
آلودگی شیمیایی ۳۵ درصد از 
محصوالت کشاورزی در کشور

خانه ملت: عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس، با بیــان اینکه بســیاری از محصوالت 
کشــاورزی آلودگی شــیمیایی دارنــد، گفت: 
ارگانیک کردن محصوالت کشاورزی نیاز به کار 

کارشناسی دارد .
بهــروز بنیادی افــزود: بســیاری از محصوالت 
کشاورزی آلودگی شــیمیایی دارند و بر اساس 
آخرین آمار  حــدود 30 تا 35 درصد محصوالت 
مختلف به جهت مصرف بی رویه ســموم و آنتی 

بیوتیک ها آلوده هستند.
وی یادآور شد: آلوده بودن محصوالت کشاورزی 
به ســموم و آنتی بیوتیک ها منجــر به افزایش 
مقاومت های میکروبی شــده و برای ســامتی 
انسان خطرناک اســت، بنابراین باید مورد توجه 

قرار گیرد.

6۵ درصد حوادث ناشی از کار 
به علت بی احتیاطی است

ایرنا : معاون درمان ســازمان تأمین اجتماعی 
گفــت: 65 درصــد حــوادث ناشــی از کار در 
محیط های کاری به علت بی احتیاطی و رعایت 
نکردن نــکات ایمنی اســت. محمدعلی همتی 
افزود: براساس آمار 6 ماهه اول سال 95، حدود 
8550 حادثه شغلی در محیط های کاری به وقوع 
پیوســت که 97/5 درصد حادثه دیدگان مرد و 

مابقی زن هستند.

وی تصریــح کرد: همچنین 80 درصد کســانی 
که دچار حادثه ناشی از کار شدند مردان متأهل 
هستند که به طور یقین این موضوع به معیشت 

آنان لطمه می زند.

قلع و قمع زمین خواری در 
ورجین

خانه ملت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: ١50 مورد زمین خواری و تصرف در منطقه 
حفاظت شده ورجین ثمره ســخت گیری های 

دولت برای صیانت از این مناطق است.
معصومه ابتکار افزود: در منطقه ورجین اطراف 
لواســانات واگذاری غیرقانونی صورت گرفت اما 
با رأی دادگاه بازگردانده شــد، متأســفانه سند 
غیرقانونی بــرای محدوده هــای داخلی منطقه 
ورجین صادر شــده، حتی موردی در این زمینه 
بود که بر مبنای آن 50 مورد قلع و قمع ساخت 
و ســازهای غیرقانونــی رأی گرفتــه بودند، اما 
متأسفانه تبانی شــده بود و مدیر حقوقی وقت 
استان تهران این پرونده را در خانه خود پنهان و از 
اجرا خودداری کرده بود. وی افزود: این پرونده با 
پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری 
و 50 مورد مذکور قلع و قمع شد و١00 مورد دیگر 

هم بعد از آن قلع و قمع شد. 

وقوع  بیکاری
 دانش آموختگان داروسازی

فارس: حمید خوئی، رئیس انجمن داروسازان 
تهــران در گردهمایی بزرگ داروســازان اظهار 
داشــت: متأســفانه به جای اینکه داروسازان به 
عنوان متولیان ارائه خدمات دارویی شــناخته 
شوند، به عنوان داروفروشــان معرفی می شوند 
و این یعنی ریل گذاری نادرســت بــرای نظام 
بهداشت و درمان که در نهایت به تضعیف نقش 
داروســاز و به دنبال آن انحــراف در برنامه های 

سامت محور منجر می شود.
حمید خیــری، مدیــر روابط عمومــی انجمن 
داروســازان ایران نیز در این نشست تأکید کرد: 
از آنجایی که در گذشــته برنامه ریزی اصولی و 
منطبق بر نیاز و تقاضای کشــور صورت نگرفته 
است، امروز با سونامی بیکاری دانش آموختگان 
رشته داروســازی روبه رو هســتیم و این برای 
کشوری که در آن داروسازی، آرزوی جوانان آن 

است، یک فاجعه تمام عیار است.

چشمک استقالل به نایب قهرمانی
سرنوشت بقا از دستان سیاه جامگان 

خارج شد

ورزش/   در فاصله یک هفته مانده به پایان 
رقابت های این فصل لیــگ برتر، رقابت در 
پایین جدول داغ تــر و اســتقال به نایب 

قهرمانی نزدیک شد...

خط قرمز/  زن میانسال که با طرح توطئه ای 
شوم، شوهرش را به خانه  کشانده و نقشه قتل 
هولناکش را اجرا کرده بــود، هنگام انتقال 
جسد خونین توسط همسایه ها به دام افتاد...

۱۲۱۴
اعتراف هولناک زنی که شوهرش 

را تکه تکه کرد

مالیات بر ارزش افزوده »قیمه بادمجان«!
گنه کرد در بلخ آهنگری

به شوشتر زدند گردن مسگری
من در طول عمرم هرگز ندیده و نشنیده بودم که دولتی در ایران از 
چلوخورشت قیمه بادمجان، یا چلوکباب کوبیده یا کله پاچه مالیات 
آن هم از مصرف کننده بگیرد. نمردیم و در این دولت که وزیر اقتصاد 
و دارایی اش از فاتحان ســفارت آمریکا در ١3 آبــان ١358 و البد از 
مســتضعفان آن زمان بوده اند، دیدیم. چند روز پیش برایم سر ظهر 

میهمان عزیزی رسید.
پرسیدم ناهار چه می خوری؟ گفت: هر چه باشد بیاور، فقط چلوکباب 
نباشد که از بس غذای متنوع ایرانی منحصر به چلوکباب و باقالی پلو و 
جوجه کباب و زرشک پلو شده، اسم این غذاها را که می آورند از اشتها 

می افتم، البته نمی خواهم خرج زیادی گردنت بگذارم.
گفتم، نگران جیب من نباش؛ دولت تدبیر و توسعه و پیشرفت روی 
صفحه آمارهای آن چنانی حقوق بازنشستگی بنده را ١0 درصد افزوده 
١50 هزار تومان بر حقوق و مزایــا و حق اوالد و حق عیال من اضافه 
شده است. خوشبختانه این روزها فاتحه کتاب، فیلم، سریال تاریخی، 
پروژه تحقیقاتی هم خوانده شده و بنده چندان قلم نمی زنم. خوب شد 
آمدی و مرا از کسالت و مالت تنهایی و تماشای »آی پد« درآوردی، 

چه می خوری بگویم برایت از چلوکبابی بیاورند؟ 
گفت: بگو یک چلوخورشتی بیاورند. سخت هوس چلوخورش کرده ام. 

تلفن کردم و نیم ساعت بعد آوردند.
دو ظرف مخصوص شبه فلزی چلوخورش قیمه آوردند که قیمت آن 
دو پرس بدون هیچ مخلفاتی فقط با یک عدد پیاز سفید چرخی قم 
و کمی نان لواش 25 هزار تومان شده بود و رقم جالب تری که دیدم 
حدود 2000 ریال هم مالیات بر ارزش افزوده. البته 600 تومان هم 

هزینه حمل با موتورسیکلت!
دیدم این سازمان مالیات عجب ســازمان دقیق و منظم و منسجم و 
سختگیری است که به سفره نیمه خالی مردم هم چشم طمع دوخته 
اســت. آمریکا و اروپا میلیارد میلیارد دالر و یورو ایــران را جریمه 
می کنند، دولــت از مالیات گرفتن از چلوخورشــت قیمه بادمجان 
هم صرف نظر نمی کند. خیر، حق و حقوق دولــت باید تا ریال آخر 

گرفته شود.
از یک طرف دستور می دهند رستوران ها از مشتری ها سرویس نگیرند 
)که آن ها می گیرند و مردم به گارسون های زحمتکش و کم درآمد و 
زن و بچه دار انعام هم می دهند، من اگر انعام ندهم احســاس گناه و 
خجالت می کنم(، از سوی دیگر رســتورانی که همواره دارد مالیات 
می دهد و مردمی که از صبح تا شــام مالیات مستقیم و غیرمستقیم 
می پردازند باز مورد اجحاف قرار می گیرند و چند باره مالیات می دهند 

که حقوق بگیران نجومی در نهایت بی حیایی بگیرند و بخورند.
نمی دانم این مالیات بر ارزش افزوده را از کدام کشور اقتباس کرده اند؟ 
من سال ها پیش که به کشورهای فرنگستان سفر کردم »گاورمنت 
تاکس« از خارجی های مســافر به آن کشــورها موقــع خرید کاال 
می گرفتند صد بار فروشنده سفارش می کرد هنگام خروج از کشور 
در گمرک فرودگاه این ورقه را ارائه دهید، گاورمنت تاکس شما را به 

شما برمی گردانند.
در سال ١355 که من به اروپا سفر کردم، قیمت پوند ١45 ریال بود و 
دالر 69 ریال. این بود که نرفتم گاورمنت تاکس را به من پس بدهند. 

حوصله و وقتش را نداشتم.
خیلی خوشحال شدم که وزارت اقتصاد و دارایی ما از قیمه بادمجان 
هم مالیات بر ارزش افزوده می گیرد و مدتی اســت به عللی رویش 
نمی شود تعرفه آن را سال به سال باال ببرد و در همان 9 درصد مانده، 
اما دلم می خواهد بپرســم این مالیات بر ارزش افزوده  کجا می رود و 

صرف چی می شود؟
اگر باید صرف کشور شــود این همه مناظر فجیعی که از مردم فقیر 
و گرسنه در سراسر کشــور حتی به وسیله رسانه های رسمی پخش 
می شود، چیست؟ این مدارس کپری که عده ای پسر و دختر روستایی 

خردسال در آن درس می خوانند، چیست؟
من ســال ها بود می شــنیدم که مدارس کپری در سراســر کشور 
برچیده شده است.پس این تصاویر دلخراش چیست؟ باور کنید من 
تلویزیون اتیوپی )حبشه( را نگاه می کنم )چقدر هم برنامه های شاد 
دارد، باور کنید انسان دلش شــاد و لبانش خندان می شود(. گاهی 
تصاویر مدارس روســتایی را پخش می کنند. چقدر تمیز و پاکیزه و 
در اتاق های روشن... اگر این مالیات ها به مصرف واقعی می رسد، چرا 
این همه مناظر روستاهای ما تکان دهنده است؟ چرا این قدر مردم 

ژنده پوش شده اند؟ 
فهمیدم ناقاها ایــن مالیات بر ارزش افزوده را از آبگوشــت و قیمه 
بادمجان و کله پاچه و کوبیده هم می گیرنــد صرف حقوق   نجومی 
بگیران می کنند. اگر این کار را نمی کنند، چرا بعضی روســتاهای ما 
به روستاهای عصر سلطان سلیم و سلطان سلیمان عثمانی می ماند 
که هر وقت به ایران می آمدند همه جا را ویــران کرده و مردمش را 
می کشتند و حاال سریال های دروغ و مزخرف و چرت و پرت خودشان 

را به خورد ملت ایران می دهند. 
حرف حرف می آورد. سریال ابلهانه »حریم سلطان« تمام شد، سریال 
»ماه پیکر« شروع شد. یک ســلطان زن باره با هزار زن حلقه بگوش 
خاک بر سر توسری خور که اختیار جانشان دست سلطان دایم الخمر 
و چند سلطانه اســت، مثل بید می لرزند و بله بله می گویند. خانم ها 
و آقایان ایرانی تاریخ نخوان کــه نمی دانند ترکان عثمانی چه به روز 
اجداد آنان )ایرانیــان قرن ١6، ١7 و ١8( آورده اند می نشــینند و با 
لذت تماشا می کنند. خیلی هم دلشــان می خواهد جای سلطان و 

سلطانه های بی غیرت بیکاره تن پرور باشند.
شــنیدم عده ای که روح بابک خرم دین و آتورپات و ســتارخان و 
باقرخان در آن دنیا می لرزد، در یکی از ورزشــگاه ها برای لجبازی با 

هموطنان خود فریاد می زنند: خلیج، خلیج عربی.
گمان می کنند چه هنری به خرج داده اند که مثًا ســلطان سعودی 
خاص از مغز و چند پان عربیست و چند پان ترکیست از این خوش 
خدمتی و نوکر صفتی این وطن فروشــان خوششــان بیاید. عده ای 
چنگیز و تیمور و سلیم و سلیمان را نیاکان خود می انگارند و از بس 
بی سواد و نادان و شرور و هوچی هستند، یک صفحه تاریخ نخوانده اند 
که بدانند آذربایجان گاهواره ارتش ایران زمین، ارتباطی به مغوالن 

و ترکان عثمانی ندارد.
من فکر می کنم عده ای آنان را تشویق و ترغیب هم می کنند که این 
شعارهای ابلهانه را بدهند. اما آذربایجان لقمه گلوگیری است، از گلوی 
اسکندر و هیاکله و ترکان خاقان غربی و شرقی و روس ها و آالن ها و 
تازیان و عثمانی ها فرو نرفت و بلع نشد و امروز هم تجزیه آذربایجان 

آرزوی محال است.
در دوران جنگ اول روســیه تزاری و امپراتــوری عثمانی مضمحل 
شــدند و آذربایجان برای ایران ماند. در دوران جنگ دوم هم همین 
طور. امروزه هم پان ترکیست ها کاری از پیش نمی برند. روح ستارخان 
و باقرخان آذربایجان را می پاید و زوزه کشــان خلیج عربی که پول 
گرفته اند ره به جایی نخواهند برد. چه می شود کرد؟ دولتی که چشم 
به سفره مردم داشته باشــد و از قیمه بادمجان و کله پاچه مالیات بر 
ارزش افزوده بگیرد ، تماشاگران مســابقات فوتبالش هم باید فریاد 
خلیج عربی و مرگ بر کوروش سر بدهند. راستی بروید تحقیق کنید 
چرا این وضع پیش آمده؟ اصل مالیات بر ارزش افزوده قیمه بادمجان 
است که خوشــبختانه از ســفره های مندرس مردم و از یک ظرف 

چلوخورش هم برداشته شده و به مصرف اتینا می رسد.
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یک مقام وزارت آموزش و پرورش گفت:
بازنشستگی 640 هزار فرهنگی تا 

سال 1404
ایسنا:رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطاعات 
وزارت آموزش و پرورش گفت: برای ساختن آینده باید از نظام 
تعلیم و تربیت انتظار و مطالبه داشته باشیم و تحقق آن بدون 

سازوکار و لوازم مورد نیاز میسر نیست.
به گفته اسفندیار چهاربند، در ســه تا چهار روز آینده درباره 
پرداخت مطالبات معلمان، وزیر آموزش و پرورش اطاع رسانی 

خواهد کرد و اخبار خوبی دارد.
وی به چالش نیروی انسانی در ١0 ســال آینده اشاره و اظهار 
کرد: از سال 96 تا ١404 حدود 640 هزار بازنشسته خواهیم 
داشــت. در ١0 ســال آینده آموزش و پرورش پوست اندازی 

کاملی در حوزه منابع انسانی خواهد داشت.
وی افزود: اگر بخواهیم نظام پرداخت حقوق معلمان در سال 
92 را با سال 96 مقایسه کنیم باید گفت در حوزه دستمزد 85 
درصد رشد داشــته ایم، اما در مجموع این حقوق و دستمزد 

مطلوب نیست. 

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد
اعالم زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی 

سربازی 96
ایسنا: جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعام کرد که ثبت 
نام برای جریمه ریالی سربازی از ١5 اردیبهشت ماه 96 اجرایی خواهد 
شد. سردار ابراهیم کریمی درباره نحوه اجرای طرح جریمه ریالی در 
سال 96 اظهار کرد: برابر تصمیمات گرفته شده، امسال نیز طرح جریمه 
ریالی سربازی اجرایی شده و بر اساس آن تمامی مشموالن غایبی که تا 
پایان سال 96 حداقل هشت سال یا بیشتر از آن غیبت داشته یا از ترک 
یگان خدمتیشان گذشته باشد، می توانند با پرداخت جریمه ریالی از 

انجام خدمت سربازی معاف شوند.
وی با بیان اینکه وضعیت اکثر افرادی که در طرح جریمه ریالی سال 
گذشته ثبت نام کرده بودند مشخص شــده، افزود: ثبت نام برای این 
طرح در سال 96 از ١5 اردیبهشــت ماه امسال آغاز شده و متقاضیان 

می توانند به همراه مدارک الزم به دفاتر پلیس +١0 مراجعه کنند.
وی اضافه کرد: پس از ثبت درخواست واجدان شرایط نسبت به راستی 
آزمایی و صحت مدارکشان اقدام شده و کارت معافیت برایشان صادر 

خواهد شد.

رئیس سازمان روان شناسی و مشاوره عنوان کرد
بهزیستی حق صدور مجوز و نظارت 

حرفه ای بر مراکز مشاوره را ندارد
فارس:رئیس سازمان روان شناسی و مشــاوره با اشاره به اینکه 
بهزیستی و هیچ دستگاه دیگری حق صدور مجوز و نظارت حرفه ای 
بر مراکز مشاوره را ندارد، گفت: حمایت هر چه بیشتر سازمان های 
بیمه گر از خدمات روان شناسی و مشاوره ضرورت دارد. عباسعلی 
اللهیاری افزود: خوشــبختانه جلوی انتقال رشته روان شناسی از 
زیرمجموعه وزارت علوم به وزارت بهداشت را گرفته ایم و در واقع 
مصوبه مجلس نظر هیئت وزیران و شورای عالی انقاب فرهنگی نیز 
مشابه ما بوده و زمانی که این قضیه مطرح شد در نهادهای مختلف 
مورد تأیید قرار نگرفت. اللهیاری در ارتباط با تعرفه های مشاوره و 
روان شناسی گفت: در حال حاضر میانگین ویزیت پزشکان 5 تا ١0 
دقیقه به طول می انجامد ولی انجام مشاوره و روانشناسی حداقل 
45 دقیقه زمان می برد، پس تحت پوشش قرار گرفتن این خدمات 

توسط سازما ن های بیمه گر ضرورت دارد.

جامعه/مریم احمدی شیروان:  قانون اساسی جمهوری 
اسامی ایران در اصول کلی خویش، شورا را به عنوان ابزار 
تجلی اراده مردم و نهاد سیاسی تصمیم گیرنده مورد پذیرش 
قرار داده است. شوراهایی که از اردیبهشت ماه ١378 و پس 
از فرمان تاریخی معمار کبیر انقاب اسامی مبنی بر تشکیل 
شوراهای اسامی شهر و روستا با عضویت حدود ١85 هزار 
نفر آغاز به کار کرد و اکنون پس از گذشت ١8 سال، با توانی 
مضاعف به فعالیت می پردازد.مهندس مهدی چمران، رئیس 
شورای عالی استان ها با بیان اینکه شوراهای شهر، از سایر 
نهادهای عمومی کشور مانند مجلس شورای اسامی دیرتر 
شکل گرفت، در گفت وگو با خبرنگار ما بیان می کند: همین 
تعویق سبب شد که حتی در زمان تصویب قانون مربوط به 

آنان، نمایندگانی از شوراهای شــهر حضور نداشته باشند. 
او تأکید می کند: البته این عقب ماندگی ها هنوز هم وجود 
داشته و محسوس است. اما با وجود تمام این عقب ماندگی ها 
و عقب نگه داشتن ها برای دور ماندن شوراها از جایگاه واقعی 
خویش، خوشبختانه مدیریت های شهری در تمام شهرها و 
بویژه کان شهرها فعالیت چشمگیری داشته و به بهترین 
شکل به وظایفش عمل کرده است. چمران تشریح می کند: 
در این سال ها شوراهای شهر، با مبنای علمی و برنامه ریزی 
صحیح، سبب رشد و حرکت به جلوی پارلمان شهری شدند 
که به طور قطع اگر امکانات مالی و قوانین محکمتری وجود 

داشت، این پیشرفت ها بیشتر بود.
وی در ادامه با ابراز تأسف از اینکه درآمدهای شهرداری ها 

هنوز پایدار نشــده و مشــکات مالی، درآمدی و مسائل و 
قوانینی وجود دارد کــه آزادی عمل را از شــوراها گرفته، 
می گوید: این مشکات تا حدی اســت که شوراهای شهر 
به شوراهای شــهرداری تغییر هویت داده اند که متأسفانه 
بر اساس قانون است.چمران در پایان خاطرنشان می کند: 
در دوره جدید شوراها، از مدیریت یکپارچه شهری و الیحه 
پایدار درآمدهای شهرداری خبری نیست، چرا که هنوز در 
دولت تصویب نشده اســت و امیدواریم با پیگیری اعضای 
شوراها و اقدام از طریق مجلس، هر چه سریعتر این کار انجام 

شده تا نتایج مطلوب آن را شاهد باشیم.
شوراها از مرحله آزمون و خطا خارج شده اند

یک عضو شورای شهر بندرعباس نیز با اشاره به اینکه برای 

بیشتر شدن قدرت اجرایی و توان باالی پیگیری امور شوراها 
نیاز به اهتمام مجلس وجود دارد، به خبرنگار ما می گوید: باید 
شوراها قدرت داشته باشند تا خروجی مصوبات آن ها ضمانت 
اجرایی داشته باشد، عاوه بر آن بحث مدیریت واحد شهری 

باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.
کیانوش جهانبخش، تصریح می کند: باید تاش کنیم آگاهی 
مردم باالتر رفته و کمک کنیم آن ها افرادی را انتخاب کنند 

که دارای قدرت چانه زنی و البی گری سیاسی باشند تا بتوانند 
از این قدرت اســتفاده کرده و ضعف های قانونی شوراها را 
پوشانده و با توانمندی و دانش خودشان سطح شوراها را باالتر 
ببرند. عضو شورای شهر بندرعباس در ادامه اضافه می کند: 
شــوراها در طول این چند دوره، از مرحلــه آزمون و خطا و 
بررسی چالش های روبه رو خارج شده و شورای چهارم از نظر 
میزان مصوبات و اجرایی کردن آن ها و نیز سیاســت گذاری 
و نــوع برنامه های اجرایی، بســیار مناســب تر و پخته تر از 
برنامه های قبلی عمل کرده است. یقیناً شورای پنجم با توجه 
به قانون تازه تصویب الزام قانونی داشتن مدرک کارشناسی، 
برای نمایندگان شهرهای باالی بیست هزار نفر در انتخابات 
شوراهای شهر از سطح تخصص و اثرگذاری باالتری برخوردار 
خواهد بود. بر همین اساس پیشنهاد شده است که شوراها 
بر اساس کمیســیون های تعریف شــده در حوزه شهری، 
کارشناس متخصص تقاضا و کاندیداها در همان فضای خاص 

و مورد نیاز ثبت نام و انتخاب شوند.

رئیس شورای عالی استان ها عنوان کرد:
شوراهای شهر، شوراهای شهرداری  شده اند

  جامعه/ محبوبــه علیپور-آرش خلیــل خانه       
مدت هاست زمزمه به ورشکستگی رسیدن صندوق های 
بازنشستگی را می شنویم. سرنوشتی که به گفته کارشناسان 
با ادامه رویه این صندوق ها دیر یا زود گریبان تعداد بیشتری 

از صندوق های بازنشستگی را خواهد گرفت .
*الگوی مدیریتی با ۵0 سال قدمت 

دکتر علی ربیعــی، وزیرتعاون، کار و رفــاه اجتماعی با 
تأکید بر این که وضع صندوق های بازنشستگی مناسب 
نیست به گزارشگر ما می گوید: ســاختار این صندوق ها 
مربوط به 50 ســال گذشته اســت و نیاز به اصاحات و 
بازبینی جدی دارد. اقتصاد یونان اگر ورشکســته شد از 
صندوق های بازنشستگی ضربه خورد. حتی فرانسه هم 
از اصاحات در صندوق ها لطمه خورد و دچار بحران شد 
ما چون مردممان و بدنه جامعه ضعیف است و نمی توانیم 
به ســرعت تحرکات اصاحاتی انجام دهیم باید به مرور 
جهت گیری صندوق ها را اصاح کنیم . نیروهای جدید 
و فعال را به ســمت صندوق های جدید ببریم و بتوانیم 
صندوق های قبلی را با ثبات تر کنیــم و حتی آن ها را به 

سمت ادغام ببریم. 
وی همچنین با اشاره به مشکات صندوق بازنشستگی 
فوالد ادامه می دهد: مشکات صندوق های بازنشستگی 
اکنون حفظ تعــادل میان منابع و مصارف آن هاســت. 
البته صندوق تأمین اجتماعی شــرایط مطلوبی دارد اما 
در صندوق فوالد یک نفر کار می کنــد و ١0 نفر حقوق 
بازنشســتگی می گیرند که در این شرایط دیگر صندوق 

معنایی ندارد. 
ربیعی خاطرنشان می کند: در صندوق تأمین اجتماعی 
نسبت پرداخت کننده به دریافت کننده 36 نفر به ازای 
١ نفر بوده حاال شده6 به یک و خوشبختانه صندوق هنوز 
روی پاست. البته ما سال 95 بالغ بر ١0هزار میلیارد تومان 
از دولت کمک گرفتیم ولی تاش داریم وضعیت صندوق 

را تعدیل کنیم تا جلو برود.
*تالش برای بازنگری ساختارها

رســول خضری، عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس 
شورای اسامی نیز با تأکید بر وقوع سونامی صندوق های 
بازنشســتگی در جامعــه می گویــد: درحــال حاضر از 
چالش های عمده کشور وضعیت صندوق های بازنشستگی 
است که در این مقوله عوامل متعددی دخالت داشته است. 
نخست این که سیســتم صندوق های یادشده از اساس 
درست نبوده و به جای توجه به سهم معین براساس مزایای 
معین شکل گرفته اســت. به این ترتیب افراد با سنوات 
مختلف خدمت و بیمه پرداز بودن از مزایای معین واحدی 
برخوردار شده اند. درحالی که در سیستم های موجود در 
کشورهای پیشرفته شهروندان براساس وضعیت پرداخت 
خود به صندوق ها از مزایای آن بهره مند می شوند. در واقع 

همانقدر آش می خورند که پول می دهند.
وی با اشاره به تنگناهای ســاختاری این مجموعه ادامه 
می دهد: با بررســی وضعیت صندوق های بازنشستگی 
کشور می توان دریافت که این صندوق ها به جز صندوق 
بازنشســتگی ســازمان تأمین اجتماعی بقیه در شرف 
ورشکستگی هستند چرا که میزان افراد پرداخت کننده 
نســبت به افراد دریافت کننده خدمات حدود دو به یک 
برآورد می شود و همین شــرایط صندوق های یادشده را 
خطرناک کرده اســت.این درحالیست که درکشورهای 

پیشــرفته در ازای 7 پرداخت 
کننده 9 دریافت کننده خدمات 
از این صندوق ها وجود دارند. 
از این رو پیش بینی می شــود 
با تــداوم این چالش هــا تا ١5 
ســال آینده 60 درصد بودجه 
عمومی کشــور باید صرف این 
صندوق ها شود تا سرپا بمانند. 
به راستی کشور ما از چه میزان 
درآمد عمومی برخوردار است 
که بخش قابــل توجهی از آن 
صرف حمایت از صندوق های 

بازنشستگی شود؟ 
ایــن نماینــده خانــه ملــت 
می افزایــد: نکته قابــل توجه 

دیگر این که طی ســال های اخیــر صندوق های بیمه و 
صندوق های بازنشســتگی که باید به وظیفه اصلی خود 
که همان مدیریت مالی است بپردازند برای تأمین منابع 
افزونتر به بنگاهداری و کارخانــه داری روی آورده اند« 
که با وجود اقتصاد سینوســی و نوسانات مختلف در این 
حوزه موفق نشــده اند. این درحالیست که می توانستند 
در بورس و بانک ســرمایه گذاری کرده و نتایج بهتری به 
دست آورند. مســئله دیگر این که صندوق های یادشده 
بر همین ســرمایه گذاری های متداول خود نیز نظارتی 

جدی نداشته اند. 
خضری ادامه می دهد:در بروز چالش های موجود مجلس 
شورای اســامی نیز در ادوار مختلف بی اثر نبوده است. 
چنانکه شــاهدیم نمایندگان درکمیسیون های متعدد 
هر از گاهــی قانونی تصویــب می کنند کــه گروه های 
جدید بیمه شــوند بدون آن که هزینه و فایده این مقوله 

بررســی شــود. برای نمونه 
در قالب طرح هــای مختلف 
هماننــد بازنشســتگی های 
پیش از موعد علی رغم نبود 
منابــع کافــی صندوق های 
بازنشســتگی را مکلــف به 

تعهداتی افزونتر کرده اند.
وی بــا اشــاره به ضــرورت 
بازنگــری وضعیــت ایــن 
صندوق هــا می گویــد: در 
همین زمینه به منظور ارتقای 
کیفیــت و کارآمدســازی و 
صندوق هــای  مدیریــت 
بازنشستگی کشــور طرحی 
پیشــنهاد دادم کــه درحال 
حاضر پس از بررسی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده 
شده اســت .به این ترتیب مطابق طرح دو فوریتی مزبور 
در قالب 6 مــاده واحده بر حل معضــات صندوق ها از 
طریق راهکارهای عملی تأکید شــده کــه در نوزدهم و 
بیستم ماه جاری در مجلس شورای اسامی مورد بحث 
و گفت و گو قرار می گیرد که این طــرح به جز صندوق 
بازنشستگی لشــگری و وزارت اطاعات سایر دستگاه ها 

را شامل می شود. 
رسول خضری تأکید می کند: از تنگناهای مدیریتی در 
این حوزه نــگاه دولت های مختلف به این عرصه اســت؛ 
چنانکه صندوق های بیمه و بازنشستگی به حیاط خلوتی 
برای دولت ها بدل شده که وابستگان و خویشاوندان خود 
را برای مدیریت و تصمیم گیری آن ها بر کرسی نشانده اند. 
همچنین گرچه وضعیت صندوق بازنشســتگی سازمان 
تامین اجتماعی نســبت به دیگر صندوق ها از شــرایط 

مطلوبتری برخوردار است اما به دلیل نقش حمایتی دولت 
که تضامنی بوده حمایت های مالی چندانی دولت از این 
سازمان نکرده که حتی به آن نیز حدود ١50 هزار میلیارد 

تومان بدهکار است.
*ضعف نظارت ها

در همین خصوص سیدفرید موســوی با اشاره به مقوله 
پایش مالی صندوق های بازنشســتگی به »خانه ملت« 
می گوید: با وضعیتی که امروز صندوق های بازنشستگی 
دارند؛می توان گفــت که تقریباً اکثر آن ها با مســائل و 
مشکاتی روبرو هستند که نیاز اســت، دولت برنامه ای 

برای ساماندهی آن ها ارایه کند. 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات اسامشهر و پردیس 
در مجلس شورای اسامی می افزاید: موضوع نظارت بر 
صندوق های بازنشستگی بســیار ضعیف است به طوری 
که متولی رگوالتــوری و نظارت واحــد بر صندوق های 
بازنشســتگی وجود ندارد. وی خاطرنشان می کند: باید 
بستر قانونی ورود وزارت کار، تعاون و اموراجتماعی به این 
موضوع را فراهم کنیم تا به صورت جامع نظارت خود را بر 
آن اعمال کند و پیش از اینکه وضعیت جاری به بحران و 

فاجعه برسد؛ پیش بینی ها و اقدامات الزم صورت گیرد.
موسوی ادامه می دهد:در نبود نظارت های کافی افرادی 
هم در ســطوح عالــی مدیریتی برخــی صندوق های 
بازنشســتگی نیز ورود پیدا کرده و مسایل جاری را رقم 
زده اند به این معنا که در این مدت اعمال مدیریت هایی بر 
این مجموعه ها شده که با اصول مدیریتی در تناقض است.

وی خاطرنشــان می کند: اگر روند کنونی ادامه داشــته 
باشد، بیم آن می رود که دیگر صندوق های بازنشستگی 
نیز به مسائل و مشــکاتی که صندوق فوالد امروز با آن 
مواجه اســت، روبه روشــوند که این امر نه منطقی و نه 

عادالنه است.

آنچه می خوانید
هــای  صنــدوق  وضعیــت  بررســی   
بازنشستگی کشور نشان می دهد که این 
صندوق ها به جز صندوق بازنشســتگی 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی در آســتانه 
ورشکستگی قرار دارند.آنچه پیش روی 
دارید نگاهی است به وضع این روزهای 
صندوق های بازنشستگی و راه حل هایی 
که علی ربیعــی ، وزیرتعــاون ، کار و رفاه 
اجتماعــی و دو نماینــده مجلس شــورای 

اسالمی پیشنهاد می کنند.

قدس بررسی می کند:

صندوق های  بازنشستگی در  مسیر    ورشکستگی 
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فرهنگ

خوانش

نويسنده مى گويد

گوش نوازى و دل نوازى شعر
خوانش شعرى از پرويز گراوند

درددل احمدزاده
براى شهداى «ميرجاوه »

حميدرضا شكارسرى: «مفيد و مختصر/ نه پدالى، نه چرخ دنده اى/ جز 
همراهى چه مى داند عصا»*

ما از شنيدن يا بهتر است بگويم از گوش دادن به اين شعر لذت مى بريم 
يا از فهميدن آن؟ آيا اين شعر گوش نواز است يا دل نواز؟

نواختن گوش به موسيقى شعر مربوط مى شود و موسيقى شعر به برونه 
زبان. نواختن دل اما به هارمونى شعر مربوط مى شود و هارمونى شعر به 

درونه زبان.  
نواختن گوش حاصل دريافت فرم بيرونى شعر است و نواختن دل حاصل 
دريافت فرم درونى شعر. فرم بيرونى به بافتار شعر و تن دال ها برمى گردد 

و فرم درونى به ساختار شعر و روح مدلول ها.
شعر «پرويز گراوند» هيچ تالشى براى گوش نوازى نمى كند. برونه اين شعر 
نثر محض اســت. در لحن هم سرد و گزارشى است. اين شعر اصالً فرم 

بيرونى ندارد، مگر اين كه همين نثر گزارشى را فرم تلقى كنيم.
هســتى شــعر «گراوند» در دورنه آن شــكل مى گيرد؛ آنجاكه نه تنها 
هماهنگى و تداعى گرى كلمات، ايجاد نوعى هارمونى مى كند، بلكه اين 
يكدستى و هارمونى بسترى براى هويت تازه عصا فراهم مى آورد؛ بسترى 
كه در آن، جاندارپندارى عصا كامالً طبيعى عمل مى كند و به اصطالح جا 

مى افتد.
شنيدن اين شعر مانند گوش دادن به اخبار راديو است، اما در اليه درونى 
اين شعر، شــخصيت تازه عصايى نامنتظره خصوصاً در پايان بندى آن، 
ايجــاد هيجان و حظ هنرى مى  كند. انــرژى متراكمى كه نه به هنگام 

شنيدن آواى دال ها، بلكه با دريافت جهان مدلول ها رها مى گردد.
*مستحضريد كه.../ پرويز گراوند/ نشر سوسا/ 1394/ صفحه 51

تسنيم: حبيب احمدزاده در يادداشتى به مناسبت شهادت مرزبانان عزيز 
كشور توسط كوردالنى به نام جيش العدل نوشت: همين هفته پيش بود 
كه براى تدريس فيلم نامه نويسى به لبنان رفته بودم. دانشجويى مرا به 
بيمارســتان برد تا يكى از اقوام دورش را ببينــم. او در راه گفت كه دو 
كودك مجروح جنگ در بستر دارد. اين زن سورى از محله محاصره شده 
فوعه و كفريا و دو فرزند تكه تكه شــده اش كه هنوز در سردخانه بودند، 
گفت. گفتم حد اقل دست خالى نرويم و براى بچه ها تنقالت بخريم. نگاه 
معنى دارى كرد و به عربى گفت هيچ نخريد بهتر اســت، داغ مادرشان 
تازه مى شود. در بيمارستان معنى اين حرف را با داغ دل، خود فهميدم.

وقتى بيرون آمدم، دانشجو هم سخنى نگفت. آن سوريه امروز بود و امروز 
هم اين شهداى سرباز... و نيز خوش خياالنى كه فكر مى كنند تروريسم 
پشــت دروازه هاى كشورمان متوقف خواهد شد حتى اگر قوى نباشيم. 
خدايا! عاقلمان كن كه يادمان نرود كشوردارى به فحاشى مسئولين به 
همديگر نيســت، به رها كردن كار مملكت توسط ملت به اميد ديگران 
و حتى مســئوالن نيست. خدايا! خودت عاقلمان كن كه آن زن سورى 
نيز هشت سال پيش هرگز چنين روزى را در زندگى تصور نمى كرد، ولى 

اختالف درونى، آن كرد با زندگى اش كه شنيديد.

با پدر شهيد مدافع حرم، محمدهادى ذوالفقارى

طلبه شهيدى كه در صفوف حشدالشعبى جنگيد

ايسنا: رئیس دانشگاه 
بــا  تربیت مــدرس 
تأکیــد بــر اینکه ۷۵ 
علمی  تولیدات  درصد 
 ۱۳ توســط  کشــور 
یک  ســطح  دانشگاه 
گفت:  می گیرد،  انجام 
دانشگاه های سطح یک و تراز اول کشور به دلیل توجه 
به مسائل کیفی تر و عمیق تر آموزش عالی و رقابت با 
دانشــگاه های بزرگ دنیا، دارای مسائل و دغدغه های 
خاصــی هســتند که باید مــورد توجه مســئوالن 
وزارت علوم قرار بگیرنــد. دکتر محمدتقی احمدی 
تصریح کرد: براســاس تقسیم بندی های وزارت علوم، 
دانشگاه های شهید بهشتی، خواجه  نصیرالدین طوسی، 
امیرکبیر، صنعتی شــریف، تربیت مــدرس، عالمه 
طباطبایی، مشهد، تهران و علم وصنعت، دانشگاه هایی 

هستند که موتور پیشرفت علمی کشور بوده اند.

سهم 57 درصدى در توليد علم كشور

مهــدی  ايلنــا: 
مترجــم  غبرایــی 
ترجمه های  دربــاره 
تــازه اش از موراکامی 
ترجمــه  گفــت: 
ســه جلدی  رمــان 
«۱Q۸۴» تمام شده 
و حروف چینی اولین جلد آن هم حاضر شــده و 
مشغول بازخوانی هســتیم تا نهایی شود و برای 
دریافت مجوز به وزارت ارشــاد تحویل داده شود. 
او  یادآور شــد: «قتل افسر شوالیه» به زبان ژاپنی 
منتشر شده و هنوز به انگلیسی ترجمه نشده که 
به دســت ما برســد و ترجمه آن را شروع کنیم. 
من شــخصًا عالقه دارم که کارهــای موراکامی را 
ترجمه کنم. ده عنــوان از رمان های موراکامی را 
ترجمه کرده ام و  به نوعی با موراکامی عهد اخوت

بسته ایم.

عهد اخوت با موراكامى

فرهنگ: جشــنواره 
داستان کوتاه «تلنگر» 
با موضوع پیشگیری از 
اعتیاد برگزار می شود.  
فرهنگ  کل  مدیــر 
اســالمی  ارشــاد  و 
خراسان رضوی گفت: 
اهالی قلم، داستان نویسان وعالقه مندان از سراسر 
کشــور می توانند در این جشنواره شرکت کنند. 
سعید سرابی افزود: فرصت ارسال آثار به جشنواره 
داستان کوتاه «تلنگر» تا ۳۰ اردیبهشت ماه امسال 
است.  وی با اشاره به اینکه داستان کوتاه و داستانک 
دو محور جشنواره «تلنگر» است، عنوان کرد: این 
جشنواره محدودیت تعداد ارسال اثر و شرایط سنی 
خاصی ندارد. عالقه مندان برای شرکت در جشنواره 
داســتان کوتاه «تلنگر» می توانند آثار خود را به 
نشانی adabi.ostan@gmail.com بفرستند.

برگزارى جشنواره داستان كوتاه «تلنگر» 

فارس: سعید تشکری 
نویســنده، درباره آثار 
او  زنوزی جاللی گفت: 
یکی از نویســندگانی 
اســت که در دوره ای 
کــه ادبیــات دفــاع 
مقدس ما پر از شــعار 
است، آثارش بســیار مستند اســت. او در دوره ای 
که در جبهه ها به عنوان ناخدا می جنگید، مشــغول 
داستان نویســی بود و جالب است که اولین داستان 
او در مجله فردوســی چاپ شد و این یعنی حضور 
در یک جریان ادبی بســیار جدی روشنفکری. اگر 
داستان های جنگ او را بخوانیم، متوجه تفاوت آن ها 
با داستان کسانی که هرگز به جنگ نرفتند و داستان 
نوشتند، می شویم؛ به واقع او صاحب راستین ادبیات 
دفاع مقدس و صاحب راستین قصه های دینی است 
و خیلی ها هنوز به کشف این قصه ها نیز نرسیده اند.

صاحب راستين ادبيات دفاع مقدس

كوتاه - خواندنى

فارس: معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: نمایشگاه کتاب تهران 
می تواند آکادمی سیار برای نشر ایران باشد و این اتفاق درحال اجرایی شدن است.

ســیدعباس صالحی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب تهران یک پروژه بزرگ ملی و 
فرهنگی اســت، افزود: رویکرد اول ما تفویــض این پروژه از لحاظ تصدی گری به 
بخش خصوصی و رویکرد دوم، تقویت وجه بین المللی نمایشــگاه کتاب تهران و 
رویکرد سوم، تقویت وجه نمایشگاهی نمایشگاه کتاب تهران بود. رویکرد چهارم 
نیز اینکه نمایشگاه کتاب تهران گرچه در نامش عنوان تهران را دارد، اما نمایشگاه 

ملی ایران است.
رئیس نمایشگاه کتاب تهران گفت: نمایشگاه کتاب تهران می تواند آکادمی سیار 
برای نشر ایران باشد و این اتفاق درحال اجرایی شدن است. در رویکرد پنجم، وجه 
ملی نمایشگاه را مورد تقویت قرار می دهیم و رویکرد ششم، توسعه و اصالح نظام 
حمایتی ارشاد از نمایشگاه کتاب تهران است. رویکرد آخر هم به گونه ای است که 

فضای نمایشگاه ازلحاظ مکانی، رنگ وبوی نمایشگاهی داشته باشد.

كتاب

نمايشگاه كتاب تهران 
مى تواند آكادمى سيار 

نشر ايران باشد

ايرنا: وزیرعلوم، تحقیقــات و فناوری گفت: بیــش از۵۰۰ میلیون دالر محصوالت 
شرکت های دانش بنیان درطول فعالیت دولت به سایر کشورهای جهان صادر شد.

محمد فرهادی در آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و 
سومین المپیاد طرح کسب وکار دانشجویی افزود: به عالوه این میزان صادرات، همچنین 
سفر هیئت های مختلف علمی و فناوری به کشورمان و برگزاری نشست های تخصصی 
و کسب میزبانی سی وپنجمین کنفرانس جهانی پارک های علمی و مناطق نوآوری در 
سال ۲۰۱۸ از جمله فعالیت هایی است که در پرتو عقالنیت و فعالیت مستمر به دست 
آمد. فرهادی با اشاره به تعامل سازنده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با سایر نهادهای 
مرتبط از جمله معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، گفت: در مسیر توسعه و 
پیشرفت علمی کشور، از هرگونه موازی کاری پرهیز شده است. وی حمایت از ۳۹پارک 
علمی و فناوری کشور و صدور مجوز برای بیش از ۳هزار شرکت و مؤسسه دانش بنیان 
را از دیگر اقدامات وزارتخانه متبوعش برشمرد و تصریح کرد: بسیاری از این مجموعه ها 

از تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کرده اند.

دانشگاه

صادرات بيش 
از500ميليون دالرى 

شركت هاى دانش بنيان 

 فرهنگ/ ساحل عباسى  امروز پاى درددل 
پدرى مى نشينيم كه خود هيئتى است و فرزندى 
هيئتى تربيت كرده است. پدرى كه از آغاز محرم 
تا پايان صفر رخت سياه عزاى حسينى بر تن 
دارد و خادم تمام قد سيدالشهداست. پدرى كه 
فرزندش  پاك  پيكر  تشييع  در  نتوانسته  حتى 
شركت كند، اما آنقدر با صالبت حرف مى زند كه 
گويى آب در دلش تكان نخورده است و فرزند 
جوانش را در دورى از وطن از دست نداده است. 
رجبعلى ذوالفقارى پدر شهيد مدافع حرم، شيخ 
از روستاهاى  محمد هادى ذوالفقارى، اهل يكى 
و  كودكى  روزهاى  خاطرات  از  است.  قوچان 
نوجوانى فرزند شهيدشان برايمان مى گويد تا با 
او در اين راه بهشتى همسفر شويم و لحظاتى را با 
آن ها زندگى كنيم؛ با كسانى كه اهل دل و عاشق 
به واليت هستند و چيزى غير از رضايت حضرت 

حق، آن ها را راضى نمى كند.
پدر شهيد مى گويد: محمد هادى در تمامى  دوران 
كودكــى قبل از اينكه به مدرســه برود، هم پاى 
مــن در هيئت ها و مراســم  مذهبى حضور پيدا 
مى كرد. حدوداً دوازده ســاله بود كه عضو بسيج 
مسجد موسى بن جعفر(ع) شد. يكى از دوستان 
و مداحان قديمى  محله به نام حاج حسين سازور 
كه حقــاً  معلم و مداح خوبى براى فرزندم بود از 
من خواست كه پسرانم را براى برپايى و تداركات 
خيمه هاى عزاى سيدالشــهدا(ع) به كمك آن ها 
بفرســتم. مهدى پســر بزرگم دو سه  روز بيشتر 
آنجا نماند، اما شــهيد محمد هــادى تا روز آخر 
در خيمه هاى امام حســين(ع) حضور داشت و 

خدمت رسانى كرد. 

 مى گفت اسمى از من برده نشود
وى ادامه مى دهــد: محمد هادى به فعاليت هاى 
فرهنگى و مذهبى اهميت خاصى مى داد، از اين رو 
در مســجد محل اقدام به فعاليت هاى فرهنگى 
مى كرد كــه از آن جمله مى توان بــه گردآورى 
اطالعاتى از زندگى و ســيره شهدا اشاره كرد كه 
نمونه آن كتابى اســت به نام «سالم بر ابراهيم» 

كه به زندگى شهيد ابراهيم  هادى پرداخته است. 
اگرچه محمد هــادى براى جمع آورى اطالعات و 
انتشار كتاب بسيار زحمت كشيده بود، اما تأكيد 
كرد كه اســمى  از او در كتاب آورده نشــود و در 
جلد اول اين كتاب هم نامى  از شهيد محمد هادى 
ذوالفقارى برده نشده؛ چراكه محمد هادى تالش 

مى كرد تنها براى رضاى خدا كار كند.
                       

 دوست داشت در نجف طلبه شود 
 اولين بارى كه شهيد محمد هادى به همراه هيئت 
مذهبى مسجدشــان عازم كربالى معلى شدند، 
احساس كردم محمد هادى دچار تحول معنوى 
عميقى شــده؛ به نحوى كه بســيار تمايل داشت 
طلبه شود. وقتى با طلبه شدن او موافقت كرديم، 
دريافتيم كه او تمايل دارد در نجف اشرف درس 
طلبگى بخواند تا دركنار درس خواندن، بيش از 
پيش به حرم معصومين نزديك باشــد. بنابراين 
محمد هادى عازم نجف اشرف شد تا درس طلبگى 

بخواند.
او ادامه مى دهد: محمد هادى عازم نجف اشــرف 

شــد. بعدها از دوستانش شنيديم كه چندين ماه 
را حتــى در كوچه ها مى خوابيده تا زمان ثبت نام 
و گرفتن حجره از حوزه شــيخ قمى  فرابرســد. 
محمد هادى به خاطر طلبگى تمامى  سختى هاى 
كشــور غريب را تحمل كرده بود. در مدتى كه در 
نجف اشــرف بود، با تنى چند از مردم و جوانان 
عراق كه در گروه هاى حشدالشعبى(بسيج مردمى 
 عراق) بودند آشــنا مى شود. محمد هادى دركنار 
دوستان شــيعه عراقى در نجف اشرف همچنان 

به فعاليت هاى فرهنگــى ادامه مى دهد؛ يعنى او 
از ســال 89 تا ســال 93 دركنار درس خواندن و 
جبهه رفتن همچنــان به فعاليت هاى فرهنگى و 

مذهبى اهميت مى داده است.
يكى از دوستان عراقى اش كه عضو حشدالشعبى 
بوده، يك روز با همراهى محمد هادى براى زيارت 
قبر پدرش به قبرســتان وادى الســالم مى رود. 
محمد هادى كــه وارد مقبــره خانوادگى آن ها 
مى شــود و اين مقبره را نزديك به حرم حضرت 
على(ع) مى بيند، از دوســتش تقاضا مى كند از 
خانواده اش اجازه بگيرد تا درصورتى كه شــهيد 
شــود، او را در اين حجره به خاك بســپارند، اما 
دوستش مى گويد كه خانواده اش چنين اجازه اى 
نمى دهند. چندوقتــى از اين ماجــرا مى گذرد 
كه محمد هادى مادر دوســت عراقــى اش را در 
راهيپمايــى اربعين مى بينــد و از او مى خواهد 
به عنوان مادر شــيعه رضايت دهد درصورتى كه 
محمد هــادى شــهيد شــود، او را در اين مقبره 
خانوادگى به خاك بسپارند. مادر دوست عراقى اش 
كه اشتياق جوان 25ساله را براى شهادت در راه 

اهل بيت(ع) مى بيند، به او اجازه مى دهد.
محمد هادى در 26 بهمن ماه سال 93 در سامرا به 
فيض شهادت رسيد. ابتدا به ما گفتند كه جسدش 
به همراه گروه بيست وشش نفره اى سوخته، اما بعد 
از چنــدروز اطالع دادند به علت شــدت انفجار، 
محمد هادى به چندمتر آن طرف تر پرت شــده 
و فرمانده اش از روى لباس شــناخته كه او خود 
شيخ محمد هادى است. متأسفانه به عنوان خانواده 
شهيد نتوانستيم زمان تشييع پيكر پاكش در نجف 
باشيم، اما شــكر خدا وصيت نامه اش را كه گفته 
بود مرا در كاظمين، ســامرا، كربال و نجف طواف 
دهيد، انجام شــد و به خواست و وصيت خودش 
در وادى السالم، نزديك حرم اميرالمؤمنين(ع) به 
خاك سپرده شد. مى گفتند محمد هادى وصيت 
كرده جايى كه ســنگ لحدم گذاشته مى شود و 
مى گويند كه در حين بلند شــدن، ســرم به آن 
اصابت مى كند، يازهرا را بنويسيد تا در آن لحظه 
تنها چيزى كه بــه زبان مى آورم، نــام مادرمان 
حضرت زهرا(س) باشد كه دوستانش خواسته اش 
را عملى كرده بودند. خوشبختانه مردم عراق با نام 
شهيد محمد هادى ذوالفقارى و خدمات او آشنا 
هستند؛ به نحوى كه در پياده روى اربعين از نجف تا 
كربال، سه عمود به نام محمد هادى زده شده است.
پدر شهيد محمد هادى ذوالفقارى در انتهاى اين 
مصاحبه كوتاه، از افرادى  گله كرد كه مى گويند 
خانواده هاى شهداى مدافع حرم پول هاى آنچنانى 
مى گيرند. او گفت: تنها پولى كه دريافت كرده ايم، 
مستمرى بنياد شــهيد است. حتى براى جبران 
زحمت پنج جوانى كه در مراسم  شهيد در ايران 
بســيار زحمت كشــيده بودند، از شوراى شهر و 
فرماندارى قوچان تقاضاى هديه كرديم كه اصًال 
اعتنايى به ما نكردند كه بنده خودم اين مبلغ را 
به معاونت بنياد شــهيد دادم تا به اين دوستان 
به عنوان هديه  بدهد و حقى بر گردن شهيد باقى 
نماند. وى در انتها از زحمات دكتر دالورى، معاون 
بنياد شهيد شهرستان قوچان كه براى فرزندان و 
خانواده هاى شهدا زحمت فراوانى مى كشد و رسم 

مديريت اسالمى  را به جا مى آورد، تشكر كرد.

آنچه مى خوانيد

شــهيد  نــام  بــا  عــراق  مــردم 
محمد هادى ذوالفقارى و خدمات 
او آشنا هســتند؛ به نحوى كه در 
پياده روى اربعين از نجف تا كربال، 
سه عمود به نام محمد هادى زده 

شده است
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پرده شيشه اى

خــبر

غالمعلــى  مهــر: 
پيشكسوت  اميرنورى 
راديــو مى گويــد كه 
كار  وارد  عاشــقانه 
شده  راديو  گويندگى 
و از ســال 42 در اين 
كار  به  مشغول  رسانه 

است. وى با اشاره به حضورش در راديو كه به چنددهه 
رسيده است، گفت: به هرحال ما همه رفتنى هستيم، 
ولى راديو ماندنى اســت؛ چراكه به نظر من هنوز هم 
راديو در همه حوزه هاى اجتماعى و سياسى و... حرف 
اول را مى زند. وى با اشــاره بــه تفاوت هاى راديو در 
اين ســال ها نسبت به چنددهه پيش اظهار كرد: در 
سال هاى قبل تر شايد مردم بدون استثنا همگى راديو 
گوش مى كردند،  ولى شايد پيدايش تكنولوژى هاى 
ديگر باعث شده باشد كه ميزان اين مخاطبان نسبت 

به سال هاى پيش كمتر شده باشد.

ما رفتنى هستيم، ولى راديو مى ماند

كارگردان  ايســنا: 
هاليوودى  سرشناس 
ريدلى اســكات اعالم 
كرد: اين احمقانه است 
كه فكر كنيــم ما در 
دنيا تنهاييم. موجودات 
فرازمينــى روزى بــه 

زمين خواهند آمد. اين كارگردان سرشناس انگليسى 
كه فيلم علمى-تخيلى جديــدش با نام «بيگانگان: 
ميثاق» به زودى اكران خود را در ســينماهاى جهان 
آغاز مى كند، در اظهارنظرى عنوان كرد كه متقاعد 
شده فرازمينى ها وجود دارند و روزى به سمت زمين 
خواهند آمد. من به وجود موجودات برتر اعتقاد دارم 
و به نظرم اين احتمال حتمى است و متخصصان بر 
اين باورند كه هم اكنون بين 100 تا 200 موجود كه 
مى توانند سير تكاملى شبيه به انسان داشته باشند 

وجود دارند. 

بيگانگان روزى مى آيند
مهر: ســيما تيرانداز 
خود  فعاليت  دربــاره 
در نمايــش «پاره هاى 
ســاده» به كارگردانى 
اشاره  هاشــمى  على 
 20 از  كــه  كــرد 
بازى  با  ارديبهشت ماه 

او به روى صحنه مى رود. اين بازيگر و كارگردان درباره 
موضوع اين اثر نمايشــى كه چندسال قبل در اداره 
تئاتر اجرا شــده بود، توضيح داد: «پاره هاى ساده» از 
روى يك دفترچه خاطرات شــكل گرفته است. اين 
هنرمند عرصه تئاتــر درباره ديگر فعاليت هاى خود 
يادآور شــد: قرار اســت نمايش «نام همه مادران...» 
بــه كارگردانى محمــد رحمانيــان را از 16 تا 19 
ارديبهشت ماه در تاالر احسان   شهر شيراز روى صحنه 
ببريم. همچنين قصد دارم از 19 تيرماه نمايشــى را 

به روى صحنه ببرم.

با «پاره هاى ساده» به صحنه مى روم

فارس: يك تهيه كننده 
در  گفــت:  ســينما 
اخيــر،  دوره هــاى 
مواقعى كه دولتمردان 
مى خواستند در حوزه 
فرهنگ اقــدام كنند، 
باعث پيچيده تر شدن 

مسائل فرهنگى و هنرى مى شدند و در مواقعى هم 
كه به حوزه فرهنگ توجه نداشــتند، باعث از دست 
رفتن فرصت ها شدند. محمدعلى حسين نژاد گفت: 
ســطح فهم و درك برخى مسئولين ما در دوره هاى 
مختلف به ويژه در حوزه سياســتگذارى فرهنگى يا 
درك ناقص، يا انحرافى اســت، يا كالً دركى نسبت 
به فرهنگ و هنر ندارند؛ زيرا ســطح مديريت كالن 
در مملكت هميشه نسبت به قابليت هاى فرهنگ و 
تمدنى، دانشمندان، علمى و دينى كه باعث افتخار 

ماست، به طور كلى در سطح پايين ترى قرار دارد. 

سياستمداران با فرهنگ بيگانه اند

چهره - خبر

ايلنا: سامان احتشامى  آهنگساز و پيانيســت، اين روزها مشغول انجام تجربه اى 
متفاوت در حوزه موسيقى و بازيگرى است. او قرار است در نقش يك نوازنده پيانو 
در نمايشى به كارگردانى محمد رحمانيان روى صحنه برود. احتشامى گفت: اين 
سومين فعاليت حرفه اى من با محمد رحمانيان است كه طى آن نمايش «نام تمام 
مادران...» را از 16 تا 19 ارديبهشت در سالن احسان شهر شيراز اجرا خواهيم كرد.
اين پيانيست گفت: اگر موسيقى ايرانى مقدارى از دل جامعه فاصله گرفته، به اين 
دليل است كه ديده نمى شود. ما هنوز هم در راديو و تلويزيون مان هيچ برنامه اى 
كه به صورت تخصصى درباره موسيقى سخن بگويد، نداريم. يك بار از بنده دعوت 
كردند در برنامه «راه شب» درباره موسيقى و زندگى با موسيقى در آخر شب براى 
مردم صحبت كنم، اما درنهايت اجازه ندادند اين اتفاق بيفتد. اگر ما اهالى موسيقى 
آنتن صداوسيما را در اختيار داشته باشيم و امكان توليد برنامه اى مانند خندوانه 
را در حوزه موســيقى داشته باشيم، اطمينان داشته باشيد در زمان پخش برنامه، 

ترافيك تهران نصف خواهد شد.

 موسيقى

رابطه ميان موسيقى و 
ترافيك تهران به روايت 

يك آهنگساز

هنر: خانه اى قديمى در قلب شــهر تهران پس از بازسازى و مناسب سازى جهت 
ارائه شايســته آثار هنرى ازسوى يك بخش خصوصى عالقه مند، به سرانه فضاى 
فرهنگى پايتخت اضافه شد؛ گالرى فرمانفرما در دو طبقه و با 9 سالن نمايشگاهى 
داير شده است. عالوه بر اين يك سالن مختص نمايش ويديوآرت نيز درنظر گرفته 
شده كه مجهز به سيستم پيشرفته است. فروشگاه آثار هنرى اين گالرى نيز تنها به 
ارائه نقاشى هاى كوچك با قيمت هاى كمتر از يك ميليون تومان مى پردازد تا امكان 

خريد آثار هنرى را براى عالقه مندان فراهم كند.
تكتم فرمانفرمايى مديــر اين گالرى، گفت: به نظر مــن زمانى مى توانيم هويت 
هنرمندان و انگيزه آن ها را تقويت كنيم كه چرخه اقتصاد هنر را براى آن ها روان تر 
كنيم. در نمايشگاه «پيكره و پيكره نمايى» كه در افتتاحيه اين نمايشگاه ارايه شده 
است، آثار فيگوراتيو هنرمندانى مانند آيدين آغداشلو، ژازه تباتبايى، هانيبال الخاص، 
محمود جوادى پور، مهدى سحابى، ايرج زند، منوچهر معتبر، ناصر اويسى، پروانه 

اعتمادى و... به نمايش درآمده است.

تجسمى

گالرى فرمانفرما 
به جمع گالرى هاى تهران 

اضافه شد

شبكه يك «ديوار شيشه اى» 
را روى آنتن برد

«فروشنده» در «سينما روايت» 
اكران مى شود

روابط عمومى شــبكه يك: مجموعه تلويزيونــى اپيزوديك ديوار 
شيشه اى به كارگردانى مشترك راما قويدل، نويد ميهن دوست و احمد 

معظمى از ديشب روى آنتن شبكه يك سيما رفت.
اين سريال به تهيه كنندگى على اكبر تحويليان در 20قسمت 50دقيقه اى 
توليد شــده كه در آن كاراكترهاى مهمان، داســتان زندگى خود را در 
استوديوى برنامه اى به نام ديوار شيشه اى، به عنوان خاطره براى مخاطبان 
تلويزيون تعريف مى كنند. اين مجموعه تلويزيونى قصه هاى به هم پيوسته 
دارد كه ضمن روايت يك داســتان اصلى، در هر قسمت قصه مستقلى 
را هم به تصوير مى كشد. داستان ثابت سريال ديوار شيشه اى به اتفاقات 
زندگى تهيه كننده اين برنامه تلويزيونى يعنى سارا با بازى حديثه تهرانى 
با همســرش فرهاد رئوف با بازى مجيد واشقانى كه مجرى برنامه هم 

هست، مى پردازد.
اولين قســمت اين سريال اپيزوديك «شــاهين» نام دارد كه به داستان 
زندگى كوروش تهامى(شــاهين) اختصاص خواهد داشــت. كارگردان 
قســمت اول ديوار شيشه اى راما قويدل است و قصه بابك، قصه راحله، 
قصه سحر، قصه نگار، قصه هرمز، قصه بهمن، قصه پروانه، قصه مرجان 
و سينا، قصه سهراب، قصه طاهره، قصه منصور، قصه پرويز، قصه شريف، 
قصه مهناز، قصه ميالد، قصه مهدى، قصه مونا، قصه احمد و قصه فريده، 

نام 19 اپيزود ديگر مجموعه تلويزيونى ديوار شيشه اى است. 
از اين مجموعه 20 قسمتى، 3 قصه را احمد معظمى، شش قصه را فريد 
ميهن دوســت و 11 قسمت را راما قويدل كارگردانى كرده است. تيتراژ 
پايانى اين ســريال را فرهاد هراتى با ترانه اى از مرحوم افشين يداللهى 
خوانده است. كوروش تهامى، بهار نوحيان، قربان نجفى، تورج فرامرزيان، 

مسعود زمانى، مجيد واشقانى و ...
مجموعه تلويزيونى ديوار شيشه اى به قلم محمد محمود سلطانى، روح اهللا 
صديقى، سارا خسروآبادى، ندا نوبخت و مسعود كرامتى به رشته تحرير 
درآمده است كه از شنبه تا چهارشنبه، هرشب حوالى ساعت 22:45 از 

شبكه يك سيما به روى آنتن مى رود.

 مهر: مســتند «فروشــنده» كه روايتى ناگفته از پشت صحنه تحوالت 
سياسى و اقتصادى ايران در 4 سال دولت روحانى است، در برنامه «سينما 
روايت» اكران مى شود. ماجراهايى ناگفته از پشت پرده مناظرات انتخاباتى 
سال 92 و تحوالت 4 ساله پس از آن، اسناد جديد از شكل گيرى برجام 
در به ثمر رسيدن اين توافق و نقش افراد و اشخاصى كه تابه حال اسمى از 
آن ها برده نشده، وعده  هاى مختلفى كه درباره تحريم ها و رفع آن ها و حل 
مشكالت اقتصادى به مردم داده شد، همچنين آخرين آرايش انتخاباتى 

دولت از جمله موضوعات پرداخته شده در مستند «فروشنده» است.
محســن حاج كرمى تهيه كننده مستند «فروشنده» مى گويد: اين مستند 
با پژوهش هاى عميق، مملو از اســناد داخلى و خارجى دست اول است. 
به همين علت هم مســتدل است و مزيت آن استفاده از تصاوير آرشيوى 
و موجود مى باشد. مستند بلند «فروشــنده» كارى از گروه مستندسازى 
«فانوس فردا» است كه در يكصد و دهمين برنامه از سرى برنامه هاى «سينما 
روايت» با حضور عوامل فيلم، كارشناسان و منتقدان نقد و بررسى مى شود. 

اين برنامه امروز ساعت 17 در مجتمع فرهنگى اسوه برگزار مى شود.

 هنر/ رضا استادى  مرحوم «عباس كيارستمى» 
فيلم سازى كه سال گذشته در اوج ناباورى اهالى 
و  وداع گفت، چهره محبوب  را  فانى  دار  سينما 
قابل اعتنايى در ميان مخاطبان عام سينماى ايران 
عامه پسند،  سينماى  در  وى  فعاليت  اوج  نبود. 
در  «قيصر»  سينمايى  فيلم  عنوان بندى  ساخت 
مخاطبان  براى  است.  انقالب  از  پيش  سال هاى 
گهگاه  كه  است  فيلم هايى  يادآور  او  سينما  عام 
در آثار طنز تلويزيونى به عنوان فيلم هايى طوالنى 
گهگاه  البته  مى شود.  انداخته  دست  كشدار  و 
سينماى نزديك به مخاطب عام كنايه هايى نيز به 
او زده و مثالً «ابراهيم حاتمى كيا» در فيلم «آژانس 
شيشه اى» شمايلى از او را در قالب فيلم سازى كه 
هميشه عينك سياه به چشم مى زند، به تصوير 
عبارت  بر  تأكيد  اساس  بر همين  است.  كشيده 
«آخرين فيلم نامه ساخته شده عباس كيارستمى» 
در تيزرهاى تلويزيونى نمى تواند تأثير چندانى در 
حضور طيف گسترده اى در سينما براى تماشاى 

اين فيلم داشته باشد.

 غافلگيركننده و يأس آور
معدود مخاطبان و شيفتگان عباس كيارستمى هم 
اگر به تماشاى اين فيلم بروند، حتماً از تماشاى آنچه 
كه حاصل فيلم نامه مشترك مرحوم كيارستمى و 
«عادل يراقى» سازنده اين اثر است؛ غافلگير خواهند 
شــد. فيلم هيچ شباهتى به سينماى كيارستمى 
ندارد. شــخصيت هاى فيلم هيچ دغدغه و مسئله 
فلسفى با جهان پيرامون خود ندارند. به بن بست 
و پوچى فلسفى نرسيده اند. حتى در البه الى فيلم 
پيام هاى مهم و تكان دهنده نيز مســتتر نيست و 
همه چيز در سطحى عادى رخ مى دهد. آقا معلمى 
به نام «فرهاد» قصــد ازدواج با «پونه» مادر يكى از 
هم كالســى هايش را دارد. پونه پسرى نوجوان به 
نام «شــهاب» دارد كه ماننــد اغلب موقعيت هاى 
اين چنينــى، عالقه اى به ازدواج مــادرش ندارد و 
به شدت مخالف اين مسئله است. معاشرت شهاب 
با يكى از هم كالسى هايش به نام «غالم» كه جوانى 
شرور است، زمينه ساز بروز مشكالت و مسائلى در 
فيلم مى شــود كه عاقبت و سرنوشتى غم انگيز را 
براى آقا معلم رقم مى زند. آقا معلم از روى دلسوزى 

مى خواهد شهاب را پاى امتحان نهايى بنشاند كه 
در سرنوشــت او مؤثر است، اما شهاب عالقه اى به 

اين دلسوزى ندارد.
اين خط كلى داســتانى مى تواند ســوژه فيلمى 
تلويزيونى باشــد. با اندكى تأكيــد بر بخش هاى 
نوجوانانه فيلم و پرداختن بيشتر به رابطه شهاب 
و غالم مى تــوان انتظار ديگرى را متصور شــد، 
امــا «امتحان نهايى» هيچ يك از اين ها نيســت و 
البته با وجود برخــوردارى از عناصر قابل اعتنايى 
همچون حضور شهاب حسينى و ليال زارع، فيلم 

اميدواركننده اى هم نيست!

 پرسروصدا و بدون قاب بندى
فيلم اثرى حدفاصل «سينماى واقع گراى اجتماعى» 
و «سينماى ملودرام» است و در بخش هايى به شدت 
تنه به تنه ســينماى موسوم به «سينماى كانون» 
مى زنــد. بهره گيــرى از بازيگران شناخته شــده، 
عنصرى اســت كه ردپاى «توجه به مخاطب عام» 
و «تالش براى ديده شــدن» را از ســازنده آن به 
رخ مى كشــد، اما قاب بندى هاى به شدت مستند 

فيلم و حضور «حسين جعفريان» قرار است فيلم 
را به سمت وسويى ببرد كه نزديك به واقعيت روز 
زندگى به نظر برسد. شايد به همين دليل است كه 
هيچ كادربندى و نماى زيبايى را در فيلم مشاهده 
نمى كنيم و حتى با وجود اينكه بخش عمده اى از 
فيلم در محله اى سنتى به تصوير كشيده مى شود، 
هيــچ ردپايى از معمارى ســنتى محله نيز ديده 
نمى شــود. حتى نماهاى مسجد يا امام زاده كه در 
نزديكى خانه آقا معلم است نيز تصوير زيبايى در 

كادر ايجاد نمى كند.

دركنار اين نكته، فيلم ســروصداى فراوانى دارد. 
حاشيه صوتى، بخش مهمى از هر فيلم است، اما 
استفاده مفرط از اين موضوع وقتى توجيه منطقى 
و دقيق نداشته باشد، مى تواند به يك نقطه ضعف 
تبديل شــود. در فيلم امتحان نهايى از افكت هاى 
صوتى به شكلى گسترده استفاده شده و حتى در 
بخش هايى از فيلم صداى هواپيما درحالى شنيده 
مى شــود كه توجيهى براى آن قابل تصور نيست. 
البته فيلم چنــد غافل گيرى جــذاب دارد؛ مثًال 
جايى كه غالم به اتومبيــل آقا معلم خون پرتاب 
مى كند، مى توانســت با پرداختــى بهتر، صحنه 
تكان دهنده اى باشد. يا حضور در كارواش و سپس 
آمــدن پليس، ايده خوبى اســت، اما با حضور در 

كالنترى رها مى شود.

 بازى ضعيف شهاب حسينى 
دو بازيگر نوجوان فيلم را مى توان جزو امتيازهاى 
ايــن اثر تلقى كرد، اما حضــور دو بازيگر چهرهـ  
شهاب حسينى و ليال زارعـ  بهره خوبى براى فيلم 
به دنبال ندارد. «شــهاب حسينى» جزء بازيگرانى 

اســت كه عالوه بر فيلم هاى شاخص، آثار ضعيف 
و معمولى هم در كارنامه كارى خود دارد. توانايى 
كارگردان هايى كه با شهاب حسينى كار مى كنند، 
تأثيــر عمده اى در كيفيت نهايــى فيلم دارد و به 
همين دليل اســت كه آثار درخشــان اين بازيگر 
بسيار اندك اســت. در اين فيلم شهاب حسينى 
قرار است شخصيتى خونسرد باشد؛ معلمى دلسوز 
و عاشق پيشه كه يك بيمارى قلبى هم دارد و قرار 
اســت گره اصلى فيلم را باز كند. در هر بخش از 
فيلم، شهاب حسينى به ســبك و سياق خاصى 
ايفاى نقش مى كند. البته كارگردان تالش كرده او 
را شخصيتى خونسرد نشان دهد، اما اين خونسردى 
گاهــى تداعى كننده فردى غيرعادى اســت. ليال 
زارع نيز حضور مؤثرى در فيلــم ندارد. در جايى 
از فيلم گفته شــده اين مادر و پسر از شهرستان 
به تهران آمده اند، اما پســر لهجــه دارد و مادرش 
به روانــى صحبت مى كند. در بخش هاى مختلف 
فيلم، عدم كنترل بر حس هاى بازيگران مشــهود

است.
نكته مهم اينكه هردوى اين ها جزء افرادى هستند 
كه بايد به شدت كنترل شوند تا توانايى خود را بروز 
دهند. در صحنه هاى دونفره حسينى و زارع مانند 
حضــور در كارواش و يا جايى كه آن ها در خانه با 
يكديگر تنها هستند، رگه هايى از اين مسئله ديده 

مى شود، اما اوج هنرمندانه نمى گيرد.
عــادل يراقى در مقام كارگــردان در چند بخش 
از فيلم توانايى هاى خــود را بروز مى دهد. يكى از 
اين صحنه ها، بخش هاى روى موتور اســت كه دو 
نوجوان با يكديگر صحبت مى كنند و هم كنترل 
بازى و هم تداوم حسى صحنه، نشانه اى از توانايى 
ايــن كارگــردان را بروز مى دهد، امــا اين رگه ها 
هيچ گاه به يكديگر وصل نمى شوند تا به فيلم سر و 

شكلى حرفه اى و قابل قبول بدهند.
پايان بنــدى فيلم نيز با صحنــه انداختن مرغ ها 
داخــل خانه آقا معلم، وجهــى طنزآميز به فيلم 
مى دهــد و پايانى نااميدكننده را براى اين اثر رقم

مى زند. مشخص نيســت كه اين ضعف ها حاصل 
ذهنيت خود كارگــردان بوده، يا نتيجه به تصوير 
كشيدن سياه مشق هاى مرحوم كيارستمى است 

كه حاال ديگر در بين ما نيست. 

آنچه مى خوانيد

توانايــى كارگردان هايــى كــه با 
شهاب حسينى كار مى كنند، تأثير 
عمده اى در كيفيــت نهايى فيلم 
دارد و به همين دليل اســت كه 
آثار درخشــان اين بازيگر بسيار 

اندك است

هــنر

نگاهى به فيلم سينمايى «امتحان نهايى» ساخته عادل يراقى

مشق هاى خط خطى كيارستمى
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خط حادثه

پلنگ ايرانشهر در تور پليس آگاهى 
خط قرمز: دادخدا ساالرى دادستان كرمان از دستگيرى قاتل (الف.پ)معروف 

به پلنگ ايرانشهر در شهر كرمان خبر داد.
وى در تشريح جزئيات اين خبر اظهار داشت: طى يكسرى اقدامات اطالعاتى از 
سوى مأموران پليس آگاهى كرمان و طى يك درگيرى مسلحانه قاتل فرارى به 

نام(ك.ش)در شهر كرمان دستگير شد.
ســاالرى با اشاره به اينكه انگيزه و علت اصلى قتل،انتقام جويى شخصى بوده 
است،اعالم داشــت: قاتل به همراه همدستش سال گذشته با به رگبار بستن 
يك دستگاه خودروى تويوتا (راو4 )در پمپ بنزين شهرستان ريگان منجر به 

قتل(الف.پ)مى شوند و سپس به فرار اقدام مى كنند.
اين مقام قضايى در اســتان كرمــان در ادامه افزود: پــس از وقوع اين حادثه 
رســيدگى به اين پرونده در دستور كار دادســتانى ريگان وپليس آگاهى اين 
شهرستان قرار گرفت و در نهايت با همكارى اداره جنايى پليس آگاهى كرمان 
متهم ساعت 3بامداد در يك درگيرى مسلحانه دستگير شد. دادستان كرمان 
خاطرنشان كرد:پرونده در دادسراى عمومى و انقالب شهرستان ريگان در حال 

رسيدگى است و تحقيقات تكميلى دراين زمينه همچنان ادامه دارد.

مرگ 3 عضو يك خانواده 
در انفجار كپسول گاز 

خط قرمز: انفجار كپسول گاز در يك روستا در شهرستان شوش باعث كشته 
شدن سه عضو يك خانواده شد. 

اين حادثه در منطقه آهودشت روستاى مزرعه طريقى شهرستان شوش اتفاق 
افتاد. وقتى امدادگران در محل حاضر شدند زوج 36 ساله و پسربچه 13 ساله را 
كه به شدت دچار جراحت شده بودند به بيمارستان منتقل كردند. از بيمارستان 
اما خبر رســيد كه اين سه نفر به علت شدت جراحت فوت شده اند. بررسى ها 
نشان داد كه حادثه به علت انفجار كپسول گاز رقم خورده است و تحقيقات در 

اين باره ادامه دارد.

دزد كابل هاى فشار قوى 
حين سرقت خشك شد 

 خط قرمز: مردى كه قصد ســرقت كابل هاى فشــار قوى را داشــت براثر 
برق گرفتگى جان خود را از دست داد. 

اين سارق 45 ساله دو روز قبل اطراف منطقه شازند مشغول سرقت بود كه دچار 
حادثه شد و فوت كرد. پليس استان مركزى با بيان اينكه دركنار اين فرد ابزار 
و آالت سرقت سيم برق يافت شده است، گفت: بررسى دقيق موضوع از سوى 

پليس در حال انجام است. 

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

دستگيرى گرداننده 
كانال مستهجن در رشتخوار

خط قرمز: با تالش پليس فتا شهرستان رشتخوار، عامل 
انتشار تصاوير مســتهجن و غيراخالقى در فضاى مجازى 

شناسايى و دستگير شد.
ســرهنگ ابوالحســن وفايى، فرمانده انتظامى شهرستان 
رشتخوار گفت: كارشناسان پليس فتا در پى رصد و پايش 
فضاى مجــازى، كانالى را با محتواى تصاوير غيراخالقى و 

مستهجن در شبكه اجتماعى تلگرام شناسايى كردند. 
وى افزود: كارشناسان پليس فتا با يك سرى تحقيقات فنى 
فرد مورد نظر را شناسايى و با هماهنگى مقام قضايى او را 
در يكى از مناطق شهر رشتخوار دستگير كردند. متهم 19 
ساله در بازجويى هاى به عمل آمده، منكر هرگونه جرمى 
بود كه در مواجهه با مستندات متقن پليسى به جرم خود 
مبنى بر انتشــار تصاوير مستهجن و غيراخالقى در فضاى 
مجازى اعتراف كرد. سرهنگ وفايى خاطرنشان كرد: متهم 
پس از تحقيقات تكميلى براى ســير مراحل قانونى راهى 
دادسرا شــد. فرمانده انتظامى شهرستان رشتخوار اظهار 
داشت: براى فضاى مجازى همانند فضاى حقيقى جرايمى 
تعريف شده است و در محاكم قضايى با مجرمان اين فضا 
نيز برخورد قضايى جدى صورت مى پذيــرد؛ لذا كاربران 
فضاى مجازى بايستى متوجه اين موضوع باشند و از انجام 
كارهايى كــه باعث تضييع حقوق ديگران و يا جريحه دار 

شدن احساسات مردم مى شود به شدت خوددارى كنند.

كشف هندوانه با طعم ترياك
خط قرمز: مأموران پليس مبارزه با موادمخدر خراســان 
رضوى طى دو عمليات 180 كيلوگــرم موادافيونى از دو 

دستگاه پژو 405 و كاميون كشف كردند.
فرمانده انتظامى خراسان رضوى با اعالم اين خبر گفت: با 
كسب خبرى مبنى بر ورود يك محموله سنگين موادافيونى 
به حوزه اســتحفاظى اين استان، با يك دستگاه پژو 405 

دو تيم از پليس مبارزه با موادمخدر استان وارد عمل شد.
وى افزود: افســران زبده تيم عمليات ويژه پليس مبارزه با 
موادمخدر اســتان با يك سرى تحقيقات گسترده ميدانى 
سرانجام روز جمعه خودروى حامل مواد را در عوارضى شهر 
مشهد ردزنى كرده و به راننده دستور ايست دادند كه راننده 
با سرعت زياد متوارى شد. سردار اميرى مقدم تصريح كرد: 
مأموران پس از دقايقى تعقيــب و گريز خودرو 405 را با 
بكارگيرى قانون سالح متوقف و در بازرسى از آن 31 بطرى 
بزرگ و 55 بطرى كوچك موادمخدر از نوع ترياك به وزن 

تقريبى 103 كيلوگرم كشف كردند.
وى اظهار داشــت: در اين عمليات راننده خودروى حامل 
مواد، مجروح شد كه سريعاً توسط عوامل اورژانس به صورت 
تحــت الحفظ به مراكز درمانى انتقال يافت و تحت درمان 
قرار گرفت. فرمانده انتظامى خراســان رضوى خاطرنشان 
كرد: در عملياتى ديگر نيز شب شنبه افسران زبده پليس 
مبارزه با موادمخدر اســتان يك خــودرو كاميون كه در 
پوشش بار هندوانه، موادافيونى جابجا مى كرد را در ورودى 
شهر مشهد شناسايى و متوقف كردند. وى عنوان كرد: در 
اين عمليات نيز مأموران پليس ضمن دســتگيرى راننده 
خودرو در بازرســى از آن 77 كيلوگرم ترياك كه به طرز 
ماهرانه اى در بدنه خودرو جاسازى شده بود، كشف كردند.

ركنا: زن ميانسال كه با طرح توطئه اى شوم، شوهرش را به 
خانه  كشانده و نقشه قتل هولناكش را اجرا كرده بود، هنگام 

انتقال جسد خونين توسط همسايه ها به دام افتاد. 
عصر پنجشنبه يكى از ساكنان ساختمانى در خيابان پيروزى، 
زن همسايه را ديد كه با سختى زياد در حال حمل يك كيسه 
بود. او كه بشدت مشكوك شــده بود، ناگهان در راه پله ها با 
قطره هاى خون روبه رو شد و با سر و صدا، همسايه ها را خبر 
كرد. همان موقع چند تن از ساكنان سراسيمه بيرون دويده 
و سد راه زن همسايه شدند و راز جنايت هولناكش فاش شد.

دقايقى بعد، مأموران كالنترى 128 تهران نو خود را به محل 
حادثه رساندند و پس از مشــاهده جسد خونين، موضوع را 
به بازپرس كشيك جنايى اطالع دادند. ساعتى بعد بازپرس 
ايلخانى از شعبه هشتم دادسراى امور جنايى تهران همراه با 
تيم جنايى وارد عمل شدند و بررسى هايى را در اين خصوص 

آغاز كردند.
زن همسايه در تحقيقات مقدماتى گفت: از آپارتمانم كه خارج 
شدم، متوجه قطره هاى خونى شــدم كه روى زمين ريخته 
بود. اين قطره هاى خون تازه بود و بســرعت خودم را به زن 
همسايه مان رساندم كه داشت از پله ها پايين مى رفت. همان 

موقع ديدم از پتويى كه دور چيزى پيچيده بود و با خود حمل 
مى كرد، خون روى زمين مى چكد. شروع به سر و صدا كردم 
كه همسايه هاى ديگر هم متوجه حادثه شدند. در همين موقع 
يك راننده تاكســى كه در مقابل در ساختمان ايستاده بود تا 

زن همسايه را سوار كند، فرار كرد.
 در حقيقت منتظر بود اين زن جسد شوهرش را كه در پتويى 
پيچيده بود پايين ببرد تا در صندوق عقب تاكسى جاى بدهند 
و به نقطه ديگرى منتقل كنند. بعد هم با پليس تماس گرفتيم 
و از مأموران كمك خواســتيم. مأموران ضمن گشودن پتو با 

جســد مردى حدود 45 ساله روبه رو شــدند و زن جوان كه 
هنگام انتقال جسد شــوهر ديده شده بود، به قتل شوهرش 
اعتراف كرد و به بازپرس جنايى گفت: حدود 17 سال قبل با 
همسرم ازدواج كردم كه حاصل اين زندگى دخترى 15 ساله 
اســت. از مدت ها پيش با شوهرم اختالف داشتم و به خاطر 
همين مسئله از يك سال پيش جدا از هم زندگى مى كرديم 
و به خاطر كينه اى كه از او داشــتم تصميــم گرفتم او را به 

قتل برسانم. 
به همين خاطر، ســاعتى قبل و به بهانه دلتنگى با همسرم 
تماس گرفتم و او را به خانه ام كشــاندم. موقع خوردن غذا در 
ليوان نوشــيدنى اش داروى بى هوشى ريختم و بعد از اينكه 
شــوهرم بى هوش شــد، او را با ضربات متعدد چاقو به قتل 
رساندم. بعد جسدش را داخل پتو پيچيدم و قصد داشتم آن را 
از خانه خارج كنم كه همسايه ها متوجه شدند و لو رفتم. من 
تنها نگران هستم كه مبادا دخترم متوجه ماجرا شود. دوست 

ندارم او بداند كه من قتلى مرتكب شده ام.
در پايان بازجويى، بازپرس جنايى دســتور انتقال جسد را به 
پزشكى قانونى داد و قرار شد كارآگاهان جنايى درباره اين زن 

و شوهر تحقيقات بيشترى انجام دهند.

اعتراف هولناك زنى كه شوهرش را تكه تكه كرد

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نقش فاميل نزديك در سرقت به عنف 500 ميليونى
خط قرمز- كاهانى مقدم: تيزهوشــى كارآگاهان پليس 
آگاهى قوچان، اعضاى يك باند ســرقت به عنف در اين شهر 
را يكــى پس از ديگرى به دام انداخت. به گزارش خبرنگار ما، 
اين سارقان مدتى قبل با طراحى نقشه اى حساب شده 500 
ميليون ريال طال و جواهر را از گاوصندوق منزلى مســكونى 
در خيابان فرهنگيان قوچان به ســرقت برده و بدون برجاى 
گذاشتن رد پايى، متوارى شده بودند. فرمانده انتظامى قوچان 
در تشريح عمليات شناسايى و دســتگيرى اعضاى اين باند 
ســرقت به عنف به خبرنگار ما گفت: چندى پيش و در پى 
دريافت گزارش اين سرقت، با توجه به اهميت موضوع، اكيپى 
از كارآگاهان زبده پليس آگاهى شهرســتان مأمور رسيدگى 
به موضوع شــده و براى بررســى ماجرا به محل اعزام شدند. 
ســرهنگ رضا قدمگاهى افزود: با حضور كارآگاهان در محل، 
همسر مالباخته كه در غياب شوهرش و به هنگام سرقت در 
منزل حضور داشــته گفت كه سه مرد جوان در حالى كه سر 
و صورت خود را پوشــانده بودند، به منزل آن ها وارد شــده و 
پس از بستن دست و پاى او و يكى از بستگانش كه او نيز در 
آنجا حضور داشــته و ضرب و شتم آن ها، 500 ميليون ريال 
طال و جواهر را از داخل گاوصندوق به ســرقت برده و متوارى 
شده اند. اين زن جوان درباره چگونگى ورود سارقان به داخل 
منــزل توضيح داد كه در ورودى از مدتى قبل خراب بوده و با 

اندك فشارى باز مى شده است و سارقان احتماالً با دانستن اين 
موضوع، به راحتى وارد شــده اند. وى همچنين به كارآگاهان 
گفت كه ســارقان از محل قرار گرفتن گاوصندوق در داخل 
يكى از اتاق ها اطالع داشتند و او را كشان كشان به داخل اتاق 
گاوصندوق برده و وادارش كرده اند تا در گاوصندوق را برايشان 
باز كند. رئيس پليس قوچان خاطرنشان كرد: كارآگاهان سپس 
ضمن بررسى دقيق محل سرقت، فرد ديگرى را كه به هنگام 
سرقت در منزل مالباخته حضور داشته است، مورد بازجويى 
قرار دادند كه اظهارات ضد و نقيض او در كنار چگونگى عملكرد 
سارقان، ظن كارآگاهان را نسبت به وى برانگيخت. وى گفت: 
به همين خاطر اين فــرد با وجود طرفدارى و حمايت فراوان 
همســر مالباخته از او كه هر گونه احتمال دست داشتن اين 
شخص را در سرقت منتفى مى دانســت مورد بازجويى هاى 
علمى و پليســى قرار گرفت.به گفته سرهنگ قدمگاهى اين 
شــخص در نتيجه بازجويى هاى كارآگاهان ســرانجام لب به 
اعتراف گشود و به همدستى با سارقان در قالب ارائه اطالعات 
الزم به آن ها اقرار كرد. در پى اعتراف اين شخص مخفيگاه سه 
نفر سارقان نقابدار كه سعيد (30ساله)، جواد (35ساله) و حامد 
(23ســاله) نام دارند نيز شناسايى و پس از هماهنگى قضايى 
تمامى اين افراد يكى پس از ديگرى دســتگير شدند. اعضاى 
اين باند سرقت به عنف پس از انتقال به آگاهى اعتراف كردند 

كه پس از شنيدن اطالعات ارائه شده از سوى يكى از بستگان 
مالباخته، مبنى بر اينكه مرد خانواده راننده ترانزيت بوده و در 
منزل حضور ندارد و نيــز نگهدارى مقادير قابل توجهى طال 
و جواهر در گاوصندوق داخل منزلش، وسوســه شده و نقشه 
سرقت را طراحى و اجرا كرده اند. آن ها اضافه كردند: براساس 
اين نقشه همدستشان كه در منزل مورد نظر حضور داشت در 
را برايشــان باز گذاشته و آن ها به راحتى وارد منزل شده و دو 
نفرشان (ســعيد و جواد) در حالى كه سر و صورت خود را با 
كاله كشى پوشانده بودند، وارد خانه شده و حامد داخل حياط 
نگهبانى مى داده است. فرمانده انتظامى قوچان گفت: تحقيقات 
و بازجويى از اعضــاى اين باند در حالى ادامه دارد كه تمامى 
طالهاى مســروقه از آنان كشف شده است. به گفته وى هيچ 

يك از اعضاى اين باند سابقه كيفرى و سرقت ندارند.

 ميليونى ميليونى
اندك فشارى باز مى شده است و سارقان احتماالً با دانستن اين 

كه پس از شنيدن اطالعات ارائه شده از سوى يكى از بستگان 



سراب آرزوها

خط گفت وگو

تاوان خطاى مادر در زندگى نوعروس جوان
بدون  قرمز/ طوبى ساقى:  خط 
آن كــه به عاقبــت كار فكر كنم 
مبلغى از جيب شــوهرم برداشتم 
و فرارى شدم. البته قصدم فرار از 
خانه نبود، نياز به يك ســكوت و 
استراحت داشــتم. اما حاال بهانه 
دســت شــوهرم و مادرش آمده 
در تمام فاميل و حتى دوســتان 
و آشــنايان جــار زده انــد كه 

عروس شــان پا در جاى كفش مادرش گذاشته و فرار كرده است.  زن جوان در 
حالى كه صورتش از شدت ناراحتى سرخ شده بود و دستانش مى لرزيدند افزود: 
من به مشهد آمدم و در خانه عمويم بودم. عمو جواد از همان لحظه اول موضوع 
را به شــوهرم اطالع داد وگفت خودش مراقب من است. اما شوهرم تحت تاثير 
حرف هاى خانواده اش فقط دنبال يك مسئله مى گشت تا الم شنگه اى راه بيندازد. 
زن جوان نفس عميقى كشيد و افزود: مادرم خطا كرد و چوب اشتباهش را هم 
بدجورى خورد. او چند سال قبل ،وقتى من كالس پنجم بودم از پدرم جدا شد. 
آن ها به خاطر دخالت هاى نابجاى ديگران كارشان به جدايى انجاميد. متأسفانه 
مادرم حساســيت بيش از حدى درباره خانواده اش داشت. پدرم نيز روى اين 
مســئله حساس بود و اســم دايى ام را كه مى شنيد بدخلقى مى كرد. مشكل 
اصلى مادرم اين بود كه از موقعيت شغلى و وضعيت مالى برادرش خيلى مايه 
مى گذاشت و به پدرم سركوفت مى زد. زن جوان ادامه داد: بعد از طالق، مادرم 
مى خواست ثابت كند كه خيلى زود سرو سامان خواهد گرفت، براى همين هم 
فريب وعده هاى دروغين مردى جوان را خورد. او مدتى با اين مرد فريبكار در 
ارتباط بود و دست آخر هم وقتى فهميد اغفال شده و از طرفى مبلغى هم از او 
كالهبردارى شده بود كارش به دعوا و مرافعه و شكايت و كالنترى كشيده شد. 
 در اين ماجرا چون مادرم سند و مدركى براى اثبات ادعايش مبنى بر كالهبردارى 
نداشت به نتيجه اى نرسيد. اين موضوع بين فاميل مان مثل توپ پيچيد و بعد هم 
خانواده پدرم سر از ماجرا در آوردند. زن جوان افزود: چند سال گذشت. من مدتى 
با پدرم زندگى مى كردم. بعد از آن كه او ازدواج كرد چون با نامادرى ام نمى ساختم 
به خانه مادرم آمدم. خودم را دلدارى مى دادم كه بايد درس بخوانم و عصاى دست 
مادرم بشوم. ولى با اولين خواستگارى كه آمد مادرم كه دغدغه زيادى براى آينده ام 
داشت جواب مثبت داد. البته دايى ام نيز تحقيقاتى انجام داد و به ظاهر همه چيز 
خوب بود. با هزار اميد و آرزو پاى سفره عقد نشستم و ازدواج كردم. ولى رويارويى 
پدر و مادرم بعد از چند سال در جشن ازدواج من به لج و لج بازى شان باهمديگر 
ختم شــد. در همان مراسم نامادرى ام داستان اشتباه مادرم را براى مادر شوهرم 
تعريف كرده و هشدار داده بود كه مراقب اين دختر باشيد كه مثل مادرش نشود. 
همين حرف باعث شــد كه پس از چند ماه مادر شــوهرم با كوچكترين بهانه اى 
سركوفت مى زد و حتى گاهى اجازه نمى داد به ديدن مادرم بروم. شهر محل زندگى 
ما كوچك است و يك سرى حرف ها و مسايل خيلى زود زبان به زبان مى چرخد. 
من واقعاً از اين وضعيت و حرف هايى كه پشــت ســر مادرم گفته ميشد عذاب 
مى كشيدم. از طرفى نمى خواستم سر موضوعى بى خود و يك مشت حرف دروغ 
كه درباره مادرم گفته مى شــد سرنوشتم خراب شود. فقط مى توانم بگويم خيلى 
خســته ام. از كالنترى به مركز مشاوره پليس معرفى شده ايم. اميدوارم با كمك 
مشــاور خانواده اين مشكالت حل بشود. مادر شوهرم زن خوب و مهربانى است. 
شوهرم نيز مرد خوبى است. شايد من هم نسبت به مادرم حساس شده ام و شايد 

گاهى دچار سوء برداشت در مورد گفته هاى خانواده شوهرم مى شوم.

جاويدنيا در گفت وگو با خط قرمز:

مجازات شايعه سازان مجازى تا اعدام
خط قرمز: ثبت نام انتخابات رياست 
جمهــورى به پايان رســيد، اندك 
اندك بــه زمان تبليغات نامزدهاى 
شــوراهاى  و  جمهورى  رياســت 
اسالمى شــهر و روســتا نزديك 
مى شــويم، اين در حالى است كه 
اين روزها فضاى مجازى حرف اول 
را در اطالع رسانى مى زند و حتى 

ديگر تلويزيون يا همان رســانه ملى را هم جا گذاشــته و از مرجعيت خبرى 
ساقط كرده اســت. همين ضريب نفوذ باالى فضاى مجازى باال باعث شده تا 
حساسيت هاى بسيار بيشــترى هم بر آن حاكم شود و برخى تحت تأثير قرار 
دادن مردم و ايجاد ناامنى روانى و ترويج شايعات برنامه ريزى كرده باشند، اين 
در حالى است كه به نظر مى رسد بايد نظارت بيشترى بر فضاى مجازى داشت 
و با مجرمان به صورت جدى مقابله كرد تا براى ديگرى درس عبرت شود. در 
همين راستا به ســراغ قاضى جاويدنيا، معاون دادستان مركز استان خراسان 
رضوي در امور فضاى مجازى رفتيم تا در مورد مجازات افرادى كه تحت تأثير 
گروه خاص شروع به تبليغات غيرقانونى در فضاى مجازى مى كنند، باخبر شويم.
* دستگاه قضا به عنوان متولى، در آستانه انتخابات چه برنامه اى براى 
جلوگيرى از تبليغات انتخاباتى غيرمجاز و غيرقانونى در فضاى مجازى 
از جمله تلگرام در نظر دارد و با كسانى كه اقدام به نشر اكاذيب و برهم 

زدن امنيت روانى شهروندان مى كنند، چه برخوردى خواهد داشت؟
اگر فردى درراستاى تحقق اهداف يك گروه سياسى يا فكرى خاص شروع به نشر 
پيام در شبكه هاى مجازى كند كه منجر به برهم زدن امنيت عمومى جامعه شود، 

به عنوان محارب شناخته خواهد شد و حكم محارب درباره او اجرا خواهد شد.
* از ســوى قانون گذار براى فردى كه ناخواسته در جريان اخبار يا 
اطالعات دروغ يك كانديدا را در اختيار افراد يا گروه هاى ديگر قرار 

مى دهد، چه تدابيرى انديشه شده است؟
اگر فردى در ايام انتخابات حتى به طور ناخواســته در  جريان انتشــار پيام 
قرار گيرد و طبق ماده 498 قانون مجازات اسالمى، اقدام به تشكيل شعبه يا 
جمعيتى در داخل و خارج از كشور با هدف برهم زدن امنيت كشور كند، طبق 

قانون 2 تا 10 سال حبس محكوم مى شود.
* آيا نشــر اكاذيب در اين ايام حساس مانده به انتخابات در فضاى 

مجازى مورد رصد قانون گذار و پليس فتا قرار مى گيرد؟
افراد بايد بدانند فضاى مجازى مكان امنى براى تبادل اطالعات در حوزه تبليغات 
سياسى نيست، دستگاه هاى ناظر اقدام به رصد همه شبكه ها و كانال ها و گروه ها 

مى كنند و با كوچكترين اقدام غيرمجاز و غيرقانونى آن ها برخورد خواهد شد.
* به عنوان معاون دادستان در امور فضاى مجازى چه توصيه اى براى 

شهروندان داريد؟
جوانان نبايد تحت تأثير برخى افكار مخالف نظام قرار بگيرند، چراكه برخى در خارج 
از كشور به دنبال اين هستند كه با نشر اكاذيب در فضاى مجازى اقدام به فضاسازى 
انتخاباتى كرده و با ايجاد جو بدبينى در مردم قبل از انتخابات باعث شوند تا مردم 
حضور كم رنگ تر در پاى صندوق هاى رأى داشته باشند. آن ها پس از انتخابات هم 
تالش مى كنند تا با ترفندهاى خود رأى مردم را زير سؤال برده و آن ها را تشويق 
به اعتراض كنند. فضاى مجازى نقش بسيار مهمى در خنثى كردن اين توطئه يا 
دميدن در آتش بحران دارد، بنابراين بايد جوانان كه تجربه اندكى در سياست دارند 
بســيار مراقب باشند كه در راستاى اهداف گام بردارند، چراكه حتى اگر ناخواسته 

همه در اين راه حركت كنند، مجازات هاى قانونى شامل حال آن ها خواهد شد.
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ديدار باور نكردنى 
قبل ازاعدام در آمريكا

ركنا: چهارمين محكوم فهرســت 8 نفــره اعدامى هاى 
ايالت «آركانــزاس» در آمريكا، پيش از اجراى حكمش، 
بــا هماهنگى خانــواده يكى از قربانيانــش، دختر و نوه 

خردسالش رابراى آخرين بار ديد. 
«كنت ويليامز»، 18 سال قبل براى فرار از زندان، نگهبان 
38 ساله اى را كشته و پس از سرقت يك كاميون، در حال 
فرار با خودروى پسر جوانى تصادف كرده و او را هم كشته 
بود. اين مجرم فرارى مدتى بعد دوباره دستگير شد و به 
اتهام قتل پاى ميز محاكمه نشست و به اعدام محكوم شد. 
امــا در آخرين روزهاى زندگى اش در بيانيه اى از خانواده 
قربانيان عذرخواهى كرد و اظهار پشيمانى نمود. پس از 
اعالم اين درخواست بخشش، دخترنگهبان زندان كه به 
دست قاتل كشته شده بود در اقدامى انساندوستانه وپس 
از هماهنگى هاى قضايى شــرايطى فراهم كرد تا خانواده 
اين زندانى پس از 17 ســال بتواننــد ويليامز را ببينند. 
اين تبهكار كه از اين ديدار شــوك زده بود وقتى فهميد 
مقدمات اين سفر توسط خانواده يكى از قربانيانش فراهم 

شده تنها سكوت و از آن ها قدردانى كرد.
ويليامز پنجشنبه 7 ارديبهشت به اتاق اعدام رفت و تنها 
سه دقيقه بعد با تزريق سم جان سپرد.اين قاتل آمريكايى 
چهارمين اعدامى در آركانزاس اســت كه طى يك هفته 

اخير به صندلى مرگ سپرده شد.

اعتراف مرد انگليسى 
به قتل وحشيانه زنش 

 ركنا: يك مرد انگليسى پس از قتل وحشيانه همسرش 
خود را به پليس معرفى كرد. 

اين مرد 39 ساله كه هويتش فاش نشده ادعا كرده، همسر 
خود را با ضربات چاقو در خانه شــان در منچستر به قتل 

رسانده است.
مأموران پزشكى قانونى مى گويند زن 39 ساله بالفاصله 

پس از وارد آمدن ضربات چاقو جان سپرده است.
به گفته شاهدان شب قبل از حادثه ديده اند كه زن در باغ 

خانه شان گريه كنان جيغ مى زد.
«تونى كريل» كارآگاه پليس مى گويد: مأموران در حال 

بررسى علت و انگيزه قتل هستند.

راز تلخ فريادهاى دختر گمشده 
در خانه جنگلى

 خط قرمز: پدرى بى رحم در دادگاه اتهام قتل دخترش 
را رد كرد.  بن باتلر و همســرش جنى گرى در جلســه 
برگزارى دادگاه براى رسيدگى به اتهام قتل دخترشان در 
جايگاه متهم قرار گرفتند. بن به اتهام ضرب و شتم «الى» 
6 ساله در ســال 2007 دادگاهى و متهم شناخته شده 
بود و با وجود ادله الزم حضانت اين دختر از خانواده اش 
سلب شد. در سال 2010 اين زوج سعى در پس گرفتن 
حضانت دخترشان كردند. به رغم عدم صالحيت اين زوج 
الى به خانواده خود در جنوب لندن باز گردانده شــد، اما 
يك سال بعد از بازگشت وى به آغوش خانواده اين كودك 
جان خود را از دســت داد. گرى - مادر كودك - روز قتل 
قربانى در محل كارش بوده كه با تماس تلفنى همسرش 
سراسيمه به خانه جنگلى خودشان برمى گردد. با مشاهده 
جسد بى جان دخترش دو ساعت بعد با آمبوالنس تماس 
گرفته اند و در اين لحظه سعى در منحرف كردن پليس با 

پاك كردن صحنه جرم داشتند.
اين زوج سناريوى ديگرى براى مرگ اين كودك مطرح 
كردنــد و به پليس گفته بودند كه الــى را در اين حالت 
پيــدا كرده و به محض ديدن اين صحنه با پليس تماس 
گرفته بودند. طبق اظهار نظر «ادوارد براون» دادستان اين 
دادگاه اين سناريوها فقط يك برنامه ريزى دقيق و حساب 
شده است كه به طرز اســتادانه اى با هدف گمراه كردن 
توجهات از سوى بن باتلر طراحى و اجرا شده است. طبق 
نظر پزشكى قانونى الى بعد از شكستگى جمجمه اش كه 
ناشى از فشار قابل توجهى روى آن بوده، فوت شده است. 
همچنين روى فك اين كودك آثار كبودى ديده شده و 
انگار اين كودك با ضربه يك جســم سنگين از پله هاى 
خانه جنگلى به پايين پرت شــده است. طبق اظهار نظر 
كارشناسان پزشكى آسيب وارده به سر الى مانند قربانيان 

تصادفات جاده اى با سرعت باال بوده است.
براون مدعى اســت باتلر براساس حس تنفر از دخترش 
دست به اين جنايت زده است. همچنين وى اذعان داشته 
طبق بررسى هاى پليس از طريق پيام هاى رد و بدل شده 
بين اين زوج ارتباط بين آن ها بسيار پيچيده برآورد شده 
است، چراكه با وجود پيام هاى توهين آميز باتلر، همسرش 
پاســخ هاى پر از عشق و محبت به وى داده است. در اين 
دادگاه باتلر به اتهام قتل و گرى به اتهام ظلم و ستم نسبت 
به دخترش متهم شناخته شده اند. الى هفته قبل از مرگ 
از شكستگى ناحيه شانه رنج مى برده كه تحت مداوا قرار 
نگرفته بود. با وجود تمام اين شواهد و ادله اين زوج تمام 
اتهامات وارده را انكار كردند. حتى گرى نخست نپذيرفت 
كه دادگاه را براى نجات باتلر گمراه كرده است، اما بعدها 
اعتراف كرد مى  سال 2015 اظهارات دروغين در دادگاه 
گفته است. محاكمه اين زوج پيچيده همچنان ادامه دارد.

مرگ 19 مسافر
 در سقوط اتوبوس به دره 

 خط قرمز: مقامــات داخلى ميانمار از وقوع ســانحه 
رانندگى در جنوب شرق اين كشور و كشته شدن دستكم 

19 تن در اين حادثه خبر داد. 
بنابر اعالم مقامات داخلى ميانمار در اين حادثه رانندگى 
يك دستگاه اتوبوس مسافربرى از مسير منحرف و داخل 
دره اى به عمق 30 متر سقوط كرد. در اين حادثه دستكم 
19 تن جان خود را از دست دادند و 21 تن ديگر مجروح 
شدند. پليس ميانمار با بيان اينكه اتوبوس حامل بيش از 
40 سرنشين بوده اعالم كرد: نقص سيستم ترمز اتوبوس 

علت سقوط خودرو داخل دره بوده است.

خط بين الملل

خط قرمز: تصادف خــودرو با 2 دختر 
دانشــجو در مقابــل دانشــگاه جهرم 

سناريوى مرگبارى را رقم زد. 
سرهنگ انصارى رئيس پليس شهرستان 
جهــرم گفت: صبح شــنبه تصادفى در 
جلوى دانشگاه جهرم رخ داد كه خودروى 

پژو 2 دختر دانشجو را زير گرفت.
وى گفــت: در ايــن تصــادف يكى از 

دانشــجويان به كام مرگ فــرو رفت و 
زمانيكه مأموران براى بررسى هاى ويژه 
در محل حادثه حاضر شدند مشخص شد 
كه راننده خودرو پس از تصادف پا به فرار 

گذاشته است.
ســرهنگ انصارى ادامه داد: مأموران با 
بررسى دوربين هاى مداربسته در محل به 
خودرو پژو 405 مظنون شدند كه در اين 

راستا 3 نفر را دستگير كرده و در اختيار 
مقام قضايى قرار دادند.

ســرهنگ انصارى در پايان با توجه به 
نزديك بودن ايــن تصادف به پل عابر 
پيــاده، به شــهروندان توصيه كرد در 
مــكان هايى كه پل عابــر پياده وجود 
دارد از ايــن پل ها براى عبور از خيابان 

استفاده كنند.

تصادف مرگبار 2 دختر دانشجو مقابل دانشگاه جهرم 
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خط قرمز: هوشيارى همسايه كافى بود تا نامزدهاى تبهكار 
در اجراى نقشه شومشان ناكام بمانند.

ســاعت 23 شامگاه دوم ارديبهشت ماه امسال يكى از اهالى 
مجتمع شهيد بهشتى از مجتمع مسكونى خانه اش مشاهده 
مى كنــد كه جوانى بــا لباس قرمز رنگ، پــس از زاغ زنى و 
اطمينان از عدم حضور ساكنان يك خانه وياليى قصد ورود 
به آن را دارد كه بالفاصله موضوع به پليس 110 اعالم شد . 

با حضــور مأمورين كالنترى 122 دربنــد، مأمورين ضمن 

شناسايى خودرو پژو پرشــياى متعلق به دزدان، متوجه زن 
جوانى در داخل خودرو شدند كه در حال زاغ زنى محل بود . 
با دستگيرى فائزه 32 ساله مأموران با هماهنگى قضايى وارد 
خانه شده اما دزدان با اطالع از دستگيرى همدست خود و با 
رها كردن خودروى پژو پرشــيا و بدون موفقيت درسرقت از 

خانه، از ديوار پشتى اقدام به فرار مى كنند . 
با تشــكيل پرونده مقدماتى با موضوع «ســرقت خانه» و به 
دستور مقام قضايى دادسراى ناحيه يك تهران، پرونده جهت 

رسيدگى در اختيار پايگاه يكم پليس آگاهى تهران قرار گرفت. 
فائزه پس از انتقال به پايگاه يكم پليس آگاهى تهران، صراحتا 
به ده ها سرقت خانه با همدستى نامزدش به نام افشار اعتراف 
كرد و عنوان داشــت كه خودرو توقيف شــده نيز متعلق به 

همسرش است . 
در شــرايطى كه افشــار از مخفيگاهش در خيابان پيروزى 
متوارى شــده بود، تحقيقات از فائزه در دستور كار مأموران 
قرار گرفت؛ همزمان كارآگاهان به ترددهاى مكرر خواهر فائزه 
جهت مالقات با خواهرش مشــكوك شده و با انجام اقدامات 
پليسى اطمينان پيدا كردند كه بر خالف اظهارات خواهر اين 
زن مبنى بر بى اطالع بودن از نامزد خواهرش، وى از مخفيگاه 

و محل هاى تردد افشار اطالع دارد . 
با بهره گيرى از اقدامات پليســى و مراقبت هاى نامحسوس، 
سرانجام «افشار.ح» 35 ساله در خيابان خرمشهر شناسايى، 

دستگير و به پايگاه يكم پليس آگاهى تهران منتقل شد . 
بنا به اين گزارش، ســرهنگ كارآگاه كرم يوسف وند، رئيس 
پايگاه يكم پليس آگاهى تهران با اعالم اين خبر گفت: با توجه 
به اعتراف صريح اين متهم به ده ها ســرقت منزل در شمال 
تهران، اقدام ها جهت شناسايى مالباختگان و محل هاى سرقت 
در دســتور كار كارآگاهان اين پايگاه قرار گرفته و متهمين 
با صدور قرار قانونى، جهت تكميل تحقيقات در اختيار مقام 

قضايى هستند .

افشاى راز شوم 2 خواهر در اتاق مالقات پليس

خط قرمز: دو برادر تبهكار و دوستشــان 
باند مســلحانه اى تشــكيل دادنــد تا به 
زورگيرى هاى وحشتناك در تهران دست 
بزنند. روز 27 فروردين ماه امســال مردى 
با مراجعه به كالنترى 177 خاورشــهر به 
مأموران اعالم داشت كه توسط سرنشينان 
يك پرايد، زمانيكه به عنوان مســافر سوار 
ماشين آن ها شده است به شيوه مسلحانه 
و با تهديد كلت مورد ســرقت قرار گرفته 
است.  با تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع 
«سرقت مســلحانه» و به دستور بازپرس 
شعبه هفتم دادســراى ناحيه 34 تهران، 
پرونده براى رسيدگى در اختيار اداره يكم 

پليس آگاهى تهران قرار گرفت . 
مالباخته پس از حضور در اداره يكم آگاهى 
در اظهاراتش به كارآگاهان گفت : ساعت 
8 شــب 27 فروردين ماه از سه راه افسريه 
به قصد رفتن به مشيريه، به عنوان مسافر 
سوار يك پرايد عبورى شدم. در بين مسير، 
راننده با تغيير مسير به سمت بزرگراه امام 
رضا رفت؛ همزمان با اعتراض من به تغيير 
مسير، دو سرنشــين ديگر پرايد با تهديد 
كلت اقدام به سرقت 500 هزار تومان پول، 
چند دست لباس، عابربانك و گوشى تلفن 

همراهم كردند؛ ســرانجام مــرا در يكى از 
كوچه هاى فرعى و تاريك از ماشين پياده و 
خودشان به سرعت از محل متوارى شدند. 
كارآگاهان در تحقيقات از مالباخته اطالع 
پيدا كردند كه وى دانشــجوى رشته هنر 
مى باشد؛ لذا با بهره گيرى از چهره نگارى 
بعمل آمده از مالباختــه و بانك اطالعات 
مجرمان ســابقه دار، دو بــرادر به نام هاى 
مســعود و بهروز 25 و 27 ســاله توسط 

مالباخته مورد شناسايى قرار گرفتند . 
با شناسايى مسعود و بهروز و براى شناسايى 
سومين عضو گروه، كنترل نامحسوس اين 
دو برادر در دستور كار قرار گرفت و سرانجام 
ســومين عضو گروه نيز به نام مهدى 29 
ساله شناسايى و مالباخته نيز تصوير او را به 
عنوان راننده پرايد مورد شناسايى قرار داد . 
سرانجام در ســاعت 11 روز 6 ارديبهشت 
ماه، دو برادر در محــدوده خيابان وحدت 
اسالمى شناســايى و هر دو نفر طى يك 
عمليات غافلگيرانه دستگير و به اداره يكم 
پليس آگاهى تهران منتقل شدند؛ متهمان 
در همان دقايق اوليه دســتگيرى، صراحتا 
به ســرقت مســلحانه اعتراف كردند .  در 
شــرايطى كه مهدى بالمكان بود و مكان 

مشخصى از وى وجود نداشت، كارآگاهان 
اقدام به شناسايى محل تردد وى در شهرك 
مسعوديه كردند؛ در ساعت 12 ظهر ششم 
ارديبهشــت ماه، مهدى با اطالع از حضور 
كارآگاهان با ايجــاد درگيرى اقدام به فرار 
كرد و على رغم چندين بار دستور ايست و 
شليك تيرهوايى همچنان به فرار خود ادامه 
داد كه سرانجام كارآگاهان با شليك گلوله 
او را از ناحيه ساق پا مورد اصابت گلوله قرار 
داده و موفق به دستگيرى شدند .  سرهنگ 
كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه با جرايم 
جنايى پليس آگاهى تهــران، با اعالم اين 
خبر گفت: دو متهم دستگير شده پس از 

مواجه حضورى با شــاكى پرونده، صراحتا 
به سرقت مسلحانه اعتراف و مالباخته نيز 
آن ها را به صورت كامل مورد شناسايى قرار 
داده است .  سرهنگ حميد مكرم در پايان 
اين خبر گفت : تحقيقات از متهمين جهت 
شناسايى ساير سرقت هاى آن ها در دستور 
كار كارآگاهــان اداره يكــم پليس آگاهى 
تهران بزرگ قرار دارد؛ لذا از كليه شــكات 
و مالباختگانى كه بدين شيوه و شگرد مورد 
سرقت قرار گرفتند دعوت مى شود تا جهت 
شناسايى متهمين و پيگيرى شكايات خود 
به نشانى اداره يكم پليس آگاهى تهران در 

خيابان وحدت اسالمى مراجعه كنند.

شليك دقيق پليس به دزد هفت تيركش

ايرنا: مدير بيمارســتان شهيد هاشمى نژاد مشهد گفت: 
دختر پنج ساله بر اثر ضرب و شتم ناپدرى خود دچار مرگ 

مغزى شد.
دكتر سيد مجيد تقى زاده افزود: اين كودك خردسال روز 
پنجشنبه توســط اورژانس 115به اين بيمارستان انتقال 

يافت.
وى اظهــار كرد: هنگام پذيرش ايــن كودك آثار جراحت 
متعدد ناشــى از ضرب و شتم بر روى شكم، سر و صورت 
وى قابل مشــاهده بود و پس از اقدامــات پاراكلينيكى و 
تصويربردارى مشخص شد كه عالوه بر شكستگى هاى پا 

و لگن دچار آسيب هاى مغزى نيز شده است.

وى گفت: اين دختر خردسال با هوشيارى بسيار كم و پس 
از سه ساعت از وارد شدن ضربه به بيمارستان انتقال يافته 
بــود كه پس از اقدامات اوليــه به بخش مراقبت هاى ويژه 

منتقل شد.
دكتر تقى زاده افزود: ناپدرى پس از مشاجره با مادر، كودك 
را چندين بــار بر زمين كوبيده كه ايــن امر موجب بروز 

آسيب هاى شديد بدنى و مرگ مغزى شده است.
وى اظهار كرد: كودك مزبور اينك عالئم حياتى ندارد و تنها 

با كمك دستگاه نگهدارى مى شود.
بازپرس ويژه قتل عمد دادســراى عمومى و انقالب مشهد 
نيز گفت: ناپدرى اين دختر پنج ســاله با شكايت پدر اين 

كودك و به دليل ضرب و شتم كودك مزبور بازداشت شده 
و تحقيقات پليسى در اين زمينه آغاز شده است.

كاظم ميرزايى افزود: به گفته پزشكان وضعيت اين دختربچه 
كه اينك در بيمارستان بسترى است، وخيم مى باشد.

مرگ مغزى دختر خردسال مشهدى زير كتك هاى ناپدرى

سارق مغازه هاى موتورفروشى 
روز جمعه تعطيل شد

خط قرمز: همكارى مأمــوران پليس افتخارى 
با مأموران كالنترى ســپاد و كارآگاهان پليس 
آگاهى مشهد منجر به دستگيرى عامل سرقت 
دست كم 22 دستگاه موتورسيكلت در اين شهر 
شــد. گزارش خبرنگار ما به نقل از رئيس پليس 
آگاهى خراســان رضوى حاكى اســت، در پى 
اعالم گزارش چند فقره سرقت موتورسيكلت در 
محدوده شمال شهر مشهد، تحقيقات گسترده اى 
در اين رابطه آغاز شد. سرهنگ حميد رزمخواه 
گفت: كارآگاهان پايگاه شــمال آگاهى مشــهد 
در اين راستا با بررســى اظهارات مالباختگان و 
صحنه هاى سرقت به ســرنخ هاى خوبى دست 
يافتند و با همكارى مأموران كالنترى ســپاد و 
پليس افتخارى توانســتند به هويت عامل اين 
سرقت ها دســت پيدا كنند. وى افزود: به دنبال 
شناســايى هويت ســارق و با انجام تحقيقات 
گســترده ميدانى مخفيگاه متهم نيز روز جمعه 
شناسايى و او با هماهنگى مقام قضايى در اقدامى 
ضربتى دستگير شد. وى با بيان اينكه در بازرسى 
از مخفيــگاه متهم مقادير قابــل توجهى اموال 
مسروقه از جمله سه عدد باك موتور آپاچى، يك 
باك و ســيلندر موتور هوندا كشف شد، تصريح 
كرد: ســارق جوان در بازجويى هاى انجام شده و 
مواجهه با مستندات و ادله كشف شده به سرقت 
22 دســتگاه انواع موتورسيكلت از محدوده هاى 
الماس شرق، بلوار رسالت و هدايت و خيابان گاز 
اعتراف كرد و مدعى شد كه قطعات اوراق شده 
موتورسيكلت هاى مسروقه را در جمعه بازار مشهد 
به فروش رسانده است. سرهنگ رزمخواه گفت: با 
توجه به احتمال گســترده بودن دايره جرايم و 
سرقت هاى اين متهم جوان، بازجويى هاى علمى 

و پليسى از وى همچنين ادامه داده اند.

خط قرمز: پليس فتا نســبت به كالهبردارى هاى اينترنتى در 
قالب عمل زيبايى و جراحى هشدار داد. 

 بسيارى از كالهبردارى هايى كه در شبكه هاى اجتماعى صورت 
مى گيــرد مربوط به كالهبردارى  هايى در زمينه مســايل مد، 
زيبايى، آرايشى، جراحى هاى زيبايى، الغرى، هنرپيشگى، رمالى 

و گرفتن فال قهوه است.
كالهبردارى و اخذ وجه هــاى گزاف بابت جراحى هاى زيبايى 
و الغرى يكى از شــايع   ترين موارد كالهبردارى در شبكه هاى 
اجتماعى اســت. در اين شيوه كالهبردارى فرد با معرفى خود 
به عنوان پزشــك در شــبكه  هاى اجتماعى در چندين نوبت 
مبالغى را تحت عنوان حق ويزيت و يا پيش پرداخت جراحى 
از فريب خوردگان مى گيرد و بعد از به جيب زدن مبالغ هنگفت 

متوارى مى شود.
حوزه مدلينگ و صنعت سينما نيز اين روزها تبديل به يكى از 
حوزه هاى مورد تمركز اخاذان و كالهبرداران شــده است و در 
اين شــيوه فرد كالهبردار با معرفى خود به عنوان نماينده يك 
شركت اروپايى مدلينگ يا صنعت مد، عكس هاى دختران جوان 

و نوجوان را از آن ها مى  گيرد و با تهديد انتشار آن ها از قربانيان 
خود اخاذى مى  كند.

روش كار اين افراد به اين ترتيب است كه با دريافت عكس  هايى 
از سوژه  هاى خود اعالم مى  كنند كه تصاوير آن ها مورد پذيرش 
شركت خارجى قرار گرفته اما براى استخدام و اعزام به خارج از 
كشور، نياز به داشتن تصاويرى بدون پوشش  بوده و از اين لحظه 

به بعد نيز سرنوشت قربانى مشخص است.
وعده هنرپيشگى و به خصوص بازيگرى در شبكه هاى ماهواره اى 
فارسى زبان نيز دســتمايه اى براى برخى از كالهبرداران شده 
اســت تا مبالغ هنگفتى را از افراد براى به اصطالح هنرپيشــه  
شدن اخذ كنند، وعده هايى كه اكثر قريب به اتفاق آن ها هم تو 

خالى و پوچ هستند.
سايت هاى همسر يابى و صفحات در شبكه هاى اجتماعى اگر 
چه در ظاهر شعارشان رساندن جوانان به يكديگر است اما براى 
معرفى دو طرف به يكديگر بعضاً مبالغ مختلفى را درخواست 
مى كنند و همواره خطر تبديل اين صفحات به مراكز فســاد و 

باجگيرى نيز وجود دارد.

كالهبردارى از عاشقان سينما به بهانه هنرپيشگى در اروپا 



چشمک استقالل به نایب قهرمانی

سرنوشت بقا از دستان سیاه جامگان خارج شد
 فوتبال  امیرمحمد سلطان پور    در فاصله یک هفته 
مانده به پایان رقابت های این فصل لیگ برتر، رقابت در پایین 

جدول داغ تر و استقالل به نایب قهرمانی نزدیک شد.
در تبریز، سیاه جامگان موفق شد ماشین سازی بخت برگشته 
را با یک گل شکســت داده و امیدها برای ماندن خود را تا 
هفته پایانی زنده نگه دارد. البته این اتفاق با خوش شانسی 
و از دست دادن پنالتی در وقت های تلف شده برای ماشین 
سازی همراه بود. گوران یرکوویچ تگ گل سیاه جامگان را به 
ثمر رساند تا میثاقیان و شاگردانش نشان دهند نمی خواهند 
بدون مبارزه تا آخرین لحظه، رقابت برای ماندن در لیگ برتر 

را کنار بگذارند.

*پیروزی مهم استقالل
در مشــهد اما پدیده با خیال راحت از ماندن در لیگ برتر، 
میزبان اســتقالل بود و با اینکه ابتدا توسط معین عباسیان 
از آبی پوشــان پیش افتاده بود اما با دریافت دو گل زیبا از 
امید نورافکن و جابر انصاری شکست خورده زمین را ترک 
کرد. استقالل با کسب این پیروزی و با توجه به شکست 0-2 
تراکتورسازی در زمین سپاهان، به رتبه دوم جدول صعود 
کرد تا کســب نایب قهرمانی را در فاصله یک هفته مانده به 

پایان مسابقات بسیار در دسترس ببیند.
صبا نیز در تهران با کســب نتیجه ای به ضرر سیاه جامگان 
موفق شد بازی باخته را در مقابل نفت، با پیروزی 2 بر یک 
عوض کند تا آن ها نیز امیدهای خود برای ماندن در لیگ را 
زنده نگه دارند. اما در نتیجه ای به نفع نماینده مشهد، سایپا با 
دو گل از پیکان شکست خورد تا آن ها نیز وارد بازی خطرناک 

پایین جدول برای سقوط شوند.
به این ترتیب ســیاه جامگان از دو رقیــب خود در پایین 
جدول یعنی صبا و ســایپا بــه ترتیب یــک و دو امتیاز 
کمتــر دارد و اگر می خواهد در لیگ برتــر بماند باید در 
هفته پایانی عالوه بر اینکه در مقابــل قهرمان این فصل 
یعنی پرسپولیس به پیروزی برســد، باید چشم به بازی 
های سایپا و صبا نیز داشته باشــد. صبا میزبان استقالل 
خوزســتان خواهد بود و سایپا از ماشــین سازی سقوط 
کرده پذیرایی خواهد کرد. صحبت از پرســپولیس شــد 
و باید اشــاره کرد قهرمانان قرمزپوش، بــا تمام اعتصاب 
بازیکنانشان، بازی را در آزادی بسیار شکننده آغاز کردند 

اما در نهایت در یک بازی پر گل با یک امتیاز دست خالی 
زمین را ترک نکردند. پرســپولیس در دو مقطع از ذوب 
آهن با دو گل عقب افتاده بود اما به بازی برگشت و با یک 
گل سروش رفیعی گل و 2 گل از طارمی که او را به آقای 

گلی بســیار نزدیک کرد بازی را 3-3 به پایان رساند. در 
دیگر بازی های این هفته نیز صنعــت نفت با یک گل از 
میهمان خود فوالد شکست  خورد و استقالل خوزستان و 
گسترش فوالد نیز به نتیجه ای بهتر از تساوی 0-0 دست 
نیافتند؛ تا همه نــگاه ها به هفته پایانی باشــد تا تکلیف 
نایب قهرمان، تیم هایی که در باالی جدول سهمیه آسیا 
خواهند گرفت و در پایین جدول از سقوط نجات پیدا می 

کنند، به هفته پایانی کشیده شود.
طارمی بدون رقیب در صدر جدول گبزنان

طارمی با دو گلی که دیروز به ثمر رســاند 18 گله شــد. با 
محرومیت ساسان انصاری در بازی مقابل صنعت نفت آبادان 
و عدم حضورش در بازی آخر مقابل پیــکان، تنها گادوین 

منشاست که شانس رسیدن به مهدی طارمی را دارد.
منشا در بازی مقابل سایپا یک گل به ثمر رساند و با 15 گل 

در رده سوم جدول گلزنان قرار گرفت.
منصوریان: استقالل جانفشانی کرد

 علیرضا منصوریان در نشســت خبری بعد از بازی با پدیده 
گفت: امروز با همدلی بردیم و نمی شود گفت با کار تاکتیکی 
بردیم. وی افزود: بعضی مواقع نمی شود با کار تاکتیکی پیروز 
شد. بازیکنان استقالل می خواســتند کاپیتان خودشان را 
خوشحال کنند. ما یک تیم محکم و سخت کوش را شکست 

دادیم و از این بابت خوشحال هستم. 
وی افزود: از جایگاه بســیار قوی که در شــهر مشهد داریم 
خوشحالم و هواداران دیروز برای ما سنگ تمام گذاشتند و 
تا پاسی از شب در هتل محل اقامت ما حضور داشتند، خدا را 
شکر که بازی را بردیم . سرمربی استقالل در خصوص داوری 
گفت: داوری عالی بود و در بین دو نیمه به او گفتم حتی اگر 

ببازیم از تو تعریف خواهم کرد.

ساسان و احتمال یک محرومیت 
سنگین

ورزش: ساسان انصاری در لحظات پایانی بازی تیمش مقابل صنعت 
نفت آبادان از میدان مسابقه اخراج شد. او که به دلیل دریافت یک کارت 
زرد از بازی بعدی محروم شده و شاید عصبی بازی را دنبال می کرد، در 
دقایق پایانی بعد از دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد و قبل از 
بیرون رفتن از میدان دستش را روی سینه داور گذاشت و او را هل داد 

که این کار می تواند موجب محرومیت سنگین  او خواهد شد.

یاران طیبی از صعود به فینال لیگ 
قهرمانان بازماندند

ورزش: تیم فوتسال غیرت قزاقســتان که حسین طیبی ملی پوش 
کشورمان را در اختیار دارد، در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
به مصاف تیم اینتر مویستار اسپانیا رفت که در پایان این دیدار تیم 
غیرت قزاقســتان با نتیجه 3 بر 2 مقابل حریفش شکست خورد و از 
صعود به فینال این رقابت ها بازماند.به این ترتیب تیم غیرت قزاقستان 
باید امشــب در دیدار رده بندی به مصاف اوگرا یوگورســک روسیه 
برود. دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا نیز بین اینتر مویستار اسپانیا و 

اسپورتینگ کلوپ پرتغال برگزار خواهد شد. 

احتمال بازگشت منتظری و جباری به 
استقالل 

ایسنا: پژمان منتظری و مجتبی جبــاری دو بازیکن ایرانی االهلی 
هســتند که قرارداد آنها با این تیم قطری تابســتان امسال به پایان 
می رسد.سایت الکاس قطر به نقل از یک منبع موثق نزدیک به باشگاه 
االهلی اعالم کرد که این باشگاه قطری قرارداد منتظری و جباری را 
تمدید نخواهد کرد و این دو بازیکن ایرانی می توانند در تابستان از این 
تیم جدا شــوند. به احتمال خیلی زیاد هر دو بازیکن به فوتبال ایران 

برمی گردند و پیراهن استقالل را بر تن خواهند کرد.

جهانبخش به همراه آلکمار امشب در 
فینال جام حذفی هلند

ورزش: تیم فوتبال آلکمار هلند امشب به همراه علیرضا جهانبخش، 
مهاجم ملی پوش کشورمان در فینال جام حذفی هلند به مصاف تیم 
ویســته می رود.در این راستا باشــگاه آلکمار هلند با انتشار عکسی از 
جهانبخش هواداران خــود را برای حضور در ورزشــگاه برای حمایت 
تیمشان تشویق کرد.در این فصل در میان لژیونرهای ایرانی، انصاری فرد 
تا این جای کار موفق شد به همراه المپیاکوس قهرمان سوپر لیگ یونان 

شود و جهانبخش نیز امشب در انتظار باال بردن جام است.

روشن ایرماتوف داور دیدار حساس 
الریان -  الهالل

ورزش: دو تیم الهالل و الریان در یکی از حساس ترین بازی های هفته 
پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم خواهند رفت.این 
دیدار برای پرسپولیس از اهمیت بســیار زیادی برخوردار است زیرا در 
صورت پیروزی الریان، سرخ پوشان تهرانی نمی توانند به دور بعد راه پیدا 
کنند. اگر بازی به تساوی کشیده شود و یا الهالل به پیروزی برسد، تیم 
فوتبال پرسپولیس در صورت شکست الوحده به دور بعد راه پیدا می کند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا، روشن ایرماتوف داور سرشناس ازبکستانی را 
به عنوان داور دیدار حساس الریان برابر الهالل انتخاب کرد. 

طاهری تهدید به افشاگری
ورزش: طاهری تهدید به افشاگری کرد؛دریافتی پرسپولیسی ها رسانه 
ای می شود.    بعد از سومین روز اعتصاب بازیکنان پرسپولیس، علی اکبر 
طاهری سرپرست این باشگاه اعالم کرد سرخپوشان بیش از هر تیم دیگری 
در لیگ برتر دریافتی داشتند و حاال گفته می شود باشگاه پرسپولیس برای 
اینکه ادعای خود را ثابت کند، تصمیم گرفته در روزهای آینده پرداختی به 

بازیکنان خود در این فصل را روی سایت خود منتشر کند!

اعتراض شدید سرمربی تیم ملی 
جوانان به باشگاه ها

سایت رسمی فدراسیون : امیر حســین پیروانــی، سرمربی تیم 
ملی فوتبال جوانان درباره برگزاری اردوهــای تدارکاتی گفت: بعد 
از مســابقات قهرمانی آســیا در بحرین، اردوی تدارکاتی مستمری 
نداشتیم چرا که بازیکنانمان در اختیار باشــگاههای خود بوده و به 
عنوان بازیکن ثابت یا ذخیره در لیگ برتر و دسته اول به میدان می 
رفتند. متاسفانه با فشرده شــدن مسابقات و حساسیت، بازیکنان به 
غیر از 5 ملی پوش، در باشگاههای خود به عنوان بازیکن ذخیره حضور 
دارند و  عدم حضورشان در اردو باعث می شود تا تیم به هماهنگی الزم 
نرسد.من سوالم از مسئولین باشگاهها این است که آیا برای باشگاهها 
دو هفته پایانی مهم است یا حضوری مقتدر در رقابتهای جام جهانی و 
به اهتزاز در آمدن پرچم ایران؟ در حال حاضر 9 روز از اردوی تدارکاتی 

گذشته و بازیکنان اصلی خود را نداریم. 

ابراهیمی قبل از بازی تعویض شد!
ورزش: اتفاق عجیب قبل از دیدار استقالل و پدیده این بود که امید 
ابراهیمی هافبک میانی این تیم تعویض شــد و جای خود را به سید 
مجید حسینی داد. میزان آسیب دیدگی وی هنوز مشخص نیست و 
امروز به کادر فنی اعالم می شود که  می توانند از وی در رقابت های 

آسیایی استفاده کنند یا نه؟ 

برانکو: جا دارد کالهم را مقابل بازیکنان 
بردارم

ورزش: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: این آخرین بازی ما 
در لیگ امسال در تهران بود. جا دارد به بازیکنانم تبریک بگویم. آنها 
روحیه و شخصیت خود را نشــان دادند، بازی بود که می توانستیم با 
بهترین نتیجه به اتمام برســانیم آن هم بعد از دیدار حساس مقابل 
الهالل. جا دارد کالهم را مقابل بازیکنان بردارم و بابت تالش هایی که 
در طول فصل کرده اند به آنها تبریک بگویم، ذوب آهن همیشه مقابل 
ما تیم سرسختی است. در 2 ســال اخیر که هدایت پرسپولیس را بر 

عهده دارم ذوب آهن تنها تیمی است که شکستش ندادیم.
برانکو افزود: از هوادارانمان به خاطر حمایتشان در کل فصل و اینکه 
یار دوازدهم ما بودند تشکر می کنم، یک بازی سخت در تهران مقابل 
الوحده خواهیم داشت و امیدوارم بازیکنان به شرایط ایده آل شان باز 

گردند و بهترین کیفیت را ارائه دهند.

ضد حمله

لیست مازاد احتمالی استقالل و پرسپولیس
امین غالم نژاد:علیرضا منصوریان از همین حاال تقریباً لیست مازاد خود را مشخص کرده است. 
برابر با شنیده های ما، هرایر مگویان، وریا غفوری، لئوناردو پادوانی، فرشید باقری، جابر انصاری و... 
در لیست مازاد استقالل هستند. برانکو   هم لیست مازاد پرسپولیس را آماده کرده است. گفته 
می شود شهاب کرمی، سامان نریمان جهان، حامد آقایی، درویش وند، آرام طبع، احسان علوان زاده 
و حتی شاید ربیع خواه )با وجود تمام تعریف هایی که برانکو از او می کند( در پرسپولیس فصل بعد 
جایی ندارند اما االن دغدغه منصوریان و برانکو لیست مازاد نیست، آنها دغدغه مردانی را دارند 
که نمی خواهند بمانند. در پرسپولیس علیرضا بیرانوند، سروش رفیعی و کمال کامیابی نیا مردانی 
هستند که برای جدایی وسوسه شده اند. بیرانوند می گوید از ترکیه پیشنهاد دارد، به سروش رفیعی 
یک واسطه قول داده کارش را در قطر درست می کند و کمال کامیابی نیا هم از گوشه و کنار شنیده 
می تواند لژیونر شود. استقالل هم شکل دیگری درگیر این ماجراست. کاوه رضایی و امید ابراهیمی 

فعالً قصد تمدید ندارند .امید نورافکن هم احتماالً سرباز می شود.

از تصمیمم برنمی گردم، بعد از فینال حذفی می روم
ادینیو: کنار قلعه نویی مربیگری را آغاز می کنم!

ورزش سه: لوسیانو ادینیو در روزهای گذشته یکی از بازیکنان خبرساز فوتبال 
ایران بوده اســت؛ او که اعالم کرده بود در فینال حذفی آخرین بازی اش را برای 
تراکتورسازی انجام می دهد و ســپس ایران را ترک می کند، با پیشنهاد جدید 
باشگاه تراکتور برای تمدید قرارداد مواجه شده اما او می گوید هرگز از تصمیمش 
برنمی گردد.ادینیو در این باره می گوید: »تصمیم من قطعی است و پشیمان نمی 
شوم. در بازی با نفت تهران در فینال حذفی آخرین بازی ام را برای تراکتورسازی 
انجام می دهم و سپس به برزیل می روم. هدفم این است سال آینده پیراهن یک 
تیم برزیلی را برتن کنم.«وی دربــاره اینکه امیر قلعه نویی گفته مربیگری را نزد 
خودش شروع کند، بیان کرد: »از این گفته قلعه نویی خوشحالم؛ شاید چند سال 
بعد به ایران برگشتم و مربیگری را با قلعه نویی شروع کردم. اما فعال به مربیگری 

فکر نمی کنم. «
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تلگرامی

1

    تیم الشــحانیه در بازی حذفی امیر کاپ قطر به مصاف ام صالل رفت و با 
نتیجه 2 بر یک شکست را پذیرا شد. مهرداد پوالدی و مهدی رحیم زهیوی، 2 
بازیکن ایرانی در فهرست 18 نفره تیم الشحانیه برای این بازی حضور نداشتند.

   تیم  االهلی در بازی حذفی امیرکاپ قطرمیزبان الخریطیات بود و در 
حالی که تا دقیقه 61 با 3 گل از حریف خود پیش بود در نهایت شکست 
خورد و از دور رقابت ها  کنار رفــت. پژمان منتظری، ملی پوش ایرانی 
90 دقیقه در ترکیب تیم االهلی برابر الخریطیات بازی کرد اما مجتبی 

جباری نیمکت نشین بود.
   سایت کنفدراسیون آسیا AFC اسامی نفرات تیم منتخب هفته پنجم را 

اعالم کرد که سه پرسپولیسی )ماهینی،محرمی،انصاری( در این لیست حضور 

دارند.
   جریمه 50 هزار فرانکی فدراسیون فوتبال توسط فیفا برای بازی 

باچین جمع جریمه های ایران بابت 3 میزبانی در مقدماتی جام جهانی 
را به 138 هزار فرانک سوئیس رساند!

   علی کریمی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس دیروز با حضور در بیمارستان 

الله به عیادت ابراهیم آشتیانی پیشکســوت باشگاه پرسپولیس رفت.آشتیانی 
دیروز شرایط بهتری داشت و به احتمال فراوان طی یکی دو روز آینده به بخش 

منتقل خواهد شد.
   هواداران مشهدی استقالل خواستار کناره گیری افتخاری و بزرگی 

شدند و از فتح اهلل زاده حمایت کردند.

   محمد کشاورز کاپیتان سابق تیم ملی و تیم فوتسال گیتی پسند با حضور 

در دفتر باشگاه و توافق با مســئوالن گیتی پسند به توافق رسید و این تیم را در 
جام باشگاه های آسیا و لیگ برتر فوتسال فصل 9۶-9۷ همراهی خواهد کرد.

  مرتضی تورک،رئیس کمیته اخالق فدراسیون فوتبال با انتقاد از 

اعتصاب در تمرین بعضی از تیم های لیگ برتری، از برخورد با خاطیان 
خبر داد. بازیکنان تیم فوتبال پرســپولیس در چند روز گذشــته از 
برگزاری تمرین خودداری کردند و بــرای بازی با ذوب آهن، دیروز به 

هتل المپیک رفتند.
  دیروز پست برق ورزشگاه تختی تهران آتش گرفت تا پروژکتورهای ورزشگاه 

تختی خاموش شود. بازی نفت تهران - صبا البته متوقف نشد.

مشکل بزرگ برای 
بازگشت پژمان به 

استقالل
ورزش:  مدافع ســال های گذشــته برای 
پیوستن به تیم ســابق خود با مانع بزرگی 
روبرو است. پژمان منتظری بعد از حدود 3 

سال حضور در فوتبال قطر قصد دارد دوباره به استقالل برگردد و با پیراهن این تیم از فوتبال 
خداحافظی کند. منتظری بی تردید یکی از باکیفیت ترین بازیکنان حال حاضر فوتبال ایران 
است و بازگشت او می تواند خط دفاعی آبی ها در لیگ هفدهم مستحکم تر از گذشته کند.با 
این حال بد نیست بدانید مهدی رحمتی اصال رابطه خوبی با منتظری ندارد و در لیگ سیزدهم 
او جزو کسانی بود که اجازه نداد مهدی رحمتی کاپیتان استقالل باشد و در نهایت بازوبند 
به مجتبی جباری رسید. منتظری همچنین در دعوای رحمتی- نکونام طرف کاپیتان تیم 
ملی را گرفت و حاال باید دید مهدی رحمتی چه واکنشی نسبت به بازگشت او خواهد داشت.

کاپیتان تیم ملی فوتبال 
ساحلی: می خواهیم 

تاریخ ساز شویم
تسنیم: محمد احمــدزاده در خصوص 
اولین دیدار تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 

مقابل مکزیک اظهار داشــت: بدون شــک 
اولین بازی در هر تورنمنتی برای هر تیمی سخت است. در ابتدای مسابقه، شرایط 
سختی وجود داشت و در واقع بازی گره خورده بود، اما با تالش و پشتکار بازیکنان، 
توانستیم این بازی را با پیروزی به پایان برسانیم. احمدزاده اظهار داشت: خوشبختانه 
تیم هر روز بهتر از گذشته می شــود و باتوجه به اینکه تعداد زیادی از بازیکنان تیم 
سابقه 5 بار حضور در جام جهانی را دارند، تمام تالش خود را به کار می گیریم تا در 

این تورنمنت بزرگ و سخت تاریخ ساز شویم و برای کشورمان افتخار آفرینی کنیم.

فغانی قاضی 
حساس ترین دیدار 

لیگ یک
ورزش: یکــی از حســاس تریــن 
دیدار های مســابقات لیــگ یک در 
هفته پایانی به نبرد دو تیم سپیدرود و 

نساجی مازندران در ورزشگاه عضدی رشت اختصاص دارد؛ دیداری که پیروزی 
ســپیدرود در آن می تواند بدون توجه به نتایج بازی های دیگر، این تیم را به 
عنوان دومین تیم صعود کننده به لیگ برتر همراه پارس جنوبی جم که هفته 
گذشته صدرنشینی و صعودش را به دور بعدی مسجل کرد، بفرستد.از همین 
رو  دپارتمان داوری علیرضا فغانی، داور باتجربه فوتبال ایران را برای قضاوت این 

دیدار حساس انتخاب کرده است.
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دروازه بان تیم ملی ساحلی در گفت و گو با قدس:

پیمان حسینی: می خواهیم با مدال خوشرنگ به ایران برگردیم
حمید رضا عرب:پیمان حســینی که 
در قامت دروازه بان تیم ملی، گلی فوق 
العاده را در جــام جهانی مقابل مکزیک 
به ثمر رساند ســخت به صعود ایران از 
گروه و حتی رسیدن به جمع چهار تیم 
جهان امیدواراســت. پیمان حسینی با 
انگیزه های بســیاری گام به رقابت های 
جام جهانی فوتســال در کشور کوچک 

باهاما گذاشته است...

* گفت وگو با تو درحالی منتشر می 
شود که نتیجه بازی با ایتالیا مشخص 
شــده اما به دلیل اختالف ساعت 
بســیار ما نمی توانیــم همزمان با 
انتشاراین مصاحبه نتیجه آن بازی 

را هم اعالم کنیم.
بله، اختالف ساعت میان دو کشور خیلی 
زیاد است و این موضوع در همان روزهای 
ابتدایی کــه وارد باهاما شــدیم برای ما 
مشکل سازبود. البته ما می دانستیم که 

با چنین شرایطی مواجه ایم برای همین 
خودمان را آماده کرده بودیم تا خیلی زود 

با اختالف ساعت کنار بیاییم.
* برای همین بود کــه مکزیک را 
درهمان گام اول بردید. کشوری که 
با حداقل اختالف ساعت گام به این 

بازی ها گذاشته است. 
دقیقا همین طور اســت. مکزیکی ها با 
شرایط آب و هوایی باهاما آشنا هستند 
اما مــا اجازه ندادیم که ایــن مزیت به 
کمک شان بیاید. بازی اول را با غیرت 
ایرانی مان بردیم تا حســاب کار دست 
تیم های دیگر بیایــد. مکزیک یکی از 
مدعیان قهرمانی این بازی ها است اما 

به ما باخت.
* عجب گلی زدی پیمان. واقعا فوق 

العاده بود...
شاید برای شما آن گل از فاصله 30 متر 
عجیب باشــد اما برای ما ساحلی بازان 
عجیب نیســت. گل زدن دروازه بان ها 

در ساحلی یکی از تاکتیک های اصلی به 
شمار می رود. من هم روی این تاکتیک 
کار کــرده بــودم و گل قشــنگی زدم. 
امیدوارم با گلزنی در بــازی های آینده 

بازهم باعث خوشحالی شما بشوم.
* این تاکتیک ها دربازی های آینده 

هم ادامه خواهد داشت؟
ما در بازی اول قدری ناهماهنگ بودیم 
و نتوانســتیم آن طور که مــی خواهیم 
بازی کنیم. اما در همان شرایط هم موفق 
شدیم مکزیک را ببریم. در بازی دوم اما 
شــرایط کامال متفاوت خواهد بود و ما با 
آمادگی ذهنی کامل گام به این بازی ها 
می گذاریم. مطمئنا هرچه از زمان حضور 
ما در این بازی ها بگذرد با شرایط آب و 
هوایی بیشتر خو می گیریم و هماهنگ تر  

می شویم.
* با چه نیتی به این رقابت ها رفتید؟
همه هدف ما این است که انشاء اهلل یک 
مدال خوشــرنگ به مردم ایــران هدیه 

بدهیم. هدف ما صعود بــه مرحله نیمه 
نهایی است و شک نکنید که ملی پوشان 
فوتبال ساحلی ایران به چنین مهمی می 
رسند. البته برای رسیدن به این مهم باید 
کم اشتباه باشــیم و با کمترین خطای 

ممکن گام به این بازی ها بگذاریم.
* به جزتو امیر حسین اکبری، حسن 
عبداللهی، مسلم مسیگر و محمد 
احمدزاده هم در تیم ملی ساحلی 
توپ می زنند. این مجموعه ســال 

هاست در کنار هم حضور دارند. 
همه این ها که نــام بردید جزئ ارکان 
اصلی تیم ما هستند و جا دارد به آن ها 
خســته نباشــید بگویم. باورکنید تیم 
ملی ساحلی ایران اگر نتیجه می گیرد 
به خاطر رفاقت زیادی اســت که بین 
بچه هــا و البته کادرفنی بــا بازیکنان 
وجــود دارد. مــن امیــدوارم بــا این 
بازیکنان خاطرات خوبی را برای شــما 

بسازیم.

ورزشـــی



سرپرست تیم ملی والیبال در گفت و گو با قدس:

»کوالکوویچ«  با تالش زیاد »کوبی لیسکی« را به ایران آورد
 والیبال  ورزش   این روزها ملی پوشان والیبال کشورمان 
اردوی آماده سازی خودشــان را زیر نظر کوالکوویچ پشت 
ســر  می گذارند و ســخت در حال تمرین برای حضور در 
رقابت های لیگ جهانی هســتند. تا اینجا تیم ملی والیبال 
زیر نظر مستقیم سرمربی جدیدش بوده و دستیاران ایرانی 
کوالکوویچ در کنارش بودند و این مربی را کمک  می کردند. 
یکی دو روز است که با اضافه شدن کوبی لیسکی، دستیار اول 
کوالکوویچ در تیم ملی صربستان به جمع کادر فنی تیم ملی 
عمال تمامی مســائل فنی تیم ملی زیر نظر این مربی انجام 
می پذیرد.مربی که گویا کوالکوویچ هم از اینکه او در کنارش 

هست احساس خوبی دارد. 
*کوبی لیسکی آماده است

امیر خوش خبر، سرپرست تیم ملی والیبال، درمورد اضافه 
شدن کوبی لیســکی به کادر فنی تیم ملی در گفت وگو با 
خبرنگار ما گفت: کوبی لیسکی یکی از گزینه های کوالکوویچ 
برای حضور در کادر فنی تیم ملی بود و خیلی برای اینکه به 
ایران بیاید تالش کرد و سرانجام این مربی به ایران آمد. کوبی 
لیسکی به محض اینکه وارد تهران شد در تمرینات تیم ملی 
حاضر شد . این مربی هم دانش خوبی دارد وهم از آمادگی 
خوبی برخوردار است . او حتی اطالعات خوبی از بازیکنان 
تیم ملی و توانایی هایشان داشــت و ملی پوشان را کامال به 
اسم کوچک می شناخت و صدا می زد. در کل باید بگویم او 
خیلی زود با جو تمرینات تیم ملی همراه شد و امور فنی را 
در دست گرفت.   سرپرست تیم ملی والیبال درمورد شرایط 
تمرین تیم ملی اظهار داشت: خدا را شکر تمام شرایط برای 
برگزاری اردوها خوب است. بازیکنان انگیزه زیادی دارند و با 

انرژی زیر نظر کوالکوویچ تمرین می کنند. 
* والسکو خیلی سخت گیر بود

وی درخصوص اظهاراتی که این روزها برخی مربیان ایرانی 
درخصوص خولیو والسکو، سرمربی اسبق تیم ملی والیبال 
ایران می کنند، خاطرنشان کرد: به نظر من بهتر است بجای 
اینکه روی برخی نقاط کوچک و بی اهمیت والســکو توجه 
کنیم ببینیم که او چه چیزهایی به والیبال ایران داده و چه 
چیزهایی گرفته است؛ قطعاً اگر در یک ترازو آنها را قرار دهیم 

متوجه می شویم که تاثیرات مثبت والسکو بسیار سنگین تر 
است. به هر حال حضور والسکو در ایران روی ذهنیت و روش 
ما تأثیر گذاشت. خوش خبر با بیان اینکه اظهارنظرهای اخیر 
را تأیید نمی کنم، گفت: والسکو در والیبال ما کارهای بزرگی 
کرد، اما به هر حال او شیوه مدیریتی خاص خودش را دارد. 
والسکو ابتدا حاکمیت خود را به مجموعه اش دیکته می کند 
و سپس به کارش ادامه می دهد. نمی توان به این موضوع ایراد 
گرفت، چراکه این روش مدیریتی او اســت و سال ها با این 
روش به نتیجه رسیده است.والسکو خیلی سخت گیر بود و 
امکان دارد این رفتارها به مذاق برخی ها خوش نیاید. من از 
والسکو بی احترامی ندیدم، بلکه او تعصب زیادی روی کادر و 
بازیکنان تیمش داشت. وی درمورد تضمین حضور تیم ملی 
والیبال ایران در 7 سال آینده لیگ جهانی گفت: با این قانونی 
که وضع شد بار روانی و استرس از روی دوش بازیکنان و کادر 

فنی برداشته شد. حاال ما راحت تر می توانیم برابر تیم های 
بزرگ بازی کنیم، چراکه هیچ چیزی برای از دســت دادن 
نداریم. باید از این فرصت به نحو احسن استفاده و رفته رفته 
جوانان را هم به ترکیب تیم ملی اضافه کرد تا در آینده شاهد 

اثرات مثبت این تصمیم باشیم.
*کوالکوویچ خود رأی نیست

وی درخصوص اینکه گفته می شــود پیمــان اکبری نقش 
پررنگــی در انتخاب ملی پوشــان داشــت، تصریــح کرد: 
کوالکوویچ شــیوه کاری خودش را دارد. او ابتدا فهرستی از 
بازیکنان مدنظرش را نوشت و با بقیه از جمله اکبری و سیچلو 
و... مشورت کرد. در روز اول کاری اش با بازیکنان هم خطاب 
به آنها گفت که تک تک شما منتخب خود من هستید و من 
شــما را انتخاب کرده ام، حاال هم می خواهم ثابت کنم که 

انتخابم درست بوده است.

افشاگری بی سابقه مدیر سابق تیم های ملی
دارو، دوپینگ و زدوبند

 در دوچرخه سواری
مهر: مدیر اسبق تیم های ملی دوچرخه سواری با انتقاد از وجود دارو، 
دوپینگ و زد و بند در این رشته گفت: از من می خواستند در حوزه 

مسئولیتم کار نکنم.
مصطفی چایچی گفت: هر کسی شــرایط خودش را برای کار کردن 
دارد. باید زمینه و شرایطی وجود داشته باشد تا نسبت به آن شرایط  
قبول مسئولیت کند. چند سال است که به عنوان مدیر تیم های ملی 
فعالیت کرده و تالش کردم تا وضعیت دوچرخه سواری را بهبود بخشم 
و مسیر را برای کسب نتایج و موفقیت ها هموار کرده و اصالح کنم تا 

بتوانیم نتایج خوبی را بدست آوریم. 
وی گفت : ما اهداف خود را تعریف کردیم اما واقعیت هایی در دوچرخه 
سواری هست. مسائل و مشکالت مختلف و زد و بندهایی در دوچرخه 
سواری وجود دارد. دوپینگ و استفاده از مواد نیروزایی که در دوچرخه 
سواری مرسوم است، ما تالش کردیم که با این مسئله مقابله کرده و 
راهکارهایی را ارائه دهیم تا جلوی این مسئله را بگیریم چرا که شرایط 
ما شرایط خاصی است. ما بعد از ســالها در مسابقات قهرمانی جهان 
جاده نتیجه خوب گرفتیم و در بازیهای آسیایی و مسابقات قهرمانی 

آسیا نیز شرایط خوبی داریم. 

 ربانی تنها امید پرش با نیزه 
ایسنا: عضو سازمان تیم های ملی دوومیدانی گفت: واقعا در پرش با 
نیزه با مشکل رو به رو هستیم و اگر ربانی را حذف کنیم حرفی برای 

گفتن در این ماده نداریم. 
حسین شایان  گفت : ما در پرش با نیزه مشکل سخت افزاری داریم. 
تقریبا می توانیم  بگوییم که تشک و نیزه نداریم و ورزشکاران دچار 
مشکل هستند. وقتی به استان ها امکانات ندهیم آنها هم نمی توانند 

به ورزشکارانشان وسایل مورد نظر را ارائه بدهند.
وی گفت : این مشکل سالهاست که در دوومیدانی وجود دارد و اصال 
مربوط به یک یا دو سال گذشته نیســت. اگر ربانی و برخی دیگر را 
حذف کنیم حرفی برای گفتن در پرش با نیزه نداریم. استعداد و عالقه 
ربانی باعث موفقیت او شده است. واقعا تعداد نفراتی که در حال  حاضر 

در پرش با نیزه هستند بسیار کم است.

برای قبول هدایت تیم ملی ایران 
فدراسیون جودو مربی اوکراینی را رد 

کرد 
مهر: مربی اوکراینی که چنــد روز قبل برای مذاکــره و حضور در 
تمرینات تیم ملی به تهران ســفر کرده بود مورد توجه مســئوالن 

فدراسیون قرار نگرفت.
  »بالیــان کارن« روزهای پایانی فروردین ماه به تهران ســفر کرد و 
ضمن گفتگو با مسئوالن فدراســیون، در چند جلسه تمرینات تیم 

ملی شرکت کرد. 
این مربی اوکراینی که نظر مثبتی روی تیم ملی جودو داشت و معتقد 
بود که ایران می تواند به روزهای خوب گذشــته بازگردد در نهایت 
هفته گذشته به کشور خود بازگشت و قرار شد پس از بررسی شرایط، 

در خصوص همکاری با وی تصمیم گیری شود. 
از فدراسیون جودو خبر می رسد که »بالیان کارن« موفق نشد نظرات 
مردان فنی جودو ایران را جلب کند و به وی اعالم شده که مورد قبول 

قرار نگرفته است.
شنیده می شود دو مربی از فرانســه و آلمان به زودی برای مذاکره با 
متولیان جودو به تهران سفر خواهند کرد. »تکیچ سلوکوف« یکی از 
این دو مربی است. این مربی ۴7 ساله روس تبار مقیم آلمان به زودی 

وارد تهران خواهد شد. 

 از سوی اتحادیه جهانی 
ماه »می« میالدی به نام ماه کشتی 

جهان نامگذاری شد
ورزش: اتحادیه جهانی کشــتی ماه »می« میالدی را به عنوان ماه 

کشتی جهان اعالم کرد.
  ماه می میالدی )۱۱ اردیبهشــت تا ۱۰ خــرداد( به دلیل برگزاری 
مســابقات متعدد در کشــتی جهان، به عنوان »ماه کشتی جهان« 

نامگذاری شده است.
 این انتخاب به دلیل برگزاری مســابقات متعدد از جمله رقابت های 
قاره ای )اروپا، پان امریکن و آسیا( و همچنین سایر رقابت های بین 
المللی است که اکثر کشتی گیران و مربیان جهان را درگیر مسابقات 

خواهد کرد.

خبر

یکشنبه ۰2/۱۰ هفته 35 لیگ برتر انگلیس
تاتنهام - آرسنال

ساعت: 2۰:۰۰ زنده از شبکه ورزش

دوشنبه ۰2/۱۱  هفته 35 لیگ برتر انگلیس
واتفورد - لیورپول

ساعت: 23:3۰ زنده از شبکه ورزش

چهارشنبه ۰2/۱3  فوتبال ساحلی قهرمانی جهان
ایران - نیجریه

ساعت: ۰3:۰۰ زنده از شبکه ورزش

اسپانیا - اللیگا
 ویارئــال 3 ....................................................................... ۱ خیخــون

ایتالیا - سری آ
 آتاالنتــا 2 ....................................................................... 2 یوونتــوس

آلمان - بوندسلیگا
 بایرلورکوزن ۱ ....................................................................... ۴ شــالکه

فرانسه / لوشامپیونا
 آنــژه ۱ ....................................................................... 2 لیــون

میز نتایج

ورزش در سیما
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کونته: تضمینی برای 
ماندن »آزار« نیست

ای اس پی ان: در حالی که شایعات در 
مورد پیوستن ادن آزار به رئال مادرید 
هر روز بیشتر می شود، سرمربی چلسی 
تاکید کرد هیچ تضمینی نمی تواند برای 
ماندن فوق ستاره بلژیکی تیم خود برای 

فصل آینده بدهد. آنتونیو کونته می گوید: نه تنها در مورد آزار بلکه در مورد هیچ 
بازیکنی از تیم خودم، تضمین دادن در مورد اینکه آن ها فصل آینده نیز در جمع ما 
خواهند بود، غیر ممکن است. در این چنین موقعیت هایی من می توانم نظر خود 
را به هیات مدیره باشگاه بدهم اما آخرین تصمیم را مسئوالن باشگاه برای ماندن یا 
رفتن یک بازیکن می گیرند. البته فکر نمی کنم ایده فروش آزار در ذهن مسئوالن 

چلسی باشد، چون آن ها نیز می دانند که باید تیم را برای فصل بعد قوی تر کنیم.

دیباال: در سطح 
دل پیرو نیستم

گل: در حالی که بسیاری از طرفداران 
فوتبال در لیگ ایتالیــا، پائولو دیباال 
مهاجم جوان و گلــزن یوونتوس را با 
اســطوره بانوی پیر یعنی الســاندرو 
دل پیرو مقایســه می کنند، اما خود او 

معتقد است برای رسیدن به حد و اندازه   دلپیرو، باید گل های بسیار بیشتری به 
ثمر برساند. دیباال تاکید می کند: دل پیرو برای من الگو محسوب می شود. قدم 
گذاشتن در جای پای او چه در داخل و چه در خارج از زمین کار بسیار دشواری 
است. او گل های بسیار زیادتری نسبت به من به ثمر رسانده و من در مقایسه با 
او موقعیت های زیادی را از دست می دهم. البته شکی نیست که می خواهم به 

یک نماد در بیانکونری بدل شوم.

مورینیو: برای قرار 
گرفتن در ترکیب 

یونایتد تمرین می کنم!
ســرمربی  اسکای اســپورتس: 
منچســتریونایتد در واکنش بــه بحران 
مصدومیت در ترکیب تیمش به شــوخی 

اعالم کرد خود را به عنوان یک گزینه محتمل 
برای قرارگیری در قلب دفاع شیاطین سرخ برای بازی امروز مقابل سوانزی در نظر گرفته 
است! ژوزه مورینیو می گوید: مشکل ما این روزها  مصدومیت های جزئی بازیکنانمان است 
که بیشتر به خاطر خستگی از بازی های پرتعداد اتفاق می افتد. به عنوان مثال مصدومیت 
هفته گذشته پوگبا و همینطور والنسیا از این نمونه هستند. در مرکز دفاع تنها بایی، بلیند 
و توآنزبه را داریم؛ البته این روزها در سالن بدنسازی باشگاه مشغول تمرین کردن هستم 

که شاید زوج دفاعی توانزبه - مورینیو را در قلب دفاع منچستریونایتد ببینید!

امروز، دربی تاتنهام - آرسنال
پایان روزهای »سنت  تاترینگهام«

امیرمحمد سلطان پور : پوچتینو سرمربی تاتنهام در کنفرانس 
خبری پیش از بازی با آرسنال، به سوالی مبنی بر اینکه آیا تاکنون 
لقب تمسخرآمیز طرفداران آرسنال که روز قطعی شدن جایگاه 
باالتر توپچی ها در جدول رده بندی از تاتنهامی ها را با نام سنت 
تاتنرینگهام نامگذاری می کنند را شنیده است، جواب منفی داد. 
حتی اگر شنیده بود نیز تفاوتی نداشت؛ او در جمع سفیدپوشان 
لندن به دنبال چیزی فراتر از باالتر قرار گرفتن نسبت به رقیب 
دیرینه یعنی آرسنال می اندیشد. هدف او اکنون باالتر قرار گرفتن 
نســبت به ۱9تیم دیگر لیگ برتر است. 22سال از آخرین باری 
که تاتنهام در جدول لیگ انگلیس باالتر از آرســنال قرار گرفته 
می گذرد و در تمامی این سال ها سایه بلند شاگردان آرسن ونگر 
بر آن ها ســنگینی می کرده اســت. اما آن روزها دیگر به پایان 

رسیده است. 
در چند سال گذشته و مخصوصا از زمان سرمربیگری پوچتینو، 
تاتنهام همیشه در سرباالیی پیشرفت قرار داشته و اگر نگوییم 
آرسنال در سراشیبی سقوط، بدون شــک کسی در درجا زدن 
آن ها شکی ندارد. تاتنهام برای دومین ســال پیاپی یکی از دو 
مدعی قهرمانی اســت و اگر فروپاشــی چند هفته پایانی فصل 
پیش نبود، حتی اگر نمی توانســتند لسترســیتی معجزه گر را 
شکست دهند، حداقل زودتر به طلســم قرار گرفتن پایین تر از 

آرسنال پایان می دادند. اسپرز این فصل هم دست از سر کونته و 
چلسی بر نمی دارد و جبران چهار امتیاز اختالف برای آن ها در 
لیگی مانند انگلیس تنها می تواند در دو هفته اتفاق بیفتند. اما آن 

طرف میدان آرسن ونگر و تیمش در این فصل حتی نتوانسته اند 
دستاورد همیشگی خود یعنی رسیدن به جمع چهار تیم باالی 
جدول و صعود به لیگ قهرمانــان اروپا را تکرار کنند. اتفاقی که 

حتی موفقیت در رســیدن به آن در هفته های باقی مانده شاید 
دیگر طرفداران آرسنال را راضی نکند. آن ها 5امتیاز از تیم چهارم 
یعنی سیتی فاصله دارند اما یک بازی کمتر نیز در دست دارند 
که می تواند به صعود از رتبه نازل ششم فعلی به آن ها کمک کند. 
با نگاه به ترکیــب دو تیم بایــد اذعان کــرد، پوچتینو یکی از 
جذاب ترین تیم های فوتبال در اروپا را در اختیار دارد. یک تیم 
یک دســت و جوان که هیچ کمبودی در هیچ نقطه ای از زمین 
برای آن  ها حس نمی شــود و حتی تیری آنری اسطوره آرسنال 
چند روز پیش تاکید کرد فقط از تیم محبوب او می توان الکسیز 
سانچز را در جمع ۱۱بازیکن تاتنهام قرار داد، و هیچکدام دیگر از 
توپچی ها کیفیت الزم برای جانشینی بازیکنان فعلی تاتنهام را 
نخواهند داشت. صحبت از سانچز شد و باید گفت آرسنال برای 
اینکه امروز شانســی در مقابل تاتنهام برای گلزنی داشته باشد 
باید او به همراه اوزیل را در بهترین شرایط خود در زمین مسابقه 
ببیند. البته حضور و یا نبود احتمالی لورنت کوشیلنی، مدافع و 
کاپیتان آرسنال برای جلوگیری از خطراتی که هری کین، دله 
الی و اریکســن برای توپچی ها در نظر دارند حیاتی خواهد بود. 
شاید تاتنهام این فصل نیز در کسب قهرمانی در مبارزه با چلسی 
به پیروزی نرسد اما خورشــید در شمال لندن برای آن ها بسیار 

درخشان تر از رقیب قرمزپوش در حال تابیدن است.

پس از 
آقای گلی استکی در لیگ 

قهرمانان؛
ستاره ایرانی نامزد بهترین بازیکن 

هندبال اروپا 
ورزش: سجاد استکی نامزد بهترین بغل چپ اروپا در ســال 2۰۱7- 2۰۱6 لیگ 

قهرمانان شده است و در رقابت با سایر ستاره ها در آستانه کسب عنوانی بزرگی است. 
سجاد استکی، ستاره ایرانی تیم هندبال دیناموبخارست رومانی حاال به عنوان کاندید 
بهترین بغل چپ لیگ قهرمانان اروپا در سال 2۰۱7- 2۰۱6 در رقابت با سایر ستاره های 
این پست است. سجاد تا آخرین هفته ای که دینامو در لیگ قهرمانان حضور داشت 

عنوان آقای گلی رقابت ها را در اختیار داشت و از طرفی دیگر عنوان بهترین تازه 
وارد اروپا در سال 2۰۱6 را به خودش اختصاص داد. حاال او نامزد حضور در 

تیم رویایی لیگ 2۰۱6-2۰۱7  قهرمانان می باشد تا بعد از آقای گلی 
لیگ قهرمانان اروپا، بهترین تازه وارد اروپا و بهترین بازیکن 

لیگ رومانی در تیم منتخب اروپا هم قرار بگیرد.

 
فدراسیون هندبال هم 

سکوت کرده؛
سپاهان در انتظار صدور رأی بازی جنجالی 

مهر: تقریباً سه ماه از تســاوی جنجالی بازی بین دو تیم هندبال سپاهان و 
مرودشت در رقابت های لیگ برتر این رشته می گذرد و همچنان تکلیف اعتراض 

باشگاه فوالد مشخص نشده اســت.  در دور برگشت رقابت های لیگ برتر هندبال 
باشگاه های کشور و در چارچوب هفته دوازدهم این مسابقات در سال 95 بازی بین 
دو تیم فوالد مبارکه سپاهان و هیأت هندبال مرودشت به تساوی کشیده شد. فوالدی 
ها نسبت به این نتیجه و داوری های صورت گرفته شده اعتراض داشتند و با ارائه 
فیلم و مدرک به فدراسیون هندبال اثبات کردند که کادر فنی و داوران در این بازی 
اشتباه داشتند و گل آخر تیم فوالد را به اشتباه مردود اعالم کردند.  فدراسیون 

هندبال به دنبال این مسئله با برگزاری جلسه 7 ساعته موضوع را بررسی 
کرد و در نهایت رأی به محرومیت سه ماهه کوبل داوری این بازی داد، 

اما نتیجه بازی چه شد؟  اما با گذشت ســه ماه از این اتفاق و 
تغییر دبیر فدراسیون هندبال معلوم نیست چه کسی 

پاســخگوی نتیجه نهایی و قضاوت این 
دیدار خواهد بود.

اولتیماتوم 
وزارت ورزش به 

فدراسیون تیراندازی
فارس: با وجود آنکه قرار است اساسنامه فدراسیون تیراندازی با کمان اصالح 

شود، اما همچنان در مدیریت این فدراسیون حاشیه  نقش مهمی ایفا می کند.  
محمدعلی شجاعی رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان در ۴ سال اخیر به گونه ای 

کار کرد که بی شک یکی از پرحاشیه ترین روسای فدراسیون ها در این دوران بود، به 
طوری که اتفاقات اخیر و جعل امضا برای نشستن بر مسند قدرت توسط دو نماینده این 
فدراسیون، بیش از گذشته صحت انتخابات این فدراسیون را زیر سوال برد. در همان زمان 
تعدادی از روسای هیات ها با ارسال نامه ای به وزارت ورزش خواهان اصالح اساسنامه این 
فدراسیون و برگزاری انتخابات شدند. به دنبال این اتفاق، اصالح اساسنامه تیراندازی 

با کمان که اشکاالت زیادی داشت و به تصویب هیات وزیران نیز نرسیده بود در 
دستور کار قرار گرفت، اما بعد از مدتی خبری از اصالحات نبود تا اینکه بعد از 

رسوایی های اخیر رئیس مبنی بر به قدرت نشستن سوال برانگیزش، 
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با دادن اولتیماتوم 

خواستار اصالحات در اسرع وقت شد.
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جالل حسینی کاپیتان پرسپولیس در اینستاگرام خود 
با انتشار عکسی از ابراهیم آشتیانی، به مشکالت قلبی 
پیشکسوت پرســپولیس و حال نامساعد او واکنش 
نشان داده و با »یا َمِن إسمُه َدواء و ِذکِرُه ِشفاء« برای او 

آرزوی سالمتی کرده است.

دیوید بکام اسطوره باشــگاه منچستریونایتد و تیم 
ملی انگلیس، با انتشار عکسی از پشت صحنه فیلم 
شاه آرتور، از ایفای نقش خود در این فیلم سینمایی 

می گوید.

رضا قوچان نژاد یکی از بهتریــن گلزنان این فصل 
لیگ هلند که در شهر بارسلون حضور دارد عکسی 
از خود در کنار بنای تاریخی کازا باتیو در این شهر در 

اینستاگرامش منتشر کرده است.

تیاگو آلکانترا هافبک خالق بایرن مونیخ، در توئیتی از 
تمدید قراردادش با این باشگاه تا سال 2021 خبر داد. 
او ماندن در خانواده بایرن مونیخ تا سال 2021 را برای 

خود افتخار عنوان کرد.

قهرمانی وزنه برداران ایران در قاره کهن
تقدیم طالی آسیا
به شهدای مرزبان

ورزش: آخرین روز مســابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا در عشق 
آباد ترکمنستان با برگزاری رقابت وزنه برداران اوزان ۱۰5 آغاز شد. 
در این وزن  محمدرضا براری و علی هاشمی نمایندگان ایران بودند 
که با سایر وزنه برداران دسته ۱۰5 کیلوگرم رقابت کردند که در پایان 

پوالد مردان ایران در این وزن 3  مدال طال و 2برنز به دست آوردند.
دیروز محمدرضا براری با رکــورد ۱77 کیلوگرم در یک ضرب طال 
گرفت، در دوضرب با 22۱ کیلوگرم مدال طال را به دست آورد و در 
مجموع با 398 کیلوگرم قهرمان آسیا شد. او سال 2۰۱6 نیز قهرمان 

آسیا شده بود.
 علی هاشمی دیگر نماینده ایران در وزن ۱۰5 کیلو  با ۱7۱ کیلوگرم در 
یک ضرب چهارم شد. در دوضرب  با 2۱3 کیلوگرم مدال برنز گرفت و 

در مجموع دو حرکت با 38۴ کیلوگرم مقام سوم آسیا را به دست آورد.
همچنین در آخرین روز این مســابقات، همایون تیموری و رامین 
ربیعی ملی پوشان کشورمان در گروه A دســته ۱۰5+ کیلوگرم، 
به مصاف حریفان رفتند که در پایان حرکات دوضرب و مجموع به 

ترتیب به عناوین چهارم و پنجم دست یافتند.
پیش از این دررقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا ایوب موسوی، 
نماینده دسته 9۴ کیلوگرم وزنه برداری ایران مدال نقره مجموع را 

از آن خود کرد.
همچنین صالح چراغی، نماینده دسته 85 کیلوگرم ایران در حرکت 
یک ضرب با باالی سر بردن وزنه ۱62 کیلوگرم توانست مدال طالی 
این حرکت را از آن خود کند. وی در حرکت دوضرب نیز توانســت 
وزنه ۱9۰ کیلوگرم را مهار کند کــه در نهایت با ثبت مجموع 352 
کیلوگرم به مدال نقره دست یابد. جابر بهروزی اولین نماینده ایران 
در رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا در وزن 77 کیلو با مجموع 
332 کیلوگرم و کسب عنوان پنجمی دسته 77 کیلوگرم به کار خود 
پایان داد.با این نتایج تیم ملی وزنه برداری ایران بعد از 5 سال دوباره 

توانست به عنوان قهرمانی در آسیا برسد.
*مدال های براری برای شهدای مرزبان

محمدرضا براری،  وزنه بردار دسته ۱۰5 کیلوگرم کشورمان پس از 
کســب مدال طالی رقابت های قهرمانی آسیا گفت: مسابقه بسیار 
ســختی بود و واقعا فکر نمی کردم رقبا تا این حد وزنه هایشــان را 
مهار کنند. واقعا مسابقات سطح باالیی داشت. من هم تمام تالشم 
را کردم و زورم را زدم تا موفق شوم. خیلی خوشحالم که وزنه های 
مورد نظر سرمربی را مهار کرده و با کسب مدال طال دل مردم ایران 
را شــاد کردم.  وی همچنین گفت: واقعاً دوســت دارم مدال هایم 
را به شهدای مرزبان و خانواده عزیزشــان تقدیم کنم. این عزیزان 
برای وطن ما جانشــان را دادند و امیدوارم این مدال ها کمی از غم 

خانواده هایشان کم کند. 



 زندگى/ رها واعظى  بزرگ ترين 
دغدغه براى مســئوالن هر كشــور، 
مســئله وجود مشاغل كافى و منبع 
درآمــد بيش تر براى همه افراد و بخصوص جوانان 
جامعه است. شــايد در ظاهر و از نظر برخى افراد، 
پيشرفت چشمگير فناورى، باعث كاهش مشاغل 
شــده و تهديدى براى آينده يك جامعه باشــد، 
اما در واقع به وجود آمــدن يك فناورى جديد، با 
خود مشاغل جديدى به همراه مى آورد.اين روزها، 
بخصوص در كشورهاى درحال توسعه، شاهد توسعه 
شركت هاى خدمات اينترنتى هستيم و اين در حالى 
است كه تمام استارتاپ ها و فروشگاه هاى اينترنتى، 
نيازمند نيروهاى كارى جديد براى پيشبرد اهداف 
خــود مى باشــند.نكته اى كه در اين بين بســيار 
اهميت دارد، آن است كه در كنار پيشرفت فناورى، 
آموزش هاى الزم براى تربيت نيروى كار تغيير كند 

و با نيازهاى جامعه همسو شود.

  نيروى كار مورد نياز براى جوامع 
تكنولوژيك

در كشورهاى رو به توسعه و در حال رشد، تغيير 
و پيشــرفت فناورى به شدت محسوس است، تا 
آنجا كه حتى افراد خردسال و مسن جامعه بسيار 
تشنه دسترســى به اينترنت و فناورى هاى روز 
هستند و گرايش همه افراد جامعه براى دستيابى 

به فناورى هاى نوين بسيار شديد و گاه افراط گونه 
است.اما حتى همين گرايش شديد به فناورى هاى 
مختلف نيز مى تواند شــرايط ايجاد شــغل هاى 
آســان، متنوع و درآمدزايى را بــراى افرادى كه 
در سن بازنشستگى هستند و يا خردساالنى كه 
هنوز سن مناسب براى پذيرفتن مشاغل رسمى را 
ندارند، فراهم كند. فرض كنيد كه يك استارتاپ 
اينترنتــى جديد، تصميم گرفته اســت كه يك 
بازى ويديويى مناسب سن كودكان را در شرايط 
مختلف و با دستگاه هاى مختلف تست كند، حال 
اگر اين كمپانى براى تست بازى مورد نظر خود، از 
مخاطبان اصلى اين بازى كه كودكان هستند، به 
صورت ساعتى و با نظر والدين آن ها كمك بگيرد، 
توانسته است، يك راه درآمدزايى ساده و بى ضرر 
براى كودكان ايجاد كند.همين مورد، يك مثال 
ســاده از ايجاد امكان درآمدزايى فناورى، براى 
گروهى از جامعه بــود، اما اين يك نمونه فرعى 
در زمينه درآمدزايى كســب و كارهاى مرتبط با 
فناورى مى باشد. اگر عميق تر به اين قضيه نگاه 
كنيم، مى بينيم كه به وجود آمدن صنايع مرتبط 
با فناورى، داشتن شغل را حتى آسان تر از گذشته 
نيز كرده است.اگر يك فروشگاه اينترنتى را در نظر 
بگيريد، مى بينيد كه براى انباردارى محصوالت، 
ثبت و بررسى سفارشات، پشتيبانى از مشتريان، 
ارســال سفارشــات و خيلى موارد ديگر، نياز به 

تعداد زيادى نيــروى كار دارد، كــه حتى الزم 
نيست برخى از اين نيروها تخصص خاصى داشته 
باشند و با برگزارى يك دوره آموزشى كوتاه مدت 
نيــز قادر به انجام وظايف محوله در برخى موارد 

خواهند شد. 

  كاهش رفت و آمدهاى غيرضرورى با 
مشاغل حوزه فناورى

به وجود آمدن مشاغل بيش تر در كنار فناورى هاى 
جديد، ســبب مى شــود كه افــراد، در برخى از 
مشــاغل، نيازى به رفت و آمد نداشــته باشند و 

بتواننــد خارج از محيــط كارى و حتى خارج از 
منزل نيز به وظايف شــغلى خود عمل كنند.اگر 
يك مادر باشــيد و در كنار وظيفه خطير مادرى 
خود، قصد درآمدزايى و كمك به اقتصاد خانواده 
را نيز داشــته باشيد، اين روزها به سادگى و تنها 
با كمك يك سيســتم رايانه اى در كنار اينترنت 
و يا حتى تنها با يك گوشــى هوشمند اينترنت 
دار مى توانيد كار خود را آغاز كنيد. از آنجايى كه 
عموم خانم هــا هنرهاى مختلفى دارند، بنابراين 
مى توانند با بهــره گيرى از همين هنرهاى خود 
و عرضه آن ها، به صورت خودكفا صاحب شغلى 

خانگى شوند و عالوه بر انجام وظايف مادرى خود 
به طور كامل، به درآمدزايى خانواده يارى برسانند.

  مشاغل در شبكه هاى اجتماعى
اين روزها ديگر همه افــراد در منزل هاى خود، 
حداقل يك سيستم رايانه اى متصل به اينترنت 
دارند. همچنين داشتن گوشى هوشمند متصل 
به اينترنت و داراى شبكه هاى اجتماعى نيز براى 
همه افراد به صورت يك روتين درآمده اســت.
هر يك از ما، روزانه حداقل پنج بار سراغ گوشى 
هوشــمند خود مى رويم و شبكه هاى اجتماعى 
نصب بر روى گوشــى هايمان از جمله؛ تلگرام، 
اينســتاگرام، واتس آپ و ســاير موارد مشابه را 
چك مى كنيم، غافل از اينكه اين شبكه ها براى 
بسيارى از افراد، منبع درآمد مى باشد و از راه هاى 
گوناگون، به امرار معــاش آن ها كمك مى كند.
بنابراين مى توان گفت كه با پيشــرفت و توسعه 
فناورى، حتى الزم نيســت كه براى داشتن يك 
شغل و يا راه اندازى آن، حتماً يك دفتر كار گرفت 
و متحمل هزينه هاى گزاف شد، بلكه كافى است 
استفاده درست و صحيح و به جا از فضاى مجازى 
را يــاد گرفت، به هنرها و مهارت هاى شــخصى 
تكيه و اعتماد كرد و بدون حضور فيزيكى در يك 
محيط كار، شــغل درآمدزايى براى خود دست و 

پا كرد.

فناورى هاى نوين براى بيكاران بستر اشتغال فراهم آورده

استارتاپ هاى اينترنتى، عامل توليد مشاغل بيش تر

وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در گفت و گو با قدس:
«تانوما» فعالً با نرخ اينترنت كابلى ارائه مى شود

آرش خليل خانه: وزير ارتباطات و فناورى اطالعات درباره 
قيمــت خدمات اينترنت فوق ســريع تار نــورى مخابرات 
ايران«تانومــا» با بيــان اينكه فعًال خدمات اين شــبكه با 
همان قيمت خدمات كابل هاى مســى ارائه مى شــود گفت: موضوع 
قيمتگذارى و نحوه ارائه خدمات اين ســرويس در كميسيون تنظيم 

مقررات و ارتباطات راديويى در حال بررسى است. 
محمود واعظى در گفت وگو با خبرنگار ما با اشــاره به اينكه سرويس 
تانوما بتازگى راه اندازى و در اختيار برخى از بخش هاى خدماتى قرار 
گرفته است افزود: اگر ارائه دهندگان اين سرويس بخواهند تعرفه هاى 
جديدى با نرخ باالتر را دريافت كنند اين موضوع بايد در كميســيون 
تنظيم مقررات تعيين و تصويب شــود و اكنون حق ندارند قيمت را 

باال ببرند.
واعظى در پاســخ به اين پرســش كه آيا رويكرد كميســيون تنظيم 
مقررات ارائه اين ســرويس با نرخ باالتر است؟ گفت: نه، سياست ما 
اين است كه فعًال تعرفه را افزايش ندهيم، ضمن اينكه شرايط اكنون 
با گذشته فرق كرده و رقابتى به وجود آمده كه در قالب آن تعرفه ها 

متعادل و تنظيم خواهد شد. 
وى افزود: از سوى ديگر وقتى كابل در اختيار است مى توان خدمات 
بيشــترى ارائه داد. وقتى كاربر خدمات بيشــترى دريافت مى كند، 
معنايش اين اســت كه ارائه دهنده مى تواند درآمد بيشــترى داشته 
باشــد. بنابراين وقتى فيبر نــورى به بنگاه ها، دانشــگاه ها و منازل 
برده مى شــود، خــود به خود اين ســرمايه گذارى درآمــدزا خواهد

 بود.
وى درباره اينكه ظرفيت اين طرح چه زمانى به ســطح ارائه سرويس 
به 1 ميليون مشــترك در هر شهر خواهد رسيد، اظهار داشت: طبق 
برنامه تا پايان ســال 96 ظرفيت اين شــبكه بــه 1 ميليون خواهد

 رسيد.
 ضمــن اينكه فقــط مخابرات نيســت كه اين شــبكه را توســعه 
مى دهد؛ اكنون در شــركت هاى ديگرى مثــل ايرانيان نت در تهران 
و شــهرهاى ديگرى مثل كرج و رشــت و... در حــال اجراى پروژه 
فيبر نورى اســت و ما تالش داريم در چند جبهه اين خدمات انجام 

شود.
واعظــى درباره خدماتى كه بر روى اين شــبكه در قالب محصوالت 
FTTH و ADSL ارائه خواهد شــد هم گفت: شــركت مخابرات 
وظيفه اش ايجاد شــبكه اســت. مــا امكاناتــى فراهــم كرده ايم تا 
شــركت هايى كه توليد كننده محتوا هســتند با در اختيار داشــتن 
CDN بتوانند خدمات خودشــان را به مردم ارائه كنند و اين مسئله 

بسته به امكانات اين شركت ها و تقاضا است.
وى افــزود: اين شــركت ها بايد در قالب قراردادهايى كه با شــركت 
مخابرات منعقــد مى كنند درصدى از وجوهى را كه از مردم دريافت 

مى كنند به مخابرات بدهند.

خبر
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هستند و گرايش همه افراد جامعه براى دستيابى 

مهر: محققان با اســتفاده از چاپگر سه بعدى 
كليدى توليد كرده اند كه ويژگى هاى امنيتى اش 
را در درون خود مخفى كرده و ساختن نمونه اى 

ديگر از آن غيرممكن است.
ديجيتــال ترندز گزارش داد با ســاخت چنين 
كليدهايى ساخت كليد تازه از روى كليد اصلى 
با استفاده از عكس يك كليد به منظور سرقت 

توسط دزدان غيرممكن خواهد شد.
اين كليدهاى خاص توســط شركت سوئيســى به نام UrbanAlps توليد 
مى شوند، اين شركت اميدوار است از اين طريق امنيت ساختمان ها و منازل را به 
باالترين حد ممكن ارتقا دهد. اين شركت مدعى است كپى يا اسكن كردن اين 

كليدها به هيچ وجه ممكن نيست.
اين كليدها با اســتفاده از يك چاپگر سه بعدى مخصوص توليد فلز طراحى و 
عرضه شــده اند كه از فناورى ليزرى به منظــور ذوب كردن دقيق فلزات بهره 
مى گيرد.  هزينه توليد يك جفت از اين كليدها 200 دالر است و انتظار مى رود 

توليد عمومى آن ها در آينده نزديك براى استفاده همگان آغاز شود.

ايسنا: الــون ماســك در كنفرانس TED در 
ونكوور از طــرح خود كه شــبكه اى از تونل ها 
براى حل معضل ترافيك است، رونمايى كرد.به 
گزارش ديلى ميل، الون ماسك در دسامبر 2016 
كار خود را با حفر تونل در مقر اصلى شــركت 
اسپيس ايكس آغاز كرده است و شركت «بورينگ 
(Boring) » را براى اين منظور راه اندازى كرده 

است.در روزهاى ابتدايى اين ماه عمليات اين تونل ادامه يافته و ابعاد آن 9 متر 
پهنا، 15 متر طول و 4/5 متر عمق بوده اســت.ادامه حفارى ها كه از محدوده 
اسپيس ايكس خارج خواهد شد، نيازمند ارائه مستندات علمى وفنى و همچنين 
دريافت مجوز از مقام هاى شــهرى خواهد بود.مالك تســال در سخنرانى خود 
فيلمى از اسكيت هاى الكتريكى نمايش داد كه خودروها را در تونلى به عرضى 
برابر با دو خودرو حركت مى دادند و در انتهاى تونل خودرو را به سطح خيابان 
برمى گرداندند.ماسك در رابطه با طرح خود گفت: بايد صادقانه بگويم كه هنوز 
دقيق نمى دانم كه قرار اســت اين طرح به كجا برســد؛ اما مى دانم كه ترافيك 

خيابان ها من را عصبى مى كند.

خبر آنالين: مايكروســافت فصل ســوم مالى 
2017 خــود را با رشــد 93 درصدى در بخش 
Azure و افت 26 درصدى در بخش سرفيس و 
در مجموع با 23/6 ميليارد دالر درآمد پشت سر 
گذاشت.غول آى تى  اعالم كرد سود 5/7 ميليارد 
دالرى (73 ســنت به ازاى هر ســهم) نصيب 

سهامداران كرده است.
اين در حالى اســت كه در مدت مشابه ســال قبل از آن درآمدى معادل 22/1 

ميليارد دالر و  سود 5 ميليارد دالر به نفع سهامداران كسب كرده بود.
 مايكروسافت همچنين اعالم كرد 4/6 ميليارد دالر را به سهامداران خود بابت 
خريد سهم از آن ها پرداخت كرده است.«ساتيا نادال»مدير اجرايى مايكروسافت 
ضمن اعالم موفقيت در بخش كلود (سرويس آژر) افزود: از بيزينس هاى كالن 
در انــدازه انترپرايز تا واحدهاى تجارى كوچك همگى به ســوى فناورى كلود 
مايكروســافت ســوئيچ كرده اند و در نقل و انتقاالت ديجيتالى از آن بهره مند 
شده اند.اما در بخش ويندوز و فروش اليسنس به ابزارهاى مختلف  هفت درصد 

كاهش را شاهد بوديم كه درآمد اين بخش به 8/8 ميليارد دالر رسيد.

درآمد 32/6 ميليارد دالرى مايكروسافت طرح جديد الون ماسك براى حل معضل ترافيكامن ترين كليد دنيا ساخته شد
خبر

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

فناورى

گوشى هاى زير يك ميليون تومان
در بخش هاى گذشــته سعى كرديم شما را با بخشى از گوشى هاى 
تلفن همراه كه قيمتى زير يك ميليون تومان دارند آشنا كنيم.در 
اين بخش نيز به معرفى تعداد ديگرى از بهترين گوشى هاى تلفن 

همراه با اين مشخصه مى پردازيم:

LG X Power
قيمــت در حــدود 660 
هزار تومان با گارانتى مديا 

پردازش
اين گوشى دو سيم كارته 
دارد  پالســتيكى  بدنه  اى 
بــا وزن 139 گرم و ابعاد 
 7,9 در   74,9 در   148,6

ميليمتر
IPS- نمايشــگر 5,3 اينچى با رزولوشــن 1280 در 720 از نوع 

LCD
دوربين 13 مگاپيكســل بــا فيلمبردارى 1080p و ســلفى 8 

مگاپيكسل
سيستم عامل اندرويد 6,0,1

باترى 4100 ميلى آمپر ساعت ليتيوم يون
شــركت ال جى با ساخت X Power محصولى توليد كرده است 
كه شــما كمترين نياز را به شارژ كردن روزانه و دائمى گوشى خود 
داشــته باشيد. در اين گوشى همه خصوصيات از سخت افزار مانند 
نمايشــگر و چيپســت پردازنده گرفته تا نرم افزار و رابط كاربرى، 
همگى به صورتى طراحى شــده و مورد استفاده قرار گرفته اند تا 
كمترين ميزان از انرژى الكتريكى را مصرف كنند عالوه بر اين براى 
زودتر شارژ شدن اين گوشــى نيز تدابيرى انديشيده شده است و 
شــركت ال جى فناورى شارژ سريع 2,0 كوالكام را به كار بسته تا 
اين گوشى به نسبت ديگر رقباى هم رده اش زودتر شارژ شود. البته 
شــما مى توانيد با اتصال كابل OTG به اين گوشــى حتى گوشى 
 X Power ديگر دوستانتان را نيز شارژ كنيد و به عبارت ساده تر

مى تواند براى شما به منزله يك پاور بانك نيز باشد.

HTC Desire 628
در  گوشــى  اين  قيمــت 
حدود 680 هزار تومان با 

گارانتى آن است .
اين گوشى  دو سيم كارته 
بدنــه پالســتيكى دارد و 
وزنــى حدود 142 گرم به 
ابعاد 146,9 در 70,9 در 

8,1 ميليمتر
 نمايشــگر 5,0 اينچى با 

IPS-LCD رزولوشن 1280 در 720 پيكسلى از نوع
دوربين 13 مگاپيكسل و سلفى 5 مگاپيكسل

6,0 Sense UI سيستم عامل اندرويد 5,1 با رابط كاربرى
باترى 2200 ميلى آمپر ساعت ليتيوم يون

گوشــى ديزاير 628 از جمله آن اســمارت فون هايى است كه به 
نســبت قيمت و مشخصاتش ارزش خريد بسيار بااليى دارد. اول از 
همه در مورد كيفيت بدنه اين گوشى بگوييم كه در عين استفاده از 
پالستيك، با در دست گرفتن آن همواره حس مثبتى به شما دست 
خواهد داد. البته طراحى بدنه اين گوشــى جوان پســند و اسپرت 
است و حالت مينيمالى دارد اما به هر حال هر چه كه باشد مى تواند 

مناسب افراد عالقمند به گوشى هاى با ظاهر متفاوت و زيبا باشد.
دوربين هاى اين گوشى رزولوشن هاى 13 و 5 مگا پيكسلى كيفيت 
مناسبى دارند و مى توانند براى كارهاى روزانه بسيار مفيد و كارآمد 
باشد. شايد تنها نكته منفى اين گوشى سيستم عامل اندرويد 5,1 و 
امكانات كمتر آن به نسبت نسخه 6 باشد. به هر حال جداى از اين 
مورد اين گوشى همانطور كه گفتيم با توجه به رم باال و دوربين هاى 
قدرتمند و طراحى جذابش گزينه  اى مناســب براى استفاده براى 

امور شخصى، شبكه هاى اجتماعى و چند رسانه  اى است.
 

Xiaomi Redmi Note 2 
در  گوشــى  اين  قيمــت 
حدود 680 هزار تومان با 

گارانتى است.
اين گوشــى نيز دو سيم 
بدنه  اى  و  اســت  كارتــه 
پالســتيكى دارد بــا وزن 
160 گرم به ابعاد 152 در 

76 در 7,3 ميليمتر
 نمايشــگر 5,5 اينچى با 
رزولوشن 1920 در 1080 
IPS-LCD پيكسلى از نوع

دوربين 13 مگاپيكسل و سلفى 5 مگاپيكسل
6.0 MIUI سيستم عامل اندرويد 0,5 با رابط كاربرى

باترى 3060 ميلى آمپر ساعت ليتيوم پليمر
اگر بــه دنبال اين هســتيد كه محصولى كه در همه قســمت ها 
ويژگى هاى قدرتمند و مناسبى دارد تهيه كنيد بايد سراغ محصوالت 
شــيائومى برويد. ردمى نوت 2 يكــى از بهترين محصوالت همراه 
اين روزهاى بازار اســت و به دليل تدارك مناسب همه ويژگى هاى 
اسمارت فون، مى تواند گزينه  اى بسيار خوب براى افرادى باشد كه 

عالقه زيادى به رفع همه نيازهايشان با گوشى هوشمند دارند.
اين گوشــى از طراحى و بدنه ســاده  اى برخوردار است كه وجود 
رنگ هاى مختلف قاب بدنه پشتى كه قابل جدا شدن است مى تواند 
آن را به گوشــى مناســبى براى عالقمندان به طرح هاى مختلف 

تبديل كند.
 البته بدنه گوشــى كيفيت ساخت متوسطى دارد و نبايد انتظارات 
بسيار باال از آن داشت. نمايشگر گوشى كيفيت بسيار مناسبى دارد. 
رزولوشــن 1920 در 1080 پيكسلى يك صفحه 5,5 اينچى آن را 

به گزينه  اى مناسب از همه ابعاد بدل مى كند.
 البته در نظر داشــته باشيد كه ممكن اســت در زير نور مستقيم 
خورشيد خوانايى محتويات نمايشگر پايين بيايد ولى جداى از آن 

باقى موارد عاليست.

بازار همراه

حل جدول شماره قبل

آمريكا،  رئيس جمهور  كه  چمدانى   -1
ثابت  فرمان  مراكز  از  دور  كه  هنگامى 
با  حمله  فرمان  صدور  براى  است، 
استفاده  آن  از  هسته اى  جنگ افزار 

مى كند- عزيز همگان
به  دادن  پاسخ   - مانده  ميوه پس   -2

نداى كمك كسى - قيمت
 - فرانسه  در  فوتبالى  تيم  و  شهر   -3
شاخه اى از شمشيربازى - بدون اطالع 

قبلى به جايى سرزدن
از   - پراكنده   - رجزخوانى   -4
از سه گردان   ارتشى مركب  تقسيمات 

- ناپديد شده
خزنده   - برمه   سابق  پايتخت   -5

گزنده - صد متر مربع
6- آتش اندك! - قارچ نان و غذا و... - 

ماده دندانپزشكى پركننده دندان 
دانه   - فرانسوى  تشكر   - مقيمان   -7

معطر
تيره  از  گياهى   - بخشش!  رنگ   -8

غالت - يكباره خودمانى! - گام
سنت   - باستان  مصر  آفتاب  الهه   -9

حسنه ازدواج - مرد خداشناس
10- بمى بى آفت! - گياه سرشويى - از 

ما بهتران!
11- عدد ماه! - كشتى جنگى- زورمند

اصلى  عمل  چهار  از   - زيرانداز   -12
 - تنفسى  دستگاه  عضو   - رياضيات 

البيرنت
13- بيگانه - روغن كنجد - ريزنمره

 -  19 قرن  فرانسوى  فيلسوف   -14
جوان - سرپرستان

و  جوان  خواننده   - يافت  انجام   -15
موفق موسيقى سنتى ايرانى كه آلبوم 
خداوندان اسرار جديدترين و هجدمين 

كار وى است

1- شاخه اى از ورزش كاراته - توصيه 
كردن

تقسيمات  از  رفيق شمع خودرو!-   -2
كشورى - مركز استان خراسان جنوبى

آبى  ورزش   - حكام   - رياكارى   -3
مفرح مورد تاكيد اسالم

دزدان  خليج   - خوردن   - تن   -4
دريايى - پسته كوهى

ناله! - اجرا كردن فرمانى  5- سوداى 
حكومتى  - زمان گذشته

6- نان سنتى ايرانى - محنت كشيده 
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده

۶۹۵۸

 افقى

 عمودى

- حرف همراهى
7- از سركردگان سلسله مغول - بالش 

- خالق
8- علت - ميوه آتشين! - ضميرى در 
دستور زبان عربى - خودروساز فرانسوى 

كه اولين اتومبيل را وارد ايران كرد
9- كدر - حضرت روح اهللا - اتاق جلوباز
فهرستى   - اينترنتى  مزاحمت   -10
انتهاى كتاب  يا  ابتدا  الفبايى در  معموال 

- ظل
 - كن  صاف  خمير  چوب  انديشه-   -11

دندان سوهان
12- رفيق شفيق - جستنى معدنچى - 

ورق - طاليى رنگ
در دل  را  - مطلبى  نبرد  و  13- جنگ 

كسى انداختن - فال بينى
14- شلوغى - مكان امن - نژاد ايرانى

15- نامور - برخى براى توجيه كار خود 
به هم مى دوزند!
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