها قرار دارد اما نکته جالب توجه اینجاست 
که این بازیکن فعال با هیچ باشــگاهی قرارداد نبسته است 

حتی داخلی! 
حاال سوال اصلی اینجاست که در برهه کنونی که هر روز یک 
رقم برای استخدام منشا مطرح می شود چه کسانی در این 
میان سود اصلی را می برند، حرفی که مجید جاللی پس از 
بازی با پدیده به آن اشاره کرد ولی این حرف نادیده گرفته 
شــد چون دالل ها دوســت ندارند در این خصوص شفاف 

سازی شود!

با صدور ITC  برای سپاهان

جپاروف از دست استقالل پرید
هیچ مذاکره رسمی با هیچ تیمی انجام نشده است
»منشا« برگ برنده دالل ها



جام رياست فدراسيون جهانى

2 طالى مهم در ادامه ناكامى  المپيكى هاى تكواندو
 تكواندو  ورزش   2163 تكوانــدوكار از بهترين هاى 
تكواندوى دنيــا در دومين دوره رقابت هاى جام رياســت 
فدراسيون جهانى به روى شــياپچانگ رفتند. رقابت هايى 
كه ميزبانــى آن را آتن برعهده دارد و تا فــردا ادامه خواهد 
داشت.ملى پوشان تكواندو ايران نيز به واسطه اين موضوع 
كه امتيازات اين رقابت ها به حساب رنكينگ المپيك واريز 
خواهد شد به آتن سفر كردند تا از همين ابتدا براى رسيدن 

به المپيك پيش رو خيز بردارند.

ناكامى نامداران
آنچه كــه در دو روز ابتداى مســابقات تكوانــدو آتن براى 
المپيكى هاى نامــدار ايران اتفاق افتاده اســت چيزى جز 
ناكامى نبوده است! ناكامى كه انگار هنوز بعد از المپيك ريو 

از آن خالصى ندارند و ادامه دار است.
ابتدا در شروع فرزان عاشــور زاده بد شانسى گريبانش را 
گرفت و دور دوم مسابقاتش به نماينده رژيم صهيونيستى 
برخورد كرد و حاضر به مبارزه نشد و از گردونه رقابت ها 
حذف شــد. اما مهدى خدابخشــى هم كه در ريو يكى از 
ناكامان بزرگ تكواندو ايران بود در ادامه با شكســتى كه 
در دور دوم پذيرفت خيلى زود با مســابقات وداع كرد تا 
روز دوم هم  براى تكواندوكاران مطــرح ايران در آتن با 

بى مدال و ناكامى سپرى شود. 
 *پديده هاى جديد

مابقى تكوانــدو كارانى هم كه در ايــن دو روز از ايران روى 
شــياپچانگ رفتند  نام و نشان عاشــورزاده و خدابخشى را 
نداشتند اما همين بى نام و نشان ها در روز اول 2 مدال طال 
از شياپچانگ آتن دشت كردند.محمد كاظمى و ميرهاشم 
حسينى طاليى هاى  روز اول بودند كه توانستند با قهرمانى 
در اوزان منهاى 58 و منهــاى 63 كيلو پرچم تكواندو ايران 

را باال نگهدارند.
*بدشانسى فرزان 

 در روز نخست اين مســابقات تيم ملى ايران 5 نماينده 
در دو وزن 58- و 63- كيلوگرم داشــت. محمد كاظمى 
و ميرهاشم حســينى موفق به كسب دو مدال طال شدند، 

هادى تيران، فرزان عاشــورزاده و ســروش احمدى هم 
از دور رقابت ها كنــار رفتند. عاشــورزاده در وزن 63- 
كيلوگرم بعد از برترى 28 بر 12 مقابل «مهمت پاگلر» از 
تركيه، از مبارزه با نماينده رژيم اشــغالگر قدس انصراف 

داد و حذف شد.
تيم ملى كشــورمان ديــروز در دو وزن 81- و 87- كيلو 3 
نماينده داشــت كه هر 3 تكواندوكار با شكست برابر رقباى 
خود از دور مسابقات حذف شــدند. پوريا عرفانيان آخرين 
نماينده ايران بود كه در وزن 80- كيلو با يك برد و يك باخت 

به كار خود پايان داد.
وى  در نخستين مبارزه «بوگدان گرچكين» از روسيه را 20 
بر 18 شكست داد اما در دومين پيكار خود به مصاف «رائول 
گارسيا»ى اسپانيايى رفت و 3 بر 4 نتيجه را واگذار نمود و از 

دور رقابت ها كنار رفت. 
پيــش از وى، خدابخش و رجبى هــم در وزن 87- كيلو با 
شكست مقابل يك روســى از دور مســابقات حذف شده 
بودند. «والديسالو الرين» دور نخست سعيد رجبى را 7 بر 
5 شكست داد و ســپس برابر مهدى خدابخشى به پيروزى 

18بر13 دست يافت. مهدى خدابخشــى قبل از شكست 
برابر روســيه، «انصار اوگاز» از تركيه را 5 بر يك از پيش رو 

برداشته بود.
*اميدهاى امروز 

تكواندوكاران دو وزن 54- و 68- كيلو امروز در سومين 
روز ايــن رقابت ها به ميــدان مى روند كــه از تيم ايران 
كامران مردانى پــور، آرمين هادى پور، ســاالر وحيدى، 
ابوالفضل يعقوبى و عليرضا عليارى به مصاف رقباى خود 

خواهند رفت.

صالح چراغى: انگيزه ام دو برابر شده 
است

ورزش: وزنه بردار طاليى ايران در رقابت هاى قهرمانى آسيا گفت: 
حاال انگيزه دو برابرى براى كسب مدال هاى بيشتر و بهترى دارم.

  صالح چراغى وزنه بردار دســته 85 كيلوگرم ايران در حركت يك 
ضرب، مدال طال و در حدنصاب مجموع نشــان نقــره رقابت هاى 
قهرمانى آسيا در تركمنستان را كسب كرده، در خصوص عملكردش؛ 
گفت: مسابقات در سطح بســيار بااليى برگزار شد و رقيبان خوبى از 
كشورهاى چين، قزاقستان، تركمنستان و رفيق خوبم مرتضى بيگلرى 
در اين وزن حضور داشتند. واقعاً خوشــحال هستم و انگيزه ام براى 

رقابت كردن دو برابر شده است.

ملى پوش دووميدانى: مربى ام در حد
 والسكو و كى روش است

تســنيم: ملى پوش دووميدانى گفت: به كســب نتيجه خوب در 
المپيك 2020 اميدوارم و اگر روند حمايت، تمرين و اردوها همين 
گونه پيش برود، مطمئناً نتيجه بهترى در توكيو نسبت به ريو خواهم 
گرفت.  تفتيان عنوان كرد: بعد از صحبت هايى كه داشتيم، تصميم 
بر اين شد تا پيش مربى فرانســوى بروم. اين مربى در بين گزينه ها 
بهترين بود. شاگردان اين مربى ركورددار اروپا و فيناليست المپيك 

هستند. مربى ام در حد والسكو و كى روش است.

 15 مدال شناگران ايران در قهرمانى 
آسياى ميانه

 ورزش: نخستين دوره مسابقات قهرمانى مسافت كوتاه كشورهاى 
آسياى ميانه 2017 به ميزبانى كشور تركمنستان در شهر عشق آباد   
به پايان رسيد. تيم ملى شناى كشورمان در روز نخست اين رقابت ها 
موفق به كســب 7 مدال (1طال ، 3 نقره و 3 برنز) شدند. روز دوم اين 
مسابقات نيز با درخشش شناگران جوان و آينده دار كشورمان آغاز 
شد.  ملى پوشان كشــورمان در پايان روز دوم با به گردن آويختن 8 
مدال رنگا رنگ (2 مدال طال ، 3 نقره و 3 برنز ) به كار خود پايان دادند 
تا در مجموع با كسب 15 مدال، دست پر به كشور عزيزمان باز گردند. 

دانشور 11 پله در جهان سقوط كرد
 ورزش: آخرين رده بندى دوچرخه سوارى پيست در حالى از سوى 
اتحاديه جهانى دوچرخه سوارى اعالم شد كه محمد دانشور ركابزن 
ايران ســقوط 11 پله اى در اين رده بندى داشت. در بخش پيست 
محمد دانشور ركابزن طاليى ايران كه در رده چهارم رده بندى ماده 
يك كيلومتر تايم تريل پيست قرار داشت، با 11 پله سقوط در جايگاه 
پانزدهم قرار گرفت. دانشور در ماده كايرين نيز در رده پنجاه و پنجم 

قرار دارد كه نسبت به رده بندى قبلى، چهار پله سقوط كرده است. 

خبر

15

كسب 
جواز جام جهانى آلمان 

راه يابى تيم ملى هاكى ايران 
به فينال جام ملت هاى آسيا

ورزش:  تيم ملى هاكى سالنى ايران  با برد در ديدار نيمه نهايى به 
فينال رقابت هاى جام ملت هاى آسيا رســيد و براى سومين بار جواز 

حضور در مسابقات جام جهانى 2018 آلمان را كسب كرد.
 ملى پوشــان هاكى ايران در ديدار نيمه نهايى مســابقات جام ملت هاى 
آسيا برابر ازبكستان به ميدان رفتند و توانستند اين بازى را با نتيجه 12 
بر 2 به سود خود به پايان ببرند و به فينال مسابقات راه يابند. تيم ملى 

ايران با اين برد جواز حضور در مسابقات جام جهانى 2018 آلمان 
را كسب كردند.

 تيم ملى هاكى ايران شش دوره قهرمانى جام ملت هاى 
آسيا و دوبار حضور در رقابت هاى جهانى را 

در كارنامه دارد.

با پيگيرى كميته پهلوانى 
اتحاديه جهانى؛

كشتى پهلوانى به مسابقات داخل 
سالن آسيا اضافه شد

مهر: كشــتى پهلوانى با پيگيرى كميتــه پهلوانــى اتحاديه جهانى 
جزء رشــته هاى حاضر در پنجمين دوره بازى هاى داخل ســالن آسيا 

(ايندورگيم) در تركمنستان قرار گرفت.
 با پيگيرى هاى كميته پهلوانى اتحاديه جهانى كشتى كه مسئوليت 
آن بر عهده عليرضا حيــدرى قهرمان المپيــك و جهان و رئيس 

فدراسيون جهانى كشتى پهلوانى اســت و همچنين موافقت 
كميته بين المللى المپيك، مســابقات كشــتى پهلوانى 

بعنوان يكى از رشــته هاى ورزشى اين مسابقات 
قرار گرفت. 

عطايى: 
والسكو خودش زبان 

دارد، سخنگو نمى خواهد
ورزش:  سرمربى تيم واليبال جوانان گفت: والسكو خودش 

زبان دارد و ســخنگو نمى خواهد و احتياجى هم نيست كسى از 
او دفاع كند.

  بهروز عطايى درباره درگيرى لفظى مربيان ايرانى به خاطر والسكو گفت: 
والسكو يكى از بزرگترين مربيان تاريخ واليبال دنيا است كه در پيشرفت  
واليبال ايران تاثيرات زيادى داشــت اما او هم توانســت با سرمربيگرى 
تيم ملى ايران دوباره مطرح شــود، چون مدت ها بود كه در ســطح 

اول واليبال دنيا حضور نداشت اما اين كه 2 مربى ايرانى به خاطر 
والسكو رودرروى هم قرار بگيرند به هيچ عنوان شكل خوبى 

ندارد. به هر حال والسكو خودش زبان دارد و سخنگو 
نمى خواهد و احتياجى هم نيست كسى 

از او دفاع كند.
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 زندگى/ مرتضى روشنى 
چندســالى هســت كه در كشور 
ما ســاخت مجموعه هاى مسكن 
ارزان قيمــت با عنوان «مســكن مهر» دنبال 
مى شــود، در اين مجال مى خواهيم شما را با 
قديمى ترين مجموعه مســكونى ارزان قيمت 
جهــان كه از قرن 15 ميالدى تاكنون فعاليت 

دارد، آشنا كنيم.

  قديمى ترين پروژه مسكن جهان
در ايالــت باواريا آلمان و شــهر آگســبورگ 
محلــه اى قديمى و محصور بــا نام «فوگرى» 
وجود دارد كه به عنوان قديمى ترين مجموعه 

مسكونى اجاره اى جهان شناخته مى شود.
اما تاريخچه ســاخت «فوگــرى» نيز در نوع 
خود جالب اســت. نام ايــن مجموعه از نام 
خانــواده «فوگر» گرفته شــده زيرا «ياكوب 
فوگر» كــه بعدها به «فوگر ثروتمند»  ملقب 
شــد، تصميم گرفت به منظور اسكان فقراى 
ارزان قيمتى را  شهر آگســبورگ، خانه هاى 

بسازد.
 او اين تصميم خود را در سال 1516 ميالدى 
اجرايى كرد و تا ســال 1523 در مجموع 52 
واحد خانه را به همراه كليســاى سنت مارك 
در اين منطقه ساخت و سپس شروع به توسعه 

آن كرد.
 همچنيــن ديوارهــا و دروازه اى مجــزا براى 
آن درنظــر گرفت به گونــه اى كه دروازه هاى 
مجموعه، شــب ها قفل مى شــد تــا از گزند 
مزدوران و افرادى كه واجد شــرايط سكونت 

در آن نبودند، محفوظ بماند. 
فوگرى امروز داراى 67 خانه و 147 آپارتمان، 

يك چاه آب و يك ساختمان ادارى است.

  اجاره ساليانه 1 يورو!
همــان طور كــه اشــاره شــد، فوگــر اين 
خانــه ها را به افراد خاصــى واگذار مى كرد و 
آن ها مى بايســت داراى اين شرايط مى بودند: 
حداقل دو سال در آگســبورگ زندگى كرده 
باشــند، مذهب كاتوليك داشــته باشند و در 
عيــن فقير بودن، به كســى بدهــكارى مالى 
نداشته باشند. اگر شخص متقاضى داراى اين 
ويژگى ها بود، مى توانســت مالك يكى از اين 
خانه ها شــود و در پايان سال فقط مى بايست 
يك سكه طال راينشر معادل 1 يورو امروزى به 

فوگرها پرداخت كند.
البته فقرا مى بايســت در روز عــالوه بر انجام 

مراسم مذهبى و دعاهاى مرسوم كاتوليك ها، 
براى خانواده فوگرها هم دعا مى كردند. 

جالب اســت بدانيد كه جد پدرى وولفگانگ 
اتريشى؛  آمادئوس موتزارت موزيسين مشهور 
يعنى «فرانس موتــزارت» كه يك معمار بود، 
بين ســال هاى 1681 تــا 1694 در فوگرى 
سكونت داشت و امروز خانه او به صورت موزه 

درآمده است.
  ويژگى هاى منحصر به فرد

مجموعــه آپارتمان هاى فوگــرى، بين 45 تا 
65 مترمربع مســاحت دارند و چون هر واحد 
ورودى مجزايى از خيابان دارد، انگار ســاكنان 
در خانه اى جــدا زندگى مى كنند و هيچ چيز 
مشــاعى وجود ندارد. جالــب اينكه همه اين 

واحدها مجهــز به يك آشــپزخانه، يك اتاق 
نشــيمن، يك اتاق خواب و يــك اتاق كوچك 

ديگر هستند. 
آپارتمان هاى طبقه همكف از يك باغچه و انبار 
كوچك بهره مى برند و آپارتمان هاى طبقه باال، 

اتاق زيرشيروانى دارند.
بد نيســت بدانيد كــه چون در آن ســال ها 
هنــوز زنگ هــاى الكتريكــى اختراع نشــده 
بودنــد، هــر آپارتمــان از دســته زنگ هاى 
منحصر به فردى بهره مى برد تا ســاكنان آن 
با لمس اين دســتگيره ها، خانــه خود را پيدا 

كنند!
ايــن مجموعه در جريان جنــگ دوم جهانى 
بشدت آســيب ديد، اما ژرمن ها دوباره آن را 

مثل روز اول بازســازى كردنــد و اكنون نيز 
فوگرى داراى ســكنه فقيرى اســت كه بايد 
همان شروط 500 ســال پيش را دارا باشند، 
به همين خاطر فوگرى قديمى ترين مجموعه 

مسكونى بشر شناخته مى شود.
امروز بنياد خانواده فوگر مديريت اين مجموعه 
را برعهده دارد كه رئيس آن خانم كنتس ماريا 
اليزابت فون هوهنشــتاين است. اين را هم بد 
نيســت بدانيد كه اگر روزى قرار شــد از اين 
مجموعه بازديــد كنيد، تنها بايد 4 يورو براى 

آن هزينه كنيد!

  فوگرها چه كسانى بودند؟
آن طــور كــه وب ســايت رســمى فوگرى 

نوشــته، خانواده فوگر در ابتــدا ثروت خود را 
از راه نســاجى و تجــارت كســب كردند، اما 
ياكــوب با خريد معدن نقره، ســرمايه گذارى 
خانوادگــى اش را معطوف به ايــن كار كرد و 
روابط تجارى خود را با ونيز گســترش داد و 
البتــه كه به دليل داشــتن مذهب كاتوليك، 
واتيكان جزو مشــتريان اصلى آن ها به شمار 

مى آمد.
 بعدهــا، خانــواده فوگــر با حمايــت مالى 
از خانــدان هابســبورگ ســبب بــه قدرت 
رســيدن كارل پنجم در رايــش اول يا همان 
امپراتورى مقدس روم شــدند و بدينوســيله 
نفوذ سياســى و اجتماعى بيشــترى كســب 

كردند.

نگاهى به تجربه غربى مسكن مهر 

فوگرى؛ ارزان ترين و قديمى ترين مجموعه مسكونى دنيا

پنج درى

اتاق  دري،  پنج  مي گوينــد  بهش  زندگى/فروه رضايى: 
بزرگي كه پنچ پنجره بــزرگ رو به ايوان دارد. پنجره هاي 
قدي با شيشه هاي رنگي. عصرهاي تابستان كه مش رحيم 
شــب بوهاي حاشــيه باغچه را آب مي دهد، او مي نشيند همين جا. 
الي يكــي از پنجره هــا را وا مي كند و زل مي زند به شــب بوها، به 
شــمعداني هاي حاشيه حوض آبي، به درخت چنار كنار ديوار و هيچ 

نمي گويد.
كســي نمي دانــد او در آن لحظــه و ســاعت به چه فكــر مي كند؟ 
فكرش كجــاي زندگي پرســه مي زند. كار يكي دو روزش نيســت. 
16 ســال بيشتر نداشــت كه عروس اين خانه شــد. همان موقع ها 
كــه جوان بــود و الغــر انــدام، چابك و ســرحال و شــايد كمي 

بازيگوش. 
كلي توفير داشــت با زن پنجاه ســاله كم حرف و آرام حاال. زني كه 
صورتش به چين نشسته و اندامش به گوشت. پسرش كه توي استخر 
ته باغ غرق شــد، استخر را پر كردند و شد باغچه، تويش رز كاشتند 

و حاشيه اش بنفشه.
گفتنــد مصلحــت خدا بــوده، خــودش داده خودش هــم گرفته. 
جواني، باز بچه دار مي شــوي. دكتر كه جوابش كرد ته مانده شــفق 
چشــمانش خاموش شــد. كز كرد كنج پنجره پنج دري. مش رحيم 
خــوب كه گل هــا را آب داد آرام آرام بســاط قليان آقا را درســت 

مي كند. 
ماه بانو از كنج پنجره بلند مي شود و با گام هاي آرام به سمت حياط 
مي رود. مي نشيند لب كاناپه زير ايوان و منتظر آقا مي ماند. خورشيد 
كه غروب كرد مش رحيم در آهني باغ را باز مي كند تا بنز مشــكِي 

230 آقا پارك شود زير درخت چنار.
 بچه دار كه نشــدند پچ پچ ها شــروع شد و چند ســالى كه گذشت 
حرف هــا علنى شــدند، گفتند مــرد اســت اوالد مي خواهد، وارث 
مي خواهد، ســرانجام بايد پسري باشــد كه نام ساالري ها زنده بماند 
يا نه؟ آقا از ماشــين پياده مى شــود، توى دستش پر از نوبرانه است. 

كيسه ها را مش رحيم از دست آقا مى گيرد.
 مــاه بانو مى ايســتد، لبخنــد مي زنــد، لبخندي كه آنقــدر جان 
نــدارد تــا اندوه ته چشــمانش را گم كنــد، اما گرم اســت. همان 
موقع هــا يك بــار دم عصري آقا نشســت لب تخت، گفــت: تو ماه 
بانو، بگــو غصه ات بگيرد آســمان هر قدر پر ســتاره، بي ماه به چه 

مي ارزد؟ هيچ!
ماه بانو ســرخ شد گوشــه لبش را گزيد، آقا پك زد به قليانش. دود 
قليان را حلقه داد بيرون، خيره شــد به آسمان، حلقه باال رفت، افتاد 

دور ماه، محو شد.

به رنگ زندگى
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خانواده

در همايش بين المللى مادرى و تزاحم نقش ها عنوان شد
خانه دارى مهندسى خانواده و نوعى حكومت 

كردن است
مريم احمدى شــيروان: همايش بين المللى «مادرى و تزاحم 
نقش هــا» با حضور چهره هــاى ماندگار حوزه علميــه خواهران و 
جمعى از استادان برجسته حوزه و دانشگاه، هفتم ارديبهشت ماه در 
اداره تبليغات اسالمى مشهد برگزار شد. مدير مؤسسه اسالم شناسى 
حضرت زهرا(س) و مسئول برگزارى اين همايش با توجه به اهميت 
نقش مادر در خانواده عنوان كرد: مادر بودن نقشى اثرگذار، ماندگار 
و خاص براى يك زن است. وى با اشاره به اينكه هدف از برگزارى 
اين همايش مقايســه جايگاه مادر در اســالم و انديشه هاى غربى، 
همفكرى و ارائه راهكارى براى تداخل و تزاحم نقش هاست افزود: 
خانواده ســالم، منشاء ســالمت جامعه مى شود و نقش همسرى و 
مادرى يك زن از مســائل اساســى اســت كه امروز در خانواده ها 
كمرنگ تر شده است.صديقه مقدسى،به حضور اجتماعى زنان اشاره 
و بيان كرد: در دين و شرع اسالم براى انجام كارهاى اجتماعى زنان 
مانعى وجود نداشته و اسالم آن را نفى نمى كند. زنان همانند مردان 

مى توانند در تمامى عرصه ها فعاليت داشته باشند.
زن شيعى بالنده و رشد پيدا كرده است

عضو هيئــت علمى مركز تحقيقات زن و خانواده نيز با اشــاره به 
اينكه در زندگى زنان مســلمان برخى كشــورها نظــام معنايى و 
جامعى وجود داشــته كه گاه سبب برداشــت غلط مى شود، بيان 
كرد: برخى از مفاهيم و آگاهى نداشــتن ها مانند آگاهى نداشتن از 
وضعيت فرهنگى و اجتماعى، اشتغال، فعاليت هاى سياسى و... زنان 
مسلمان و تصوير سازى غلط جريان هاى افراطى مانند طالبانيسم 
و داعشــى گرى چهره مخدوشى از زن مســلمان به دنيا معرفى و 
در رسانه ها نشــان داده است كه سبب شگفتى توريست ها و افراد 
غربى مى شــود. چرا كه در بستر تفكر شــيعى زن بالنده شده، با 
چارچوبهاى فكرى حضرت امام رشد كرده و در متن تفكرات اصلى 
رهبران انقالب ضمن اولويت هاى خانواده به فعاليت هاى اجتماعى، 
فرهنگى، سياسى و... مى پردازد.در بخشى ديگر از سخنان، عالسوند 
با اشــاره به اينكه ناامنى روانى زنان، نتيجه مطالبات مردانه در اين 
عرصه اســت، توضيح داد: طبق آمار وزارت بهداشــت، ايران يكى 
از كشــورهايى است كه فراوان ترين تعداد عمل جراحى زيبايى در 
جهان را دارد و حتى مصرف سرانه شير و لبنيات در كشور پايين تر 
از مصرف ســرانه لوازم آرايش اســت. وى ادامه داد: بخشى از اين 
عمل ها ميل زنانه اســت، اما بر اساس آخرين تحقيقات عمده ترين 
دليل انجام عمل هاى زيبايى كسب رضايت همسر عنوان شده است؛ 
چرا كه آن ها احساس مى كنند غيرمستقيم توسط همسرانشان با 
زنانى كه از آن ها زيباتر و بى نقص تر هســتند، مقايسه مى شوند و 

براى حفظ زندگى تن به عمل هاى مخاطره آميز مى دهند.
راه هر گونه استثمار از زن بسته شده است

دكتر حســن رحيم پور ازغدى نيز در اين همايش با اشاره به اينكه 
بين نقش مادرى و اشتغال زن، از ديدگاه شريعت الهى خط قرمزى 
وجود ندارد، بيان كرد: در فقه شــيعه براى زن، هيچ كار اقتصادى 
وظيفه و واجب تعريف نشــده است و زن حتى مى تواند براى انجام 
كارهــاى درون منزل حتى شــير دادن فرزند، از همســرش طلب 
دستمزد كند و در مكتب اســالم راه هر گونه استثمار از زن بسته 
شــده اســت. البته منع در مواردى عنوان شــده است كه با حق و 
حقوق خانواده تزاحم و تداخل پيدا كرده و ســبب پايمال شــدن 
آن ها شــود. اين اســتاد حوزه و دانشــگاه با بيان اينكه حل تزاحم 
نقش ها، تدبير علمى و عملى نياز دارد، افزود: مشــاغل به دو بخش 
مردانه و زنانه تقســيم نشده و شــرع نيز مانعى براى انجام آن ها 
نيست. مشكل اصلى خانواده ها، بى تدبيرى و تدبير غلط است. بايد با 
مشورت و تقسيم صحيح كار، بين نقش هاى درون و بيرون از منزل 
تعــادل برقرار كرد به طورى كه نيازهاى هر دو نفر برآورده شــود. 
عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى در ادامه تصريح كرد: نبايد كار را 
تحقير كرد. در حكمت عملى، خانه دارى مهندسى خانواده و نوعى 
حكومت كردن است. تدبير منزل و مديريت صحيح خانه و خانواده 
از موارد مهمى است كه هم بر عهده مرد و هم بر عهده زن است و 
نبايد آن را بى ارزش و يا كم ارزش شــمرد.رحيم پور ازغدى در پايان 
منافع خانه دار بودن خانم ها را كسب مهارت هاى اجتماعى، ارتباطى، 
خودباورى و استقالل و نيز داشتن اعتماد به نفس،خودباورى، تأمين 
نيازهاى مالى، رفاه و نيز شادابى بيشتر دانست و افزود: در كنار اين 
منافع، كار بيرون از منزل ضررهايى چون تضعيف نقش همسرى و 
مادرى و سرد شدن كانون خانواده را به همراه دارد كه بايد با تدبير 
و همفكرى، خانواده ها اهم و مهم كرده و بهترين راهكار را برگزينند.

ارتباط خواب كودك با اضافه وزن دوران نوجوانى
ترجمه/ مريم سادات كاظمى: 
عادت خــواب منظم از ســنين 
كودكى سبب پيشگيرى از خطر 
اضافه وزن در دوران پيش از بلوغ 

و نوجوانى مى شود. 
بــر اســاس تحقيقــات جديد، 
خردساالنى كه شب ها در ساعت 
منظمــى مى خوابنــد و بخوبى 

مى توانند هيجانات و احساســات خود را كنترل كنند، كمتر مستعد 
ابتال به اضافه وزن و چاقى در دوران پيش از بلوغ خواهند بود. 

محققان در اين باره اطالعات پزشــكى بيــش از 10 هزار كودك را 
بررســى كردند و از والدين آن ها خواستند عادات غذايى، مدت زمان 
تماشاى تلويزيون و ساعات خواب فرزندانشان را در سه سالگى توضيح 

دهند.
نتايج نشان داد در سن سه سالگى، 41 درصد كودكان ساعات خواب 
منظم و 47 درصد برنامه غذايى دقيقى داشتند و 23 درصد آن ها يك 
ساعت يا كمتر در روز تلويزيون تماشا مى كردند. حدود 6 درصد اين 

گروه نيز در 11 سالگى دچار اضافه وزن بودند.
به عقيده محققان بى نظمى خواب عامل مستقل چاقى كودكان در 
دوران نزديك بلوغ اســت. همچنين اختالل در مديريت هيجانات و 

احساسات نيز در اين زمينه تأثيرگذار خواهد بود.
www.Top Santé.fr:منبع
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