
بيمه ها به شكل صندوق هاى 
واسطه اى درآمده اند

خانه ملت: سخنگوى كميســيون بهداشت و 
درمان مجلس، گفت: بعد نظارتى بيمه ها به دليل 
نبود سيستم ارجاع، پزشك خانواده و راهنماهاى 

بالينى ضعيف است.
محمدنعيم امينى فرد افزود: در موضوع پرداخت 
بدهى تأمين اجتماعى به فروشــندگان خدمات 
ســالمت، بخش خصوصى و نهادهاى ديگر هيچ 
ترديــدى وجود نــدارد، اما متأســفانه تاكنون 
بدهى هاى زيادى انباشــته شده است، به طورى 
كه در هر ســال بدهى بيمه ها به مراكز درمانى 

افزايش پيدا مى كند.
امينى فرد افزود: تا زمانى كه دربخش بهداشت و 
درمان، سيستم ارجاع، پزشك خانواده و راهنماى 
بالينى وجود نداشته باشد، نمى توان به عملكرد 
سازمان هاى بيمه گر اميد داشــت؛ زيرا در اين 
شرايط بيمه ها بيشتر شبيه صندوق هاى واسطه 

هستند.

80 هزار ايرانى مبتال به ام اس 
هستند

فارس: رئيس انجمن علوم اعصاب ايران با اشاره 
به اينكه كمبود ويتامين D، تغييرات آب و هوايى 
و ژنتيك در بروز ام اس مؤثر است، گفت: 80 هزار 
نفر در ايران مبتال به اين بيمارى هستند. حسين 
پاك دامن اظهار داشت: متأسفانه بيمارى ام اس در 
كشور ما بسيار شايع بوده و برخالف تقسيم بندى 
جغرافيايى كه حداكثر بايد 3000 مورد باشد اكنون 
باالى 80 هزار نفر است. وى افزود: ام اس شايع ترين 
علت ناتوانى مغزى و جسمانى در جوانان به شمار 
رفته و در زنان شايع تر است؛ همچنين بيشتر افراد 

20 تا 40 سال را گرفتار مى كند. پاك دامن اشاره 
كرد: تهران و اصفهان بيشترين آمار ابتال به ام اس 
را در ايران داشته و ژنتيك، تغييرات آب و هوايى و 

كمبود ويتامين D در بروز آن مؤثر است.

مشموالن متأهل به مناطق 
مرزى اعزام نمى شوند

مهر: معاون احضار و اعزام سازمان وظيفه عمومى 
ناجا گفت: مشــموالن متأهل به مراكز آموزشى 
مرزى اختصاص داده نمى شوند و تنها در مراكز 
آموزشى به كار گرفته مى شوند. سرهنگ رحمان 
عليدوســت گفت: در راســتاى تدابير ستاد كل 
نيروهاى مســلح و براى خوشايندسازى خدمت 
سربازى در تعيين مراكز آموزش كاركنان وظيفه 
متأهل تســهيالتى در نظر گرفته شده است و از 
اين پس مشموالن متأهل در شهر محل سكونت 
همسرشان به كارگيرى مى شــوند و داراى رده 
خدمتى مى شوند. وى افزود: براى تحكيم بنيان 
خانواده مشموالن متأهل به مراكز آموزش مرزى 
اختصاص پيدا نمى كند، بجز موردى كه مشمول 
متأهل ساكن آن مناطق باشد كه در اين صورت 
هم پس از طى دوره رزم مقدماتى به آن شــهر 
اختصاص مى يابد. ســرهنگ عليدوســت ادامه 
داد: كاركنــان وظيفه متأهل بــه مراكز آموزش 
نيرويى اعزام مى شوند كه در شهر محل سكونت 
همسرشان داراى رده خدمتى باشند. وى ادامه 
داد: مشموالن متأهل بايد مدارك تأهل خود را 
هنگام ثبت درخواست اعزام به خدمت به دفاتر 
خدمات الكترونيك انتظامى (پليس+ 10) ارائه 
و يا در دوره آمــوزش رزم مقدماتى مدارك دال 

بر تأهل را به مركز آموزشى خود تحويل دهند.

حداقل حقوق بازنشستگان 
تأمين اجتماعى يك ميليون و 

100 هزار تومان مى شود
فارس: مديرعامل سازمان  تأمين اجتماعى گفت: با 
توجه به اينكه حداقل حقوق بازنشستگان در تأمين 
اجتماعى 14/5 درصد در سال جارى افزايش يافته 
ميزان حداقل حقوق اين افراد بــه يك ميليون و 
100 هزار تومان مى رســد. ســيد تقى نوربخش 
گفت: امســال باالتر از نرخ تورم و افزايش حقوق 
شاغلين مســتمرى ها افزايش مى يابد. وى گفت: 
12/5 درصد مستمرى ها براى ساير سطوح افزايش 
يافته است، براى حداقل بگيران نيز 14/5 درصد 
افزايش داديم و افرادى كه زير يك ميليون و 100 
هزار تومان دريافت مى كنند به يك ميليون و 100 
هزار تومان مى رسانيم. نوربخش ادامه داد: افزايش 
حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعى از ارديبهشت 
ماه اصالح مى شــود و مابه التفاوت افزايش حقوق 
فروردين ماه نيز در خرداد ماه پرداخت مى شــود. 
وى درباره مستمرى بگيرانى كه زير 30 سال سابقه 
پرداخت بيمه دارند، نيز اظهارداشــت: اين افراد با 
توجه به اينكه بيمه پردازى كاملى نداشته اند ولى 
مستمرى آن ها در سال جارى 14,5 درصد افزايش 
يافته است، ولى قطعاً به حداقل حقوق يك ميليون 
و 100 هزار تومان نمى رسد، چرا كه بيمه پردازى 

كمترى داشته اند. 

دومين مرد سريع ايران در گفت و 
گوى اختصاصى با قدس

رضا قاسمى: فدراسيون دووميدانى 
هيچ هزينه اى براى درمانم نمى دهد

ورزش/ عصبانى اســت و ناراحت. بيشتر از 
اينكه خط خورده، از اين ناراحت اســت كه 
طبق آنچه گفته شده، با او رفتار نشده است. 

دومين مرد سريع ايران ...

خط قرمز/  پيرمرد و پيــرزن در كنار هم 
نشســته بودند، هنوز دســت و پاى پيرزن 
مى لرزيــد و شــوهرش تالش داشــت او را 

دلدارى دهد. آنها مقابل ميز افسر آگاهى...
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نفرين زوج سالخورده دست دزد 

نقابدار روستا را رو كرد

مراقب باشيد درو نشويد!
تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد

وجود نازكت آزرده گزند مباد
نمى دانم چه چيز، قرن ها پيش از عصر ما، خاطر لســان الغيب را تا 
اين حد مكّدر ساخته كه آرزو مى كند، مخاطِب غزلش از مراجعه به 
طبيبان بى نياز شود؛ اما مى دانم اين بيت مى تواند، گوياى زبان حال 
آن هايى در روزگار ما باشد كه گاه برايتان آرزو مى كنند: «خدا نكند 

گذرتان به بيمارستان بيفتد كه آدم سالم را هم بيمار مى كند».
طبيب مى تواند، طيب خاطر باشد و مايه آرامش جان اما اينكه چرا گروهى 
از پزشكان به جاى آنكه يار شاطر باشند، بار خاطر بيماران و همراهانشان 

مى شوند، نكته اى است كه در چرايى اش بايد قدرى تأمل كرد.
پزشــك، به اســتناد ســوگندى كه براى پرهيز از تضييع حقوق 
بيماران، تقدم سالمت و بهبود آن ها بر منافع مادى و اميال نفسانى 
خود خورده، متعهد مى شــود بيش از آنچه بيمارانش در دخل وى 

مى اندازند، آستين همت اش را براى بهبود آن ها باال بزند.
شايد حكايت زيباى دكتر مرتضى شــيخ؛ پزشك حاذق كشورمان 
را از قول فرزندش شــنيده باشــيد كه مى گويد: «روزى ديدم پدرم 
سرگرم صاف كردن و شســتن انبوهى در فلزى بطرى هاى نوشابه 
است. با تعجب پرسيدم: پدر جان بازى تان گرفته؟! با اين ها چه كار 
داريد؟ پدرم پاسخى داد كه اشــكم را درآورد. گفت: دخترم مردمى 
كه مى آيند  اينجا شايد سرنوشابه گيرشان نيايد. تميز هم باشد بهتر 
است تا آلودگى را از جاهاى ديگر به مطب نياورند. اين ها را آخر شب 
جلوى پياده روى سيمانى مطب مى ريزم تا مردم دچار زحمت نشوند. 
بعضى ها خجالت مى كشند پايان كارى چيزى داخل جعبه نيندازند.»
اين روزها اما تكرار چنين خاطره اى را كمتر مى توان سراغ گرفت. شايد 
پزشكانى كه تفاوت درآمدشان از دو تا صد و حتى 150 ميليون تومان 
در ماه متغير است- و چه بسا اگر در بخش خصوصى هم طبابت كنند، 
حقوق هاى يك ميلياردى نيز دريافت خواهند كرد- درد محرومانى را كه 

از سر ناچارى پايشان به مطب آن ها افتاده، نمى فهمند.
چندى پيش دكتر محمد رضا زالى؛ عضو فرهنگستان علوم پزشكى 
كشور گفته بود: «35 درصد شكايات مردم از پزشكان به علت غرور 

و عجله پزشك است!»
به اعتقاد وى، رهاكردن، بى اعتنايى و بى وفايى به بيماران، بى ارزش دانستن 
نظرات بيماران، ارائه نكردن اطالعات الزم به بيماران و ناتوانى در شناخت 
ديدگاه ها و عالقه بيماران بيش از 80 درصد كل شكايات ناشى از نبوِد 

ارتباط صحيح بين پزشك و بيمار را تشكيل مى دهد. 
دندانپزشكى هم مى گفت: «غرور كاذب برخى از ما پزشكان سبب 
مى شود تا از باال به مردم جامعه نگاه كنيم. غرور ما به جامعه ضربه 
مى زند. فاصله طبقاتى پزشكان با مردم بسيار باالست و همين شكاف 
نمى گذارد كه ما با مردم در ارتباط باشيم. بسيارى از دندانپزشكان 
حفره بزرگى به نام غرور دارند كه سبب مى شود به سراغ علم نروند.»
شايد شما هم پزشكانى را ديده باشــيد كه هميشه ُخلق شان تنگ 
است. گاه شــده كه بيمارى را نزد همســر و فرزندانش با عبارات و 
پاسخ هاى كوتاه و حتى توهين تحقير كرده اند. حاال اين روزها هم كه 
وقتى چشم شان به دفترچه بيمه تان مى افتد، سگرمه هاى شان توى 
هم مى رود. اگر مى خواهند، دردتان را بگويند از همان اول، تمام دار 
و ندار و اميد به جا مانده توى دلتان را خالى مى كنند، جارو مى زنند و 

بعد با مشتى خرت و پرت يأس و نااميدى پُرش مى كنند.
... بگذريم؛ فراموشمان نشود، بى اخالقى داس مهلكى است كه اگر 
به جان مزرعه تان بيفتد همه را از دم تيــغ مى گذراند. اين صنف و 
آن صنف هم نمى شناسد. پزشكان را هم با آرايشگرها، مكانيك ها، 

قصاب ها و ما روزنامه نگارها با هم درو مى كند.

يادداشت  

زنگ  ا جتماعى

جواد صبوحى

خبر

سامـانـه پيـامكـى 3000737274
انتقادها، پيشنهادها و ايده هاى خود را از طريق  اين پيامك 

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.
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دانش آموختگى ساالنه 15 هزار 
پرستار از امسال

خانه ملت:عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: از 
سال 96 به بعد ساالنه، حدود 15 هزار پرستار دانش آموخته 

مى شوند.
حيدرعلى عابدى از كمبود پرستار در كشــور انتقاد كرد و با 
بيان اينكه وزارت بهداشت بايد با طراحى برنامه مدون نسبت 
به جذب نيروى پرستارى اقدام كند، گفت: سازمان مديريت 
و اســتخدامى اگر به موضوع درمان و ســالمت مردم اهميت 
مى دهد بايد نســبت به جذب نيــرو و تأميــن كادر درمانى 

پرستاران اقدام كند.
وى با بيان اينكه طى سه سال گذشته 20 هزار تخت به ظرفيت 
بيمارستان هاى كشور افزوده شــد، افزود: با توجه به افزايش 
تخت ها انتظار مــى رود زمينه به كارگيرى بيــش از 40 هزار 

پرستار فراهم شود.
وى يادآور شد: اگر چه وزارت بهداشت و درمان بخشى از كمبود 
نيروى پرستارى را از طريق درآمد اختصاصى بيمارستان ها به 
صورت شركتى مى تواند تأمين كند، اما مهم ترين راهكار كمبود 

پرستار، استخدام نيروى انسانى است.

جزئيات پرداخت قسطى جريمه غيبت 
سربازى سال 96 

تسنيم: جانشين ســازمان وظيفه عمومى جزئيات پرداخت 
اقساطى جريمه غيبت سربازى سال 96 را تشريح كرد.

سردار ابراهيم كريمى گفت: مشموالنى كه سنوات غيبت آن ها 
تا پايان سال 96، 8 سال و بيشتر باشد مى توانند براى پرداخت 
جريمه نقدى غيبت سربازى از صبح شنبه 16 ارديبهشت به 
دفاتر پليس +10 مراجعه كنند و درخواست خود را در اين دفاتر 
ثبت كنند. وى افزود: كســانى كه تمايل به پرداخت جريمه 
نقدى به صورت اقساطى دارند مى توانند پس از ثبت درخواست 
و مشخص شدن ميزان جريمه نقدى خود، 30 درصد از جريمه 
تعيين شــده را به صورت نقدى و بقيه را تا پايان سال 96 به 

صورت اقساط پرداخت كنند.
وى گفت: افرادى كه در سال گذشــته براى پرداخت جريمه 
غيبت ســربازى خود ثبت نام كرده اند تا پايــان وقت ادارى 
روز پنجشنبه 14 ارديبهشــت فرصت دارند تا جريمه نقدى 
خود را بر اســاس قوانين مصوب ســال 95 و شرايط اقساطى 
در نظر گرفته شده براى مشموالن اين طرح در سال گذشته 

پرداخت كنند.

پول دانش آموزان صرف خريد
 ماشين لوكس  مديران 

تســنيم: رئيس كميته تحقيق و تفحص مجلس از صندوق ذخيره 
فرهنگيان از انحرافات مالى گسترده در سازمان دانش آموزى وزارت 

آموزش و پرورش خبر داد. 
جبار كوچكى نژاد گفت: مسئوالن اين سازمان در آمدهاى آن را صرف 
خريد ماشــين هاى مدل باال براى برخى از رؤساى آموزش و پرورش 
اســتان ها و بخش هاى غيردانش آموزى كرده اند،برخى از مسئوالن 
اين ســازمان دريافتى هاى خالف داشــته اند و مداركــى وجود دارد 
كه پول هايى از دانش آموزان به منظور خريــد روپوش و يا اجاره بوفه 
مدارس دريافت شده كه مشخص نيست اين پول ها كجا واريز و يا كجا 

هزينه شده است.
وى گفت: براى مثال از بوفه مدارس غيردولتى 600 هزار تومان ماهيانه 
دريافت شده و با توجه به 40 تا 50 هزار واحد آموزشى فعال در كشور 
كه اين پول ها رقم بسيار گسترده  اى مى شود، مشخص نيست كه اين 

پول ها در كجا صرف شده است.
كوچكى نژاد با بيان اينكه اين انحرافات در زمان آقاى محمدرضا كفاش 
انجام شده، و احتماالً ايشان تخلفاتى را انجام داده است تصريح كرد: 
پس از به نتيجه رســيدن تحقيق و تفحص از صنــدوق در قالب ماده 
206 آئين نامه داخلى مجلس گزارشى از تخلفات صورت گرفته در اين 

سازمان ظرف 3 يا 4 روز تهيه مى شود.

جامعه:آرش خليل خانه: بر اســاس برنامه پنجم توسعه 
دولت موظف بوده است اليحه نظام رتبه بندى معلمان را به 
مجلس ارائه كند، اما چرا وزارت آموزش و پرورش تاكنون از 

اين كار سرباز زده است؟
 نظام حقوقى معلمان جامع تر است

وزير آموزش و پرورش در گفــت و گوى اختصاصى خود با 
«قدس» در پاسخ به اين پرسش مى گويد: ما در برنامه ششم 
موضوع نظام حقوقى معلمان را گنجانده ايم كه كار اصولى 
و جامع ترى اســت. نظام رتبه بندى با يك سرى اشكاالت 
روبه رو بود و ما در تدوين نظام حقوقى مى توانيم مســئله 

رتبه بندى را هم ببينيم؛ بنابراين ترجيــح دادند  كار را در 
اين نظام دنبال كنيم.

آشــتيانى همچنيــن در خصــوص اين گفتــه خود كه 
«آموزش و پــرورش نبايد مدرســه دارى كند»  توضيح 
داد.وى در پاســخ به اينكه آيا اين گفته به معناى شــانه 
خالى كردن آموزش و پرورش از تكاليفى كه در خصوص 
مدارس دارد نيست و آيا قرار است اولياى دانش آموزان 
از جيب خودشــان مدارس را اداره كنند؛ اظهار داشت: 
خير منظوراين نبود. مقصود اين اســت كه دولت اعتبار 
مدارس را تأمين كند، اما اداره مدارس با مشاركت فكرى 

مردم و معلمان انجام شــود. يعنى به جاى اينكه دولت و 
وزارت آموزش و پرورش متولى اداره مدارس باشــد، ما 
سياستگذار باشــيم و خود مردم و معلمان اداره مدرسه 
و تصميم گيرى را در دست داشــته باشند و يا حداقل در 

آن مشاركت كنند.

سرويس مدارس در اختيار آموزش و پرورش نيست؟
يكى ديگر از موضوعاتى كه وزير آمــوزش و پرورش به آن 
پاســخ داد، موضوع تأمين امنيت دانش آموزان و انحصار 
سرويس مدارس بود. اينكه آموزش و پرورش قبل از شروع 
هر سال تحصيلى از متقاضيان ثبت نام مى كند و سپس بعد 
از اســتعالمات و در مراحل خاص اجازه فعاليت اشــخاص 
به عنوان ســرويس مدارس صادر مى گردد. موضوعى كه 
اعتراض هايى را به دنبال داشته است. وى در پاسخ به اينكه 
آيا بهتر نيســت آموزش و پرورش به كار خود برسد و اين 
وظيفه را به اتحاديه بنگاه هاى مسافربرى واگذار كند، گفت: 
اينگونه نيست كه ما سرويس ها را بر عهده گرفته باشيم. ما 
با شركت ها و كسانى كه اين سرويس ها را ارائه مى دهند از 
جمله بنگاه هاى مســافربرى قرارداد داريم و حيطه كار ما 
بيشتر نظارت اســت، نه اينكه خود ما بخواهيم سازمان و 

سازوكارى براى ارائه سرويس ها داشته باشيم. مگر در مناطق 
محروم  و نقاطى كه چنين سرويس هايى وجود نداشته باشد.

معلمان به جاى مدرسه در هتل ها اقامت مى كنند
آشــتيانى همچنين ادعاى افت امكانات در مدارسى كه در 
نوروز امســال در اختيار فرهنگيان قرار داده شده بود را رد 
كرد و گفت: اين طور نيست كه خدمات ما افت كرده باشد؛ 
اتفاقاً ما در نظرسنجى كه در همه حوزه ها گرفته ايم حاكى 
از اين است كه رضايت معلمان از گذشته بيشتر بوده است. 
دليلش هم اين است كه خدماتى كه ارائه كرديم، خدمات 

بيشترى بوده است.
وى افزود: بــا اين حال تــالش مى كنيم كه اگــر بتوانيم، 
ســطح خدمات را باال ببريم. مثًال به جاى اينكه يك معلم و 
خانواده اش در يك كالس درس اسكان پيدا كنند، در هتل ها 

اقامت كنند و از خدمات بهترى بهره مند شوند. 

دانش آشتيانى در گفت و گو با قدس:
نظام حقوقى معلمان از نظام رتبه بندى جامع تر است

 جامعه / مريم احمدى شيروان     اليحه حمايت 
از معلوالن همچنان در انتظار رفع ايرادها و ســپس 
اجراى آن است. جامعه معلوالن كشــور از چرايى 

تأخير در تصويب نشدن اين اليحه مى پرسند. 
* قانونى 13 ســاله، در انتظار رفع ايرادات 

شوراى نگهبان
معاون توانبخشى بهزيستى كشور با بيان اينكه قانون 
فعلى حمايت از حقوق معلولين مصوب سال 1383 
بوده و ضمانت اجرايى مناسبى ندارد به خبرنگار ما 
توضيح مى دهد: علِت نداشتن ضمانت اجرايى اين 
قانون، تصويب شدن آن در مجلس و تأمين نشدن 
منابع مالى آن بود كه سبب شــد بسيارى از بندها 

اجرايى نشود.
دكتر حســين نحوى نژاد، در ادامه تشريح مى كند: 
در اين مدت تمام تالش صورت گرفت تا ايرادهاى 
قانون قبلى توســط دولت برطرف و شرايطى ايجاد 
شود كه مواد تصويب شده، ضمانت اجرايى داشته 
باشد، يعنى محل تأمين اعتبار مشخص شده باشد؛ 
تالش هايى كه منجر شد در شــهريور ماه 1394، 

دولت اليحه را تكميل و به مجلس تقديم كند.
وى مى افزايد: در مجلس نهم، كميســيون ويژه اى 
براى بررســى تعيين و موارد زيادى بــراى بهبود 
وضعيت معلوالن به آن اضافه شــد؛ امــا از آنجا كه 
براى آن موارد منابع مالى مشــخص و تأمين اعتبار 
نشده بود، توسط شوراى نگهبان رد شد. پس از رفع 
ايرادهاى آن، در اســفند ماه 1394 پس از تصويب 
در كميسيون، مجلس اجازه داد بر اساس اصل 85 
قانون اساسى، پنج ســال به صورت آزمايشى قانون 
جديد اجرا شــود، اما فروردين مــاه 1395 مجدد 

توسط شوراى نگهبان رد شد.
پس از آن و به دنبال تغييــر مجلس از نهم به دهم، 
دوباره كميســيون جديدى تشكيل شــد و بعد از 
وقفه اى كوتاه شروع به كار كرد. البته سال گذشته، 
قانون برنامه ششم و بودجه 96 وقت زيادى از مجلس 
را گرفت كه در ســال جديد، كميســيون مربوطه 
رسيدگى و پيگيرى به اين موارد را شروع كرده است 
كه از ابتداى سال تا كنون سه جلسه در كميسيون 

بوده و بند به بند ايرادها را برطرف مى كنيم.
* تأخير در تصويب اليحه حمايت از معلوالن 

قانونى است
معاون توانبخشــى بهزيستى كشــور خاطرنشان 
مى كند: پيش بينى ما اين است كه تا يك ماه آينده 
ايرادهاى اين طرح برطرف و قانون در صحن علنى 

تصويب و اجرايى شود.
نحوى نژاد با رد ادعاى برخى افراد مبنى بر فراموشى 
دولت از معلوالن در هياهوى انتخابات بيان مى كند: 
اين حرف اصًال صحت ندارد چرا كه دولت از شهريور 
1394، طرح را در اختيار مجلس گذاشته و مسئوليت 
با آن هاست. عالوه بر آن شهادت مى دهم كه مجلس 

نيز تقصيــرى در اين زمينه 
نداشته است و حتى بسيار 
جديت و تالش هم داشته، 
اما اشــكاالتى قانونى در راه 
تصويب اين اليحــه وجود 

دارد كه بايد رفع شود.
نحوى  نژاد در پايان تصريح 
مى كند: با هــر قانونى، قرار 
نيست همه مشكالت يكشبه 
حل شود. بايد حداقل هايى 
را در نظر داشت و وسواسى 
در اين زمينه به خرج نداد. 
همچنين بايد به مقدورات، 
مالحظات و محدوديت هاى 

كشورمان توجه كرده و همين موضوع را كه تالش 
شده ردپايى از معلوالن در قوانين توسعه كشور باشد 
به فال نيك گرفت تا در آينده نزديك وضعيت بهتر 

از اين شود.
* تأخير در تصويب اليحه، زندگى معلوالن را 

سخت كرده است
در اين ميان معلوالن كشــور بيكار ننشسته اند و با 
ايجاد كمپين سراســرى پيگيــرى تصويب اليحه 
حمايت از معلوالن و جذب افراد، درخواست تصويب 

سريع تر اين اليحه و رفع مشكالتشان را دارند.
احمد بيگ، از بنيانگذاران اين كمپين به خبرنگار 
ما مى گويد: مشــكالت حوزه معلــوالن، متنوع، 

متعدد و مختلف اســت و 
اقدام هــاى مؤثرى در دو 
دهه گذشــته براى رفع 
ايــن مشــكالت صورت 
گرفتــه اســت، امــا به 
داليلى گوناگــون مانند 
محدوديت هــاى مالى و 
فزونى تقاضا، فشــار تورم 
و افزايــش قيمــت هــا، 
تخصيص غير بهينه منابع 
به افــراد نيازمند و مبتال، 
همچنــان درگيــر و دار 
مشكالت بوده و گشايش 
محسوسى در روند زندگى 
معلوالن مشاهده نمى شــود. هر چند كه سازمان 
بهزيســتى و ســاير نهادهاى مرتبط بــا تالش و 
جديت بيشترى نسبت به گذشته در اين خصوص 

همت گماشته و عملكرد بهترى ارائه داده اند.
اين فعال حــوزه معلوالن تشــريح مى كند: تأخير 
در تصويب اليحه حمايت از معلــوالن و به تبع آن 
پيش بينى نشــدن اعتبارات در بودجه ســاليانه، 
معيشــت و زندگى معلوالن را با مشكالت بسيارى 
روبه رو كرده و سازمان ها و دســتگاه هاى مرتبط و 

پاسخگو را از ارائه خدمات ناتوان كرده است.
بيگ به نمايندگى از جامعه معلوالن كشور مى گويد: 
توجه ويــژه دســت اندركاران اين امــر بخصوص 

نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى مى تواند در 
گشــودن اين گره و حل معضالت آن نقش بسيار 

مهمى ايفا كند.
* خرداد؛ ماهى با خبرهاى خوب براى معلوالن
دكتر همايون هاشمى، عضو كميسيون بهداشت و 
درمان نيز در اين باره به خبرنگار ما مى گويد: اليحه 
حمايت از معلوالن، قانونى مربوط به سال 83 بود و 
نياز به بازنگرى و اصالح داشــت. به همين دليل در 
زمان داشتن مسئوليتم در ســازمان بهزيستى، با 
حضور معلوالن و نماينده هاى وزارتخانه هاى مرتبط 
جلســات متعددى برگزار و موارد گوناگون قانونى 
بررســى و پيش نويس آن به مجلس دهم ارائه شد. 
پيش نويسى كه متأسفانه در كميسيون اجتماعى 

مجلس قبل توقف زيادى داشت. 
رئيس كميسيون مشترك مجلس در ادامه عنوان 
مى كنــد: در مجلس جديد، كميســيونى با حضور 
نمايندگانى از كميسيون هاى بهداشت، اجتماعى، 
مسكن و شهرسازى و ساير كميسيون هاى مرتبط 
تشــكيل و جلســاتى با حضور معلوالن ذى نفع و 
نخبگان برگزار شد. در اين جلســات 32 ماده اين 
قانون در حال بررسى است كه اميدواريم سريع تر با 
تغييراتى جزئى آماده شود و مسير خودش را براى 

تصويب طى كند.
دكتر هاشــمى در پايان با توجه به تعطيالت پيش 
رو، پيش بينى كرد در خرداد ماه اين طرح در صحن 

علنى ارائه و تصويب شود.

آنچه مى خوانيد
جامعه معلوالن كشــور مدت هاســت در 
انتظار تصويب اليحه حمايت از حقوق خود 
هستند تا شايد با اجرايى شدن آن بخشى 
از ده ها مشــكل آن ها از ميان برداشته 
شود.آن ها با برپايى كمپين و تجمع هاى 
مختلف ســعى دارنــد صداى خــود را به 
گوش مســئوالن برســانند.اين گزارش 
ســعى دارد ضمــن انعــكاس بخشــى از 
مطالبات معلوالن  به ارايه پاسخ مسئوالن 

در اين خصوص بپردازد 

تأخير 13 ساله در تصويب يك اليحه 

قانون حمايت از حقوق معلوالن  زمينگير شد

0915....036
 اين بى عدالتى و بى انصافى تا كى مى خواهد ادامه داشــته باشد كه 
پزشــكان و متخصصان در درمانگاه هاى خيريه و بيمارســتان هاى 
دولتى مريض را ويزيت و براى ادامه معالجه به مطب هاى شــخصى 
راهنمايى كنند. ديدن بعضى صحنه ها به علت عدم توانايى مالى بيمار 

شهرستانى و بيمار را با درد رها كردن چه حكمى دارد ؟ و ...
مطلب دوم اينكه چرا براى افراد كم درآمد فكرى نمى كنند براى تهيه يك 
ويزيت متخصص ، بيمار بايد ساعت ها در انتظار باشد و يا 4 صبح به درمانگاه 
بيمارستان هاى دولتى مراجعه نمايد.پولدار كه آزاد خود را معالجه مى كند. 

0913...714  
با سالم. چرا شما و رسانه ملى و مسئوالن مختلف و مطبوعات از اهميت 
انتخابات شوراها و نقش مهم شوراها در كشور گزارش، مصاحبه و مقاله 
اى نداريد و مردم را آگاه نمى كنيد و فقط از اهميت انتخابات رياست 
جمهورى مى گوييد.                                                          ميردامادى خمينى شهر 

0915...892
 بزرگترين عامل فســاد در پرداخت ها كارانه يا پاداشــه كه عامل ايجاد 
نارضايتى و فساده مثل پزشكى كه 10ميليون حقوقشه 80 ميليون كارانش! 

كى به وضع پرداخت هاى بيمارستان ها به پزشكان رسيدگى ميشه؟
0915...283

مگر قرار نشد كه سال 96 بازنشسته اى زير 2 ميليون نداشته باشيم. 
با مبلغى كه اضافه شــد دريافتــى بنده 1339000 تومان اســت. 

خواهشمندم پيگيرى فرماييد.
0915...842

 واقعاً توى اين كشور كسى هســت كه به فكر قشر فالكت زده كارگر 
باشه ...تا االن غصه بى حقوقى داشتيم چرا هر 6ماه يك حقوق بگيريم 
حاال معلوم نيست شايد در ماه يك هفته بريم ســركار يا نه،ديگه از 
خجالت وشرمندگى پيش زن و بچه خسته شديم به كى بگيم به داد ما 

برسه 8 يا 9 سال كار هيچى به هيچى .  
0936....440

آى كسانى كه حقوق خود را چهارده برابر كرديد، به فكر ما حق التدريس ها 
هم با شيد، آخه ما يك بيست و هشتم شما حقوق مى گيريم.
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فرهنگ

ایرنا: رئیس هیئت امنا 
و مؤسس دانشگاه آزاد 
اسالمی تأکیـــد کرد: 
اسالمی  آزاد  دانشگاه 
مجموعه  هیچ  پایگاه 
انتخاباتــــی نیست.  
علی اکبــر والیتی در 
مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسالمی 
افزود: درست است که دانشجو عالوه بر کسب علم 
و دانش در صحنه سیاسی نیز شرکت می کند اما به 
مصلحت دانشگاه نیست که پایگاه انتخاباتی باشد. 
دانشگاه آزاد اسالمی ستاد انتخاباتی هیچ یک از 6 
نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری نیست.  والیتی با 
اشاره به اینکه دانشــگاه آزاد اسالمی باید همواره 
در کنار نظام باشــد، گفــت: گالیه هایی مبنی بر 
نابســامانی فرهنگی در دانشگاه آزاد اسالمی بیان 

می شود که باید این نابسامانی ها اصالح شود. 

دانشگاه آزاد پایگاه انتخاباتی نیست 
 ایبنا: ســــید ضیاء 
معــاون  هاشـــمی، 
اجتماعی  و  فرهنگی 
وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری با اشــاره به 
لــزوم توجه به کتاب 
به عنـــوان یکــی از 
ابزار توسعه فرهنگی گفت: خرید کتاب به تنهایی 
کافی نیست بلکه باید کتابخوان شویم. از رسالت ها 
و مسئولیت های دانشگاه توجه به ارتقای فرهنگ 
کتابخوانی اســت.  هاشــمی در مراسم اختتامیه 
نخستین جشنواره کتاب سال فرهنگی دانشجویان 
سراسر کشور با اشاره به خاصیت لذت بخش فضای 
نقد و گفت و گو ادامه داد: اگر به  توسعه فرهنگی نیاز 
داریم باید به کتاب توجه کنیم. هرچند رسانه های 
مختلــف ظهور کرده اند اما رســانه کتاب از عمق 

بیشتری برخوردار است.

خرید کتاب کافی نیست 
ایســنا: شــــهرام 
اقبـــال زاده از یــک 
انتشـــاراتی  مؤسسه 
دولتی که به گفته او 
4 ســال است انتشار 
پژوهشــی-  اثر  یک 
را  منبع  ترجمــه ای 
بالتکلیف گذاشــته، انتقاد کرد.  ایــن مترجم به 
»ایســنا« گفت: کتاب »آموزش داستان نویســی: 
بازنویسی و ویرایش رمان« نوشته جیمز اسکات بل، 
قریب 4 ســال است که قرار است توسط انتشارات 
»سوره مهر« منتشر شود. اما هنوز این اتفاق نیفتاده 
اســت و من بعید می دانم این کتاب به نمایشگاه 
امسال هم برسد.  او با اشاره به سابقه بیماری خود، 
تصریح کرد: من می خواهم شاهد انتشار این کتاب 
در زمان حیاتم باشــم. قرار نیست این کتاب را بر 
سر قبر من بیاورند. به درد ورثه بنده هم نمی خورد. 

می خواهم کتابم را ببینم 
ایسنا: جین اِستین، 
آمریکایی  نویســنده 
آثار پرفروشــی چون 
»غرب بهشت«، خود 
را از بــاالی برجــی 
در منهتــن پرتــاب 
کرد و کشــته شــد.  
جین اِستین، نویســنده و ویراستار زن آمریکایی، 
از پنت هــاوس برجی ۱۵ طبقه در منهتن خود را 
به پایین پرتاب کرد و جان خود را از دســت داد.  
اِستین ۸۳ ساله بود و زمانی همسر دیود اچ. هوبل، 
از برندگان جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی، بود.  
این نویســنده به عنوان ویراســتار در مجله ادبی 
»پاریس ریویو« فعالیت داشــت و در سال ۱۹۷۰ 
به همراه جورج پلیمپتون مجموعه تاریخ شفاهی 
»ســفر آمریکایی: دوران رابرت کندی« را تألیف 

کرد. 

خودکشی یک نویسنده سرشناس 

کوتاه و خواندنی

روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان: امروز و فردا هفتمین 
دوره آموزش داستان نویسی »آل جالل« در تهران برگزار می شود و ادب جویان این 
دوره، عــالوه بر 4 مدرس دیگر، پای درس هــای مرحوم فیروز زنوزی جاللی نیز 
می نشینند.  امروز 2 کارگاه برپا می شود که »تکنیک های نوشتن؛ چنان که مشتری 
می پســندد« و »خواندن خالقه و نتایج کارگاه« را میثم امیری، نویسنده، برگزار 
خواهد کرد. فردا با کارگاه »داستان + رسانه + مطبوعات« آغاز می شود. این کارگاه 
را احسان رضایی، روزنامه نگار، برگزار می کند و ابراهیم زاهدی مطلق، داستان نویس، 
به معرفی ۱۰ کتاب داستان نویســی خالقانه می پردازد و ســپس فیلم آموزش 
داستان نویسی زنده یاد فیروز زنوزی جاللی به نمایش درمی آید. این فیلم حاصل 
کالس ۱4۰ دقیقه ای مرحوم زنوزی در نخستین دوره داستان نویسی »آل جالل« 
است که آذرماه ۱۳۹4 در مجتمع آدینه تهران برگزار شد.  »زندگینامه نویسی« و 
»خواب ها و کابوس ها؛ الهام و دستکاری در تجربه ها« عنوان 2 کارگاهی است که 

ابراهیم زاهدی مطلق برگزارکننده آن هاست.  

ادبیات 

کالس داستان نویسی 
زنوزی جاللی در »آل جالل« 

فارس: حمید خلیلی، مدیر انتشــارات شــهید کاظمی که دیروز به عنوان ناشر 
برگزیده در بخش جنبی معرفی شد، از اهدای هدیه خود به خانواده شهدای مدافع 
حرم خبر داد و گفت: از آنجا که سخنانی مطرح می شود مبنی بر اینکه چرا با هزینه 
جمهوری اسالمی به مدافعان حرم کمک می شود، در نظر گرفتم که هدیه ای مادی 
که دریافت می کنم را به شــهدای مدافع حرم کمک کنم.  در افتتاحیه سی امین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ناشران برگزیده به شرح ذیل معرفی شدند: در 
بخش کودک و نوجوان »قدیانی«، انتشارات برگزیده شد و  از  »افق« و »شهر قلم« 
نیز تقدیر شــد. در بخش بزرگسال غیرخصوصی، »سوره مهر« ناشر برگزیده شد. 
 انتشارات »سمت« شایسته تقدیر گشت و  انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان نیز ناشر دولتی برگزیده شد.   در بخش شهرستان ها نیز  انتشارات »جمال« 
و »براق« مشترکاً به عنوان ناشر برگزیده کودک و نوجوان معرفی شدند. همچنین 
  »دارالحدیث« ناشــر برگزیده بزرگسال شهرستان شــد و  »کتابستان معرفت«،  
»گمان« و   »شهید کاظمی« ناشران برگزیده سال در بخش جنبی معرفی شدند. 

کتاب

اهدای جایزه ناشر برگزیده 
به شهدای مدافع حرم

خبر روز

رئیس مجلس در آیین گشایش نمایشگاه کتاب تهران: 
زمان سرمایه گذاری 

در حوزه چاپ فرا رسیده است 
ایبنا: رئیس مجلس شــورای اســالمی در آیین افتتاحیه ســی امین 
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران ضمن تشریح وضعیت نشر کشور، 
گفت: به وزیر ارشاد توصیه ای دارم و آن تشکیل صندوق تشویق صادرات 
فرهنگی در حوزه نشر است تا پشتیبان  کسانی باشد که در حوزه فرهنگ 
کار صادرات انجام می دهند. علی الریجانی در این مراســم اظهار کرد: 
در سال های گذشته و در وضعیت های متفاوت همواره شاهد برگزاری 
نمایشــگاه کتاب تهران در کشور بودیم که این خود نشان دهنده تعلق 
خاطر ایرانیان به تفکر و اندیشــیدن است.  وی بیان کرد انتخاب ایتالیا 
به عنوان کشــور میهمان در این دوره از نمایشگاه انتخاب بسیار خوبی 
است، گفت: نمایشــگاه کتاب تهران یک ویژگی در نهان تفکر ایرانیان 
را نشــان می دهد و آن، عالقه به علم و دانش و تبادل فرهنگ با ســایر 
کشورها است.  وی افزود: ایران به یک همزیستی مسالمت آمیز با همه 
کشورهای غربی معتقد است. ما بنا نداریم میان کشورها و خودمان دیوار 
بکشیم بلکه باید با یکدیگر ارتباط بیشتر داشته باشیم. گرایش به ملیت 
به معنای دیوارکشی نیست. ملت ها نیازمند ارتباطات فرهنگی و علمی 
هستند. وی گفت: با حوزه نشــر آشنا هستم اما نگرانی هایی دارم زیرا 
این حوزه همانند حوزه اقتصادی بالندگی الزم را ندارد.  رئیس مجلس 
شورای اسالمی توضیح داد: زمان آن رسیده که در حوزه نشر چند اقدام 
را سامان دهیم. نخست باید در حوزه چاپ سرمایه گذاری صورت بگیرد. 

بسیاری از چاپخانه های ما فرسوده شده اند. 

مجلس در این زمینه از صندوق توســعه ملــی می تواند کمک بگیرد.  
الریجانی عنوان کرد: در حوزه چرخه اقتصاد ناشران، تجربه ای در ایران 
وجود دارد تا نشــر از اقتصاد بهتری برخوردار شود و آن کاری است که 
در نشر کتاب صورت گرفت. به وزارت ارشاد توصیه می کنم از مدل های 
مطلوب ناشــرانی که در چرخه اقتصادی برخوردار بودند، استفاده کند. 
شاید به نظر برسد که این کار با یارانه انجام شود. مخالف یارانه نیستم 
اما بدانید که کلید یارانه دســت دولتی هاست و آینده نامشخصی دارد. 
مجلس با این روش مخالف اســت زیرا ما برای تولید و گســترش نشر 

پول می دهیم. 

 کلید نمایشگاه را به صنوف می دهیم 
ســیدرضا صالحی  امیری، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی، نیز گفت: ما 
آمادگی داریم در ســال آینده کلید نمایشگاه کتاب تهران را به صنوف 

بدهیم و وظیفه نظارت و حاکمیت را همچنان بر  عهده بگیریم.  
وی اظهار کرد: باید از بنیان گذاران نمایشــگاه کتاب تهران تقدیر کنیم 
زیرا در روزهای ســخِت جامعه اولویت فرهنگ را بر هر چیزی ترجیح 
دادند. زمانی که جنگ شــد همه معطوف به جنگ شدند. اما وقتی که 
در ایران جنگ رخ داد، نمایشگاه کتاب تهران در پاییز 66 با ۳2 کشور 
جهان برگزار شد و تاکنون بدون وقفه، هیچ حادثه ای نتوانسته به تعطیلی 
آن منجر شود.  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: ما آمادگی داریم 
در سال آینده کلید نمایشگاه کتاب تهران را به صنوف بدهیم و وظیفه 
نظارت و حاکمیت را همچنان بر  عهده بگیریم. امیدوارم سال آینده ما 
به  عنوان مهمان و صنوف به عنوان میزبان در نمایشــگاه حضور یابند. 
برای رسیدن به این هدف نیازمند رصد آینده هستیم و اینکه در آینده 
جمعیت کتابخوانی ما در کجا قرار دارد، اقتصاد نشر در چه وضعیتی قرار 

دارد و سرانه مطالعه در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت. 
این مقام مســئول وزارت ارشــاد توضیح داد: خوشبختانه آمارها نشان 
می دهنــد که تحول در حوزه کتاب و کتابخوانی وجود دارد. در ســال 
۱۳۹۱، 64 هزار و ۱۵۱ عنوان کتاب؛ در ســال ۱۳۹2، 66 هزار و ۵۱4 
عنوان کتاب؛ در ســال ۱۳۹۳، ۷۳ هزار و ۸۱2 عنوان کتاب؛ در ســال 
۱۳۹4، ۸۱ هزار و ۳2۷ عنوان کتاب؛ و در سال ۱۳۹۵، ۸۸ هزار و ۵۰4 
عنوان کتاب منتشر شد.  وی ادامه داد: دیپلماسی نمایشگاه، امسال نقش 
مهمی را ایفا می کند. در سال های گذشته تعداد ناشران خارجی کم بوده 

اما در فضای پس از برجام نقش بین المللی نمایشگاه پررنگ تر شد. 

 فرهنگ/ زهره کهندل   نشستن بر صندلی 
ریاست دانشگاه آزاد همواره با حاشیه هایی همراه 
بوده اســت، بزرگترین دانشگاه بخش خصوصی 
کشــورمان با ۵۰۵ واحــد و حدود یک میلیون و 
6۸۰ هزار دانشجو، سهم بزرگی در آموزش عالی 
ایران دارد. این دانشــگاه بعد از مدیریت طوالنی 
مدت عبداهلل جاســبی، در دولت دهم تغییر کرد 
و سکان آن را فرهاد دانشجو برعهده گرفت. پس 
از روی کار آمدن دولت یازدهم، کلید دفتر ریاست 
این دانشــگاه به حمیدمیرزاده رسید و سرانجام 
هفته گذشــته هیئت امنای دانشگاه ، میرزاده را 
در مهلت یک هفته ای برای استعفا، از کار برکنار 
کرد و محمدعلــی نوریان به عنوان سرپرســت 
جدید این دانشــگاه معرفی شد. در گفت و گو با 
فرهاد دانشجو، رئیس پیشین این دانشگاه، و عضو 
هیئت علمی  دانشــگاه تربیت مدرس به الزامات 
و بایســته های پیش روی سرپرســت جدید این  

دانشگاه پرداختیم که می خوانید.  

 با توجه به شــناختی کــه از بزرگترین 
دانشــگاه غیردولتــی ایــران دارید، چه 
پیشنهادهایی برای سرپرست جدید دانشگاه 

آزاد دارید؟
به نظرم رئیس جدید دانشــگاه آزاد اسالمی  باید 
تمام تالش خود را برای ارتقای کیفیت در دانشگاه 
بکند به این معنا که شــاخص ها و استانداردهای 
آموزش و پژوهش را در این دانشــگاه محقق کند 
مثالً نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه افزایش 
پیدا کند به ویژه رشــته های تحصیالت تکمیلی 
به نحوی باشــد که از شاخص بین المللی تبعیت 
کنــد. در بحث امکانات تحصیلی و آموزشــی به 
ویژه برای دانشــجویان تحصیالت تکمیلی، نیاز 
است رشــته هایی که به امکانات و تجهیزات نیاز 
دارند خریداری شود و در اختیار دانشجویان قرار 
بگیــرد تا پس از دانش آموختگی، بتوان از آنها در 
صنعت و جامعه اســتفاده مطلوب کرد. دانشگاه 
آزاد، حرکتش را تا رسیدن به نقطه مطلوب متوقف 
نکند و با دانشگاه های دولتی خوب کشورمان در 
ارتباط باشد و از تجربیات، تجهیزات و امکانات آنها 

به صورت تعاملی اســتفاده کند. تشویقی ها برای 
اساتید و  دانشجویان تحصیالت تکمیلی به سمتی 
برود که برای انجام پروژه های ملی و رفع مشکالت 
کشور ترغیب شــوند تا ارتباطشان با بخش های 

صنعتی هم تقویت شود.
نگاه دانشگاه آزاد باید به سمت رفع نیازهای داخلی 
کشور و همچنین کشورهای همسایه باشد. از این 

کشورها جذب دانشجو داشته باشد.

 این دانشگاه چه سهمی  در تولید و اقتصاد 
دانش بنیان می تواند داشته باشد؟

سهم و نقش بسیار مهمی، دانشگاه آزاد اسالمی 
 باید نســبت به تأسیس شرکت های دانش بنیان 
دقت بیشتری کند تا شــرکتهایی با راهکارهای 
واقعی و عملیاتــی فعالیت کنند و بتوانند هم به 
خودکفایی برسند و هم پاسخگوی نیازهای جامعه 
باشند. نگاه این دانشگاه باید به تولید علم باشد و 
مقاالت خوبی تولید کند. در نوع مدیریت دانشگاه 
باید مدیریت علمی  و آکادمیک، شکل بگیرد که 
فراتر از نگاههای حزبی و سیاســی باشد و برای 

خوشامد جناح های سیاسی، فعالیتهای علمی  را به 
تأخیر میندازند. با توجه به کم شدن دانشجویان 
دوره های کاردانی و کارشناســی، به جای اینکه 
رشــته های این دوره ها تعطیل شود صندلی های 
خالی دانشــگاه را با دانشجویان خارجی پر کنند. 
این رشــته ها باید بماند و تقویت شــود در تمام 
دنیا، کشــورهایی همچون انگلیس و فرانســه و 
کشــورهای پیشــرفته در آمــوزش عالی، وقتی 
ظرفیت های دانشــگاهی آنان بیش از تقاضا شد، 

به سمت جذب دانشــجوی خارجی رفتند. بین 
دانشــگاه آزاد و وزارت امور خارجه باید ارتباطی 
شکل بگیرد تا ورود دانشجویان خارجی، تسهیل 
شود و بتوان از این ظرفیت استفاده کرد. تعطیل 
شدن رشته ها برای پر کردن صندلی های خالی، 
پاسخ درستی نیست بلکه هدر رفتن هزینه هایی 
هست که تاکنون شده است ولی اگر این رشته ها 
بماند، می توان دانشــجوی خارجی جذب کرد و 
از این ظرفیتها بهره برد ضمن اینکه در مســائل 
فرهنگی هم می توان به اهدافمان برســیم چون 
دانشجویی که اینجا درس می خواند فضای ایران 
را درک می کند و می تواند ســفیری برای مردم 
کشور خودش باشد. ببینید وقتی می گوییم ارتقای 
آموزش و پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمی، منظور 
توجه به شاخص های بین المللی در آموزش عالی 
اســت که باید برای آن برنامه ریزی شود تا تحقق 
یابد. مجموعه دانشگاه آزاد با توان داخلی به وجود 
آمده و زحمت بسیاری برای آن کشیده شده است 
کــه نباید هدر برود. نکات مثبت  و منفی باید به 

درستی احصا شود. 

 شــما برای کاهش شهریه، ایده تأسیس 
بانک دانشگاه آزاد را دادید که البته عملیاتی 
نشــد، در این باره بــه مدیریت جدید چه 

پیشنهادی دارید؟
ببینید برخی مســائل که در آموزش عالی برای 
ما، امری طبیعی اســت برای بسیاری از کسانی 
که  کمتر با آموزش عالی در ارتباط بوده اند مورد 
پرسش اســت مثالً اینکه دانشگاه، درآمدزا باشد. 
همان زمان بسیاری به ما می گفتند که دانشگاه، 
وظیفه درآمدزایی ندارد و به نوعی سعی می کردند 
که جلوی حرکت های اقتصادی دانشگاه را بگیرند 
نه اینکه غرضی داشته باشند بلکه فکر می کردند 

که دانشگاه بنگاه اقتصادی نیست. 
ما هم معتقدیم که دانشگاه بنگاه اقتصادی نیست 
اما می تواند درآمد داشــته باشد. راهکارهای یک 
بنگاه اقتصادی با راهکارهای یک بنگاه آموزشــی 
و پژوهشی متفاوت اســت. برای درآمدزایی، اگر 
زمینه های ارتباطی دانشگاه را با جامعه هدف که 
صنعت و بخش خصوصی هســت تقویت کنیم، 
دانشــگاه می تواند به درآمدزایی برسد. باید این 
ارتباط را آغاز کرد و منتظر نباشــیم که استاد به 
صــورت انفرادی پــروژه ای از صنعت بگیرد بلکه 
دانشگاه باید دنبال پروژه های ملی باشد تا از این 
طریق هم مشــکالت کشور را حل کند هم پولی 
به دانشــگاه تزریق شود. منبع مالی دانشگاه آزاد 
هم فقط شهریه دانشــجویان نباشد. از نگاه من، 
دانشگاه آزاد می تواند بنگاه های اقتصادی مرتبطی 
هم ایجاد کند، مدیریت جدید می تواند یک بانک 
خوب تأسیس کند و می تواند سرمایه دانشگاه را به 
چرخش بیندازد. بایستی یک سازمان اقتصادی در 
دانشگاه آزاد تأسیس شود و آن سازمان اقتصادی 
به ســمت راهکارهایی برود که با وجاهت و شأن 
آموزشی پژوهشی دانشگاه مغایرت نداشته باشد 
بلکه شــأن دانشــگاه را هم افزایــش دهد و کار 
اقتصادی هم بکند. وظیفه این سازمان اقتصادی، 
این باشد که با حفظ منزلت دانشگاه، برایش تولید 
ســرمایه کند تا دانشگاه از نظر مالی نیاز نداشته 
باشد که دســت به جیب مردم ببرد و شهریه را 

افزایش دهد.

توصیه های رئیس پیشین به سرپرست جدید

دانشگاه آزاد بیش از این دست به جیب مردم نبرد

آنچه می خوانید

بایســتی یک ســازمان اقتصادی 
در دانشــگاه آزاد تأسیس شود 
و آن سازمان اقتصادی به سمت 
راهکارهایی برود که با وجاهت و 
شأن آموزشی پژوهشی دانشگاه 

مغایرت نداشته باشد
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هنــر: مدیرعامــل 
انجمن موسیقی ایران 
آلبوم های  تولیــد  از 
موسیقی نواحی ایران، 
در جهــت حمایت و 
هنرمندان  معرفــی 
نواحــی  موســیقی 

در رده  ســنی زیر 30 ســال، با مشارکت انجمن 
موسیقی استان ها در سال ۹۶ خبر داد. جمالی در 
مورد حمایت و تولید این آثار توضیح داد: در بخش 
موســیقی جوان و حوزه  موسیقی نواحی به دنبال 
تولید آلبوم هایی هستیم که استعدادها و نوازنده های 
ماهر و چیره دست و متصل به سنت های شفاهی را 
شناسایی کنیم و آثاری به نام خود استان ها تولید 
شود که به عنوان سرمایه های فرهنگی همان استان 
در سراسر کشور معرفی شود و در فاز دوم، شرایط 

اجرای صحنه ای برای آن ها فراهم شود.

حمایت از هنرمندان جوان 
مهر: سیاوش حقیقی، 
تهیه کننده سینما، با 
بیان اینکه قصد دارد 
فیلمی با موضوع طنز 
سیاسی بسازد، عنوان 
کــرد که ایــن اثر به 
جامعه سیاسی کشور 

تلنگر می زند.  وی گفت: در حال حاضر ۲ فیلمنامه 
با مضمون جدی و فیلمنامه ای دیگر با موضوع طنز 
سیاســی را در دست دارم و بیشــتر به دنبال آن 
هستم تا این طنز سیاسی را بسازم. این اثر حرف 
حال حاضر ایران و تلنگری به جامعه سیاسی کشور 
است که امیدوارم به زودی بتوانم آن را بسازم. البته 
این فیلمنامه ۲ سال است که در دست من است 
اما بیشتر به دنبال یافتن کارگردان برای ساخت آن 
هستم که امیدوارم به زودی بتوانم با کارگردانی در 

این زمینه به نتیجه برسم. 

یک فیلمنامه طنز سیاسی دارم 
محســن  فــارس: 
مدیرعامل  رجب پور، 
شرقی،  ترانه  شرکت 
حنجره  بیمه شدن  از 
حامد همایون توسط 
خبر  ایــران  بیمــه 
داد. رجب پــور گفت: 

شرکت بیمه  ایران حنجره حامد همایون را به مدت 
یک سال بیمه کرده است. در صورتی که بیماری 
یا حادثه ای بــرای این خواننده اتفاق بیفتد که به 
آســیب دیدگی یا از دســت دادن صدای او منجر 
شود،  بیمه نسبت به جبران خسارت تا سقف ۲۵0 
میلیون تومان اقدام می کند. وی افزود: البته طبق 
اعالم مســئوالن بیمه، این رقم در سال آینده به 
یک میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. این اتفاق 
به پیشــنهاد خود بیمه ایران مطرح شد و تمامی 

مراحل مربوط به آن را نیز خودشان انجام دادند. 

حنجره حامد همایون بیمه شد 
کیاداوود  تســنیم: 
اســفندیاری با انتقاد 
برخــی  اینکــه  از 
تلویزیون  مجری های 
دیده شــدن  بــرای 
می کنند،  کاری  هــر 
مجری بودن  گفــت: 

را ارزش نمی دانم. تعدادی از مجریان بیشتر نگران 
این هســتند که از دریچه دوربین  چگونه به نظر 
می رسند و برای اینکه زیادتر دیده شوند، طوالنی تر 
حرف می زنند. برای من این گونه نیست و به محتوا و 
نتیجه ای که می خواهم بگیرم، فکر می کنم. اگر دیده 
باشید چندان به گفتن پالتو عالقه ای ندارم و سریع 
به سراغ موضوع برنامه می روم. وقتی مسئله ای را روی 
آنتن پیگیری می کنم، ممکن است حواسم به نحوه 
نشستن و راه رفتنم نباشد و گاهی این موضوع باعث 

برخی گالیه ها از سوی همکاران می شود. 

مجری بودن را ارزش نمی دانم 

چهره - خبر

مهر: شــهرام کرمی، مدیر مرکز هنرهای نمایشــی ســازمان فرهنگی و هنری 
شهرداری تهران که پردیس تازه تأسیس تئاتر تهران را راه اندازی و فعال کرده بود، 

از مدیریت این مجموعه تئاتری خداحافظی کرد. 
شهرام کرمی از مدیران تئاتر در ســازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران که 
مدیریت مرکز هنرهای نمایشی این ســازمان را هم بر عهده دارد، طی چند ماه 
گذشته به عنوان مدیر پردیس تازه تأسیس تئاتر تهران حضور داشت و این مجموعه 

را فعال کرد. 
وی در دوره حضور خود با فعال سازی این مجموعه تئاتری، میزبان اجرای عمومی 
آثاری از هنرمندان تئاتر بود. کرمی بعد از چند ماه حضور به عنوان مدیر پردیس 
تئاتر تهران، به تازگی از این مجموعه تئاتری خداحافظی کرده و قرار اســت روی 
راه اندازی مجموعه تئاتری صبا که چند ســالی است وعده راه اندازی آن به جامعه 
تئاتری داده شده، متمرکز شود. هنوز گزینه جدید مدیریت پردیس تئاتر تهران از 

سوی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران معرفی نشده است. 

تئاتر

خداحافظی شهرام کرمی 
از پردیس تئاتر تهران 

هنر: پخش فیلم ســینمایی »فصــل نرگس« به نویســندگی و کارگردانی نگار 
آذربایجانی و تهیه کنندگی سحر صباغ سرشت با سرمایه گذاری حمیدرضا عارف بر 
عهده مؤسسه فرهنگی- تبلیغاتی »بهمن سبز« حوزه هنری قرار گرفت. صباغ سرشت 
ضمن بیان این موضوع گفت: »فصل نرگس« دومین فیلم نگار آذربایجانی، اثری پر 
لوکیشن است که قصه ای انسان دوستانه و عاشقانه را در قالب داستانی امیدبخش 
روایت می کند. وی افزود: با توجه به اینکه »فصل نرگس« فیلمی مناسب برای تمام 
مخاطبان محســوب می شود، بهتر دانستیم زمانی را برای اکران و نمایش عمومی 
فصل نرگس در نظر بگیریم که دانش آموزان از درس و امتحانات فارغ شده باشند و 
دانشجویان مخصوصاً آن هایی که از شهرستان های کوچک تر به شهرهای بزرگ تر 
بویژه پایتخت می آیند، امکان دیدن فیلم را داشــته باشــند. در نتیجه، با توجه به 
مذاکرات انجام شده با پخش کننده فیلم )حوزه هنری(، پیش بینی می شود که »فصل 
نرگــس« در نوبت اکران دوم عید فطر بــه نمایش عمومی درآید. یکتا ناصر، ریما 

رامین فر، پژمان بازغی و امیر آقایی بازیگران اصلی فیلم به شمار می روند. 

سینما

حوزه هنری پخش »فصل 
نرگس« را بر عهده گرفت 

گفت  و  گو

آریان رضایی، کارگردان تئاتر: 
»برلین« را بازتولید خواهیم کرد 

»برلین«   هنر/ محمدعلی میرزایی   
نمایشی است با ساختار برشتی که سیستم 
فاصله گذاری روشن، هســته اجرایی آن را 
تشــکیل می دهد. بهــره وری از یک برنامه 
مشارکتی در این تئاتر یعنی حضور تماشاگر 
به جای بازیگر در نمایش در سطحی است 
که نمونه آن در این سال ها در تئاتر ایران یا 

به کل وجود نداشته یا بسیار اندک و معدود بوده و یا اینکه در صورت وجود، 
در این حد نبوده است. موارد متعددی وجود دارد که باعث می شوند »برلین« 

در اهداف اجرایی خود، اثر موفقی به  حساب آید. 
به عبارت دیگر »برلین« اولین نمایش شــورایی است که در یک مجموعه 
حرفه ای تئاتر روی صحنه می رود؛ نمایشی که با استقبال گرم مخاطب روبه رو 
شده و با مطرح کردن موضوع دروغ و راستگویی در زندگی زناشویی، جامعه 
تئاتری را درگیر خود کرده است. از همین رو با کارگردان این نمایش، آریان 
رضایی که خود از اهالی تئاتر است، گفت وگویی انجام داده ایم که از نظرتان 

می گذرد. 

 ابتدا درباره »برلین« و چگونگی رسیدن به آن به عنوان نمایشی 
با موضوع تئاتر شورایی صحبت کنید و اینکه چه شد که به این متن 

رسیدید؟ 
بله، نمایش»برلین« اولین اجرای عمومی به شیوه تئاتر ستمدیدگان محسوب 
می شود که در مجموعه تئاتر شهر و با همکاری مدیریت این مجموعه، پیمان 
شریعتی، به روی صحنه رفته و البته با استقبال چشمگیر و بی سابقه مردم هم 
روبه رو شده است.  من مونولوگ »برلین« را به علت پرداختن به یک مسئله 
مهم اجتماعی در روابط زناشویی و تناسب موضوع آن با شیوه اجرایی گروهم 
یعنی بر اساس متد آگوستوبوآل انتخاب کردم و پس از اجرای آن در اواخر 
دهه 80 و اوایل دهه ۹0 شمسی، متوجه شدم که باید در این نمایش به نگاه 
زنانه هم بپردازیم.  بنابراین به بهار کاتوزی، نویسنده و بازیگر، پیشنهاد دادم 
مونولوگ شخصیت زن نمایش را بنویسد. بدین ترتیب نمایشی که اکنون 
در تئاتر شــهر اجرا می کنیم شامل ۲ مونولوگ مرد نوشته محمد یعقوبی و 
مونولوگ زن نوشــته بهار کاتوزی است.  البته در ارتباط با طراحی صحنه و 
نور و اجرای دکور، ابتدا با مشکل و محدودیت هایی در پالتوی اجرای تئاتر 
شهر روبه رو شدیم اما با همکاری صادقانه کارکنان مجموعه، تمامی مشکالت 

برطرف شد و در حال حاضر با مشکل خاصی روبه رونیستیم. 

  استقبال از نمایش را در بین هنرمندان، مخاطبین و اهالی رسانه 
چطور دیدید؟ 

خوشبختانه این اجرا با استقبال بسیار خوب مردم، اصحاب رسانه و هنرمندان 
تئاتر روبه رو شده است؛ به نحوی که برای برنامه آینده گروه دوباره تصمیم به 

بازتولید همین نمایش گرفتیم. 

 آیا فعالً مشغول فعالیت هنری جدیدی هستید و اینکه هنوز با 
سازمان فرهنگی- هنری همکاری دارید؟ 

در حال حاضر فعالیتی در سازمان فرهنگی هنری ندارم اما احتمال دارد در 
ششمین جشنواره تئاتر شهر حضور داشته باشم که این مسئله هنوز قطعی 

نشده است. 

 هنــر/ صباکریمی  با نزدیک شــدن به 
زمان برپایی انتخابات ریاست جمهوری، همه 
چیز رنــگ و بوی دیگری به خــود گرفته و 
فضای کشور در عرصه های مختلفی همچون 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و... تحت 
تأثیر این رویداد مهم سیاســی کشــور قرار 
می گیرد. شاید حوزه هنر بویژه سینما بیشتر 
از ابعاد دیگر مورد توجه رجال سیاســی قرار 
می گیرد و هنرمندان در این زمان بیش از هر 
وقت دیگری مورد تفقد سیاســتمداران قرار 
می گیرند تا بتوانند به واسطه آن ها محبوبیت 
و شــاید اعتبار مضاعفی در نگاه مردم کسب 
کنند.  در کنار این، چند ســالی اســت که 
ســاخت فیلم هــای تبلیغاتــی کاندیداهای 
ریاســت جمهوری باب شــده و بــا توجه به 
تأثیراتی کــه طی دوره هایی خاص داشــته 
اســت و در ادامه به آن ها اشــاره خواهد شد، 
این موضوع به یکی از اســتراتژی های اصلی 
نامزدهای ریاست جمهوری مبدل شده است. 
زیــرا آن ها نیز به این امر واقفند که ســاخت 
فیلم های تبلیغاتی تأثیر قابل توجهی در کسب 
آرای بیشتر و محبوبیت آن ها در میان مردم 
دارد.  از طرفــی، حضور برخی فیلمســازان 
مطرح و صاحب نام در ســاخت این فیلم های 
انتخاباتی مســیر کاری آن ها را هم به نحوی 
تغییر داده و حاشــیه های بسیاری را برایشان 
در پی داشته است؛ از کمرنگ شدن در عرصه 
فعالیت سینمایی به دالیل سیاسی گرفته تا 

رسیدن به پست های درجه اول سینما. 

 نگاهی به فیلم های انتخاباتی گذشته 
در ادامه اشاره ای به سیر تاریخی ساخت این 
فیلم ها خواهیم داشت. واقعیت این است که 
اولین بار جرقه ســاخت فیلم های تبلیغاتی و 
نامزدهای ریاســت جمهوری  انتخاباتی برای 
در هفتمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری 
در ســال ۷۶ زده شد و با اینکه در آن سال ها 
بــه جدیتی که ایــن مقوله امــروز در میان 
ســینماگران و سیاســتمداران دارد، نبود اما 

فضــای تازه ای را در حوزه فرهنگ سیاســی 
مطرح و ایجاد کرد.  ساخت فیلم های تبلیغاتی 
برای انتخابات ریاست جمهوری به دوره هفتم 
این انتخابات با حضور 4 نامزد برمی گردد که 
در این میان، نماینــده جریان اصالح طلب با 
توجه به ســابقه، تجربه و شناختش به عنوان 
وزیر پیشــین ارشاد، به واسطه تیمی متشکل 

از زنده یاد سیف اهلل داد، بهروز افخمی و احمد 
مرادپور فیلم تبلیغاتی خود را ســاخت. این 
در حالی اســت که ساخت فیلم تبلیغاتی وی 
توسط ســیف اهلل داد، جدا از شایستگی های 
این فیلمساز، ریاست هیئت مدیره خانه سینما 
و معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد را برای 
وی همراه داشت. ناطق نوری نیز برای ساخت 
فیلم تبلیغاتی خود، بهزاد بهزادپور و  مرحوم 
سیدرضا زواره ای و رسول صدرعاملی را انتخاب 
کرد اما فیلم انتخاباتی خاتمی تأثیر خود را در 

نتیجه انتخابات نشان داد. 

 دور هشتم و نگاه جدی تر به ساخت 
فیلم های تبلیغاتی 

در انتخابات دوره هشتم، رئیس دوره اصالحات 
این بار ســاخت فیلم خود را بــه احمدرضا 
درویش سپرد. وی در دوران کاری اش همواره 
یکی از کارگردانان مطرح عرصه سینما بود. در 
کنار آن نیــز ضیاء الدین دری فیلم تبلیغاتی 

احمد توکلی را ســاخت. ضیاء الدین دری از 
جمله سینماگرانی است که در تولید فیلم های 
انتخاباتی بیشترین فعالیت را داشته و همان 
دوره ســاخت فیلم علی فالحیان را نیز انجام 
داد؛ فیلمی که البته به دلیل مسائل امنیتی از 

تلویزیون پخش نشد. 

 دوره نهم و یک چهره تازه 
محمود احمدی نژاد، چهره کمترشناخته شده 
در عرصه سیاست، شاید بخش عمده موفقیت 
خود را مدیون هوشمندی جواد شمقدری در 
ساخت فیلم تبلیغاتی اش بود که البته بعدها هم 
از خجالت شمقدری درآمد و وی را تا معاونت 
سازمان ســینمایی که باالترین رتبه کاری در 

سینماست، ارتقا داد.
 کمال تبریزی ســاخت فیلم اکبر هاشــمی 
رفســنجانی را بــر عهــده گرفت کــه فیلم 
تأثیرگذاری هم شــد و بارهــا از این فیلم در 
مناسبت های مختلف بهره برداری های سیاسی 
صورت گرفــت، بخصوص اینکه بخش هایی از 
این فیلم که به نمایش زندگی خصوصی آیت اهلل 
اختصاص داشــت، پس از درگذشت وی بارها 
از تلویزیون پخش شد. کروبی نیز ساخت فیلم 
خود را به بهروز افخمی ســپرد. مرحوم رسول 
مالقلی پور فیلم انتخاباتی محســن رضایی را 
ساخت که این فیلم هم حواشی خاص خود را 
در آن زمان داشت، بخصوص که در صحنه ای 
از فیلم مالقلی پور از رضایی خواست که سوگند 
بخورد از صحنه کنــار نخواهد رفت. مصطفی 
معین نیز کار فیلم خود را به رخشان بنی اعتماد 
سپرد؛ اتفاقی که پس از آن بنی اعتماد را بیش 
از پیش به عنوان یک فعال مدنی و عالقه مند 
به مسائل سیاسی مطرح کرد. از سویی دیگر، 
احمدرضا درویش در این دوره ســاخت فیلم 
محمدباقرقالیبــاف را بر عهده گرفت و مهدی 

فخیم زاده فیلم جواد الریجانی را تولید کرد. 

 انتخابات جنجالی 88
امــا انتخابــات ســال 88 را شــاید بتــوان 

جنجالی ترین دوران انتخابات در ایران قلمداد 
کرد. این بار ســاخت فیلم ها هم رنگ و بوی 
دیگری به خود گرفته بود و با حواشی بسیاری 
همراه شــد. جواد شــمقدری فیلم تبلیغاتی 
احمدی نژاد را ساخت و پاداش وی در این دوره 
منجر به نشســتن بر کرسی ریاست سازمان 
سینمایی شد. این فیلم با صحنه های معروف 
کاشتن درخت و بیرون کشیدن علف های هرز 
حاوی کنایه های سیاسی تندی بود. میرحسین 
موسوی ساخت فیلم خود را به مجید مجیدی 
و احمدرضا درویش سپرد. کروبی تیم خود را 
متشکل از مرحوم علی معلم، بهروز افخمی و 
ضیاءالدین دری تشکیل داد و محسن رضایی 
نیــز فیلــم تبلیغاتی خود را بــه محمدعلی 
فارسی سپرد.  اما دوره یازدهم حسن روحانی 
ساخت فیلمش را به حسین دهباشی که یک 
مستندساز کمترشناخته شــده است، واگذار 
کــرد. جالب تر اینکه وی بعدهــا به عملکرد 
روحانــی انتقاد کرد و در دوره فعلی حاضر به 
همکاری با تیم وی نشد. محمدحسین لطیفی 
هم فیلم علی اکبر والیتی را کارگردانی کرد و 
قالیباف فیلم خود را به ســیدمحمود رضوی، 
تهیه کننده، واگذار کرد تــا با همکاری چند 
فیلمســاز آن را بســازد.  اما شــاید در دوره 
دوازدهــم انتخابات ریاســت جمهوری کمتر 
خبری نســبت به ساخت فیلم های تبلیغاتی 
نامزدها در میان است. تاکنون ستاد انتخاباتی 
جهانگیری و قالیباف سازندگان فیلم تبلیغاتی 
را مشخص کرده اند و روشن است که مجید 
توکلی به تهیه کنندگی فرشته طائرپور برای 
جهانگیری و ســیدمحمود رضوی این بار در 
نقش کارگردان بــرای قالیباف فیلم خواهند 
ســاخت و خبرهای تأیید نشده حکایت دارد 
برای ســید ابراهیم رئیســی مهدی نقویان و 
محمدعلی فارسی فیلم خواهند ساخت. شب 
گذشــته اولین مستند مربوط به هاشمی طبا 
روی آنتن تلویزیون رفت و باید منتظر ماند تا 
تأثیرگذاری فیلم های این دوره را در انتخابات 

و تأثیر بر آرای مردم شاهد باشیم. 

قاب عکس

بازدید پرو فسور یورگ وینده از انجمن عکاسان انقالب و دفاع مقدس 
عکس: خبرگزاری فارس

هــنر

بازخوانی 20سال فیلمسازی برای نامزدهای ریاست جمهوری

صــدا... دوربیــن... انتخابــات

آنچه می خوانید

حضــور برخی فیلمســازان مطرح 
ایــن  ســاخت  در  صاحب نــام  و 
فیلم های انتخاباتی مســیر کاری 
آن ها را هم به نحوی تغییر داده و 
حاشیه های بسیاری را برایشان در 
پی داشته است؛ از کمرنگ شدن 
در عرصه فعالیت سینمایی گرفته 
تا رســیدن به پســت های درجه 

اول سینما
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خط بين الملل

مرد مرموز پارتى سن ديگو  را 
به رگبار بست 

خط قرمز: مرد مســلح مست به 
7 تن از مهمانان يك جشن پارتى 
در آپارتمانى در سن ديگو آمريكا 
شليك كرد.  ضارب بالفاصله پس 
از مداخله مأموران پليس با شليك 

گلوله از پاى درآمد و كشته شد.
مى دهد  نشان  پليس  گزارش هاى 

ضارب مردى 49 ساله به نام «پيتر سليس» بوده 
و بى دليل با اسلحه به جان مردم افتاده است. «سلى زيمرمن» از پليس منطقه 
گفت: «قربانيان 4 زن و 3 مرد بوده اند كه پس از حمله به بيمارستان منتقل و 
تحت نظر پزشك قرار گرفته اند. بسيارى از مهمانان جشن تولد به شدت شوكه 

شده و وحشت زده سعى در نجات جان خود داشتند.»

پدر آمريكايى پسرش را با شوكر 
تنبيه مى كرد 

 خط قرمز: پدر بــى رحمى در 
آريزونا در پى اســتفاده از شــوكر 
براى تنبيه پسر 11 ساله اش توسط 

پليس بازداشت شد. 
«داريل اينگرام» 49 ساله به اتهام 
آزار فرزنــدش در آريزونا توســط 

پليس دستگير شد.
وى فرزند 11 ساله اش را به دليل 

عدم تكميل مشق هايش با شوكرتنبيه مى كرد كه پرسنل مدرسه كه آثار اين 
تنبيه را روى بدن اين پســر مشاهده كردند با اداره پليس تماس گرفتند. اين 
پسر به پليس گفت، پدرش از اين وسيله در زمان هاى متعددى در طول سال 
گذشته براى تنبيهش اســتفاده كرده است. همچنين اين پسر اذعان داشت 
پدرش بارها وى را با عصاى فلزى مورد ضرب و شتم قرار داده است. وى افزود، 
پدرش براى شكل مجازات براى وى گزينه تعيين كرده بود كه مى توانست بين 

عصاى فلزى و تفنگ بى حس كننده انتخاب كند.
اين پدر سابقه خدمت در ارتش را داشته است. در پى بررسى هاى پليس ابزار 
تنبيه در خانه اينگرام كشف شد، البته تحقيقات پليس همچنان ادامه دارد. اين 
پدر مدعى است روش هاى تنبيهش تاكتيكى براى ترساندن فرزندش جهت 

ايجاد نظم و ترتيب بوده است.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

تشكيل مركز واكنش سريع جرايم 
رايانه اى استان خراسان رضوى

خط قرمز- بهاره بختيارى: معاون دادســتان مركز 
استان خراسان رضوى در امور فضاى مجازى از تشكيل 
مركز واكنش ســريع جرايم رايانه اى اســتان خراسان 
رضوى در راستاى رسيدگى به تخلفات انتخاباتى خبرداد.
به گــزارش خبرنگار خط قرمز، قاضى جواد جاويدنيا با 
بيان اينكه در حوزه فضاى مجازى شاهد رشد روزافزون 
جرايم و چالش هاى فضاى مجازى مركز واكنش سريع 
جرايم رايانه اى هســتيم، در همين راستا زيرمجموعه 
معاونت فضاى مجازى دادســتان مركز استان خراسان 
رضوى به منظور دريافت ســريع و آنالين گزارش هاى 
مردمــى در خصوص جرايم و تخلفــات فضاى مجازى 
افتتاح شد،اظهار كرد: در ايام انتخابات نيز كميته رصد و 
پايش فضاى مجازى ستاد پيشگيرى از تخلفات انتخاباتى 
با هدف واكنش سريع نسبت به جرايم رايانه اى تشكيل 
شده و پيشگيرى از وقوع جرم و باال بردن امنيت اين فضا 

را به عهده دارد.
معاون دادستان مركز استان خراســان رضوى در امور 
فضاى مجازى گفت: تبليغات زود هنگام انتخابات شوراها 
نيز جرم سايبرى محسوب شده، در كنار اين ها دستگاه 

قضا با موارد توهين و افترا برخورد خواهد كرد.
وى در ادامه با اشاره به اينكه هدف كانال ها و گروه هاى 
تلگرامى نيز بايد اطالع رســانى شفاف، قانونى و بدون 
تخريب ديگران باشد، گفت: مديران گروه ها و كانال هاى 
تلگرامى در ارتباط با محتواى مطالب زيرمجموعه خود 

مسئول هستند.
معاون دادستان مركز استان خراســان رضوى در امور 
فضاى مجازى گفت: مديران كانال ها و گروه هاى تلگرامى 
بايد مرز انتقاد با تخريب را بشناســند و مانع از اختالط 
اين دو شوند چرا كه ايجاد اختالف قومى در انتخابات و 
انتشار نتايج قبل از اعالم نهايى از مهمترين مواردى است 

كه دستگاه قضا بشدت با آن ها برخورد مى كند.
وى تصريح كرد: دستگاه قضا  از طريق اين كميته بدنبال 
اســتفاده از قدرت كانال هاى انتخاباتى براى مشاركت 

حداكثرى در انتخابات باشد.

مرگ دردناك 
كودك 9 ماهه در رامهرمز 

خــط قرمز: در پى واژگونى يك پرايد در شهرســتان 
رامهرمز كه سرنشــينان آن اعضاى يك خانواده بودند، 

نوزادى 9 ماهه جان خود را از دست داد. 
در پى واژگونى يك پرايد در شهرســتان رامهرمز چهار 
سرنشــين خودرو كه اعضــاى يك خانــواده بودند به 
بيمارســتان منتقل و كودك 9 ماهه اين خانواده در اثر 

شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
كارشناسان علت وقوع اين حادثه را سرعت باالى خودرو 

و عدم كنترل راننده اعالم كردند.

خط خبر

خط قرمز- سعيد كوشافر: اين بار شاكى يك مرد بود، 
مردى كه مدعى شــده بود مــورد مزاحمت هاى زنى قرار 
گرفته و به خاطر همين مزاحمت ها، زن مورد نظرش او را 
ترك كرده است. او از مأموران پليس مى خواست كه راز اين 
مزاحم كه از زير و بم زندگى او خبر دارد و توانسته به تصاوير 
خصوصى او دست يابد را فاش كند. مرد كه همراه ابالغيه 
شكايتش به پليس فتا خراســان رضوي آمده بود در شرح 
شكايتش گفت: چندى قبل همسرم را از دست دادم، اگرچه 
او را خيلى دوســت داشــتم، اما صالح نبود پس از او تنها 
بمانم، بنابراين بعد از اينكه خانواده ام گفتند بايد براى انتخاب 
همسرى مناسب اقدام كنى دست به كار شدم. در اين ميان 
يكى از مشتريانم كه او هم تنها زندگى مى كرد را مدنظر قرار 
دادم، اول از زندگى او تحقيقات كردم و وقتى متوجه شدم 
كه او زنى شايسته و مناسب براى زندگى خانوادگى است، 
با اين زن به گفت وگو پرداختم و مسئله انتخاب زنى براى 
آينده ام را درميان گذاشتم و ايشان هم موافقت ضمنى خود 
را اعالم كرد. اما قرار شد كه با يكديگر بيشتر آشنا شويم تا 

ببينيم اخالق و رفتار هم را مى پسنديم يا نه.
چند ماهى از آشــنايى ما مى گذشت كه ناگهان اين خانم 
همــه ارتباط  هايــش را با من قطع كــرد و به تماس ها و 
پيام هايم پاســخ نمى داد، مسئله را جويا شدم ولى او تنها 
عنوان مى كرد كه ما به درد همديگر نمى خوريم و بهتر است 
اين آشــنايى همين جا به پايان برسد. اما من دست بردار 
نبودم و مى دانستم كه مسئله چيز ديگرى است، بنابراين 
خواهش كردم تا هر مســئله اى در ميان است عنوان شود 
كه اين خانم عنوان كرد چندى است از سوى فرد ناشناسى 
هدف تهديد و توهين قرار گرفته است و از او خواسته شده 
كــه هر چه زودتر ارتباطش را با من قطع كند در غير اين 

صورت زندگى خوشى نخواهد داشت.
او در ادامه تعدادى عكس و كليپ به من نشان داد كه همه 
آن ها عكس هاى خصوصى من به همراه دوستان و آشنايان 
بود و فرد ارســال كننده تصاوير مدعى شده بود كه اين ها 
نشانه هوســبازى و رابطه من با زن هاى ديگرى است كه 

مدتى با آن ها آشنا بوده و سپس رهايشان كرده ام.

كارشناسان پليس فتا پس از دريافت اين شكايت كار روى 
پرونده را شروع كردند، آن ها تحقيقات وسيعى را براساس 
اظهارات شــاكى در پيش گرفته و مســتندات موجود را 
مورد پيگيرى قرار دادند تا اينكه سرانجام مأموران زبده فتا 
توانستند طى يك سرى اقدامات فنى و تخصصى متهم را در 
فضاى مجازى رد زنى كرده و با هماهنگى مقام قضايى اقدام 
به شناسايى و دستگيرى او كنند. متهم كه زن 36 ساله اى 
بــود اگرچه در ابتدا منكر اتهاماتش بود، اما پس از مواجهه 
با ادله و مســتندات پليس فتا لب به ســخن گشود و در 
اعترافاتش راز اين مزاحمت هاى عجيب و غريب را فاش كرد.

او گفت كه 4 سال است منشى شاكى هستم، در تمام اين 
مدت او نســبت به من ابراز محبت مى كرد و از كارم راضى 
بود، در مقابل هم من به او عشــق مى ورزيدم، اما هرگز به 
خودم جرئت ندادم كه اين عشق را ابراز كنم مبادا كه يك 

طرفه باشد و او آزرده خاطر شده و كارم را از دست بدهم.
از ديگر سو او همسر داشت و همين مسئله باعث مى شد تا 
من هرگز به داشتن آينده اى با وى فكر نكنم و تمام عاليقم 
را در درون خودم پنهان كنم، اما در تمام اين سال ها مانند 
يك همكار امين و صادق در كارها به او كمك مى كردم و از 

تمام مسايل خصوصى زندگى او اطالع داشتم.
زمانى كه همســر بيمار او درگذشت، به گمانم رسيد كه 
به طور قطع وى من را به عنوان شــريك براى زندگى اش 
انتخاب خواهد كرد چرا كه در تمام اين سال ها به او ثابت 

كرده بودم كه چقدر به او عالقه دارم و حاضرم براى رضايت 
او هر كارى انجام دهم، اما زمانى كه شنيدم او زن ديگرى را 
براى همسرى انتخاب كرده دنيا روى سرم خراب شد، اصًال 
چند روز حال خودم را نمى فهميدم، خودم را مرتب دلدارى 
مى دادم كه با كمى گفت وگو خواهد فهميد كه هيچكس 
مثل من نمى تواند جاى همسرش را پر كند، اين در حالى 
بــود كه هر روز رابطه اش با اين زن كه يكى از مشــتريان 
ما بود بيشــتر و بيشتر مى شــد و من احساس مى كردم 
كه اين وسط حقم ضايع شده اســت. در اين احوال بودم 
كه فكرى شــيطانى از ذهنم گذشت، چند روز شيطان را 
لعنت مى كردم و از كنار وسوسه هايش مى گذشتم تا اينكه 
طاقتم سر آمد و با به دست آوردن يك سيمكارت سرقتى 
و عضويت در شبكه هاى اجتماعى نقشه شومى كه در ذهنم 

طراحى كرده بودم به اجرا گذاشتم.
شماره نامزد شــاكى را به دست آوردم و تعدادى عكس و 
كليپ كه از شــاكى در اختيار داشتم براى اين زن ارسال 
كردم، ابتــدا به او گفتم كه با نيت اطالع رســانى به او و 
خيرخواهــى اين كار را مى كنم و ايــن تصاوير و كليپ ها 
نشــان مى دهد كه اين مرد اهل زندگى نيست و زن ها را 
براى خوشــگذرانى مى خواهد و نسبت به زندگى مشترك 
مســئوليت پذير نيست، اما احســاس كردم كه او هنوز با 
شاكى ارتباط دارد و گفته هاى من را جدى نگرفته، بنابراين 
اقدام به تهديد وى كردم و از او خواســتم كه از اين رابطه 
دست كشيده و از فكر ازدواج با شاكى بگذرد وگرنه روزهاى 
خوبى در انتظارش نخواهد بود كه انگار اين تهديدها مؤثر 
واقع شده بود. متهم گفت: گمان كردم به هدفم رسيده ام 
كه بــا مأموران پليس مواجه شــدم و دريافتم كه عاقبت 
وسوسه هاى شيطانى جايى جز زندان نخواهد بود. در همين 
راستا سرهنگ جواد جهانشيرى رئيس پليس فتا خراسان 
رضوي تصريح كرد كه بارها و بارها گفته و تأكيد كرده ايم 
كه فضاى مجازى جايــى براى انتقام گيرى و كينه ورزى 
نيســت و مأموران زبده اين پليس هرگونه جرمى را كه از 
فضاى سايبر رخ دهد پيگيرى كرده و مجرمان را به سزاى 

اعمالشان خواهند رساند.

نقشه شوم منشى براى نامزد مديرعامل

خط قرمز- مهدى كاهانى مقدم: مرد جوانى كه در 
روز پدر امسال خواهرش را در خانه پدرى خود در تايباد 

به قتل رسانده بود، پس از حدود سه هفته فرار، دستگير 

شد. به گزارش خبرنگار ما، عصر 22 فروردين ماه آزاده 
30 ســاله به همراه دو خواهرش براى تبريك روز پدر 
به خانه او در روســتاى قمى تايباد رفته بودند، اما هنوز 

دقايقى از حضورشان در خانه پدرى نگذشته بود كه برادر 
27 ساله آن ها با اسلحه شكارى به زور وارد خانه شد و 
پس از مشاجره لفظى پنج گلوله به سمت آزاده شليك 

كرد و متوارى شد. تحقيقات پليس حاكى از آن بود كه 
آزاده چهار ماه پيش به علت مسائل اقتصادى، از شوهر 

خود، جدا شــده و به همين دليل با برادر خود اختالف 
پيدا كرده بود.

تحقيقــات اين پرونــده جنايى ادامه داشــت تا اينكه 

كارآگاهان متوجه شدند (يوســف) برادر آزاده به تايباد 
بازگشته اســت، به همين دليل او را تحت كنترل قرار 

دادند و در يكى از خيابان هاى حاشــيه شــهر دستگير 
كردند. يوســف كه متأهل و داراى يــك فرزند معلول 

است، در اظهارات اوليه خود مدعى شد كه در اين مدت 

در مشــهد و تهران بوده و روز دوشنبه و ساعتى قبل از 
دستگيرى اش به تايباد بازگشته است. 

يوســف در بخش ديگرى از اظهاراتش گفت كه عذاب 

وجدان ناشى از قتل خواهرش او را آزار مى داده به همين 
دليل قصد داشته كه خود را به پليس معرفى كند.

او در خصوص انگيزه خود براى قتل خواهرش ادعا كرد: 

خواهرم چندى پيش از شوهرش طالق گرفت و من به 
او گفتم چرا با دو بچه طالق گرفته، همين مسأله موجب 

اختالف بين ما شــد و در روز پدر تصميم گرفتم كه با 

اسلحه شــكارى كه متعلق به برادر فوت شده ام بود، به 
خانه پدرم رفتم و او را به قتل رساندم.

دستگيرى مردى كه خواهرش را كشت



خط حادثه

جزئيات تصادف مرگبار مسافران آلمانى 
در جاده شيراز

خط قرمــز: اخبار تصــادف و 
مــرگ و مير ناشــى از حوادث 
جاده اى بيشترين فراوانى را بين 
اخبــار حــوادث دارد. عصر روز 
گذشته خبر تصادف مينى بوس 
آلمانى در جاده  توريســت هاى 
سعادت شهر آباده روى خروجى 
خبرگزارى ها قرار گرفت. اين بار 

راننده ايرانى اتوبوس گردشــگران بدون رعايت نكات ايمنى در رانندگى باعث 
واژگونى خودرو و مرگ 2 تن از توريست هاى آلمانى شده بود. 

سرهنگ نادر رحمانى درباره جزئيات اين حادثه مرگبار گفت: حوالى ساعت 18 
دوشنبه در محور سعادت شهر - آباده در شمال استان فارس يك دستگاه مينى 
بوس هيوندا با 18 سرنشين كه توريست كشور آلمان بودند، دچار سانحه شد.

وى با بيان اينكه مينى بوس مذكور از شيراز به سمت اصفهان در حال تردد بود، 
تصريح كرد: متأسفانه در اين حادثه 2 تن كشته و 10 تن مجروح شدند. به گفته 
رحمانى، تخطى از ســرعت مطمئنه در جاده لغزنده علت وقوع اين حادثه بوده 
است. معاون گردشگرى كشور در پى سانحه تصادف مينى بوس گردشگران آلمانى 

در فارس، دستور بررسى فنِى علت وقوع حادثه و رسيدگى به آن را صادر كرد.
مرتضى رحمانى موحد با ابراز تأسف نسبت به حادثه واژگونى خودروى حامل 
16 گردشگر آلمانى به همراه يك نفر راهنما و يك راننده، گفت: به اداره كل 
ميراث فرهنگى و گردشگرى استان فارس دستور فورى داده شده تا به وضعيت 

حادثه ديدگان و مجروحان سريع تر رسيدگى شود.
به گفته مصيب اميرى، مديركل ميراث فرهنگى و گردشــگرى استان فارس 
از ميان 18 حادثه  ديده  اين ســانحه، دو گردشگر آلمانى جان باخته اند و سه 
تبعه ديگر از ناحيه كتف دچار شكستگى شده اند. جراحت ساير سرنشينان اين 
مينى بوس نيز سطحى گزارش شده است، با اين حال همه آن ها در بيمارستان 
مرودشت تحت مراقبت هاى پزشكى قرار دارند. راهنماى اين گروه با توجه به 
آسيبى كه ديده بود از محل حادثه با بالگرد به بيمارستانى در شيراز منتقل شد 

و راننده نيز در بيمارستان مرودشت تحت درمان است.
اين مينى بوس با 18 سرنشــين كه 16 تن آن ها گردشگرانى از آلمان بودند، 
دوشنبه 11 ارديبهشت زمان بازگشت از پاسارگاد در جاده شيراز بر اثر لغزندگى 
جاده و همچنين سرعت باال، واژگون شد كه در آن، دو تن از گردشگران جان 
باختند. مديركل ميراث فرهنگى و گردشگرى فارس گفت: تمام هماهنگى ها 
و اقدامات الزم براى رســيدگى به وضعيت مصدومان اين سانحه انجام شده 
و مشــكلى از اين منظر وجود ندارد. مصيب اميرى گفت: هم اينك سه نفر از 
توريســت هاى مصدوم و دو نفر از سرنشينان ايرانى (راننده و راهنماى تور) به 

دليل شكستگى در بيمارستان شهيد رجايى شيراز بسترى هستند.
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اعتراف سارقان حرفه اى
 به سرقت از 30 خودرو

اعضاى  قرمز:  خط 
باند سارقان حرفه اى 
لوازم داخل خودروها 
با تالش  در مشهد، 
مأمــوران  پيگيــر 
پس  يكى  انتظامى 
دستگير  ديگرى  از 

شدند.
رئيس پليس مشــهد با اعالم اين خبر بــه خبرنگار ما 
گفت: اين سارقان تاكنون به ارتكاب 30 فقره سرقت در 

خيابان هاى خلوت شهر اعتراف كرده اند.
وى در تشريح چگونگى شناسايى و دستگيرى اعضاى اين 
باند اظهار داشت: در پى وقوع سرقت هاى سريالى قطعات 
و وسايل داخل خودروهاى پارك شده در محدوده خيابان 
عبادى مشهد، تحقيقات گســترده اى از سوى مأموران 
دايره آگاهى كالنترى شهيد هاشمى نژاد براى دستگيرى 

عامالن اين سرقت ها آغاز شد.
سرهنگ محمد بوستانى افزود: مأموران در اين تحقيقات 
با بررسى دقيق محل هاى سرقت و اظهارات مالباختگان 
و نيز با استفاده از آثار به جاى مانده در صحنه هاى جرم 
به سرنخ هايى دست يافتند كه منجر به چهره زنى يكى از 

سارقان شد.
در بررسى ســوابق اين متهم مشخص شد كه او سارقى 
حرفه اى و سركرده باند سارقان لوازم داخل خودرو است. 
به همين جهــت كارآگاهان با ردزنى هاى نامحســوس 
متهم اصلــى اين پرونده را در حالى كه به همراه يكى از 
همدستانش قصد دستبرد به يك خودروى سوارى پرايد 
داشت، دستگير كردند، اما همدست ديگر او به وسيله يك 

خودروى پرايد 111 از محل گريخت.
رئيس پليس مشهد تصريح كرد: متهم دستگير شده پس 
از انتقــال به كالنترى و بازجويى هاى اوليه ضمن معرفى 
همدســت فرارى خود، به ارتكاب 12 فقره سرقت لوازم 
داخل خودروهاى سوارى اعتراف كرد و گفت كه شيشه 
خودروهاى بدون دزدگير را شكســته و اقدام به سرقت 

وسايل و قطعات داخل آن مى كرده اند.
به گفته ســرهنگ بوستانى در ادامه اين تحقيقات، يكى 
ديگر از اعضاى باند كه پسر صاحبخانه متهم اصلى بود، 
نيز دستگير شد و آنها در اعترافات جديد خود در مجموع 

30 فقره سرقت را به گردن گرفتند.
وى با بيان اينكه تالش هاى پليســى براى دستگيرى دو 
عضو ديگر اين باند و كشف اقدام هاى مجرمانه اين سارقان 
حرفه اى ادامه دارد، گفت: اعضاى اين باند بين ســاعت 
14 تا 15 و در كوچه هاى خلوت شهر مرتكب سرقت از 
خودروهاى بدون تجهيزات بازدارنده مى شدند كه ضرورى 
است شهروندان ضمن اســتفاده از دزدگير و تجهيزات 
بازدارنده از سرقت، از جاگذاشتن لوازم باارزش نظير كيف، 

گوشى تلفن همراه و تبلت در داخل خودرو پرهيز كنند.

خط عبرت
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خط قرمز- سعيد كوشــافر: پيرمرد و پيرزن در كنار 
هم نشســته بودند، هنوز دست و پاى پيرزن مى لرزيد و 
شــوهرش تالش داشت او را دلدارى دهد. آنها مقابل ميز 
افسر آگاهى كاشمر نشسته بودند تا شكايتشان از سارق 

نقابدار را پيگيرى كنند.
پيرمرد كه با لهجه غليظ كاشــمرى سخن مى گفت سر 
حرف را باز كرد و گفت: ما سال هاســت كه ساكن يكى 
از روســتاهاى بخش باال واليت هستيم، تا عمرم كفاف 
مى دهد چنين چيزهايى در منطقه ما نبوده و نيست. آن 
شب مثل هر شب به محض تاريك شدن هوا شام خورديم 
و ساعتى بعد به خواب رفتيم، ساعت نزديك 4 صبح بود 
كه متوجه صداهايى از داخل اتاق ديگر خانه شدم و اول 
همسرم را بيدار كردم و سپس به طرف اتاق حركت كردم.
به محض ورود به اتاق با مردى رو به رو شــدم كه ســر و 
صورتش را بســته بود و با بهم ريختن وسايل خانه دنبال 

چيزى براى سرقت مى گشت. 
اين ســارق نقابدار به محض ديدن مــن به طرفم آمد و 
تهديدم كرد كه اگر ســر و صدا  كنم يا بخواهم در مقابل 
خواسته اش مقاومت كنم برايم گران تمام خواهد شد و من 
و زنم را مورد ضرب و شــتم قرار مى دهد، بناچار سكوت 
كردم و 6 ميليون ريال پول نقدى كه در خانه بود تحويلش 

دادم تا دست از سرمان بردارد و برود.

سرهنگ ابوالقاسم باقرى فرمانده انتظامى كاشمر در اين 
راستا به خبرنگار ما گفت: به محض دريافت اين مطالب از 
سوى مالباخته كه مردى پير بود و خود و همسرش بشدت 
دچار صدمه روحى شده بودند، مأموران وارد عمل شدند 
و با استفاده از سرنخهايى كه در اظهارات پيرمرد و پيرزن 
بود و بررســى محل ارتكاب جرم، ســراغ بانك اطالعات 
مجرمان سابقه دار رفتند و با بررسى هاى گسترده و دقيق 
به نامى رسيدند كه آنها را در رسيدن به شناسايى سارق 

زورگير يارى كرد.

اين اســم كســى نبود جز يكى از اهالى همان روستا كه 
ســوابق دزدى در پرونده اش به چشم مى خورد، مأموران 
در كمتر از 24 ساعت وارد عمل شدند و ضمن شناسايى 

مخفيگاه اين متهم او را دستگير كردند.
به گفته فرمانده انتظامى كاشــمر، متهم كه 39 ساله، 
معتاد به مواد افيونى و داراى 6 فقره سابقه كيفرى است 
در بدو دستگيرى منكر انجام هرگونه سرقتى بود، ولى در 
ادامه بازجويى ها در مقابل پرسش هاى فنى و تخصصى 
مأموران و مواجهه با مالباختگان لب به ســخن گشود و 
به سرقت از خانه پيرمرد و پيرزن روستايى اعتراف كرد، 
او گفت كه پول نياز داشتم و مى دانستم كه اين پيرمرد 
و پيرزن هم مانند بســيارى از روستاييان مقدارى پول 
نقد در خانه دارند. ســر و صورتم را پوشاندم تا آنها من 
را نشناسند و نزديك صبح كه گمان مى كردم خوابشان 
سنگين شده اســت وارد خانه آنها شدم، دنبال پول در 
جاهايى كه به ذهنم مى رسيد گشتم اما برخالف انتظارم 
آنها از خواب بيدار شــدند و كار خراب شــد، بنابراين 
براى اينكه دست خالى بازنگردم آنها را مجبور كردم تا 
خودشــان پول ها را به من بدهند، اما قصد اذيت آن ها 

را نداشتم.
وى همراه هفتمين پرونده اش راهى دادگاه شد تا حكمش 

صادر شود.

نفرين زوج سالخورده روستايى دزد نقابدار  را  گرفتار كرد

اعضاى 
باند سارقان حرفه اى 
لوازم داخل خودروها 
با تالش  در مشهد، 
مأمــوران  پيگيــر 
پس  يكى  انتظامى 
دستگير  ديگرى  از 

خط قرمز: ســردار عليرضا اكبرشاهى رئيس پليس راه آهن 
كشور از دستگيرى يك كالهبردار حرفه اى خبر داد و گفت: 
متهم ســابقه دار است و با جعل عنوان، اقدام به كالهبردارى 

مى كرد.
يكى از مســافران با مراجعه به كالنترى مركز پليس راه آهن 
تهران گفت: فردى با معرفى خود به عنوان پليس اعالم كرده 
است مى تواند برايم بليت ارزان قيمت تهيه كند در پى اين ادعا 
مسافر كارت ملى و مبلغ 100 هزار تومان وجه نقد در اختيار 

وى قرار داده اما از فرد مدعى خبرى نشده است.
پس از مدتى مجدداً فردى با مراجعه به دفتر پليس ســالن 
ايســتگاه راه آهن اعالم كرد به فردى كه خــود را از عوامل 
حراست راه آهن معرفى كرده بود اعتماد كردم و به قصد تهيه 
بليــت راه آهن كارت عابر بانكم به همراه رمز را در اختيارش 
قرار دادم و پس از انتظار در ســالن مســافران متوجه شدم 
مبلغ 4 ميليون و 500 هزار تومان در يك تراكنش از حسابم 
برداشت شده كه با پيگيرى متوجه شدم فردى اقدام به خريد 

با كارت بانكى من كرده است.
 با تشــكيل هر دو پرونده و براى بررسى تخصصى شناسايى 

و دســتگيرى سارق كالهبردار در دستور كار مأموران پليس 
راه آهن كشــور قرار گرفت، مأموران در اولين گام بالفاصله با 
دريافت تصاوير دوربين هاى مداربسته موفق شدند چهره هر 

دو متهم را به دست بياورند. 
با ارائه تصاوير به دســت آمده به شــاكيان مشخص شد هر 
دو نفر يك متهم اســت كه با جعل عنوان و معرفى خود به 
عنوان مأمور پليس ويژه و مأمور حراســت ايستگاه راه آهن 
اقدام به كالهبردارى از مسافران مى كند. بررسى سوابق متهم 

شناســايى شده نشان مى داد، وى از متهمان سابقه دار است 
كه اوايل ســال گذشــته نيز با همين شيوه و شگرد اقدام به 
كالهبردارى كرده و توســط عوامل پليس دســتگير و راهى 

زندان شده است.
با به دســت آمدن اين سرنخ ها بالفاصله عكس و مشخصات 
متهــم در اختيار همه يگان هاى حفاظتى و اطالعاتى پليس 
راه آهــن قرار گرفت و همچنيــن تصاوير متهم به رانندگان 
تاكسى هاى خارج از ايســتگاه نيز ارائه شد، چيزى نگذشته 
بود كه با هوشــيارى و پيش دستى مأموران، متهم شناسايى 

و توسط مأموران دستگير شد.
با دســتگيرى متهم، وى براى انجام تحقيقات فنى و پليسى 
در اختيار مأموران پليس آگاهى قرار گرفت و مشــخص شد 
متهم دســتگير شده در بيمارستان امام خمينى نيز اقدام به 
كالهبردارى هاى متعدد كرده است. همچنين مشخص شد 
متهم در شهرهاى مشهد، تبريز، اردبيل و تهران داراى سوابق 

متعدد كيفرى است. 
تحقيقات از متهم دســتگير شده از ســوى مأموران پليس 

همچنان ادامه دارد.

دستگيرى مأمورنماى راه آهن توسط پليس



هافبک تیم پدیده در گفت و گوی اختصاصی با قدس

محسن یوسفی: روابط  قوی برای ملی پوش شدن  نداشتم
 فوتبال  شروین رمضانی  نوشتن از برخی بازیکنان به 
اندازه حرف کشیدن از آنها سخت است. »محسن یوسفی« 
بازیکنی از نسل مازنی های فوتبالیست کشورمان است که با 
هم دوره هایش ناگهان فوتبال ایران را احاطه کردند. محسن 
یوســفی، محمدرضا خلعتبری، رحمان احمدی، مصطفی 
مهدی زاده، ابوذر رحیمی، یونس گراییلــی و ... با اختالف 
سنی جزئی نسلی دوست داشتنی بودند. نسلی که انصافا به 

حقش هم آنچنان که باید و شاید نرسید.
*آغازی از چمستان

ابتدا در مســابقات مدارس بازی می کــردم، مربی من در 
چمستان علی پور بود، بعد به تیم منتخب چمستان رسیدم 
و زیر نظر علیزاده کار کردم. خیلــی پیگیر نبودم و به اصرار 
دوستانم بود که تست دادم و قبول شدم. انصافا کامران قائمی 
سهم زیادی در پیشرفتم داشت. در ابتدای فوتبالم هافبک 
چپ بودم. همچنین خزر محمودآبــاد زیر نظر علی رنجبر 
مدتی کار کردم اما در نهایت در درخشــان رویان بودم که 
مربیان شموشک مرا دیدند و زیر نظر گرفتند. در نهایت به 

امیدهای شموشک رسیدم و پناهی سرمربی ام بود.
*استارت حرفه ای شدن

در دوران حضور در شموشــک با ناصر ابراهیمی، فرشــاد 
پیوس و اصغر فروتن کار کردم. در فصل اول با ناصر ابراهیمی 
شروع کردیم اما 5، 6 هفته بیشتر در نوشهر نماند. فراموش 
نمی کنم که در بازی نخست، میزبان صباباطری بودیم، نیمه 
اول 2 هیچ از حریف عقب افتادیــم. بین دو نیمه ابراهیمی 
گفت برو تو زمین. در آن بازی یــک پاس گل دادم وجریان 
بازی عوض شد. در نهایت هم اسفندیار محسنی گل مساوی 
را زد و به تیم هفته رسیدم، یکی از روزنامه ها هم مرا پدیده 

لیگ معرفی کرد.
*آبگوشت فروتن

فروتن از نظر فنی فوق العاده خوب بود، حرف هایی که می زد 
انصافا روی هوا نبود. البته در آن ســال شموشک مشکالت 
زیادی داشت و سقوط کرد اما فروتن آنچه که می دانست و 

انجام می داد در فوتبال ایران به کار نمی آمد.
هنوز یک سال دیگر با شموشک قرارداد داشتم که به لیگ 

یک سقوط کردیم. 
*مذاکره با پرسپولیس

اکثر تیم های لیــگ برتری به من پیشــنهاد دادند و حتی 
پیشــنهاد خیلی خوبی از پرسپولیس داشــتم. انصاریفرد 
صحبت های الزمه را با من انجــام داد و قیمت خیلی خوبی 
هم پیشنهاد داد اما واقعیت این بود که از بچگی حس بهتری 
به استقالل داشتم. بین خانواده و فامیل همه عموهایم به جز 
یکی پرسپولیسی هستند و فقط من و یکی از آنها استقاللی 
بودیم و از کودکی کری داشتیم. خالصه همه اینها در کنار 

هم رقم خورد تا استقاللی و شاگرد مرفاوی شوم.
*زنده یاد درویش

فوتبال مازندران بعد از مهندس درویش نابود شد. مدرسه 
فوتبال خوب، تیم هــای پایه عالی داشــت. اکبر میثاقیان 
با درویش همــکاری کرد و تیم را به لیــگ برتر آورد. حتی 
خوابگاه برای امیدها هم داشــت اما متاسفانه با فوت ایشان 

همه چیز نابود شد.
*اولین بارها در آزادی

اولین باری که به آزادی رفتم مربوط به دیدار ایران و سوریه 
بود که با تیم ملی امید راهی استادیوم آزادی شدیم و اولین 
باری که در اســتادیوم آزادی بازی کردم بازی اســتقالل و 
شموشک بود که اتفاقا سه تا خوردیم. آنقدر برایم این فضا 
غریب بود که حتی نمی دانستم باید از چپ به رختکن برویم 
یا از راست. داور سوت را که زد منتظر ماندم ببینم بقیه کجا 

می روند و پشت سرشان راهی شدم.
*آغازی دوباره با لباس آبی

سال نخست مرفاوی در استقالل بود که به این تیم پیوستم. 

از اوت دستی های علیزاده اتفاقا آن سال استفاده خوبی هم 
کردیم و امتیازات زیادی هم جمع کردیم. از شانس بدی که 
داشتم، یک هفته به شروع لیگ مصدوم شدم و 4، 5 هفته اول 
لیگ را از دست دادم. اما باز هم با لطف و اعتمادی که مرفاوی 
به من داشت به میدان رفتم و در نهایت در کنار میثم بائو یکی 
از بهترین های استقالل از نگاه هواداران شدم. با میثم بائو و 
محمود فکری شمالی های استقالل در آن سال بودیم و رابطه 

خوبی با هم داشتیم.
*شکست در نخستین دربی

آن سال تا قبل از دربی رفت که 2-1 باختیم، شرایط خیلی 

خوبی داشتیم. رحمتی در آن دیدار فکر کرد توپ اوت شده و 
رفت توپ را بیاورد، اما معدنچی و نیکبخت زود شروع کردند 
و توپ به سمت دروازه آمد و مهدی ســر خورد و توپ وارد 
دروازه شد. متاسفانه دو سه روز قبل از دربی هم مریض شدم 

و به آنفلوآنزا گرفتار شدم. بازی خوبی نکردم.
*توطئه قلعه نویی؟

در خصوص اینکه می گویند قلعه نویی به بازیکنان زنگ زد تا 
برای مرفاوی بازی نکنند اصال چنین چیزی صحت نداشت. 
شخصیت امیر قلعه نویی اجازه نمی دهد چنین اتفاقی بیفتد و 
من تابه حال چنین چیزی ندیدم.مرفاوی لیاقت این را داشت 
که حداقل یک جام بگیرد اما بدشانس بودیم. بازی با سایپا 
اگر می بردیم قهرمان بودیم اما محسن خلیلی به آن شکل 

بازی را برای سایپا درآورد و قهرمان شدند.
*ناصرخان حجازی

دوران ناصــر حجــازی هرچنــد کوتاه بــود، امــا دوران 
شــگفت انگیزی بود. در دوره حجازی، کل زمین تمرین پر 
می شد و حداقل 5- 6 هزار هوادار به زمین تمرین می آمدند. 
بازی نخست هم در آزادی 100 هزار نفر آمدند و استقالل 
اهواز را 3 بر 2 شکست دادیم اما در ادامه کار خراب شد. آن 
سال تیم فوق العاده ای بودیم اما وقتی نتیجه نگیرید شایعات 
آغاز می شود. حرف ها و شایعات ریز و درشت رقم می خورد 

اما بازیکنی کم فروشی نکرد. 
* خدمت در قم

بعد از قهرمانی حذفی با قلعه نویی من سرباز شدم و با فیروز 
کریمی به صبای قم رفتم. نسل خوبی هم بودیم و در نهایت 

چهارم شدیم. جام باشگاه های آســیا هم حضور داشتیم و 
تیمی بودیم که جز من، محمد نوری، امیرحسین فشنگچی، 
غالمرضا رضایی و ... هم بودند. خیلی تیم خوبی بودیم. فصل 
بعد صبا کارت پایــان خدمتم را نمی داد و اصرار داشــتند 
که یک نیم فصل دیگر بازی کنم. من هــم گفتم کال بازی 
نمی کنم، ســرمربی وقت صبای قم ضیایی بود و در نهایت 

نیم فصل دوم دوباره به استقالل برگشتم.
*داستان دوپینگ در دربی

در دربی ها هم بردیم و هم باختیم. از 4 برد پرویز مظلومی 
در دربی ها در دو دربی حضور داشتم. در خصوص دربی 3 بر 

صفر مظلومی و اســتیلی، اگر کل تیم استقالل »جک تری 
دی« مصــرف کرده بودند چرا هیچکــس حرفی نزد؟ مگر 
ممکن اســت که کل تیم دوپینگ کند و کسی کاری با آن 

نداشته باشد.
*کم فروشی مقابل زاید؟

در این 5 سال حضورم در استقالل، تلخ ترین خاطره ام همان 
تجربه نخستم در دربی بود. اصال از خودم راضی نبودم و در 
نهایت 2-1 باختیم. بهترین خاطره ام هم به آن 20 دقیقه ای 
برمی گردد که در دربی دوران مظلومی و استیلی وارد زمین 
شدم و برای مجتبی پاس انداختم که به آرش داد و گل دوم 
را زدیم. دربی رفت که 2-0 هم بردیم. در کل در اســتقالل 
2 قهرمانی حذفی آوردم و به قهرمانی لیگ نرســیدم.دربی 
معروف ایمون زاید را هم در زمین بــودم. اما اینکه بگویند 
بازیکنی کم گذاشــته، اصال و ابدا چنین موضوعی را قبول 
ندارم. مربی اگر چنین حرفــی زد، یعنی می خواهد ضعف 

خود را بپوشاند.
*ایستگاه پدیده

یک نیم فصل در ســایپا و یک نیم فصل در نفت و سرانجام 
ملوان. ملوان انتخاب خیلی خوبی بود. با دراگان اسکوچیچ 
دوران خیلی خوبی بود. در صبا شــاگرد مهاجری بودم و از 
وی شــناخت داشــتم. برای همین بعد از ملوان وقتی رضا 
مهاجری تماس گرفت به پدیده آمدم. بزرگترین اشتباهم 

رفتن به سایپا بود. 
فکر می کنم انتخاب پدیده یکــی از بهترین کارهای ممکن 
بود، مهاجری با آزادی عملی که در این 2 ســال به من داده 

سبب شده تا بتوانم به بهترین شکل ممکن در خدمت تیم 
باشم و بازی ام دیده شود. امیدوارم بتوانیم با شرایطی فراهم 
و مناسب به این همکاری ادامه دهیم زیرا با این مربی بااخالق 

بسیار راحتم.
*دوران تلخ ملی

با  پرویز مظلومی دوره ای به تیم ملی دعوت شدم و در اردن 
قهرمان غرب آسیا شــدیم. بازی اول بازی کردم و بعد از آن 
دوباره مصدوم شدم و نتوانستم ادامه دهم. اتفاقا آن سال امیر 
قلعه نویی سرمربی تیم ملی اصلی بود، به من گفته بودند که 
برو تیم ملی ب و غرب آسیا را بازی کن، خوب باش که دعوتت 

کنیم به تیم ملی الف. البته که با بدشانسی مصدوم شدم و 
پرونده بسته شد.

* داستان 20 نفر
تیم ملی لیســتی 20 نفــره دارد کــه شــامل لژیونرها و 
ستاره هاســت. ادعای ســتاره بودن ندارم اما فکر می کنم 
می شــد بین نفرات بعد از این 20 نفر باشم. شاید به خاطر 
ضعفم در روابط عمومی بوده باشــد چون فهرست تیم ملی 
بعد از آن 20 نفر دیگر به اطرافیان و کمک های ســرمربی 

برمی گردد.
*نمره  ای به اندازه شماره پیراهن

از 20 اگر بخواهم به خودم نمره دهم، شماره پیراهنم سیزده 
را انتخاب می کنــم. چند نمره به خاطــر مصدومیت هایم 
کم کردم، چند نمره هم به خاطر شــاید اشتباهاتی که در 
بازه های زمانی بین دو فصل داشــتم. باید زحمت بیشتری 
می کشیدم. می شد به جای یک ماه، 5 روز استراحت کرد. 
االن این کارها را می  کنم اما کاش دوران جوانی هم اینطوری 
تمرین می کردم. اگر به گذشــته برگردم، وقتی مصدومم 
ساعت 2 نمی خوابم. زودتر می خوابم که بتوانم فردا2 نوبت 

تمرین کنم.
*خداحافظی محسن یوسفی

فکر می کنم راحت دو سه ســال دیگر هم می توانم بازی 
کنم. اگر شلخته زندگی کنی شاید تا 30 سالگی خودش 
را نشان ندهد اما شــک نکنید بازیکنی که می تواند چند 
ســال پس از ســی هم بازی کند، یعنی زندگی سالم و 

منظمی دارد.

رضاییان درفهرست ورودی کلوب بروژ
تسنیم:  رامین رضاییان پس از جدایی اش از تیم پرسپولیس قصد 
دارد فوتبال خود را در اروپا ادامه دهد. در حالی که گفته می شــود 
لیگ بلژیک یا لیگ هلند مقصد بعدی بازیکن ملی پوش کشــورمان 
است، سایت »voetbalbelgie.be« بلژیک در گزارشی خبر داد 
مقصد بعدی رضاییان لیگ دسته اول بلژیک خواهد بود.این سایت در 
گزارشی، ورودی و خروجی تیم های بلژیکی برای  فصل  2017-18 
را مورد بررسی قرار داده است که نام رامین رضاییان که اخیراً با توافق 
از باشگاه پرسپولیس جدا شد در لیست ورودی تیم کلوب بروژ بلژیک 
قرار دارد. کلوب بروژ فصل گذشته قهرمان ژوپیلر لیگ بلژیک یا همان 
باالترین سطح فوتبال این کشور شد و چهاردهمین قهرمانی خود را 

جشن گرفت.

شکایت گل گهر در فیفا 
تسنیم:رضا فتح آبادی مدیر اجرایی گل گهر سیرجان اظهارداشت:  
شب قبل از بازی سپیدرود و نساجی اعالم می کنند علیرضا فغانی به 
دلیل مصدومیت نمی تواند به رشت برود و داور بازی را عوض می کنند. 
این ها همه شک و شبهه ایجاد می کند. تیم ما شب قبل از بازی باخت. 
همه بازیکنان تا فهمیدند داور بازی سپیدرود تغییر کرده گفتند همه 
چیز تمام شد. ما شکایت کردیم، شــما رسیدگی کنید و جواب ما را 
بدهید که آیا این تخلف انجام شــده یا خیر. هیچ تصمیمی نگرفتند 
و اصاًل رســیدگی نکردند. ما هم از طریق مقامات باال شکایت مان را 
پیگیری خواهیم کرد. قدرت این را نداریم تا پیگیر شویم اما در این 
پرونده با قدرت پیش خواهیم رفت و تا فیفا شکایت مان را جلو خواهیم 

برد تا معلوم شود ما اشتباه می کنیم یا قانون گذاران.

با شکست نیجریه صورت گرفت
جدال ملی پوشان ساحلی با سوئیس 

در یک چهارم نهایی
ورزش: تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان با پیروزی مقابل نیجریه 
در رتبه دوم جدول گروه B رقابت های جام جهانی 2017 باهاما قرار 
گرفت تا به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها صعود کند.با توجه به 
صعود سوئیس به عنوان تیم نخست گروه A تیم ملی فوتبال ساحلی 
کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف این تیم خواهد رفت، 

دیداری که ساعت سه بامداد روز جمعه برگزار خواهد شد. 

رده بندی ماهیانه تیم های ملی جهان
ایران در جایگاه اول آسیا و 

بیست وهشتم جهان
ورزش: در حالی که فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( پنجشــنبه 
4 ِمی )14 اردیبهشت( قرار اســت رده بندی ماهیانه تیم های ملی 
جهان را اعالم کند، سایت »football-rankings.info« طبق 
فرمول های موجود اقدام به پیش بینــی جایگاه  تیم های ملی جهان 
کرد که بر این اساس تیم ملی کشــورمان با 820 امتیاز همچنان در 
رده بیست وهشتم جهان و اول آسیا است و تغییری در جایگاهش به 
وجود نمی آید. تیم تحت هدایت کارلوس کی روش همچنان در این 
رده بندی باالتر از تیم هایی همچون هلند، کامرون، سوئد، اوکراین، 

پاراگوئه و نیجریه قرار دارد.
 

پاداش ویژه برای شکست شاگردان برانکو
ورزش سه: مسئوالن سیاه جامگان پاداش ویژه ای برای بازیکنان و 
کادرفنی این تیم برای پیروزی برابر پرسپولیس در نظر گرفته اند و 
قرار است در صورت پیروزی به هر بازیکن و کادرفنی دو سکه پاداش 
دهند.این پاداش پیروزی برابر پرسپولیس است و در صورتی که نتایج 
دیگر تیم ها نیز منتهی به بقای نماینده مشــهد شــود، آنها پاداش 

دیگری نیز به حکم بقا به اعضای این تیم خواهند داد.

پیروانی: کسی که تبانی می کند بهتر 
است بمیرد

تسنیم: ســرمربی فجرسپاسی شــیراز در واکنش به  ورود کمیته 
اخالق به نتایج هفته آخر لیگ دسته اول، گفت: کمیته اخالق وارد 
نشود کمیته دنیا وارد شود؟! ما تیم خیبر را در خرم آباد شکست دادیم. 
کمیته اخالق ورود کند و پدر تیمی که تبانی و دســت به یکی کرده 
است را دربیاورد. یکی از تماشــاگران فجر چند روز قبل به من گفت 
با پاشــازاده تماس بگیریم اما من گفتم اگر 50 گل هم از آلومینیوم 
بخوریم به پاشــازاده زنگ نخواهم زد. »بمیرم ز نام و نمانم ز ننگ«.

غالمحسین پیروانی ادامه داد: کسی که تبانی می کند مسلمان نیست 
و اگر بمیرد بهتر از آن است که زنده باشد.

خداحافظی رسمی برهانی با پیراهن 
استقالل در دیدار سپاهان

مهر: باشــگاه اســتقالل در نظر دارد همانطور که در جریان دیدار 
استقالل و صبا مراسم باشکوهی برای رضا عنایتی، بهترین گلزن همه 
ادوار لیگ برتر برگزار کرد تا او به شکل نمادین با پیراهن این تیم و در 
حضور هواداران با دنیای بازیگری خداحافظی کند، مراسمی مشابه 

هم برای آرش برهانی در بازی با سپاهان برگزار کند. 

کامرانی فر در فکر خداحافظی
ورزش: گفته می شــود کامرانی فر در دو روز اخیر در دفتر کار خود 
حاضر نشده. البته این نمی تواند بی ارتباط با فوت شوهر خواهر او باشد 
اما به نظر می رســد کامرافی فر از دخالت های مدیران باالدستی در 
چیدمان داوری گله مند است و قصد دارد به دلیل نداشتن استقالل 

در چینش داوری از سمت خود استعفاء دهد. 

بهادری: امکانات عراِق جنگ زده در 
فوتسال از ما بهتر است

ورزش: ملی پوش فوتسال کشورمان درباره انتخاب نفت عراق گفت: در 
مشهد مدام می پرسند که آیا تیم بهتری در آسیا نیست که به عراق می 
روی. باید بگویم نفت عراق دو سال پیش به عنوان چهارم آسیا رسید و 
سال گذشته هم نایب قهرمان شد. کاری ندارم کشور عراق جنگ زده 
است ولی نفت جزو 4 تیم برتر آسیا است.قدرت بهادری تاکید کرد: 
دروغ چرا؛ ما از تیم نفت پول خوبی هم می گیریم. شاید پولی که برای 
یک ماه و نیم می گیریم به اندازه یک فصل فوتسال ایران باشد. در واقع 
هم از نظر فنی انتخاب خوبی است و هم از نظر مالی. باور کنید امکانات 

فوتسال عراِق جنگ زده از امکانات فوتسال ایران باالتر است. 

ضد حمله

مهاجری مانع اعتصاب در پدیده شد
ورزش: اعتصاب از باشگاه پرپسولیس به باشگاه پدیده رسید.بعد از آنکه سرخپوشان پایتخت 
به دلیل عدم دریافت مطالباتشان قید تمرین کردن را زدند، در مشهد هم پدیده ای ها پس 
از ماه ها دندان گذاشتن بر جگر به سیم آخر زدند و عصر دوشنبه اعالم کردند تا مطالباتشان 
را نگیرند تمرین نخواهند کرد. شنیده می شود بازیکنان وفادار این باشگاه تا االن فقط 49 
درصد از قراردادشان را گرفته اند و البته بر اساس سیاست سکوتی که بر باشگاه حاکم است 
مصاحبه نکرده اند.  آنها روز دوشنبه قصد نداشتند تمرین کنند اما رضا مهاجری که خودش 
هم از اوضاع مالی اش در پدیده راضی نیســت ریش گرو گذاشته و از بازیکنان درخواست 
میکند تا در آخرین بازی لیگ هم حاضر شوند تا بهانه ای دست باشگاه ندهند. آنچه مسلم 
است این که بازیکنان تا امروز برای پدیده ســنگ تمام گذاشته اند و از بی پولی شان هیچ 
نگفته اند. محمدرضا مهاجری سرمربی پدیده مشهد درباره مشکالت مالی باشگاه پدیده 
اظهار کرد: اکنون نمی خواهم درباره مسائل مالی صحبتی کنم تا تمرکز باشگاه به هم نریزد. 
ان شاء اهلل بعد از بازی با ذوب آهن در مورد مشکالت مالی و میزان دریافتی کادرفنی و بازیکن 

صحبت خواهیم کرد.

میثاقیان: کاش دو بازی
 زودتر می آمدم

ورزش: سرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان مشهد گفت: برای ما این بازی ، بازی 
مرگ و زندگی خواهد بود پس به هر قیمتی پرسپولیس را شکست خواهیم داد. 
پرسپولیس این روزها شرایط خوبی دارد اما تیم ما برای ماندن در لیگ این تیم را 
باید شکست دهد و قطعا با حمایت همه مشهدی ها این اتفاق رقم خواهد خورد. 
قطعا مردم مشهد هم این شــرایط را درک خواهند کرد و برای کمک به فوتبال 
مشهد همگی با پیراهن مشکی به ورزشگاه خواهند آمد تا این تیم را شکست دهیم 

و بقا در لیگ برتر را جشن بگیریم.
وی افزود:تیم ما در هفته های اخیر نتایج خوبی گرفته است و قطعا اگر دو بازی 
زودتر به ســیاه جامگان آمده بودم امروز دغدغه ای بابت سقوط نداشتیم ولی با 

کمک خدا و هوادارانمان بقا در لیگ برتر را جشن می گیریم. 14
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    مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال در پاسخ به این سوال که  آیا قرار 
است آدیداس اسپانسر تیم ملی شود، یا پیراهن ها از این شرکت خریداری 

شود، گفت: بحث خریدن وجود ندارد و آدیداس اسپانسر ما می شود.
    با تداوم مصدومیت وحید امیری، او جدال این هفته برابر سیاه 
جامگان را از دســت داد و کادرپزشکی پرسپولیس در تالش برای 

آماده سازی او برای حضور در دیدار الوحده امارات است.
    مهرداد کریمیان مربی تیم فجرسپاسی می گوید که با ماندن تیم کار ما 

تمام شده و حاال مسئوالن باید برای حضور در لیگ برتر برنامه ریزی کنند.
    خانواده هادی نوروزی ضمن تشکر از وزیر ورزش و جوانان از 
تالش های محمد عباس زاده برای به ثمر رساندن 24گل به یاد هادی 
نوروزی و اقدام مرتضی پورعلی گنجی بابت تقدیم مدال قهرمانی 

جام امیر قطربه هانی قدردانی و تشکر کردند.
      ابراهیمی هافبک مصدوم تیم اســتقالل در تمرین دیروز آبی پوشان 
حضور پیدا کرد. تیم فوتبال استقالل دیروز پشــت درهای بسته تمرینات 
خود را پیگیری کرد که مهم ترین نکته کار تاکتیکی حضور امید ابراهیمی 

در کمپ حجازی بود.
      برنامه آماده سازی شاگردان کی روش قبل از  دیدار22 خرداد 
برابرازبکستان مشخص شد و ملی پوشــان برای برپایی اردویی 

تدارکاتی ۵ خرداد راهی کشور اتریش خواهند شد.
     اسپانسر بانکی سرخابی ها که در این فصل هم نامش روی پیراهن دو 
باشگاه حک شده است، به مدیران استقالل و پرسپولیس قول داده است که 

برای فصل بعد 12 میلیارد به 2 باشگاه کمک مالی می کند.
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روزنامه العرب قطر : مجتبی جباری بازیساز تیم االهلی قطر 
و یکی از بازیکنان خارجی باسابقه در رقابت های لیگ ستارگان 
قطر است که در ترکیب این تیم در 4 فصل اخیر خوش درخشید. 
جباری نقش موثر و مهمی در قلب خط میانی تیم االهلی داشت 
اما او در این فصل نتوانســت آن ســطح فنی مورد انتظار را   به 
نمایش بگذارد. جباری در مصاحبه ای بــا روزنامه العرب قطر 
درباره عدم به کار گیری اش در بازی بسیار مهم کاپ قطر برابر 

الخریطیات و دیگر مسائل پاسخ داد. 

* آغاز فصل جباری از کجا بود. کسی که به ذهن متفکر 
تیم االهلی قطر معروف بود؟

در حال سپری کردن یکی عجیب ترین سال های فوتبالم هستم. 
زیرا در آغاز فصل دچار مصدومیت شــدم که طبیعی بود. البته 
سخت کار کردم تا بهترین باشم و غیبت اول فصل را جبران کنم.

* چرا فصل عجیبی برای تو بود؟
فصل عجیبی بود، زیرا سخت کار کردم و تمرینات بسیار زیادی 

را انجام دادم. این کارها به خاطر رسیدن به شرایط ایده آل فنی 
و آمادگی بدنی بود  تا به تیم االهلی با نمایش سطح فنی باالی 
خود کمک کنم اما سرمربی االهلی نگاهی به بازی من نداشت و 

دوباره به سرازیری افتادم. 
* چرا سطح فنی تو با سقوط مواجه شد؟

دلیلش این است که نمی توانســتم به ترکیب االهلی بازگردم . 
سرمربی االهلی ارزش های فنی مرا در تیم  نمی شناخت. یوسف 
آدم در بازی ها روی من حساب نمی کرد و در بسیاری از بازی ها 

نیز به عنوان بازیکن ذخیره مورد استفاده قرار می داد
* آیا می توانی این شرایط را برای ما توضیح دهی؟

من این را صادقانه می گویم که یوســف آدم مرا نابود کرد. من 
سخت کار کردم تا به بهترین شرایط فنی شناخته شده خود در 
لیگ ستارگان قطر بازگردم. زمانی هم که به لحاظ فنی و بدنی 
آمادگی کامل داشتم مرا روی نیمکت نشــاند و نابود کرد. در 
زمان هایی نیز مرا خارج از فهرست 18 نفره تیم االهلی قرار داد. 

* بارها در طول فصل مصدوم شدی، چرا؟

این سطح از مصدومیت در طول حضور 4 ساله ام در تیم االهلی 
رکورد زیادی نبود. مهمترین مسئله برای هر بازیکنی این است 
که پس از پایان دوران مصدومیت خود و در زمان الزم به میدان 
بازگردد اما این اتفاق برای من رخ نداد و روی نیمکت قرار گرفتم.
* اگر یوسف آدم از تو خوشــش نمی آمد چرا خورخه، 
سرمربی جایگزین اسپانیایی هم در بازی امیر کاپ به 

تو میدان نداد؟
این زمان کافی برای من نبود، زیرا احساس سرخوردگی بزرگی 
داشــتم، البته تالش کردم تا بازی کنم اما خورخه من را روی 

نیمکت نشاند.
* و آینده تو در تیم االهلی چگونه خواهد بود؟

پیشنهاد دیگری ندارم. در شرایط فعلی باید به فکر استراحت 
کافی پیش از فکر کــردن به آینده فوتبالم باشــم. معتقدم 
که االهلــی خانه من اســت. چهار فصل بــزرگ را در اینجا 
گذارندم و فرصت خوبی اســت تا از هواداران و مدیر باشگاه 

قدردانی کنم.

عجیب ترین فصل فوتبالم را سپری کردم
جباری: یوسف آدم مرا نابود کرد

ورزشـــی

براي مجتبي جباري به یاد آن مصاحبه تاریخي
بله؛ کي روش »آدم« نبود!

رسول بهروش: از چندي قبل گفته شده بود که در پایان فصل قرارداد مجتبي جباري با 
االهلي قطر تمدید نمي  شود و این بازیکن باید از این باشگاه جدا شود. حاال خود جباري 
در گفتگو با رسانه هاي قطري این موضوع را تایید کرده و به شدت علیه دو سرمربي اخیر 
االهلي و به خصوص نفر اول یعني یوسف آدم موضع گرفته است. شماره هشت پیشین 
استقالل در این مصاحبه مدعي شده یوســف آدم فوتبال او را نابود کرد، چرا که با وجود 

آمادگي، این بازیکن را روي نیمکت مي نشاند.
حقیقتش وقتي مصاحبه پر از گالیه دیروز جبــاري را خواندیم، یاد حرف هاي عجیب و 
غریب آقا مجتبي در شبکه تلویزیوني الکاس قطر افتادیم؛ مصاحبه اي باورنکردني که در 
فاصله دو روز تا رویارویي تیم هاي ملي ایران و قطر در جام ملتهاي آسیا منتشر شد و جو 
بسیار عجیبي در داخل کشــور به وجود آورد. جباري در آن مصاحبه تندترین انتقادات 
را از کي روش کرده و تا آنجایي که مي توانســت قربان صدقه فوتبال قطر رفته بود. او که 
انگار کوچکترین توجهي به شرایط حساس زمان انجام مصاحبه نداشت، کي روش را یک 
مربي ناکام در فوتبال ایران معرفي کرد که حضورش در کشــورمان هیچ سودي نداشته 
و به کاري نیامده است. در نقطه مقابل اما جباري طوري از شرایط قطر تعریف کرده بود 
که انگار این کشور داشت قهرمان جهان مي شــد. البته ما آن بازي را از قطر بردیم. ما که 
چهار ســال پیش عنابي ها را از مقدماتي جام جهاني بیرون کرده بودیم، امسال هم رفت 
و برگشت شکست شــان دادیم و کاري کردیم که بعد از 7بازي با 4امتیاز به کف جدول 
رده بندي بچسبند و خیلي زودتر از همیشه با جام جهاني وداع کنند. درد دل امروزمان اما 
با آقا مجتبی است که البد آن زمان فکر مي کرد تا آخر تاریخ مي تواند خوش و خرم در قطر 
توپ بزند و روي چشم شیوخ جا داشته باشد. حاال دیدي برادر؟ دیدي که همه ستاره ها 

براي این جماعت تاریخ مصرف دارند؟
شاید گناه کي روش از نظر جباري این بود که مثل »یوســف آدم« رفتار نکرد. هرچقدر 
سرمربي پیشین االهلي به ســتاره ایراني تیمش بي اعتنا بود، کارلوس حرمت مجتبي را 
نگه مي داشت و تا زماني که خودش از تیم ملي کنار نکشیده بود، براي او ارزش و احترام 
قائل بود. با این وجود خود شماره هشت خواست که مســیرش را از قطار تیم ملي ایران 
جدا کند. تیم ما بدون او و کساني شــبیه او روز به روز بهتر و جوان تر شد و فوتبال قطر 
هم برخالف آنچه جباري وعده داده بود، همچنان با سرعت تمام به پسرفتش ادامه داد. 

خسته نباشي دالور!

یادداشت



دومين مرد سريع ايران در گفت و گوى اختصاصى با قدس

رضا قاسمى: فدراسيون دووميدانى هيچ هزينه اى براى درمانم نمى دهد
 دووميدانى  رهاحاتمى  عصبانى است و ناراحت. بيشتر 
از اينكه خط خورده، از اين ناراحت است كه طبق آنچه گفته 
شده، با او رفتار نشده است. دومين مرد سريع ايران كه چند 
روز قبل در رقابت هاى دووميدانى جايزه بزرگ آسيا شركت 
كرد اما به خاطر مصدوميت به آخر خط نرســيد و زودتر از 
موعد به ايران برگشت، حاال از فهرســت نفرات اعزامى به 
بازى هاى كشورهاى اسالمى خط خورده و همين موضوع 
ناراحتى اش را در پى دارد. گاليه رضا قاسمى از اين است كه 
چرا قبل از رسيدن نتيجه «ام آر اى» اش درباره او اين تصميم 
گرفته شده است. دونده 100 متر ايران در مسير بازگشت 

به اصفهان است كه چند دقيقه اى با او همكالم مى شويم.
*از تيم اعزامى به بازى هاى كشورهاى اسالمى خط 
خوردى؛ در حالى كه قبال عنوان شده بود جزو نفرات 

اعزامى هستى.
جالب اســت كه من خبر را از روى سايت ها و خبرگزارى ها 
متوجه شــدم.در حالى كه قرار بود ابتدا نتيجه ام آر آى من 
اعالم شود و بعد بر اساس آن تصميم بگيرند. گويا كميته فنى 

عجله داشته و نمى توانسته دو - سه روز صبر كند.
*به نظر از اين اتفاق خيلى نارحت هستى؟

من  قبال هم مدال اين رقابت ها را به دست آورده بودم و اين 
رويداد را تجربه كرده بودم. ناراحتى ام از روشــى است كه 

فدراسيون پيش گرفته است.
*گفته شــده كه دكتر ارديبهشت كه رئيس كميته 
پزشكى فدراسيون هستند، در اين رابطه نظر داده اند.
دكتر ارديبهشــت من را معاينه كردند و من مقابل ايشان 
حركت هايم را بــدون درد انجــام دادم. اما قــرار بود يك 

متخصص نظر بدهند.
 *شما در جايزه بزرگ آســيا به خاطر مصدوميت 
نتوانســتى مســابقه بدهى و همين موضوع حتما 

فدراسيون را مجاب كرده است.
مســابقه جايزه بزرگ براى چنــد روز قبل بــود و تا زمان 
رقابت هاى كشورهاى اسالمى هم حدود 15 روز زمان داريم. 
بنابراين فرصت الزم براى رفع دردهــاى كم به جا مانده را 
داشتم. من روى اين رقابت ها حساب ويژه اى باز كرده بودم. 

سطح رقابت هاى دووميدانى بازى هاى كشورهاى اسالمى 
به خاطر حضور دونده هاى آفريقايى بســيار باالست و اين 
رقابت  پيش از قهرمانى آسيا، مى توانست كمك زيادى به من 
كند. با اين حال اصرار ندارم در صورت مصدوميت بروم. فقط 

مى خواستم نظر كارشناسانه درباره ام بدهند.
*به خاطــر اين دلخورى اســت كه بــه اصفهان 

برمى گردى؟
وقتى فدراســيون هيچ هزينــه اى براى درمانــم پرداخت 
نمى كند، چرا در تهران بمانــم. در اين صورت هزينه اقامت 
و تغذيه هم به هزينه هايم اضافه مى شــود. فدراسيون هنوز 
فاكتورهاى درمانم كــه مربوط به قبــل از المپيك بوده را 
پرداخت نكرده و اميدى ندارم اين فاكتورهاى اخير   نيز نقد 

شود. بنابراين بهتر اســت كارى كنم كه هزينه بيشترى به 
من تحميل نشود.

*اين وضعيت در شرايطى براى شما وجود دارد كه 
نفر اول دوى 100 متر ايران، شرايط اردويى و تمرينى 
متفاوتى دارد. اين وضعيت را نتيجه عملكرد خودتان 
مى دانيد يا تبعيضى كه فدراسيون در رفتارش دارد؟

هر قدر براى حســن تفتيان هزينه كننــد، من ناراحت 
نمى شــوم. اردوى خارجى، مربى خوب خارجى، مسابقه 
خوب بين المللى؛ اينها امكاناتى اســت كــه در اختيار 
تفتيان قــرار داده اند و من مشــكلى ندارم. اما ســؤال 
من اين اســت كه چرا نبايد شــش ماه حقوق مربى من 
پرداخت شود؟ اين سؤال را وقتى از مسئوالن فدراسيون 

مى پرســم، مى گويند مربى ات جوان است. آيا اين دليل 
اســت؟ من درباره خودم صحبت مى كنم و مشكالتى كه 
وجود دارد. در مورد خــودم مى دانم وضعيت اصال خوب 
نيست و فدراسيون رســيدگى كه الزم اســت را انجام 
نمى دهد. بــراى مثــال گفته اند، براى هــر اردو حقوق 
مى دهنــد. االن حدود دو هفتــه از آخريــن اردوى ما 

مى گذرد، چرا هيچ پولى نداده اند؟
*با اين شرايط براى قهرمانى آسيا مى روى؟ 

نمى دانم فدراســيون مى خواهد با نگاه به كدام عملكرد در 
مورد من تصميم بگيرد. من فعال تمريناتم را ادامه مى دهم 
اما نمى دانم معيار انتخابشان چيست. قرار بود ركورد ورودى 

تعيين كنند؛ اما فعال چيزى نگفته اند.

حضور رئيس و دبير فدراسيون 
بسكتبال در مجمع فيبا

مهر: رئيس فدراسيون بســكتبال همراه با دبير خود براى حضور در 
مجمع عمومى فدراســيون جهانى روز چهارشنبه عازم هنگ كنگ 

مى شود.
  مجمع عمومى فدراســيون بين المللى بســكتبال (فيبا) روزهاى 
پنجشــنبه و جمعه آتى (14 و 15 ارديبهشت ماه) به ميزبانى هنگ 
كنگ برگزار مى شود. براى حضور در اين نشست محمود مشحون و 
على توفيق، رئيس و دبير فدراسيون بسكتبال فردا عازم هنگ كنگ 

مى شوند.
 بررسى حضور محجبه بانوان در ميادين بين المللى يكى از مهمترين 

محورهاى نشست فيبا در هنگ كنگ است.

 بازيهاى همبستگى كشورهاى اسالمى؛
ملى پوشان وزنه بردارى به اردوى

 تيم ملى بازگشتند
مهر: اردوى تيم ملى وزنه بردارى كشورمان بالفاصله بعد از بازگشت 
به تهران براى حضور در بازيهاى همبستگى كشورهاى اسالمى آغاز 
شد.   اعضاى تيم ملى وزنه بردارى ايران كه به تازگى عنوان قهرمانى 
آسيا را كســب كرده اند بالفاصله بعد از بازگشت به تهران در كمپ 

تيم هاى ملى بر پا شد.
بر اين اساس سجاد انوشيروانى، سرمربى تيم ملى وزنه بردارى   اسامى 
8 وزنه بردار ملى پوش اعزامى به بازيهاى همبســتگى را نيز به شرح 

زير اعالم كرد:
مجيد عسگرى در دسته 69 كيلوگرم

رضا زارعى در دسته 77 كيلوگرم
محمدزارعى و سيد ايوب موسوى در دسته 94 كيلوگرم
محمدرضا برارى و رضا آقازاده در دسته 105 كيلوگرم

همايون تيمورى و رامين ربيعى در دسته 105+ كيلوگرم

ستاره هاى دو و ميدانى از تيم ملى خط 
خوردند

تسنيم:  فدراسيون دووميدانى اسامى ملى پوشان اعزامى به بازى 
هاى كشورهاى اســالمى را در حالى اعالم كرد كه تغييرات در اين 

ليست نسبت به فهرست روز 31 فروردين صورت گرفته است.
 فدراسيون دووميدانى  فهرســت جديد نفرات اعزامى به بازى هاى 
كشورهاى اسالمى را منتشــر كرد. در اين ليست نسبت به فهرست 
قبلى  تغييراتى صورت گرفته كه مهمترين آنها حذف نفراتى همچون 
رضا قاسمى، مريم طوســى، محمود صميمى و سبحان طاهرخانى 

است.
 اين اتفاق در حالى رخ داد كه اين نفرات خط خورده از حذف نام شان 

بى خبر بودند.  

سيچلو: پيروزى ايران افتخارآميز است
ورزش: ســرمربى تيم ملى واليبال ايران اولين پيروزى اين تيم در 
مسابقات واليبال اميدهاى آســيا را موجب افتخار تيم و مردم ايران 
دانست.  خوان مانوئل ســيچلو  گفت: اولين بازى مسابقات همواره 
سخت ترين بازى ها اســت و اغلب تيم ها آشفته در بازى حضور مى 
يابند. وى افزود: با وجود ســختى بازى همچنان كه قول داده بوديم 
تمامى تالش خود را به كار بستيم و توانستيم بر پاكستان غلبه كنيم 

و پيروزى ايران افتخارآميز است.

وزنه اى را كه حتى در تمرينات هم نزده بودم، 
مهار كردم

برارى:  استرس داشت خفه ام مى كرد
ورزش: دارنده مدال طالى وزنه بردارى آسيا گفت: فكر نمى كردم 
به اين ركوردها برسم اما نمى خواستم مدال طال به وزنه بردار ديگرى 
برسد.  محمدرضا برارى گفت: با توجه به شرايط و ميزان آمادگى كه 
داشتم و تمرينات كمى كه پشت سر گذاشــته بودم از نتيجه راضى 

بودم؛ هر چند كه خودم فكر نمى كردم به اين ركوردها برسم.
 وى ادامه داد: نمى خواستم هيچ كدام از مدال هاى طالى 3 حركت 
از دست ما خارج شود؛ وقتى وزنه بردار كره اى وزنه 220 كيلوگرمى 
را در دوضرب ثبت كرد، در حالى كه من حتى در تمريناتم اين وزنه را 

نزده بودم 221 كيلوگرم را انتخاب كردم.
  تنها 40 روز تمرين داشتم؛ اولين بار بود كه چنين اتفاقى برايم رخ 
مى داد. استرس داشت من را خفه مى كرد. انتظار انتخاب وزنه 175 
كيلوگرمى را براى حركت اول يك ضرب نداشــتم و منتظر 181 يا 
182 كيلوگرم بودم تا با همان حركت اول كار را تمام كنم، اما فكر كنم 

سبكى وزنه و دست كم گرفتن آن تمركزم را به هم ريخت.

جديدترين رده بندى فدراسيون جهانى 
تيراندازى

فارس: الهــه احمدى در جديدترين رده بندى فدراســيون جهانى 
تيراندازى همچنان در رده هفتم قــرار دارد.   جديدترين رده بندى 
فدراســيون جهانى تيراندازى در ماه مى اعالم شد كه الهه احمدى 
در تفنگ بادى 10 متر بدون تغييــر در رده هفتم جهان باقى ماند. 
نجمه خدمتى در اين ماده با يك پله صعود يازدهم است.   در بخش 
مردان نيز حسين باقرى در همين ماده با يك پله سقوط در رده دهم 
قرار گرفت. همچنين در تپانچه 50 متــر، وحيد گل خندان در رده 

12 قرار دارد.

خبر

چهارشنبه 02/13   ليگ قهرمانان اروپا
 موناكو - يوونتوس

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

 انگليس / ليگ برتر
 واتفــورد 0............................................................. 1 ليورپــول

اسپانيا / الليگا
 مــاالگا 4 ............................................................. 2 ســويا

ميز نتايج

ورزش در سيما

15

 رايوال: زالتان به 
ميدان باز خواهد 

گشت
ديلى ميل: مينو رايــوال مدير برنامه هاى 
سرشناس زالتان ابراهيموويچ تاكيد كرد 
اين ستاره سوئدى با اينكه احتماال 9ماه از 

ميادين دور خواهد بود، اما فوتبال را كنار نخواهد گذاشت. رايوال مى گويد: عمل جراحى 
زانوى زالتان با موفقيت انجام گرفــت و بايد اطالع دهم كه شــدت اين مصدوميت به 
قدرى نبوده كه وى فوتبال را به خاطر آن كنار بگــذارد و پس از رفع آن دوباره به ميدان 
باز خواهد گشت. اين عمل جراحى توسط متخصصين UPMC، بيمارستانى واقع در 
پيتزبرگ در اياالت متحده به انجام رسيده و زالتان براى مدتى در اين بيمارستان تحت 

مراقبت خواهد بود.

ژاوى: مسى مسئول 
به چشم نيامدن 

رونالدو است
آبوال تيوى: كاپيتان ســابق بارسلونا 
تاكيد كرد اگر بازيكنى مانند مســى 
در زمان رونالدو وجود نداشت، ستاره 

پرتغالى اعتبار بسيار بيشترى حتى نســبت به موفقيت هاى گذشته به دست 
مى آورد. ژاوى معتقد اســت: كريســتيانو رونالدو يك گلزن مــادرزاد و يك 
فوتباليست فوق العاده است. فقط يك مشكل وجود دارد و آن هم مسى است كه 
به نظر من بهترين بازيكن تاريخ است. او تنها مشكلى است كه كريستيانو رونالدو 
دارد. البته رونالدو نيز بيكار ننشسته و با گل هاى خود و بازى هاى فوق العاده اش، 

ُمهر خود را بر اين دوران از فوتبال ثبت كرده است.

اوون: خريد گريزمان 
براى رشفورد گران 

تمام خواهد شد
گل: از منچســتريونايتد به عنوان مقصد 
احتمالــى مهاجم گلزن اتلتيكــو نام برده 
مى شود اما ستاره سال هاى گذشته انگليس 

كه سابقه بازى براى شياطين سرخ را نيز در كارنامه دارد، تاكيد مى كند كه اين خريدى 
مناسب براى آينده پديده 19ساله يونايتد نخواهد بود. مايكل اوون معتقد است: گريزمان 
بازيكن با استعدادى است اما چيزى كه يونايتد بايد براى خريد او در نظر بگيرد آن است 
كه چرا 80ميليون پوند بــراى خريد او هزينه كند در حالى كه ماركوس رشــفورد را در 
اختيار دارند؟ رشــفورد، زالتان را جلوتر از خود مى ديد و اكنون با كنار رفتن زالتان همه 
چيز براى او عالى پيش مى رود. اما اگر دوباره يك بازيكن ديگر براى قرار گرفتن در مقابل 
رشفورد خريدارى شود، پيام خوبى به او نمى فرستد. رشفورد بايد تبديل به مهاجم اصلى 

يونايتد بشود.

دور رفت نيمه نهايى ليگ قهرمانان در «مونت كارلو»

ماجراجويى «موناكو» و اقتدار  يووه
دالرام عظيمى: يوونتوس در صورت قرار گرفتن 
مقابل رئال و اتلتيكو مادريد مى توانست از شانس 
50 درصدى خود براى صعــود به فينال كارديف 
مطمئن باشــد ولى آلگرى مى داند كه با حريفى 
همچون موناكو دراين مرحله هر نتيجه اى ممكن 
است در پايان دو بازى رفت و برگشت رقم خورد. 
يوونتوس تنها تيمى اســت كه در اروپا همچنان 
در كورس رقابت براى كسب هرسه جام مهم اين 
فصل قرار دارد و ژارديم و موناكو بعد از تحمل باخت 
سنگين برابر پارى ســن ژرمن با بازيكنان ذخيره 
در جام حذفى فرانسه، با اين رويا هم خداحافظى 
كرده انــد. موناكو تيم جوانى اســت كه در زمين 
دوندگى زيادى دارد و يــووه تيم پخته و جاافتاده 
اى است كه خيلى خوب مى داند چگونه شرايط و 
بازى را كنترل  كند. تيمى كه حاال با شكست رم 
در دربى ، ششمين قهرمانى پياپى در ليگ ايتاليا 
را درچنگ خود مى بيند و بــراى همين در هفته 
هاى اخير اغلب به بازيكنــان كليدى اش در برابر 
حريفان خود در ليگ اســتراحت داده است. اگر 

بانوى پير، پورتو و سپس بارســا را براى عبور در 
نيمه نهايــى از چمپيونزليگ حذف كرده، موناكو 
هم منچسترسيتى گوارديوال و بوروسيا دورتموند 
را پيش از نبرد امشب كنار زده است. همين نتايج 
نشان مى دهد كه سطح فوتبال فرانسه را نمى توان 

در رقابت هاى اروپايى دستكم گرفت. 
دربازى امشــب در مونت كارلو، ماركيزيو به جاى 
خديرا كه محروم است در تركيب بينكونرى قرار 
مى گيــرد. خط دفاعى همچون هميشــه قدرت 
اصلى تيم آلگرى برابر خط حمله هجومى موناكو 
خواهد بــود. امباپه هجده ســاله نقطه قوت خط 
حمله فرانسوى هاست. اما برناردو سيلوا، اللمار، 
باكايوكو، مندى و رادامل فالكائو هم كه به دوران 
گلزنى بازگشته را نمى توان ناديده گرفت. يووه بعد 
از تســاوى اخير در برابر آتاالنتا در ليگ ، مى داند 
كه در مونت كارلو جايى بــراى خطا وجود ندارد. 
تجربه و قاطعيت يووه در اين فصل از رقابت هاى 
چمپيونزليگ ثابت كرده كه تيم الگرى از خيلى 

جهات مقتدرترين تيم فعلى اين رقابتهاست. 

تيم آلگرى در 531 دقيقه اخير در چمپيونزليگ 
گلى دريافت نكرده كه چنين دستاوردى در اين 
دوره از رقابت  ها  ركورد خاصى محسوب مى شود. 
خط دفاعى يووه به منظــور بهبود اين ركورد بايد 
امباپه و المار كه چهار پاس گل سرنوشــت ساز 
از مرحله يك هشــتم نهايى به ايــن طرف به هم 
تيمى هايش داده را مهار كنــد. موناكو بر خالف 
يووه از خط دفاعى مقتدرى برخوردار نيست و 16 
گل دراين دوره دريافت كرده است. آمارى كه در 
مورد يووه با تنها دو گل خورده، براى ژارديم نگران 
كننده هستند. ايگواين مهاجم آرژانتينى يووه كه 
هر دو بازى رفت و برگشت مقابل پورتو و بارسلونا 
نتوانسته دروازه حريفان را بگشايد، اميدوار است 
در ورزشگاه اســتاد لوئى دوم به حرفه اصلى اش 
بازگردد. ال پپيتا تاكنون نتوانسته درچمپيونزليگ 
جام قهرمانى را باالى سر ببرد و در چهار بار حضور 
دراين رقابتها يك بار در مرحله يك هشتم نهايى 
و ســه بار در نيمه نهايى با جام خداحافظى كرده 

است.

كارخانه: 
در غياب ستاره ها 

استارت زديم 
ورزش: سرمربى تيم بانك سرمايه از آغاز تمرينات اين تيم جهت 

حضور در رقابت هاى جام باشگاه هاى آسيا خبر داد.  مصطفى كارخانه 
گفت: هماهنگى هاى الزم با ژيگالدو پاســور لهستانى تيم انجام شده است 

وى قرار است اواخر ارديبهشت ماه در تمرينات حاضر شود تا با آمادگى كامل 
تيم را در رقابت هاى قهرمانى جام باشگاه هاى آسيا همراهى كند.  وى يادآور 
شد: طبق توافقى كه با مسئوالن فدراسيون داشتيم، اگر تيم ملى به مرحله 
دوم رقابت هاى ليگ جهانى راه پيدا نكند به طور حتم ملى پوشان به تيم 

بانك خواهند آمد اما در صورت صعود به دور دوم اين پيكارها از آن جا 
كه منافع ملى بر منافع باشگاهى اولويت دارد، بدون استفاده از 

بازيكنان ستاره و ملى پوش در رقابت هاى جام باشگاه 
هاى جهان حاضر خواهيم شد.

سرمربى 
سابق تيم ملى 

تكواندو:از گرجستان پيشنهاد 
دارم

 فارس:  سرمربى سابق تيم ملى تكواندو گفت: تيم ملى براى دفاع از عنوان قهرمانى 
در كره خيلى بيشتر از اين بايد تالش كند.  بيژن مقانلو   گفت : هدف فقط رفتن نيست، 

به هر حال اگر قرار است با يك كشور براى هدايت تيم ملى تكواندوى آنها به توافق برسم 
بايد مؤثر باشم. با فدراسيون گرجستان صحبت كردم، مبالغى را پيشنهاد دادند كه مد نظر 
من نبود، به هر حال ظرفيت تكواندوى آنها خيلى زياد نيست و شرايط خاصى دارند. فعًال 
در حال مذاكره هستيم و به غير از گرجستان پيشنهادهاى ديگرى از چند كشور دارم 

اما نمى توانم تا نهايى شدن آن نام كشورها را رسانه اى كنم.  وى گفت : هميشه 
دفاع از عنوان قهرمانى دشوار است، ناگفته نماند هميشه كار تكواندوى ايران 

در رويدادهاى جهانى سخت بوده است به هر حال ذات ورزش همين 
سختى ها است، من معتقدم كه اگر مى خواهيم قهرمان 

شويم خيلى بيشتر از اين بايد زحمت بكشيم.

واكنش  
سرمربى تيم ملى

 وزنه بردارى به انتقادات
ايسنا: سرمربى تيم ملى وزنه بردارى گفت: هيچ مربى ريسك نمى 

كند كه با چنين تيمى براى كسب عنوان قهرمانى به مسابقات آسيايى 
برود.   سجاد انوشيروانى  گفت: هدفى كه ما بعد از المپيك داشتيم جوانگرايى 
و اضافه كردن نفرات جديد به بدنه تيم ملى بود و نگاه مان به آينده اســت تا 
اين نفرات بتوانند چندين سال نياز تيم ملى بزرگساالن را رفع كنند. به دليل 
مشكالتى كه قبل از اعزام به مسابقات قهرمانى آسيا پيش آمد تاكتيك ما دچار 
تغييرات شد.    وى گفت: ما فقط صحبت و نقد افرادى را قبول مى كنيم كه 
داراى كارنامه هستند. متاسفانه برخى از افراد كه اصال صالحيت صحبت 

در مورد وزنه بردارى را ندارند، به عنوان كارشناس اظهار نظر مى 
كنند. ما قدم اول را محكم برداشتيم و برنامه ما جامع است. 

اگر حمايت شــود مى خواهيم كه وزنه بردارى از 
لحاظ كمى و كيفى رشد داشته باشد.
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توئيتر باشگاه منچســتر يونايتد به مناسبت تولد 
42سالگى ديويد بكام ستاره سابق شياطين سرخ و 
يكى از محبوبترين شخصيت هاى ورزشى جهان، با 
انتشار عكسى از سال هاى ابتداى حضور او در پيراهن 

يونايتد، تولدش را تبريك گفته است.

اشكان دژاگه در اينســتاگرام خود به مناسبت تولد 
عليرضا حقيقــى كه در جام جهانــى 2014 در كنار 
يكديگر به ميدان رفتند، به او تبريك گفته و برايش 

آرزوى موفقيت كرده است.

امره جان هافبك آلمانى تيم ليورپول بعد از به ثمر رساندن 
يك گل با ضربه برگردان فوق العاده بــه واتفورد، كه نامزد 
زيباترين گل فصل نيز خواهد بود، با انتشــار عكسى از اين 
صحنه در اينســتاگرامش، با تواضع تنها از كمك به كسب 

3امتياز براى تيمش ابراز خوشحالى كرد.

 على كريمى به مناسبت روز معلم، اينستاگرامش را به 
روز كرده و مى گويد «انسان دو نوع معلم دارد: آموزگار 
و روزگار؛ هرچه با شيرينى از اولى نياموزى، دومى با 

تلخى به تو مى آموزد.



 طبيعت/ عباســعلى سپاهى 
يونســى  در چند روز گذشــته، 
خبر تولــد دو جوجه عقاب طاليى 
در مركز نگهدارى حيــات وحش پارك چمران 
كــرج كه براى اولين بار در ايران اتفاق افتاد جزو 
خبرهاى خوب حوزه محيط زيست بود. تولد اين 
دو جوجه عقاب بهانه اى شــد تا ســراغ شيردل 
نوري، مدير اين مركز برويم. وى فردى است كه 
از كودكى و در محيط خانواده به خاطر نگهدارى 
انواع حيوانات از طرف خانواده، با حيوانات انس و 

الفت داشته است .

  براى شروع بفرماييد وضعيت جمعيت 
عقاب طاليى در كشورمان چگونه است؟

 هر چند در مناطقى از دنيا اين جمعيت كم شده، 
اما به طور كلى جمعيت عقاب طاليى در دنيا به 
نسبت خوب است و درباره ايران هم وضع همين 
گونه است. البته اين گونه هم مانند بقيه گونه هاى 
وحشــى كشور تحت حفاظت ســازمان محيط 

زيست مى باشد.

  از نظر برخى افراد، وقتى ســراغ تكثير 
گونه هاى جانورى در اسارت مى رويم، نشان 
از اين دارد كه جمعيت گونه كم شده است. 
آيا تكثير در اسارت نمى تواند داليل ديگرى 

هم داشته باشد؟
 حتماً همين طور است و مى تواند دليلى غير از 
كم شدن جمعيت يك گونه داشته باشد. برخى 
از ايــن تكثيرها به خاطرانجــام برخى كارهاى 
تحقيقاتى و آموزشى انجام مى شود از طرفى وقتى 
گونه اى در اسارت تكثير مى شود، باعث مى شود 
صيد آن گونه براى قاچاق كمتر بشود، اما براى ما 
به اين ترتيب نيست كه خواسته باشيم با تولد و 
تكثير در اسارت جمعيت يك گونه را احيا كنيم.

  به بحث قاچاق پرندگان شكارى اشاره 
پرندگان  بين  كرديد. عقاب طاليى هم در 

قاچاق بوده يا خارج از اين فهرست است؟
 نه خوشبختانه اين پرنده از اين فهرست بيرون 
است. در كشــورى مانند مغولســتان عقاب را 
آموزش مى دهند و در شكار گرگ و روباره از اين 
پرنده استفاده مى كنند و حيوانات شكار شده را 
هم براى پوستشان شكار مى كنند، اما پرنده هاى 
شــكارى كه از ايران به كشورهاى حاشيه خليج 
فارس قاچاق مى شوند، بيشتر شاهين ها هستند 

كه براى استفاده هاى تفريحى قاچاق مى شوند.

  احتماالً تولد دو جوجه عقاب در شرايط 
اسارت كار آسانى نبود؟

 نه آســان نبود و كارى كه ما براى رســيدن به 
نتيجه مطلوب كرديم اين بود كه قبل از هر چيز 
بســتر آرامش اين پرنــده را فراهم كنيم، تا اين 
دو پرنده براى توليد مثل ترغيب بشــوند. تغذيه 
مناسب، رسيدگى و نظافت خيلى خوب از ديگر 
عواملى بود كه موجب شد تالش ما نتيجه بدهد 
و باعث شــد يك جفت در اسارت به هم عالقه 
پيدا كنند و محيط را هم براى توليد مثل مناسب 

ديدند و توليد مثل كردند.

  چه مدت زمان برد تا نتيجه گرفتيد؟
 ما سال هاســت كه روى گونه هاى شكارى كار 
مى كنيم. وقتى يك پرنده شكارى آسيب مى بيند، 
ديگــر قادر به زندگى در طبيعت نيســت و اين 
آسيب مى تواند يك آسيب جزئى مانند شكستن 
بال يا شكســتن ناخن و ... باشد. محيط زيست 
اســتان البرز كه سال هاســت مركز ما با آن ها 
مستقيم كار مى كند و ما را يارى مى كنند، برخى 
از اين پرنده هاى شــكارى آسيب ديده را تحويل 
مركز ما مى دهند و اين دو عقاب هم به اين شكل 

وارد مركز ما شــدند و تكثير شدند. يكى از آن ها 
هفت سال پيش تحويل ما شد و ديگرى سه سال 
پيش تحويل مركز نگهدارى حيات وحش ما در 
كرج شــده بود كه دو سال بعد به مركز چمران 

منتقل شد. 
ما به صورت اختصاصى چهار ســال است روى 
پرندگان شكارى با يكى از متخصصان اين حوزه، 
دوست عزيزم سعيد رهنوردان كار مى كنيم كه 
تجربه هاى عالى در اين حــوزه دارد. ما از وقتى 
عالقه نشان دادن اين دو عقاب را كه در يك جمع 
6 تايى بودند، ديديم، آن ها را از بقيه جدا كرديم 

و بعد از دو هفته شروع به جفت گيرى كردند. اين 
دو پرنده هفته اى بين دو تا چهار بار جفت گيرى 
كردند كه در مجموع حدود 20 روز طول كشيد.

  برخى كارشناسان معتقدند پرنده هايى 
كه در اســارت متولد و بزرگ مى شــوند، 
نمى توانند زندگى خوبى در طبيعت داشته 

باشند، شما چه نظرى داريد؟
 در اين باره بحث زياد است و البته تصميم گيرى 
درباره ادامه زندگى اين دو عقاب با سازمان محيط 
زيســت خواهد بود. عالقه و نظر ما هم اين است 
كه پرنده بايد در طبيعت زندگى كند و در طبيعت 
هم تكثير شود، ولى اينجا بحث بر سر حيواناتى 
است كه نمى توانند در طبيعت زندگى كنند و ما 
از آن ها نگهدارى مى كنيم. البته نگهدارى ما از اين 
دو جوجه عقاب هم به گونه اى است كه ان شاءاهللا 
بتوانند در آينده زندگى خود را در طبيعت اداره 

كنند.

  چرا از پدر و مادر جدا هستند ؟ 
 ما پيش از اين، برنامه تكثير پرنده هاى شكارى 
را در ايران نداشــته ايم، به همين دليل ســراغ 
تحقيقات ديگر كشــورها در اين باره رفتيم كه 

حاصل تحقيقات آن ها اين بود كه در النه هايى كه 
تخم پرنده وجود دارد، حدود 55 درصد تخم ها به 
جوجه تبديل مى شوند و با توجه به اينكه مركز 
ما بازديد عمومى دارد و پدر و مادر در اين زمينه 
بى تجربه بوده اند با مشورت كارشناسان به اين 
نتيجه رسيديم كه بهتر است تخم ها در دستگاه 

قرار گيرند.
 البته زمان جابه جايى تخم ها به دستگاه دو تخم 
غاز آب پز شده جايگزين تخم هاى اصلى كرديم تا 
عقاب ها روى آن ها بخوابند تا وقتى نزديك زمان 
تولد رسيد دوباره تخم ها به پدر و مادر برگردانده 
شــوند، تا آنجا متولد بشوند و پدر و مادر آن ها را 
بزرگ كنند؛ اما متأسفانه بعد از 25 روز خوابيدن 
روى تخم ها ديگر به اين كار ادامه ندادند و امكان 
اين كه دوباره تخم ها را زير پدر و مادر برگردانيم 
نبود و نتيجه اين شــد كه تولد در دستگاه انجام 

شد.

  درباره ديگر پرنده هاى شكارى برنامه اى 
براى تكثير داريد؟

 اميدواريم بتوانيم درباره برخى ديگر از پرنده ها كه 
جمعيت كمترى دارند هم كارهايى انجام بدهيم و 
اين كارى است كه در ديگر كشورهاى دنيا انجام 
مى شود. حتى درباره برخى پرنده هاى ايرانى مثل 
شــاهين ها كارهايى مانند لقاح مصنوعى انجام 

مى شود.

  در انجام اين پروژه نهادهاى دولتى هم با 
شما همكارى داشته اند؟

 سازمان محيط زيست و اداره كل محيط زيست 
استان البرز تشــخيص دادند كه ما مى توانيم از 
اين پرندگان نگهدارى كنيم و سازمان پارك ها و 
فضاى سبز شهردارى كرج هم كه مجموعه چمران 
متعلق به اين نهاد است و هزينه هاى اين مجموعه 
را پرداخت مى كنند، با اقدام هاى خودشان حامى 
ما هستند و البته پدرم نادر رضا نورى كه در اين 
حوزه صاحبنظر هستند و راهنماى من بوده اند و 
همچنيــن مادرم؛ در اين فرصت بايد از همراهى 

همه اين عزيزان تشكر كنم.
 در حاشــيه اين گفت وگو دكتــر مجيد درگى، 
دامپزشــك حوزه حيات وحش درباره سالمت 
جوجه عقاب ها به خبرنگار ما گفت: هر دو جوجه 
عقاب در ســالمت كامل به سر مى برند و امكان 
برگشــت اين جوجه ها به پدر و مادر با توجه به 
وضعيت آن ها، ضعيف است. در حال حاضر تغذيه 
دستى انجام مى شود كه اين روند تا دو ماه ادامه 

پيدا خواهد كرد.

بررسى وضعيت يك پرنده ارزشمند ايرانى در گفت وگو با مدير مركز حيات وحش پارك چمران

جشن تولدى براى جوجه عقاب هاى طاليى

چند توصيه دوستانه براى مهربان بودن
 با طبيعت

طبيعت/ امير مهربان: اين روزها هوا براى بيرون رفتن از 
شهر و دود و ترافيك مساعد است. رفتن به طبيعت به آدم 
انرژى مثبت مى دهد. اگر شــما هم از آن دست از افرادى 
هســتيد كه با من هــم عقيده ايد، حتماً اين را هــم مى دانيد كه با 
طبيعت چگونه بايد برخورد كرد. البته هستند شهروندانى كه در اين 

باره اطالعات كمترى دارند.
 در اين نوشــته بر آنم كــه در اين باره مواردى را گوشــزد كنم به 
اميــد اينكه به ســهم خودمــان ميهمانــان خوبى بــراى طبيعت

 باشيم.
هر بار كه به طبيعت مى رويم مجبوريم برخى چيزها را در نايلون هاى 
پالســتيكى بگذاريم. سعى كنيم در همان شــروع سفر متوجه اين 

مطلب باشيم و از كيسه زباله كمتر استفاده كنيم. 
كيســه هاى پارچه اى مى تواند راه حل مناسبى باشد. اگر قرار است 
در طبيعت آتش روشــن كنيم و دورو برمان قبًال اجاقى درست شده 
اســت، از آن اجاق اســتفاده كنيم و با درســت كردن اجاقى جديد 

منظره زيباى طبيعت را زشت نكنيم. 
حتى مى توان اگر فرد يا گروهى نزديك محل نشستن ما آتش روشن 
كرده در صورت امكان از آتش آن ها براى درســت كردن غذا و چاى 

استفاده كنيم.
اگــر در جمع ما كودك يا كودكانى وجود دارد، براى آن ها از اهميت 
طبيعــت حرف بزنيم و از كــودكان در اين موضوع نظرخواهى كنيم 
تا با اين كار آن ها را نســبت به طبيعت و محيط زيســت حســاس

 كنيم.
زبالــه هايى كه در طبيعت توليد مى كنيم دو دســته هســتند؛ اول 
آن هايــى كه قابل تجزيه هســتند و مى تــوان از برگرداندن آن ها به 
شــهر صرف نظر كرد؛ مانند پوســت ميوه ها و تخمه هــا و... . برخى 
زباله ها از جنس ديگرى اســت؛ مانند قوطى نوشــابه، قوطى كنسرو 
و...؛ گــروه اول را هم در طبيعت رهــا نكنيد، چون اگر چه به خاك 
بر مى گردند اما باعث مى شــود منظره بــدى بوجود بيايد و مى توان 
آن هــا را در زمين دفن كــرد و گروه دوم را براى بازيافت به شــهر

 برگردانيد.
آتشــى را كه روش كرده ايد حتماً در زمان برگشــت خاموش كنيد 
بخصوص در تابســتان كه علف ها خشك شــده اند و گرماى محيط 
و اندكــى وزش بــاد مى تواند با تكه زغالى كوچك دشــت يا جنگل 
بزرگــى را به آتش بكشــد. در انجام همه اين كارهــا از كودكانتان 
هم كمــك بگيريد تــا انجام ايــن كارهــا در ياد و خاطــره آن ها 

بماند.
اين ها برخى از كارهايى اســت كه مى توان انجام داد و البته مى توان 
فهرست اين موارد را تكميل كرد. فكر كنيد و به اين فهرست مواردى 

را اضافه كنيد.

زيست بوم
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

طبيعت

آنچه مى خوانيد
تكثير پرندگان در اســارت، روشــى 
براى حفاظت از گونه هايى است كه يا 
در معــرض خطر انقراض قرار دارند 
يــا گونه آن هــا بايد مــورد مطالعه و 
پژوهــش قرار گيرد تا بتوان بهتر از 
آن محافظت كرد. عقاب طاليى يكى از 
اين گونه پرنده هاى ارزشمند است 

كه در ايران هم زندگى مى كند

وقتى خيران براى كمك به طبيعت مى آيند
همه  يونسى:  سپهر  طبيعت/ 
زيســتى هم  خبرهــاى محيط 
خبرهايى نيست كه دل آدم را به 
درد بياورد و بين اين خبرهاى ريز 
و درشت خوب و بد، چيزهايى هم 
پيدا مى شــود كه با خواندن آن ها 
حس و حالت عوض مى شــود و 
متوجه مى شــوى كــه هنوز هم 

آدم هاى مهربانى هستند كه بيش از آنچه ما فكر مى كنيم، دلشان براى 
طبيعت و داشته هاى آن مى سوزد. به عنوان خبرنگارى كه دلش را با 
طبيعت گره زده است و طبيعت پناه و پناهگاه اوست، وظيفه خودم 
مى دانم با انعكاس اين گونه خبرها، اين حس خوب را با ديگران شريك 
شوم به اين اميد كه اين اطالع رسانى ها باعث شود ديگران هم تشويق 
به انجام كارهاى خوب بشوند. يكى از اين خبرها مى تواند اين باشد؛ 
كلنگ ساخت نخستين پاسگاه محيط    بانى خيرساز در چهارمحال و 
بختيارى به زمين خورد. وقتى فردى دســت به كار مى شود تا يك 
پاسگاه محيط بانى بسازد، نشان از اين دارد كه عشق و عالقه اش به 
طبيعت، فراوان است و از طرفى به اين نكته بسيار مهم هم واقف است 
كه بايد براى نگهدارى از داشته هاى طبيعت كارهايى انجام داد و يكى 
از اين كارهاى حفاظتى در موضوع محيط زيست، مى تواند ساخت يك 

پاسگاه باشد كه بسيار هم الزم است.
دو هموطنى كه ساخت اين پاسگاه را با اعتبارى افزون بر يك ميليارد 
و 800 ميليــون ريال با كمك يكديگر آغاز كرده اند، بى شــك كارى 
بزرگ را انجام مى دهند چرا كه با ساخت اين پاسگاه در منطقه شكار 
ممنوع «خدا آفرين» با مساحت 49 هزار و 300 هكتار، گامى بزرگ 

در راه حفاظت از گونه هاى مختلف حيات وحش برداشته اند.
مردم ما نشان داده اند در صورت توجيه درست مسئله از طرف مديران، 
در كارهاى خير پيش قدم مى شــوند؛ از ساخت مدرسه و مسجد و 
كتابخانه گرفته تا ساخت مسكن براى نيازمندان و حاال در سال هاى 
اخير هم وارد فعاليت هاى خيرخواهانه در اين حوزه شده اند كه بايد 
آن را قدر دانست و از آن ها حمايت كرد و در راه فرهنگسازى بيشتر 
در اين حوزه گام برداشــت؛ چرا كه در دين ما، هم احترام به طبيعت 
توصيه شده است و هم مهربانى با حيوانات و درختان و اين تأكيدها 

مى تواند كمكى باشد براى انجام كارهاى بزرگ در اين حوزه.

حيات آبزيان درياى مديترانه در معرض خطر است
ترجمه/ مريم سادات كاظمى: 
توليد مثل آبزيان درياى مديترانه، 
از فيتوپالنكتون هــا گرفتــه تــا 
با  دريايى  پستانداران  بزرگ ترين 
كاهش قابل توجهى بين سال هاى 
1950 تــا 2011 ميالدى روبه رو 
بوده اســت كه علت اين پديده را 
گرمايش  زمين،  آلودگى  مى توان 

جو و بهره بردارى بيش از اندازه منابع دريايى دانست.
محققان بتازگى وضعيت 103 گونه درياى مديترانه شامل نرم تنان، انواع 
ماهى ها، سخت پوستان، جلبك ها و فيتوپالنكتون ها را بررسى كردند تا 
اطالعات دقيقى در مورد تغييرات آبزيان اين منطقه به دســت آورند. 
در اين طرح درياى مديترانه به چهار حوزه اصلى تقســيم شد: غرب 
مديترانه، درياى ايونى و مديترانه مركزى، درياى آدرياتيك و در نهايت 
درياى اژه و حوضه شــرقى. آن هــا دريافتند جمعيت گونه ماهى هاى 
تجارى و غيرتجارى 34 درصد، شكارچيان غول پيكر دريا مانند ماهى 
تن و كوسه ها 40 درصد و پستانداران دريايى 41 درصد كاهش يافته 
اســت. بقاياى زنجيره غذايى نيز 23 درصد كمتر شــده است. عوامل 
متعددى در كاهش چرخه زيستى آبزيان دخيل است كه در وهله اول 
بايد به زباله ها و پســماندهاى خاك و گرم شــدن جو اشاره كرد. اين 
فعاليت هاى بشر به طور مستقيم بر توليد فيتوپالنكتون ها كه منبع اوليه 
غذاى آبزيان هستند، تأثير مى گذارد. گرمايش جو بر درياى مديترانه به 
شــدت تأثير مى گذارد؛ زيرا محدود است و دما نسبت به ديگر مناطق 
آبى سريع تر افزايش مى يابد. صيد بيش از اندازه در اين منطقه نيز مزيد 
علت شده و شرايط توليد مثل گونه هاى مختلف را تهديد مى كند و با 
ايجاد شــرايط جديد مانند كمبود ماهى هاى كوچك مانند ساردين و 
افزايش تصاعدى عروس دريايى تعادل طبيعى منطقه را بر هم مى زند. 
همان طور كه اشــاره شد صيد بيش از اندازه ماهى ها بخصوص ماهى 
كوچك عامل مهم خطر براى اين زيســت بوم است. چنانچه بر اساس 
آمار، 96 درصد منابع آبى اروپا با آن روبه رو بوده و اين مشــكل زمانى 
وخيم تر مى شود كه 80 درصد ماهيگيرى در آب هاى مديترانه توسط 
قايق هاى تجارى با حداقل 10 متر طول انجام مى شــود. بر اين اساس 
وزيران شــيالت سواحل درياى مديترانه طرحى 10 ساله را به منظور 
كنترل توليد مثل و حيات ماهى ها با همكارى پژوهشگران آغاز كرده اند.

افزايش 80 سانتى مترى تراز درياچه اروميه
ايرنا: قاسمى، مديركل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقى در 
نشست تخصصى احياى درياچه اروميه گفت: تراز آبى درياچه اروميه 
در ســال آبى جارى 80 سانتى متر نسبت به ســال آبى 93 افزايش 

يافته است. 
وى افــزود: با اقدام هاى دولت بــراى احياى درياچه از جمله اليروبى 
رودخانه ها و كانال ها و تغيير الگوى كشت، حجم درياچه بيش از چهار 

برابر افزايش يافته است.

آلودگى شديد موتورسيكلت هاى كاربراتورى
خانه ملت: الهوتى، رئيس فراكســيون مديريت شهرى  و  روستايى 
مجلس، با بيان اينكه موتورسيكلت هاى كاربراتورى 2/5 برابر خودروى 
پرايــد آاليندگى ايجاد مى كننــد بر لزوم فراهم كردن بســترهاى 
الزم براى جلوگيرى از تردد اين وســايل نقليــه در پايتخت تأكيد
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حل جدول شماره قبل

عامل  مدير  و  برجسته  آهنگساز   -1
خانه موسيقى كه عالوه بر آهنگسازى 
مجموعه   13  ، سينمايى  فيلم   89
اثرهم   25 ، انيميشن   10 ، تلويزيونى 

توليد كرده است
2- مسافر خانه خدا - مجبور- دشمن 

ريشه!
 - آبخورى  ظرف   - دخترانه  نام   -3

بعيد
4- نخست- عزيز همه - نت چهارم - 

دربند و گرفتار
5- حرف همراهى - زورگو - خوراكى 

مجردى!
6- درخواست چيزى با فروتنى - كاله 

جنگى - الستيك مرتجع!
7- پزشك آلمانى كه براى اولين بار از 
استفاده  بيماران  درمان  در  هيپنوتيزم 

كرد - تاكسى تلفنى - لطيفه
 - كوه  روى  شده  ساخته  قلعه   -8
بندرى مهم در استراليا  - اهل كاشان

9- رنگ و فام - مانندى - شهر بندرى 
ايتاليا

10- بنيان - از حاالت سه گانه ماده - 
الهه نعمت زرتشتيان

11- روغن مالى - جنس فلز مدال نفر 
دوم مسابقه - خيس

عالمت   - يازده!   - بزرگ  خانه   -12
مفعولى - چغندر پخته

13- حرف نوروزى! - شهرى در كرانه 
باخترى رود اردن - فرزند فرزند

14- بچه پرنده - توصيه كردن- برقرار
15- دروازه بان ملى پوش تيم فوتبال 

پرسپوليس تهران

اختالف  رياضياتى  تصاعد  اين  در   -1
دو عبارت عددى ثابت مى شود - اتاق 

مدرسه - سخن با قافيه
2- نخ بافتنى- صفت گربه - پايتخت 

كره جنوبى
3- مهلت ها - سهل و ساده - نيشگون

4- سالح زيرخاكى! - بخش و حصه  - 
سائل - همگى

5- از وسايل وزنه بردارى - پرنده ترازو 
نشين!

6- از اقمار مشترى - كمك - كمك 
غذاى گياهى - پدر تركى

7- سفيدموى شاهنامه - جمع رعيت 
- ناخلف

8- پشت سر هم  -  موجودى افسانه اى
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده

6961
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 افقى

 عمودى

 - شود  مى  خارج  آتش  دهانش  از  كه   
بيخودى

9- روستايى است از توابع بخش وزينه و 
در شهرستان سردشت استان آذربايجان 
بدبوى   - پزشكى  كارآموز   - غربى 

پرخاصيت!
10- خريدن - آبگوشت ساده - قرارگاه 

- بيمارى
11- آبرو و شرف - نام دخترانه تركى

 - طراحى  مداد   - خنك   - برهنه   -12
آغاز

از   - فيلم  پخش  بازنشسته  ابزار   -13
 - همراه  تلفن  نويسى  برنامه  هاى  زبان 

درخشان
ميانى  قديمى در بخش  14- سرزمينى 
رود دجله و كوهستان هاى مجاور آن  - 

ساعى - خنك سازى
15- رودخانه - رنگ عشق - ذره اى از 

ذرات اهورا مزدا
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