
ورود 2 واكسن جديد به 
چرخه واكسيناسيون كشور

ايسنا:رئيس اداره بيمارى هاى قابل پيشگيرى با واكسن 
وزارت بهداشــت از ورود دو واكســن جديــد به چرخه 
واكسيناسيون كشور خبر داد. دكتر سيد محسن زهرايى 
از ورود دو واكسن جديد به چرخه واكسيناسيون كودكان 
خبر داد و گفت: در سال جارى تالش مى كنيم دو واكسن 
به نام هاى «پنوموكوك» مربوط به عفونت هاى پيش رونده 
در كودكان و «روتا ويروس» به عنوان شــايع ترين علت 
اســهال در كودكان را به برنامه واكسيناســيون اضافه 
كنيم. اين دو واكسن در بسيارى از كشورهاى پيشرفته 
استفاده مى شود. اين واكسن ها از طريق مراكز بهداشت، 
خانه ها و پايگاه هاى بهداشت به صورت كامًال رايگان در 
اختيار خانواده ها قرار مى گيرد. زهرايى همچنين اضافه 
كرد: در سه سال گذشته دو واكســن جديد وارد چرخه 
واكسيناسيون كشور شــد؛ يكى از آن ها «هموفيلوس 
آنفلوانزا» نام دارد و مربوط به يك بيمارى باكتريايى است 

و با آنفلوانزاى ويروسى تفاوت دارد. 

هر روز 7 تا 10 نفر به دليل 
نرسيدن عضو مى ميرند

فارس: مديرعامل انجمــن اهداى عضو ايرانيان گفت: 
بيش از 25 هزار بيمار نيازمند اهداى عضو در كشــور 
داريم كه هر روز بين 7 تا 10 نفر آن ها به دليل نرسيدن 

عضو مى ميرند.
كتايون نجفى زاده با بيان اينكه ساالنه به طور ميانگين 
بين 5 تا 8000 مرگ مغزى در كشور رخ مى دهد، افزود: 
همه كار در كشور از جمله ايمنى در كار و رانندگى بايد 
انجام شود تا اين آمار كاهش يابد، بايد دانست 50 درصد 
موارد مرگ مغزى قابل اهدا هستند، اما برخى ديگر به 
دليل سن، عفونت شــديد و مسائل ديگر اعضاى آن ها 

قابل اهدا نيستند. نجفى زاده اضافه كرد: 3000 مورد 
مرگ مغزى در سال اعضاى آن ها قابل اهدا هستند اما 
تنها در 25 درصد اين موارد اهدا صورت مى گيرد و 75 
درصد ديگر اعضاى قابل اهدا خاك مى شوند و به تعبير 
مرحوم دكتر افشين يداللهى اين اعضا همچون سبوى 

آبى هستند كه جلوى تشنه لبان به زمين مى ريزند.

افتتاح مركز اقامتى كميته امداد 
براى رفاه مددجويان بيمار و 

همراهانشان 
ايسنا: معاون حمايت و سالمت خانواده كميته 
امداد از افتتاح مركز اقامتــى كميته امداد براى 
رفاه حــال مددجويان بيمار و همراهانشــان در 
پايتخت خبر داد. فاطمه رهبر، اظهار كرد: كميته 
امداد پيش از افتتاح اين مركــز اقامتى در يكى 
از ميهمانپذيرهاى شــهر تهران بــه مددجويان 
خدمت ارائه مى كرد كه روزانه بيش از 35 نفر از 
بيماران تحت حمايت و همراه آنان از اين خدمات 
بهره مند مى شدند. به گفته وى با آغاز به كار اين 
مجتمع جديد از ابتداى خرداد سال جارى روزانه 
53 مددجو و همراهانشان مى توانند از خدمات 
حمايتى اين مركز بهره مند شــوند. وى با بيان 
اينكه 23 هزار و 197 نفر از بيماران كميته امداد 
براى ادامه معالجات در ســال گذشته در مراكز 
اقامتى استان تهران پذيرايى شده اند، اظهار كرد: 
اميدواريم با رويكرد جديد بتوان شاهد پذيرايى 

بهتر در ارائه خدمات به مددجويان باشيم. 

افزايش 10 درصدى حقوق 
فرهنگيان در سال 96

فارس:معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزارت 
آموزش و پرورش در خصــوص افزايش حقوق 
فرهنگيان گفت: به جز 10 درصد، افزايش حقوق 

ديگرى براى فرهنگيان نداريم.
حســين فرزانه درباره طرح رتبه بندى معلمان 
اظهار داشت: مرحله اول رتبه بندى در نيمه دوم 
سال 94 اجرا شــد و براى مرحله دوم و يا همان 
مرحله اول به صورت كامل تر و نيز در بندى   در 
برنامه ششم با نظام پرداخت معلمى آمده است 
كه پيش نويس آن شامل يك ماده و پنج تبصره 
را به دولت بدهيم تا در قالب اليحه اى به مجلس 
بدهند و اگر سازمان نظام معلمى شكل گيرد اين 
موضوع در آن قرار مى گيرد و در غير اين صورت 
در مرحله دوم با اعمال امتيــاز براى فرهنگيان 

انجام خواهد شد.
وى در خصوص افزايش حقوق فرهنگيان گفت: 

به جز 10 درصد، ديگر افزايش حقوقى نداريم.

در گفت و گوى اختصاصى  با قدس
مرفاوى: پرسپوليس جلوى سياه 

جامگان جوانمردانه بازى كند

ورزش/ بردى كه صباى قم مقابل نفت تهران 
به دست آورد، رقابت را درانتهاى جدول داغ 
كرد. حاال سياه جامگان براى ماندن درليگ 

برتر بايد منتظر باخت صباى قم ...

خط قرمــز/  دو مأمورنما كه اقــدام به 
از شهروندان مشهدى مى كردند،  زورگيرى 
با تالش و درايت مأموران آگاهى خراســان 
رضوي شناسايى و طى يك عمليات ضربتى...

1214
كشف نقشه زيركانه دو زورگير در 

لباس مأموران پليس

پاسداشت 
منزلت اجتماعى معلمان

امروزه «منابع انسانى» به دليل جايگاه ويژه، منحصر به فرد و نقش 
محورى آن،از تأثيرگذارترين عوامل توســعه و پيشــرفت جوامع 
محسوب مى  شود. در اين ميان، اهميت و جايگاه معلمان، به دليل 
وظايف و مأموريت هاي متنوع  آموزشي، پرورشي و پژوهشي و نقش 
آنان در ارتقاى فرهنگ جامعه و نيز پيوند عميق و ارتباط تنگاتنگى 
كه با كشــف، پرورش و هدايت اســتعدادهاى مختلف مخاطبان 
دارند،همواره مورد توجه سياستگذاران و تصميم گيران كشور بوده 
و خواهد بود. بنابر اين تالش مستمر و هدفمند براى ارتقاى جايگاه 
و منزلت آنان در جامعه بايد جزو دغدغه هاى اصلى مسئوالن نظام 

بوده و به يك مطالبه عمومى تبديل شود.
تحقق جامعه پيشرو، مستلزم آموزش و پرورش توسعه يافته است و 
نقش منابع انسانى در رشد و تعالى جوامع به مراتب بسيار بيشتر از 
ساير عوامل است.در ميان منابع  انسانى آموزش و  پرورش نيز، معلم 
ركن اصلي و تأثيرگذارترين عامل در فرآيند تعليم و تربيت و همچون 
اكسير ناب و اصيلي است  كه مي تواند هر عنصر خام و ناخالصي را به  
گوهري ناب و خالص تبديل  كند.اگر منابع انسانى را «قلب آموزش 
 و  پرورش» بدانيم، بى ترديد «معلم»، قلب تپنده منابع  انســانى و 
جامعه اســت؛ بنابراين براى ارتقاى منزلت و جايگاه مطلوب   آنان 
بايد تمهيدات و تدابير ويژه اى انديشيده شود و همه دست اندركاران 
و سياستگذاران عرصه تعليم وتربيت را به تالش مضاعف و اهتمام 
ويژه وا  دارد، تا  گام هايي مؤثرتر و متناســب با  شأن و منزلت  آنان 
برداشته و همت بلند خويش را چاره ساز برطرف كردن مشكالت و 
موانع موجود بدانند و ارتقاي  آن به جايگاه شايسته خود در اولويت 

كارى خود قرار دهند.
مسلماً بى توجهى به الزامات، شرايط، ضرورت ها و ويژگى هاى خاص 
معلمان و  انتخاب و  گزينش آنان، بدون درنظرداشتن اين نيازها و 
الزامات، آثار و تبعات جبران ناپذيري خواهد داشــت كه ترميم  آن 

براحتى ميسر و ممكن نيست. 
امروزه يكي از دغدغه هاي اصلى در مديريت بهينه منابع انسانى اين 
است كه چگونه مى توان شــأن و جايگاه معلم را ارتقا داد و از تنزل 
جايگاه پيامبرگونه او به عنوان ركن اساســي و عنصر تأثيرگذار در 
فرآيند تعليم و تربيت، تا انــدازه يك كارمند اداري جلوگيرى  كرد. 
الزمه تغيير چنين نگرشى، انجام فعاليت هاي فرهنگي- تبليغي با 
رويكرد تبييني و سياستگذاري در كنار  امور تقنينى و جلب توجه 

مسئوالن فرهنگي و مراجع سياستگذار و تصميم گير است .
در سال هاى اخير در راستاى ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش، 
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به  عنوان يك سند باالدستى 
پس از تصويب در شوراى عالى آموزش و پرورش، در سال 1390 به 
تصويب شوراى عالى انقالب فرهنگى نيز رسيد. در اين سند، براى 
ارتقاى شأن و منزلت معلمان، سياســت ها و راهكارهاى مناسبى 
در ابعاد جذب و تأمين، تربيت و توانمندسازى، نگهداشت، ارتقا و 
نظارت و ارزشيابى معلمان پيش بينى شده است. اما تحقق مفاد سند 
تحول بنيادين بويژه درباره معلمان نيازمند «اقدام وعمل» مناسب و 

اجرايى كردن راهكارهاى عملياتى مربوط است.
در سند تحول بنيادين و «طرح جامع منابع انسانى» به عنوان يكى 
از طرح هاى عملياتى در راســتاى اجرايى شدن سند تحول كه به 
تصويب«كميسيون منابع انسانى شوراى عالى آموزش و پرورش» 

رسيده، تمهيدات الزم پيش بينى شده است.
ارتقاى منزلت اجتماعــى و جايگاه حرفه اى معلمــان با تأكيد بر 
نقش الگويى و جايگاه معلم درهدف عملياتى شــماره (10) سند 
تحول مورد تأكيد قرار گرفته اســت. دستيابى به چنين هدفى در 
درجه اول نيازمند تحليل وضعيت موجود، نيازسنجي نظام مند و 
واقعي از آموزش و پرورش براى تأمين معلمان، براســاس تحوالت 
قابل پيش بينى براى دوره هاى زمانى مختلف و جذب و بكارگيري 
معلمان واجد شرايط، با اولويت دانش آموختگان نظام تربيت  معلم 
و در صورت نياز، بقيه از بين دانش آموختگان ســاير دانشگاه ها و 
مؤسسات  آموزش عالى در وهله دوم و ســپس اجراى راهكارهاى 
عملياتى ســندتحول بنيادين بويژه «اســتقرار نظام ســنجش 
صالحيت هاى عمومى، تخصصى و حرفــه اى، تعيين مالك هاى 
ارزيابى و ارتقاى مرتبه (نظام رتبه بندى) علمى و تربيتى معلمان و 
تقويت انگيزه و ارتقاى شغلى در آنان براساس نظام معيار اسالمى» 

است.
 ايجاد نظام ارزيابى صالحيت معلمــان در ابعاد اخالقى، اعتقادى، 
انقالبى، حرفه اى و تخصصى و ارزشيابى متناسب با مبانى و اهداف 
ســند تحول و ارائه  گواهينامه صالحيت هاي حرفه اي و بكارگيرى 
معلمان و در نهايت نظام پاداش و جبران خدمت مناسب است، كه 

در سند تحول مورد توجه قرار گرفته است.
در چند ماه اخير اقداماتى در جهت ارتقاى شأن و منزلت معلمان در 
كارگروه هاى تخصصى اين شورا، درحال انجام است. در اين راستا 
مى توان به بررسى و تدوين «طرح ســازمان نظام معلمى» اشاره 
كرد كه مشاركت مؤثر آنان در تصميم گيرى و تصميم سازى را به 
رسميت مى شناسد. اين طرح پس از تهيه و تدوين از سوى آموزش و 
پرورش به دولت ارسال شده تا به صورت اليحه اى به مجلس شوراى 

اسالمى تقديم شود. 
از ديگر طرح هايى كه در راستاى اجرايى شــدن راهكارهاى سند 
تحول و با هــدف ارتقاى جايگاه و منزلت معلمــان در حال تهيه و 
تدوين است، «طرح سنجش صالحيت هاى حرفه اى و رتبه بندى 
معلمان» اســت كه مراحــل پايانى خود را در آمــوزش و پرورش 
مى گذراند. اجراى اين طرح به عنوان يكى از احكام برنامه ششــم 
توسعه، دولت را به اجراى آن مكلف نموده است؛ همچنين به مانند 
«طرح نظام معلمى» پس از بررسى نهايى در دولت جهت گذراندن 

مراحل تقنينى به مجلس شوراى اسالمى تقديم خواهد شد.
اميداست با تصويب و اجراى كامل و صحيح اين دوطرح، گام هاى 
مهمى در راستاى افزايش كيفيت آموزش و پرورش و ارتقاى جايگاه 

و منزلت اجتماعى معلمان برداشته شود.
* معاون شوراى عالى آموزش و پرورش

يادداشت  
*احمد عابدينى

خبر

3000737274
سامـانـه پيـامكـى
 صـفـحه اجـتماعى

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

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.
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عضو كميسيون اجتماعى مجلس:
معضل قراردادهاى كار «سفيد امضا» 

هنوز برطرف نشده است
خانه ملت:عضو كميسيون اجتماعى مجلس، با انتقاد از اينكه معضل 
قراردادهاى كار «سفيد امضا» هنوز برطرف نشده است، گفت: قانون 

كار بايد به سود كارگران تقويت شود.
زهرا ســاعى تصريح كرد: هر چنــد كميســيون اجتماعى مجلس 
پيگيرى هايى را در اين رابطه داشته و همچنين وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى به طور مداوم بر لزوم به حداقل رساندن اين قراردادها تأكيد 
و تالش هايى را داشــته اما متأســفانه با توجه به شرايط فعلى كشور، 
تحريم ها، ركود اقتصادى و همچنين تعطيلى كارخانجات اين معضل 
هنوز وجود داشته و برطرف نشده اســت. عضو كميسيون اجتماعى 
مجلس شوراى اســالمى، بر لزوم اتخاذ تدابير ويژه جهت حل معضل 
قراردادهاى كار سفيد امضا تأكيد كرد و گفت: يكى از مطالبات جدى 
كميسيون اجتماعى و فراكسيون كارگرى مجلس از دولت هاى آينده 

توجه بيشتر به قشر كارگرى و برطرف كردن مشكالت آن هاست.

موضع وزارت بهداشت درباره 
تعرفه هاى پزشكى 

فارس: سخنگوى وزارت بهداشت با اشاره به وضعيت تعرفه هاى پزشكى 
سال 96 گفت: خدمات بايد مطابق با قيمت تمام شده و واقعى باشد كه 
تحت پوشش بيمه و منابع دولتى است؛ همچنين اگر الزم بوده يارانه آن 
از منابع دولتى و بيمه اى تأمين شود. ايرج حريرچى افزود: آنچه براى 
وزارت بهداشت در اين زمينه مدنظر قرار دارد، اين بوده كه در پرداخت 
هزينه سالمت به مردم فشارى نباشد؛ البته بايد توجه داشت كه ما در 
محيطى هستيم كه با وجود اينكه گاهى با مشكالت مواجه بوديم، ولى 
شاهد كاهش پرداختى از جيب مردم در حوزه سالمت هستيم. وى تأكيد 
كرد: افزايش پرداختى از جيب مردم صالح نيست و از طرفى خدمات بايد 
مطابق با قيمت تمام شده و واقعى باشد كه تحت پوشش بيمه و منابع 
دولتى است؛ همچنين اگر الزم بوده يارانه آن از منابع دولتى و بيمه اى 
تأمين شود. وى بيان داشت: هنوز توافق كلى در ارتباط با موضوع تعرفه ها 
حاصل نشده و گروه هاى مختلفى در اين زمينه اظهاراتى را عنوان كردند، 

البته اميدواريم هر چه سريع تر اين موضوع مشخص شود.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس مطرح كرد 
تبعيض  در افزايش حقوق   بازنشستگان 

كشورى  با  تأمين اجتماعى 
خانه ملت:عضو كميســيون اجتماعى مجلس تفاوت افزايش حقوق 
ميان بازنشستگان كشورى و تأمين اجتماعى را تبعيض آشكار خواند 
و گفت: تأمين اجتماعى از قانون افزايــش حقوق براى صندوق هاى 

بازنشستگى تبعيت كند.
مســعودرضايى گفت: اگر قرار است حقوق بازنشســتگان و شاغالن 
همتراز باشد، هيچ دليلى براى تفاوت فاحش افزايش حقوق به ميزان 
14/5 و 277 درصد وجود ندارد، بنابراين افزايش هاى متفاوت حقوق 
براى حقوق هاى بازنشســتگان با عدالت همخوانى نداشته و تبعيض 
آشكار است.  وى با تأكيد براينكه تفاوت در افزايش حقوق بازنشستگان 
تبعيض فاحش است، گفت: تأمين اجتماعى موظف به تبعيت از قانون 
افزايش حقوق براى صندوق هاى بازنشستگى و اجراى همسان سازى 

حقوق است.

گروه جامعه - محمود مصدق: وزير آموزش و پرورش 
تخصيص منابع انســانى و مالى به مناطق محروم و كمتر 
برخوردار را اولويت نخســت اين وزارتخانه خواند و گفت: 
تبديل كالس هاى كپرى به كالس هاى ايمن در دســتور 

كار قرار دارد. 
به گزارش خبرنگار ما، فخرالدين احمدى دانش آشتيانى در 
پاسخ به قدس مبنى بر اينكه وجود هزاران مدرسه كپرى، 
خشتى- گلى و كانكسى در مناطق محروم كشور بويژه در 
استان هاى مرزى با رويكرد عدالت آموزشى وزارت آموزش 
و پرورش سازگار نيست و اين وزارتخانه چه برنامه اى براى 
برطرف كردن اين معضــل دارد ؟ گفت:طبق اطالعاتى كه 
از حوزه هاى مختلف داريم 69 هــزار كالس بايد تخريب و 
نوسازى شــود و 90 هزار كالس هم بايد مقاوم سازى شود 

كه با همكارى خيرين و مردم ايمن ســازى آن ها  را شروع 
كرده ايم. 

* كمك خيرين در نوسازى
وى در همين زمينه از ايمن سازى 2700 مدرسه خشتى - 
گلى و كانكسى تا دو سال آينده خبر داد و افزود: عالوه بر اين 
براى مدارس استان سيستان و بلوچستان نيز رديف بودجه 
خاصى تعيين شده كه با استفاده از آن و كمك از خيرين و 
مردم، استاندارد سازى كالس هاى اين استان انجام مى شود. 
وى با اشــاره به اينكه ايمن ســازى مدارس كپرى هم در 
دستور كار است، گفت: البته در اين زمينه بايد مدلى مناسب 
انتخاب و اجرا كنيم كه اين گونه دانش آموزان با تغيير محل 

زندگى شان دچار مشكل نشوند. 
وى با بيان اينكه در اســتخدام معلمــان اولويت اصلى با 

مناطق محروم و كمتــر برخوردار اســت، تصريح كرد: 
همچنيــن توانمند ســازى معلمان مناطــق محروم با 
همكارى خيرين از ديگر برنامه هــاى اين وزاتخانه براى 
هدف ياد شده اســت.  دانش آشــتيانى همچنين درباره 
قول هايى كه بــراى برطرف كردن مشــكالت فرهنگيان 
به هنگام دريافت رأى اعتماد از مجلس داده اســت اما به 
گواه كارشناسان بسيارى از آن ها مثل ساماندهى صندوق 
فرهنگيان و پرداخت مطالبات فرهنگيان به خوبى برآورده 

نشده اســت، گفت: به قول هايى كه دادم عمل كردم. يعنى 
براى اين منظور برنامه هاى كوتاه و بلندمدت تهيه شده است 
كه در كوتاه مدت بحث تمركززدايــى مطرح بود كه انجام 
داديم. در خصوص معيشت معلمان نيز تالش هايى داشتيم 
به طورى كه حقوق معلمان كشور 100 درصد افزايش يافته 
است، البته اين ميزان كافى نيست و بايد باز هم افزايش يابد. 

* اجراى طرح نظام حقوقى معلمان
وى در همين زمينه به بحث مطالبات فرهنگيان پرداخت 
و با بيان اينكــه در طول اين مدت كوتــاه بيش از 10 هزار 
ميليارد تومان از مطالبات را پرداخت كرديم، افزود: در اين 
مدت پاداش بازنشستگان سال 94پرداخت شد و پرداخت 
پاداش پايان خدمت سال 95 نيز با كمى تأخير در 20 استان 
كشور آغاز شده است.  وى درباره اجراى طرح نظام حقوقى 
معلمان گفت: بر اساس تكليف برنامه ششم توسعه بايد نظام 
حقوقى معلمان از نظام خدمات مديريت كشورى جدا و به 
نظام حقوق معلمى تبديل شود كه در اين راستا كار گروهى 
را تشكيل داده ايم تا اين نظام را تعريف كنند و براى تصويب 

به مجلس تقديم كنيم. 
* مديريت صندوق ذخيره  فرهنگيان

وى سپس به ساماندهى صندوق ذخيره فرهنگيان اشاره و 
تصريح كرد: براى اين منظور عالوه بر مدير عامل و نيروهاى 
ناكارآمد اين صندوق را هم تغيير داديــم و مى خواهيم از 
نگاه تصدى گرى به سمت مديريت صندوق حركت كنيم. 

وى در همين زمينه از جلوگيرى تخلفات بانك سرمايه خبر 
داد و گفت: در اين ارتباط عالوه بر هيئت رئيسه ، مدير عامل 
اين بانك كه تخلفاتى در دوره قبل داشــته است را تغيير 
داده ايــم. وى در خاتمه تكميل نشــدن تحقيق و تفحص 
مجلس از صندوق ذخيره فرهنگيان را دليل ارائه نشــدن 
ارقام اختالســى از اين صندوق توســط وزارت آموزش و 
پرورش خواند و گفت: اعداد و ارقام هنوز قطعى نشده است، 
ضمن اينكه با نمايندگان مجلس قرار گذاشتيم تا تحقيق و 
تفحص كامل نشده است، آمارى ندهيم كه در اين زمينه ما 
حرفى نزديم، اما بعضى از نمايندگان عددهايى را گفتند كه 

چندان درست نيستند. 

وزير آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش قدس:
69 هزار كالس درس بايد تخريب و نوسازى شود

  جامعه/ مسعود حيدرى معينى    سال هاست 
روز دوازدهم ارديبهشــت ماه هر ســال با خاطرات 
و لحظه هــاى پر شــور و هيجان همراه مى شــود، 
دانش آمــوزان پرجنب و جوش تــر از هر روز راهى 
مدرسه مى شوند تا با شاخه گلى از زحمات يك سال 
معلمان خود قدردانى كنند.اما با اين حال خستگى 
را خوب مى توان در چهره معلم ها ديد. خســتگى 
معلم ها بيشتر به خاطر تحقق نيافتن خواسته هاى به 
حقشان است؛ وعده و وعيدهايى كه بارها و بارها از 
سوى مسئوالن تكرار مى شود و تحقق نمى يابد. روز 
معلم بهانه خوبى است تا به سراغ معلمان سختكوش 

كشورمان برويم و از دلمشغولى هاى آن ها بشنويم.
جالل نجفى يكى از معلمان كشورمان به سختى هاى 
تدريس معلمان اشــاره مى كند و مى گويد:تا معلم 
دغدغه فكرى و مالى دارد چه طور مى شود از او توقع 

داشت به طور مطلوب تدريس كند. 
جهانگيرى كه سال ها در اســتان گلستان تدريس 
كرده معتقد است: به دليل سخت بودن كار تدريس، 
بيش از اين بايد به معلمان سختى شرايط كار تعلق 

بگيرد و معلمان زودتر از 30 سال بازنشست شوند.
*مديريت كن ولى حق مديريت نگير

امير.س از جملــه فرهنگيان پرتالش كشــورمان 
در گفت و گو با مــا مى گويد: از ســال 92تا94در 
نوبت دوم مدرســه مديريت و معاونت داشــتم كه 
آموزش و پرورش حق مديريت ســه ماه تابســتان 
را پرداخت نكرده اســت، وقتى حقمــان را مطالبه 
مى كنيم در پاسخ مى گويند: فراموش كنيد. وى با 
اظهار تأسف از اين مسئله اظهار مى كند: طبق نظام 
جديد رتبه بندى يك رتبه ارتقا پيدا كردم كه 15ماه 
آن هم پرداخت نشــده و به ديون رفته است؛ پس 
چرا هر روز مســئوالن آموزش و پرورش مى گويند 

مطالبات فرهنگيان پرداخت شده است؟
يكى ديگــر از فرهنگيان كه در ســال 83 با مدرك 
فوق ديپلم و 30 ســال خدمت بازنشســته شده، 
اظهار مى كند: يك ميليون و 700 هزار تومان حقوق 
مى گيرم، پسرم بيكار و دخترم در عقد است و خودم 
نيز بيمار هستم و كلى هزينه درمانم مى شود، چرا 

حقوق ما متعادل پرداخت نمى شود؟ 
حميد محســن زاده هــم خواهان تأســيس بانك 
فرهنگيان، با سرمايه صندوق ذخيره است تا معلمان 
حقوقشان را از بانك خودشان دريافت كنند و براى 

گرفتن وام به بانك ديگرى مراجعه نكنند.
*درد معلمان فقط پول نيست

خانم مرادى يكى ديگر از معلمان كشــورمان توجه 
ما را به نص صريح قانون جلب مى كند و مى گويد:به 
موجب اصل سوم قانون اساســى دولت جمهورى 
اســالمى موظف اســت همه امكانات خود را براى 
آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه، 
در تمام سطوح و تســهيل و تعميم آموزش عالى، 

بكار برد.
اصل سوم قانون اساسى هم گفته، دولت موظف است 

وسايل آموزش و پرورش رايگان را براى همه ملت تا 
پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيالت 
عالى را تا ســرحد خودكفايى كشور به طور رايگان 

گسترش دهد.
اما متأســفانه در مناطق محروم ايــن حق از مردم 

سلب شده است. 
وى كه جنس مطالباتش از نوع توجه به كودكان اين 
مرزو بوم است، اظهار مى كند:به موجب اصل پانزدهم 
قانون اساسى نيز استفاده از زبان هاى محلى و قومى و 
تدريس ادبيات آن ها در مدارس در كنار زبان فارسى 
آزاد اســت؛ بنابراين بايد اين امكان براى تدريس 
زبان هاى محلى در مدارسى كه بيشتر دانش آموزان 

آن به زبان محلى صحبت مى كنند، فراهم شود.
يكى ديگر از فرهنگيان نيز دائماً به قوانين موجود كه 

بدرستى اعمال نمى شود اشاره مى كند و مى گويد:به 
موجب يكى ازبندهــاى اصل چهــل و نهم قانون 
اساســى، دولت موظف اســت تمام اموال صندوق 
ذخيره فرهنگيان را از غاصبــان آن پس گرفته و به 
منتخب واقعى فرهنگيان و امين فرهنگيان برگرداند. 
وى تاكيد مى كند:به موجب ماده 68 قانون مديريت 
خدمات كشورى، فوق العاده هاى سختى كار و فوق 
العاده كارايــى و ميزان بهره منــدى كارمندان ... و 
جبران هزينه ســفر و مأموريت روزانه و اضافه كار 
خارج از ســاعت ادارى، فوق العاده ويژه، فوق العاده 

بهره ورى و... را نيز از دولت مطالبه مى كنيم.
طاهرى همچنين اســتفاده از مزايــاى قانون هاى 
مديريت خدمات كشورى را حق كاركنان آموزش و 
پرورش مى داند و اظهار مى كند:هتلينگ مدارس نيز 

در شأن فرهنگيان نيست .
*بودجه آموزش و پرورش بايد بر اســاس 

عملكرد پرداخت شود
اما ســخنگوى كميســيون آموزش مجلس كه از 
وضعيت معيشــتى و بودجه آمــوزش و پرورش و 
مطالبات معلمان بخوبى مطلع است به خبرنگار ما 
مى گويد:ســازمان برنامه و بودجه بايد يك بار براى 
هميشه بر اساس عملكرد به آموزش و پرورش بودجه 
بدهد در حالى كه بودجه اين نهاد بر اساس سال قبل 

پرداخت مى شود.
ســيد حمايت ميرزاده تأكيد مى كند: به طور مثال 
سال 95 تمام شده است و قرار اســت در سال 96 
به ميــزان 10درصد بــه حقوق ها اضافه شــود به 
ظاهر خوب اســت، اما نكته اينجاست كه آيا حقوق 
فرهنگيان درســت پرداخت شــده است؟ سازمان 
بازرسى، مسئوالن و ســازمان هاى نظارتى بيايند و 
بررسى كنند، اگر اين حقوق اضافى پرداخت شده، 
جلــو آن را بگيرند و بگويند حيــف و ميلى صورت 
گرفته است در صورتى كه چنين نيست و هيچ وقت 
در طول تاريخ بودجه آموزش و پرورش متناســب 

ديده نشده است .
وى اظهار مى كند:هــرگاه بودجه ايــن وزارتخانه 
درست و منطقى پرداخت شد آن وقت اين 10درصد 
بيشتر يا كمترى كه هرســال به تمام دستگاه هاى 
ديگر هم پرداخت مى شــود، منطقى است؛ يعنى 
كارمندان آمــوزش و پرورش هم پولشــان را مثل 
كارمندان ديگر بگيرند، ضمن اينكه طبق بررسى ها 
از همين حاال مشخص اســت كه مصوبات سال 96 

نيز كسرى دارد.

قدس به بهانه روز معلم گزارش مى دهد

مطالبات معلمان تكليف فراموش شده مسئوالن

تأكيد رئيس مجلس بر برطرف شدن مشكالت آموزشى مدارس 
دكتر على الريجانى كه به استان قم سفر كرده، پيش از ظهر ديروز در نشست خود با جمعى از فرهنگيان 
استان قم گفت: گره خوردن نام معلمان كشور با شهيد مطهرى كه شخصيتى ممتاز بوده است، يك 

فضل است.
 رئيس مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: شهيد مطهرى تئورى پرداز انقالب اسالمى است و در زمينه 
هاى مختلف و ارتقاى فكرى داراى نظريه هاى منسجم است، البته همه نظريات اين شخصيت بزرگ به 
طور كامل محقق نشده است. وى افزود: معلمان و استادان كشور بايد با جهت گيرى روشن كار كنند، 

البته سند تحول آموزش و پرورش از نكات خوبى برخوردار است كه بايد به آن توجه شود.
وى ادامه داد: جمعى از بازنشستگان آموزش و پرورش در ماه هاى گذشته از پايين بودن حقوق هايشان 
گاليه داشتند و در اين رابطه تالش شد تا در برنامه ششم زمينه متناسب شدن حقوق بازنشستگان با 
شاغالن فراهم شود و همچنين حقوق هاى تا سقف 2 ميليون تومان از پرداخت ماليات معاف شوند، اما 

نكته اين است كه اقتصاد كشور بايد ثروت زا شود.
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فرهنگ

کوتاه و خواندنی

فرهنگ: مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: داوطلبان کنکور 
کارشناسی ارشــد 96 که نســبت به برگزاری آزمون، اعتراض یا ابهامی دارند 
می توانند از 14 تا 18 اردیبهشــت ماه منحصراً از طریق سیســتم پاسخگویی 
الکترونیکی به سازمان ارسال کنند. حسین توکلی تأکید کرد: به تقاضاهایی که 
غیر از این سیستم و بعد از موعد مقرر به ما برسد، پاسخ داده نمی شود. سؤاالت 
کارشناسی ارشد روی سایت سازمان سنجش بارگذاری شده و کلید سؤاالت هم 

از 13 اردیبهشت ماه قرار داده می شود.

فرصت اعتراض و پرسش به داوطلبان کنکور ارشد

پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: در سالروز والدت باسعادت حضرت 
اباالفضل العبــاس )ع( و روز جانباز، چهار هیئت از جانب رهبر انقالب از رشــادت 
ایثارگران تجلیل کردند. حجج اسالم شهیدی محالتی، تقوی، قمی و حاج علی اکبری 
به نمایندگــی از رهبر معظم انقالب، با حضور در منازل تعدادی از جانبازان ضمن 
گفت وگو با آنان و کســب اطالع از شــرایط زندگی، از ایثارگری جانبازان قدردانی 
کردند. همچنین نمایندگان ولی فقیه در مراکز استان ها و ائمه جمعه کشور نیز با 

حضور در منازل تعدادی از جانبازان سراسر کشور از آنان تجلیل کردند.

تجلیل هیئت های اعزامی رهبر انقالب از ایثارگری جانبازان

مهر: اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اساس 
تمهیدات اندیشیده شده دو دستگاه قطار در ایستگاه شهر آفتاب مستقر هستند تا 
در صورت افزایش جمعیت نسبت به سرویس دهی اقدام کنند، گفت: سال گذشته 
روزانه 8۰ تا 1۲۰ هزار مسافر از طریق مترو به نمایشگاه شهر آفتاب رفتند. وی 
با بیان اینکه قرار بود معاونت فنی و عمرانی چهار پل را برای دسترسی بهتر به 
نمایشگاه ایجاد کند، افزود: در حال حاضر معاونت فنی تنها یک پل را ایجاد کرده 

و احداث سه پل دیگر مانده است که قطعا به این نمایشگاه کتاب نمی رسد.

پل ها به نمایشگاه نمی رسند

مدیرعامل »سوره مهر«: 

سرمایه گذاری در نشر الکترونیک به صرفه نیست 

 فرهنگ/ آرش شــفاعی   مدیرعامل انتشارات »ســوره مهر« در نشست خبری اعالم برنامه های این 
انتشارات در نمایشگاه کتاب تهران، در پاسخ به پرسش »قدس« درباره بازده سرمایه گذاری های این انتشارات 
در حوزه نشــر الکترونیک، گفت: واقعیت این اســت که ســرمایه گذاری در این حوزه هنوز در کشور ما به 
صرفه نیســت اما انتشــارات »سوره مهر« همیشه در عرصه های جدید حضور داشته و تالش کرده پیشگام باشد و دلیل 
سرمایه گذاری و حضورمان در نشر الکترونیک، پیشگام بودن ما است و به همین دلیل امسال برای نشر الکترونیک غرفه 
مجزایی تدارک دیده ایم.  عبدالحمید قره داغی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از کتاب های انتشارات »سوره مهر« در سال های 
اخیر در صف انتظار برای تولید مانده بودند، گفت: با تالش چندماهه موفق شدیم بیش از 15۰ عنوان کتاب چاپ اولی را 
به نمایشگاه برسانیم و به این ترتیب کتاب هایی که از 5 سال پیش در صف تولید بودند، منتشر شده اند و صف تولید ما به 

یک یا ۲ سال تقلیل یافته است. 
وی درباره آثار ترجمه نیز با بیان اینکه 3۰ عنوان از کتاب های ترجمه شده از فارسی به زبان های دیگر از سوی واحد ترجمه 
حوزه هنری برای انتشــار تحویل شده است، گفت: برای انتشار بین المللی این کتاب ها درحال رایزنی با ناشران خارجی 

هستیم و سال آینده در این حوزه نیز با دست پر وارد خواهیم شد. 
قره داغی در عین حال تصریح کرد: 1۲ کتاب از آثار منتشرشده انتشارات »سوره مهر« را ناشران عرب زبان ترجمه کرده اند 

که این آثار در کشورهای عربی بویژه در عراق و لبنان با استقبال رو به رو شده است. 
حیدر ایمنی، مدیر روابط عمومی این انتشارات نیز در این نشست خبری با اشاره به اینکه »سوره مهر« در 5 دوره متوالی 

ناشر نمونه نمایشگاه شده است، از عدم تخصیص فضای مناسب و حمایت الزم و شایسته از این انتشارات انتقاد کرد.

گــزارش خبری

یادداشت

خبر روز

باز هم مظلومیت فرهنگ

 فاطمه دژبرد  
از روزی که مشــخص شد مناظره ها در ســه محور مستقل سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی برگزار شود و در جلسه دوم مناظرات، هم به حوزه 
سیاســی و هم به حوزه فرهنگی پرداخته شود!! مظلومیت فرهنگ که 
مقام معظم رهبری بارها از آن ســخن گفته و به رفع مظلومیت از آن 
تأکید فرموده اند بار دیگر نمایان شــد و باز هم  به حاشــیه رانده شدن 
فرهنگ ونبودن حساسیت کافی روی فرهنگ اسالمی ایرانی آن هم در 

چارچوب یک انقالبی که ماهیتا انقالبی فرهنگی است دیده شد!
انقالب اسالمی انقالبی فرهنگی است و در قالب گفتمان این انقالب و 
رهنمودهای امام راحل )ره( و مقام معظم رهبری، فرهنگ  سنگ بنای 
سایر نظامات جامعه است به این مفهوم که باید نظام اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی در بســتر فرهنگ اسالمی ایرانی بنا شوند و شکل بگیرند و 
تأثیربپذیرند. اما آنچه دیده شــد اینکه در جلسه اول مناظرات، نه تنها 
موضوع فرهنگ موضوع اولویــت دار اول نبود، از زاویه فرهنگ این مرز 
و بوم نیز به موضوعات اجتماعی پرداخته نشــد.این در حالی است که 
اگر گوشه چشمی به گفتمان انقالب اسالمی می شد اولین موضوع این 
مناظرات باید موضوع مهم فرهنگ و مباحث فرهنگی می بود؛ هم به عنوان 
 بستر تأثیرگذاری بر سایر نظامات جامعه وهم به دلیل اهمیت اساسی 
فعالیت ها و آثار و عناصر فرهنگ در کشور و مسائل و مشکالت متنابهی 
که در عرصه های مختلف و متنوعی چون کتاب، سینما، هنر، مطبوعات 

و... با آن مواجهیم.
لذا امید آن است که در مناظرات بعدی به گونه ای مسائل مطرح شوند 
که ردپایی از فرهنگ دینی و بومی کشــور در سایر مسائل دیده شود و 
نامزدهــای انتخاباتی با عنایت به ایــن فرهنگ کهن و اصیل و معنوی 

شاکله مباحث کلی نظام و حکومت را پایه گذاری نمایند.

فرمانده قرارگاه نصرت در مراسم نکوداشت همسران 
شهدای حرم: 

آقایی که خودش پدر اختالس است 
می گوید مدافعـــان حرم کیلویی چند؟ 

 فرهنگ/ محمدعلی میرزایی   آیین نکوداشت همسران شهدای 
مدافع حرم، »پاسداران حریم عشق«، به مناسبت فرارسیدن ایام اعیاد 
شــعبانیه به همت مدیریت فرهنگی- هنری مترو با مشــارکت بسیج 
دانشجویی مرکز مقاومت ثاراهلل برگزار شد.  اجرای برنامه های فرهنگی 
و هنری، اجرای ســرود، نمایش آهنگ، شــعرخوانی شاعران در وصف 
مدافعان حرم و خاطره گویی به همراه تجلیل از همسران شهدای حرم 
از برنامه های مدیریت فرهنگی- هنری مترو در مراسم بود و از استادان 

رزمنده و جانباز 8 سال دفاع مقدس تجلیل به عمل آمد. 
در ابتدای این مراسم سردار عبدالفتاح اهوازیان، فرمانده قرارگاه نصرت 
و از رزمنــدگان دوران دفاع مقدس، با بیان اینکه معموالً بچه رزمنده ها 
زیاد اهل حرف زدن نیســتند، گفت: رزمندگان ما آن هایی هستند که 
حضرت امام)ره( گفت: اگر این جنگ۲۰ سال هم طول بکشد ما کماکان 
ایســتاده ایم و با آن هــا جانانه جنگیدیم و خــون دادیم ولی بعضی ها 
کشورفروشــی کردنــد و ما امروز باید به دادگاه صنفی اســالمی ملت 
گله کنیم.  ســردار اهوازیان با بیان اینکه اگر دفاع مقدس نبود کشور 
صد تکه شــده بود، گفت: ما به جنگ رفتیم چون کشور غافلگیر شد و 
ارتش قدرتمندی نداشت. آن نامه ای که آقای شمخانی از خرمشهر برای 
امام)ره( نوشت را بخوانید. به سپاه تسلیحات نمی دادند ولی هر کس با هر 
سالحی که در دست داشت، جانانه دفاع کرد. وقتی به خرمشهر رفتیم.

وی افزود: تا کی باید خرابکاری های آن عده ای که والیت و انقالب را با 
چشــم دل نمی بینند، جواب دهیم. آن آقایی که خودش پدر اختالس 
است، می گوید مدافعان حرم کیلویی چند است؟ ما شما را نمی خواهیم. 
امروز حق کنار رفته و ناحق جای آن را گرفته است. به کسی که فیش 
نجومی دارد، می گویند ذخیره انقالب است و به مدافعین حرم می گویند 
برای پول می جنگند. خیلی از مدافعیــن حرم از جمله روح اهلل قربانی 
جوانی نکردند و زمانی که پیکر او را آوردند، همسرش گفت که »ما رایت 
اال جمیال«؛ من جز زیبایی چیزی ندیدم.  در این مراسم از خانواده  های 
شــهیدان داریوش درســتی، رضا فرزانــه، داوود امامی، ســیدحمید 
طباطبایی مهر، محمدحسین مرادی، امیر سیاوشی، قدیر سرلک، روح اهلل 

قربانی و مهدی نوروزی تقدیر و تجلیل شد.

 فرهنگ/ حمید واحدی  ماراتن نمایشــگاه 
بین المللــی کتاب تهــران در ســی امین دوره از 
برگزاری خود به نقطه آغاز نزدیک شــده اســت 
و ســاعت 16 فردا با برگزاری مراســم افتتاحیه، 
نخستین دوره از این نمایشگاه که بیش از تمامی 
دوره ها توسط بخش خصوصی ساماندهی و برگزار 
شده است، درهای خود را به روی مخاطبانش باز 
خواهد کرد.  این دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران را می تــوان بین المللی ترین دوره از آن نیز 
دانست تا جایی که در کنار نمایندگانی از روسیه 
و چین و ایتالیا که از قضا میهمان ویژه این دوره 
از نمایشگاه است و اســتانبول که شهر میهمان 
نمایشــگاه به شمار می رود، وزیر فرهنگ و رسانه 
کشور صربستان نیز به عنوان میهمان افتتاحیه در 
این مراسم حضور خواهد داشت. این بدان معنی 
اســت که در کنار مقامات رسمی ایران، مقامات 
رسمی خارجی نیز در مراسم گشایش نمایشگاه 

حضور دارند. 

 طــراح پل طبیعت، غرفــه ایتالیا را 
طراحی می کند 

از سوی دیگر خبرهای منتشرشده از حضور هیئت 
3۲ نفری متشــکل از ناشران و مدیران فرهنگی 
و ادیبــان ایتالیایی در کنــار هیئتی عالی رتبه از 
نمایشگاه کتاب فرانکفورت، خانه شعر برلی، ناشران 
و مدیران صنعت نشر کتاب چین و روسیه در این 
نمایشگاه حکایت دارد و تدارک برای حضور آنان 
چنان گسترده است که طراحی غرفه ایتالیا در این 
نمایشگاه نیز بر عهده لیال عراقیان، معمار جوان و 
خوش آتیه ایرانی و طراح پل طبیعت، گذاشته شده 
است.  از سوی دیگر بحث یارانه و شیوه تعلق آن به 
ناشران و سایر اصحاب فرهنگ در نمایشگاه امسال 
بسیار داغ است. سخنگوی شورای سیاست گذاری 
نمایشگاه کتاب تهران نیز در گزارشی اعالم کرده 
که وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی برای جبران 
هزینه کرد ناشران خصوصی به منظور حضور در 
نمایشگاه کتاب تهران، به تدوین آیین نامه  پرداخته 
که بر اســاس آن بیش از یــک میلیارد و پانصد 
میلیــون تومان از آنان به خریــد کتاب خواهند 

پرداخت.  همایــون امیرزاده در این زمینه عنوان 
داشته است: در ایام برگزاری نمایشگاه ناشران با 
مراجعه به سایت Tibf.ir نسبت به ارایه فهرست 
کتاب های پیشنهادی خود که در نمایشگاه عرضه 
شده اند، اقدام خواهند کرد. از این رو به مانند سال 
گذشته کارشناسان برای بررسی کتاب ها از غرفه ها 
بازدیــد نخواهند کرد و صرفاً اظهارات مســتند 
ارایه شده از سوی ناشــران در سایت نمایشگاه و 
یا بانک اطالعات مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی 
ایران مالک بررسی و انتخاب کتاب ها خواهد بود. 

 بن رایگان فقط برای 3 گروه 
سخنگوی ســی امین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران درباره نحوه خرید از ناشران نیز گفت: میزان 
خرید از ناشــران بر اساس متراژ غرفه ها و هزینه 
اجاره بهای ناشران محاسبه می شود. لذا از ناشران 
غرفه های 9 تا ۲۰ متر تا سقف 7۰ درصد اجاره بها؛ 

۲۰ تا 4۰ متر تا سقف 6۰ درصد اجاره بها؛ 4۰ تا 
6۰ متر تا ســقف 5۰ درصد اجاره بها؛ 6۰ تا 8۰ 
متر تا سقف 4۰ درصد اجاره بها؛ 8۰ تا 1۰۰ متر 
تا ســقف 3۰ درصد اجاره بهــا و غرفه های باالی 
1۰۰ متــر تا ســقف ۲۰ درصــد اجاره بها کتاب 
خریداری خواهد شــد.  وی تأکید کرده است که 

میزان تخفیف کتاب های خریداری شده 3۰ درصِد 
قیمت پشــت جلد و برای ناشران شهرستانی ۲۰ 
درصد محاسبه خواهد شد. قطعیت خرید کتاب 
از هر ناشر منوط به تأیید شورای نظارت و ارزیابی 

نمایشگاه مبنی بر عدم تخلف ناشر است. 
اما رئیس نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران نیز 
در نشســت خبری خود که در آســتانه برگزاری 
این نمایشــگاه برگزار کرده اســت، با اشــاره به 
ساماندهی وضعیت بهره مندی اقشار فرهنگی از 
یارانه های خرید کتاب، گفت: ما این موضوع را در 
۲ حــوزه دنبال می کنیم؛ یکی حمایت های مالی 
دولت اســت که در حال حاضر از جیب ملت در 
وزارت ارشــاد به امانت گذاشــته شده که در این 
راستا سعی شد یارانه ها و بن های کتاب به سمت 
خرید واقعی کتاب توسط مصرف کننده سوق داده 
شود. این همان چیزی است که قانون به ما تکلیف 
کرده اســت. در همین راستا اوالً بن های کاغذی 

که مفسده انگیزتر بودند، از چرخه تولید و عرضه 
حذف و به بن های الکترونیک تبدیل شدند و ثانیاً 
بن های الکترونیک امسال متمرکز شده  و تبدیل به 
بن های »اسم دار« که قابلیت رصد و پیگیری دارند، 
شده اند. ثالثاً بن رایگان با تأکید وزیر سابق ارشاد و 
همچنین وزیر جدید از همان دوره قبل حذف شد 
و امسال به جز اهل قلم، خبرنگاران و حاضران در 
نشست های سراهای اهل قلم، بن رایگان به هیچ 

قشری تعلق نمی گیرد. 

 آیا عدالت فرهنگی محقق خواهد شد؟ 
این در حالی رخ می دهد که بنا بر اعالم مسئوالن 
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
در این دوره از نمایشگاه کتاب 164 میلیاردریال 
یارانه خرید کتاب اختصاص یافته اســت که 8۰ 
میلیارد ریال به دانشجویان و طالب؛ ۲4 میلیارد 
ریال برای دانش آمــوزان؛ یک میلیارد ریال برای 
اســاتید حوزه و دانشــگاه و5۰ میلیارد ریال بن 
مشــارکتی مربوط به کتابخانه ها، مراکز علمی- 
فرهنگی، دانشــگاه ها، سازمان ها و مراکز علمی و 
فرهنگی، کانون های فرهنگی مساجد، پایگاه های 
مقاومت بســیج و... اســت. این یارانه ها به صورت 
حمایتی و با اختصاص بخشی از میزان هزینه کرد 
مبلغ آن به نهادها و اشخاص متقاضی در نمایشگاه 
کتاب، به آن ها اختصــاص می یابد. در این میان 
وزارت ارشاد نیز اعالم کرده است که دانش آموزان 
تهرانی را به دلیل بهر ه مندی بیشتر از امکانات در 
ســال جاری از دریافت یارانه خرید از نمایشگاه 
کتاب خارج کرده و مشــمول دریافت این کمک 
نکرده است. البته این استدالل نمی تواند چندان 
مورد قبول واقع شود.  با این همه، در میان تمامی 
رویدادهای نمایشگاه کتاب در سال جاری، به نظر 
می رسد ساماندهی وضعیت اختصاص یارانه های 
نشر و تبدیل آن ها از بن های کاغذی به الکترونیک 
و هدفمند کردن ارایه آن ها به نفع رســیدنش به 
دست مخاطبانی که مستحق دریافت آن به معنای 
واقعی هستند، گام بلندی است برای تحقق عدالت 
فرهنگی در فضای نامطلوب و نامتوازن کشور در 

زمینه عدالت اجتماعی و اقتصادی.

قدس از وضعیت توزیع تسهیالت حمایتی در نمایشگاه سی ام گزارش می دهد

بن  رایگان کتـــاب فقط برای ســـه گروه 

آنچه می خوانید

بن رایــگان با تأکید وزیر ســابق 
ارشــاد و همچنیــن وزیــر جدید 
از همان دوره قبل حذف شــد و 
امسال به جز اهل قلم، خبرنگاران 
و حاضــــران در نشســــــت های 
سراهای اهل قلم، بن رایگان به 

هیچ قشری تعلق نمی گیرد
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فیلمهایتازهبهسینماهامیآیند

شیرجه »نهنگ عنبر« به سینماهای کشور 

با توجه به اینکه در چهارشنبه هفته آینده 20 اردیبهشت ماه موعد نمایش و اکران  هنر/صباکریمی
اول فیلم های نوروزی به پایان می رسد، فیلم های جدیدی از چهارشنبه هفته جاری جایگزین برخی از این 
آثار خواهند شــد و اکران دوم فیلم های نوروزی را تشــکیل خواهند داد.  بر همین اساس، از چهارشنبه20 
اردیبهشــت ماه جاری فیلم سینمایی »نهنگ عنبر 2« به کارگردانی ســامان مقدم در گروه سینمایی قدس جایگزین 
»آباجان« ساخته هاتف علیمردانی خواهد شد. همچنین »ویالیی ها« به کارگردانی منیر قیدی در گروه سینمایی استقالل 
جایگزین »گشــت 2«؛ فیلم »آشــوب« به کارگردانی کاظم راست گفتار جایگزین »یک روز بخصوص« ساخته همایون 
اســعدیان در گروه آزادی؛ و »برادرم خسرو« به کارگردانی احسان بیگلری در گروه کورش جایگزین »ماجرای نیمروز« 
خواهند شد.  همچنین پروانه نمایش فیلم سینمایی »آزاد به قید شرط« پنجمین فیلم سینمایی حسین شهابی، اواخر 
فروردین ماه ســال جاری از سوی سازمان سینمایی صادر شده و این اثر در تابستان سال جاری در سینماهای کشور به 
نمایش عمومی درخواهد آمد. آخرین ساخته سینمایی حسین شهابی برای اولین بار در سی و پنجمین جشنواره فجر به 
نمایش درآمد.  از سویی دیگر باید به پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما اشاره کرد که به »گشت 2« اختصاص پیدا کرده و 
توانسته با شکستن رکورد فروش »فروشنده«، رتبه اول را در صدر جدول فروش به خود اختصاص دهد.  با این حساب، 
در سال 96 فیلم های »گشت 2« با فروش نزدیک به 16 میلیارد تومان، »خوب، بد، جلف« با فروش بیش از 15 میلیارد 
تومان، »ماجرای نیمروز« با فروش بیش از 3 میلیارد تومان، »سه بیگانه«، »آباجان« و »یک روز بخصوص« با فروش های 
بیش از یک میلیارد و نیم جدول فروش را تشکیل داده اند. باید منتظر بود تا با اکران فیلم هایی همچون »نهنگ عنبر« چه 

تغییراتی در جدول فروش پیش خواهد آمد وچه فیلم هایی در این جدول جا به جا خواهند شد. 

گزارش اکران چهره - خبر

تسنیم: میشل فرودن،  سردبیر سابق کایه دو سینما که برای حضور در جشنواره 
جهانی فجر به تهران سفر کرده است معتقد است سینمای ایران، سینمایی قوی  
اما فاقد تعادل است. وی گفت: به نظر من دولت اول از همه باید نظم و تعادل را 
در سینمای ایران به وجود بیاورد چه از نظر مالی و حمایت هایی که وجود دارد اگر 
به سینمای ایران بیشتر بها بدهند بهتر است. فرودن افزود: یکی از کارهای دولت 
این اســت که نظم و قوانینی ایجاد کند تا در سینمای ایران بخش های مختلف 

هماهنگ شوند و با هم همکاری داشته باشند.

سینمای ایران، قوی  اما فاقد تعادل است

مهر: سرپرســت گروه تئاتر »آران« با اشــاره به اینکه اپرای عروسکی »خیام« 
اواخر خرداد به صحنه می رود، اعالم کرد که رپرتوآر اپراهای عروسکی این گروه 
تئاتری نیز بعد از اجرای »خیام« برگزار می شود. بهروز غریب پور گفت: میکس 
موســیقی اپرای عروسکی »خیام« شروع شده و کار ساخت دکور این اپرا تمام 
و دکور نصب شده اســت. ما از نیمه دوم اردیبهشت ماه نیز برای تکمیل گروه 
بازی دهندگان عروسک، کارگاهی آموزشی برپا می کنیم. وی اظهار کرد: امیدوارم 

در پایان خردادماه این اپرای عروسکی را روی صحنه ببریم.

»خیام« آخر خرداد به صحنه می رود

مهر:بهرام کلهرنیا عضو هیئت مدیره انجمن طراحان گرافیک گفت: گرافیک هنر 
کاربردی اســت و بیرون از دفتر طراحان بایــد آدم های جالب و جذابی به عنوان 
سفارش دهنده وجود داشته باشند تا به رشد این هنر کمک کنند.  انجمن طراحان 
گرافیک تنها پایگاه قانونی صیانت از حقوق گرافیست هاســت که تالش می کند 
صدای این قشــر را به جایی برساند. مثال شــخص خود من که از وزارت ارشاد و 
هر جــای قانونی تمام مجوزهای قانونی را دارم تا در دفتر خود بنشــینم و خط 
خطی هایی انجام بدهم تا کنون سه بار آمده ام و دیده ام دفترم پلمب شده است. 

دفترم پلمب شده است

گفت  و  گو

خــبر

اشعریدرگفتوگوباقدس:
نامزدهاازپیوستفرهنگیبرنامههایشانبگویند

 هنــر/ زهرهکهندل  یک صاحبنظر فرهنگــی درباره جای خالی 
فرهنگ در تبلیغات نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: اگر بپذیریم که فرهنگ بستر کلیه فعالیت های اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی است، این سؤال مهم پیش می آید که چرا از سوی برنامه ریزان 
تبلیغات تلویزیونی نامزدها، فرهنگ در کنار 3 محور اجتماعی، اقتصادی و 

سیاسی مورد توجه چندانی قرار نگرفته است. 
علی اکبر اشــعری در بیان ارزیابی خود از نخســتین مناظره تلویزیونی 
نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار 
داشت: اگر این افراد در خوشبینانه ترین حالت، قائل به اداره گفت و گوها 
در هر حوزه با محوریت فرهنگ هستند، چرا در میان سؤاالتی که مجری 
برنامه در مرحله نخست مناظره ها از گلدان درمی آورد، از سؤالی که بتوان 
نسبت مسائل اجتماعی با فرهنگ را در آن سنجید، خبری نبود؟ حقیقت 

این است که این موضوع نشان از غربت فرهنگ دارد. 
او افزود: اگر برنامه ریزان در این باره تدبیری نیندیشیده اند، انتظار می رود 
که نامزدهای انتخاباتی به دلیل اهمیت فرهنگ، در کنار هر اقدام که به 
عنوان مزیت دولت پیشنهادی خود مطرح می کنند، به پیوست فرهنگی 
آن نیز اشاره کنند. یعنی اوالً بگویند که این اقدام را در کدام بستر فرهنگی 
انجام می دهند تا در اجرا نه تنها با مقاومت اجتماعی روبه رو نشود بلکه از 
ظرفیت همسویی و مشارکت عمومی مردم نیز استفاده کند تا کار بهتر به 
سامان برسد و ثانیاً در این اقدام خود صرفنظر از فایده اولیه آن، کدام یک 

از اهداف فرهنگی نظام را دنبال می کنند. 

 حتی اشتغال هم معضل فرهنگی است 
این فعال فرهنگی دامنه حوزه فرهنگ را تنها به این حوزه خاص محدود 
نمی داند و معتقد است که همه حوزه های دیگر مانند سیاست، اقتصاد و 
جامعه تحت تأثیر فرهنگ هستند و باید به این تأثیر و تأثر توجه داشت. 
 به باور اشــعری، یکی از موضوعاتی که شعار همه داوطلبان است، بحث 
اشتغال است. هر یک از نامزدها در تبلیغات خود شیوه ای را برای اشتغال 
بخش بیشتری از جوانان مطرح می کنند، در حالی که به نظر نمی رسد 
مشکل اشــتغال فقط با کمبود شغل ارتباط داشــته باشد بلکه اگر به 
موضوعاتی چون فرهنگ کار و تالش، وجدان کاری و دیگر امور فرهنگی 
از این دســت توجه نشود، ایجاد شغل هرچند مشکل درآمدی افرادی را 
حل می کند اما ممکن است همین اشتغال به اتالف منابع ملی و آثار روانی 

ناشی از آن در میان همان شاغلین منجر شود. 

اختالفدرشورایارزشیابیارشادباالگرفت
هنر:در آخرین ســاعات روز یکشنبه متن اســتعفای یکی از مسئوالن 
شــوراهای تخصصی وزارت ارشــاد منتشــر شــد و در فضای مجازی 
دست به دســت چرخید.  این متن که نخست از کانال تلگرامی سینما به 
بیرون درز کرد، اســتعفانامه عباس نادری، دبیر شوراهای پروانه ساخت 
و نمایش، اســت که در آن دلیل استعفا »اختالف نظر معاونت ارزشیابی 
و نظارت« عنوان شده است.  عملکرد حبیب ایل بیگی، معاون ارزشیابی و 
نظارت ارشاد، در ماه های اخیر به شدت مورد انتقاد سینماگران بوده است و 
بسیاری از آن ها مدعی اعمال سلیقه و نظر شخصی در مدیریت این بخش 
و ارایه یا سلب پروانه شده اند.  از نکات قابل تأمل این نامه، ابالغ استعفا به 
فرجی، مدیرکل سینمای حرفه ای، است و با وجود اینکه استعفا در روزهای 
پایانی سال 95 ارایه شده اما فرجی هنوز با این استعفا موافقت نکرده است.  
اخیراً عبدالرضا کاهانی با انتشــار گوشــه ای از فیلم توقیفی خود به روند 
توقیف فیلمش اعتراض کرد و در سوی دیگر، »گشت2« فیلِم مورد انتقاِد 

برخی رسانه ها موفق شد رکورد فروش سینمای ایران را بشکند. 

در ظاهر سریال »دیوار به  بارانباســتانی
دیوار« چیز تازه ای برای مخاطب ندارد اما توانسته 
مــردم زیادی را با خود همــراه کند و در ردیف 
سریال های دوست داشتنی تلویزیون قرار گیرد؛ 
سریالی که پخش آن از تعطیالت نوروز شروع شد 
و همچنان ادامه دارد. موفقیت »دیوار به دیوار« را 

از چند زاویه می توان بررسی کرد. 
از منظر کارگردانی، ســامان مقدم کارگردان کار 
بلدی است. او در سینما فیلم های خوبی ساخته 
و نشان داده که قصه گویی به وسیله تصویر را بلد 
است و می داند که چگونه بیننده را وسوسه کند 
که کار او را دنبال کند. از همان زمانی که با فیلم 
»سیاوش« و بعداً »پارتی« وارد سینما شد، ثابت 
کرد که می داند استفاده از بازیگران معروف باعث 

دیده شدن فیلم می شود. 
مقدم کارگردان هوشــمندی است از سال 83 و 
زمانی که فیلم »مکس« را ساخت، می دانست که 
مردم تحت هر شرایطی از فیلم کمدی استقبال 
کرده و گیشه اش تأمین خواهد شد. البته ناگفته 
نماند که مقدم در »مکس« از همه خالقیت خود 
اســتفاده کرد و به اصطالح کم فروشی نکرد. او 
برای فیلم مزبور این ریسک را هم کرد که نقش 
اصلی آن را به فرهاد آئیش دهد که تازه از آمریکا 
آمده بود و بازیگر ناشــناخته ای بین مردم بود. 
مقــدم اما به او اعتماد کرد؛ اعتمادی که تاکنون 

ادامه یافته است. 
ســامان مقدم بــا کارگردانی »کافه ســتاره« به 
یکی از فیلم سازان درجه یک سینما تبدیل شد؛ 
فیلمســازی که تلویزیون هم او را به کار دعوت 
کرد و ساخت ســریال مناسبتی »پریدخت« را 
به او ســپرد. مقدم نقش اول زن این ســریال را 
به لیال حاتمی سپرد که به سختی حاضر می شد 
در تلویزیون نقشــی را قبول کنــد اما به اعتبار 
نام مقدم، به همراه همســرش علــی مصفا در 
»پریدخت« بازی کرد. در آن سال ها مردم زیادی 
برای تماشای بازی داریوش ارجمند، لیال حاتمی، 
علی مصفا و کامبیز دیرباز »پریدخت« را دیدند؛ 
هرچند سریال از نظر ساختار و محتوا چنگی به 

دل نمی زد. 

 از  »شمس العماره« تا »دیوار به دیوار« 
سال 89 بود که خبر رسید سامان مقدم تصمیم 
دارد سریال »شــمس العماره« را برای تلویزیون 
بســازد و نقش اصلی زن آن را مهناز افشار بازی 
خواهد کرد. حتی عکسی هم منتشر شد که افشار 
را در جمع ســازندگان »شــمس العماره« نشان 
می داد. اما بعد از چند روز افشار اعالم کرد که در 
این سریال بازی نمی کند و از آن طرف، سازندگان 
»شــمس العماره« خبر دادند که هانیه توسلی به 
جای افشار مقابل دوربین رفته است. این مجموعه 
با حضــور رؤیا تیمویان، مســعود رایگان، فرهاد 
آئیش، مرجانه گلچین، ملیکا شریفی نیا و... به یکی 

از دیدنی ترین کارهای تلویزیون تبدیل شد. 
ستاره هایی که مقدم برای این سریال دور هم جمع 
کرده بود، همه عالی بازی کردند و زوج تیموریان، 
رایگان و نیز آئیش و گلچین توانستند مخاطبان 
زیادی را با خود همــراه کنند. گلچین برای این 
سریال سنگ تمام گذاشت و به عنوان زن سرایدار 
آن قــدر خوب بازی کرد که برای مدت ها حرکات 

و حرف هایش ســر زبان ها بــود.  مقدم بعد از آن 
فیلم »نهنگ عنبر« را ســاخت. این فیلم یکی از 
پرفروش ترین های سینماســت و همین موفقیت 
باعث شــد تا ســامان مقدم »نهنگ عنبر 2« را 
هم بســازد که به زودی اکران می شود.  تلویزیون 
در چند ســال اخیر به شــدت با ریزش مخاطب 
روبه رو شده است. سریال  دندانگیری از این رسانه 
به روی آنتن نمی رود کــه مردم را با خود همراه 
کند. بعد از تغییرات مدیریتی در صدا و ســیما، 

مدیران تلویزیون دســتمزد باالی سامان مقدم را 
پذیرفتند و برای جلب مخاطب، ساخت »دیوار به 
دیوار« را به او سفارش دادند؛ سریالی که در سال 
96 توانسته به تنها اثر موفق تلویزیون تبدیل شود. 

 فرمول تکراری اما موفق 
»دیوار به دیوار« برای آن هایی که »شمس العماره« 
را دیده اند، داســتانی آشــنا دارد. یک آپارتمان و 
تعدادی آدم که به دلیلی دور هم جمع شــده اند 
و هر کدامشان ساز خود را می زند و سبک زندگی 
خاص خودش را دارد اما باید با شرایط کنار بیاید و 
با دیگران بسازد.  مقدم باز هم از ستاره  ها استفاده 
کرده اســت؛ رؤیــا تیموریــان را آورده و یکی از 
نقش های اصلی را به او داده است. تیموریان در فیلم 
»کافه ستاره« و سریال »شمس العماره« برای مقدم 
سنگ تمام گذاشــت و حاال در »دیوار به دیوار« 
به یکی از چهره  های محبوب تبدیل شــده است. 
فرهاد  آئیش مثل همیشــه بانمک است و استاد 
درآوردن موقعیت های خنده دار اســت؛ سرهنگ 

بازنشسته ای که دوست دارد رئیس باشد و همین 
خواسته برایش دردسرهای بانمکی را رقم می زند. 
آئیش همان بازی »شمس العماره« را به »دیوار به 
دیوار« آورده اما اینجا به طور طبیعی سنش بیشتر 
شده و آن تحرکی که در »شمس العماره« داشت 
را اینجا ندارد.  گوهر خیراندیش با آن بازی گرم و 
صمیمی اش که می تواند بهترین مادر و همسر دنیا 
را بازی کند، یکی دیگر از اهرم های موفقیت »دیوار 
به دیوار« است. او درست می داند در هر موقعیتی 
چه اکت و واکنشی داشته باشد و چطور بار بخش 

زیادی از کمدی کار را به دوش بکشد. 
سامان مقدم از ظرفیت کمدی و محبوبیت پژمان 
جمشیدی هم برای موفقیت کارش استفاده کرده 
است. به نظر می رسد این بازیگر که فیلم پرفروش 
»خوب، بد، جلف« را بر پرده ســینماها دارد، باید 
برای حضور در سریال »دیوار به دیوار« دستمزد 
باالیی گرفته باشد اما مدیران تلویزیون هم حتماً 
می داننــد که یکی از اســاس کار ســامان مقدم 
استفاده از بازیگران معروف است. جمشیدی هم 
البته از همه توان خود برای عبور از کلیشه هایی 
که او را تکراری می کند، استفاده کرده و توانسته 

در ارایه نقش خود موفق ظاهر شود. 
آزاده صمدی با حضور در »دیوار به دیوار« نشــان 
داد که قدرت ریســک پذیری باالیی دارد و با این 
نقش از کلیشــة زنان بدعنق، تندمزاج و عصبی 
خارج شــد و بازی در یک نقــش کمدی را هم 
تجربه کرد. حاال در ادامه مســیر بازیگری اش راه 
تازه ای باز شده و او می تواند از این موقعیت استفاده 
خوبی کند.  علی شادمان هم خوب بازی می کند؛ 
بازیگری که با نقش پســر کوچولو و معلول فیلم 
»میم مثل مادر« درخشــید و حاال در »دیوار به 
دیوار« نشــان داده که کارگردانان می توانند روی 

ظرفیت کمدی او حساب کنند. 
ســریال »دیوار بــه دیوار« فضای گرمــی دارد و 
دیالوگ هایــش هرچند دور از ذهن نیســتند اما 
به دل می نشینند. این سریال بر اساس موقعیت 
کمیک پیش می رود و برگ برند ه اش این اســت 
که موقعیت هایش بــرای بیننده قابل پیش بینی 

نیستند.. 

هــنر

نگاهیبهمجموعهتلویزیونی»دیواربهدیوار«

همجواری ستاره ها در قاب تلویزیون 

آنچه می خوانید

مدیران تلویزیون دستمزد باالی 
سامان مقدم را پذیرفتند و برای 
جلب مخاطب، ســاخت »دیوار به 
دیوار« را به او ســفارش دادند؛ 
سریالی که در سال 96 توانسته 
به تنها اثر موفق تلویزیون تبدیل 

شود
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خط حادثه

ضربه مهلك پليس ايران به باند «اسپايدر»
خط قرمز: رئيس پليس مبارزه با 
مواد مخدر ناجا، گفت: با رويكرد 
اطالعاتى پليــس و همكارى قوه 
قضائيه سر شاخه هاى اصلى توزيع 
مواد مخدر در كشور شناسايى و 

دستگير شده اند.
وى به فعاليــت پليس در فضاى 
مجازى اشاره كرد و افزود: پرونده 
«اســپايدر» موردى بود كه ضربه 

مهلكى به آن وارد شــد. اين مورد با ايجاد يك شبكه گسترده عنكبوتى سعى 
كرده بود جوانان ما را به ســمت مصرف مواد بيشتر سوق دهد و اين دام را در 
پارتى هاى شــبانه در بين جوانان متمول برگزار مى كرد كه از طعمه  ها قصد 

بازاريابى هم داشتند. 
سردار زاهديان در همين زمينه ادامه داد: اين مورد رصد شد و فعاليت هاى آن 
براى هميشه متوقف گرديد. والدين بايد دقت بيشترى به رفتارهاى جوانان و 
نوجوانان خود داشته باشــند و رفتارهاى فرزندان را در فضاى مجازى رصد و 

مديريت كنند.
وى افزود: بزرگترين رصد اطالعاتى پليس در چند روز گذشته متهم زن اهل 
بوليوى بود كه 7 كيلوگرم كوكايين را به تهران وارد كرده و قصد داشت به دست 
مدير شبكه كه در شمال زندگى مى كرد جهت توزيع داده شود كه اين متهم با 

موادمخدر در فرودگاه امام(ره) شناسايى و دستگير شد. 
ســردار زاهديان گفت: بررسى هاى پليس نشــان مى دهد كه اين فرد شمالى 
همسر غير ايرانى داشته كه وى نيز در جريان توزيع مواد مخدر نقش داشته در 
بررسى ديگر فعاليت هاى اين باند سه خانم بوليويايى ديگر نيز در ايران فعاليت 
قاچاق مــواد مى كردند و اعتراف كرده اند كه طى ســه مرحله اقدام به ورود 
موادمخدر به ايران كرده اند. بررسى هاى بيشتر درباره فعاليت اين باند همچنان 
ادامه دارد و در حال حاضر همه زير شاخه  ها و سرشاخه هاى اصلى آن شناسايى 

و دستگير شده اند.
ســردار زاهديان همچنين دربــاره فعاليت باندهاى بين المللــى در تهران، 
اظهارداشــت: اعضاى دستگير شــده گل و ال اس دى و مارى جوآنا به ايران 
قاچاق مى كردند 9 نفر تبعه خارجى بودند كه با 40 نفر در ايران در ارتباط بودند 
در مجموع 6 كيلوگرم مواد از آنها كشف شد و همچنين همه ابزار ارتباطى كه 
در اختيار اين باند بود نيز شناسايى شد. 6 ماه به صورت شبانه روزى فعاليت 
اين باند در حال رصد بود و سرانجام دستگير شدند اين افراد به صورت گسترده 
اقدام به توزيع موادمخدر روانگردان در ميهمانى  ها مى كردند. وى ادامه داد: ال 
اس دى ماده مخدرى است كه از راه پوست جذب مى شود و رنگ و بو ندارد و 

در دسته مواد روانگردان قرار مى گيرد.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

سارق حرفه اى 70 مترى 
به بازداشتگاه رسيد

خط قرمز- كاهانى مقدم: يك سارق حرفه اى كه 7 
فقره سابقه كيفرى دارد، پس از سرقت 70 متر سيم و 
كابل تلفن، هنگام فــرار از چنگ قانون به ضرب گلوله 
پليس زمين گير شد. فرمانده انتظامى مشهد در اين باره 
به خبرنگار ما گفت: در پى گزارش چند فقره سرقت سيم 
و كابل تلفن در منطقه گلشهر مشهد تحقيقات پليسى 
در اين خصوص آغاز شد. سرهنگ محمد بوستانى افزود: 
تيم گشت و كنترل نامحسوس كالنترى گلشهر در اين 
مأموريت فردى را به عنوان مظنون تحت نظر قرار دادند 
و هنگامى كه او قصد ســرقت كابل هاى تلفن را داشت 
براى دستگيرى اش وارد عمل شدند. اما سارق شب رو 
بدون توجه به دستور ايست مأموران، پا به فرار گذاشت.

وى گفت: بدين ترتيب عمليات تعقيب و گريز آغاز شد 
و مأموران انتظامى پس از طى مســافت 2 كيلومتر، با 
اســتفاده از قانون بكارگيرى ســالح اقدام به تيراندازى 

كردنــد و متهم را كه به ضربه گلوله زخمى شــده بود، 
دستگير و بالفاصله به بيمارستان منتقل كردند.

 فرمانده انتظامى مشــهد افزود: مأمــوران انتظامى در 
بازرسى از كيسه هايى كه همراه اين سارق خيابانى بود، 

70 متر سيم و كابل مسروقه تلفن كشف كردند.
سرهنگ بوستانى با بيان اينكه بررسى سوابق اين سارق 
خيابانى نشان مى دهد كه او داراى 7 فقره سابقه كيفرى 
مى باشــد، افزود: متهم پس از مداوا با تشكيل پرونده به 

مراجع قضايى معرفى شد و تحقيقات بيشتر ادامه دارد.
رئيس پليس مشــهد در ادامه همچنين از دستگيرى 
سردســته باند حرفه اى سرقت وسايل داخل خودروها 
توســط مأموران دايره آگاهى كالنتــرى پنج تن خبر 
داد و گفــت: اين متهم در جريــان اجراى طرح كنترل 
نامحســوس به دام افتــاد و در ادامه ايــن عمليات دو 

همدست او نيز دستگير شدند.
وى گفت: در بازرسى از مخفيگاه اين سارقان، يك خودروى 
وانت پيكان، يك خودروى پرايد به همراه چهار دســتگاه 
دوچرخه، مقادير زيادى لوازم و قطعات خودروى مسروقه، 
قالى و 40 عدد كليد كشف شــد. اين در حالى است كه 
متهمان اعتراف كرده اند در اقدامات مجرمانه آن ها دو نفر 
ديگر نيز همدست بوده اند كه تالش پليس براى دستگيرى 

متهمان فرارى اين پرونده در حال انجام است.

خط  خبر

خط قرمز- سعيد كوشــافر: دو مأمورنما كه اقدام به 
زورگيرى از شــهروندان مشــهدى مى كردند، با تالش و 
درايت مأموران آگاهى خراســان رضوي شناسايى و طى 
يك عمليات ضربتى دستگير و تحويل مقام قضايى شدند 

تا پس از صدور حكم راهى زندان شوند.
به گزارش خبرنگارخط قرمز ســرهنگ حميد رزمخواه، 
رئيس پليس آگاهى خراسان رضوي در تشريح اين پرونده 
مى گويد: ماجرا از جايى شــروع شد كه مردى با شكايت 
از دو مأمورنمــا راهى آگاهى شــد. اين مرد در تحقيقات 
ابتدايى به افسران زبده آگاهى گفت كه در خانه اش بوده 
كــه صداى زنگ خانه به صدا درمى آيد و از او مى خواهند 
مقابل در حاضر شــود، مرد پس از گشودن در خانه با دو 
نفر روبه رو مى شود كه او را به داخل خانه انداخته و وارد 
خانه اش شــدند. آن ها كه بى سيم و دستبند همراه خود 
داشتند خود رامأمور معرفى كرده و تالش مى كنند در دل 
صاحبخانه رعب و وحشت ايجاد كنند تا او از آن ها مدارك 
شناســايى مطالبه نكند يا با پليس 110 تماس نگيرد تا 
صحت ادعاى آن ها ثابت شود. آن ها بالفاصله و پس از ايراد 
چند اتهام به مرد صاحبخانه در حالى كه با مقاومت وى 
روبه رو مى شــدند او را به باد كتك گرفته و مورد ضرب و 

شتم قرار مى دهند.
آن ها اين مرد را با همين روش تهديد به ضرب و شــتم 
بيشــتر وادار مى كنند تا مبلغ 80 ميليون ريال وجه نقد 
و تعدادى عابربانك كه در كيفش موجود بوده را به همراه 
رمز تمامى آن ها تقديمشــان كند و سپس از خانه خارج 

شده و متوارى مى شوند.
مرد كه چاره اى نداشته دست به شكايت برده و در نهايت 
در مقابل مأموران آگاهى اقدام به بيان مشخصات ظاهرى 

و رفتارى متهمان مأمورنما مى كند.
پرونده پس از آن توسط كارآگاهان مجرب پاسگاه شمال 
پليس آگاهى مورد پيگيرى قرار مى گيرد، آن ها بالفاصله 
و پس از بررســى سخنان مالباخته راهى محل زورگيرى 
مى شوند و زواياى مختلف اين حادثه را مورد بررسى قرار 

مى دهند.
آن ها ســپس با كمك هاى مالباخته اقدام به چهره زنى 
و رديابــى يكى از متهمان كــرده و در نهايت يكى از اين 
ســارقان مأمورنما شناسايى مى شود، پس از آن عمليات 
دستگيرى اين متهم در دستور كار قرار مى گيرد تا محل 

اختفاى سارق زورگير شناسايى شود.
كارآگاهان زبردســت پايگاه آگاهى شمال مشهد پس از 
يك ســرى تحقيقات ميدانى وسيع و گسترده و گماردن 
گشت هاى محســوس و نامحسوس در محل هاى رفت و 
آمد اين ســارق مأمورنما، محل اختفاى وى را شناسايى 
كرده و طى يك عمليات غافلگيرانــه و ضربتى وى رادر 
محل اختفايش در حالى كه انتظار حضور پليس را نداشت 

دستگير مى كنند.
اين در حالى بود كه اين متهم حاضر به پذيرش اتهامش 
نبود و منكــر هرگونه جرمى بود، اما اين قبيل رفتارها از 
سوى متهمان و مجرمان براى مأموران مجرب آگاهى قابل 
پيش بينى بود. بنابراين تحقيقات ادامه يافت و مستندات 
و ادلــه الزم براى اثبات جرم به متهم ارائه شــده، اين در 
حالى بود كه متهم براى دومين بار غافلگير شده و انتظار 
كشف اين مستندات و ادله را از سوى مأموران نداشت پس 

به ناچار لب به سخن گشود و به جرم خود اعتراف كرد.
او در بازجويى هــاى بعدى كارآگاهــان آگاهى گفت كه 
نقشه سرقت را مدتى قبل با همدستى مردى به نام رضا 

طراحى كرديم، بنا بر اين نقشه قرار بود تحت عنوان مأمور 
وارد خانه شــويم و صاحبخانه را چنان غافلگير كنيم كه 
هرگز خيال شكايت به سرش نزند، بنابراين به بازار رفتيم 
و لباس مخصوص مأمــوران را خريديم، همچنين اقدام 
به خريد دســتبند و بى سيم كرديم تا ظاهرمان درست 
مانند مأموران پليس شود، در مرحله بعد نياز به يك حكم 
مأموريت و بازرسى داشتيم كه آن را هم با جعل برگه هاى 

مأموريت آماده كرديم.
همه چيز مهيا بود و فقط بايد در زمان مشــخصى سراغ 
صاحبخانه مى رفتيم. تا اينكه زمانى كه منتظرش بوديم 
رســيد و او در خانه تنها بود كه به خانه او رفتيم و پول و 

كارت هاى بانكى اش را سرقت كرديم.
متهم دستگير شده در ادامه اعترافاتش به مأموران گفت: 

هم اكنون تمام اموال سرقت شده نزد همدستم است.
اين متهم سپس مخفيگاه دوســتش را لو داد و مأموران 
پرونــده با اطالعات به دســت آمده از اين متهم نقشــه 
دســتگيرى متهــم دوم را طراحــى كردنــد و پس از 
هماهنگى هاى قضايــى در يك عمليات ضربتى عالوه بر 
دســتگيرى مأمورنماى دوم در بازرسى از مخفيگاه اين 

متهم اموال مسروقه را كشف و ضميمه پرونده كردند.

كشف نقشه زيركانه دو  زورگير در لباس مأموران پليس

خط قرمز: اوايل بهمن ماه ســال 94 در 
پى انتشار فيلمى ويديوئى از يكى از اراذل 
و اوباش شهرســتان بابل به نام «محمود 
طالبى» كه در آن، وى ضمن ربودن يكى 
از اوباش منطقه «گتاب» به ايجاد رعب و 
وحشــت اقدام مى كند، دادستان بابل اين 
فرد را به اتهام محاربه و فســاد فى االرض 
تحت تعقيــب قضايى قــرار داد. اين فرد 
كه خود را به ســبب مرتكب شدن جرائم 
مختلف و آزار و اذيت مردم، شــاه منطقه 
معرفى مى كرد، پس از انتشــار اين كليپ 

متوارى شد.
دادستان بابل در آن زمان در رابطه با جرائم 

اين فرد گفت: اين فــرد با ربودن يكى از 
اوباش منطقه جويبــار با زدن قمه به وى 
اقدام به قدرت نمايى كرده است و با انتشار 
فيلم آن ايجاد ناامنى و رعب و وحشت در 

منطقه كرده است.
وى با تاكيــد بر برخورد قاطع دســتگاه 
قضايى با مخالن نظم و امنيت در جامعه 
بيان كــرد: پس از انتشــار ايــن كليپ 
دادستانى بالفاصله وارد عمل شد و دستور 
جلب و ورود به مخفيگاه اين فرد صادر شد. 
مرادى همچنين گفت: محمود طالبى يك 
ماه پيش از زندان آزاد شــده است و پيش 
از اين در زندان سيســتان و بلوچستان به 

صورت تبعيدى بوده است و 6 سال حكم 
برايش صادر شده بود كه با رضايت شاكى 

خصوصى از زندان آزاد شد.
دادستان بابل در ادامه افزود: متهم به اتهام 
محاربه و افســاد فى االرض تحت تعقيب 

قضايى قرار دارد.
چند روز پس از اين ماجرا بود كه دادستان 

بابل از دســتگيرى اين متهــم خبر داد 
و گفــت: با تالش شــبانه روزى مأموران 
نيروى انتظامى و دســتگاه قضايى استان 
مازنــدران اين فــرد در 12 بهمن ماه 94 
ساعت 3 صبح در يكى از روستاهاى بابل 
در مخفيگاهش دستگير شد و پرونده وى 

مورد رسيدگى قرار گرفت.

حبس براى شاه مازندران
اين فرد گفت: اين فــرد با ربودن يكى از 
اوباش منطقه جويبــار با زدن قمه به وى 
اقدام به قدرت نمايى كرده است و با انتشار 
فيلم آن ايجاد ناامنى و رعب و وحشت در 

وى با تاكيــد بر برخورد قاطع دســتگاه 
بابل از دســتگيرى اين متهــم خبر داد 6صورت تبعيدى بوده است و 6صورت تبعيدى بوده است و 6 سال حكم 



سراب آرزوها

خط عبرت

سرنوشت يك دختر در دستان داماد ديوانه
خــط قرمز- طوبى ســاقى: 
داشتيم زندگى مان را مى كرديم 
و آرزوهاى قشــنگى براى آينده 
مان داشــتيم. اما لذت و آرامش 
تمــام روزهاى خوبــى كه براى 
خودمان ســاخته بوديم زهرمار 
مان شد و ديگر روز و شب مان را 
هم قاطى كرده ايم. زن ميانسال 

كه دختر جوانش را همراهى مى كرد در گفت وگو با كارشناس مشاوره كالنترى 
16افزود: چند سال قبل شوهرم در حادثه اى به شدت آسيب ديد. او سالمتى 
خود را از دست داد و مدتى خانه نشين شد. متأسفانه بعد از آن حادثه نه تنها 
از نظر جسمى حالش بهبودى پيدا نكرد بلكه از نظر روحى نيز دچار افسردگى 
شديد شده بود. من به ناچار بار زندگى را به دوش گرفتم و اجازه ندادم اخم به 
ابرويش بيايد. براى همين هم دوستان و اقوام هرجا مى خواستند اسمم را ببرند 

مرا شيرزن خطاب مى كردند. 
 زن ميانســال قطرات اشــك را از روى گونه هايش پاك كرد و افزود: در تمام 
اين ســال ها همه هوش و حواســم درگير اين ماجرا بود كه كسى سر از كار 
زندگى ام در نياورد و تالش مى كردم آينده خوبى براى دو دخترم بسازم. البته 
همين كه ســايه شوهرم روى سرم بود خدا را شكر مى كردم. خوشبختانه دو 
دخترم با جديت درس مى خواندند و وضعيت تحصيلى شان خيلى خوب بود. 
اما درست زمانى كه دختر بزرگم مى خواست نتيجه تالش هاى درسى اش را به 
قول معروف از آب بيرون بكشد و خودش را براى دانشگاه آماده مى كرد سر و 

كله يك خواستگار سمج پيدا شد. 
 در آن موقع شوهرم نيز تقريباً به آرامش روحى رسيده بود و ما زندگى آرامى را 
سپرى مى كرديم. زن دلشكسته آهى كشيد و افزود: با توجه به اين كه شناخت 
درست و حســابى از اين خانواده نداشتيم و شوهرم مى گفت هنوز زود است 
دخترمان ازدواج كند، جواب رد داديم. اما خانواده خواستگار دست بردار نبودند 
و دو سه ماه درگير اين ماجرا بوديم. آن ها براى سرگرفتن اين ازدواج پافشارى 

مى كردند و مانده بوديم چكار كنيم.
 موضوع را به برادر شوهرم اطالع داديم. او معتقد بود در اين دوره و زمانه تكليف 
دختر را هر چه زودتر مشخص كنى بهتر است. حرف هاى برادر شوهرم به ما 
پشت گرمى داد تا كمى بيشتر روى اين مسئله فكر كنيم. از طرفى تحقيقات 
محلى هم خيلى خوب از آب در آمد. عموى پســرى كه خواستگار بود شغل 
مهم و دهان پركنى داشــت. ما به همين اســم و رسم و اعتبار عموى بزرگ 
داماد وسوسه شــديم و جواب مثبت داديم. خانواده دامادم در آخرين جلسه 
خواستگارى وعده هايى مى دادند كه همه اقوام ما انگشت به دهان مانده بودند. 
آن ها فقط اصرار داشــتند تا بعد از عقدكنان كسى از ماجراى ازدواج پسرشان 

نبايد بويى ببرد.
پدر داماد مى گفت فاميل ما دختر دار هستند و اگر بفهمند پسرمان مى خواهد 
با دخترى غريبه ازدواج كند ســنگ اندازى خواهند كرد. ما كه نمى دانستيم 

موضوع از چه قرار است موافقت كرديم و مراسم جشن عقدكنان برگزار شد. 
 زن ميانســال افزود: در همان شــب مجلس جشن متوجه نيشخند و پچ پچ 
فاميل داماد شــدم، اما اين خانواده همچنان اصرار مى كردند كه به هيچ كس 
محل نگذاريم و مى گفتند اقوام شان از سر حسادت اين رفتارها را دارند. چند 
ماه از اين مراسم گذشت. من و شوهرم سعى مى كرديم به دامادم محبت كنيم. 
ولى او كمتر به خانه ما مى آمد. دخترم بهانه جور مى كرد و مى گفت شوهرش 
خجالتى است. اما در همين مدت كوتاه ،هرروز كه مى گذشت حال و روز بچه ام 

بدتر مى شد. رنگ صورتش زرد شده بود و كمتر با كسى حرف مى زد.
 يك روز غروب او را صدا زدم و گفتم ماجرا از چه قرار اســت و انگار غمى در 
ســينه دارى. دخترم طفره مى رفت و مى گفت: هر مسئله اى هم كه باشد به 
خاطر وضعيت روحى پدرم تحمل مى كنم و... . او با اين حرف ها شك و ترديد 
را به جانم انداخت. قسمش دادم كه با من حرف بزند. دختر نازنينم سفره دلش 
را باز كرد و با هر كلمه اى كه از دهانش بيرون مى آمد انگار مرا زير هزاران خروار 
خاك دفن مى كردند. دنيا روى ســرم خراب شد. دامادم در اين مدت دخترم 
را بارها و بارها و به خاطر مسايل پوچ و پيش پا افتاده در حد مرگ كتك زده 
و چند بار هم مى خواســته خفه اش كند. او تعادل روحى ندارد و فكر مى كنم 
اعتياد هم داشــته باشــد. من تحقيقاتى كردم و متوجه شدم او قبالً با دختر 
ديگرى هم نامزد بوده كه به خاطر همين ديوانه بازى هايش از هم جدا شده اند. 
من ديگر اجازه ندادم او دخترم را ببيند. اما حاال كارش به جايى رسيده كه مرا 

هم تهديد به مرگ مى كند. هنوز شوهرم خبر ندارد چه اتفاقى افتاده است. 
 اگر همان روز اول به جاى اعتماد به اسم و رسم عموى دامادم كمى در مورد 
او و خانواده اش از اقوام خودشــان تحقيقات درست و حسابى كرده بوديم اين 
بال به سر دختر معصوم و بى گناهم نمى آمد. من به قانون پناه آورده ام و اجازه 
نمى دهم كسى با سرنوشت پاره تنم اين طورى بازى كند. زن ميانسال در پايان 
گفت: جاى تأسف است كه خانواده دامادم مى گويند از مشكالت روحى و روانى 
فرزندشــان اطالع داشته اند و برايش زن گرفته اند تا او خوب شود و سر عقل 
بيايد. واقعاً جاى تأسف است كه بعضى ها به خود اجازه مى دهند از آبرو ،حيثيت 

و اعتبار ديگران مايه بگذارند و سرنوشت بچه مردم را به تباهى بكشانند.

مرگ تلخ پيرزن در مسير مجلس روضه 
ركنا: دزد جوان در يك ســناريوى كيف قاپى از پيرزن تنها در مشــهد باعث 
مرگ او شد.  چند روز قبل زن 70 ساله اى براى رفتن به مجلس روضه خوانى 
از خانه اش در محدوده بلوار دانشــجوى مشهد خارج شد و به آرامى به سمت 

خانه اى كه روضه زنان بود قدم برمى داشت.
فخرى زمانى كه وارد خيابان فرعى شــد نمى دانســت دزد موتور سوارى در 
كمينش اســت و در همين لحظه جوان موتورسوار به سرعت به كنار فخرى 
رســيد و دست روى دسته كيف زنانه انداخت و قصد كيف قاپى داشت كه در 

اين صحنه فخرى در برابر اين دزد تكرو مقاومت كرد.
اين زن كه نمى خواست طعمه سارق جوان شود كيفش را محكم گرفت اما دزد 
جوان دست بردار نبود و در همين هنگام فخرى روى زمين افتاد و در حاليكه 
دستش به كيفش بود روى زمين كشيده شد و دزد جوان توانست كيف زنانه را 

كه 100 هزار تومان پول در آن بود به سرقت ببرد.
فخرى به خاطر ضربه اى كه به ســرش وارد شده بود روى زمين بيهوش شد و 
شــاهدان ماجرا در تماس با امدادگران اورژانس و پليس از ماجراى كيف قاپى 
جوان موتورسوار خبر دادند و خيلى زود امدادگران اورژانس با حضور در محل 

حادثه وى را به بيمارستان منتقل كردند.
فخرى كه در وضعيت كما قرار داشت در بخش مراقبت هاى ويژه تحت نظر بود 
اما تالش پزشــكان براى نجات جان اين زن 70 ســاله پس از 4 روز به نتيجه 

نرسيد و فخرى روى تخت بيمارستان به كام مرگ فرو رفت.
بدين ترتيب خانواده فخرى با حضور در اداره پليس از دزد جوان كه عامل مرگ 
مادرشان شده بود اعالم شكايت كردند و تيمى از مأموران براى دستگيرى اين 

متهم تكرو وارد عمل شدند.
بنا بر اين گزارش، تحقيقات فنى با توجه به سرنخ هايى كه از دزد جوان به دست 

آمده در دستور كار مأموران پليس مشهد قرار گرفته است. 
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اقدام وقيحانه سرايدار 
آمريكايى مدرسه در دبيرستان 

خط قرمز: خانواده يك دانش آموز 16 ســاله دبيرستان  
«روآن كانتى» واقع در شهر تنسى آمريكا، از اين مدرسه 
و پيمانكار نظافتش، بدليل آنچه تجاوز زن نظافتچى به 
پسرشان طى ساعات درسى عنوان شده، شكايت كردند. 

اوليــاى ايــن دانش آمــوز از دبيرســتان و شــركت 
خدماتى نظافتى ياد شده، به خاطر وقوع اين جرم در مورد 
فرزندشان مبلغ 4/5ميليون دالر تقاضاى غرامت كرده اند.

در همين ارتباط زن 29 ســاله اى به نام «جســيكا اى. 
گليــون» كه با اتهامات متعددى از جمله تجاوز به عنف 
با توسل به خشونت و ضرب و جرح اين دانش آموز مواجه 

است، از سوى پليس بازداشت شده است.
مسئوالن مدرسه در ماه اكتبر سال گذشته گزارشاتى مبنى 
بر رد و بدل كردن پيامك هاى فيس بوكى غيراخالقى بين 

اين زن و دانش آموز ياد شده دريافت كردند.
به گفته مراجع قضايى رابطه شيطانى اين زن با دانش آموز 

دبيرستانى در محيط مدرسه اتفاق افتاده است!
حــدود يك ماه پس از وقوع جرم، يكى از پرســنل كادر 
آموزشى مدرسه موضوع تجاوز را به مديريت دبيرستان 
اطالع داد، زن نظافتچى توســط پليس دستگير و پسر 

دانش آموز نيز از مدرسه اخراج شد.

خودكشى مجرى لبنانى 
در برنامه پخش زنده  

 ركنا: يك مجرى لبنانى به نشــانه اعتراض به وضعيت 
زندگى شهروندان اين كشور، در يك برنامه زنده تلويزيونى 
خود را حلق آويز كرد.   ســالم زعترى، مجرى لبنانى در 
يكى از قسمت  هاى برنامه طنز BBCHI كه از دو شبكه 
LBCI و LDC پخــش مى شــود، به نشــانه اعتراض 
به وضعيت نامناسب زندگى شــهروندان لبنانى خود را 
حلق آويز كرد. جسيكا همسر وى به رسانه ها اعالم كرده 
اســت كه زعترى كه به شيوه اى نمادين اقدام به اين كار 
نموده بود، نزديك بود جانش را از دست بدهد، اما با اقدام 

به موقع همكاران از مرگ نجات يافت.

خودكشى ساختگى 
پليس تگزاس

ركنا: افسر 29 ســاله پليس شهر «آستين» در تگزاس 
وقتى همه راه ها براى مهاجرت به مكزيك را به روى خود 
بسته ديد با طرح و اجراى نقشه خودكشى اش، فرار كرد. 
به گزارش پليس، رســيدگى به اين ماجرا به دنبال اعالم 
خبرناپديد شدن پليس جوان ازسوى همسرش در دستور 
كار قــرار گرفت.  اين زن به همكاران همســرش گفت 
كه «كولمن» گرفتار افســردگى است و در پى خروج از 
خانه هرگز برنگشــته است. اين زن همچنين مدعى بود 
همسرش نامه اى برايش گذاشته و در آن نوشته است قصد 
دارد براى پايان دادن به زندگى اش، خود را در درياچه اى 
نزديــك مرز مكزيك غرق كند. همــكاران «كولمن» با 
دريافت اين گزارش جست و جوهاى گسترده براى يافتن 
مأمور جوان را آغاز كردند. در نخستين تحقيقات مقدماتى 
مشخص شد اين افسرپليس، همزمان با خروج از خانه از 
حســاب مشترك با همسرش 300 دالر برداشت كرده و 

45 دقيقه بعد قايقى كوچك خريده است. 
مأموران با توجه به نامه خداحافظى «كولمن» به دنبال 
يافتن ردى از او به درياچه نزديك مرز مكزيك رفتند تا 
اينكه خودروى رها شده او و قايق خالى اش را پيدا كردند. 
جست و جوها براى يافتن جسد اين مرد در درياچه آغاز 
شــده بود كه ناگهان زنى از آشنايان اين افسر پليس در 

تماس با خانواده او اعالم كرد «كولمن» نمرده است.
سرانجام با ردگيرى هاى پليسى مشخص شد اين مرد زنده 
و سالم اســت و آخرين ايميلش از مكزيك ارسال شده 
است. به اين ترتيب با دستور بازپرس پرونده «كولمن» به 
اتهام فريب پليس و سوءرفتارش تحت تعقيب قرار گرفت.

 

پسر بچه انگليسى آتش نشان ها 
را به دردسر انداخت

خط قرمز: آتش نشان هاى انگلستان در حال تالش براى 
خارج كردن پسر بچه 14 ماهه اى هستند كه در ماشين را 

از داخل قفل كرده است.

دستگيرى مرد پاكستانى 
با ابزار جاسوسى

 ركنا: مرد پاكستانى به جرم عمليات تروريستى و بكارگيرى 
از ابزار جاسوســى براى جمــع آورى اطالعات در منطقه 
كارديف بريتانيا دستگير شــد.   متهم «ساماتا »34 ساله 
محكوم شده كه اطالعات مهمى را براى گروهك تروريستى 
داعش در «دكمه سردســت » خود ضبط كرده است. اين 
متهم با استفاده از فيلم هاى جيمزباند از فناورى هاى جديد 
اســتفاده كرده تا بتواند به اطالعات مورد نظرش دســت 
يابد. مأموران پليس اسكاتلنديارد با همكارى پليس مبارزه 
با تروريســم پس از يورش به خانــه اين مرد مقدار زيادى 
كتاب درباره موشك هاى هدايت شونده، هواپيماهاى بدون 

سرنشين كه از دور كنترل مى شوند پيدا كرده اند.

خط بين الملل
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خط قرمز- سعيد كوشافر: ماجرا سال ها 
قبل اتفاق افتاد، زمانى كه جوانى 27 ســاله 
و ورزشــكار در يك درگيرى تبديل به يك 
قاتل شــد، قاتلى كه از ترس اعدام گريخت 
و سال هاى ســال در پوششى مبدل زندگى 

مى كرد.
او زمانى كه فهميــد ديگر خبر مرگ از فراز 
خانه اش پريده و خطرى زندگى اش را تهديد 
نمى كند خود را به دادگاه تسليم كرد تا رازى 
كه 13 سال در سينه نهان كرده بود در حضور 

قضات دادگاه فاش كند.
اين ورزشــكار ســال هاى گذشته كه اكنون 
40 ساله شــده و تنها دورنمايى از روزهاى 
ورزشكارى اش باقى مانده مى گويد: همه چيز 
در يك درگيرى پيش پا افتاده شــروع شد، 
زمستان سال 83 بود، سوار بر خودروى پارس 
خودم در سر آسياب در حال حركت بودم كه 
مردى با يك پرايــد به ناگاه جلوى خودروام 
پيچيد، او هم مانند من ورزشكار بود، كشتى 
مى گرفت و بچه محل بوديم، مى شناختمش، 
بوقهاى ممتد من و داد و فريادم باعث شد تا 
هر دو از خودروهايمان پياده شويم. بحث مان 
باال گرفت و ســر و صدايمان اهالى را جمع 
كرد اما پــس از مدتى وقتــى همه روحيه 
ورزشكاريمان را به ميان مى كشيدند، بحث را 
تمام كرده و سوار بر خودروهايمان منطقه را 

ترك كرديم.
ماجرا تمام شده بود اگر آنروز جلوى زبانم را 
مى گرفتم، آنروز كه سامان سراغم آمد و ديد 
كه عصبانى ام و من ماجراى درگيرى را برايش 
بازگو كردم. سامان شايد نيت خير داشت كه 
اصرار بر آشــتى بين ما كرده او مى گفت كه 
نبايد ميان دو نفر ورزشكار كه روحيه پهلوانى 
دارند قهر و كينه باشد، از ديگر سو مى گفت 

كســى كه با او بحث كرده اى آدم خطرناكى 
است و امكان دارد برايت مشكل ساز شود.

همين شد كه همراه سامان به باشگاه ورزشى 
كه صاحب پرايد در آن تمرين مى كرد رفتم، 
خيلى ساده بودم كه گمان مى كردم سامان 
خيرخواه من اســت و دوست ندارد ميان دو 
بچه محل اختالف و كينه اى باشــد، بعدها 
فهميدم كه سامان خودش با مرد پرايد سوار 
اختالف داشته و با اين كار مى خواسته من را 
بجان او بيندازد و خودش با او تسويه حساب 

كند.
من بى خبر همراه ســامان به طرف باشگاه 
رفتيم، ســامان زودتر از من داخل باشــگاه 
ورزشــى رفــت و چند لحظه بعــد صداى 
درگيرى از داخل باشگاه بلند شد، شنيدم كه 
مرد پرايد سوار و دو نفر از دوستانش با سامان 
درگير شــده اند، آنها به محض ديدن من به 

سمت من هم حمله ور شدند.
چاقو دستشان بود و مرد پرايد سوار با همان 
چاقو ضربه اى به سرم زد، من هم بيكار نبودم 
و چاقويى را كه دست سامان بود گرفتم و به 

طرف او ضربه اى رها كردم، به محض اصابت 
ضربه چاقو مرد پرايد ســوار ورزشكار مقابل 
باشگاه نقش بر زمين شد و خون بر سنگفرش 
جارى شد، درنگ نكردم و با ديدن اين صحنه 
گريختم و به خانه عمويم رفتم. شب كه شد 
خبر آوردند كه او درگذشــته است و من به 
عنوان قاتل او تحت تعقيب هستم، بالفاصله 
وسايلم را جمع كردم و دقايقى بعد به سمت 

شمال كشور حركت كردم.
ارتباطــم را با همه قطع كرده بودم كه مبادا 
مكان مخفى شــدنم لو برود، خانه اى اجاره 
كردم و موتورســيكلتى خريــدم و با همان 
موتورسيكلت مشــغول به كار شدم. با هيچ 
كس از زندگى و گذشته ام حرفى نمى زدم و 
فقط كار بود كه ســاعات من را پر مى كرد، 
حتى با خانواده ام تماس نمى گرفتم كه مبادا 

لو بروم و سرم باالى دار برود.
5 ســال كه گذشت احســاس كردم آبها از 
آسياب افتاده و مى توانم به تهران برگشته و 
سر و گوش آب بدهم، مدتى در تهران بودم 
و كار مى كردم، زندگى ام پنهانى بود اما دنبال 

اين بودم كه ببينم چه خبر است و چه شده 
است، هنوز خانواده مقتول داغ بودند و در فكر 
قصاص من، پس دوباره به شمال برگشتم و به 

زندگى ام ادامه دادم.
سال ها همينطور مى گذشت تا اينكه يك روز 
به طور كامالً اتفاقى يكى از بچه محله هايمان 
را ديدم، او من را شناخت و در حالى كه من 
ســعى مى كردم از شناسايى او طفره بروم به 
من خبر خوشــى داد و گفت كه ديگر نبايد 
بترسم. البته خبر او فقط براى من خوشايند 
بود و پس از مدتى حسابى من را به فكر فرو 
برد. پدر و مادرم پرونده من را پيگيرى كرده 
بودند، آنها خانه شان را فروخته و پولش را به 
عنوان ديه به خانواده مقتول داده بودند تا از 

قصاص من بگذرند و رضايت بدهند.
از يك سو خوشحال بودم كه آنها رضايت داده 
بودند و طناب دار از ســرم دور شده بود و از 
ديگر سو بسيار ناراحت بودم كه پدر و مادرم 
خانه اى كه حاصل يك عمر زندگى شان بوده 
را فروخته اند و سر پيرى آواره اجاره نشينى 
شده اند تا تاوان يك لحظه غفلت و عصبانيت 

من را بدهند.
باالخــره جرئت كردم و بعد از 13 ســال به 
تهران بازگشــتم و اكنون در دادگاه ماجراى 

آنروز را شرح مى دهم.
باور كنيد در تمام اين سال ها هر گاه صداى 
آژير پليس را مى شــنيدم وحشت مى كردم، 
حتى از ســايه خودم مى ترسيدم و به هيچ 
كس و هيچ چيز اطمينان نداشتم. 13 سال 
هر شب كابوس مرگ مقتول جلوى چشمانم 
بود و وحشــت از طناب دار رهايم نمى كرد. 
اكنون با رضايت خانواده مقتول بار سنگينى 
از دوشم برداشته شده و مى توانم در ميانسالى 

زندگى تازه اى را تجربه كنم.

راز 13 سال زندگى مخفيانه ورزشكارى كه قاتل شد
 ماجرا سال ها 
 ســاله 
و ورزشــكار در يك درگيرى تبديل به يك 
قاتل شــد، قاتلى كه از ترس اعدام گريخت 
و سال هاى ســال در پوششى مبدل زندگى 

او زمانى كه فهميــد ديگر خبر مرگ از فراز 
خانه اش پريده و خطرى زندگى اش را تهديد 
نمى كند خود را به دادگاه تسليم كرد تا رازى 
 سال در سينه نهان كرده بود در حضور 

اين ورزشــكار ســال هاى گذشته كه اكنون 
 ساله شــده و تنها دورنمايى از روزهاى 

معماى مرگ پيچيده 
جوان حلق آويز

خط قرمز - كاهانى مقدم: با كشف جسد حلق 
آويز شده مرد جوانى داخل منزل مسكونى اش در 
قوچان، تحقيقات وسيعى براى حل معماى مرگ 

او آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما ساعت 12/45 ظهر يكشنبه 
گزارش مرگ مشــكوك اين مرد جوان توســط 
اعضاى خانواده اش به پليس 110 اعالم شــد و 
متعاقب آن اكيپى از مأموران كالنترى 12 قوچان 
به محل حادثه در منطقه يعقوب آباد اين شــهر 
اعزام شده و ضمن انجام تحقيقات و بررسى هاى 
اوليه موضوع را به قاضــى ويژه قتل عمد اطالع 

دادند.
مأموران در اين بررسى ها متوجه شدند كه اين مرد 
42 ســاله در غياب اعضاى خانواده اش به داليل 
نامعلومى خود را به وســيله يك رشته طناب در 
حياط خلوت منزل مسكونى اش حلق آويز كرده 

و به زندگى اش پايان داده است.
همسر متوفى در تحقيقات انجام شده به مأموران 
و مقام قضايى گفت كه شوهرش زمانى كه آن ها 
خانه نبوده اند دســت به اين اقدام زده اســت. او 
اضافه كرد كه همسرش از نوعى بيمارى عصبى 
رنج مى برده و مجبور بوده مدام دارو مصرف كند.

در همين حال باتوجه به مشكوك بودن مرگ اين 
مرد 42 ساله، بنا به دستور مقام قضايى جسد او به 
پزشكى قانونى منتقل شد تا علت قطعى مرگش 
مشخص شــود. همچنين اكيپى از كارآگاهان و 
مأموران انتظامى عهده دار تحقيق به منظور كشف 

داليل و چگونگى مرگ متوفى  شدند.

خط قرمــز: باديگارد مــرد عتيقه فــروش كه براى 
سهم خواهى مرتكب قتل شده بود، حادثه را شرح داد. 

ساعت 20:30 شامگاه دوشنبه 21 فروردين ماه راننده 
يك خودروى عبورى به مركز فوريت هاى پليسى 110 
خبر داد كه جسد مردى جوان در كمربندى اسالمشهر 
به واوان رها شــده است. لحظاتى بعد بود كه تيمى از 
مأمــوران كالنترى 170 كهريزك خود را به محلى كه 
راننده نشانى آن را داده بود، رساندند. جسد متعلق به 
مردى حدوداً 45 ســاله بود كه داخل پتوى آبى رنگى 
پيچيده شــده بود. دست و پاى وى بسته و داخل يك 

خودروى پژو 206 ســفيدرنگ 
رها شــده بود. با تأييد خبر بود 
كه كارآگاهــان اداره دهم پليس 
آگاهى تهران به دســتور قاضى 
در محل حاضر شــدند. اولين 
بررسى ها حكايت از اين داشت 
كه مرد ميانســال با فشــار بر 
عناصر حياتى گردنش به كام 
مرگ رفته است. كارآگاهان بعد 
از گشودن دست و پاى مقتول 
در بررســى لباس ها و داخل 

خودرو هيچ اوراق هويتى پيــدا نكردند. بعد از انتقال 
جسد به پزشــكى قانونى، بررسى پالك خودرو اولين 
سرنخى بود كه كارآگاهان مى توانستند به يك نشانى 
از مرد فوت شــده دست پيدا كنند. تحقيقات حكايت 
از اين داشــت كه مالك خودرو مردى 46 ساله به نام 
قاسم است كه در منطقه فرمانيه زندگى مى كند. همسر 
وى اولين كســى بود كه در اين باره از او تحقيق شد. 
او گفت: شــوهرم صبح براى انجام كارى خانه را ترك 
كرد. چند بار با گوشى تلفن همراهش تماس گرفتم، 
اما گوشى او خاموش است. وقتى تصوير مقتول به زن 
جوان نشان داده شــد معلوم شد كه جسد متعلق به 

شوهرش قاسم است.
بعد از مشــخص شــدن هويت مقتول كارآگاهان در 
تحقيقات ميدانى متوجه شــدند كه قاسم در جريان 
خريد و فروش عتيقه فعاليت مى كرد و پسرى 23 ساله 
به نام مهدى با او همكارى مى كرد. بررسى تماس هاى 
مقتول نشان داد كه او آخرين بار با مهدى قرار مالقات 
داشــته اســت، مهدى به عنوان مظنون اصلى مورد 
تحقيــق قرار گرفت. او گفت: من در جريان قتل نقش 

نداشــتم. روز حادثه قاسم به سراغم آمد و 40 ميليون 
تومان از من پول دستى گرفت و رفت. بعد از آن ديگر 
از او خبرى ندارم. مهدى در بررسى هاى بعدى هم گفت 
كه از ماجراى قتل خبر ندارد، اما وى نهم ارديبهشت ماه 
قفل ســكوت را شكست و به قتل اقرار كرد. او توضيح 
داد: مقتول در جريان خريد و فروش عتيقه كار مى كرد. 
من ورزشكار هســتم و به خاطر هيكل تنومندى كه 
دارم از من مى خواست هنگام معامله عتيقه به عنوان 
باديگارد كنارش باشم. مدتى قبل او معامله خوبى انجام 
داد و پول زيادى به جيب زد. توقع داشــتم كه سهمى 
از پول را به من بدهــد، اما اين كار را نكرد. چند 
روز كه گذشت به سراغم آمد 
و 40 ميليون تومان از من پول 

دستى گرفت.
هنوز از اينكه سهمى از آن پول 
به من نداده بود، ناراحت بودم 
بــا اين حال چيزى به او نگفتم 
تا اينكه تصميم گرفتم سهمم را 
از او بگيرم. متهم در شرح حادثه 
گفــت: روز حادثه بــا او تماس 
گرفتم و گفتــم كه يك معامله 
سنگين عتيقه را فراهم كرده ام. 
از او خواســتم به خانه يكى از بستگانم بيايد كه قبول 
كرد. وقتى وارد شــد و من را تنها ديد تعجب كرد. به 
او گفتم كه بايد سهمى از معامله اى كه انجام داده را به 
من بدهد. آن جا بود كه فهميد او را فريب داده ام. گفت 
كه پولى ندارد به من بدهد. از رفتارش عصبانى شدم. 
مى دانستم كه دروغ مى گويد. به او حمله كردم و روى 

زمين انداختمش. 
طنابــى كه از قبل تهيه كرده بــودم را به دور گردنش 
انداختم و از پشت سر كشــيدم تا اينكه متوجه شدم 
ديگر نفس نمى كشد. از دهان و دماغش خون مى آمد 
و او فوت شــده بود. ترسيدم. دست و پايش را بستم و 
جســد را داخل پتو پيچيدم و آن را به ماشين خودش 
منتقل كردم. بعد پشت فرمان نشستم و خودروى حامل 
جسد را در جاده واوان به اسالمشهر رها كرده و به خانه 

برگشتم. 
ســرهنگ كارآگاه حميد مكرم، معاون مبارزه با جرائم 
جنايى پليس آگاهى تهران بزرگ گفت: تحقيقات بيشتر 
از متهم در اداره دهم پليس آگاهى تهران جريان دارد.

باديگارد  عتيقه فروش را  اعدام كرد

 ســفيدرنگ 
رها شــده بود. با تأييد خبر بود 
كه كارآگاهــان اداره دهم پليس 
آگاهى تهران به دســتور قاضى 
در محل حاضر شــدند. اولين 
بررسى ها حكايت از اين داشت 
كه مرد ميانســال با فشــار بر 
عناصر حياتى گردنش به كام 
مرگ رفته است. كارآگاهان بعد 
از گشودن دست و پاى مقتول 
در بررســى لباس ها و داخل 

از پول را به من بدهــد، اما اين كار را نكرد. چند 

بــا اين حال چيزى به او نگفتم 
تا اينكه تصميم گرفتم سهمم را 
از او بگيرم. متهم در شرح حادثه 
گفــت: روز حادثه بــا او تماس 
گرفتم و گفتــم كه يك معامله 

خط قرمز: مرد جوان كه بر ســر معامله ملك 5 ميلياردى 
يك پيرمرد را كشــته بود به قصاص نفس- اعدام- محكوم 

شد. 
عصــر 21 آذر 93 مرد جوانى بــا پليس تماس گرفت و از 

ناپديد شدن پدر 68 ساله اش به نام داود خبر داد.
مرد جوان گفت: پدرم ديروز صبــح از خانه بيرون رفت و 
ديگر بازنگشت. پدرم به تازگى يك ملك 5 ميلياردى را با 
يك مرد جوان به نام احمد معامله كرده بود به همين خاطر 
به احمد مشكوك هستم و گمان مى كنم در ناپديد شدن 

پدرم دست داشته باشد.
به دنبال اطالعاتى كه اين مرد به پليس داد احمد 40 ساله 
بازداشت شــد. وى در بازجويى ها گفت: مدتى است ملك 
5 ميلياردى در ســعادت آباد را از داود وكالتى و درعوض 
فرش هاى نفيس خريده ام و قرار است پس از فروش فرش ها 

پول ملك را به پيرمرد برگردانم. 
ديروز صبح پيرمرد را ديدم و ما با هم درباره ملك صحبت 
كرديم و او در حوالى ميدان ونك از ماشينم پياده شد و من 

از او خبرى ندارم.
اين مرد اما در بازجويى هاى بعدى حرف هاى تازه اى مطرح 
كرد و گفت: پيرمرد در ماشــينم بود كه نوشيدنى خورد و 
بيهوش شد. بعد از چند دقيقه متوجه شدم نفس نمى كشد 
به همين خاطر از ترسم جنازه اش را به باغى در كرج بردم 

و آتش زدم.

احمد در بخش ديگرى از اعتراف هايش حرف هاى ديگرى 
مطرح كرد. وى گفت: پيرمرد سوار ماشينم بود كه به خاطر 
ســرعت زياد با جدول برخورد كردم. سر داود به شدت به 

شيشه ماشين برخورد كرد و جان سپرد.
به دنبال اعتراف هاى احمد پليس به باغى كه وى آدرس آن 

را داده بود رفت و با جنازه سوخته داود روبه رو شد. 
وقتى پزشكى قانونى در گزارشى علت مرگ را خفگى اعالم 
كرد،  احمد لب به بيان حقيقت گشود و به كشتن پيرمرد 

اعتراف كرد.
پســر داود گفت: ملك هزار و 200 مترى پدرم در سعادت 
آباد روى يك تپه قرار داشت و موقعيت ساخت و ساز برايش 
فراهم نبود. به همين خاطر پدرم براى فروش آن مشترى 
پيدا نكرده بود تا اينكه گفت احمــد قول داده ملك را در 
قبال فرش هاى نفيس به قيمت 5 ميليارد تومان معاوضه 
كنــد. احمد پدرم را به خاطر اينكه پول ملك را به او ندهد 

كشته است. به همين خاطر برايش تقاضاى قصاص دارم.
ســپس متهم در جايگاه ويژه ايستاد و گفت: سالها بود كه 
در كار ســاخت و ساز ســاختمانى فعاليت داشتم و با يك 
گــروه كه ملك هاى گران قيمت را در قبال اجناس نفيس 
مانند فرش معاوضه مى كردند آشــنا شده بودم. من ملك 
پيرمرد را وكالتى از او خريدم و در عوض يك چك ضمانت 
5 ميلياردى به او دادم. قرار شــد بعــد از معاوضه ملك ، 
فرش هاى نفيس را بفروشم و پول ملك را به پيرمرد بپردازم 

اما وقتى يك كارشناس را براى ساخت و ساز ملك به آنجا 
بردم گفت ملك ميلياردى روى تپه قرار گرفته و موقعيت 
ساخت وساز ندارد. از شنيدن اين موضوع شوكه شده بودم 
به همين خاطر با پيرمــرد تماس گرفتم و موضوع را به او 
گفتم. پيرمرد وقتى شنيد از معامله منصرف شده ام عصبانى 
شــد و به ديدنم آمد و از شدت عصبانيت به صورتم مشت 
زد. من هم با دســتم گردن او را گرفتم. اما پيرمرد دست 
و پا مى زد و ميخواســت با من درگير شود. من كه كنترل 
اعصابم را از دســت داده بودم فرمان ماشين را رها كردم و 
با دو دستم گردن پيرمرد را گرفتم كه بى حال شد. همان 
موقع كنترل ماشــين از دستم رها شد و ماشين با جدول 
كنار خيابان برخورد كرد. من از ماشين پياده شده بودم كه 
ديدم پيرمرد شربتى را كه همراه داشت نوشيد و حالش بد 
شــد. او ديگر نفس نمى كشيد كه از ترسم جنازه اش را به 
باغى در كرج كه پاتوق معتادان بود بردم و در اســتخر آب 
انداختم اما من آن را به آتش نكشيدم و نمى دانم چه كسى 

جسد را آتش زده است.

 اعتراف آدمكش 5 ميليارد تومانى به قتل پيرمرد

پليس تگزاس



در گفت و گوى اختصاصى قدس با سرمربى صبا

مرفاوى: پرسپوليس جلوى سياه جامگان جوانمردانه بازى كند
 فوتبال  حميد رضا عرب   بردى كه صباى قم مقابل 
نفت تهران به دست آورد، رقابت را درانتهاى جدول داغ كرد. 
حاال سياه جامگان براى ماندن درليگ برتر بايد منتظر باخت 
صباى قم در بازى آخرمقابل اســتقالل خوزستان باشد و 

خودش هم از پس پرسپوليس بى انگيزه اين روزها برآيد. 
از سويى ســايپا هم يكى از گزينه هاى سقوط است. شايد 
ماشين ســازى دســت به كار بزرگى بزند و با برترى مقابل 
سايپا و همچنين بردهايى كه صبا و سياه جامگان به چنگ 
مى آورند، معادالت را در انتهاى جدول به كلى تغييردهد. 
صمدمرفاوى در آستانه رقابت هاى جذاب هفته پايانى سعى 
مى كند خودش را به نتايج ديگرتيم ها بى توجه نشان دهد. 
* هفته آخرليگ خيلى حساس شــده. به طورى كه 

احتمال سقوط 3 تيم مى رود. يكى ازآن تيم ها صباى قم 
است. تيمى كه شما سرمربى اش هستيد آقاى مرفاوى.

ما رشد محسوسى درنيم فصل دوم داشتيم. طبق آمارى كه 
به دست آمده تيمم در نيم فصل اول 9امتياز گرفت اما در نيم 

فصل دوم ما 19امتياز جمع كرديم. البته ديگر تيم هاى پايين 
جدول هم امتيازهاى خوبى گرفتند و اين باعث شده كه تا 
هفته آخر دومين تيم ســقوط كننده به ليگ يك مشخص 
نباشــد. اگر از نگاه خودم بخواهم به موضوع نگاه كنم بايد 
بگويم كه صبا شايسته ماندن درليگ است. البته ديگر تيم 
ها هم شايستگى هاى خاص خودشان را دارند اما من درباره 
تيم خودم حرف مى زنم. صبا واقعا در هفته هاى اخير رشد 
كرده. ما حتى مى توانستيم استقالل را هم ببريم  و اگر اخراج 

حنيف نبود ازآن بازى هم امتياز مى گرفتيم.
*گفتيد حنيف ياد اتفاقات بازى با استقالل افتاديم. 
حنيف در آن بازى يك پنالتى داد و بعد اخراج شد كه 
حرف وحديث هاى بسيارى به وجود آورد. اما همان 

حنيف مقابل نفت تهران يكى ازبهترين هاى شما بود.
درباره حنيف يك چيز را صادقانــه بگويم كه او بازى اش را 
مقابل استقالل انجام داد و كم نگذاشــت. هرچه بود بر اثر 
اشــتباه هايى بود كه بازيكنان مرتكب مى شوند. به حنيف 
هيچ شــكى نكنيد. او ازاين اخالق ها نــدارد. من حنيف را 

خوب مى شناسم.
* دربازى با نفت چه شــد كه با وجود يك گل عقب 

افتادن بازى را برديد؟

بچه ها فعل خواســتن را خوب صرف كردنــد. ديديد كه 
بازيكنى همچون عنايتى با آن سن و سال چه طور براى ما 
مى دويد. باقى بچه ها هم عملكرد خوبى داشــتند و ديديد 
كه كم نگذاشتند. ما يكى از بهترين بازى هاى مان را انجام 

داديم.
* هفته اى كه در پيش است با استقالل خوزستان بازى 
داريد. اما سرنوشت شما با نتيجه بازى سياه جامگان 
مقابل پرســپوليس و حتى ســايپا با ماشين سازى 

گره خورده است.
من يك سوال ازشما دارم. اگرصبا ببرد آيا كسى مى تواند تيم 
ما را به ليگ يك بفرستد؟ ما ببريم قطعا درليگ مى مانيم و 
من به بچه ها گفتم درست مانند بازى با نفت تهران بايد با 
كم ترين اشتباه و سرشار از انگيزه مقابل حريف قرار بگيريم. 
من مطمئنم كه استقالل خوزستان مى آيد و با همه وجود 

مقابل ما بازى  مى كند.
*آيا پرســپوليس هم باتوجه به بازى بدى كه مقابل 
ذوب آهن در تهران انجام داد همين طور مقابل سياه 

جامگان حاضر مى شود؟
پرسپوليس بايد جوانمردانه بازى كند چون سرنوشت ديگر 
تيم ها در دست آن ها است. شــايد هم اين طور بازى كند 
و ســياه جامگان آن روز به حدى هماهنــگ بازى كند كه 
پرسپوليس را درآن شــرايط هم ببرد. به همين دليل است 
كه من به بازيكنانم گفتم كارى به اين بازى نداشته باشيد. 
ما ببريم، سياه جامگان هم ببرد بازهم ما سقوط نمى كنيم. 
شايد هم سياه جامگان سقوط نكند چون سايپا هم در خطر 
سقوط است. ماشين ســازى هم بايد مقابل سايپا بهترين 
عملكرد را داشته باشد. اين خواســته تيم هاى ته جدولى 

است.
*فصل بعد درصبا مى مانيد؟

تكليف تيم هنوز مشــخص نيســت. صحبــت هايى براى 
واگذارى شده. من رابطه خوبى با مسئوالن تيم دارم. دوست 
دارم اگرشرايط خوب بود درصبا بمانم. به هرحال اين چيزى 
نيست كه االن بتوانم درباره اش به درستى حرف بزنم. بايد 

صبركنيم تا فصل تمام شود. 
*اگرتيم سقوط كند بازهم دراين تيم خواهيدماند؟

صبا سقوط نمى كند. مطمئن باشيد.

 بيرانوند :از هواداران عذرخواهى مى كنم
ورزش: دروازه بان تيم فوتبال پرســپوليس گفت : موفقيت هايى كه به آن 
رسيديم حاصل كار گروهى باشگاه ، تيم و هواداران بود. در حال حاضر فكر و 
ذكرمان اين است كه از شــانس صعودمان استفاده كنيم. عليرضا بيرانوند در 
ادامه افزود: ما به نتيجه بازى هاى ديگر فكر نمى كنيم فقط بايد مقابل الوحده 
به پيروزى برسيم . بيرانوند درباره صحبتهاى خود پس از بازى با ذوب آهن، 
اظهار داشــت: بعد از بازى خيلى ناراحت بودم و از بازى خودم اصًال رضايت 
نداشتم. من همين جا از هواداران ، پيشكسوتان و همه پرسپوليسى ها بخاطر 
آن صحبت ها عذرخواهى مى كنم و مى خواهم بدانند كه حرف هايى از ته دلم 
نبود من عصبى شده بودم و نبايد آن مسائل را مطرح مى كردم چون حرف دلم 
اين است كه حضور در پرسپوليس را با تمام وجود دوست دارم و اگر اينطورنبود 

چندى پيش به راحتى براى تمديد قراردادم اقدام نمى كردم . 

دعوت هافبك استقالل به تيم ملى
ورزش:  اميد نورافكن هافبك دفاعى استقالل پس از ديدار با اميرحسين 
پيروانى و  برطرف كردن سوتفاهم ها، براى ديدارهاى دوستانه با سنگال و 

حضور در جام جهانى كره جنوبى به تيم ملى جوانان دعوت شد.

سرنوشت ماشين سازى در گرو صعود 
شهردارى تبريز به دسته اول

تسنيم:  تيم ماشين ســازى در فاصله ســه هفته مانده به پايان ليگ برتر، 
ســقوطش به ليگ دسته يك قطعى شد. ماشين ســازان تصميم داشتند در 
ليگ دسته اول نيز همكارى شان با فرهاد كاظمى را ادامه بدهند، اما احتمال 
صعود تيم شهردارى تبريز به ليگ دسته اول، شرايط اين تيم را در هاله اى از 
ابهام قرار داده است. با توجه به اينكه سازمان ورزش شهردارى تبريز، متولى 
باشگاه ماشين سازى اســت، اگر شهردارى تبريز به دســته يك صعود كند، 
احتمال منحل شدن باشگاه ماشين سازى وجود دارد. اين در حالى است كه 

ماشين سازى قديمى ترين تيم فوتبال شمال غرب كشور به حساب مى آيد.

پايان محروميت كرار و مصدوميت ادينيو
تسنيم: تيم تراكتورسازى پنجشنبه هفته جارى در چارچوب هفته پايانى 
رقابت هاى ليگ برتر فوتبال باشــگاه هاى كشور ميزبان تيم نفت تهران 
خواهد بود. در اين ديدار، امير قلعه نويى پس از چندين هفته  مى تواند همه 
بازيكنانش را در اختيار داشته باشد. كرار جاسم كه با محروميت انضباطى 
روبرو شده بود، در اين ديدار محروميتش به اتمام مى رسد و مى تواند براى 
تراكتورســازى به ميدان برود. همچنين لوسيانو ادينيو هم كه به خاطر 
مصدوميت، چند ديدار گذشته تيمش را از دست داده بود، آمادگى اش را به 

دست آورده و مشكلى براى بازى مقابل نفت تهران ندارد.

باشگاه استقالل از هوادارانش 
درخواست كمك مالى كرد

ورزش: دبير هيئت مديره اســتقالل اعالم كرد كه باشگاه استقالل نيازمند 
كمك مستقيم هواداران اســت. پندار توفيقى اظهار داشت: باشگاه استقالل 
در سال هاى گذشــته درگير بدهى هاى بازيكنان خارجى، ماليات و ... بوده و 
در فصل جارى نزديك به 6 ميليارد تومان از بدهى  بازيكنان خارجى و ماليات 
را پرداخت كرده ايم. به همين خاطر، از لحاظ نقدينگى افت داشته ايم. براى 
حضور پر قدرت در نقل و انتقاالت دست يارى به سمت هواداران دراز كرده ايم. 
به اين اميد كه بتوانيم از روش هاى ديگر هــم درآمدزايى كنيم. همچنين از 
طريق اسپانسرها درآمدزايى را به حدى برسانيم كه عالوه بر تأمين هزينه  ها، 

طرح هاى باشگاه را هم توسعه دهيم.

درويش: امكان ندارد پرسپوليس با 
ترابى مذاكره كرده باشد

مهر: رضا درويش مديرعامل تيم فوتبال سايپا در خصوص وضعيت مهدى 
ترابى براى فصل بعد و شائبه مذاكره پرسپوليس با اين بازيكن، تاكيد كرد: 
امكان ندارد پرسپوليس با ترابى مذاكره كرده باشد. اين بازيكن با ما قرارداد 
دارد و پرسپوليسى ها هم چيزى به ما نگفته اند. ترابى از آلمان و اتريش 

پيشنهادهايى دارد و در پايان فصل در خصوص او تصميم مى گيريم.  

دردسرهاى طرح موزائيكى براى 
پرسپوليس و استقالل!

ورزش: روزى كه كانون هواداران دو باشــگاه پرسپوليس و استقالل 
تصميم گرفتند براى قدرت نمايى روى سكوهاى ورزشگاه آزادى طرح 
موزائيكى را به اجرا درآورند هيچ كســى تصور نمى كرد در آينده اى 
نزديك آنها با مشكالت عديده اى رو به رو شوند! گويا ابتدا مسئوالن 
باشگاه اعالم كردند هزينه هاى اين طرح را تامين خواهند كرد به همين 
دليل آنها با اطمينان خاطر اقالم اين كار را سفارش دادند اما حاال كه 
فاكتورهاى اين طرح هاى خاص به دست باشگاه رسيده كاشف به عمل 
آمده به دليل باال بودن مبلغ فاكتورها باشــگاه ها توان پرداخت اين 
فاكتورها را ندارند. از اين رو حاال مسئوالن كانون هواداران پرسپوليس  
و استقالل براى تامين مبلغ فاكتور اين حركت هوادارى دست به دامن 

هواداران شدند تا از اين راه مبلغ مورد نظر را پرداخت كنند.

ذوب آهن مقصد بعدى قلعه نويى ؟
ورزش: اتفاقــات عجيــب و غريب فصل شــانزدهم بــراى مجموعه 
تراكتورسازى،باعث فشار روحى و روانى شديدى به امير قلعه نويى شد تا 
حدى كه وى به اين باور رسيده كه ديگر تبريز محل مناسبى براى مربيگرى 
او نيست. ماجراى واگذارى باشگاه تراكتورسازى نيز در اين اتفاق بى تاثير 
نبود از اين جهت امير قلعه نويى به نزديكانش گفت آمادگى خروج از تبريز 
را دارد. اما مقصد بعدى قلعه نويى كجا خواهد بود؟عده اى مدعى شدند او 
دوباره براى مربيگرى به پايتخت خواهد آمد حتى از پيكان به عنوان مقصد 
بعدى امير نام برده شد اما با تكذيب اين خبر از سوى مديران خودروساز ليگ 
برتر اين واقعيت آشكار شد كه امير پيكان سوار نخواهد شد. شنيده مى شود 
قلعه نويى مذاكرات خود را با سعيد آذرى آغاز كرده تا در صورت توافق به 

عنوان جانشين مجتبى حسينى روى نيمكت اين تيم بنشيند.

دايى از اعتصاب بازيكنان پرسپوليس 
حمايت كرد

ورزش:على دايى ، مربى اسبق پرســپوليس در مورد حواشى اخير 
قهرمان ليگ برتر و اعتصاب بازيكنان اين تيم گفت:به شاگردان برانكو 
حق مى دهم نگران مطالبات خود باشــند و باشــگاه وظيفه دارد به 
تعهدات خود نسبت به بازيكنان عمل كند. دايى در پايان خاطرنشان 
كرد: عمل نكردن باشــگاه ها به تعهدات خود در فوتبال ايران امرى 
عادى است و باشگاه پرسپوليس هم از اين امر مستثنى نيست. اين 
باشگاه سالهاست كه در كميته انضباطى پرونده هاى مالى زيادى دارد. 

ضد حمله

حسين طيبى پس از كسب عنوان سومى ليگ فوتسال اروپا :
خوشحالم به عنوان اولين ايرانى به اين مقام 

دست يافتم
حميدرضا خداشناس: تيم فوتسال غيرت قزاقستان با گلزنى بازيكن ايرانى اش به مقام 
سومى ليگ قهرمانان اروپا رسيد. در ديدار رده بندى ليگ قهرمانان فوتسال اروپا، تيم هاى 
غيرت قزاقستان و اوگرا يوگورسك روسيه به مصاف يكديگر رفتند كه تيم غيرت قزاقستان 
كه حسين طيبى، بازيكن تيم ملى فوتسال كشورمان را در اختيار دارد توانست در ضربات 
پنالتى به پيروزى برسد. طيبى زننده گل سوم تيم فوتسال غيرت در جريان بازى بود.ستاره 
فوتسال كشورمان پس از كسب اين مقام گفت : خوشــحالم به عنوان اولين ايرانى چه در 
فوتبال و چه در فوتسال توانستم سومى ليگ اروپا را در كارنامه ورزشى ام به ثبت برسانم و 
براى كشورم افتخار آفرينى كنم. وى با ابراز تاسف از شكست در مرحله نيمه نهايى افزود:  

روى بد شانسى نتوانستيم به فينال برسيم وگرنه لياقت قهرمانى را داشتيم. 

شجاعى دومين پاسور و خشن ترين بازيكن 
ليگ يونان

ورزش سه: ســايت راديو ورزش يونان با انتشار گزارشى به بررسى آمارى فصل 
اخير سوپر ليگ فوتبال اين كشور پرداخت كه در 2 بخش آن نام مسعود شجاعى، 
ملى پوش ايرانى تيم پانيونيوس ديده مى شود.در بخش بهترين پاسورها، «سبا» 
مهاجم برزيلى تيم المپياكوس و هم پستى كريم انصارى فرد با دادن 9 پاس گل 
در جايگاه نخست قرار گرفته است. مسعود شجاعى از تيم پانيونيوس هم با آمار 6 

پاس رتبه دوم را در اختيار دارد.
مسعود شجاعى در بخش بيشــترين خطاها نيز با ارتكاب 228 خطا در رده 
نخست جاى دارد. ملى پوش ايرانى تيم پانيونيوس در طول فصل اخير سوپر 
ليگ يونان نيــز 10 كارت زرد دريافت كرد و به هميــن خاطر 2 بازى پايانى 
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  تيم ملى فوتبال مونته نگرو آخرين حريف تداركاتى تيم ملى فوتبال ايران 
پيش از ديدار با تيم ملى ازبكستان خواهد بود.

   باشگاه آســتريا وين كه در رده دوم ليگ برتر اتريش قرار دارد 
پيشنهادى را براى جذب محمد شريفى، ركوردار جوانترين بازيكن 
اين فصل رقابت هاى ليگ برتر، به باشگاه استقالل خوزستان ارسال 

نموده است.
  زمان نقل و انتقاالت ليگ برتر فوتبال اعالم شــد و تيم ها مى توانند از 24 
خردادماه تا بيستم يا بيست و يكم شــهريور براى امضاى قرارداد با بازيكن و يا 

مربى مورد نظر خود اقدام كنند.
  تيم روستوف در حضور يك نيمه اى سردار آزمون، سومين پيروزى 

متوالى خود را در ليگ برتر روسيه به دست آورد.
  تيم آلكمار در حضور نود دقيقه اى عليرضا جهانبخش، در فينال جام حذفى 
هلند مقابل ويتسه شكست خورد و از كسب پنجمين قهرمانى جام حذفى اين 

كشور باز ماند. 
  مجيد جاللى سرمربى تيم فوتبال پيكان با مديرعامل اين باشگاه به 

توافقات ابتدايى دست پيدا كرده است و به احتمال زياد فصل آينده نيز 
سرمربى خودروسازان خواهد بود. 

   سوشا مكانى دروازه بان تيم فوتبال استروم گودست نروژ به ايران بازگشت و 
تا يك ماه آينده در ايران خواهد بود. اين دروازه بان ايرانى قصد جدايى از اين تيم 
نروژى را دارد و به احتمال زياد براى ادامه فوتبالش به تيمى ايرانى خواهد پيوست.

  ماركو مربى بدنساز تيم پرسپوليس كه براى استراحت به كرواسى 

رفته بود و در چند بازى اخير پرسپوليس حضور نداشت بامداد ديروز 
به ايران بازگشت.

  هفته پايانى ليگ يونان با پيروزى المپياكوس و شكست پانيونيوس بدون 

حضور بازيكنان ايرانى اين دو تيم يعنى كريم انصارى فرد و مســعود شجاعى 
برگزار شد.

  اميد ابراهيمى هافبك استقالل صبح ديروز در كلينيك فيزيوتراپى 
حضور يافت و زير نظر كادر پزشكى استقالل مراحل درمانى اش را مرور 
كرد. منصوريان اميدوار است تا در جريان ديدار تيمش مقابل سپاهان 

بتواند از اين بازيكن مهم و تاثيرگذار استفاده كند. 

عباسيان: مى خواهم 
بهترين تصميم را 

بگيرم
تسنيم: هافبك تيــم فوتبال پديده 
مشــهد راجع به داليل ســه شكست 
پياپى پديده در ليگ برتر عنوان كرد: 

بدشانسى ما اين بود كه در چهار بازى پايانى بايد مقابل چهار تيم باالى جدول 
قرار مى گرفتيم. طبيعتاً كار ما سخت بود و فشار زيادى را هم احساس كرديم. 
اميدوارم كه در بازى پايانى نتيجه خوبى بگيريم.معين عباسيان در پاسخ به اين 
پرسش كه «براى فصل آينده چه تصميمى داريد؟»، گفت: قرارداد من به پايان 
رسيده است و چند پيشنهاد دارم. فعًال تصميم خاصى نگرفته ام، اما اميدوارم 

بهترين تصميم را بگيرم و جايى بازى كنم كه بيشتر ديده شوم.

پورعلى گنجى:با 
كم شانسى قهرمان 

نمى شديم
ورزش: مرتضى پورعلــى گنجى ، بازيكن 
تيم ملى فوتبال كشورمان بعد از قهرمانى 
تيمش در ليگ ستارگان قطر در گفت و گو 

با قدس گفت:خيلى حس قشنگى هست براى من كه بعد از يك مدت كه تالش مى كنى 
و زحمت مى كشى به هدفى كه مد نظرت هست برسى . قبل از اين با كم شانسى هايى 
كه تيم ما مى آورد متأسفانه نمى توانستيم قهرمان شويم. اما خدا را شكر امسال هم بچه 
زحمت كشيدند و هم لطف خدا شامل حال ما شــد و همه ما عزممان را جزم كرديم كه 

اين اتفاق افتاد و قهرمان شديم.
وى در ادامه افزود: خيلى دوست دارم اين حس قشنگ قهرمانى را در رده هاى باالتر و در 

تيم هاى بزرگتر  تجربه كنم.

عزت اللهى: تيم 
جديدم را بعد از 

جام جهانى انتخاب 
مى كنم

تسنيم: ملى پوش فوتبال كشورمان 
درباره وضعيتش براى فصــل آينده و 

انتخاب باشگاه جديدش با توجه به اينكه بصورت قرضى از رستوف به آنژى آمده 
است گفت:  اين به سياست هاى باشگاه باز مى گردد. من با روستوف قرارداد دارم 
و مسئوالن اين باشگاه بايد تصميم اوليه را در اين خصوص بگيرند. بايد فصل 
تمام شود و دو باشگاه با هم مذاكره  كنند تا ببينيم به چه نتيجه اى مى رسند. 

تمركزم روى بازى هاى باقى مانده است تا بتوانيم بهترين نتايج را بگيريم.

سه شنبه 12 ارديبهشت 1396
  5  شعبان 1438 2  مى 2017  سال سى ام  شماره 8388  

فجر با معجزه سقوط نكرد 

صعود تاريخى سپيدرود به ليگ برتر
حميدرضا خداشناس : هفته پايانى ليگ آزادگان 
عصر ديروز انجام شــد و پس از ســى و چهار هفته 
جدال 18 تيم حاضر، تكليف تيم هاى صعود كننده 
به ليگ برتر و ســقوط كننده به ليگ دســته دوم 

مشخص شد.
در حساس ترين بازى عصر ديروز سپيدرود رشت 
ميزبان نساجى قائمشهر بود كه با پيروزى 3-2برابر 
اين تيم مازندرانى هم دربى  گيالن - مازندران را برد 
و هم به عنوان تيم دوم بعد از پارس جنوبى جم به 
ليگ برتر صعود كرد. شــاگردان على نظر محمدى 
با پيروزى در اين ديدار بعد از 50 سال به سطح اول 
فوتبال كشورمان بازگشتند و شادى را در ورزشگاه 
شهيد عضدى رشت براى تماشاگران پر شور خود 
به ارمغان آوردند. گل گهر نيز با پيروزى دو بر صفر 
برابر فوالد يزد عنوان ســومى ليگ را بدست آورد 
ولى دستش از صعود كوتاه ماند تا حسرت از دست 
دادن امتيازهاى حساس چند هفته پيش را بخورد . 
اما جدال بين تيم هاى انتهاى جدولى براى فرار 
از ســقوط نيز سرانجام به ســود فجر شيراز تمام 

شد؛ چرا كه شــاگردان غالم پيروانى با برد 3بر2 
برابر آلومينيوم اراك و شكســت خيبر خرم آباد 
مقابل ميزبانش خونه به خونه بابل دســت به كار 
بزرگى زدند و تيم ريشــه دار شيرازى را در ليگ 

يك نگه داشتند.
 بنابراين با توجه به نتايج ديروز پارس جنوبى جم 
و سپيدرود رشت از جمع ليگ يكى ها جدا شده و 
به ليگ برترى ها پيوستند و استقالل اهواز ، فوالد 
يزد و خيبر خرم آباد از فصل آينده در ليگ دو به 

كارشان ادامه خواهند داد.
تابلوى نتايج 

*خونه به خونه بابل 4 - خيبر خرم آباد 2
*آلومينيوم اراك 2 - فجر سپاسى شيراز 3

*فوالد (وحدت) يزد يك - گل گهر سيرجان 2
*سپيدرود رشت 3 - نساجى قائمشهر 2

*نفت مسجدسليمان يك - ملوان بندر انزلى يك
*اكسين البرز 2 - مس كرمان صفر

*راه آهن تهران صفر - ايرانجوان بوشهر يك
* پارس جنوبى جم صفر - بادران تهران 1

ورزشـــى

برانكو: ديدار با الوحده، بازى فصل است
ورزش: برانكو ايوانكوويچ درباره حواشى اين روزهاى تيم فوتبال پرسپوليس و تمرين نكردن چند 
روزه بازيكنان اين تيم صحبت كرد. سرمربى پرسپوليس در واكنش به ناراحتى هواداران از بازيكنان 
عنوان كرد: ما قهرمان هســتيم و بهترين نتيجه ممكن را گرفتيم و خيلــى از ركوردها را جابه جا 

كرده ايم.در ادامه گفت وگوى برانكو ايوانكوويچ  را مى خوانيد.
* تيم تان با وجود تمرين نكردن در ديدار برابر ذوب آهن به بازى برگشت و توانست اين 

ديدار را به تساوى برساند. در اين باره صحبت كنيد.
درست است كه ما شكســت نخورديم و توانســتيم بازى را برگردانيم اما تاثيرات تمرين نكردن 
بازيكنان در عملكردشان مشهود بود. به هر حال فوتباليست حرفه اى بايد به طور منظم تمرين هاى 
خودشان را انجام دهد اما متاســفانه بازيكنان به خاطر دريافت حق و حقوق شان تمرين نكردند. 
آن ها به دنبال دريافت حق و حقوق شان هستند و كسى نمى تواند آنها را از تمرين نكردن منع كند.

* اعتصاب بازيكنان و تمرين نكردن آن ها حواشى زيادى را براى پرسپوليس به وجود 
آورد به طورى كه بازيكنان خود به اين مسئله واكنش نشان دادند. نظر شما دراين باره 

چيست؟
من معموال صفحه شــخصى بازيكنان را چك نمى كنم و نمى دانم آن ها چه پستى در اينستاگرام 
مى گذارند اما مى دانم هواداران پرســپوليس ارزشمندترين سرمايه تيم هســتند و همه ما براى 

خوشحالى آنها تالش مى كنيم.
* اما همين هواداران از اينكه بازيكنان در تمرين ها شركت نمى كنند ناراحتند. واكنش 

شما نسبت به ناراحتى هواداران چيست؟
ما قهرمانيم و بهترين نتايج را پس از سال ها براى پرسپوليس گرفتيم. بازيكنان من سزاوار تحسين 
هستند. آن ها با غيرت خودشــان تالش كردند تا تيم قهرمان شــود و مطمئنا اين روند را هم در 

بازى هاى آينده ادامه مى دهند تا هواداران خوشحال شوند.
* پرسپوليس در يك ديدار حساس بايد به مصاف الوحده امارات برود. اين بازى را چطور 

ارزيابى مى كنيد؟
اين بازى، بازى فصل ما محسوب مى شود يعنى بازى تمام بازى هاست براى ما. اگر مى خواهيم شادى 
را دوباره به هواداران برگردانيم بايد در اين بازى پيروز شــويم. من مطمئنم اگر در اين بازى پيروز 

شويم، به دور بعد صعود مى كنيم. مى خواهيم افتخارآفرينى كنيم.



جدال 20 تيم براى قهرمانى از امروز 

شروع نصف و نيمه ليگ برتر كشتى 
 كشتى  هاشم رسائى فر  ليگ برتر كشتى باشگاه هاى 
كشــور از امروز با برگزارى 2 ديدار آغاز خواهد شد. ليگى 
كه 20 تيم آزاد و فرنگى در آن حضــور دارند و  متفاوت از 
چند سال اخير برگزار مى شود. متفاوت از اين جهت كه به 
مانند هر رقابتى كه در قالب ليگ برگزار مى شود تيم هاى 
حاضر در گروه بندى هايى كه انجام شــده قرار مى گيرند و 
به صورت رفت و برگشتى با هر كدام از همگروهايشان ديدار 
مى كنند. اين رويه اما در چند دوره اخير ليگ جايش را به 
رقابت هاى فصلى داده بود و تيم ها در هر فصل در يك شهر 
جمع مى شدند تا بعد از رقابت  با يكديگر برترين ها مشخص 
شود و در پايان نيز قهرمان ليگ از مجموع نتايج رقابت هاى 

فصلى معرفى مى شد.
فدراسيون كشتى كه تمايل داشــت رقابت هاى ليگ را 
به همان صورت فصلى برگزار كند بعد از مصوبه شــوراى 
استان هاى كشتى سراسر كشور موظف شد تا ليگ را به 
صورت رفت و برگشــتى به سر انجام برســاند. دليل اين 
تصميم هم ريشــه در جذابيت بخشــى به ليگ از جهت 
همراهى تماشاچيان و عالقه مندان به كشتى كشور و نيز 
رغبت اسپانســرهايى بود كه ليگ فصلى را براى حضور 
خودشان مناسب نمى دانســتند و اين شد كه در نهايت 
نحوه برگزارى رقابت هاى ليگ برتر بازگشــت به گذشته 
داشت و از امروز با 2 ديدار از ليگ آزاد و فرنگى در تهران 
و سارى عمال شروع خواهد شــد. دليل اينكه امروز تنها 
2 ديدار از ليگ برگزار خواهد شــد اين اســت كه طبق 
آئين نامه رقابت هاى ليگ هر تيمى كه 2 كشــتى گير يا 
بيشتر در اردوهاى تيم هاى ملى داشته باشد مى تواند در 
خواست تعويق مسابقاتش را داشته باشد كه اين اتفاق در 
همين ابتدا براى خيلى از تيم هاى ليگى گويا افتاده است. 
به هر حال طبق اعالم فدراسيون كشتى امروز و در آغاز رقابت 
هاى ليگ برتر كشتى يك ديدار در رشته آزاد و يك ديدار نيز 

در فرنگى برگزار خواهد شد. 
در تهران و بعد از مدت ها در سالن هفت تير جدال 2 تيم 
بيمه رازى و تيم مرحوم حســين خواجه وندى نوشهردر 
رشته فرنگى رو در روى يكديگر قرار خواهند گرفت. اين 

ديدار از ساعت 18 آغاز مى شــود كه با توجه به شرايط 
و كشــتى گيرانى كه در هر يك از دو تيم عضويت دارند 
بايســتى بيمه اى ها را از همين ابتدا برنــده اين جدال 
دانســت. بيمه رازى كه در ســال هاى اخيــر پاى ثابت 
رقابت هاى ليگ كشــتى بوده است امســال براى كسب 
عنوان قهرمانى در ليگ فرنگى تدارك مناســبى ديده تا 
با همراهى حســن رنگرز به عنوان نفر اول كادر فنى اش 

قهرمانى را در ليگ پيش رو جشن بگيرد.
و اما در ليگ آزاد، امروز براى شروع دو تيم شمالى ستارگان 

ســارى و پاس رســتم كال آغازگر رقابت هــا خواهند بود. 
رقابت هايى كه به مانند ليگ فرنگــى 10 تيم در آن حضور 

دارند و خيلى از آنها شمالى هستند.

 گروه بندى رقابت هاى كشتى  ليگ برتر باشگاه كشور 
به اين شرح است:

كشتى آزاد
گروه الف: بيمه رازى، رعد پدافند ، ستارگان كاشان، هيئت 

كشتى مرند و هيئت كشتى خراسان رضوى

گروه ب:ستارگان سارى، پاس رستم كال، ياران بهنام طيبى، 
هيئت كشتى كرمانشاه و هيئت كشتى البرز

كشتى فرنگى
گروه الف:بيمه رازى ،مرحوم حسين خواجه وند نوشهر، رعد 

پدافند،پاس انديمشك و شهداى مدافعان حرم
گروه ب: ســينا صنعت ايزه، دانشــگاه پيام نور خوزستان، 
آكادمى كشتى اميد نوروزى، هيئت كشتى البرز و شركت 

حمل و نقل سام كوهدشت  

  قهرمانى عليپور در جام جهانى سنگ 
نوردى

ورزش: رضا عليپور موفق شــد در جام جهانى نانجينگ چين به مقام 
قهرمانى برسد. رضا عليپور، قهرمان ارزنده كشورمان در رشته سنگ 
نوردى و در بخش سرعت دوباره خوش درخشيد و صاحب گردن آويز 
طال در مسابقات جام جهانى شــد. وى در فينال اين رقابت ها و مقابل 
ورزشكارى از روسيه با ثبت ركورد 5 ثانيه و 54 صدم ثانيه به پيروزى و 
مدال طال رسيد.  اين قهرمان جوان كشورمان در نيمه نهايى اين دوره 
از مسابقات جام جهانى توانست با ثبت ركورد 5 ثانيه و 48 صدم ثانيه 
ركورد جهان را بزند و شايستگى هاى خود  را به رخ تمامى حريفان بكشد.

انتخاب رئيس سازمان
 تيم هاى ملى تكواندو

 ورزش: ســيد محمد پوالدگر رئيس فدراسيون تكواندو طى حكمى، 
آرش فرهاديان را به عنوان رئيس سازمان تيم هاى ملى تكواندو منصوب 
كرد.  طى حكمى از سوى سيد محمد پوالدگر رئيس فدراسيون تكواندو، 
آرش فرهاديان كه پيشينه حضور در ليگ برتر به عنوان سرمربى، مدير 
و سرپرست تيم هاى تكواندو، همچنين رياست هيئت تكواندو استان 
خوزستان، مسئول روابط عمومى فدراسيون و رئيس كميته امور استان 
ها و مجامع فدراسيون تكواندو را در كارنامه خود دارد به عنوان رئيس 

جديد سازمان تيم هاى ملى تكواندو منصوب شد.

طالى حدادى در ليگ طاليى
 ورزش: احســان حدادى قهرمــان ليگ طاليى دووميدانى شــد.   
دررقابت هاى پرتاب ديسك ليگ طاليى دو و ميدانى احسان حدادى 
قهرمان شد.   حدادى در اين رقابت ها ركورد 62 متر و 64 سانتى متر 
را برجاى گذاشت.  همچنين سجاد پيرآيقين با ركورد 58 متر و 75 
سانتى مترى در جايگاه دوم ايستاد.  محمد صميمى هم با ركورد 57 
متر و 66 سانتى متر به مقام سوم رسيد. در اين رقابتها و در دوى 100 

متر هم تفتيان بر سكوى نخست ايستاد. 

تور جهانى در اسلوونى
 حذف عالميان 

مقابل بخت اول قهرمانى
 تسنيم: ملى پوش تنيس روى ميز كشورمان از صعود به مرحله نيمه نهايى 
رقابت هاى تور جهانى در اسلوونى باز ماند.   از مرحله يك چهارم نهايى اين 
تورنمنت شب گذشته نيما عالميان مقابل باستين اشتگر از آلمان قرار 
گرفت و برابر سيد يك مسابقات و بخت اول قهرمانى با نتيجه 4 بر 2 شكست 
خورد و از صعود به مرحله نيمه نهايى باز ماند.  عالميان آخرين نماينده ايران 
در ايران تورنمنت بود. پيش از اين ساير نمايندگان ايران حذف شده و تيم 

دونفره ايران نيز در مرحله نيمه نهايى كنار رفته بود.

سبك و سنگين هاى المپيكى در انتظار 
تصميم شوراى فنى

مهر: حضور دو آزادكاران المپيكى كشورمان در بازيهاى همبستگى 
كشورهاى اسالمى به تصميم شوراى فنى بستگى دارد كه تا 10 روز 
ديگر اعالم خواهد شد.  پس از اعالم تركيب نهايى تيم ملى كشتى آزاد 
براى حضور در رقابتهاى قهرمانى آسيا، اهالى كشتى در انتظار اعالم 
تركيب تيم اعزامى به بازيهاى همبستگى كشورهاى اسالمى هستند 
كه گويا حضور برخى از چهره هاى سرشناس در اين مسابقات در هاله 
اى از ابهام قرار دارد.  بر اين اساس حسن رحيمى و كميل قاسمى به 
عنوان آزادكاران المپيكى و عنوان دار اوزان 57 و 125 كيلوگرم با توجه 
به شــرايطى كه دارند، همچنان در انتظار تصميم شوراى فنى براى 

حضورشان در بازيهاى همبستگى كشورهاى اسالمى هستند.
 على بيات، سرپرست تيم ملى كشتى آزاد   گفت: فعال تمامى آزادكاران 
زير نظر كادر فنى قرار دارند و بايد در اردوى تيم ملى به تمرين بپردازند. 
آنچه مسلم است رحيمى و قاسمى با توجه به شرايط موجود همچنان 

در اردو هستند و تصميم خاصى براى آنان گرفته نشده است.

خبر

سهشنبه 02/12   جام جهانى فوتبال ساحلى
 ايران - نيجريه

 ساعت: 03:00 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 02/12 ليگ قهرمانان اروپا
 رئال مادريد - اتلتيكومادريد

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه
 

چهارشنبه 02/13   ليگ قهرمانان اروپا
 موناكو - يوونتوس

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

انگليس / ليگ برتر
 ميدلزبورو 2 .................................................................. 2 منچسترسيتى
 اورتــون 0 .................................................................. 3 چلســى
 تاتنهــام 2 .................................................................. 0 آرســنال

اسپانيا / الليگا
  اوساسونا 2 ............ .................................................. 2 ديپورتيوو الكرونيا

 بتيــس 1 .................................................................. 4 آالوس 
 ايبــار 2 .................................................................. 0  لگانــس
 ســلتاويگو 0 ..................................................................  3 بيلبائــو

ايتاليا / سرى آ
 آاس رم 1 .................................................................. 3 التزيــو
 كروتونــه 1 .................................................................. 1 آث ميــالن
 جنــوا 1 .................................................................. 2 كيــه وو
 پالرمــو 2 .................................................................. 0 فيورنتينــا
 كاليــارى 1 ..................................................................  0 پســكارا
 امپولــى 1  .................................................................. 3 ساســولو
 بلونيــا 4 .................................................................. 0 اودينــزه
 اينترميــالن 0 .................................................................. 1 ناپولــى

آلمان / بوندسليگا
 آگزبــورگ 4 .................................................................. 0 هامبــورگ
 هافن هايــم 1 .................................................................. 0 فرانكفورت

ميز نتايج

ورزش در سيما

15

ترك زمين توسط 
مونتارى در اعتراض 

به نژادپرستى
بى بى سى اســپورت: بازيكن مشــهور 
غنايى تيم فوتبال پسكارا در جريان ديدار 
تيمش مقابل كاليارى، به خاطر شعارهاى 

نژادپرستانه تماشاگران حريف زمين بازى را 
ترك كرد. مونتارى 32ساله كه سابقه بازى در تيم هاى اينتر و آث ميالن را نيز دارا است، 
در جريان ديدار تيمش پسكارا كه سقوطش به ســرى ب نيز قطعى شده است، بارها از 
طرف تماشاگران كاليارى مورد اهانت هاى نژادپرستانه قرار گرفت و چندين بار از داور 
مسابقه درخواست كرد كه بازى را لغو كند. او كه توسط داور مورد بى توجهى قرار گرفته 
و كارت زرد نيز دريافت كرد، زمين مســابقه را در چند دقيقه پايانى ترك كرد تا تيمش 

10نفره بازى را به اتمام برساند.

سرمربى سوآنزى: 
رشفورد داور را فريب 

داد
گاردين: پل كلمنت سرمربى تيم سوآنزى 
بعد از تساوى 1-1 مقابل منچستريونايتد، 
صحنه گرفتــن پنالتى توســط ماركوس 

رشفورد كه به وسيله وين رونى به گل تبديل 
شد را فريب داور توسط پديده جوان شياطين سرخ لقب داد. كلمنت مى گويد: صحنه هاى 
آهسته نشان مى داد كه بازيكن داور را فريب داد. از هر طرفى كه به آن نگاه كنيد اينگونه 
به نظر مى رسيد. حتى نمى توان گفت كه او پايش را نيز به دروازه بان گير انداخت چون او 
قبل از آن نيز تالش كرد خود را به زمين بيندازد. داور بعد از بازى به من گفت از آن چيزى 
كه ديده مطمئن است و كمك داور نيز نظر او را تصديق كرده است. نمى دانم چرا از كمك 
داور سوال پرسيده بود چون فاصله كمك داور با صحنه به اندازه فاصله من با صحنه بود. 

اينترو  پيشنهاد 
رسمى براى سيمئونه

گل: باشگاه اينترميالن قصد دارد براى 
متقاعد كردن بازيكن سابق خود براى 
به دســت گرفتن هدايت نراتزورى، 
پيشنهادى رسمى براى ديگو سيمئونه 
بر روى ميز بگذارد. خبرها حاكى از آن 

است كه مالكين جديد اينتر پيشنهادى سه ساله با حقوق هر فصل 6ميليون 
يورو را به ديگو ســيمئونه خواهند داد كه مى تواند بازيكن سابق آبى و مشكى 
پوشــان را براى هدايت پروژه بزرگى كه مالكين چينى اين تيم در نظر دارند، 
وسوسه كند. البته گفته مى شود عملكرد اتلتيكو در ليگ قهرمانان در تصميم 
احتمالى سيمئونه بســيار تاثيرگذار خواهد بود و در صورت قهرمانى در اروپا 

شرايط براى خروج او بسيار راحت تر مى  شود.

بازى رفت نيمه نهايى ليگ قهرمانان

سال انتقام اتلتيكو از رئال؟
ورزش: رئال مادريد تنها تيمى است كه اتلتيكو 
مادريد را از دستيابى به جام قهرمانى چمپيونزليگ 
در دوران حضور موفقيت آميز ديه گو ســيمئونه 
دراين تيم محروم كرده و حاال براى چهارمين سال 
پياپى مانع بزرگى بر سر راه سفيد و سرخپوشان 
مادريدى براى رسيدن به اين افتخار خواهد بود. 
اتلتيكو زير نظر مربى آرژانتينى  حريفان مقتدرى 
نظير ميالن، چلسى، يووه، بايرن مونيخ و بارسلونا 
را در اين رقابتها شكســت داده ولى همواره برابر 
رقيب همشهرى خود در چمپيونزليگ ناكام بوده 
است. اين در حالى اســت كه اتلتيكو با سيمئونه 
تمامى كم و كاســتى هاى خود را در اين ســالها 
نســبت به رئال جبران كرده و دو بــار اين تيم را 
در كوپادل رى شكســت داده و در چهار بازى از 
هشــت دربى اخير دو تيم در الليگا پيروز شــده 
بود. اما هرگز در ليگ قهرمانان اروپا برابر رئال به 
موفقيتى دســت پيدا نكرده است. رئال در فينال 
سال گذشته اين رقابت ها با نتيجه 5-3 توانست 
اتلتيكو را مغلوب كند. در فينال ســال 2014 هم 

اين تيم با نتيجه 4- 1 در وقت هاى اضافى حريف 
همشــهرى اش را شكســت داده بود. اين سلطه 
رئال در اروپا برابر اتلتيكو به سالهاى حضور الفردو 
دى استفانو و فرنس پوشكاش و زمانيكه در نبرد 
نيمه نهايى فصل 1959- 1958 حكم به برترى 
رئال داده بودند، برمى گــردد. درحاليكه اتلتيكو 
همچنان براى فتح نخســتين جام قهرمانى خود 
دراين رقابت ها بى تابى مى كنــد، رئال به دنبال 
دوازدهمين عنوان قهرمانى اســت كه اين تيم را 
به اولين باشگاه در تاريخ چمپيونزليگ تبديل مى 
كند كه توانسته براى دومين سال پياپى اين جام 
را تصاحب كند. اتلتيكو براى عبور از رئال مجبور 
اســت بهترين تركيب ممكن را مقابل رقيبى كه 
همواره اصلى ترين مانع اين تيم براى افتخارآفرينى 

در اروپا بوده، به ميدان بفرستد. 
رئال تيمى است كه دراين فصل به رغم عدم ارائه 
يك نمايش فوق العاده و بى نقص، به پيروزى هاى 
چشمگيرى دست يافته اســت. كهكشانى ها اين 
هفته هم با گل دقيقه آخر مارسلو توانستند از سد 

والنسيا عبور كنند. اين بيستمين گلى بود كه رئال 
دراين فصل از رقابتهاى ليگ در 10 دقيقه پايانى به 
ثمر مى رساند تا سفيد پوشان كماكان در كورس 
رقابت براى كسب سى وسومين عنوان قهرمانى در 

الليگا باقى بمانند. 
اتلتيكو مادريد در بازى رفت امشب دو تيم در 
سانتياگو برنابئو، با مشــكل بزرگ مصدوميت 
مدافعانش روبرو خواهــد بود. در روزهاى اخير 
خوسه ماريا خيمنس هم در جريان بازى مقابل 
الس پالماس با آســيب ديدگــى عضله مواجه 
شده بود. ديه گو سيمئونه همچنين دو بازيكن 
كنارى اش يعنى خوان فران و سيمه ورساليكو 
را براى نبرد برنابئو دراختيار نخواهد داشــت و 
با توجه به اين شــرايط بايد تغييرات عمده اى 
در خط دفاعى تيمش ايجاد كند. ممكن اســت 
استفان ســاويچ در خط راســت دفاعى مقابل 
كريســتيانو رونالدو قرار گيرد. اين احتمال هم 
وجود دارد كه سيمئونه، كوكه را براى اين بازى 

به اين پست منتقل كند. 

  
انصراف جنجالى در 
فدراسيون هندبال؛

رحيمى:هندبال نوجوانان دختر نداريم
مهر: رئيس فدراسيون هندبال با تاييد خبر انصراف تيم هندبال نوجوانان 

دختر ايران از حضور در رقابتهاى قهرمانى آسيا گفت: اصال تيم هندبال نوجوانان 
نداريم!  عليرضا رحيمى  گفت: ما از حضور در دو رقابت نوجوانان و جوانان قهرمانى 

زنان آسيا در سال 2017 انصراف داده ايم.  اعالم آمادگى حضور اين دو تيم از سوى 
فدراسيون قبلى و مسئولين قبلى صورت گرفته اســت و من زمانى از اين مسئله 
متوجه شدم كه قرعه كشى رقابتها انجام شده بود.   رئيس فدراسيون هندبال تصريح 
كرد: ما دليلى براى شركت اين دو تيم در مسابقات قهرمانى آسيا نمى بينيم چرا 

كه تيم مى رود اما نتيجه اى نمى گيريم. مطمئنا قصد حضور در رقابتهاى 
نوجوانان را نداريم چون اصال تيم هندبال نوجوانان نداريم!   البته ما دو 

جريمه ديگر را هم متحمل شده ايم كه يكى از آنها بحث جريمه 
عدم حضورمــان در رقابتهاى قهرمانى نوجوانان پســر 

آسياست كه هنوز پرداخت نشده است و بايد 
اين مسئله نيز حل شود. 

سيچلو: شايد قهرمان 
آسيا  شويم

ايسنا: ســرمربى تيم واليبال زير 23 ســال ايران گفت: شايد 
قهرمان آســيا شــويم   قطعا تمام تالشــمان را براى كسب عنوان 

قهرمانى انجام مى دهيم. خوآن مانوئل سيچلو  گفت:  تيم ما به خوبى 
آماده شده است. ايران تيم جنگنده اى است و مى توانم اين قول را به شما 
بدهم كه براى هر توپ مى جنگد. وى  گفت: بازى اول  ما با پاكستان است و 
قطعا بعد از اين ديدار، دو بازى حساس  و مهم با استراليا و چين داريم. ژاپن 
هميشه در مسابقه ها براى ما حريف خوبى بوده است. عالوه بر اين تيم، 
چين و تايلند هم مى توانند به عنوان سورپرايز اين دوره از مسابقه 

ها مطرح شــوند.  در مورد درصد بايد بگويم شــايد قهرمان 
شويم. ولى آن چه كه مى توانم قول دهم اين است كه 

براى قهرمانى در اين مسابقه ها صددرصد 
تالش مى كنيم.

قهرمانى تيم ملى 
تكواندو در جام رياست 

فدراسيون جهانى
ورزش: تيم ملى تكواندوى كشــورمان در مســابقات جام رياست 

فدراسيون جهانى به مقام قهرمانى رسيد.  تيم ملى تكواندوى كشورمان 
در پايان دومين دوره مسابقات جام رياست فدراسيون جهانى با كسب 4 
مدال طال و يك برنز قهرمان شد.  در پايان اين مسابقات تيم ملى كشورمان 
با كسب 4 مدال طال (محمد كاظمى، ميرهاشم حسينى، آرمين هادى پور 
و ابوالفضل يعقوبى) و يك برنز (سجاد مردانى) توانست بر سكوى نخست 
اين رقابت ها قرار بگيرد.  گفتنى است سجاد مردانى با بد شانسى در 

حالى كه از حريف خود پيش بود بــازى را واگذار كرد و فينال را 
از دست داد.   همچنين روسيه با 3 مدال طال و 2 برنز نايب 

قهرمان شد و آذربايجان نيز با يك مدال طال، 2 نقره 
و يك برنز بر سكوى سوم ايستاد.
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مهدى رحمتى دروازه بان و كاپيتان اســتقالل در 
استورى اينســتاگرام خود با انتشار عكسى در كنار 
پسرش كه اخيرا هر دو پاى او شكسته است، به ابراز 

احساسات نسبت به او پرداخته است. 

خوان ماتا ســتاره منچســتريونايتد كه پيش بينى 
مى شــد به دليل مصدوميت فصل را از دست بدهد، 
در بازى اين هفته تيمش مقابل سوآنزى روى نيمكت 
نشست و با توئيتى از احساس خوبش از بازگشت به 

ميادين خبر داد.

اينستاگرام على پروين اسطوره باشگاه پرسپوليس 
با انتشار نامه اى از وى به هواداران و دست اندركاران 
پرسپوليس، آن ها را به همدلى و اتحاد در اين روزهاى 

پرحاشيه قرمزهاى پايتخت دعوت كرد. 

اينستاگرام باشگاه منچسترسيتى با انتشار عكسى 
از گابريل خسوس پديده 19ســاله اين تيم، از آمار 
خيره كننده  او از نيم فصل كه به اين تيم پيوسته خبر 
داده و مى گويد او از 5شوت در چهارچوب خود 4گل 

به ثمر رسانده است.



 زندگى/ رها واعظى  ســال هاى 
پيش، وقتــى كه قصد داشــتيم 
بسته اى پستى را براى كسى ارسال 
كنيم، زمان زيادى طول مى كشيد تا بسته به وى 
تحويل داده شــود. حتى وقتى نامه اى پستى را 
براى شخصى در همان شهرى كه بوديم ارسال 
مى كرديم، حداقل يك هفته طول مى كشــيد تا 
پستچى نامه را به دست شخص تحويل گيرنده 
برساند. به عالوه، زمانى كه مى خواستيم بسته اى 
را به كمك پيك موتورى ارســال كنيم، بايد به 
سراغ تلفن مى رفتيم و براى گيرآوردن يك پيك 
موتورى ساعت ها منتظر مى مانديم، در آخر هم به 
اندازه امروز از پيكى كه براى ما فرستاده مى شد، 
مطمئن نبوديم.از زمانى كه اينترنت وارد زندگى 
ما شد، ارسال و تحويل اسناد و مدارك كاغذى، 
بسته هاى سفارشــى و حتى خريدهاى روزانه، 

شكل ديگرى به خود گرفت. 

  ارسال و تحويل نامه و كارت پستال
سال ها پيش، براى ارسال نامه و يا تحويل گرفتن 
آن، بايد مدت زمان زيــادى منتظر مى مانديم. 
گاهى انتظار بيش از يك ماه طول مى كشــيد و 
برخى نامه ها و كارت پســتال ها به دليل تغيير 
محل زندگى فرد گيرنده، به دست وى نمى رسيد.
بــا ورود اينترنــت بــه زندگى مردم و توســعه 
كاربردهــاى اينترنت، ارســال و تحويل نامه ها، 
كارت پســتال ها و به طور كلــى محموله هاى 

كاغذى بسيار آسان شد. با وجود اينكه استفاده 
از ايميل براى ارسال بسيارى از نامه ها رواج يافت 
و بسيارى از درخواست ها به صورت سيستمى و 
آنالين ارائه و همان زمان به سرعت تحويل داده 
مى شد، اما باز هم كسانى بودند كه اعتقاد داشتند 
ارسال نامه يا كارت پســتال يا مدارك و اسناد، 
به صورت كاغذى و فيزيكى مطمئن تر است. به 
اين ترتيب اگر براى ارسال و تحويل محموله خود 
شتاب داشتند، از پســت هوايى يا ارسال سريع 
استفاده مى كردند. اين نوع محموله ها ظرف 24 
تا 48 ساعت به دست گيرنده مى رسيد و نيازى 
به انتظار طوالنى نداشت. البته اگر عجله اى براى 
تحويل بسته وجود نداشت، با كمك پست عادى و 
فناورى هاى ثبت سيستمى، بسته بين سه تا پنج 

روز به گيرنده تحويل داده مى شد.

  ارسال و تحويل خريدهاى غيرحضورى 
زمانى كه اينترنت حضور خود را در خانه ها تثبيت 
كرد، خريدهــاى آنالين و غيرحضورى نيز رونق 
گرفــت. رونق گرفتن اين گونــه خريدها به آن 
دليل بود كه اوالً همه محصوالت در همه شهرها 
يافت نمى شد و ثانياً در شهرهاى بزرگ و شلوغ 
با استفاده از اين امكان، ديگر نيازى به سفرهاى 
درون شهرى خسته كننده نبود. نوع خريدهاى 
غيرحضورى مى توانست از شهرى به شهر ديگر 
باشد و يا از سوپرماركت محله تا درب منزل باشد.

خريدهاى غيرحضــورى در دو گروه اينترنتى و 

تلفنى دسته بندى مى شوند. در خريدهاى تلفنى، 
فرد سفارش دهنده با استفاده از تلفن، كاالهاى 
مورد نيــاز خود را مثال به ســوپر ماركت محله 
سفارش مى دهد، سپس سوپر ماركت به وسيله 
يك پيك و در همان زمان، كاالهاى مشترى خود 
را به درب منزل وى ارسال مى كند و هزينه كاالها 
را تحويل مى گيرد. اما در خريدهاى اينترنتى كه 
ممكن است با سيستم رايانه اى، اپليكيشن گوشى 
هوشمند، اينستاگرام و يا تلگرام انجام شود، فرد 
پس از ارائه و ثبت سفارش خود و واريز وجه بعد 
از يك تا پنج روز كاالى خود را در منزل تحويل 
مى گيرد، البته برخى فروشگاه هاى اينترنتى امكان 

پرداخت در منزل را نيز دارند. زمان تحويل گرفتن 
كاالى خريدارى شده از روش اينترنتى بستگى به 
اين دارد كه در چه فاصله اى از فروشگاه مورد نظر 
قرار گرفته باشيد. اگر در همان شهرى باشيد كه 
محل استقرار فروشگاه يا نمايندگى آن است، كاال 
با استفاده از پيك به شما تحويل داده مى شود، اما 
اگر در شهر ديگرى باشيد، كاال با استفاده از پست 
هوايى، پست زمينى، پست سفارشى و يا شركت 
توزيع كننده اى كه با فروشگاه قرارداد بسته است، 

به شما تحويل داده مى شود.
در كشورهاى پيشــرفته تر، از هواپيماهاى بدون 
سرنشين نيز براى تحويل ســريع تر سفارشات 

اينترنتى استفاده مى شــود، بدين ترتيب ديگر 
نيازى به اســتفاده از نيروى انســانى نيســت و 
خطاهاى انســانى نيز در تحويــل يك خريد به 

مشترى كاهش خواهد يافت.

  سفارش و تحويل غذا
اين روزها، اپليكيشــن هاى سفارش غذا، كار را براى 
كسانى كه سرشــان خيلى شلوغ است، آسان كرده 
اســت. پيش ترها براى سفارش غذا، بايد با رستوران 
يا كترينگ مورد نظر خود تماس مى گرفتيم و منتظر 
مى مانديم تا مسئول سفارشات، فهرست غذا را براى 
ما بخواند و ســرانجام بعد از 10 دقيقه مى توانستيم 
سفارش خود را ثبت كنيم. تازه اگر از قبل اشتراك 
رســتوران مورد نظر را نگرفته بوديم، چندين دقيقه 
هم براى آنكه آدرس و تلفن خود را به فرد ســفارش 
گيرنده بدهيم، طول مى كشــيد. اما با توســعه نرم 
افزارها و اپليكيشن هاى اينترنتى، سفارش و تحويل 
غذا نيز آســان شده اســت.اين روزها اگر بخواهيم 
غذايى را سفارش دهيم، مى توانيم حتى از روز قبل 
تعيين كنيم كه چه ســاعتى و در چه مكانى غذاى 
مورد نظرمان به ما تحويل داده شود. تنها كافى است 
يك اپليكيشن سفارش غذا بر روى گوشى خود نصب 
كنيم، سپس فهرست غذاى رستوران هاى اطراف خود 
را بررسى كنيم، زمان الزم براى تحويل گرفتن غذا را 
مشاهده كنيم و سفارش خود را با چند كليك ساده 
ثبت كنيم. به اين ترتيب ديگر مانند گذشــته براى 

تحويل گرفتن غذاى سفارشى به دردسر نمى افتيم.

ابزارهاى نوين داد و ستد كاال را متحول كرده اند

ارسال و تحويل آسان، ارمغان هيجان انگيز فناورى

اسكن فايل ها به كمك آنتى ويروس آنالين

آى تى رسان: آيا تا به حال فايلى را از اينترنت دانلود كرده ايد 
كه بعد از بازكردن آن متوجه شــده باشــيد كه فايل آلوده به 
بدافزار اســت؟ يكــى از نگرانى هاى جدى دنيــاى وب وجود 
بدافزارهاى فراوان آن اســت. اين بدافزارها مســير خود را به سايت هاى 
معتبر دانلود هم باز كرده اند و دانســتن اينكه كدام ســايت قابل اعتماد 
اســت روزبه روز سخت تر مى شود.خوشبختانه با يك اسكن ساده فايل با 
آنتى  ويروس سيستم خود مى توانيد از آلوده بودن آن اطالع پيدا كنيد، 
اما آيا آنتى ويروس شــما به روز اســت و مى توانيد به اين اسكن اعتماد 
كنيد؟ شــما مى توانيد به جاى اينكه با يك آنتــى  ويروس فايل خود را 
اسكن كنيد با ده ها آنتى  ويروس اين اسكن را انجام دهيد تا نتيجه اسكن 
قابل اعتماد تر باشد. Virus Total يك سرويس آنالين جالب و كاربردى 
است كه به وســيله آن مى توانيد به سرعت فايل هاى سيستم خود را با 
ده ها آنتى ويروس اسكن كنيد. اگر همه اسكن ها، فايل را سالم نشان دادند 

مى توانيد مطمئن باشيد كه آلوده به ويروس نيست.
اما روش استفاده از اين سرويس:

پس از ورود به ســايت www.virustotal.com  در بخش اسكن فايل ها 
با كليك كردن روى Choose File فايلى را كه مى خواهيد اســكن كنيد 
 Virus Total كليك كنيد. با اين كار Scan It انتخــاب كنيد. روى گزينه
فايل شما را با همه موتورهاى اسكن خود بررسى مى كند. پس از تمام شدن 
 Results اســكن، نتايج همه آن ها را به شما نشــان مى دهد. اگر در ستون
جلوى همه موتورها تيك خورده باشد به معنى اين است كه هيچ كدام از آن ها 
ويروســى را شناسايى نكرده اند. اگر يك يا چند موتور، بدافزارى را شناسايى 
كرده باشند، عالمت X در ستون Results نشان داده مى شود. اگر يكى از 
موتورهاى اسكن به داليلى فايل شما را اسكن نكند شما يك آيكن خاكسترى 
به جاى تيك يا X خواهيد ديد. فايل هاى سالم در قسمت Results عالمت 
تيك دارند و شايد هم چند قسمت آيكن خاكسترى باشد. اگر فقط يكى از 
موتورها عالمت X را نشان دهد و بقيه تيك خورده باشد به احتمال زياد فايل 
شما سالم است و موتور اخطار اشتباه داده است. اگر دو يا چند موتور عالمت 
X را نشان بدهند به احتمال زياد فايل آلوده است و بايد سريع فايل را از رايانه 
خود پاك كنيد. شــما مى توانيد همه فايل هايى را كه دانلود كرده ايد، قبل از 
اينكه باز كنيد با اين سرويس اسكن كنيد و از سالم بودن آن مطمئن شويد.

ويندوز كالد چيست؟ 
از ويندوز 10 است كه در  زوميت: كالد نسخه اى سبك تر 
حالت ايده آل از نسخه هاى اصلى اين ويندوز امن تر خواهد بود. 
ويندوز كالد در اصل پاسخ مايكروسافت به كروم بوِك گوگل 
است. كروم بوك (با سيستم عامل كروم او اس) به شكل قابل توجهى در بين 
دانش آموزان، مدارس و ارگان هاى آموزشى محبوب است. مايكروسافت در 
پروژه كالد به دنبال دستيابى به يك سيستم عامل قدرتمندتر نسبت به 
كروم او اس است كه با قيمتى يكسان يا ارزان تر عرضه خواهد شد. ويندوز 
كالد تنها به كاربران اجازه دانلود و نصب اپ  از ويندوز استور را خواهد داد 

كه از راهيابى بدافزارها به اين پلتفرم جلوگيرى مى كند. 

نرم افزار

سه شنبه 12 ارديبهشت 1396
16  5  شعبان 1438 2  مى 2017  سال سى ام  شماره 8388  

مهر: رئيس پژوهشــگاه فضايى ايــران ويژگيهاى 
ماهــواره مخابراتى «ناهيد 2» را كه قرار اســت تا 
سال 97 به فضا پرتاب شود تشريح كرد و گفت: اين 
ماهواره قابليت برقرارى ارتباط تلفنى بين دو نقطه 
زمين را دارد. حدادپور با اشــاره به آماده ســازى فاز 
نخست آزمايشگاه پژوهشگاه فضايى ايران افزود: فاز 

دوم اين آزمايشگاه در دو مرحله طراحى شده است كه مرحله نخست آن براى 
پشتيبانى دو ماهواره «ناهيد 2» و «سها» طراحى شده است كه تا چند ماه آينده، 
مرحله نخست فاز دوم بهره بردارى مى شود. وى اظهار داشت: تاكنون ماهواره هاى 
كشور داراى طول عمر محدود و مدار حركتى در حال تغيير بوده اند اما در ماهواره 
«ناهيد2»، سيســتم پيشران نصب شده اســت كه اين قابليت اين امكان را به 
ماهواره مى دهد كه ارتفاع مدارى خود را حفظ كند و همچنين مى تواند بين دو 

نقطه زمين يك ارتباط تلفنى برقرار كند.

باشگاه خبرنگاران: محققان سوئدى موفق شدند 
دوربينى بسازند كه قابليت تهيه 5 تريليون تصوير 
در هر ثانيه را دارد. اين دوربين براى عكسبردارى از 
فرآيندهاى فوق العاده سريع در علوم شيمى، فيزيك، 
زيست شناسى و زيســت دارو كاربرد دارد. محققان 
از دوربين جديد خود براى عكســبردارى از حركت 

فوتون ها در مســافتى به اندازه قطر يك برگ كاغذ اســتفاده كردند. در دنياى 
واقعى، اين فرآيند به اندازه يك پيكوثانيه طول مى كشــد. اما با استفاده از اين 
دوربين جديد مى توان فرآيند مذكور را با ضريب يك تريليون كندتر كرده و آن 
را به يك فرآيند قابل مشــاهده تبديل كرد. اين دوربين به جاى اين كه از يك 
پديده در فواصل زمانى عكسبردارى كند، چندين تصوير را به طور همزمان تهيه 
مى كند و سپس با استفاده از يك الگوريتم خاص آن ها را به شكل مجموعه اى از 

سكانس هاى تصويربردارى شده از پديده مرتب مى كند.

ايســنا: رئيس پژوهشــگاه پليمر و پتروشيمى از 
توليد نمونه صنعتى نوعى پليمر با همكارى بخش 
خصوصى خبر داد و گفت: اين پليمر در صنايع نفت 
و گاز و خودروســازى كاربرد دارد. دكتر نكومنش با 
بيان اينكه پژوهشگاه پليمر در صنعت پليمر سى امين 
سال را پشت سر گذاشته است، افزود: اين در حالى 

است كه متأسفانه كمتر شاهد اين هستيم كه نيازهاى خود را از طريق ما رفع 
كنند. وى نوع رفتار بخش هاى صنعتى با بخش هاى پژوهشى را در حد «نوشتن 
نســخه» دانســت و گفت: صنايع ما را در تأمين نيازهاى اساســى خود سهيم 
نمى  كنند و به ما به عنوان مراكزى كه مى توانند مشكلى از آنها رفع كنند، نگاه 
نمى كنند. در حالى كه بسيارى از مراكز تحقيقاتى، توانمندى هاى خود را به اثبات 
رسانده اند و به سمت ايجاد صنايعى كه تا 5 سال آينده صنعت ما به آن نيازمند 

است، حركت كرده اند.

توليد داخلى پليمر صنايع نفت وخودروسازىسريع ترين دوربين جهان ساخته شدبرقرارى ارتباط تلفنى با ماهواره «ناهيد 2»

خبر

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

فناورى

پرچمدار جديد ال جى وارد بازار شد
جى اس ام: ال جى جى 6 ســرانجام 
وارد بازار كشورمان شد. پس از رونمايى 
 G6 رسمى ال جى از پرچمدار جديدش
در هشتم اسفند سال گذشته، چند روز 
پيش (هفتم ارديبهشت) اين گوشى در 
حضور جمعى از اصحاب رسانه و مديران 
ارشد شــركت ال جى در تهران دوباره 

معرفى شد. پيش فروش G6 در فروشگاه اينترنتى ديجى كاال چند روز 
پيش شروع شــده بود اما هم اكنون ديگر براى خريد اين گوشى الزم 
نيست صبر كنيد. خوشبختانه جى 6 همانند ديگر پرچمداران در ابتداى 
ورودش بــه بازار با قيمت هاى كاذب و نجومى به فروش نمى رســد و 
طرفداران مى توانند در همان ابتدا با قيمت مناسب و گارانتى رسمى اين 
گوشى را خريدارى كنند. جى  6 نسبت به نسل گذشته در هر زمينه اى 
پيشرفت بسيار زياد و چشمگيرى داشته و مى تواند دل هر خريدارى را 
بربايد. نسخه 32 گيگابايتى ال جى G6 را هم اكنون مى توانيد با گارانتى 
و پشــتيبانى رسمى دو ســاله خريدارى كنيد. قيمت نسخه معمولى 
2ميليون و 400هزار تومان و قيمت نسخه فول پك (همراه هندزفرى 

بلوتوث و كيف هوشمند) 2ميليون و 550هزار تومان است.

Mi 6 شيائومى تنها در يك دقيقه تمامًا 
فروخته شد!

آى تى ايران: شيائومى چينى، فروش 
6 Mi فوق العاده آخرين محصول خود
 را دو روز پيش آغاز كرد. با وجود اينكه 
در اين فروش ويژه فقط رنگ جت بلك 
اين گوشــى به فروش رسيد، ولى در 
كمتر از يك دقيقه موجودى گوشــى 
مى 6 عرضه شــده تمام شد! اما خبر 

خوب براى مشتاقان اين گوشى اينكه تنها بايد يك هفته تا آغاز فروش 
بعدى صبر كنند. طبق گزارش Gizmochina، شركت شيائومى از 
همين حاال روز جمعه پنجم مى را براى شروع دوباره فروش فوق العاده 
اين محصول تعيين كرده است. مى 6 همراه با صفحه نمايش ال سى 
 6 ،835 Qualcomm Snapdragon دى 5,15 اينچى ، پردازنده
گيگابايت رم و 128/64 گيگابايت حافظه داخلى عرضه مى شود. اين 
گوشى همچنين دو دوربين دارد كه مجهز به سنسور 12 مگاپيكسلى 
wide angle و سنسور 12 مگاپيكسلى Telephoto هستند. مى 6 
با باترى بزرگ 3mAh/350 و سنســور اثر انگشت عرضه مى شود و 
خروجى هدفون ندارد، اما از خروجى USB Type-C پشــتيبانى 
مى كند. قيمت اين گوشــى از 360 دالر براى نسخه 64 گيگابايتى 

شروع شده و تا 420 دالر براى نسخه 128 گيگابايتى مى رسد.

گوشى خود را سريع تر شارژ كنيد
جى اس ام: همه ما در اين موقعيت 
قــرار گرفته ايم كه باترى گوشــى و 
يا تبلتمان شــارژ ندارد يا شــارژ باقى 
مانده آن كم اســت و زمان كمى نيز 
براى شــارژ گوشــى در اختيار داريم. 
گوشى هاى هوشمند، شارژ باترى بسيار 
بيشترى مصرف مى كنند و بسته به نوع 

كاركرد و زمان استفاده شــما از اينترنت گوشى، وايرلس، مكان ياب 
GPS، پخش موزيك و ويدئو و… بين چندين ســاعت تا سه الى 
چهار روز باترى نگه مى دارند. يكى از قابليت هاى گوشى هاى هوشمند 
امكان شارژ از طريق پورت USB است، بنابراين درجايى كه به برق 
شهرى دسترسى نداشته باشــيد مى توانيد با اتصال كابل گوشى به 
پورت USB لپ تاپ، گوشى يا تبلت خود را شارژ كنيد. اما بهتر است 
بدانيد پورت هاى USB 0/1  و USB 0/2  شدت جريانى در حدود 
0/5 آمپر و پورت هاى USB 0/3 شــدت جريان بيشترى در حدود 
0/9 آمپر را در اختيار شــما قرار مى دهند. بنابراين شــارژ گوشى از 
طريق پورت USB 0/3 تقريباً دو برابر سريع تر از USB هاى قديمى  
است. معموالً پورت هاى USB 0/3 با رنگ آبى مشخص مى شوند. از 
آنجايى كه شارژرهاى معمول گوشى به طور ميانگين 1/5 آمپر هستند، 
بنابراين در صورتى كه به برق شــهرى و شارژر خود دسترسى داريد، 
همچنان اســتفاده از برق شهرى براى شارژ سريع تر توصيه مى شود. 
اما جالب است بدانيد، در صورتى كه لپ تاپ شما مجهز به استاندارد 
جديد USB نوع C يعنى USB 1/3 باشد، تلفن هوشمند و يا تبلت 
 USB شما حتى از برق شهرى هم سريع تر شارژ خواهد شد. چرا كه

1/3 داراى خروجى جريان تا سه آمپر است.
يك راه ساده ديگر، استفاده از شارژرهاى با شدت جريان بيشتر است. 
در بازار شارژرهاى استاندارد فراوانى قابل خريدارى است. هنگامى كه 
گوشى يا تبلت خود را به شارژر متصل مى كنيد، از گوشى خود استفاده 
نكنيد تا سريع تر شارژ شود. ضمن اينكه اگر گوشى را در حالت هواپيما 
(Airplane) قرار دهيد بخش هاى پرمصرف گوشى همچون وايرلس، 
بلوتوث و GPS و برخى از برنامه هايى كه در پس زمينه گوشى در حال 
اجرا هستند به طور موقت غيرفعال مى شوند و گوشى شما سريع تر 

شارژ خواهد شد. 
با كمى جست وجو مى توانيد اپليكيشن هاى مختلفى را براى شارژ تلفن 
هوشمند خود پيدا كنيد اين برنامه ها، در هنگام شارژ به صورت خودكار 
بخش هاى مختلف گوشى شما را غيرفعال و پس از قطع ارتباط شارژر 
با دستگاه شما، مجدداً آن ها را فعال مى كنند. به طور مثال اپليكيشن 
5X Ultra Fast Charging طبق گفته سازنده آن مى تواند سرعت 

شارژ شدن گوشى شما را پنج برابر سريع تر كند.
يك ترفند ســاده ديگر براى باال بردن ســرعت شارژ، خاموش كردن 
گوشى در هنگامى كه به شارژر متصل است، خواهد بود. در اين حالت 
گوشــى شما با سرعتى معادل دو برابر نسبت به حالت معمول شارژ 
خواهد شــد! برخى از تلفن هاى هوشــمند امروزى مجهز به قابليت 
«شارژ سريع» هستند كه در واقع يكى از ويژگى هاى چيپست شركت 
Qualcomm است، كه اجازه مى دهد تا يك تلفن يا تبلت با سرعت 
بســيار سريع ترى شارژ شــود. به طور مثال با استفاده از اين قابليت 
مى توانيد در كمتر از نيم ســاعت، 50 درصد از ظرفيت باترى خود 

را شارژ كنيد.
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ترفند همراه
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حل جدول شماره قبل

1- لقب «يوهان كرايف» ستاره سابق 
تيم ملى فوتبال هلند 

2- خاندان - گندم سوده - ارسال خبر
ايرانى  پهلوانان  از   - ثروتمند   -3

شاهنامه - خاك طبقه سخت زمين
4- هريك از دو استخوان باالى سينه 

و زير گردن - عاريتى - سرشب
شهر  اين  قديم  نام   - تر  نزديك   -5
كرمان «نرماشير» بوده  - خالق كمدى 

الهى
 - بدن  سفيدرنگ  و  چرب  بافت   -6
در  شهرى   - قدما  پزى  خوراك  چراغ 

استان فارس
7- صفحه اينترنت - نيستى - قرص 

مسكن دورنگ
بر مى  در  را  يزد  از خاك  بخشى   -8

گيرد - ميمون عظيم الجثه
9- آب خورده - محل نگهدارى كاالى 

تجارى - اتمسفر
بزرگترين   - برق  نيروگاه  انواع  از   -10

جزيره درياچه اروميه  - تاوه نان پزى
11- مستمرى - نرم خو تر - از گويش 

هاى محلى
 - شده  آغشته   - شفيق  رفيق   -12

ناپسند شمردن
13- ترديد - راه فرار- پايتخت ويتنام

14- مستحكم شدن - صوت تنبيه - 
مادر ورزش ها

يا  دو  نادرست  مقايسه  از  كنايه   -15
چند چيز است

در  المللى  بين  تاالبى   - پا  هشت   -1
استان گلستان

گيرنده  پيشى   - ستور  پوشش   -2
رژيم  اطالعات  و  امنيت  سازمان   -

ستمشاهى
 - كريم  قرآن  سوره  بزرگترين   -3
روئيده  آن  در  فراوان  نى  كه  زمينى 

باشد - سفيد تركى
ندرت - پست  اروپايى -  4- رودخانه 

و فرومايه
كالسيك  بادى  ساز   - كبوتر  برج   -5
كاتالونياى  ايالت  فوتبال  تيم   - غربى 

اسپانيا
يا  6- سائل - گذشته نمايى در فيلم 
داستان - مادر حضرت امام زمان(عج)

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

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده
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 افقى

 عمودى
7- تيم فوتبال شهررى در رقابت هاى 

ليگ دسته يك - مقاوم
8- خيسى اندك - رجوليت - دارنده - 

حرف همراهى عرب
9- بيرون شده - بدبو و فاسد

10- قرض دهنده - درجه اى در نيروى 
درياى معادل ستوان - سربه راه

افق - سيستم ها  11- شايسته نيست - 
و مصالحى كه بر مبناى ماده معدنى گچ 

توليد مى شوند
12- بزه - كيميا - تاج خورشيد

13- يك خودمان! - رويه- خانه بزرگ
راه   - بندند  سر  بر  كه  اى  پارچه   -14

برون شهرى - مردن از غصه
15- كسى كه عمدا جرم خود را آشكار 
مى كند - شاخه اى از ورزش هاى رزمى
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