
كارفرمايان براى پيشگيرى از 
حوادث، هزينه نمى كنند

ايســنا:رئيس فراكســيون كارگرى مجلس 
بر ضرورت آموزش پيشــگيرى از حــوادث در 

محيط هاى كارگرى تاكيد كرد.
عليرضا محجوب با بيان اينكه حوزه پيشــگيرى 
مهجور و مظلوم مانده و كارفرما حاضر نيست براى 
آن هزينه كند، افزود:امروز مردم به درمان اقبال 
بيشترى نسبت به پيشــگيرى نشان مى دهند 
و دولت و مجلــس نيز دنبالــه روى اين حركت 

عمومى هستند. 
وى گفت: امروز تمركز كشــور معطوف درمان 
اســت،اما نمى گوييم فرد چطور حادثه نبيند و 
آســيب هاى محيط كار دور شــود. در حالى كه 
پيشگيرى 10 درصد هزينه هاى درمان است اما 

از آن خوددارى مى كنيم.

فروش يا انتقال خاك به خارج 
از كشور ممنوع مى شود

خانه ملت:رئيــس كميته خاك فراكســيون 
محيط زيســت مجلس گفت:در صورت تصويب 
نهايى اليحه حفاظت از خاك در مجلس، فروش 

يا انتقال خاك به خارج از كشور ممنوع مى شود.
شمس اهللا شريعت نژاد گفت:شــنيده ها حاكى 
از وجود قاچاق خاك در كشــور است، متاسفانه 
تاكنون مستنداتى به كميسيون كشاورزى، آب و 
منابع طبيعى يا فراكسيون محيط زيست درباره 
قاچاق خاك ارائه نشده اســت اما اتفاقات را هم 

نمى توان انكار كرد.
وى گفت:جابه جايى يا فروش خاك هرمز خيانت 
بزرگ به كشور است و اين اقدامات به امنيت ملى 

لطمه مى زند.

صدور 25 هزار مجوز فروش 
سيگار براى واحدهاى صنفى

تسنيم: سخنگوى ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز گفت:فروش سيگار توسط واحدهاى صنفى و 
كيوسك هاى مطبوعاتى فاقد مجوز فروش سيگار 
ممنوع است . قاسم خورشيدى افزود:واحدهاى 
صنفى و كيوسك هاى مطبوعات حق ندارند صرف 
داشتن مجوزهاى صنفى،اقدام به عرضه سيگار و 
ساير محصوالت دخانى ديگر كنند و عرضه سيگار 
در واحدهايى كه فاقد اين مجوز هستند، تخلف 
بوده و قابل پيگيرى است. وى گفت:تا امروز بيش 
از 25 هزار واحد صنفى كشور مجوز عرضه سيگار 

و محصوالت دخانى را دريافت كرده اند.

تشكيل دو هزار و 480 شركت 
تعاونى زنان در كشور

 مهر:وزير تعاون،كار و رفــاه اجتماعى گفت: دو 
هزار و 480 شــركت تعاونى زنان با عضويت 21 
هزار و 237 نفر در كشور تشكيل شده است.  على 
ربيعى در نشست تخصصى وزراى زن كشورهاى 
اســالمى در مشــهد اظهار كرد:دو هزار و 480 
شــركت تعاونى زنان با عضويت 21 هزار و 237 
نفر در راســتاى تمركز بر فقرزدايى خانواده ها با 
رويكرد توانمندســازى،در ســال هاى 94 و 95 
در كشور راه اندازى شــد كه با انجام اين طرح ها 
در واقع به مشــاغل خانگى حــوزه بانوان كمك 

شده است.  

تولد ساالنه 30 هزار كودك 
معلول در كشور

مهر: رئيس ســازمان بهزيســتى گفت:ساالنه 
بيش از 30 هزار كودك معلول در كشــور متولد 
مى شــوند،بنابراين زوجينى كه تشخيص داده 
مى شــوند در معرض خطرنــد مى توانندبراى 

مشاوره ژنتيك مراجعه كنند.
محســنى بندپى افزود:بــه زودى تعــدادى از 
پزشــكان براى ارائه اين خدمات به بهزيســتى 
ملحق مى شوند تا خدمات تخصصى بهزيستى در 

استان هاى محروم توسعه يابد. 
وى گفت: هزينه هاى ايــن آزمايش ها نيز چون 
گران اســت قرار شــده منابع حاصل از افزايش 
15درصدى حق التحريــر ثبت طالق، در بودجه 
ســنواتى بهزيســتى و كميته امــداد بيايد تا 
هزينه هــاى آزمايش ژنتيك بــراى مددجويان 

رايگان شود.

هفته پايانى ليگ دسته اول فوتبال كشور
سپيدرود ، گل گهر يا ملوان؛ پشت 

دروازه بهشت 

ورزش/ هفتــه ســى  و چهارم و پايانى ليگ 
دســته اول فوتبال عصر امروز و در حالى به 
طور همزمــان از ســاعت 17 برگزار خواهد 
شد كه تيم پارس جنوبى جم هفته گذشته...

خط قرمز/  پســر شيشــه اى كه پدرش را 
با ضربات چاقو به قتل رســانده بود،خود را 
تســليم پليس كرد. ساعت 09:15  روز دوم 

ارديبهشت فوت مشكوك...

1214
پدركشى پسر شيشه اى

 با ضربات چاقو

دولت مقصر اصلى است
يازدهم ارديبهشت ماه هرســال كه با اول ماه مى مصادف است 
به عنوان روز جهانى كارگر نامگذارى شــده اســت.روزى كه جا 
دارد در آن  بيشتر به بررســى مسائل و مشكالت جامعه كارگرى 

پرداخته شود. 
واقعيت اين اســت كه در حال حاضر جامعه كارگــرى ايران از 
مسائل مختلفى رنج مى برد كه مى توان از دريافت نكردن حقوق 
واقعى، وجود قراردادهاى موقت يا نداشتن امنيت شغلى به عنوان 

مهم ترين آن ها ياد كرد.
در بحث دستمزد كارگران بايد به اين نكته اشاره كرد كه جامعه ما 
گوشش بدهكار بعضى از حرف ها نيست؛ يعنى در حالى كه جامعه 
كارگرى و كارفرمايى با يكديگر تعريف مى شوند، اما هميشه سعى 
شده تا اين دو را روبه روى هم قرار دهند، براى اين كه نقش دولت ها 
حذف شــود. اما وقتى با دقت نگاه مى كنيم، مى بينيم حدود 70 
درصد از حقوق كارگر صرف مســكن، آموزش، درمان و حمل و 
نقل عمومى مى شود كه تأمين اين اقالم كه از آن ها به عنوان سبد 
معيشت خانوار كارگران ياد مى شود، طبق اصول 29 و 30 قانون 
اساسى وظيفه دولت است كه دولت هاى وقت در سال هاى گذشته 

به انحاى مختلف در انجام اين وظيفه قصور كرده اند. 
بنابر اين بايــد قبول كرد كه روند افزايش دســتمزد كارگران در 
سنوات گذشته رضايت بخش نبوده و نتوانسته است هزينه هاى 
جارى جامعه كارگرى را تأمين كند. در واقــع كارگران در حال 
حاضر حدود 2 ميليون تومان كمتر از حقوق واقعيشــان دريافت 

مى كنند.
از اين رو اگر دولت ســهم ســبد اقالم خانواده هــاى كارگران را 
پرداخت كند، كارفرمايان هيچ مشــكلى براى افزايش دستمزد 

كارگران حتى تا سطح 100 در صد ندارند.
اما تا زمانى كه اين اتفاق نيفتد و شــرايط اقتصادى كشور نيز به 
همين حالت باشــد به طورى كه 60 درصد بنگاه هاى اقتصادى 
در وضعيت ناپايدار بســر ببرند، آنگاه ديگر افزايش زياد دستمزد 
كارگران براى بنگاه هاى توليدى و خدماتى  توجيه اقتصادى ندارد؛ 
چون نه حمايت كافى دولت را با خود دارند  و نه وضعيت اقتصادى 
كشور مناسب اســت، پس در چنين وضعيتى كارفرمايان  يا بايد 

بنگاه هايشان را تعطيل  يا مديريت هزينه كنند.
به عبارت ديگر بهترين راهكار براى رسيدن كارگران به دستمزد 
واقعيشان توجه دولت به سبد معيشت خانوار كارگران است، چون 
با ركودى كه امروز بر اقتصاد كشور حاكم است، بنگاه هاى اقتصادى 
نمى توانند حقوق تضييع شده كارگران را جبران كنند. شركت ها 
و واحدهاى توليدى و خدماتى همين كه سرپا هستند شق القمر 

كرده اند. در نتيجه اين كار بايد از سوى دولت انجام گيرد.
در ارتباط با دغدغــه ديگر كارگران يا همــان بحث قراردادهاى 
موقت و پيمانى هم بايد به اين نكته اساسى اشاره كرد كه جامعه 
كارفرمايى نيز موافق چنين قراردادهايى كه تا حدى مى تواند به 
امنيت شغلى كارگران آسيب بزند، نيست و آنرا تأييد نمى كند، اما 
بايد دليل وقوع چنين اتفاقى را پيدا كرد. به نظر من در اين خصوص 
دولت مقصر اصلى است؛ چون از سه، چهار دهه قبل، دولت هاى 
وقت نتوانسته اند بدرستى وظايف خود در ارائه كمك هاى حمايتى  
به كارگران و همچنين افزايش توليد كه اشــتغالزايى را بدنبال 
دارد، عمل كننــد. بنابر اين وقتى بيكارى در جامعه رشــد يافته 
اســت، بعضى از جوانانى كه در به در به دنبال يك فرصت شغلى 
مى گردند به ناچار تن به حقوق كم و قراردادهاى موقت و سفيد 
امضا مى دهند، چون با خود مى گويند كه شغل داشتن و حقوق كم 

دريافت كردن بهتر از بيكارى است.   
* عضو هيئت رئيسه كانون كارفرمايان كشور 

تبديل ساالنه 50هزار هكتار از اراضى 
كشور به بيابان

فارس: رئيس كميسيون كشــاورزى،آب و منابع طبيعى 
مجلس گفت:ســاالنه حدود 50 هزار هكتار بيابان زايى در 
كشــور رخ مى دهد و حدود 39 ميليون هكتار عرصه هاى 
بيابانى داريم كه 7 ميليون هكتار آن را كانون هاى بحرانى 

تشكيل مى  دهد.
شاعرى گفت:ســاليانه حداقل 2 ميليارد تن فرسايش خاك 
داريم، فرسايش خاك سبب از بين رفتن منابع حياتى،پر شدن 
سدها، رودخانه ها، زيست گاه هاى حياتى و ريزگردهاى ويرانگر 
مى شود،تخريب سرزمينى به بحران جدى تبديل شده و راهكار 
كنترل آن مقابله با بيابان زايى، مديريت منابع آب،حفاظت از 

پوشش گياهى و عمليات آبخيزدارى است.

هزينه هر بار درمان نابارورى
 6 ميليون تومان

فارس:رئيس انجمن جنين شناسى با اشاره به اينكه بيش از 
50 درصد نابارورى در ايران به دليل مشــكالت مردان است، 
گفت: از 24 ميليون و 200 هزار زوج، 3.5 ميليون زوج مشكل 

نابارورى دارند.
محمدى آخوندى افزود:به صورت ميانگين حدود 6 ميليون 
تومان هزينه براى هر بار درمان نياز است، البته فرد سه تا چهار 

بار شايد الزم باشد كه براى فرزنددار شدن اقدام كنند.
وى گفت:نسبت به كشورهاى اروپايى و منطقه كه حدود 15 
هزار دالر براى هر بار درمان نياز است،هزينه درمان نابارورى 

در كشور كمتر است.
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 صـفـحه اجـتماعى

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

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.
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وزير بهداشت:
مديريت بيمارستان ها بايد به 

غيرپزشك ها واگذار شود
 ايسنا:وزير بهداشت با بيان اينكه حيف است پزشكانى را كه 
در عرصه هاى تخصصى مى توانند بســيار موفق باشند، وادار 
به كارهاى مديريتى كنيم، بر اســتفاده از افراد غيرپزشك در 

مديريت بيمارستان ها تاكيد كرد.
سيد حسن هاشمى گفت: متاسفانه به طور سنتى بيشتر كارها 
دست پزشكان بوده و بايد اعتراف كنم در اين دوره چهار معاونت 
از وزارت بهداشت را غير پزشك انتخاب كرديم كه موفق عمل 
كردند و اين به معنى اين نيســت كه بايد خــود را از مديران 

شايسته در حوزه پزشكى محروم كنيم.
وى افزود: حيف است پزشكانى را كه در عرصه هاى تخصصى 
مى توانند بسيار موفق باشند، وادار به كارهاى مديريتى كنيم. 
مثًال آن ها را براى مديريت بيمارستان ها انتخاب كنيم، در حالى 

كه دانشجوى مديريت بيمارستانى تربيت مى كنيم.
هاشمى يادآور شد: آموزش هاى اين افراد بايد با آموزش هاى 

عملى همراه شود، تا به تدريج وارد شغل هاى مديريتى شوند.

رئيس كميته امداد هشدار داد 
زندگى 11 ميليون ايرانى زير خط فقر

فارس:رئيس كميته امداد در خصوص آمار افراد زير خط فقر 
در جامعه گفت: درصورتى كه حداقل حقوق وزارت كار را 920 
هزار تومان در نظر بگيرم، 11 ميليون نفر در كشــور زير خط 

فقر زندگى مى كنند.
سيد پرويز فتاح عنوان كرد:بايد تالش كنيم آمار فقر موجود 
در كشور را كه يك واقعيت اجتماعى است با يك برنامه ريزى 
جامع و دقيق كاهش دهيم؛ چرا كه تعــداد فقرا و حجم فقر 

موجود شايسته حكومت اسالمى نيست.
وى گفــت: اين موضوع كه هــم اكنــون 80 ميليون نََفر 
يارانه بگير در كشــور وجــود دارد مطلوب نيســت، چرا 
كه پرداخت ايــن مبلغ بايد از درآمــد اقتصادى، ماليات 
و توليد و صادرات انجام شــود، اگر از فروش نفت باشد، 

قدام صحيحى نيست. ا
رئيس كميته امداد افزود:طى سال گذشته 174 هزار خانوار از 
چرخه حمايتى اين نهاد خارج شده اند كه 35 درصد از اين آمار 

به دليل خودكفايى و اشتغال بوده است.

يك مقام مسئول وزارت آموزش و پرورش:
هزينه استخدام يك نفر در آموزش و 
پرورش حداقل 10 ميليون تومان است

فارس:مدير كل امــور ادارى و تشــكيالت وزارت آموزش و 
پرورش گفت: هزينه اســتخدام يك نفر در آموزش و پرورش، 

حداقل 10 ميليون تومان است.
سيد حسن حســينى  مديركل امور ادارى و تشكيالت وزارت 
آموزش و پــرورش با بيان اينكه هزينه اســتخدام يك نفر در 
آموزش و پــرورش، حداقل 10 ميليون تومان اســت، اظهار 
داشــت: برگزارى آزمــون، مصاحبه، دوره يكســاله مهارت 
آموزشــى، بيش از 10 ميليون تومان براى آموزش و پرورش 
هزينه دارد و اينطور نيست هر كسى آمد و گفت كه 25 سال 
سابقه دارد، با بازنشستگى اش موافقت شود بلكه دستگاه بايد 

بتواند جايگزين را تأمين كند.
وى تأكيد كرد: در حــال حاضر از زمانى كــه آزمون آموزش 
و پرورش برگزار شــود تا مشغول به كار شــدن افراد در اين 

وزارتخانه حداقل 1,5 سال طول مى كشد.

مريم احمدى شيروان: تمام ســلول هاى بدن ما به طور 
منظم و بر اســاس قاعده خاصى در حال رشــد هســتند، 
اما گاهى اوقات برخى از ســلول ها از مســير رشد طبيعى 
خود خارج شــده و به طور غيرمنظم و ســريع تر از حالت 
طبيعى رشد مى كنند كه سبب به هم خوردن نظم طبيعى 
بدن مى شــود. به اين به هم ريختگى ســرطان مى گويند. 
ســرطان هايى كه انواع، عالئم، راه هاى درمــان و عوارض 

مختلف داشته و حتى سنين مختلف را درگير مى كند.
رئيس انجمن خون و ســرطان كودكان ايــران درباره اين 
بيمارى به خبرنگار ما مى گويد: بر اساس آخرين اطالعات 
دريافتى از مركز ثبت سرطان وزارت بهداشت و انجمن خون 

و سرطان، ساالنه 3500 كودك زير 15 سال به سرطان مبتال 
مى شوند كه سه درصد از كل ابتالهاى ساالنه سرطان كشور 
محسوب مى شود. وى مى افزايد: با اين وجود، هيچ شواهدى 
مبنى بر رشد سرطان در كودكان كشورمان نداشته و نداريم. 
دكتر حسن ابوالقاسمى، به نقش عوامل آسيب زاى محيطى 
در بروز اين سرطان ها اشاره كرده و مى گويد: استفاده از انواع 
غذاهاى سرخ شده و كنســروى احتمال ابتال به سرطان را 
در جامعه افزايش داده است. بايد از دوران كودكى فرهنگ 
تغذيه از غذاى ســالم و يا اســتفاده نكردن از دخانيات كه 
سبب افزايش 80درصدى سرطان ريه در بزرگسالى است 

را آموزش دهيم تا كودكانمان در بزرگسالى ايمن باشند.

رئيس انجمن خون و سرطان كودكان ايران با تأكيد بر اينكه 
نقش عوامل ژنتيكى در بروز ســرطان كودكان تأييد نشده 
است، عنوان مى كند: دليل اصلى بروز سرطان در كودكان 
تغيير ژن است. برخى عوامل مانند پرتوهاى ايكس و گاما، 
بنزن و داروهاى شــيمى درمانى از عوامل شــناخته شده 

سرطان هســتند. البته اگر پدر يا مادرى در معرض عوامل 
آسيب زا و سرطان زا قرار گرفته باشند و جهشى كه الزم است 
براى ايجاد سرطان قبل از تشكيل نطفه اتفاق افتاده باشد، 
فرزند آن ها ممكن است دچار اين بيمارى شود. بنابراين هم 
بزرگساالن براى اينكه فرزندان سالم ترى داشته باشند و هم 
كودكان براى اينكه در بزرگسالى دچار سرطان نشوند، بايد 

از عوامل محيطى سرطان زا دورى كنند.
دكتر ابوالقاسمى در ادامه بيان مى كند: شايع ترين سرطان 
در كودكان، ســرطان خون و پس از آن سرطان هاى مغز و 
اعصاب مركزى و ســرطان غدد لنفاوى است. البته حدود 
85درصد سرطان هاى كودكان درمان قطعى پيدا مى كنند و 
در صورتى كه اين بيمارى بعد از گذشت پنج سال عود نكند، 
در دوران بزرگســالى نيز عود نخواهد كرد. وى خاطر نشان 
مى كند: به طور كلى شانس درمان سرطان در كودكان خيلى 

بهتر و بيشتر نسبت به بزرگساالن است.
وى با اشاره به اينكه هزينه هاى سرطان در كودكان، مربوط 
به داروهاى جديد گران قيمت نيســت، تشــريح مى كند: 
ســرطان كودكان با تركيب كردن همان داروهاى قديمى 
بهبود پيدا مى كند و خيلى كم داروهــاى جديد به كمك 
درمان كودكان آمده است. قسمت عمده اين هزينه ها مربوط 
به طوالنى شدن زمان درمان و مخارجى است كه خانواده ها 
مجبور هستند براى اقامت، مراجعه به پزشك، آزمايش هاى 
مختلف و... بپردازند؛ چرا كه ســرطان هاى كودكان، طول 
درمان طوالنى  ترى دارند. ابوالقاسمى در پايان اضافه مى كند: 
با وجود اين هزينه هاى زياد، خوشبختانه براى سرطان هاى 
اطفال، ســازمان هاى حمايتى وجود دارند كه در بسيارى 
از شهرهاى كشــور عالوه بر كمك دولت و بيمه ها، توسط 

مؤسسات خيريه تأمين مى شود.

رئيس انجمن خون و سرطان كودكان ايران:
ساالنه 3500 كودك به سرطان مبتال مى شوند

  گروه جامعه/ محمود مصدق    كارگران ايرانى حقوق 
واقعى شان را دريافت نمى كنند، امنيت شغلى ندارند، زير 
بار قراردادهاى موقت و ســفيد امضا در حال خرد شــدن 
هســتند، از بيمه هاى اجتماعى مكفى و كارآمد برخوردار 

نيستند و.... 
اينها فقط بخشى از چالش هايى است كه اين روزها بيش 
از 40 ميليون نفر از جامعه كارگرى كشــور با آن دست و 
پنجه نرم مى كنند. اما اين چالش ها ريشــه در چه چيزى 
دارند؟ تقصير اين همه ظلم به جامعه كارگرى با چه نهاد 

و دستگاهى است؟ 
* كارگران 40 درصد حقوق واقعى شان را دريافت 

مى كنند 
سهيال جلودارزاده؛ نائب رئيس كميسيون اجتماعى مجلس 
شوراى اسالمى نداشتن امنيت شغلى و پايين بودن حقوق 
دريافتى كارگران را مهم ترين دغدغه امروز جامعه كارگرى 
مى داند و به قدس مى گويد:اين دو مورد به شدت زندگى 

كارگران را تحت تأثير قرار داده است. 
وى با اشاره به نقش تأثيرگذارى حقوق عادالنه در پايدارى 
توليد، مى افزايد: در حال حاضر كارگران 40 درصد حقوق 
واقعى خود را دريافت مى كنند.در واقع اگر طبق قانون تمام 
حقوق عقب افتاده كارگران پرداخت شود آن وقت حداقل 

60 درصد به حقوق فعلى آن ها اضافه خواهد شد. 
وى تضييع 60 درصدى حقوق كارگــران را ظلم در حق 
جامعه كارگرى مى داند و دربــاره تبعات آن مى گويد: اين 
موضوع نه تنها در ناپايدارى كار تأثير منفى مى گذارد، بلكه 
كارگران را از داشتن يك زندگى حداقلى محروم مى كند. 

وى در پاسخ به اين پرسش كه چرا برخالف اجراى اصل سه 
جانبه گرايى درتعيين دستمزد كارگران، حقوق اين قشر تا 
اين حد پايين نگه داشته شده است، مى گويد:اين موضوع 
بر مى گردد به سال هاى دفاع مقدس،سال هاى سازندگى 
و ديگر دوره ها كه دولت هــاى وقت منابع مالى كافى براى 
لحاظ كردن سبد معيشــت خانوار كارگران نداشته اند تا 
جايى كه گاهى مجبور بوده اند دســت در جيب سازمان 

تأمين اجتماعى كنند. 
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا راهكارى براى جبران 60 
درصد حقوق ضايع شده كارگران كشور پيش بينى شده 
است، مى گويد: قرار بوده بتدريج و طى برنامه پنجم توسعه 
عقب افتادگى حقوق كارگران جبران شــود، اما اين اتفاق 

هنوز نيفتاده است!
وى تصريح مى كند :براى رسيدن كارگران به حقوق واقعى 
شان بايد مجلس، ســازمان تأمين اجتماعى و تشكل هاى 
كارگرى به صورت جدى تالش كنند و پيگير مسائل جامعه 

كارگرى باشند. 
*قرارداد 97 درصد كارگران موقت است 

فتح اهللا بيات؛ رئيس اتحاديه كارگران قراردادى و پيمانى 
نيز از نداشتن امنيت شــغلى به عنوان مهم ترين مسائل و 
دغدغه كارگــران ياد مى كند و مى گويــد: در حال حاضر 
قرارداد 97 درصد كارگران كشــور موقت و پيمانى است 
كه اين امر بــه خوبى حكايت از زير ســؤال بودن اين نوع 

قراردادها دارد. 
وى از ازهم پاشيده شدن شــيرازه روابط كار در ايران خبر 
مى دهد و مى گويــد: قانون كار در ارتباط بــا قراردادهاى 
موقت اشــكال دارد.در واقع تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون كار 

اشكال اساسى دارد كه بايد اصالح شود. 
وى با اشــاره به اينكه حســب تبصره يك ماده ياد شده، 

حداكثر مدت موقت بايد توسط 
وزيركار، رفاه و تأمين اجتماعى 
اعالم شــود، تصريح مى كند: از 
سال 69 تاكنون هنوز اين اتفاق 

نيفتاده است. 
رئيــس اتحاديــه كارگــران 
قــراردادى و پيمانى مى افزايد: 
تبصره 2 ماده 7 نيز كه مربوط 
به كارهاى دايم و مستمر است 
خأل قانونى دارد و به همين دليل 
كارفرمــا تمــام قراردادها را به 
صورت موقت و يا ســفيد امضا 

مى بندد. 
وى اســترس و ناتوانــى در 
برنامه ريزى از ســوى كارگران 
را نتيجــه نبود امنيت شــغلى 

مى داند و مى افزايــد: ماده 7 قانون كار بايد اصالح شــود 
و براى اين منظور بهتر اســت مجلس از جامعه كارگرى 
حمايت كند، چرا كه با اصالح اين ماده تكليف بيش از 90 
درصد كارگران روشن مى شود و ديگر در كارهاى با ماهيت 
دايم و مســتمر هيچ گونه قرارداد موقت يا سفيد امضايى 

بسته نمى شود.
 بيات مى گويد:در طول هشت سال جنگ حقوق كارگران 
كشور افزايش نداشته است و پس از اين دوره نيز دولت هايى 
كه ســر كار آمدند به افزايش حداقل حقوق و دســتمزد 
كارگران اكتفا كرده اند، يعنى دستمزد واقعى كارگران را 
پرداخت نكرده اند، به همين دليل امروز دســتمزد آن ها 
فاصله زيادى با آن مقدارى كه بايد دريافت كنند دارد. به 
عبارت بهتر حداقل حقوق كارگر امروز به جاى 930 هزار 
تومان بايد بيش از 3 ميليون تومان باشد تا كارگران بتوانند 

روى خط فقر قــرار بگيرند و 
يك زندگى بخور نمير داشته 

باشند. 
وى در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا در تعيين حقوق كارگران 
در ســال 96 ســبد خانــوار 
كارگرى لحاظ شــده است؟ 
مى گويد: طبق بررســى هاى 
كارشناســان كارگرى ســبد 
اقالم خانــواده كارگرى بيش 
از 2 ميليون و 400 هزار تومان 
برآورد شــده كه هم دولت و 
هم كارفرما ايــن رقم را تأييد 
كرده اند، اما امســال نيز طبق 
سنوات گذشــته اين سبد در 
افزايش حقوق كارگران لحاظ 
نشده و دستمزد كارگران 14/5 درصد افزايش يافته است! 
وى با تأكيد بر اينكه غيرواقعى بودن حقوق كارگران تبعات 
ســنگينى به دنبال دارد كه بحران هــاى روحى، كاهش 
بهره ورى تنها بخشــى از آن ها به شــمار مى آيد، تصريح 
مى كند: بنابر اين اگر دولت هزينه و فايده هم بكند برايش 

بهتر است كه حقوق كارگران به ميزان واقعى اش برسد. 
* تأثير 80 درصدى مجلس در تضييع حقوق كارگران
دبيركل كانون انجمن هاى صنفى كارگران ايران نيز حال 
و روز جامعه كارگرى را سياه ارزيابى مى كند و مى گويد: با 
اينكه نقش كارگران در پيروزى انقالب اســالمى، جنگ 
تحميلى و توليد بر كسى پوشيده نيست، اما طى دو سه دهه 
اخير همواره از لحاظ دســتمزد و معيشت مورد بى مهرى 

دولت و مجلس قرار گرفته اند. 
هادى ابــوى تصريح مى كند:در حال حاضــر دولت 120 

هزار ميليارد تومان به ســازمان تأمين اجتماعى بدهكار 
است، از اين رو همين حاال اين سازمان در پرداخت حقوق 
بازنشستگانش مشكل دارد و اگر تدابيرى براى اين موضوع 
انديشيده نشود در آينده مشــكالت بيشترى گريبان اين 

سازمان و بازنشستگان را مى گيرد. 
وى مجلس شــوراى اســالمى را عامل اصلى تضييع 
حقوق كارگران كشور مى داند و مى گويد: نمايندگان 
مجلس در طــول چند دهه اخير با سكوتشــان، عدم 
نظارت بر عملكرد دولــت و همچنين تصويب نكردن 
قوانين حمايتى از كارگران تا 80 درصد در مشكالتى 
كه كارگران امروز با آن ها دست و پنجه نرم مى كنند، 

نقش دارند. 
ابوى با اشاره به نقش 10 درصدى دولت در تضييع حقوق 
كارگران، مى افزايد: اگر مجلســى ها به درســتى به نقش 
نظارتى خــود عمل مى كردند و قانــون كار به خوبى اجرا 
مى شد در آن صورت دولت هاى وقت نمى توانستند حقوق 

مسلم كارگران را ناديده بگيرند و در حق آنان ظلم كنند. 
ابوى كارفرمايان و تشــكل هاى كارگــرى را نيز بى نصيب 
نمى گذارد و مى گويد: در پايين نگه داشتن حقوق كارگران، 
كارفرمايان و تشكل هاى كارگرى هم نقش دارند. در واقع برخى 
از كارفرمايان وقتى ديدند عرضه نيروى كار بيش از تقاضاست 

با پرداخت حقوق كم به كارگران از آن ها سوء استفاده كردند.
وى مى افزايد: جامعــه كارگرى تشــكلى واحد و قوى 
ندارد، يعنى ســاختار انجمن هاى صنفى كار، شوراهاى 
اســالمى كار، مجمع نمايندگان كارگرى به عنوان سه 
تشكل كارگرى كشور داراى ايراد است، چرا كه فاقد يك 
تشكل مركزى هستند؛ البته خانه كارگر وجود دارد اما 
اين خانه نتوانسته به خوبى نقش مركزيت جامعه را ايفا 
كند، بنابراين تشكل هاى كارگرى هم در تضييع حقوق 

كارگران نقش داشته اند.

آنچه مى خوانيد
امروز يازدهم ارديبهشت ، آخرين روز 
از هفته كارگر روز تجليل و پاسداشت 
كار و كارگر است.روز تكرار مشكالت 
كارگــران زحمتكــش و پرتــالش و 
تكرار بيان تمام مشــكالتى كه گويى 
پايانى ندارد.دســتمزد پايين، وجود 
قراردادهاى ســفيد امضا، خطرات و 
آســيب هاى محيط هاى كارى و... اين 
گزارش نگاهى دوباره دارد به برخى 

از اين دغدغه ها در اين روز

قدس از مطالبات بر زمين مانده قشر ضعيف گزارش مى دهد

فاصله 2 ميليونى دخل و خرج كارگران
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فرهنگ

کوتاه و خواندنی

فرهنگ: آیین اختتامیه نخستین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های کانون 
انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران، دیروز برگزار شد و بر اساس رأی 
هیئــت داوران، از در بخش گزارش خبری از مجموع 16 اثر راه یافته به مرحله 
نهایی، احمد فیاض خبرنگار روزنامه »قدس« به رتبه نخست دست یافت. در این 
مراسم مهدی فضائلی، پیشکسوت رسانه ای، با بیان اینکه رسانه های رسمی کشور 
باید مزیت هایی برای خود ایجاد کنند تا ماندگار شوند، گفت: رسانه های نوین با 

امواج سنگینی در حال درنوردیدن فضای رسانه ای هستند.

خبرنگار قدس برگزیده جشنواره مطبوعات شد

ایسنا: رئیس دانشگاه تهران از راه اندازی شهر دانش بین المللی در پردیس کیش 
این دانشگاه خبر داد.  محمود نیلی احمدآبادی با اشاره به فقدان تکنولوژی های 
مولد و خوداتکا در کشــور، علت اصلی این امر را دانش بنیان نبودن صنایع کشور 
دانســت و مهم ترین راهکار مقابله با این مشــکل را نیز توسعه پارک های علم و 
فناوری و شرکت های دانش بنیان عنوان کرد.  وی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به ارتباط مستمر و سازنده با دانش آموختگان خود، ابراز داشت: دانشگاه 

تهران برنامه جامع و کاملی برای ایجاد یک دانشگاه پیشرفته و کارآفرین دارد.

راه اندازی شهر دانش بین المللی در پردیس کیش 

روابط عمومي دانشگاه بين المللي امام رضا)ع(: رضا روستاآزاد در نشست 
 »بررســي نقش نظام علم و فناوري در پیشــرفت« که در دانشگاه بین المللي 
امام رضا)ع( برگزار شد، عنوان کرد: در رصدي که ما از دانشگاه ها داشته ایم، آن ها 
در یک حیرت و سرگرداني به سر مي برند. دانشگاه هاي ما برخالف دانشگاه هاي 
اســتکبار، در زمینه فناوري فعال نیستند. در ادامه این مناظره کامران دانشجو، 
وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوري، گفت: هدف گیري آموزش عالي ما مشخص 

نیست و موضوعات اصلي ما فرعي شده اند. 

هدف گذاری دانشگاه ها مشخص نیست 

بازمانده های مدیریت قبلی هنوز فعالند

دانشگاه آزاد، ستاد انتخاباتی شده است

فارس: امروز دیگر نقش دانشگاه آزاد در حمایت از سران فتنه در انتخابات سال 88 بر کسی پوشیده نیست 
ولی آن روزها این حمایت انکار می شد تا اینکه اسنادی در رسانه ها منتشر شد.

بازخوانی این مســائل برای این است که این نگرانی وجود دارد که دانشگاه آزاد یک بار دیگر اموال مردم و 
دانشجویان را صرف اهداف انتخاباتی برای یک کاندیدای خاص کند که البته با تغییراتی که در این دانشگاه با روی کار 
آمدن علی اکبر والیتی به عنوان رئیس هیئت امنا و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد و برکناری میرزاده ایجاد شد انتظار می رفت 
دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم ولی بازمانده هایی منتصب رئیس قبلی هنوز اقدامات خود را در سایه ادامه می دهند. یکی 
از این افراد » حسن نمازی« است فردی که مدیریت اداره کل تشکل های سیاسی و اسالمی دانشگاه آزاد را بر عهده دارد.

حسن نمازی متولد سال 1354 قبل از آن جوانترین نماینده در دوره چهارم مجلس خبرگان بود و عضوی که با استعفای 
خود در آن دوره بسیار خبرساز شد. بعد از آن برای پنجمین دوره انتخابات خبرگان ثبت نام کرد که صالحیتش توسط 
شورای نگهبان تایید نشد. وی اکنون مشاور حسن روحانی در امور روحانیت و رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت نیز 
هست. نماینده یکی از تشکل های بزرگ دانشجویی دانشگاه آزاد در این رابطه می گوید: شنیده شده که اداره کل تشکل های 
سیاسی دانشگاه آزاد یک عده از دانشجویان حامی دولت را از سراسر کشور دعوت کرده و با اسکان آنها در هتل فرهیختگان 

قصد دارد در روزهای آینده و در انتخابات ریاست جمهوری برنامه های خود را برای حمایت از حسن روحانی آغاز کنند.
وی ادامه می دهد: این روزها تشــکل های دانشجویی منتقد دولت از دبیرخانه اداره کل تشکل های سیاسی دانشگاه آزاد 
کنار گذاشته اند و برای برنامه های مختلف از آنها دعوت نمی شود در حالیکه تشکل های اصالح طلب دانشگاه فعالیت های 

گسترده ای را برای حمایت از حسن روحانی آغاز کرده اند.

خبر روز

گــزارش خبری

تأکيد بر پاسداشت ثروت ملی 
در جایزه کتاب دفاع مقدس 

 فرهنگ/ صباکریمی   نشســت خبــری هفدهمین دوره انتخاب 
بهترین کتاب دفاع مقدس با حضور محســن شــاه رضایی، سخنگوی 

انتخاب این جایزه ادبی، روز گذشته برگزار شد. 

شاه رضایی در ابتدای سخنان خود با اشاره به دوره های برپایی این جایزه 
ادبی، عنوان کرد: انتخاب بهترین کتاب ســال دفاع مقدس تاکنون 16 
دوره خود را پشــت سر گذاشته است و هفدهمین دوره آن نیز در سال 
جاری برگزار خواهد شد. دوره های قبلی بیشتر به صورت دوساالنه برگزار 
شــده و البته در میان آن ها دوره هایی هم بوده که بیش از دوســاالنه 
باشــند. عالوه بر آن نیز جایزه ربع قرن کتاب دفاع مقدس در سال 88 
و 2 دوره انتخاب کتاب ســال دفاع مقدس را به صورت اختصاصی و با 
موضوع کــودک و نوجوان برگزار کرده ایم.  وی در ادامه افزود: مجموعاً 
در ایــن دوره ها بیش از 8 هزار عنوان کتاب مورد داوری قرار گرفت. در 
کنار این، باید به 6۰۰ عنوان کتاب کودک در آن 2 دوره و 6 هزار عنوان 
کتاب در داوری جایزه ربع قرن هم اشــاره کرد وآن ها را نیز به این آمار 
افزود. در هفدهمین دوره نیز برنامه و برآورد ما این بوده است که بیش 
از 2 هزار عنوان کتاب به دبیرخانه این جایزه برســد.  شاه رضایی تأکید 
کرد: در این دوره از مراســم انتخاب بهترین کتاب ســال دفاع مقدس، 
12 گروه داوری در بخش های زندگی نامه دفاع مقدس، پژوهش نظامی 
 و حقوقی و امنیتی، مستندنگاری، داســتان، خاطره، شعر و نثر ادبی، 
هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، پژوهش ادبی، کودک و نوجوان و 
تاریخ شفاهی آثار را داوری خواهند کرد و عالوه بر این یک گروه هم برای 
انتخاب ناشر و خادم دفاع مقدس انتخاب شده است. اسامی  داوران هم 
مشــخص است ولی قرار شده تا پایان داوری از ذکر نام آن ها خودداری 
کنیم و پس از این مرحله حتماً اسامی  داوران را در اختیار مخاطبان قرار 
خواهیم داد.  وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: بر اساس 
فراخوان منتشرشده، تا 15 خرداد به ناشران مهلت داده شد تا آثار خود 
در سال های 94 و 93 را برای داوری در اختیار ما قرار دهند. همچنین 
در ایام نمایشــگاه بین المللی کتاب نیز آثار الزم برای داوری بر اساس 

فهرست های موجود تهیه خواهند شد. 

 ثروتی به نام ارزش های دفاع مقدس 
شاه رضایی تأکید کرد: »پاسداشت ثروت ملی )ارزش ها و آرمان های دفاع 
مقدس(« به عنوان شعار این دوره از جایزه سال انتخاب شده است که 
بــر مبنای بیانات مقام معظم رهبــری در زمینه دفاع مقدس که آن را 
ثروت ملی معرفی کرده اند، مورد تأکید قرار گرفته است. ما امیدواریم با 
شناختی که از این گنج و ثروت داریم، روز به روز غنی تر شویم. همچنین 
عالوه بر اینکه به ناشران درخواست دادیم تازه های نشر خود را برای ما 
ارسال کنند، با نهادهای مختلف مانند حوزه هنری، بنیاد حفظ آثار و... 
هم مکاتباتی در این راســتا صورت گرفته اســت.  وی در ادامه تصریح 
کرد: در کنار همه این ها، ما یک  شــورای سیاســت گذاری متشکل از 
فرهیختگان و ادیبان و کســانی که در حوزه مقاومت و ادبیات پایداری 
دســتی بر آتش دارند، تشکیل دادیم. این گروه با سیاست گذاری هایی 
که می کننــد، همه امور را رصد نموده و در هــر زمینه نظرات خود را 
اعمال می کنند. این گروه متشکل از دبیران دوره های قبل جایزه است 
و در کنــار آن، دبیرخانه جایزه نیز به صورت دایمی  از این پس فعالیت 
خواهد کرد.  ســخنگوی این جایزه ادبی گفت: توجه ویژه به نوقلمان و 
اختصاص بخش و نگاهی ویژه به آثار آن ها؛ توجه به آثاری که به صورت 
غیرحرفه ای در حوزه دفاع مقدس تألیف شده است؛ بخش ویژه با موضوع 
گروهک های ضدانقــالب؛ و بخش بین الملل با موضوع مدافعان حرم و 
بیداری اسالمی، سوریه، یمن و... از مهم ترین اتفاقات این دوره از جایزه 
اســت که امســال مورد توجه ما قرار گرفته است.  شاه رضایی در پایان 
سخنان خود از برپایی نشست های تحلیلی با موضوع ادبیات دفاع مقدس 
در ایام نمایشگاه کتاب خبر داد و گفت: 3 نشست تحت عناوین »بایدها 
و نبایدهــای ادبیات و دفاع مقدس«، »معرفی هفدهمین دوره انتخاب 
کتاب دفاع مقدس« و »مخاطب شناسی ادبیات دفاع مقدس« در دوران 

نمایشگاه در محل برپایی نمایشگاه کتاب برگزار خواهیم کرد. 

 فرهنگ/ زهره کهندل   این روزها بسیاری 
از ایرانیــان پای گیرنده هایشــان می نشــینند و 
مشتری پرو پاقرص برنامه های تبلیغاتی نامزدهای 
انتخابات هستند، برنامه هایی که بر اساس جدول 
طراحی شــده از سوی شورای نظارت کمیسیون 
بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تدوین 
شده اســت. نقطه اوج این برنامه ها، سه مناظره 
نامزدهاســت. مناظره اول اجتماعی، مناظره دوم 
سیاســی و مناظره ســوم با موضــوع اقتصادی، 
محورهایی اســت که برای برنامه سه عصر جمعه 
شــبکه یک صدا و ســیما طراحی شــده است 
و جایی بــرای مناظره درباره مســایل فرهنگی 
دیده نشده اســت. در گفت وگوهای ویژه خبری 
هم که نامزدهــای دوازدهمیــن دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری میهمــان آن هســتند عمده 
پرسشهای مجری بر پاشــنه مسایل اجتماعی و 
اقتصادی می چرخد و کمتر به مســئله فرهنگ 
و هنر توجه شــده اســت. آیا این بی توجهی به 
حوزه فرهنــگ و هنر در برنامه های تبلیغاتی که 
برای نامزدهای انتخاباتی در صدا و سیما طراحی 
شده اســت، باعث دلسردی اهالی فرهنگ و هنر 
نمی شود؟ با توجه به اینکه رئیس جمهور آینده، 
رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی و تعیین کننده 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان متولی امور 
فرهنگی کشور  اســت، الزم نیست که کاندیداها 
برنامه های فرهنگی و هنری خود را به مردم اعالم 

کنند؟  

 فکر می کنند اصحاب فرهنگ بیکارند!
اســماعیل امینی، شــاعر و صاحب نظر در حوزه 
فرهنگ درباره ضرورت توجه به موضوع فرهنگ 
در مناظرات و برنامه هــای تلویزیونی نامزدهای 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری به 
خبرنگار ما می گوید: اساس انقالب اسالمی  و بنیاد 
آن بر فرهنگ بنا شده است، نخستین اولویت در 
زمان پیروزی انقالب اسالمی، تحول فرهنگی بود 
ولی بعدها بــه دالیلی اولویت های دیگری مطرح 
شــد و مسئله فرهنگ به حاشــیه رفت.  او ادامه 
می دهــد: البته در اولین برنامه مناظره که پخش 

شد کاندیداها درباره مسایل اقتصادی و اجتماعی 
هم به درستی حرف نزدند و بیشتر فضای تهمت 
بود. با اینکه افراد بالغ و بزرگسال با هم گفت وگو 
می کردند اما انگار هواداران جوان پرســپولیس و 

استقالل دارند با هم دعوا می کنند.
  

 خدا را شکر که فرهنگ مبتذل نشد
امینی معتقد اســت: نه فقط صدا و ســیما بلکه 
آقایــان مدیر هم فکر می کنند که  مســئله ای از 
اقتصاد و سیاست مهمتر نیست. آنها فکر می کنند 
کسی که فیلم می سازد یا کتاب می نویسد از سر 
بیکاری این کار را می کند البته برخی از حوزه ها 
بویژه فیلم، پولساز است ولی شعر که حوزه بسیار 
ضعیفی هســت اصالً مورد توجه قرار نمی گیرد، 
حوزه هایی مورد توجه است که در آن پول باشد. 
او البته خوشــحال است که کاندیداها به مسایل 
فرهنگی نپرداختنــد چون آنچه در مناظره دیده 
بود جز تهمت و کنایه زنی، چیز دیگری نداشــت. 
این شاعر می گوید: خوشحالم که موضوع فرهنگ و 
هنر در مناظرات قرار داده نشد تا آلوده به دعواهای 

شخصی و حزبی نشود، خدا را شکر فرهنگ اینقدر 
مبتذل نشده که در این مباحث مطرح شود چون 
حوزه فرهنگ محترم تر از این اســت که وارد این 
دعواها شود. چندتا بچه مدرسه  ای با هم دعواشان 
شــوند این قدر به هم بی احترامی  نمی کنند که 
این آقایان که کارهای حساس مملکت به دست 

آنهاست اینقدر به هم بی احترامی  کردند.
به باور این فعال فرهنگی، کاندیداها به موضوعات 

حوزه فرهنگ و هنر نمی پردازند چون برایشــان 
اهمیت ندارد و همانقدر که مجبور شوند به مسئله 
فرهنــگ می پردازند چون در اولویت آخرشــان 
اســت. او توضیح می دهد: مثل کســی که وقتی 
پول دســتش می آید اول آن را صرف خرید خانه 
و ماشین می کند و ته سبدش اگر پولی باقی ماند 
با آن کتاب می خرد؛ همین اتفاق برای دولت ها هم 
افتاده است که اگر پولی ته سبدشان بماند آن را 

خرج فرهنگ، دانشگاه و کتاب می کنند. 

  اولویت مردم فرهنگ نیست
فرهاد تیمورزاده، ناشر و فعال فرهنگی هم در این 
باره معتقد است: وقتی شعارهای اقتصادی برای 
مردم و رأی دهندگان اهمیت بیشتری دارد جایی 
برای ارایه برنامه های فرهنگی توســط نامزدهای 
انتخابات نمی ماند.  او به خبرنگار ما می گوید: برد 
و باخت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به 
مسایل مالی و شــعارهای اقتصادی برمی گردد و 
قالب مردم به فرهنگ توجه نمی کنند، چقدر به 
کتاب اهمیت می دهند چقدر برایشان مهم است 

که از سیاســت های فرهنگی یک کاندیدا مطلع 
شــوند؟ تیمورزاده با اشــاره به نخستین مناظره 
انتخاباتی خاطرنشان می کند: وقتی از کاندیداها 
درباره راهکارهای رفع یک مشکل یا آسیب سؤال 
می شــد در پاسخ فقط شــعار می دادند که باید 
اینگونه بشود و آنگونه نشــود، هیچکدام راهکار 
مشخص و عملیاتی ارائه ندادند، مسایل کشور که 
با باید و نباید به نتیجه نمی رسد.  او ادامه می دهد: 
کاندیداها می دانند اگر شعارهای عوامفریبانه بدهند 
مردم خوششان می آید که نانی بر سفره شان بیاید، 
در واقع ما مردم سیاستمداران را مجبور کردیم که 

به سمت شعارهای پوپولیستی بروند.

  به ضرر همه است
او بــی توجهی به فرهنگ را به ضرر همه می داند 
و می گوید: اصحاب فرهنگ و هنر انتظار دارند که 
برنامه های فرهنگی نامزدها را بشوند زیرا ارتباط 
تنگاتنگی بین فرهنگ و فضای کسب و کار است 
در واقع  بازگشــت آرامش به فضای کسب و کار 

برای اصحاب فرهنگ بسیار اهمیت دارد.
تیمورزاده با اشاره به نبود آرامش در فضای کسب 
و کار فعــاالن فرهنگی، خاطرنشــان می کند: در 
حوزه نشر کتاب با مشــکالت زیادی مواجهیم و 
همواره مورد تهاجم سازمان هایی همچون تأمین 
اجتماعی، سازمان مالیات، شهرداری ها و تعزیرات 
قرار می گیریم، در واقع ناشران که کسب شان این 
اســت، بنگاه کســب و کار پرمخاطره ای را اداره 
می کنند.  به گفته این ناشر، نامزدهای دوازدهمین 
دوره انتخابــات ریاســت جمهوری بایــد برنامه 
فرهنگی مبســوطی را تدارک ببینند که مسائل 
فرهنگی را از جنبه های مختلف مد نظر قرار دهند.

من به عنوان یک عضو کوچک از جامعه فرهنگی 
کشــورمان، از تک تک کاندیداها انتظار دارم که 

برنامه روشنی در حوزه فرهنگ ارائه کنند.
او یــادآور می شــود: اگر فرهنــگ در برنامه های 
انتخابی هم مظلوم واقع شــده اســت، کاندیداها 
مقصر نیســتند چون مردم به نان مستقیم روی 
سفره شان اهمیت می دهند، اگرچه باز هم از نظر 

معیشتی در تنگنا هستند.

کارشناسان از یک غفلت بزرگ در مناظره های انتخاباتی می گویند

»فرهنگ« مظلوم  مناظـــره های انتخاباتی

آنچه می خوانید

درحالیکه رئیس جمهور، ریاست 
شــورای عالی انقالب فرهنگی را 
برعهــده دارد و وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی را به عنوان متولی 
امــر فرهنــگ انتخاب مــی کند، 
مطرح نشدن موضوع فرهنگ در 
جریان مناظره های انتخاباتی باعث 

شگفتی  است
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مهر:  رئیس سازمان 
اعــام  ســینمایی، 
کـرد که فعالیت های 
مــدرسه ملی سینما 
نســبت به گذشــته 
خواهــد  تغییراتــی 
داشت.  محمدمهدی 

حیدریان در گفت وگو با خبرنــگار »مهر« درباره 
برنامه هایــش برای مدرســه ملی ســینما گفت: 
مدرسه ملی سینما جزو اولین مکان هایی بود که 
من به آنجا ســر زدم و اتفاقــاً اولین جایی بود که 
برنامه آتی آن مشخص شد. این مدرسه تغییراتی 
نسبت به فعالیت های گذشته خود خواهد داشت 
اما به کارش با یک سمت و سوی مرتبط با سازمان 
سینمایی ادامه می دهد. به طور کلی، از نظر ما در 
سازمان سینمایی، بخش مستقل غیرمرتبط چیز 

اضافه ای است. 

تغییرات در مدرسه ملی سینما 
هنــر: ســـیدعلی 
ضیاء مجــری برنامه 
شــبکه  صبحگاهی 
یک، دیــروزدر حالی 
کــه »فرمول یک« را 
در فضای بـــاز و زیر 
باران اجـــرا می کرد، 

میزبان امیرحسین آرمان بازیگر بود. آرمان درباره 
اینکه چند سال پس از سینما وارد تلویزیون شده، 
اظهار کرد: تلویزیون بیننده و مخاطب بیشــتری 
دارد اما دوست داشتم اولین کاری که در این رسانه 
دارم، خیلی خوب باشد.  آرمان همچنین خبر داد: 
آهنگ جدیدی دارم که اگر مجوزش بیاید منتشر 
می شود، برای تیتراژ »فرمول یک« هم کاری آماده 
می کنیم که بعد از ماه مبارک رمضان با ترانه ای از 
احمد امیرخلیلی و تنظیم و آهنگسازی امیرعلی 

بهادری و صدای من پخش خواهد شد.

امیرحسین آرمان تیتراژ می خواند
خبرنگاران  باشگاه 
جوان: علـــی ژکان 
کارگــردان ســینما 
آخرین  به  اشــاره  با 
وضعیــت فیلــم »و 
حتی یــک کلمه هم 
این  گفــت:  نگفت« 

فیلم در مرحله مونتاژ قرار دارد و حدود سی درصد 
این بخش انجام شــده است. وی درباره حضور در 
جشــنواره فیلم فجر اظهار داشــت: ظاهراً با این 
وضعیت اکران که بســیار شلوغ است و فیلم های 
زیادی در صف اکران قرار دارد، چاره ای جز حضور 
در جشنواره فیلم فجر نداریم. ژکان در پاسخ به این 
ســؤال که آیا کیفیت کار تا به االن راضی کننده 
بــوده، بیان کرد: تا حدی که کار کردیم شــکل و 
شــمایل نهایی به خود نگرفته و تا تدوین از نیمه 
نگذرد، نمی توان در مورد کیفیت کار صحبت کرد.

چاره ای نداریم
مهر: سیامک اطلسی 
بازیگـــــر و دوبلــور 
درباره حضور خود در 
تلویزیونی  سریال های 
بیان کرد: من ســابقه 
ای از گذشته دارم که 
با کارگردانان خوب کار 

کرده ام و االن دیگر نمی توانم هر فیلمنامه یا همکاری 
در هر کاری را بپذیرم. بازیگر »پدرساالر« با اشاره به 
سریال جدید خود نیز توضیح داد: اکنون در سریالی 
به کارگردانی حســن هدایت با نــام »نزدیکی های 
بهشت« بازی می کنم که در خرم آباد تصویربرداری 
می شود. وی افزود: آخرین کاری که دوبله کردم به 
قبل از عید مربوط می شد و االن اصا خبری از دوبله 
نیست. به هر حال بودجه ای وجود ندارد و فیلمی هم 
وارد نمی شود بیشتر هم فیلم  ها و سریال های چینی 

و کره ای و ژاپنی دوبله می کنیم.

خبری از دوبله نیست 

چهره - خبر

گزارش خبری

و در این نزدیکی

کارگردان در نشست نقد و بررسی فیلم: 
»مفت آباد« ژانر مشخصی ندارد 

هنر: در ادامه نشســت های فیلم های اکران شــده در گروه هنر و تجربه، 
عصر روز شــنبه گذشته جلسه نقد و بررســی فیلم »مفت آباد« با حضور 
پژمان  تیمورتاش )کارگردان(، سام سلیمانی )فیلمبردار(، حنیف سروری 
)تهیه کننده( و ســجاد افشاریان )بازیگر( در محل سینما هویزه مشهد به 
برگزار شــد.  در ابتدای جلسه پژمان تیمورتاش درباره ورودش به سینما 
گفت: من مثل خیلی های دیگر از بچگی به سینما عاقه داشتم. بعد هم با 
سینمای جوان تهران آشنا شدم و آنجا در کاس های استادان خیلی خوبی 
مثل شهرام مکری و پیام عزیزی شرکت کردم. بعد از آن چند فیلم کوتاه 
و مستند ساختم و موفقیت هایی هم داشتم اما هیچ کدام از فیلم های کوتاه 
نتوانســت مرا اقناع کند.  وی ادامه داد: ورودم به سینما نگاهم به زندگی 
را تغییر داد و همین مسئله باعث شد که وضعیت ماجرا و شخصیت ها در 

فیلمنامه ای که قرار بود بنویسم، به این شکل خودنمایی کردند. 

وی درباره فیلمبرداری در لوکیشــن بسته گفت: قاعدة ساختن فیلم اول 
این اســت که باید بتوانی بلندپروازی های خودت را کنار بگذاری؛ هرچند 
من همه ســعی خود را کردم که ایــن محدودیت ها را با فیلمنامه جبران 
کنیم. عاوه بر این، در دکوپاژ هم سعی کردم هیچ کار پیچیده ای نکنم و 
البته اکثر فیلمبردارها خیلی با این روش موافقت نمی کنند چون به صورت 
طبیعی دوســت دارند دیده شوند. ولی فیلمبردار من در این زمینه بسیار 

همکاری کرد. 

 حضور بازیگران تئاتر در سینما 
وی درباره انتخاب بازیگران این فیلم گفت: در این فیلم تداوِم حس خیلی 
مهم بود. برای همین من سراغ بازیگران تئاتر رفتم. چون به نظرم کسی که 
یک نمایشنامه را 30 شب حدود 2 ساعت اجرا می کند، توانایی خاصی دارد. 
دلم می خواست در این کار مخاطب هیچ پیش فرضی از بازیگری که می بیند 
نداشته باشد و در جریان قصه با او آشنا شود. مثاً شخصیت »ایرج« خیلی 
روی مرز حرکت می کند، از اول فیلم خیلی عصبانی است ولی در آخر چهره 
دیگری از او می بینیم. او آرام آرام پیش رفت و دیدید که صحنه های پایانی 
فیلم به همین دلیل خیلی خوب از آب درآمده است. همچنین شخصیتی 
که بــرزو ارجمند در این فیلم آن را بازی کرد، به گونه ای بود که کســی 
نمی توانست پایان کار را حدس بزند و بیشتر یک شخصیت خاکستری بود. 

 من تحلیلی از آنچه در جامعه رخ می دهد، ندارم 
تیمورتاش در پاســخ به این سؤال که این فیلم چه ژانری دارد و چرا »ژانر 
نکبت« در این چند ســاله در ســینمای ایران زیاد شده است، گفت: من 
تحلیلی از آنچه در جامعه می گذرد، ندارم و فقط شرایط را نشان می دهم 
و می گویم که این اتفاقات در حال رخ دادن اســت. تازه، این سر سوزنی از 
اتفاقات و فجایعی اســت که در جامعه ما در حال رخ دادن است. هر چند 
میلی ندارم از این واژه اســتفاده کنم اما این یک جور واقع بینی است زیرا 
بــه نظرم اگر کمی دقت کنیم، می بینیم که ایــن آدم ها دقیقاً اطراف ما 
زندگی می کنند. درباره بخش اول سؤالتان هم نمی توانم بگویم که فیلم ژانر 

مشخصی دارد چون ملغمه ای از همه ژانرها بود و واقعیت است. 

 فیلمنامه انگیزه اصلی ام بود 
در ادامه، سجاد افشاریان در مورد ویژگی های نقشش در این کار گفت: یکی 
از ویژگی هایی که باعث شد این فیلمنامه را با جان و دل قبول کنم و ایجاد 
انگیزه می کرد، فیلمنامه آقای تیمورتاش بود. چون شرایط ساخت هم واقعاً 

آنچنان خوب نبود ولی همه با انگیزه در این فیلم حاضر شدند. 
وی افزود: من خیلی زودتر از خیلی ها از ساخت این فیلم باخبر شدم. سعی 
کردم هنگام بازی ایده داشته باشم و آقای تیمورتاش هم در این باره بسیار 
منعطف بود. من همیشــه وقتی تئاتر کار می کنم، به دوستان و همکارانم 
می گویم شما باید به گونه ای بازی کنید که مخاطب به راحتی نتواند کسی 

را جایگزین شما کند.

 هنر/ تکتم بهاردوســت  کار ســاخت و 
تولید مستندهای سیاســی، اجتماعی و تاریخی 
چند ســالی اســت که در میان عاقه مندان به 
مستندســازی با افزایش چشمگیری روبه رو بوده 
اســت و به طور طبیعی دانشگاه ها بهترین مکان 
برای نمایش و البته تحلیل و بررســی محتوایی 
چنین تولیداتی محســوب می شوند. اما برخاف 
تصور رایج، این امکان نه تنها به راحتی زمینه بروز 
نداشته بلکه با موانع زیادی هم روبه رو شده است. 
مســتند »داد« یکی از این مستندهای اجتماعی 
است که روایت خود را از دل یک موقعیت تاریخی 
و بستر اجتماعی مشخص طرح می کند؛ فیلمی که 
با همه ویژگی هایی که دارد، با موانع زیادی برای 
اکران عمومی مواجه شــده است. به این انگیزه با 
حجت اهلل عدالت پناه، کارگردان جوان این مستند، 
به گفت وگو نشسته ایم که مشروح آن را می خوانید. 

 این فیلم برای اکران با ممانعت های زیادی 
مواجه شده است. چرا؟ 

این قضیه برای خود ما هم جای سؤال است، آن 
هم از طرف کسانی که شعار می دهند دهان ها را 
نبندید و قلم ها را نشکنید، در حالی که عماً به این 
شکل رفتار نکرده اند. »داد« مستندی است که نگاه 
مثبتی دارد؛ هرچند نگاه انتقادی به برخی مسائل 
از جمله اعتراضات صنفی در این فیلم مطرح شده 
است و ما این مسائل را به صورت سؤال، پیش روی 
قدرتمندان و سیاستمداران کشور مطرح کرده ایم 
که آن ها به جای پاسخگویی، سعی در پاک کردن 
صورت مســئله داشتند و حتی از اکران فیلم هم 
ممانعت کردند و می گویند این فیلم وحدت را بر 

هم می زند. ولی ما نگاه سیاسی نداشته ایم. 

 این فیلم با چه ایده و هدفی ساخته شد؟ 
به عنوان کسی که در این جامعه زندگی می کردم 
و پیگیر اخبار گوناگون در زمان های مختلف بودم، 
مرتباً این ســؤال برایم مطرح بود که این اتفاقات 
چرا رخ می دهد و سرانجامشــان چیست؟  اوایل 
سال 95 بود که از اعتصاب گسترده کامیون دارها 
در پایانه باربری بندرعباس مطلع شدم. بعد از آن 

خبری از تجمع خیلی وسیعی از اعتراضات صنفی 
پرستاران در اعتراض به اجرای طرح نظام سامت 
به دستم رسید. سپس اعتراضات مختلف صنفی 
کارگردانــان و... . درباره همگی جای ســؤال بود 
که چرا این اعتراض ها شــکل می گیرند و به چه 

سرانجامی می رسند. 
وقتی این تکه پازل ها را کنار هم گذاشتم، ناباورانه 
متوجه شــدم که نه تنها به این سؤال ها پاسخی 
داده نشد بلکه حتی با سردسته رانندگان معترض 
برخورد قهری و قضایی شــده اســت و ایشان را 
متهم کرده اند که علیه امنیــت ملی اقدام کرده 
اســت. پیگیر شدم که مگر این ها چه خواسته ای 

داشته اند. بعد از پیگیری های زیاد متوجه شدم که 
آن ها در سیستم حمل و نقل متوجه فساد و حتی 
قاچاق شده اند و رانندگان فقط خواسته بودند که 
مسئولین بیایند و جوابگوی این مسائل باشند که 
متأسفانه به جای این پاسخگویی، با آن ها برخورد 
شــده بود.  در اعتراضات صنفی پرستاران نیز به 
همین شکل برخورد شده بود و آن ها را تحت فشار 
گذاشــته بودند که چرا اعتراض می کنید. حتی 
در این راســتا از پاسخگویی به رسانه ها هم طفره 
رفته بودند.  در بحث کارگران »آق دره« هم تقریباً 
همین اتفاق افتاد و کلی کارگر در این رابطه اخراج 
شدند و این اعتراض کوچک به شاق و زندان های 

طوالنی منجر شــد. این مسائل برای من دردناک 
بود لذا سعی کردم بخشی از آن ها را در این فیلم 

روایت کنم. 

 جبهه گیری هــا در برابر مســتندهای 
اجتماعی و انتقادی برای چیست؟ 

متأســفانه همه این جبهه گیری ها به خاطر نگاه 
غلط مسئوالن امنیتی و اجرایی است. آن ها فکر 
می کنند اگر یک بحث جــدی انتقادی را مطرح 
کنیم، باعث خدشه دارشدن امنیت ملی می شود، 
در حالی که عکس این اتفاق می افتد. من هم در 
این فیلم مطرح کــرده ام که آنچه امنیت ملی را 
تأمین می کند، رضایتمندی مردم از حکومت است 
و زمانی که این رضایتمندی ها و دلبستگی ها در 
بین مردم از بین برود و این ســؤاالت ایجاد شود 
و مســئوالن پاســخی برای آن ها نداشته باشند، 
مردم نسبت به سرنوشت انقاب دلسرد می شوند 
و ایــن آغاز بحران اســت.  این نظام بر پایه مردم 
شکل گرفته و آن ها در همه مراحل حضور داشته 
و همیشــه از مسئوالن کشوری حمایت کرده اند. 
اتفاقاً وقتی از طرف مسئولین احساس مسئولیتی 
نشود، امنیت ملی خدشه دار می شود. من در این 
فیلم به قوه قضاییه هم نگاهی انتقادی داشته ام که 
چرا وارد مســائلی از قبیل حقوق های نجومی و... 
نمی شود و شمشیرش در این مواقع بران نیست. 

 مستندهای اجتماعی نگاه صریح و روشنی 
دارند. این نگاه عمالً سیاه نمایی نیست؟ 

این به نــوع پرداخت هنرمندی که خودش را در 
چارچوب نظام تعریف می کند، برمی گردد. کسی 
که می خواهد مچ مســئوالن را بگیرد و مسائل را 
برجســته کند، فرق دارد با آن کسی که مسئول 
اســت و باید این نگاه را دریابد. من فقط به دنبال 
پاسخ چند سؤال بودم نه سیاه نمایی.  یک سری 
هستند که از سر دلسوزی این کارها را می کنند و 
عده ای هم به دنبال تخریب هستند. این را می شود 
به وضوح در این فیلم درک کرد. اینکه ما به یک 
معضلــی نپردازیم و رویش ســرپوش بگذاریم و 
بگوییم چیزی نیست، نگاهی غلطی و آغاز انحراف 

اســت.  وقتی فضایی برای نیروهــای انقابی و 
رسانه های داخلی فراهم نشود که درد مردم را بیان 
کنند، مجال برای رسانه های بیگانه فراهم می شود 
و یک ســری نگاه ها را به سوی خودشان می برند. 
نگاه من در این فیلم به این شــکل بود. دلیل این 
قضایا هم آن است که ذهن ما سیاست زده است. 
نگاه ما چپ و راســتی نیســت، نگاه ما انقابی و 
غیرانقابی است. ما به دنبال این هستیم که گرهی 
از انقاب و کشور باز شــود و کشور به جلو برود 
ولی متأسفانه با این فیلم ها برخوردهای سلیقه ای 

می شود. 
ولــی به هر جهت من اگر نتوانــم این فیلم را در 
دانشــگاه اکران کنــم، در جای دیگــری اکران 
می کنم. حتی می خواهم بگویم که این ممانعت، 
باعث بازتاب های خبری بیشــتری شده و تبلیغ 
خیلی خوبی هم برای فیلم بوده اســت. من االن 

درخواست های زیادی برای اکران این فیلم دارم. 

 آیا »داد« ادامه خواهد داشت؟ 
تازه کارمان شــروع شده اســت. تهیه کننده فیلم، 
حامد بامروت نژاد که در ارتباط با تولید این مستند 
همکاری خیلی خوبی با من داشت، معتقد است با 
توجه به استقبالی که از این فیلم شد و با توجه به 
مسائل اصلی )بحث عدالت( که در این فیلم مطرح 
شــده اســت، اصاً ما می توانیم ژانر »داد« داشته 
باشــیم و این اتفاقاتی را که از دیدها پنهان است، 
می تواند توسط یک مستند دغدغه مند مورد توجه 
قــرار گیرد و گرهی از کار انقــاب باز کند.  »داد« 
ادامه خواهد داد و ما اجازه نمی دهیم که جلوی آن 
را بگیرند. ما »داد 2« را درباره مســائل فرهنگیان 
و مسئله صندوق بازنشستگان خواهیم ساخت. در 
حال حاضر هم مطالعات اولیه انجام شده ولی تولید 
آن بدین خاطر عقب افتاده که این شائبه که نگاه ما 
سیاسی و حزبی است، پایان بپذیرد. بعد از انتخابات 

برای ساخت »داد 2« دست به کار خواهیم شد. 

آنچه می خوانید

»داد 2« را دربـــــاره مســــائل 
فرهنگیــان و مســئله صنــدوق 
بازنشســتگان خواهیم ســاخت 
تولید این فیلم بدین خاطر عقب 
افتــاده که این شــائبه کــه نگاه 
ما سیاســی و حزبی اســت، پایان 
بپذیرد، برای همین ساخت فیلم 

بعد از انتخابات آغاز خواهد شد 

مهر: فرزاد طالبی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، در پاسخ 
به پرسشی مبنی بر نحوه فعالیت های احتمالی گروه ها و هنرمندان حوزه موسیقی 
در ستادهای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری و همچنین اجراهای صحنه ای در 
ایام منتهی به انتخابات، بیان کرد: هر اثر موسیقایی که بخواهد به مناسبت برگزاری 
انتخابات یا در حمایت از یک نامزد خاص منتشــر شود، باید مثل هر تک آهنگ 
دیگر از طریق روند قانونی مجوز رسمی خود را از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسامی دریافت کند.  وی درباره حوزه شهرستان ها نیز توضیح داد: از یک 
سال و نیم گذشته مجوز تمامی اجراهای صحنه ای موسیقِی کمتر از یک هزار و 
200 نفر به ادارات ارشــاد استان ها تفویض شده است. عبارت »صدور مجوز« هم 
به مجموعه برنامه هایی گفته می شــود که در آن، فروش بلیت اتفاق می افتد.  وی 
تصریح کرد: هیچ سیاستی مبنی بر اینکه در ایام منتهی به انتخابات نباید اجرای 
صحنه ای موســیقی برگزار شود، وجود ندارد. کما اینکه شما می بینید این روزها 
برنامه هایی برای اجراهای صحنه ای در شهرستان ها داریم و محدودیتی وجود ندارد.

موسیقی

موسیقی انتخاباتی
 باید مجوز بگیرد 

فارس: فلور نظری بازیگر ســریال »گســل« به کارگردانی علیرضا بذرافشان در 
گفت وگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس گفت: حدود 6 ماه است که 
از شــروع بازی ام در این سریال می گذرد و من نیز ایفاگر نقش لیا همسر معاون 

وزیر ) با بازی بیژن امکانیان( در این اثر هستم.
وی ادامه داد: لیا در اصل فعال اجتماعی است و فقط خانه دار نیست. او در کنار 
همسرش قرار گرفته است و به عنوان پشتیبان از موقعیت خود در جهت حل کردن 

مشکات مردم استفاده می کند.
وی گفت: این سریال کمدی موقعیت است. من و تمام بازیگرانی که در این سریال 
ایفای نقش می کنیم افرادی نیستیم که بخواهیم با دلقک بازی مردم را بخندانیم. 

همه ما افرادی جدی هستیم که در موقعیت هایی کمدی قرار می گیرند.
نظری درباره زمان پخش سریال نیز گفت:  در ابتدا قرار بود»گسل« در ماه رمضان 
پخش شود  اما منتفی شد و طبق آخرین خبری که شنیدم احتماالً مهرماه از شبکه 

سه سیما پخش می شود.

رادیو و تلویزیون

فلور نظری 
همسر معاون وزیر شد

ایسنا: علیرضــا داوودنژاد، کارگردان سینما، گفت: ما حتی نمی توانیم دولت های 
خودمان را قانع کنیم که نمایش غیرقانونی فیلم های ما را در زیرمجموعه های خود 
ممنوع کنند و برای اتوبوس و قطار و کشــتی و هواپیما حقوق نمایش خریداری 
کنند. شــما کجای دنیا سراغ دارید که هتل ها و بیمارستان ها اجازه داشته باشند 
مجانی فیلم  نشان بدهند و صاحبان فیلم ها امکان اعتراض و ممانعت نداشته باشند؟ 
سایت های اینترنتی رسمی داخل کشور فیلم های ما را برای فروش پهنای باند به 
حراج می گذارند و کاری از دست ما ساخته نیست. از همه عجیب تر و باورنکردنی تر 
اینکه ما حتی به آمار قطعی و دقیق مخاطب در ســالن های نمایش شــهرهای 
خودمان دسترسی نداریم. ما چرا نباید بتوانیم گیشه های فروش بلیت را در سراسر 
کشور به طور آناین نظارت کنیم و با دوربین های مداربسته شمار مخاطبان خود 
را در سالن کنترل کنیم؟ ریشه ای تر از همه این ها عقب افتادگی های سخت افزاری 
و نرم افزاری جهان دیداری شــنیداری ماست که پشتیبانی، تجهیز و بازآموزی و 

استانداردسازی می خواهد و کارهای انجام نشده و راه های نرفته زیادی دارد.

سینما

حتی نمی توانیم دولت 
خودمان را قانع کنیم 

یک مترجم و پژوهشگر تئاتر: 

پول داشته باشید می توانید تاالر وحدت را اجاره کنید 

ایلنا: غامحسین دولت آبادی، مترجم و پژوهشگر تئاتر، با بیان اینکه »در وضعیت کنونی تئاتر کشور، می توان 
جشنواره ها را با کنکور دانشگاه ها مقایسه کرد«، گفت: برای سیستمی که از اول درست تعریف نشده، کنکور 
قانون حتی نه چندان خوبی است که اجرا می شود و به نظر من باز عادالنه تر از چیزی است که امروز داریم. 

وی خاطرنشان کرد: مسئوالن تئاتر درصدد حذف جشنواره ها هستند زیرا می خواهند آن را از سر خود باز کنند و بسپارند 
به آنچه که به صورت جعلی اسمش را گذاشته اند تئاتر غیردولتی یا تئاتر خصوصی.  دولت آبادی با تأکید بر اینکه »تشکیات 
دولتی تئاتر باید روراست باشد«، گفت: تئاتر اعانه نمی خواهد بلکه کمک الزم دارد. کمک به راه انداختن تئاتر خصوصی به 
معنی کمک هزینه 5 میلیونی نیست. فکر می کنند باید پول بدهند به آن تئاتر و باید یک جوری زیر بال و پرش را بگیرند 
بیاید باال و بعد ولش کنند. در واقع مدیران آن تئاتر باید افراد خصوصی باشند اما مسئوالن دولتی، قضیه را اشتباه گرفته اند. 
دولت باید همچنان کمک هزینه را بدهد، فقط مدیرش نباید دولتی باشد و خصوصی بماند. او با بیان اینکه »با جریانی که 
راه انداختند دارند تئاتر را نابود می کنند«، گفت: به نظر من جشنواره ها با هر کیفیتی که اجرا شوند، کمک به حفظ حیات 
تئاتر هستند. حتی جشنواره تئاتر دانشگاهی که سال هاست تحت سیطره گروه خاصی قرار دارد، یا سوره و... . هر کدام از 

این ها خیلی خوب است. 
دولت آبادی ادامه داد: دوره ای که ما کار دانشجویی می کردیم کارهایمان در دانشگاه اجرا می شد یا نهایتاً در جشنواره تئاتر 
دانشجویی. به خودم اجازه نمی دادم که به جشنواره تئاتر فجر فکر کنم. االن همه این سلسله مراتب را از بین برده اند و یک 
بچه هم اگر پارتی خاصی داشته باشد یا پول بدهد می تواند تاالر وحدت را اجاره کند؛ یعنی با برنامه ای که چیدند، همة 
قوانین نانوشته و عرفی و سلسله مراتب را از بین بردند.  او یادآور شد: کسانی را می توانم نام ببرم که با این شرایط فعلی که 
آقایان رقم زدند نمی توانند کار کنند و دیگر در فضای تئاتر نیستند. شما امروز اسامی معدودی را می بینید که از این تئاتر 
به آن تئاتر می روند. عین همان وضعیتی که در سینما پیش آوردند و فقط تعداد محدودی کار می کنند. فقط برای عده ای 
خاص چیده اند و تئاترشان هم غیرجدی است. بازهم تأکید می کنم که در چنین شرایطی، به نظر من وجود جشنواره برای 
این تئاتر غیرحرفه ای مفید اســت؛ در تئاتری که دائما دارد از گوشــه و کنار و بودجه اش زده می شود و کوچک می شود، 

بچه های تئاتری با این شرایط اندک، و جشنواره ها خودشان را حفظ می کنند که کار کنند.

دیدگاه

هــنر

با حجت اهلل عدالت پناه، کارگردان مستندی که در دانشگاه ها بایکوت شد

»داد« ادامـــه خواهد داد

پدرم کوه بردباری بود
سعید بیابانکی

به مناسبت روز جانباز
دور تا دور حوض خانه ما

پوکه های گلوله گل داده است
پوکه های گلوله را آری

پدر از آسمان فرستاده است
عید آن سال، حوض خانه ما

گل نداد و گلوله باران شد
پدرم رفت و بعد هشت بهار
پوکه های گلوله گلدان شد

پدرم تکه تکه هرچه که داشت 
رفت همراه با عصاهایش

سال پنجاه و هفت چشمانش 
سال هفتاد و پنج پاهایش
پدرم کنج جانماز خودش 
بی نیاز از تمام خواهش ها 
سندی بود و بایگانی شد 
کنج بنیاد حفظ ارزش ها

روی این تخت رنگ و رو رفته 
پدرم کوه بردباری بود 
پدر مرد من به تنهایی

ادبیات پایداری بود
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خط حادثه

مرد عصبى روى همسرش اسيد پاشيد
خط قرمز - كاهانى مقدم: فرمانده 
انتظامى خراسان رضوى گفت: مرد 
جوانى در پى بروز يكسرى اختالفات 
خانوادگى، پس از پاشيدن اسيد روى 

همسرش، متوارى شد.
ســردار بهمن اميرى مقدم افزود: در 
اين حادثه كه ساعت 23 شب شنبه 
در شهر جغتاى رخ داد، مرد جوان به 

خانه پدر زنش رفته و با همسرش برسر طالق و جدايى از همديگر جر و بحث 
شــديدى  كردند اما چون زن حاضر به گرفتن طالق توافقى نبود، مرد جوان 
كه كنترلى بر اعصاب و رفتار خود نداشت تصميم عجوالنه اى گرفت و در اوج 

عصبانيت، مقدارى اسيد به روى او پاشيد و فرار كرد. 
رئيس پليس خراسان رضوى افزود: در پى اين حادثه شوهر عصبى متوارى شد 
و خانواده زن جوان بالفاصله او را به بيمارســتان وليعصر(عج) جغتاى منتقل 
كردند. اين زن در تحقيقات اوليه به مأموران پليس گفت كه همسرش به مواد 
مخدر اعتياد دارد و ســاكن تهران مى باشند و از 15 روز قبل به منزل پدرى 
خود در شهرســتان جغتاى آمده اســت. به گفته اين زن جوان، شوهرش كه 
پيش از اين نيز او را به اسيدپاشى تهديد كرده بود، ناگهان از اتاق بيرون رفته و 
در بازگشت مقدارى از اسيد را در حالى بر روى بدن زن جوان پاشيد كه او به 

حركات و رفتار شوهرش مشكوك شده و قصد داشت در اتاق را ببندد.
ســردار اميرى مقدم اضافه كــرد: زن جوان كه از ناحيه ســر و گردن دچار 
سوختگى شديد شده بود، تحت مراقبت  هاى پزشكى قرار گرفت و تحقيقات 

براى دستگيرى متهم فرارى و كشف زواياى پنهان اين پرونده ادامه دارد.

بنزين، جاِن زن مازندرانى را گرفت
خط قرمز: زن مازندرانى به علت اشــتباه در استفاده از بنزين به جاى آب جان 
خود را از دســت داد. به گزارش خبرنگار ما، بر اثر وقوع آتش سوزى در يكى از 
منازل قائم شــهر، زنى به علت شــدت جراحات وارده جان باخت. در پى كسب 
اين خبر از ســوى مركز فوريت هاى پليسى 110 شهرستان قائم شهر، مأموران 
كالنترى 13 شهرك يثرب سريعاً به محل حادثه عزيمت كردند. مأموران با حضور 
در محل حادثه در بررسى هاى اوليه دريافتند، زنى به نام «ب-ع» در منزلش در 
حال شست وشوى حياط بود كه به اشتباه ظرفى كه در آن بنزين بوده را بجاى 
آب كنار آب گرمكن ريخت كه باعث آتش گرفتن آبگرمكن شد. بر پايه اين خبر، 
با حضور عوامل آتش نشانى، آتش مهار شد و مصدوم حادثه كه دچار سوختگى 
شديد شده بود سريعاً به مركز درمانى منتقل شد. با توجه به تالش پزشكان براى 

نجات مصدوم، زن مصدوم به علت شدت جراحات وارده جان باخت.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

رمال مجازى در بهشهر دستگير شد
بهشــهر - خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى شهرستان 
بهشهر از دستگيرى زنى رمال كه از طريق شبكه هاى مجازى 

اقدام به كالهبردارى از شهروندان مى كرد، خبر داد.
به نقل از پايگاه اطالع رسانى پليس مازندران، سرهنگ ابراهيم 
شــجاعى در اين ارتباط گفت: مأموران انتظامى شهرستان 
بهشــهر در پى دريافت خبــرى مبنى بر كالهبــردارى از 
شهروندان با روش هاى دعانويسى، رمالى و فالگيرى از طريق 
شبكه هاى مجازى، موضوع در دستور كار مأموران انتظامى 
اين شهرستان قرار گرفت. وى افزود: با انجام تحقيقات پليسى 
و بررســى هاى همه جانبه متهم به نام «فاطمه» 38 ســاله 
شناســايى و با هماهنگى مرجع قضايى، مأموران وى را در 
عملياتى غافلگيرانه دستگير كردند. فرمانده انتظامى بهشهر 
اظهار داشت: متهم ضمن اعتراف به كالهبردارى از شهروندان 
از طريــق رمالى و فالگيرى در شــبكه هاى مجازى پس از 

تشكيل پرونده به مرجع قضايى معرفى شد.
سرهنگ شجاعى با اشــاره به اينكه كالهبرداران معموال با 
استفاده از شيوه هاى حيله گرانه در فضاهاى مجازى همواره 
به دنبال سودجويى هاى خود هستند، گفت: امروزه با توجه 
به اين كه بهترين مشــاوران مذهبى، خانواده و روانشناسى 
در جامعه ما در دســترس مى باشــند، ديگر زمان رمالى و 
پيشــگويى براى حل گرفتارى هاى مردم گذشــته است و 
كارشناسان امر مى توانند اين مشكالت را به خوبى حل كنند؛ 

اتفاقى كه هرگز در مراجعه به يك فالگير و رمال نمى افتد.

واژگونى خونين سرويس 
دختران دانش آموز  در دامغان

خط قرمز: مينى بوس حامل دانش آموزان دختر دبستانى در 
دامغان واژگون شد و 15 نفر مجروح شدند.  ساعت هفت و 
30 دقيقه صبح يك دستگاه مينى  بوس حامل دانش  آموزان 
دامغان واژگون شد. اين مينى بوس سرويس مدرسه دختران 
دبســتانى بود كه در ميدان زينبيه دامغان واژگون شد. بر 
اساس اعالم پليس راهنمايى و رانندگى شهرستان دامغان، بر 
اثر اين حادثه متأسفانه 15 نفر از دانش آموزان مصدوم شدند.

مرگ مرموز دختر تبريزى 
در وسط بلوار  

خط قرمز: دختر جوانى در فضاى سبز بلوار 29 بهمن تبريز 
به طور ناگهانى به كام مرگ فرو رفت. 

مركز اورژانس اســتان اعالم كرد: عصر روز گذشته به دنبال 
تمــاس مردمى با مركــز اورژانس تبريــز مبنى بر كاهش 
هوشــيارى دختر جوانى روبه روى در اصلى دانشگاه تبريز 

و در فضاى سبز، سريعاً عوامل اورژانس عازم محل شدند.
كارشناســان اعزامى اورژانس با توجه به اينكه دختر جوان 
20ســاله فوت كرده بود وى را تحت احياى قلبى ريوى به 
بيمارســتان امام رضا(ع) تبريز انتقال دادند ولى متأســفانه 
نتيجه بخش نبود و پزشك بيمارستان مرگ وى را تأييد كرد.

خط شهرستان ها

خط قرمز: پسر شيشه اى كه پدرش را با ضربات چاقو به 
قتل رسانده بود،خود را تسليم پليس كرد.

ســاعت 09:15  روز دوم ارديبهشت فوت مشكوك يك 

مرد  از بيمارســتان الغدير به كالنترى 136 فرجام اعالم 

شــد. برابر گزارش تيم پزشكى بيمارستان، فردى به نام 

عليرضا 56 ســاله  كه از ناحيه ســينه و پشــت سر، به 

علت اصابت ضربات جســم تيز مجروح و توسط اعضاى 

خانواده اش به بيمارستان منتقل شده بود، با وجود انجام 

اقدامات درمانى و به علت شدت جراحات، در بيمارستان 
فوت كرده است.

با تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل عمـــد» و به 

دستور بازپرس شعبه دوم دادســراى ناحيه 27 تهران، 

پرونده براى رســيدگى در اختيــار اداره دهم ويژه قتل 
پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 

همسر مقتول در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: من با پسر 

كوچكم  خواب بوديم كه ناگهان از طبقه اول سر و صداى 

درگيرى شنيديم. پسرم را صدا كردم كه به  باال برويم كه 

ديدم پســر بزرگترم به نام رضا  23 ساله  خانه نيست و 
شوهرم روى پتويش خونى افتاده است. 

پســر كوچكتر مقتول  هم با تأييد اظهارات مادرش به 

كارآگاهان گفت:به همراه مادرم در طبقه پائين ( همكف) 

خواب بوديم ؛ از ســر و صداى درگيرى پدر و برادرم، از 

خواب بيدار شــديم ؛ رفتيم بــه طبقه ى باال كه ديديم 

پدرم خــون آلود، بر روى پتويش افتاده و برادرم از خانه 

فرار كرده است.

 همزمان با آغاز تحقيقات براى دســتگيرى رضا كه پس 

از ارتكاب جنايت از محل متوارى شده بود، كارآگاهان با 

ارايه مشاوره و آموزش هاى الزم پليسى، از اعضاى خانواده 

مقتول درخواســت همكارى كردند تا در صورت امكان 
نسبت به معرفى رضا به پليس آگاهى اقدام كنند.

در ساعت 7 صبح ديروز رضا به همراه برادر كوچك خود و 

دامادشان به اداره دهم پليس آگاهى تهران بزرگ مراجعه 
و خودش را تسليم كرد.

رضــا در خصوص درگيــرى منجر به قتــل پدرش به 

كارآگاهان گفت: مدت دو سال است كه به مصرف شيشه 

اعتياد دارم. روز حادثه، در حال كشيدن شيشه بودم كه 

ناگهان پدرم باالى سرم آمد.ابتدا با صحبت قصد نصيحت 

مرا داشت اما من بدون توجه به حرف هايش، كار خودم را 

مى كردم و همين موضوع باعث درگيرى لفظى من و پدرم 

شد. ناگهان پدرم در حالى كه بسيار عصبانى شده بود، با 

يك چاقو به ســمت من آمد؛ پس از گرفتن چاقو، چند 

ضربه به سمت او پرتاب كردم. زمانى كه پدرم روى زمين 

افتاد، من نيز از شدت ترس از خانه خارج شده و بالفاصله 

براى مخفى شدن، نزد دوستانم رفتم تا نهايتا امروز خودم 
را به پليس معرفى كردم. 

ســرهنگ كارآگاه حميد مكرم، معــاون مبارزه با جرايم 

جنايى پليس آگاهى تهران بزرگ گفت: با توجه به اعتراف 

صادر و متهم براى انجام تحقيقات تكميلى در اختيار اداره صريح متهم، قرار بازداشــت موقت از سوى مقام  قضايى 
دهم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفته است.

پدركشى پسر شيشه اى با ضربات چاقو

خط قرمز: پدر خانواده 2 ساِل تمام به همه گفته بود پسرش 
جوانى نخبه است كه براى تحصيل در رشته پزشكى به شيراز 
رفته است اما وقتى جسد اين مرد در حياط خانه شان كشف 
شــد معلوم شد پسر جوان تمام اين مدت در خانه بوده و با 

كمك مادرش نقشه قتل پدر را طراحى و اجرا كرده است. 
اولين روز شــهريور ماه سال 94 پسر جوانى با پليس تماس 
گرفت و گفت كه پدرش در خانه شــان واقع در جنوب شرق 

تهران به قتل رسيده است. 
زمانى كه كارآگاهان به محل حادثه رسيدند چند ساعت از 
مرگ مرد ميانسال مى گذشت. شواهد نشان مى داد او به دليل 
اصابت ضربه هايى مهلك به سرش جان باخته است. در اين 
شرايط جسد به پزشكى قانونى منتقل و تحقيقات در اين باره 

آغاز شد.
بررســى ها نشان مى داد پسر جوان و مادرش رابطه خوبى با 
پدر خانواده نداشــته اند و ممكن است در اين جنايت دست 
داشته باشند. به همين دليل آن ها تحت بازجويى قرار گرفتند 
و طولى نكشــيد كه پســر جوان اعتراف كرد با همدستى 
مادرش، پدر را به قتل رسانده است. همسر مقتول نيز وقتى 
فهميد پسرش همه   چيز را بازگو كرده به طراحى نقشه قتل 

همسرش اعتراف كرد.
پسر جوان در جريان تحقيقات گفت: پدر و مادرم 24سال با 

يكديگر زندگى كردند اما مادرم از پدرم راضى نبود. او 2سال 
بيكار و خانه نشــين بود و مادرم را اذيت مى كرد. مدتى قبل 
مــادرم گفت كه قصد دارد پدرم را به قتل برســاند و از من 
كمك خواست. من هم قبول كردم. روز حادثه مادرم قرار بود 

براى اجراى نقشه از يك قصاب چاقو بگيرد اما نشد.
با اين حال چند ســرنگ و مقدارى اســيد خريديم و به خانه 
برگشتيم. قرار بود وقتى پدرم در خواب است نقشه مان را اجرا و 
به او اسيد تزريق كنيم. حدود ساعت 5صبح بود كه مادرم بيدارم 
كرد و باالى ســر پدرم رفتيم. من با دمبل به سرش زدم. مادرم 
فكر مى كرد او هنوز زنده است. به همين دليل از من خواست به 

او آمپول هوا بزنم. من هم چند مرتبه اين كار را كردم.
در ادامه با هم صبحانه خورديم و با پليس تماس گرفتيم و 
سعى كرديم صحنه سازى  كنيم اما نشد. همسر مقتول نيز 
گفت: شــوهرم وانمود مى كرد پسرمان جوان نخبه اى است 
و در شــيراز  پزشــكى مى خواند. اما واقعيت اين بود كه در 
تمام اين مدت پسرمان در خانه بود. شوهرم با اين بهانه كه 
براى تحصيل پسرم نياز به كتاب هاى گران قيمت دارد از افراد 
مختلف پول مى گرفت و مدام طلبكارها در خانه مان بودند. 
من هم از اين اوضاع خســته شــدم و براى قتل او از پسرم 

كمك گرفتم. كمك گرفتم.سال با پسر جوان در جريان تحقيقات گفت: پدر و مادرم شــد معلوم شد پسر جوان تمام اين مدت در خانه بوده و با 

راز پسر نخبه اى كه در خانه پدرى زندانى بود



خط خبر

 حمله شرور سيرجانى 
به ماشين آتش نشانى 

پســر  قرمز:  خــط 
ســركش يك خانواده 
در ســيرجان خانــه 
خانواده خود را به آتش 
كشــاند و ســپس به 
خودروى آتش نشانان 

حمله كرد. 
به دنبال آتش سوزى 
عمدى كه در خانه اى 
در خيابــان ميرزارضا 
ســيرجان بــه وقوع 

پيوست، خسارات زيادى به خودروى آتش نشانى وارد شد.
بنابر اين گزارش پسر خانواده به دنبال اختالف با والدين خود خانه را آتش زده 
و هنگامى كه خودروى سازمان آتش نشانى سيرجان قصد اطفاى حريق داشت 

به آن حمله و به وسيله آجر خودرو را تخريب كرد.
قاضى نيك ورز دادستان سيرجان كه در جريان موضوع قرار گرفته بود دستور 

دستگيرى فرد مورد اشاره را صادر كرد.
ســاعاتى پس از اين اتفاق فرد مورد اشاره توســط پليس در يك قهوه خانه 

دستگير شد.

دستگيرى متهمان كالهبردارى ميلياردى 
در بانك ملى

خط قرمز: دادســتان عمومى و انقالب كــرج گفت: متهمان به كالهبردارى 
به مبلغ پنج ميليارد و 400 ميليون تومان در يكى از شــعب بانك ملى كرج 

دستگير شدند.
حاجى رضا شــاكرمى افزود: طبق گزارش و شكايت بانك ملى كرج مبنى بر 
انجام اين كالهبردارى، موضوع در دستور كار دادسراى عمومى و انقالب كرج 

قرار گرفت و همچنان در حال رسيدگى است.
وى اضافه كرد: در اين ارتباط پنج نفر دســتگير و پس از انجام تحقيقات 
الزم 2 نفر از متهمان همچنان در بازداشــت هستند و بقيه با توديع وثيقه 

آزاد شده اند.
وى با اعالم اينكه متهمان با اســتفاده از كارت هــاى مرابحه و جعل امضاى 
مشــتريان بانك اقدام به كالهبردارى كرده اند افزود: تمامى حساب هايى كه 
وجوه كالهبردارى شده به آن واريز شده است، مسدود شده و روند وصول مبالغ 

كالهبردارى شده به حساب بانك ملى در حال انجام است.
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ترياك هاى پفكى 
به بازار نرسيد

خط قرمز: مأموران پليس مبارزه با موادمخدر خراسان 
رضوى در دو عمليات جداگانه طى دو روز گذشته 85 
كيلوگرم ترياك را از دو دســتگاه تريلى كشف و ضبط 

كردند.
رئيس پليس مبارزه با موادمخدر خراســان رضوى در 
اين باره به خبرنگار ما گفت: با كســب خبرى مبنى بر 
ورود محموله موادافيونى با يك دستگاه تريلى در حوزه 
استحفاظى استان، تيمى از مأموران اين يگان وارد عمل 

شد. 
وى افزود: تيم عمليات ويژه پليس مبارزه با موادمخدر 
با يك سرى تحقيقات پليسى سرانجام خودروى حامل 
مواد را در محور باغچه- مشــهد شناسايى و با عاليم 

هشدار دهنده متوقف كردند.
ســرهنگ صفدرى تصريح كرد: مأموران پس از انتقال 
خــودرو به مقر انتظامــى، در بازرســى دقيق آن 57 
كيلوگرم ترياك كه به طرزى بســيار ماهرانه در بدنه 

خودرو جاسازى شده بود را كشف كردند.
صبح روز شنبه يكى از تيم هاى گشت پليس مبارزه با 
موادمخدر اين شهر هنگام كنترل خودروهاى عبورى 
در محور قاين به گناباد، به يك دستگاه تريلى حامل 
پفك كه از زاهدان به مقصد مشــهد در حركت بود، 

مظنون شدند.
وى افزود: مأموران پس از هدايت خودرو به مقر انتظامى، 
در بازرسى دقيق بار خودرو 28 كيلوگرم ترياك كه به 

طرز ماهرانه اى جاساز شده بود را كشف كردند.

قاتل فرارى گنبدى 
پس از 4 سال دستگير شد

ايرنا: فرمانده انتظامى گنبدكاووس از دستگيرى قاتل 
فــرارى كه به جرم قتل يكى از جوانان روســتايى اين 
شهرستان چهار سال تحت تعقيب بود، توسط مأموران 

پليس آگاهى خبر داد.
ســرهنگ محمود على فر گفت: اين قاتل فرارى كه 
با هويت جعلى در يكى از استان هاى كشور به اتهام 
زورگيرى دســتگير و روانه زندان شــده بود، توسط 
مأموران آگاهى شناســايى و به گنبدكاووس منتقل 

شد.
وى افزود: اين قاتل فرارى، چهار ســال پيش در يكى 
از روستاهاى حومه گنبدكاووس با ضربات چاقو اقدام 
به قتل يكى از جوانان روســتا كرده و از محل متوارى 

شده بود.
سرهنگ على فر به هويت قاتل و مقتول اشاره نكرد اما 
گفت: هم اكنون قاتــل فرارى با حكم مقام قضايى در 
اداره زندان گنبدكاووس به سر مى برد تا مراحل قانونى 

پرونده وى انجام شود.

خط عبرت
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خط قرمز: معامله فروش عتيقه در جنوب 
تهران با ســناريوى مرگبار پايان گرفت و 
قاتل پس 13 روز ســكوت لب به اعتراف 
گشــود.تحقيقات از متهم همچنان ادامه 
دارد.  ساعت 20:30 شــامگاه فروردين ماه 
امســال، از طريق مركز فوريت هاى پليسى 
110 كشف جسدى در كمربندى اسالمشهر 
- واوان به كالنترى 170 كهريزك اعالم شد . 
با حضــور مأموريــن در محــل و انجام 
بررسى هاى اوليه مشخص شد جسد متعلق 
به مردى حدودا 45 است كه با دست و پاى 
بسته، داخل يك 206 سفيد رنگ قرار داده 

شده است.
با تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع «قتل 
عمـــد» و به دســتور رئيس شعبه 101 
دادگاه عمومى و انقالب كهريزك، پرونده 
جهت رسيدگى در اختيار اداره دهم ويژه 
قتل پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت . 
كارآگاهــان اداره دهم پــس از حضور در 
محل كشــف جســد به جســت وجوى 
دقيــق محتويــات لباس هــاى مقتول و 
خودرو پرداختند تا شايد با كشف مدارك 
شناسايى، موفق به شناسايى هويت جسد 
شــوند اما هيچگونه مدارك شناسايى و ... 
از داخل خودرو و لباس هاى مقتول كشف 
نشد؛ در ادامه و با شناسايى مالك خودرو 
206، كارآگاهان موفق به شناسايى مالك 

خودرو به نام «قاسم» (46 ساله) شدند . 
بــا شناســايى محل ســكونت قاســم و 
خانواده اش در منطقه فرمانيه، كارآگاهان 
اطالع پيدا كردند كه قاسم از صبح همان 
روز كشف جســد از خانه خارج و از بعداز 
ظهر ديگر پاســخگوى تماس هاى تلفنى 

اعضاى خانــواده اش نبوده اســت؛ نهايتاً 
همسر قاسم با مشاهده تصوير مقتول، وى را 
به عنوان همسرش مورد شناسايى قرار داد.  
كارآگاهــان اداره دهم پليــس آگاهى در 
ادامه ى تحقيقات اطــالع پيدا كردند كه 
مقتول در زمينه خريد و فروش عتيقه جات 
فعاليت داشته و جوانى به نام «مهدى.ك» 

(متولد1373) نيز با وى فعاليت دارد . 
با شناســايى «مهــدى» در منطقه قوچ 
حصار، تحقيقات از وى به عنوان شخصى 
كه آخرين بار مقتول با او مشاهده شده در 
دســتور كار كارآگاهان قرار گرفت. مهدى 
در اظهارات اوليه عنوان داشــت: روز 21 
فروردين، مقتول به ســراغ من آمد و پس 
از گرفتن مبلغ 40 ميليون تومان به صورت 

دستى، ديگر از او اطالع ندارم. 
در شرايطى كه مهدى در چندين مرحله 
تحقيقات همچنان اظهارات قبلى خود را 
تكرار كرده بود، اما ســرانجام در ساعت 3 
ظهر 2 ارديبهشت ماه لب به اعتراف گشود 

و به ارتكاب جنايت اعتراف كرد . 
*اعترافات متهم 

«مهدى . ك» در اعترافاتش به كارآگاهان 
گفت: زمانى كه مقتول قصد انجام معامله 
عتيقه داشــت، من - به واسطه ورزشكار 
بــودن و داشــتن بدن قــوى و تنومند - 
هميشــه به عنوان باديگارد او را همراهى 
مى كردم تا اينكه يــك روز، مقتول مبلغ 
قابل توجهى را در يك معامله بدست آورد 
اما با اين وجود هيچ پولى به من پرداخت 
نكرد تا اينكه حتى چند روز بعد به سراغم 
آمــد و 40 ميليون تومــان نيز به صورت 
دســتى از من گرفت ؛ با گذشت چند روز 

از اين ماجرا، در حاليكه از اين رفتار مقتول 
بسيار ناراحت و عصبانى شده بودم، به دروغ 
به او عنوان داشتم كه معامله سنگينى را 
هماهنگ كرده ام و بــه اين بهانه مقتول 
را به منزل يكى از بســتگان نزديك خودم 
كه كليد خانه اش در اختيارم بود كشاندم 
و مدعى شــدم كه محل انجــام معامله، 
آنجاست ؛ داخل خانه، از مقتول درخواست 
سهم خود بابت معامله ى چندروز پيش را 
مطرح كردم اما او مدعى شد كه پولى ندارد 
در حاليكه من اطمينان داشــتم كه دروغ 
مى گويد. ديگر كنترل خودم را از دســت 
دادم؛ او را روى زمين انداختم و يك رشته 
طناب پالستيكى را به دور گردنش انداخته 
و از پشت سر اقدام به كشيدن طناب كردم؛ 

زمانى متوجه مرگ مقتول شدم كه ديگر 
نفس نمى كشيد؛ از بينى و دهانش خون 
آمده بود و ديگر تكان نمى خورد . بســيار 
ترسيده بودم؛ يك پتوى آبى رنگ برداشتم 
و جســد را پس از بستن دست و پا، داخل 
ماشــين 206 قرار داده و به محل كشف 

جسد منتقل كردم. 
ســرهنگ كارآگاه حميد مكــرم، معاون 
مبارزه با جرايم جنايى  پليس آگاهى تهران 
بــزرگ، با اعالم اين خبر گفت: با توجه به 
اعتراف صريح متهم بــه ارتكاب جنايت، 
قرار بازداشت موقت از سوى مقام محترم 
قضايى صادر و متهم جهت انجام تحقيقات 
تكميلــى در اختيــار اداره دهم ويژه قتل 

پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.

قتل دوست صميمى  بخاطر زيرخاكى هاى ميليونى

خط قرمز: مــرد معتادى كه با طرح نقشــه اى 
زيركانــه 1/5 ميليارد ريال بدليجات را از مغازه اى 
در مشهد دزديده بود، با تالش كارآگاهان در شهر 

اصفهان دستگير شد.
رئيس پليس آگاهى خراسان رضوى در تشريح 
چگونگى شناســايى و دســتگيرى اين متهم، 
به خبرنگار ما گفت: چنــد روز قبل با دريافت 
گزارش ســرقت از مغازه بدليجات فروشى در 
هسته مركزى شهر مشــهد، اكيپى از مأموران 
پايگاه ثامن آگاهى عهده دار رسيدگى به پرونده 

اين سرقت شدند.

سرهنگ حميد رزمخواه افزود: اين كارآگاهان 
در بررســى هاى دقيق محل سرقت و اظهارات 
مالك مغازه متوجه شــدند كه ســارق پس از 
ورود به داخل مغازه حدود يك ميليارد و 500 
ميليون ريال انواع بدليجات را به ســرقت برده 

است.
وى گفت: در ادامــه اين تحقيقات با اثربردارى از 
صحنه جرم و تحقيقات گسترده ميدانى، سرانجام 
متهم مورد نظر در اصفهان شناسايى و ردزنى شد 
كه در پى آن هماهنگى هاى قضايى انجام شــد و 
متهــم در عملياتى ضربتى با همكارى كارآگاهان 

اصفهان به دام افتاده و تمام بدليجات مسروقه نيز 
از ناحيه وى كشف شد. 

به گفته وى متهم پــس از انتقال به پايگاه ثامن 
آگاهى مشهد و بازجويى هاى انجام شده، اعتراف 
كرد كه در راســتاى اجراى نقشه سرقت، با مالك 
مغازه ارتباط برقرار كرده و طرح دوســتى ريخته 

است.
وى پــس از مدتى با جلب اعتماد مالك مغازه در 
فرصتى مناســب، كليدهاى مغــازه را ربوده و به 
دنبال آن نقشه سرقت را عملى كرده و به اصفهان 

گريخته است.

اعتماد 
بى جا 

زمينه ساز 
سرقت 

 1/5
ميلياردى 

شد



هفته پایانی لیگ دسته اول فوتبال کشور

سپیدرود ، گل گهر یا ملوان؛ پشت دروازه بهشت 
 فوتبال  حمیدرضا خداشناس  هفته سی  و چهارم 
و پایانی لیگ دســته اول فوتبال عصر امــروز و در حالی 
به طور همزمان از ســاعت 17 برگزار خواهد شد که تیم 
پارس جنوبی جم هفته گذشته توانست با پیروزی مقابل 

استقالل اهواز به مقام قهرمانی این مسابقات دست یابد و 
به عنوان اولین تیم جواز صعود به لیگ برتر را کسب کند. 
از بین سه تیم سپیدرود رشت ، گل گهر سیرجان و ملوان 
بندر انزلی نیز یک تیم کماکان شانس صعود به لیگ برتر 
را دارد که بــا برگزاری بازی های امــروز مطمئنا تکلیف 
دیگر تیم خوشــبخت این فصل لیگ آزادگان مشــخص 
خواهد شــد. در انتهای جدول نیز تیم های فجرسپاسی، 
خیبر خرم آباد و ایرانجوان بوشــهر برای فرار از سقوط به 
لیگ دسته دوم می جنگند. نگاهی داریم به حساس ترین 

بازی های لیگ یک در ایستگاه پایانی .

* سپیدرود رشت - نساجی قائمشهر
حســاس ترین جدال این هفته بدون شــک در ورزشگاه 
شهید عضدی شهر رشت و باقضاوت داور بین المللی فوتبال 
کشورمان یعنی علیرضا فغانی برگزار خواهد شد . سپید رود 

رشت امروز در حالی در حضور طرفداران پر شورش میزبان 
نساجی قائمشهر است که با شکست این تیم می تواند بعد 
از 50 سال صعود به لیگ برتر را جشن بگیرد. شاگردان علی 
نظرمحمدی که در دیدارهای خانگی آمــار فو ق العاده ای 
داشــته اند و حدود دو ســال اســت که در ورزشگاه شهید 
عضدی شکستی نداشته اند امیدوار هستند که با شکست 
رقیب دیرینه خود لیگ برتری شوند . نساجی نیز که امتیاز 
این بازی هیچ تاثیری در جایگاه دهم این تیم ندارد شاید فقط 
با انگیزه شکست نخوردن در دربی مازندران - گیالن در این 

بازی حاضر می شود . 

* فوالدیزد - گل گهر سیرجان 
فوالد در حالی امروز میزبان شــاگردان بگوویچ است که 
هفته پیش سقوطش به لیگ دســته دوم مشخص شد و 
در این بازی خانگی فقط برای اعاده حیثیت و به احتمال 

زیاد فوتبال پاک به میدان خواهد رفت . اما گل گهر که در 
رده سوم جدول قرار دارد امیدواراست تا سپیدرود نتواند 
مقابل نساجی به پیروزی برسد و با پیروزی احتمالی که 
مقابل فوالد بدســت می آورد جواز صعود به لیگ برتر را 

بدست آورد. 
* نفت مسجدسلیمان - ملوان بندرانزلی

اما نفت مســجد ســلیمان در حالی از قوهای سپید انزلی 
پذیرائی می کند که بر خالف ملوان این بازی هیچ حساسیتی 
برای آن ها ندارد وشاید فقط قرار گرفتن مقابل یکی از شانس 
های صعود و اینکه نگاه خیلی ها به این بازی و ورزشگاه شهید 

بهنام محمدی مسجد سلیمان است انگیزه آن ها را برای این 
بازی زیاد می کند. برخالف نفت این بازی برای ملوانی ها از 
حساسیت فراوانی برخوردار اســت. این تیم اگر بتواند سه 
امتیاز این دیدار خارج از خانه را به دست بیاورد می تواند در 
صورت نتیجه نگرفتن تیم های گل گهر و سپیدرود به عنوان 

دومین تیم راهی لیگ برتر شود.
* آلومینیوم اراک - فجرسپاسی شیراز

شاگردان شاغالم پیروانی در آخرین شانس شان برای بقا در 
لیگ یک میهمان تیم بحران زده آلومینیوم اراک هستند که 
در هفته گذشته حاشیه های زیادی از شایعه انحالل باشگاه 
گرفته تا تعطیلی تمرینات را پشت سرگذاشت و این حواشی 
امید فجر را برای پیروزی در این دیدار زیاد می کند هر چند 
فجر عالوه بر کسب هر سه امتیاز این بازی باید امیدوار باشد 
تا خونه به خونه بابل بتواند خیبر خرم آباد دیگر تیم در خطر 

سقوط را شکست دهد. 
* راه آهن تهران - ایرانجوان بوشهر

بی تردید چشــم امید فجر و خیبر در این دیدار به این تیم 
تهرانی است ؛ چرا که تنها با پیروزی راه آهن آنها شانس بقا 
پیدا می کنند .اما ایرانجوان قطعا با یک تســاوی می تواند 
بقای خود در لیــگ را تضمین کند زیــرا در دیدار رو در رو 
با فجرسپاسی شــرایط بهتری نســبت به حریف دارد و در 
صورتی که امتیازات دو تیم در پایان لیگ مساوی باشد، این 
تیم ایرانجوان است که در لیگ دسته اول باقی خواهد ماند. 
به این ترتیب بوشهری ها برای بقا فقط دنبال یک امتیاز در 

این دیدار هستند.

*برنامه  هفته پایانی لیگ دسته یک کشور
پارس جنوبی جم  - بادران تهران 

خونه به خونه  - خیبر خرم آباد 
آلومینیوم اراک  - فجر سپاسی 
فوالد یزد  - گل گهرسیرجان 

سپیدرود رشت  - نساجی مازندران 
نفت  م.سلیمان  - ملوان 

اکسین البرز  - مس کرمان 
مس رفسنجان  - استقالل اهواز ) به دلیل انصراف استقالل 

لغو شد (
راه آهن  - ایرانجوان بوشهر 

پاداش یک میلیاردی شورای شهر 
رشت برای سپیدرود

ورزش سه: محمدعلی رفیعی عضو شورای شــهر رشت گفت:  در 
تمرین سپیدرود حاضر شدیم و در رختکن به بازیکنان قول پاداش 
دادیم و به همین دلیل در صحن شــورای رشــت، دو فوریت طرح 
پاداش کمک یک میلیاردی به ســپیدرود در صورت صعود به لیگ 
برتر با امضای ده عضو از پانزده عضو شورای شهر رشت اعالم وصول 
گردید.رفیعی گفت: در این فصل شــهرداری رشت با انعقاد قرارداد 
840 میلیون تومانی اسپانسری پیراهن و کمک بالعوض یک میلیارد 
تومانی به سپیدرود بزرگترین حامی این باشگاه ریشه دار بوده است.

فصل برای مگویان به پایان رسید
ورزش: هرایر مگویان مدافع ارمنستانی استقالل که در فصل جاری 
به خصوص در نیم فصل دوم نتوانست انتظارات را در این تیم برآورده 
کند در جدال با پدیده تالش زیادی داشت تا بتواند مهره موثری برای 
استقالل باشــد ولی در آخرین دقیقه بازی از سوی داور کارت قرمز 
گرفت تا جدال هفته پایانی را از دســت داده و خداحافظی تلخی با 
این فصل پرفراز و نشیب داشته باشــد. اخراجی که می تواند زمینه 

خداحافظی همیشگی او با استقالل را نیز رقم بزند.

کریمی: سال آینده قطعا در نفت نیستم
ورزش: فیروز کریمی درباره ادامه حضورش در نفت گفت: خوشحالم 
که دینم را به تیم نفت و مردم آبادان ادا کردم  و این تیم در لیگ برتر 
ماندگار شد، اما در سال آینده در نفت آبادان نخواهم بود. کریمی در 
انتها گفت: سال آینده در فوتبال حضور خواهم داشت اما مطمئنا در 

نفت آبادان حضور نخواهم داشت.

ورود نهادهای امنیتی به اعتصاب 
بازیکنان پرسپولیس

قدس آنالین: برخی نهادهای نظارتی به دنبال شناسایی بازیکنانی 
هستند که سایرین را به اعتصاب در پرسپولیس تحریک کرده اند.یک 
منبع آگاه و نزدیک به باشگاه پرسپولیس از ورود نهادهای امنیتی به 
این ماجرا خبر داد و تاکید کرد که آنها به دنبال شناسایی عوامل این 
اعتصاب هستند که باعث شدند فضای ورزشگاه آزادی در دیدار برابر 

ذوب آهن ملتهب شود.

جلسه مسئوالن پرسپولیس در وزارت ورزش
سرخ ها 20 میلیارد از اسپانسر طلب دارند

قدس آنالین: مســئوالن باشــگاه پرســپولیس به همراه رئیس 
فدراســیون فوتبال به وزارت ورزش رفتند تا در مورد حل مشکالت 
مالی این باشگاه صحبت کنند. در این جلسه پرسپولیسی ها خواستار 

دریافت حق بلیت فروشی این باشگاه شدند.
ضمن اینکه پرسپولیس از اسپانسر این باشگاه 20 میلیارد تومان 
طلب دارد که باید پرداخت شــود اما فعال دســت مسئوالن این 
باشــگاه به جایی بند نیست. حمیدرضا گرشاســبی عضو هیئت 
مدیره پرســپولیس این خبر را تایید و ابراز امیدواری کرد بتوانند 

به باشگاه پول برسانند .
 بعد از جلسه دیروز مسئوالن فدراسیون فوتبال با وزارت ورزش مقرر 
شد تا معضل مالی سرخ پوشــان هرچه سریع تر برطرف شود، ضمن 
اینکه در این زمینه نیز قول هایی داده شد. همچنین مقرر شد تا عواید 
بلیت فروشی رقابت های امسال پرسپولیس نیز در اختیار این تیم قرار 

بگیرد تا این مشکالت هرچه سریع تر رفع شود.

اسماعیل پور چهارمین بازیکن و
 ناظم الشریعه پنجمین مربی برتر جهان

ورزش: برترین های فوتسال جهان در سال 201۶ اعالم شد و ایران 
توانست در چهار بخش در بین منتخبین قرار گیرد.

سید محمد ناظم الشریعه در بخش بهترین مربی ملی در رتبه پنجم، 
تیم ملی ایران در بخــش بهترین تیم ملی در رتبــه چهارم، احمد 
اســماعیل پور در بخش بهترین بازیکن در رتبه چهــارم و علیرضا 

صمیمی در بخش بهترین دروازه بان در رتبه هفتم قرار گرفتند.

میثاقیان: شاید قبل از بازی  
آخر  سکته کنم!

تسنیم: سرمربی سیاه جامگان معتقد است دو پنالتی از دست رفته 
برای صنعت نفت و ماشین سازی نماد خوبی برای ماندن تیمش در 
لیگ برتر اســت. اکبر میثاقیان در این مورد و بازی حساس پیش رو 
مقابل پرسپولیس می گوید: با پنالتی که ماشین سازی در مقابل ما  
از دست داد، پیش خودم گفتم در لیگ می مانیم. در آبادان هم تیم 
نفت پنالتی از دست داد. این دو پنالتی نشان می دهد که ما در لیگ 
می مانیم. همانطور که گفتم حساسیت و استرس زیاد است و شاید تا 

قبل از بازی با پرسپولیس سکته کنم!

توصیه مدیران استقالل به طلبکاران: از 
باشگاه شکایت کنید!

ورزش: در جدیدترین اقدام عجیب و تامــل برانگیز مدیریت 
باشگاه استقالل که از سوی یکی از رسانه های نزدیک به دولت 
یازدهم مطرح شــده، آمده است مدیران باشــگاه استقالل به 
شــاکیان خود پیشــنهاد می دهند برای وصــول بدهی خود از 
استقالل شکایت کنند! به زعم مدیران اســتقالل، طلبکاران با 
شکایت از اســتقالل زودتر به پول خود می رسند و باشگاه هم 
می تواند وقتی با انبوهی از شــکایت روبرو شد مطالبات خود را 

از سازمان لیگ بگیرد!

ورود پرسپولیسی ها به ثامن محدود 
می شود؟

ورزش:  مالک باشــگاه ســیاه جامگان از رئیــس هیئت فوتبال 
خراسان رضوی خواســت در پروسه بلیت فروشــی دیدار هفته 
پایانی لیگ برتر قانون 10 درصد را رعایت کنند و این امکان را به 
هواداران ســیاه جامگان بدهند تا بتوانند در این مقطع حساس از 
تیم خود حمایت کنند. محمدرضا عباســی گفت: قانون می گوید 
تماشــاگران تیم میهمان فقط 10 درصد از سکوهای ورزشگاه را 
می توانند به خود اختصاص دهند لذا ما خواســتار اجرای قانون 
هســتیم و از هیئت فوتبال می خواهیم تدبیری اتخاذ شــود که 

قانون رعایت شود.

ضد حمله

راز شادی مشترک نورافکن و منصوریان
آی اسپورت :  امید نورافکن هافبک جوان تیم استقالل بعد از باز کردن دروازه تیم پدیده 
بدون معطلی به سمت نیمکت استقالل رفت و شادی اش را با سرمربی این تیم تقسیم کرد. 
این دومین بار در طول فصل اســت که نورافکن بعد از گل زنی به سمت نیمکت استقالل 
می رود و شادی اش را به طرز زیبایی با سرمربی تیم تقسیم می کند. منصوریان در استقالل 
تنها به نورافکن اجازه داده تا اینگونه شادی گل هایش را با او شریک شود. منصوریان که قلبا 
عالقه فراوانی به این بازیکن دارد، بعد از آن و بــرای آن که این بازیکن جوان دلخوری از او 
نداشته باشد، یک جفت از کفش های قدیمی خود را که با آن فوتبال بازی می کرد به رسم 
یادگاری به نورافکن داد و به او گفت با ایــن کفش ها تمرین کن و با این کفش ها در تمرین 
شــوت بزن. منصوریان به نورافکن تاکید کرد اگر با این کفش ها شوت بزنی دقت و قدرت 
شوت هایت بیشتر می شود و آنها گل می شوند. بعد از آن نورافکن با کفش های منصوریان 
تمرین و به خصوص تمرین شوتزنی می کرد و حتی خیلی وقت ها بعد از اتمام تمرین تیمی، 

او با همان کفش ها به صورت انفرادی تمرین شوت زنی می کرد.

قوچان نژاد مرد سال هیرنفین؟
ورزش: رضا قوچان نژاد در بازگشت دوباره به هیرنفین موفق شد تمام سال های 
بدی که تجربه کرده بود را از ذهن طرفــداران خود پاک کند و روزهای جدیدی 
در تاریخ فوتبالش به ثبت برساند تا جایی که حاال کاندیدای کسب مرد سال این 

باشگاه از سوی طرفداران شده است.
مهاجم ملی پوش ایرانی در واکنش به این انتخاب به سایت هلندی  گفت: به طور 
مطلق احســاس فردی خوبی از آن دارم. گلزنی وظیفه مهاجم است اما از گلزنی 
بیشتر و از تعداد آن خوشحال می شوم.خوشحالم تالش هایم رضایت طرفداران را 

در برداشته و امیدوارم این روند را همچنان تا پایان فصل ادامه دهم.
ملی پوش ایرانی درباره آینده خود و رویایی که در سر دارد، تصریح کرد: »من هیچ 
وقت آدم رویابافی نبودم و همیشه با واقعیات موجود زندگی کردم. همواره نگاه 

من از یک بازی به بازی آینده است و این نوع فوتبال من است«. 14

تلگرامی

1

   ساعت 13:30 چهارشنبه شاگردان برانکو بعد از برگزاری آخرین تمرین 
خود در تهران راهی مشهد می شوند.

   انصاریان،مدافع سابق پرسپولیس و اســتقالل گفت: علی 
پروین هم در ورزشگاه فحش خورد ما که انگشت کوچک او هم  

نمی شویم.
   علی علیپور ، در صورتی که در بازی با سیاه جامگان یک پاس گل دیگر بدهد 

بهترین پاسور لیگ خواهد شد.
   با توجه به 18گله شدن طارمی و محرومیت انصاری و منشا از همین 
حاال می توان او را آقای گل لیگ شــانزدهم دانست. طارمی تا کنون 

47گل باپیراهن پرسپولیس به ثمر رسانده است.
    بنگستون،مهاجم تیم ذوب آهن می گوید: تشــویق پرسپولیسی ها مرا 

سورپرایز کرد.
    امید ابراهیمی که به دلیل احســاس درد از ناحیه کشاله ران از 
ترکیب اســتقالل خارج شــد، دیروز در تمرین حضور نداشت و در 

کیلینیک باشگاه استقالل فیزیوتراپی کرد.
    بازیکنان تیم پرسپولیس پســتی که در اعتراض به هواداران منتشر کرده 

بودند را پاک کردند.
    اسدی رئیس کمیته  بین الملل فدراسیون فوتبال گفت: رأی فیفا 
درباره اتفاق دیدار ایران و چین نهایی است و هیچ جریمه دیگری در 
انتظار ایران نخواهد بود.کمک داور ســریالنکایی با آن نارنجک 2۵ 

دقیقه َکر شده بود!
    مسئوالن الشحانیه به مهدی رحیم زهیوی پیشنهاد تمدید قرارداد داده اند، 

اما وی پیشنهاد آنها را رد کرده است، چرا که قصد ندارد در لیگ دسته دوم قطر 
بازی کند.

    وریا غفوري به دلیل مصدومیــت نمي تواند در بازی با التعاون در 
آخرین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود.

    مسعود حسن زاده، مهاجم ســپاهان که در بازی با تراکتورسازی مصدوم 
شد،احتماال دیدار با استقالل را از دست خواهد داد.

   ایگور پراهیچ مدافع نفت تهران مدنظر برانکو برای فصل بعد است 
اما مسئوالن پرسپولیس تاکنون نتوانستند رضایت این مدافع کروات 
را جلب کنند. البته طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس موافق جذب 
پراهیچ نیست چرا که رقم قرارداد  این بازیکن باال ست و سرخپوشان 

توان پرداخت چنین پولی را ندارند. 

علی جباری : افتخاری 
همین امروز برود

ســینا حســینی: علــی جباری 
پیشکسوت باشگاه اســتقالل پس از 
مالقات با علی فتــح اهلل زاده در گفت 
و گو با خبرنگار قدس گفت: من خودم 
پیش از این می گفتم نباید تغییرات در 

تیم صورت بگیرد اما امروز که سرنوشت استقالل روشن شده بهتر است همین 
حاال تکلیف مدیریت باشگاه روشن شــود. کارنامه فتح اهلل زاده در یارگیری و 
مدیریت باشگاه کامال روشن است پس بهتر است وقت را تلف نکنیم . وی افزود: 
اگر قرار است افتخاری برود، همین امروز این موضوع را یکسره کنید، آقای وزیر 
لطفا وقت کشــی نکنید.من یقین دارم که منصوریان و شاگردانش می توانند 

برای کسب ستاره سوم گام بردارند.

عنایتی: فوتبال ایران 
شده جنگ فالوورها!

فارس: رضا عنایتی بازیکن سابق استقالل 
که در پایان این فصــل در پیراهن صبا از 
فوتبال خداحافظی می کند بــه انتقاد از 
فضای مجازی و تاثیر مخرب آن بر فوتبال 
ایران می پردازد. رضــا عنایتی می گوید: 

متأسفانه صفحات مجازی همه چیز را به هم ریخته است. هر کسی هر چه دلش می خواهد 
می گوید و دهانش را باز می کند و من از این ناراحتم که نمی توانم جواب بدهم. شما در 
خیابان اگر دعوایتان می شود با طرف مقابل دست به یقه می شوید و جوابش را می دهید 
ولی در صفحات مجازی نمی شود  این کار را کرد. متأســفانه بچه های 14، 15 ساله در 
صفحات مجازی فعالیت چشمگیری دارند و هیچ کس آنها را رصد نمی کند. فوتبال هم 
افتاده دست این بچه ها و هر کس فالوور بیشــتری دارد فکر می کند ارج و قربش بیشتر 

است. ما نه فرهنگ استفاده از صفحات مجازی را داریم و نه می دانیم چه کار باید بکنیم.

سه تیم لیگ برتر 
انگلیس به دنبال 
جذب جهانبخش

ورزش: ســه تیــم لیگ انگلیســی 
واتفورد، بورنموث و برنلی با ۹ میلیون 
پوند به دنبال جذب علیرضا جهانبخش 

هســتند. به نقل از دیلی میل ، علیرضا 
جهانبخش در این فصــل در آلکمار بازی های خوبی را به نمایش گذاشــته و 
توانسته است عملکرد خوبی در لیگ هلند داشته باشد. همین باعث شده است 
سه تیم لیگ انگلیســی واتفورد، بورنموث و برنلی به دنبال جذب این بازیکن 
ایرانی باشند. هرچند جهانبخش 23 ساله در آلکمار عملکرد خوبی داشت ولی 
این باشگاه هلندی می خواهد جهانبخش را با مبلغی در حدود ۹ میلیون پوند 

به فروش برساند. 
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محمد حسن پنجه بند: رقابت های جام جهانی فوتبال ساحلی از سال 2005 تاکنون، 
هر دو سال یک بار زیر نظر مستقیم فیفا برگزار می شود. تا قبل از سال 2005 این رقابت 

ها با عنوان رقابت های قهرمانی جهان ده دوره و هر ساله برگزار شد.
در شکل جدید این مسابقات که زیر نظر فیفا برگزار می شــود از ۹ دوره پیشین، تیم 
ملی ساحلی برزیل با 4 عنوان قهرمانی، پر افتخارترین تیم ساحلی جهان است و بعد از 
آن تیم ملی ساحلی روسیه با دو عنوان قهرمانی و تیم های پرتغال و فرانسه هر کدام با 
یک عنوان قهرمانی، دیگر تیم های صاحب کســب مدال طال در دوره های پیشین این 

تورنمنت هستند. 
در این دوره از مسابقات 1۶ تیم در چهار گروه 4 تیمی حاضرند که  از هر گروه دو تیم برتر 
به دور بعد و مرحله حذفی صعود خواهند کرد. تیم فوتبال ساحلی ایران که در دوره قبل با 
درخشش در مرحله اول به مرحله بعد صعود کرد  و چشم به یکی  از سکوهای جام داشت 

با تک گلی که از  تیم ملی ساحلی تاهیتی خورد از دور مسابقات کنار رفت.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با قهرمانی در آسیا، جواز حضور در این دوره از مسابقات 
را بدست آورد  تا با درخشش دوباره بتواند به رویایی که دور از دسترس هم نیست جامه 
عمل بپوشــاند . تیم ملی ایران که از بازیکنان خوبی همچون محمد احمدزاده، پیمان 
حسینی، مختاری ، فرید بلوکباشی و ... ســود می برد   در گروه دوم این رقابت ها با تیم 
های ایتالیا، مکزیک و نیجریه هم گروه هستند. در گروهی که به نظر می رسد سرسخت 

ترین رقیب ایران تیم ملی فوتبال ساحلی ایتالیا  باشد.
در اولین بازی که  افتتاحیه هم  بود ایران در مقابــل تیم خوب مکزیک قرار گرفت و  با 
نتیجه 3 بر 2  این تیم را با درخشش حسینی دروازه بان خود که یکی از گلهای ایران را 
نیز به ثمر رساند پشت سر گذاشت و آماده رویارویی با ایتالیایی شد که سرسخت ترین 

حریف ایران بود.
در این دیدار بازیکنان با تجربه ایران که هر کدام چندین دوره در این مسابقات حضور 
دارند از حریف خود پیشــی گرفتند ولی بازیکنان باتجربه ایتالیا در وقت سوم کار را بر 
بازیکنان ایران سخت کردند و با نتیجه 5 بر 4 ایران راشکست دادند تا چشم ایران به بازی 
با نیجریه که با دو شکست عنوان ضعیف ترین تیم گروه را به خود اختصاص داده باشد. 
ایران با یک پیروزی و یک شکست در جایگاه دوم قرار گرفته و با پیروزی در بازی آخر 

می تواند به عنوان تیم دوم گروه خود صعود کند.

با شکست مقابل ایتالیا در جام جهانی فوتبال ساحلی
»نیجریه« پل صعود ایران به مرحله بعد 

ورزشـــی

رحمتی بی رقیب باشد یا نباشد؟
تردیدهای پنهان منصوریان برای جذب مظاهری

امین غالم نژاد:  علیرضا منصوریان در آستانه ورود دوباره به نقل و انتقاالت پیش فصل با یک سوال 
بزرگ مواجه است. سؤالی که هنوز برایش جوابی نیافته است. منصوریان به دلیل اینکه مربیگری 
اش در استقالل را به نوعی وامدار تالش های پشــت پرده این دروازه بان می داند با خودش به این 
نتیجه نرسیده که فصل هفدهم مهدی رحمتی را همچنان بی رقیب باقی بگذارد یا اینکه به سراغ 
دروازه بانی برود که یک رقیب جدی برای شماره یک باشد. منصوریان با رحمتی رودربایستی هایی 
دارد که ناشی از اتفاقات پیش از فصل شانزدهم است. روزهایی که او می خواست به عنوان سرمربی 
روی نیمکت استقالل بنشیند و مهدی رحمتی به واســطه نفوذی  که در باشگاه داشت، کوشش 
های بسیاری در راستای حضور وی در اســتقالل کرد. این روابط موجب شده سرمربی استقالل 
نتواند به درستی درباره دروازه بان اول خود درفصل هفدهم به نتیجه برسد. از طرفی منصوریان با 
اشتباه های مکرر این دروازه بان در هفته های اخیر مواجه است. نمونه اش همین بازی با پدیده که 
مهدی رحمتی گل بدی دریافت کرد. در واقع او خودش بود که دروازه استقالل را باز کرد. واکنش 
های رحمتی در یک ماه اخیر به طرز عجیبی افت کرده است. بی شک برخورداری ازیک دروازه بان 
ششدانگ رکن اساسی برای رسیدن به موفقیت است. چیزی که فصل شانزدهم پرسپولیس داشت. 
استقالل خوزستان هم قهرمانی اش در لیگ پانزدهم را مدیون دروازه بان و مدافعان کم اشتباهش 
است و به طور کلی غالب تیم هایی که قهرمان لیگ شده اند از دروازه بان هایی آماده بهره جسته اند. 
آخرین قهرمانی استقالل نیز زمانی رقم خورد که همین مهدی رحمتی در بهترین وضعیت فنی قرار 
داشت و کمترین گل خورده فصل دوازدهم را رقم زد . این رحمتی اما با آن رحمتی فاصله ای دارد 
از زمین تا آسمان. رحمتی درسال های اخیر هیچ گاه تمام ذهنش را معطوف به دروازه بانی نکرده 
و جسته و گریخته شنیده ایم که در مسائل کالن باشگاه دخالت های بسیاری کرده است. چنین 
دروازه بانی وقتی به دنبال مدیریت تیم است و در امور فنی هم دخالت می کند، نمی تواند گزینه 
مناسبی برای رسیدن به جام قهرمانی باشد .درهمین راستا می شنویم که منصوریان بدش نمی آید 

رشید مظاهری را به خدمت بگیرد.



80 ميليون،تمام هزينه يك تيم ليگ برترى كشتى! 

خراسان با جوان هايش پنجه در پنجه مدعيان 
 كشتى  هاشم رسائى فر  ليگ برتر كشتى باشگاه هاى 
كشور از فردا آغاز مى شود. ليگى كه به جز تغييرات در نحوه 
برگزارى اش تيم هاى جديدى هم در خود جاى داده است. 
تيم كشتى آزاد هيئت كشتى خراســان رضوى يكى از اين 
تيم هاست كه امسال مجال حضور در جمع تيم هاى ليگ 

برتر را به دست آورده است.
تيم هيئت كشتى خراسان رضوى با تركيبى كامال بومى و 
با بهره گيرى از كشــتى گيران جوان و جوياى نام مشهدى  
و خراســانى در ليگ اعالم موجوديت كرده است.كادر فنى 
جوانى هم دارد كه انگيزه هــا را پيرامون اين تيم دوچندان 
نموده اســت. اگرچه در قياس با اكثر تيم هاى ليگى نمى 
شود شــانس زيادى براى نماينده خراسان رضوى در ليگ 
براى قرار گرفتن در بين تيم هاى مدعى قائل شد اما همين 
كه شرايطى فراهم شده تا جوانان عالقه مند به كشتى اين 
فرصت را داشته باشند تا به اصطالح كشتى گيران تنشان به 
تن بزرگان كشتى كشور بخورد موفقيت قابل مالحظه اى 

مى تواند براى كشتى استان باشد.
 *تيمى با كشتى گيران بومى

محمد يعقوبى ، رئيس هيئت كشــتى خراسان رضوى در 
خصوص شكل گيرى نماينده كشــتى استان و حضورش 
در ليگ برتر به خبرنگار ما گفت: با توجه به بررســى هايى 
كه انجام شد و اينكه فدراسيون كشتى توانايى هاى كشتى 
گيران مــا را در جريان رقابت هاى جام تختــى ديده بود با 
رايزنى هايى كــه انجام پذيرفت قرار بر اين شــد كه تيمى 
متشــكل از كشــتى گيران بومى در رقابت هاى ليگ برتر 

امسال حضور داشته باشد.
وى ادامه داد: سال هاى گذشته هم بودند نفراتى كه به دنبال 
مسائل شخصى شان از استان و بعدها از استان هاى ديگر در 
ليگ تيمدارى كردند اما هيچ عايدى براى كشتى خراسان 
رضوى نداشت كه اين اصال صورت خوبى نداشت به همين 
جهت با مذاكراتى كه انجام شد قرار بر اين شد تا با همراهى 
اسپانسرهايى كه هستند تيمى آماده و روانه رقابت هاى ليگ 
برتر شود.در همين راستا جلسات خوبى هم با اداره كل ورزش 
و جوانان استان داشتيم كه آنها نيز حمايت هايى از اين اقدام 

داشتند تا در نهايت با تركيبى كامال بومى راهى رقابت هاى 
ليگ برتر كشتى كشور شويم.

رئيس هيئت كشتى خراسان رضوى هدف از حضور نماينده 
استان در ليگ را حضور نماينده اى از مهد كشتى كشور در 
ليگ و ايجاد انگيزه براى جوانان عنوان نمود و اظهار داشت: 
ســعى و تالش ما اين است كه كشــتى خراسان رضوى به 
پويايى گذشــته اش برســد ضمن اينكه ما به اين جوانان 
اميدواريم و اعتقاد داريم ايــن ظرفيت را دارند كه در جمع 

بهترين هاى ليگ قرار بگيرند.

*25 كشتى گير همه سرمايه كشتى استان!
رضا صفايى ، ســرمربى تيم هيئت كشتى خراسان رضوى 
نيز درباره شرايط اين تيم براى حضور در رقابت هاى كشتى 
ليگ برتر گفت: با توجه به داشته هايى كه كشتى استان در 
حال حاضر دارد و همكارى و همراهى كه دوستان خوبمان 
در هيئت و فدراسيون داشتند اين شرايط به وجود آمد تا در 
ليگ نماينده اى داشته باشــيم. ضمن اينكه اين را هم بايد 
بگويم كه جمع و جور كردن تيمى كه بتواند در ليگ حرفى 
براى گفتن داشته باشد كار بسيار سختى بود چون شرايط 

فعلى كشــتى گيران ما در حال حاضر به هيچ عنوان خوب 
نيست. تمام پتانسيل كشتى ما 20 تا 25 كشتى گير مدعى 
است كه همين كشتى گيران هم در قياس با هم وزن هاى 

خود در كشور در رده هاى چهارم و پنجم قرار مى گيرند!
وى افزود: با اين شرايط تيمى متشكل از جوانان و باتجربه ها 
تشكيل شــد كه بيشــتر جنبه دور هم جمع شدن و حفظ 
شــرايط فعلى دارد تا اينكه بخواهيم در مســابقات مدعى 

باشيم.
سرمربى تيم هيئت كشتى خراسان رضوى در مورد مسائل 
مالى و پرداخت هزينه هاى حضور در ليگ نيز اظهار داشت: 
كل مبلغى كه عنوان شده قرار است براى اين تيم هزينه شود 
80 ميليون تومان است! كه اين پول هم بايد هزينه رفت و آمد 
تيم و هم خورد و خوراك و لباس و قراردادها شود! ما در كل 
براى هر پيروزى كه بچه ها به دست خواهند آورد 700 هزار 
تومان به آنها خواهيم داد در غير اين صورت 300 هزار تومان 
خواهند گرفت. اين كل پولى هست كه فكر مى كنم اداره كل 

ورزش و جوانان استان هزينه كرده است. 
*پيشرفت مساوى با موفقيت

رضا صفايى در ادامه درباره پيش بينى نتايج تيم و هدفى كه 
براى حضور نماينده خراسان در ليگ در نظر گرفته شده است 
گفت: من خودم مى دانم با شناختى كه از بچه ها دارم تيم ما 
شرايط رقابت و مدعى بودن در ليگ برتر را ندارد.  فقط همان 
طور كه گفتم هدف جمع شدن پتانسل كشتى استان در يك 
جا است اما اين را هم مى گويم كه اگر ما همه مسابقاتمان را 
واگذار كنيم و از لحاظ نتيجه عايدى نبريم اگر احساس كنيم 
بچه ها كشتى گرفتنشان تغيير كرده و پيشرفت كرده اند به 

هدفمان رسيده ايم.
همين جا هم همه پيشكســوتان و مربيانى كه احســاس 
مى كنند مــى توانند كمــك كنند تا ايــن جوانان بهتر 
نتيجه بگيرند و در كشــتى پيشــرفت كنند دستشان را 
براى همكارى مى فشاريم.چون اعتقاد من اين است كه 
اين تيم نه متعلق به رضا صفايى است و نه شخص ديگرى 
اين تيم نماينده كشتى استان ماست و سربلندى كشتى 

استان هم آرزوى همه ما.

مصائب كار خبرنگاران در ورزشگاه ثامن مشهد
فضايى ترسناك به نام ميكسدزون! 

فارس: چشــمانتان را ببنديد و چنين فضايى را بعد از خواندن اين متن 
مجسم كنيد: «محوطه اى كوچك، پايين پله ها در تونل يك ورزشگاه! از 
يك طرف بازيكن لباســش را درآورده و در حال پريدن به داخل جايگاه 
ويژه براى گالويز شدن با يك هوادار است و از سوى ديگر سرپرست همان 
تيم در حمايت از بازيكنش خودش تصميم مى گيرد همان هوادار را تنبيه 
كند. در همان زمان در همان محوطه كوچك تا چشم كار مى كند پر است 
از آدم هاى بى مسئوليت، انواع و اقســام مأموران رنگارنگ، عده اى اندك 
فوتباليست و مربى و در اين بين عده اى از اصحاب رسانه كه بايد وظيفه 

اصلى خود را بعد از يك مسابقه فوتبال به شكلى درست انجام دهند.
ناگهان در همين محوطه كوچك درهاى دوطرف هم بسته مى شود و مربى 
كه قصد دارد به محل كنفرانس بــرود، از البالى همين آدم ها و در حالى 
كه مأموران در حال كتك زدن هستند بايد وارد اتاقك كنفرانس شود و 

خبرنگاران هم بايد هاج و واج تماشاگر اين صحنه ها باشند.
چند نفر از سمتى به سمت ديگر دويده و پليس هم در پى آنها مى دود و در 
اين بين خبرنگاران هم دنبال بازيكنان مى دوند تا از آنها مصاحبه بگيرند. 
عده اى از باال به سمت تونل فحاشى مى كنند و مشخص نيست هدفشان 
چه كسى هست و فقط قصد خالى كردن خودشــان را دارند. در نهايت 
اينكه فضا به اندازه اى ترسناك است كه گويى در ميدان جنگ مشغول 

به كار هستيد!»
اين محوطه ميكسدزون ورزشگاه ثامن مشهد است و بسى جاى تعجب 
دارد كه چگونه يك خبرنگار بايد در چنين محوطه اى به وظيفه اصلى اش 

در پايان يك مسابقه بپردازد.
تمام اتفاقاتى كه شرح آنها رفت همگى مربوط مى شود به بازى  گذشته 
پديده و استقالل و جالب اينكه اين اتفاقات در تمام بازى هايى كه در مشهد 
برگزار مى شود تكرار شده و عجيب اينكه هيچ اراده اى نيز براى حل اين 

مشكالت از سوى مقامات مسئول و نهادهاى ذيربط وجود ندارد.
ميكسدزون تعريف دقيقى دارد و بايد در يك محوطه جداگانه از رختكن 
كه به خروجى اصلى ورزشــگاه منتهى مى شــود، فضايى ايجاد شود تا 
خبرنگاران بدون ايجاد مزاحمت افراد غيــر، در فضايى آرام به انجام كار 

خبرى بپردازند؛ تقريبا چيزى شبيه ورزشگاه آزادى!
اين در حالى است كه در ورزشگاه ثامن مشــهد و در بين دو رختكن كه 
احتمال ايجاد هر جنجالى وجود دارد، فضايى را تعبيه كرده اند كه اسم آن 
ميكسدزون است و بايد در چنين فضاى پر از هياهو و هرج و مرجى به كار 

خبرى نيز مشغول شد.
جالب اينكه در جايگاه خبرنگاران حتى تلويزيون هم موجود نيســت و 
اسكوربورد هم كار نمى كند تا اصال متوجه نشــويد چند دقيقه از زمان 
بازى سپرى شده و يا ســاير اطالعات مربوط به بازى كه البته بايد آنها را 

حدس بزنيد!

نتايج دور سوم پرش با اسب هيئت 
سواركاري 

ورزش: سومين دوره از مسابقات پرش با اســب هيئت سواركاري خراسان 
رضوي    در باشــگاه كاظميان مشــهد برگزار گرديد كه در پايان نتايج زير 

بدست آمد: 
رده سوار مبتدي:  محمدرضا پزشــكي معروف با اسب شير خراسان و مارال 
كريم زاده با اسب جسيكا از باشگاه ارشاد، معين شاهي با اسب ارديبهشت از 
باشگاه آريانا و مهدي عمارتي با اسب شنتيا از باشگاه حسام مسير مسابقه را 

بدون خطا طي كردند.
رده اسب مبتدي: اميررضا آيت اللهي با اسب نيكالس از باشگاه ارشاد، جواد 
امامي با اســب وينتورو و ياور داوري با اســب كوئين تريو از باشگاه سوران و 
محمدرضا وجداني با اسب رضوان از باشــگاه فردوسي موفق شدند به شكل 

صحيح مسابقه را به اتمام برسانند.
رده E:  مقداد عسگري با اسب گالسكو از باشــگاه سوران مسابقه را در زمان 

مجاز و بدون خطا به پايان برد.
در رده D: فربد فيالبي با اسب كنديال از باشگاه حسام اول شد

در رده C: فربد فيالبي با اسب فايتر از باشگاه حسام به مقام نخست رسيد

قهرمانى دختران خراسانى در  
دووميدانى دختران جوانان كشور 

ورزش: مسابقات دووميدانى قهرمانى جوانان دختر كشور كه با شركت 67 
ورزشكار  در ورزشگاه آفتاب انقالب آغاز شــده بود با قهرمانى تيم خراسان 
رضوى به پايان رسيد. در اين مسابقات تيم هاى تهران و فارس نيز به ترتيب 

عنوان دوم و سوم را كسب كردند.

يادداشت

خبر

انگليس/ ليگ برتر
 ســاندرلند 0 ................................................................ 1 بورنمــوث
 وست برومويچ 0 ................................................................ 1 لسترسيتى
 استوك ســيتى 0 ................................................................ 0 وستهام
 ساوتهمپتون 0 ................................................................ 0 هال سيتى
 كريســتال پاالس 0 ................................................................ 2 برنلى
منچســتريونايتد 1 ................................................................1 سوانزى
الليــگا اســپانيا/  
 رئال سوســيداد 2 ................................................................ 1 گرانــادا

 رئال مادريــد 2 ................................................................ 1 والنســيا 
 الس پالماس 0 ................................................................ 5 اتلتيكومادريد
 اســپانيول 0 ................................................................ 3 بارســلونا

ايتاليا / سرى آ
 تورينــو 1 ................................................................ 1 ســامپدوريا

آلمان / بوندسليگا
 وردربرمــن 2 ................................................................ 0 هرتابرليــن
 دارمشــتات 3 ................................................................ 0 فرايبــورگ
 اليپزيش 0 ................................................................ 0 اينگول اشتات
 دورتمونــد 0 ................................................................ 0  كلــن
  ماينتس 1 ................................................................ 2 مونشن گالدباخ
 وولفسبورگ 0 ................................................................ 6 بايرن مونيخ

ميز نتايج

دوشنبه 02/11   هفته 35 ليگ برتر انگليس
 واتفورد - ليورپول

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 02/13   مرحله گروهى فوتبال ساحلى قهرمانى جهان
 ايران - نيجريه

 ساعت: 03:00 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

15

پيرس: آرسنال «امباپه» 
را خواهد خريد 

گل: بازيكن سابق تيم آرسنال معتقد 
است، توپچى ها بيشــترين شانس را 
براى خريد پديده جديد فوتبال اروپا 
يعنى كيليان امباپه خواهند داشــت. 
رابرت پيــرس مى گويد: بــه نظر من 

امباپه پتانسيل بازى در تيمى مانند آرسنال را داشته و آرسن ونگر مربى خوبى 
براى پيشرفت اين بازيكن 18ساله خواهد بود. فكر مى كنم او به آرسنال خواهد 
پيوست اما سوال اصلى اينجاست كه آرسنال حاضر است چقدر براى خريد او 
به موناكو پول بدهد. موناكو و آرسنال از نظر تيم شباهت هاى بسيار زيادى به 
يكديگر دارند و پيوســتن احتمالى او به توپچى آنچنان براى او تغيير شرايط 

نخواهد بود.

سوآرز:  دچار بحران 
نشده بودم

ورزش: ستاره اروگوئه اى بارسا مى گويد 
شكستن طلسم 5بازى گل نزدن او براى 
بارسلونا در دربى مقابل اسپانيول براى 
او آنچنان مسئله شخصى نبوده و مهم 
سه امتياز براى تيمش است. لوئيز سوآرز 

مى گويد: البته كه خوشحال هستم كه دو گل به اسپانيول زدم. اما از چند بازى كه 
بدون گل سپرى كرده بودم نيز دچار بحران نشده بودم. اين چيزها در فوتبال طبيعى 
است و دائما اتفاق مى افتد. اما مهمترين چيز كمك به تيم است و فرقى نمى كند چه 
كسى گلزنى مى كند. بازى مقابل اسپانيول اصال آسان نبود، آن ها نيمه اول را بسيار 
خوب شروع كردند و در ساختار دفاعى بسيار منظم بودند اما ما تسليم نشديم و گل 

اول ما را به آرامش رساند.

ستاره سابق اينتر: 
نراتزورى توان خريد 

مسى را دارد
ايل ماتينوك: مالكين جديد و ثروتمند 
اينتر، از خريد يك فوق ستاره گرانقيمت 
در فصل تابســتان خبر داده اند و ساندرو 

ماتزوال ســتاره اينتر در دهه 60 و يكى از 
اسطوره هاى اين باشگاه اميدوار است آن فوق ستاره ليونل مسى باشد. او مى گويد: 
مالك جديد اينتر توانايى مالى براى خريد هر كســى كه مى خواهند را داراست كه 
اين شامل ليونل مسى هم مى شــود. ماتزوال در خصوص بازى ديشب مقابل ناپولى 
نيز به تمجيد از «سارى» ســرمربى ناپولى پرداخته و مى گويد: اگر ناپولى به همراه 
مربى آن ها يعنى سارى نبود، ليگ خيلى خســته كننده اى در ايتاليا داشتيم. او مرا 
ياد هلنيو هررا مى اندازد. وقتى جلوى تلويزيون مى نشــينيد مى دانيد كه تيم ناپولى 

شما را از ديدن يك بازى هجومى نااميد نخواهد كرد.

با قهرمانى در 5 ليگ اصلى قاره سبز

«كارلتو» ، سلطان بى همتاى اروپا
دانيال صدقى: كارلو آنچلوتى با قهرمان كردن 
بايرن در رقابت هــاى اين فصل بوندســليگا، به 
افتخارى دست يافته كه هيچ مربى ديگرى پيش 
از اين موفق به كسب آن نشده بود. او بعد از تصاحب 
عناوين قهرمانى در ليگ هــاى ايتاليا، انگليس، 
فرانسه و اسپانيا، در آلمان هم جام قهرمانى ليگ 
را باالى ســر برد. بدين ترتيب كارلتو در هر ليگى 
كه مربيگرى كرده، تيمش را به مقام نخست ليگ 
رسانده و چنين چيزى افتخار بزرگى براى مربى 
ايتاليايى محسوب مى شــود. اينكه بايرن مونيخ 
اين روزها درپى حذف شــدن در ليگ قهرمانان 
اروپا حال و روز خوشــى ندارنــد، از اهميت اين 
حماســه كم نمى كند. بايرن در يك بازى بحث 
برانگيز قربانى گل آفسايد كريستيانو رونالدو شد و 
سپس  در جام حذفى آلمان هم توسط دورتموند 
از گردونه رقابت ها كنار رفت تا آنچلوتى در رديف 
اول متهمان شرايط بحرانى باواريايى ها قرار گيرد. 
ولى كارلتو با همان خونسردى هميشگى به كارش 
ادامه داد. او مى دانســت كه قهرمان كردن بايرن 
بهترين پاسخ ممكن براى خاموش كردن منتقدان 

خواهد بود بود. 
اگرچه عنوان قهرمانى ليگ يكــى از اصلى ترين 
وظايــف مربيانى اســت كه به نيمكــت اين تيم 
فراخوانده مى شوند و نمى توان آن را يك افتخار 
خاص تلقى كرد. با ايــن حال آنچلوتى اجازه نمى 

دهد كه اهميت اين پيروزى كمرنگ شود. 
وقتى بازيكنان بايرن بعد از پيروزى پرگل اين هفته 
برابر ولفسبورگ پنجمين قهرمانى پياپى خود را 
در بوندسليگا قطعى كردند، در زمان جشن هاى 
قهرمانى، كارلتو لحظات شــيرين قهرمانى هاى 
قبلى اروپايى اش را در ذهن مرور مى كرد . او سال 
2009 به لندن رفت تا هدايت چلسى را برعهده 
گيرد. در ليگ برتر و جام حذفى در اولين سال خود 
قهرمان شد و رومن آبراموويچ را راضى نگه داشت. 
سپس راهى فرانسه شــد و در پارى سن ژرمن به 
رغم درگيرى هاى فراوان با مديران و مالكان تيم 
هم قهرمان ليگ 1 شــد. به دنبال نارضايتى هاى 
فراوان در فرانسه پيشنهاد فلورنتينو پرس را بدون 
درنگ پذيرفت و به رئال مادريــد رفت. جاييكه 
يك صدا از آنچلوتى مى خواستند تا دهمين جام 

قهرمانى چمپيونزليگ را براى آنها به ارمغان بياورد 
و درهمان سال اول اين خواســته مادريدى ها را 
اجابت كرد. بازيكنان اين تيم و در راس آنها كريس 
رونالدو او را مى پرســتيدند و همچون يك برادر 
بزرگ تر به آنچلوتى نگاه مى كردند. اغلب اوقات 

از او مشاوره  مى گرفته و رابطه اى فراتر از رابطه 
بازيكن -  مربى بين آنها برقرار بود. شــايد همين 
خصوصيات اخالقى كارلتــو و رابطه نزديكش با 
بازيكنان بود كــه حس حســادت را در ديگران 
برانگيخت. فلورنتينو پرس كه از رابطه اى كه كارلو 

با بازيكنان رئال در مادريد ايجــاد كرده بود، دل 
خوشى نداشــت، عذر او را خواست. آنچلوتى يك 
سال استراحت كرد وسپس راهى باواريا شد. در آن 
يك سال مى خواست از اتفاق هايى كه درمادريد 

برايش رخ داده بود، فاصله بگيرد. 
مديران بايرن كــه ديده بودند او چطور ســبك 
و ســياق مورينيويى را از رئال گرفتــه، از مربى 
ايتاليايى درخواســت كردند تا اين بار شيوه هاى 
گوارديواليى جا افتــاده در بايرن را هم از اين تيم 
پاك كند. كارلتو اين ماموريت را هم البته نه به طور 
كامل، به پايان رســاند. قهرمانى در بوندسليگا به 
طور حتم گام مهمى براى شروع يك دوره جديد 
خواهد بود. ولى او بايد كارهاى بزرگ ترى دراين 

تيم انجام دهد. 
 آنچلوتى حاال بايد با تدبير خــاص خود، بر همه 
مشكالت و تفرقه هايى كه در رختكن بايرن شكل 
مى گيرند، چيره شــده و هدف هاى بزرگ ترى 
براى خود ترســيم كند. او حاال بايد برند آنچلوتى 
را مقتدرانه تر از قبل درتيمى كه مربيگرى آن را 

برعهده دارد، تثبيت كند.

همراهى نوروزى
 و قيچى ساز در اورست

ورزش: بر اساس گزارش دريافتى جواد نوروزى، كوهنورد مشهدى به 
همراه تيمى كه از كشورمان به اورست رفته است در منطقه كمپ دو اورست 

به سر مى برند. در تماسى تلفنى ضبط شده اى كه توسط رئيس هيئت كوهنوردى 
خراسان رضوى با جواد نوروزى دارنده عنوان پلنگ برفى خراسان برقرار شده بود، 
نوروزى شرايط را مساعد اعالم كرد و گفت: ظهر روز جمعه از كمپ يك به كمپ دو 
رسيديم. و در حال حاضر بر روى يخچال هاى اين منطقه تيم ها به صورت پراكنده 
چادرهاى خود را برقرار كرده اند. زمان اوقات فراغت و استراحت ماست و همه در اين 
منطقه آرام حركت مى كنند و عجله اى براى حركت نيست. نوروزى درخصوص 

همراهى ديگر كوهنــوردان ايرانى ادامه داد: با عظيم قيچى ســاز و ديگر 
كوهنوردان ايرانى نيز تا مرحله دوم هم هوايى همراه خواهيم بود و از 

كمپ سه به بعد كوهنوردان ايرانى به سمت راست و قله لوتسه 
حركت خواهند كرد و من به سمت چپ و به سوى 

قله اورست خواهم رفت.

«قهرمانى »  نايب رئيس 
هيئت فوتبال مشهد شد

ورزش: مجيد پوررضايى،سرپرســت هيئت فوتبال مشهد در 
نخستين انتصاب خود محسن قهرمانى را به عنوان نايب رئيس هيئت 

فوتبال مشهد معرفى كرد.
قهرمانى با تائيد اين خبر گفت: پس از مالقات با مجيد پوررضايى و مشورت 
با برخى پيشكسوتان موافقت خودم را با اين انتخاب اعالم كردم و اميدوارم 
بتوانم با همكارى تمام اهالى فوتبال در اين مسئوليت به فوتبال خراسان و 
مشهد كمك كنم. قهرمانى پيش از اين به عنوان رئيس كميته داوران 
استان مشغول فعاليت بود كه بنا به داليلى از ادامه كار صرفنظر كرد. 

اين در حالى است كه محسن قهرمانى داور پيشكسوت فوتبال 
كشورمان عهده دار سمت دبيرى هيئت انجمن هاى 

ورزشى خراسان رضوى نيز هست.

گاليه 
رئيس هيئت فوتبال 

خراسان رضوى از شوراى شهر 
مشهد

ايســنا: محمدمهدى برادران، رئيس هيئت فوتبال خراســان رضوى در 
حاشــيه گردهمايى روساى هيئت هاى فوتبال اســتان خراسان رضوى گفت: 

متأسفانه اكثر شوراهاى شهر استان و از جمله مشهد به اهميت و نقش فوتبال در 
جلوگيرى از آسيب هاى اجتماعى توجه ندارند و ما در خصوص حمايت از فوتبال 
از آن ها گاليه منديم. وى افزود: در شوراى شهر مشــهد در خصوص فوتبال و 
اليحه هايى كه در اين عرصه ارائه مى شــود حرف هايى زده مى شود كه من 
از تكرار آن در اينجا خجالت مى كشــم. برادران با بيان اينكه متأســفانه 

بسيارى از مسئوالن خود را از ورزش كنار كشيده اند و همراهى الزم 
را ندارند، ادامه داد: بعضى از مسئولين ما آسيب هاى اجتماعى 

را رها كرده اند و به امورى بها مى دهند و منابع را صرف 
اموراتى مى كنند كه جوان ها نمى پسندند.
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پيج گرد     ى

2
بعد از برگزارى مسابقه جنجالى بوكس ميان آنتونى 
جاشوآ و كليچسكو در ورزشــگاه ومبلى لندن و در 
حضور 90هزار تماشاگر، جو هارت دروازه بان انگليس، 
اين مسابقه را اعتباربخش ورزش بوكس لقب داده و 

پيروزى هم وطنش جاشوآ را تبريك گفته است.

مرتضى پورعلى گنجى مدافع ملى پوش كشورمان كه 
به همراه باشگاه السد قطر قهرمان ليگ اين كشور شد، 
در كانل تلگرام خود اعالم كرد مدال قهرمانيش را به 

هانى نوروزى اهدا خواهد كرد.

كريستيانو رونالدو كه در اينستاگرامش عكس هاى 
جالبى از تمرينات باشگاه رئال منتشر مى كند، اين بار 
نيز عكسى از خود در كنار مارسلو و كاسميرو منتشر 

كرده و خود را سه تفنگدار لقب داده است.

بهداد سليمى قهرمان وزنه بردارى المپيك كشورمان 
در پيج اينستاگرامش، با ان تشار عكسى از وزنه برداران 
ايرانى حاضر در مسابقات آسيايى، قهرمانى آن ها را 

تبريك گفت.



احمدى  مريــم  زندگــى/   
شيروان   زمــان زيادى از وقتى 
كه صفحه هاى مجازى با هشتگ 
الكچرى، زندگى لوكس بچه پولدارها را به رخ 
ما كشــيد، نمى گذرد؛ صفحاتى با ظاهر جذاب 
اما باطنى پر از نشــانه كمبــود و نياز به ديده 

شدن.
 آن هايــى كه با يك هشــتگ بــه زبانى نو، 
خواهش مى كردند كه ببينيد من چه ســاعتى 
دارم... چه ماشــينى ســوار مى شــوم... لباس 
هايم... تفريحاتم... ســبك زندگى گرانقيمت و 
تجمالتى كه نه تنها عموم مردم توان دستيابى 
به آن را ندارند، بلكه سبب رواج سبك زندگى 
نويى به نام سبك زندگى الكچرى و تجمالتى 

در بين خانواده ها شده است.
شــيوه اى خاص از زندگى كه در آن فرد اصرار 
دارد گرانقيمت تريــن و با كيفيت ترين اقالم را 
در ميان كاالها و خدمات انتخاب كند، چرا كه 
گمان مى كنــد با اين كار تجربه ممتاز و حس 
برتر و باالترى نســبت به هم رده هاى خود در 

جامعه پيدا مى كند. 
دكتر عباس نصيرى فرد، استاد حوزه و دانشگاه 
و عضو كميســيون سبك زندگى شوراى عالى 
انقــالب فرهنگى درباره اين ســبك زندگى و 
آسيب ها و آفت هايش حرف هايى خواندنى دارد 

كه در ادامه از نظر مى گذرانيد:

 سبك زندگى آميخته اى از سبك زندگى 
آمريكايى، ايرانى و اسالمى

دكتــر نصيرى فــرد گرايش و كشــش برخى 
افراد جامعه به ســمت زندگى هاى تشريفاتى 
و تجمالتــى را نتيجه عوامل متعددى مى داند 
و مى گويــد: يكــى از مهم ترين ايــن عوامل، 
علت جهانى اســت. اين استاد دانشگاه توضيح 
مى دهد: با توجه به گسترش ارتباطات جهانى 
در فضاهاى مجازى و ســهل و آســان شدن 
انتقــال اطالعــات در تمام دنيا، شــاهد رواج 
لوكس گرايى و تجمل پرستى هستيم و فراگير 
شــدن ارتباطات در عصر فناورى زمينه انتقال 
ســبك هاى زندگى را به جوامع مختلف بشرى 
آســان كرده است. عالوه بر آن به جهت اينكه 
رســانه هاى ارتباط جمعــى در انحصار تمدن 
غرب و بخصوص آمريكاســت، ســبك زندگى 
مردم آميخته اى از ســبك زندگى آمريكايى، 
ايرانى و اســالمى شده است؛ سبكى از زندگى 
كه بر محور مصرف گرايى بنيان گذاشــته شده 

است. 

 لوازم الكچرى، ابزارى براى ديده شدن
عضو كميســيون سبك زندگى شــوراى عالى 
انقــالب فرهنگى، علت ديگــر گرايش افراد به 
اين سبك خاص از زندگى را علل روانشناختى 
مى دانــد و بيان مى كند: عناصــر و پديده هاى 
پيرامون افراد، بر اســاس نگرش و عقايد آن ها 
انتخاب مى شــود. بــه عبارت ســاده تر وقتى 
شــخصى از نظر روحى و روانى دچار خأل باشد، 
تالش مى كند با پديده هاى بيرونى اين كمبود را 
جبران و براى خود شخصيت سازى كند. ماشين 
گرانقيمت، وســايل خاص و بــه عبارتى همان 
لوازم الكچرى ابزار مناســبى براى ديده شدن 
و پر كردن كمبودهاى روانى اين افراد هستند.
كم نيستند افرادى كه با صرف ميليون ها تومان، 
براى يك شــب ماشينى با اسم و رسم آنچنانى 
كرايه مى كنند تا ديده شــوند. ديده شدنى كه 
منجر به تخليه روانى و داشــتن حس رضايت 
مى شود. يا اشخاصى بدون پشتوانه مالى با نگاه 
كردن به گروه همســاالن، اقوام و فاميل؛ وام و 
قرض گرفته و وســايل خاصى را تهيه مى كنند 

كه همه آفت يك زندگى سالم است.

 فرزندانى كه مهم تربيت مى شوند نه مفيد
نصيرى فرد با ابراز تأسف از تغيير نحوه تربيت 

فرزندان و نســل جديد مى افزايد: متأسفانه ما 
بچه هايمان را به گونــه اى تربيت مى كنيم كه 
به ســمت مهم بودن مى رونــد نه مفيد بودن؛ 
حتى همين مدرك گرايى كه آفت زندگى اين 
روزها بخصوص زندگى جوان تر ها شــده است 
هــم نتيجه تغيير نگــرش و جايگزينى تربيت 
مفيد بودن با مهم بودن اســت. خانواده ها بايد 
به فرزندان بياموزند همان طور كه پزشــك در 
جامعه نقش مفيدى دارد، يك رفتگر هم نقش 

مؤثرى دارد. 
فرزندانــى كه با تفكر مهم بودن و جايگاه مهم 
داشتن در جامعه رشــد پيدا مى كنند، مجبور 
هستند كه نگاه ديگران را به خود جلب كنند. 
نوع پوشــش، اســتفاده از مارك ها و برندهاى 

معروف، ماشين ها و گوشــى هاى تلفن همراه 
گرانقيمت و بســيارى از وســايل ديگر جامعه 
را به ســمت فرهنگ تشريفاتى و لوكس گرايى 

هدايت مى كند.
ايــن كارشــناس دينــى تأكيــد مى كند كه 
آموزه هاى دينى بشــدت بــا مصرف گرايى و 

تجمل پرستى مخالف است. 
وى تشريح مى كند، در اسالم به بهره بردارى از 
دنيا و استفاده از تمام مخلوقات جهان توصيه 
شده است، اما زندگى تجملى همواره نهى شده 
اســت. در تمدن غرب محوريت انسان است نه 
خدا، پس لذات انســان محور اصلى است. اما 
در زندگى خدا محور، بندگى خدا محور است.

 رسانه ملى در جايگاه حقيقى خودش 
نقش آفرينى نمى كند 

اين اســتاد دانشگاه با اشــاره به كالم حضرت 
امــام(ره) كه رســانه ملــى ما بايد دانشــگاه 
عمومى باشــد، مى افزايد: با وجود گستردگى 
فضاهاى مجازى  ماهواره اى،  وسيع شبكه هاى 
و شــبكه هاى اجتماعى، باز هم مــردم ايران 
از رســانه ملى تأثير مى  پذيرند، چرا كه حتى 
اگر ماهواره داشــته باشند، باز هم تلويزيون را 
مى بيننــد و از برخى برنامه هاى آن اســتفاده 

مى كنند، اما تأســف اين است كه رسانه ملى 
در جايــگاه حقيقــى خــودش نقش آفرينى 
نمى كند. به طور نمونه برنامه هاى اجتماعى در 
صدا و سيما پر بيننده هســتند. اما متأسفانه 
درصد بســيارى از اين برنامه ها كپى بردارى از 
برنامه هــاى ماهواره اى اســت؛ حتى در برخى 
مــوارد مبلمــان و فضاى برنامه بــدون اندك 
تغييــرى از آن برنامه ها الگو گرفته اســت، در 
صورتى كه برنامه بايد با فرهنگ و سبك ايرانى 

تهيه شده باشد.
عضو كميســيون ســبك زندگى شوراى عالى 
انقــالب فرهنگــى تاكيد مى كند: اگر رســانه 
ملى در حوزه ســبك زندگى مردم تأثيرگذار 
باشد، كه مى تواند اين اثر را داشته باشد، نبايد 
رســانه هاى غربى و اروپايى را الگوى خودش 
بدانــد و از آن ها پيروى كند. در اين ســال ها 
نمونه هــاى موفقى از اين كارهــاى اجتماعى 

داشته ايم. 
به طور مثال سريال پايتخت كه بعد از سريال 
امام على و يوســف پيامبر از پــر بيننده ترين 
ســريال هاى اجتماعى بود و همه سراغ داريم 
افــرادى را كه چند بــار آن را نــگاه كردند؛ 
علت اين اســتقبال، همسان بودن نوع زندگى 
بازيگران با زندگى حقيقى مردم اســت. مردم 
در اين ســريال، خانه هاى چنــد هزار مترى و 

ماشين هاى آنچنانى را نمى بينند. 
تــا وقتى كــه صدا و ســيما در ســريال ها و 
فيلم هاى تلويزيونى بر اساس زندگى تشريفاتى 
و تجمالتى فيلم مى ســازد، اين صدا و ســيما 
نمى تواند ســبك زندگى ايرانى اسالمى را در 
جامعه ترويج دهد؛ چرا كــه مگر چند درصد 
از مــردم ما ماشــين هاى گرانقيمت چند صد 
ميليونى دارند كه در بيشــتر سريال ها از اين 
ماشــين ها اســتفاده مى شــود؟ آن خانه هاى 
دوبلكــس و چند هــزار مترى چطــور؟ نكته 
قابل تأمل اين اســت كه صاحبان آن خانه ها و 
ماشين هاى خاص، اصًال مخاطب اين سريال ها 
و تلويزيون ملى نيستند و قشر متوسط جامعه 
مخاطبين اين ســريال ها را تشكيل مى دهند. 
پس بديهى اســت كه اين سريال ها وسيله اى 
بــراى تجمل گرايى و تبليــغ زندگى الكچرى 

شود.
عضو كميسيون ســبك زندگى شوراى عالى 
انقالب فرهنگى در پايان خاطر نشان مى كند: 
اگر صدا و ســيما بر اســاس زندگى متوسط 
عموم مردم فيلم بسازد، يقين بدانيد تأثيرگذار 

است.

در گفت و گو با عضو كميسيون سبك زندگى شوراى عالى انقالب فرهنگى بررسى شد

الكچرى اليف، ابزارى براى پر كردن كمبودهاى روانى

كمبود آهن؛ عامل جدى ابتال به نارسايى قلبى
ترجمه/مريم سادات كاظمى: نارسايى قلبى يكى از داليل 
رايج بســترى شدن در بيمارستان اســت كه «كمبود آهن» 

زمينه ابتال به اين 
ناراحتى را بيشتر مى كند.

خستگى، ريزش موها، افت 
عملكردهاى ذهنى، احساس 
هنگام  بى حالى  و  خستگى 
فعاليت حاالتى هستند كه 
نبايد بى اهميت تلقى شوند، 
زيرا ممكن اســت نشــانه 
كمبــود آهن باشــد. آهن 

عنصرى ضرورى براى عملكرد مطلوب عضالت، مغز و البته قلب است.
بر اساس نتايج كنگره قلب اروپا كه ماه گذشته در پاريس صورت پذيرفت، 
كمبود آهن عامل زمينه ساز ناراحتى هاى قلبى عروقى محسوب مى شود 
و مى تواند احتمال فوت ناشى از سكته مغزى را طى يك سال پس از آن 
افزايش دهد. محققان در اين باره دريافتند 30 تا 50 درصد مبتاليان به 
نارسايى قلبى از كمبود آهن رنج مى برند. تشخيص كمبود آهن با انجام 
آزمايش خون ساده قابل تشخيص است كه در صورت تجويز مكمل هاى 
مناسب براى مبتاليان به نارسايى قلبى، عاليم بيمارى كاهش مى يابد و 

بهبود قابل توجهى در كيفيت زندگى ديده مى شود.
كمبود آهن ناشى از عوامل متعددى است كه از جمله مى توان به سوءتغذيه، 
دريافت ناكافى منابع غذايى آهن، جذب ناصحيح آهن در دستگاه گوارش، 
خونريزى شديد دوران قاعدگى يا به دليل مصرف داروهاى ضد انعقاد و 
ضد پالكت، جراحت و پوليپ اشــاره كرد. در برخى موارد كمبود آهن با 
عالمت ويژه اى همراه نيست اما متخصصان توصيه مى كنند مبتاليان به 

ناراحتى هاى قلبى حتماً در اين باره با پزشك مشورت كنند.

شاد باشيد
دكتر مجيد ابهرى، رفتارشــناس و آســيب شناس 
اجتماعى: برخي از افراد گمان مي كنند براى اينكه شــاد و 

پر انرژي باشند و 
از زندگي لــذت ببرند، بايد 
پر  هميشه  جيب هايشــان 
از پول باشــد و بدون هيچ 
گونه مسئوليت و دغدغه اي 
از صبح تا شب فقط تفريح 

كنند.
اين افراد تصور مي كنند اگر 
مجبور نباشند هر روز سر كار 

و يا به مدرسه و دانشگاه بروند و بتوانند تا نزديك ظهر بخوابند و هر روز 
به ميهمانى و گردش و تفريح بروند، زندگي شان سرشار از لذت و انرژي 
مي شود. در صورتي كه يكي از مهم ترين عواملي كه مي تواند زندگي انسان 

را كسل و كم انرژي كند، بيكاري و بيهودگي است.
شما براي داشتن روزهاي پر انرژي بايد دو كار انجام دهيد:

اول اينكه هدفي جذاب، ارزشمند و مورد عالقه انتخاب كنيد و دوم اينكه 
براي دســتيابي به آن اهداف برنامه ريزي و تالش كنيد. بايد يادتان باشد 
اگر هر روز سركار مى رويد و يا مشغول تحصيل هستيد، الزاماً به اين معنى 
نيست كه هدفمند زندگى مى كنيد. در واقع داشتن مشغوليت به معناي 
داشتن هدف نيست. شما بايد روشن و شفاف براى خود مشخص كنيد كه 
مى خواهيد به كجا و چه هدفى دست پيدا كنيد و بعد از اينكه مقصدتان 

معلوم شد، مسير را مشخص و براى رسيدن به آن تالش كنيد.

كلينيك سالمت

راه زندگى
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خانواده

مراقب قطب هاى تربيتى فرزندتان باشيد
صوفى،كارشناس  مجيد 
فرهنگى: خانواده ها امروز 
بايد بــه اين باور برســند 
كه در تربيت فرزندانشــان 
نقش  همســاالن  گــروه 
بســيار پررنگى دارند، زيرا 
رابطه فرزندانشــان با گروه 
همساالن همراه با تساوى و 

برابرى است و تفاهم و تقابل در روابط آن ها يك اصل است. تأثير افراد 
هم سن و سال عميق تر از تأثير والدين است، چرا كه فاصله سنى زياد، 
درك بزرگان را براى فرزندان دشوار مى سازد و توصيه هاى آن ها را به 
نحوى يك امر تحميلى تلقى مى كنند كه بدون فهم و درك بايد آن ها 
را بپذيرند، ولى مسائلى را كه از دوستان همسال فرا مى گيرند از طريق 

تفهيم و تفاهم بوده و در نتيجه ريشه دارتر است.
تا زمانى كه والدين مسائل تربيتى، ارزش ها و عقايد فرزندانشان را از 
طريق تقليد به آن ها آموزش دهند و به طور نهادينه، علمى و منطقى 
نباشــد و يا اينكه نهايتاً داليلى كه براى انجام اين امور به آن ها ارائه 
مى كنند سطحى و غير علمى باشــد، فرزندان به خاطر همنوا بودن 
در جمع دوستانشــان براحتى پا روى اين عقايد مى گذارند و در واقع 
آن هــا قدرت و توانايى دفاع و تفهيم آن عمل، خواه رعايت حجاب يا 
پوشش و... را ندارند و دســتخوش تغيير قرار مى گيرند، زيرا ارتباط 
با دوســتان در تغيير و تحكيم نگرش هاى قبلى كودكان و نوجوانان 
و ايجاد رفتارهاى جديد، مؤثر اســت.زمانى كه رفتارهاى دوستان، با 
ارزش هاى فرزندانمان متفاوت باشد آن ها با تعارض مواجه مى شوند 
كه براى حل آن در بيشــتر مواقع ارزش هاى خانــواده را رها و خود 
را با دوســتان همانند و سازگار مى كنند. نوجوانان در جمع دوستان 
بــا ارزيابى فعاليت هاى يكديگر و بازخوردى كه به يكديگر مى دهند، 
بر همديگر تأثير مى گذارند و حــال فرزندى كه تمام اصول و عقايد 
خود را به طور منطقى و علمى از والدين دريافت كرده باشد، به جاى 

تأثيرپذيرى از دوستان حتى مى تواند تأثيرگذار باشد.
از طرفى ديگر تا زمانى كه سه قطب اصلى تربيت فرزندانمان؛ خانواده، 
آموزش و پرورش و رسانه ها؛ همسو و همنوا در ارائه و تفهيم الگوهاى 
تربيتى نباشند، فرزندان دچار سردرگمى مى شوند و گروهى كه قدرت 

جذب و تأثيرگذارى بيشترى داشته باشد، پيروز اين ميدان است.
متأسفانه ديده مى شود كه خانواده ها بايد آثار منفى تربيتى رسانه و 
گروه همساالن را بدوش بكشند و يا برعكس كه دليل اصلى آن، همسو 

نبودن اين سه قطب مهم تربيتى است.

متخصصان در ميزگرد سرطان در بيمارستان رضوى 
هشدار دادند

مراجعه 70 درصد مبتاليان به سرطان پستان 
در مراحل پيشرفته 

زندگى/ محبوبه على پور: 70درصد مبتاليان به سرطان پستان در 
مراحل پيشــرفته مراجعه مى كنند. دكتر فهيمه ناظميان با بيان اين 
مطلب در ميزگرد «سرطان هاى رحم و پستان از تشخيص تا درمان» 
در بيمارستان رضوى افزود: در بررسى كه در سالهاى 1985 تا1990در 
كشورهاى اروپايى صورت گرفت 30 درصد مبتاليان در مراحل ابتدايى 
سرطان مراجعه كرده و70 درصد مراحل پيشرفته را سپرى مى كردند. 
اين در حالى است كه امروزه اين روند تغيير كرده و 70 درصد در مراحل 
ابتدايى بيمارى خود را تشخيص مى دهند. در حالى كه امروزه  كشور 
ما وضعيتى مشابه حدود 20سال پيش اروپا را دارد چنانكه 70درصد 
مبتاليان در مراحل حاد و پيشــرفته مراجعه مى كنند. اين فلوشيپ 
جراحى سرطان پستان ادامه داد: سرطان ياد شده شايعترين سرطان در 
زنان است اما چهارمين عامل مرگ ومير آنها به حساب مى آيد. چنان كه 
حدود 25درصد سرطان در زنان را تشكيل مى دهد. البته شمار بانوان 
مبتال در كشور ما 28 تا30 نفر در صدهزار نفر  پيش بينى مى شود كه 
اين رقم در كشورهاى اروپايى بين 80 تا90 نفر در صدهزار نفر مى باشد. 
دكتر ناظميان با تأكيد بر نقش ســبك زندگى در ابتال به اين عارضه 
گفت: از جدى ترين عوامل مؤثر در اين زمينه استرس ها هستند زيرا به 
طور طبيعى هر روزه در اندام هاى ما سلول هاى سرطانى شكل مى گيرد 
كه نابودى اين سلول ها به وضعيت ايمنى بدن مربوط مى شود. حال آن 

كه وجود استرس ها باعث كاهش توان ايمنى بدن مى شود.   
وى همچنين خاطرنشان كرد: از لحاظ آمارى مشخص شده بين 70 
تا 75 درصد مبتاليان، هيچ ســابقه فاميلى ابتال به ســرطان پستان 
را نداشــته اند. 25درصد نيز داراى ســابقه فاميلى بوده و حدود 5 تا 

10درصد زمينه ارثى ابتال به اين بيمارى را داشته اند. 
وى با اشاره به اهميت تشخيص زودهنگام در درمان اين عارضه گفت: 
در حال حاضر با توجه به دانش و تجهيزات موجود در صورت آن كه 
توده ها زير دو سانتى متر باشند نياز به شيمى درمانى  ندارند كه اين 
امر عالوه بر كاهش هزينه هاى درمان و حفظ عضو مبتال، باعث افزايش 

طول عمر بيمار در حد طبيعى خواهد شد.
دكتر مريم جعفرى راد، پاتولوژيســت نيز در اين نشست خاطرنشان 
كرد: در انگلستان از هر شش تا هفت نفر زن يك نفر به سرطان سينه 
مبتال مى شود كه اين رقم در كشور ما از هر 35 نفر يك نفر مى باشد. 
همچنين در آمريكا هر ساله 40هزار مورد جديد شناسايى شده كه 
اين ميزان در كشور ما بين 6 تا 10هزار نفر تخمين زده مى شود. در 
حالى كه بيماران در كشــور ما در مراحل پيشرفته مراجعه مى كنند. 
چنان كه  بر اســاس دانش پاتولوژى براى آن كه يك سلول سرطانى 
به شرايطى برســد كه  به بافت پوست دست اندازى كرده به صورت 
زخــم نمود پيدا كند زمانى حدود 10 ســال به  طول مى انجامد  در 
حالى كه شاهديم بســيارى از مبتاليان، در اين مرحله براى درمان 
مراجعه مى كنند.  دكتر مليحه حسن زاده منفرد، فلوشيب انكولوژى 
نيز با تأييد اين امر خاطرنشان كرد:  شيوع سرطان پستان در كشور 
ما يك دوم آمار جهانى و يك چهارم آمريكا برآورد مى شود در حالى 
كه ميزان مرگ و مير ما بيش از آنهاســت زيرا در كشور ما سيستم 
غربالگرى ســرطان ها وجود ندارد. وى با اشاره به اين كه ما داده هاى 
منسجمى از مبتاليان نداريم و اطالعات ما به پژوهش هاى پراكنده در 
مقاالت خالصه مى شود، گفت: آمار سرطان پستان هر ساله در كشور 
ما 6درصد افزايش دارد و ســن مبتاليان نيز 10تا 12 سال كمتر از 
ميانگين جهانى است. به طورى كه سن شيوع در آمارهاى بين المللى 

باالى 50 سال مى باشد كه در كشور ما به حدود 45  سال مى رسد.
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حل جدول شماره قبل

چند  كه  اندونزيايى  معروف  قارى   -1
روز قبل هنگام تالوت زنده سوره ملك 

درگذشت
 - موشواره   - طلبى  مرج  و  هرج   -2

كوچك و بزرگ دستگاه گوارش
علف  نوعى سم   - پسوند شباهت   -3

كش پركاربرد كشاورزى - ماهيچه ها
4- دلداده رامين - نشسته- نادرست

خانه   - انگور  درخت   - بزرگ   -5
كوچك چوبى - دشمن سرسخت

دستگاه  مشهد-  بچه  كالم  تكيه   -6
تعويض هوا  - پرچم

نوروزى   چوبى  عروسك    - طول   -7
- ساده تر

 - سرشت  گرم-  نيمه   - بيمارى   -8
خط كش هندسى

زمين  دادن-  شرح   - ديهيم   -9
پوشيده شده از نى

10- مقابل فاز - امانتى - حمام مقتل 
اميركبير

11- چاشنى دوسره! - بزرگى يافتن - 
خاك كوزه گرى - سيد و سرور

12- كارباميد - محل دريافت عوارض 
ورود و صدور كاال - يار برهما در كليله 

و دمنه
13- شعبده باز - كيا - ماه كم حرف!

14- علم نجوم - سه تاى انگليسى - 
شهر خربزه

15- پيشكسوت باشگاه پرسپوليس كه 
اخيرا در كما فرو رفته

1- خبركشى سياسى - چگالى
2- توجه كردن - دانشكده  فرماندهى 

و ستاد - تزوير
 - پادشاهى  تخت   - ميانى!  نت   -3

بيمارى تنفسى خطرناك - سنن
صفحه   - حرفى!  گانه  سه  تكرار   -4
فلزى مسطح كه تصويرى كه ميخواهند 
چاگ كنند را روى آن حك مى كنند - 

برادر كوچكتر «مايكروويو»!
 - ادبى  شوخى   - دلدادگان   -5

خوشگذرانى
ايرانى- فكر -  برنج مرغوب  نوعى   -6

انتها
 - ميهمانى  به  كسى  فراخواندن   -7
دستگاه  از  بخشى   - كردن  استفاده 
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 افقى

 عمودى
گوارش

8- از واحدهاى ارتشى - كاله انگليسى 
- قيمت بازارى - آرايش سينمايى

9- ابزار بزرگ نمايى در جواهرسازى - 
ستاره - تنگه استراتژيك جنوبى

10- شكم پرست - پيامبرى  كه بر تمام 
جهان پادشاهى كرد - كتف و شانه

11- راه سخت كوهستانى - پرتو - برگه 
شناسايى

عقيده   - مايه  زى   - دخترانه  نام   -12
انتخاباتى

13- شهر و تيم فوتبالى در آلمان - قدم 
يكپا - پرنورتر- من + شما!

14- خطاب كردن - چلچراغ - بى ايمان
15- صنعتى مهم در توسعه توريسم - 

تحتانى
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