
حل مشكالت معلمان دشوارتر 
از مسائل هسته اى نيست

ايســنا:وزير اســبق آموزش و پــرورش از اجرايى 
نشــدن كامل رتبه بندى معلمان انتقــاد كرد و گفت: 
معتقديم حل مشــكالت معلمان از مسائل هسته اى 
دشوارتر نيســت. محمود فرشــيدى با بيان اينكه در 
حال حاضر هيچ كس از وضع موجود راضى نيســت و 
معلمان مشكالت معيشتى خاص خود را دارند، گفت: 
دانش آموزان نيز شور و شوق تحصيل ندارند و خانواده ها 
از نبود عدالت آموزشى و سطح پايين آموزش ناراحت 
هستند. به نظر مى رسد احتياج به تحول و نوسازى در 
ســاختار ادارى - مالى، آموزش و پرورش داريم.  وى 
با بيان اينكــه معلمان زن در مناطق محروم شــرايط 
دشــوارى دارند كه بايد برنامه ريزى و امكانى را فراهم 
كرد كه خانه هاى معلم در مناطق محروم ساخته شوند، 
گفت: الزاماً همه اين مشكالت تنها به دست بودجه حل 
نمى شود. تنوع منابع درآمدى، تقويت مشاركت مردم و 
استفاده از ظرفيت خود آموزش و پرورش، نظير صندوق 
ذخيره و بانك سرمايه الزم است. اين در حالى است كه 
موضوع صندوق ذخيره مانند نمكى بــود كه به زخم 

معلمان پاشيده شد.

كاهش 7 درصدى انجام عمل 
سزارين

گروه جامعه - محمود  صدقى: رئيس اداره مامايى 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى از كاهش 7 

درصدى انجام عمل سزارين در كشور خبر داد.
فرح بابايى در گفت و گو با قدس با اعالم اين خبر گفت: 
تا سال 92 هر سال سه درصد به آمار انجام عمل سزارين 
در كشور افزوده مى شد اما با آغاز طرح تحول سالمت 
در سال 93 روند كاهشى سزارين شروع شد به طورى 
كه االن آمارها نشان از كاهش حدود 7 درصدى زايمان 

به صورت سزارين دارد. وى با اشاره به اين كه زايمان با 
انجام عمل سزارين به 49/5 درصد رسيده است، تصريح 
كرد: اين رقم در سال 92 پنجاه و شش درصد بوده است.  
بابايى با بيان اين كه بيــش از يك ميليون و 500 هزار 
زايمان طبيعى تحت پوشــش بسته ترويج و به صورت 
رايگان انجام شده است، افزود: همچنين براساس برنامه 
ياد شــده 1400 اتاق زايمان تك نفره به بهره بردارى 
رسيد كه در تالش هستيم تا اين رقم را به 1800 مورد 

افزايش دهيم. 

بررسى قانون مديريت بحران 
در مجلس

باشگاه خبرنگاران:رئيس جمعيت هالل احمر 
گفت: قانون مديريت بحــران هم اكنون در حال 
بررسى در مجلس شوراى اسالمى است و در اين 
زمينه نيازمند برنامه ملى مديريت بحران هستيم 
تا بتوانيم بر مبناى الزامات و استانداردهاى الزم، 

قوانين مورد نياز را تدوين كنيم.
سيداميرمحســن ضيائى خاطرنشان كرد: براين 
اساس از همه انديشمندان و كارشناسان دعوت 
مى كنم تا نظرات خود را در اين زمينه ارايه كنند تا 
اين قانون با غناى هر چه بيشتر تدوين شود، البته 
در اين زمينه نيازمند برنامه ملى مديريت بحران 
هستيم تا بتوانيم بر مبناى الزامات و استانداردهاى 

الزم، قوانين مورد نياز را تدوين كنيم.
به گفته وى، در كنار تدوين قانون، توجه به توسعه 
فرهنگ عمل بــه قانون از اهميــت دو چندانى 
برخوردار است؛ چرا كه در سيل آذربايجان شاهد 
بوديم كه به علت عدم رعايت قانون به مشكالت 
اين حادثه دامن زده شد؛ لذا ضرورى است تا در 
كنار قانون الزام به اجراى آن مورد توجه بيشــتر 

قرار گيرد.

راه اندازى كمپ ترك اعتياد 
دانش آموزان

فارس: رئيــس مركز درمــان اعتياد بهزيســتى از 
راه اندازى كمپ تــرك اعتياد ويــژه دانش آموزان 
خبر داد و گفت:دانش آموزان معتاد توســط مربيان 
پرورشــى شناســايى و به مراكز درمان بهزيســتى 

معرفى مى شوند.
مجيد رضــازاده گفت: ايــن كمپ تــرك اعتياد 
دانش آموزان مدل بسيار متفاوتى از آنچه تاكنون 
در قالب كمپ ترك اعتياد وجود داشــته، نخواهد 

بود.
وى ادامه داد: با هماهنگى انجام شده ميان ما و وزارت 
آموزش و پرورش، دانش آموزانى كه توســط آموزش 
و پرورش اعتيادشــان محرز مى شود در يك فرآيند به 
بهزيستى معرفى شــده و اقدام هاى درمانى آن ها آغاز 
مى شود. وى افزود: اين مراكز به نگهدارى افراد زير 18 
سال مى پردازد و ظرفيت آن ها نيز همانند مراكز ترك 

اعتياد فعال در سراسر كشور خواهد بود.

نبرد آخر براى نايب قهرمانى
سياه جامگان چشم به معجزه اى 

دوباره 

ورزش/ اين آخرين پــرده از نمايش ليگ 
شــانزدهم خواهد بود. انتهــاى ليگى كه به 
لحاظ فنى تفاوت هايى با گذشــته نداشت. 

تيم ها همان بودند كه مى شناختيم...

خط قرمز/  عامالن قتــل فاطمه كودك 
خردســال رودبارى و اعضاى خانواده وى به 

سه بار قصاص در مالء عام محكوم شده اند.
سهراب ساالرى دادستان عمومى...
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براى قاتالن فاطمه كوچولو و 
خانواده اش

پرپر شدن سربازان و مرزبانان در 
ميرجاوه

باز هم خبر شــهادت چند مأمور انتظامى مرزبان به وسيله اشرار در 
مرزهاى ايران و پاكستان، متأسفانه تكرار همان اخبارى است كه در 
سال هاى گذشته بارها شنيده ايم و هر بار اطمينان داده شده كه با به 
كار گرفتن مهارت هاى تازه و امكانات جديد از وقوع اين فجايع كه دل 
هر ايرانى را به درد مى آورد، جلوگيرى خواهد شد. اما متأسفانه باز هم 

اخبارى از اين دست مى شنويم.
اخيراً در يكى از روســتاهاى دور از يك شهر اســتان مازندران بودم. 

باغ هاى بزرگ، خانه هاى دور از هم، جمعيت پراكنده.
از صاحبخانه پرسيدم اگر در اينجا واقعه اى، سرقتى، مزاحمتى، قتلى 
روى دهد، مرجع انتظامى كه بايد آن را باخبر كنيد، كجاســت؟ آيا 

پاسگاهى اين مناطق گسترده را تحت حراست دارد؟
گفت نه، در مركز شهرستان، به پليس شهر فالن بايد مراجعه كنيم.

گفتم: چه خواهيد كرد؟
گفت: به 110 تلفن خواهيم زد.

پرسيدم: 40 كيلومتر فاصله از اينجا تا مركز شهرستان است، چگونه 
پليس به كمك شما خواهد رسيد؟

فكرى كرد و پرسشم بدون پاسخ ماند؛ يعنى سكوت اختيار كرد.
در سال 1850 م- حدود 1266 هـ.ق- ناپلئون سوم در پاسخ نامه اى 
كه ناصرالدين شاه براى او نوشته و براى حفظ امنيت كشور و تأسيس 
پادگان در سراســر مملكت از او كمك فكرى و تدبير خواســته بود، 

تأسيس پاسگاه هاى ژاندارمرى را پيشنهاد كرد.
در زمان مظفرالدين شاه بنا به نوشــته صاحب كتاب افضل التواريخ، 

يگان ژاندارمرى در تهران تأسيس شد.
پس از مشروطه دولت ســوئدى كلنل يالمارسون را به ايران فرستاد. 
دولت مشــروطه او را براى برقرارى نظم در ايران استخدام كرده بود. 
يالمارسون مدت سه ماه به مطالعه عينى تحقيقى پرداخت و به جاى 
ازدياد لشكرها، تأســيس ژاندارمرى در روســتاها و دشت و بيابان و 
كوهستان ها و تأسيس پليس (نظميه) را در شهرها تنها راه حل دانست. 
به دنبال او كلنل وســتداهل به ايران آمد. تشكيالت نظميه در تهران 
راه اندازى شد كه كم كم در شــهرهاى ديگر مانند اصفهان و مشهد و 
تبريز و شيراز هم تأسيس گرديد، اما ژاندارمرى شامل 9 رژيمان (هنگ 
1000 نفرى) در 9 استان راه اندازى شــد.ژاندارمرى تقريباً به تمام 
نواحى برون شهرى نظارت داشت و ژاندارم ها در پاسگاه ها مى زيستند 
و گاهى از دختران روستاهاى مجاور، همسر اختيار مى كردند و به تمام 

وضعيت ده ها روستاى حوزه استحفاظى خود اشراف داشتند.
در زمان رضاشــاه مراقبت از مرزها با ارتش بود. از سال 1339 ژاندارم ها 
كه در استخدام دولت بودند، مرزبانى را هم عهده دار شدند. ژنرال نورمن 
شوارتسكف در دوران پس از شهريور 1320، در دولت قوام السطنه (1312 
ـ.ش) به ايران فراخوانده شد و با حدود 15 افسر درجه دار مرزبانى آمريكا  ه
ژاندارمرى را گسترش داد و حتى حدود 3/5 ميليون دالر براى آن، زره 
پوش صحرايى و جيپ كاميون و فروشنده بيسيم خريد و 19 هنگ تشكيل 
داد كه در هر استان كشور يك هنگ مستقر بود و تعداد زيادى پاسگاه 
ساخته شده بود. ژاندارمرى در سراسر كشور مستقر بود حتى رسيدگى 
به تصادفات و سوانح با ژاندارم ها بود. بعدها كه پليس راه تشكيل شد پس 

از چندين سال پليس راه را هم از شهربانى گرفتند و به ژاندارمرى دادند.
صدها پاسگاه ژاندارمرى از شــمال تا جنوب و از شرق تا غرب كشور 
ساخته شد، در نواحى مرزى پاسگاه ها را به صورت دژ مى ساختند كه 
قابليت دفاعى داشته باشد، فرق ژندارم ها با سربازان نيروى انتظامى كه 
در برخوردهاى مرزى در كمين گاه هاى اجانب و اشرار به دام افتاده، به 
شهادت مى رسند، سن بيشتر آنان، حرفه اى بودنشان و تجارب كمتر 

در برخورد با اشرار بوده است.
نصايح ژنرال يالمارسون و تعليمات او كه ايران كشورى پهناور و شبه 
قاره اى است و پليس شــهرى نمى تواند تمام اراضى برون شهرى را 
تحت مراقبت قــرار دهد، مدت ها آويزه گوش مســئوالن بود، تعداد 
ژاندارم ها بتدريج تا 70 هزار نفر افزايــش يافت. در دهه 1350 تمام 
پاسگاه ها مجهز به دستگاه هاى مدرن ارتباطى بود و چند وسيله نقليه 
در اختيارشان بود. سال ها در سيستان و بلوچستان و نواحى كويرى ما 

ژاندارم جمازه سوار (شترسوار) هم داشتيم.
امروزه براى جلوگيرى از شبيخون هاى اشرار جنايتكار كه دوره هاى 
آموزشــى خاصى به وســيله مربيان كشــورهاى خارجى ضد ايران 
مى بينند بايد به جاى سربازان وظيفه جوان 19- 18 ساله از سربازان 
حرفه اى يعنى همان ژاندارم هاى مجرب استفاده كرد همه مى دانيم 
كه بسيارى از بزهكاران، جنايتكاران و قاچاقچيان امروز حيطه فعاليت 

خود را به روستاها، بخصوص روستاهاى مرزى منتقل كرده اند.
ژاندارمرى حال تحت هر نامى بايد از نو تأســيس شــود منتها بتوان 
فرماندهى آن را تحت فرماندهى نيــروى انتظامى تعيين كرد. در هر 
حال براى جلوگيرى از تكرار اين جنايت ها كه قلب همه مردم ايران 
را مانند قلوب پدران و مادران آن سربازان جريحه دار كرده است بايد 
از تمام وســايل مراقبت هوايى مانند هواپيماهاى گشتى، هليكوپتر، 
دوربين اشعه مادون قرمز استفاده كرد. بايد با استفاده از عشاير محلى 
و اســتخدام دالور يا چريك از اوضاع آن ســوى مرز خبردار شد. من 
به ميرجاوه سفر كرده ام. در ســال 1352 آن نقطه امن ترين منطقه 
مرزى بود و ايرانيان تا 50 كيلومتر داخل خاك پاكستان مى شدند و 
از دهكده هاى مرزى بلوچستان انگليس سابق كه به ايالت بلوچستان 

پاكستان تبديل شده بود، سوغاتى مى خريدند.
در دوران رضاشاه عده اى از عشاير بلوچ كه دولت آنان را مورد مهربانى 
قرار داده بود تا جنايت ســرتيپ البرز را فراموش كنند (سرتيپ البرز 
در ســركوب بلوچ ها شــقاوت زياد به خرج داده بود. بعدها در تهران 
محاكمه و محكوم به اعدام شد، اما مورد عفو قرار گرفت و فقط زندانى 
گرديد) به اســتخدام امنيه درآمدند و ســال ها امنيت در بلوچستان 
برقرار بود. دولت بايد با اجراى اصالحات چشمگير، تأسيس تعدادى 
كارخانجات نساجى، تعدادى واحدهاى ايجاد اشتغال، برقرارى نظم 
و امنيت را با آبادانى و رونق بلوچستان همراه گرداند. به اميد همكارى 
دولت پاكستان كه خود درگير تروريسم و انفجارهاى انتحارى است، 
نباشد و تمام امكانات امنيتى از نظر مراقبت هوايى و دريايى از مرزهاى 
بلوچستان را به كار بندد و بويژه تأســيس دوباره سازمان ژاندارمرى 

سراسرى كشور را مدنظر قرار دهد.

يادداشت هاى ساعت 25
خسرو معتضد
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سامـانـه پيـامكـى
 صـفـحه اجـتماعى

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

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.
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معاون گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى:
راهنماى گردشگرى شغل شد

ايسنا: معاون گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى اعالم كرد: با موافقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، 
راهنماى گردشگرى شغل محسوب مى شود. مرتضى رحمانى از 
اعالم موافقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اعطاى بيمه براى 
راهنمايان گردشگرى خبر داد و بيان كرد: راهى چهار ساله پيموده 
و سياست هايى به عنوان برنامه و راهبرد ترسيم شده و امروز بايد 
حساب پس دهيم و بگوييم مجموعه تالش ها با مشاركت آحاد و 
جوامع ذى نفع چه دستاوردى داشته و كدام نقطه از فعاليت هاى 

اجتماعى و اقتصادى در كشور را مورد تأثير قرار داده است؟
معاون گردشگرى با اشاره به ظرفيت هاى بسيار زياد گردشگرى 
در داخل كشــور و بازديد و اقامت بيــش از 140 ميليون نفر در 
اقامتگاه هاى گردشــگرى در ســال 95، خاطرنشــان كرد: يكى 
از تالش ها و توفيقات در نوآورى هاى گردشــگرى در 4 ســال، 
معكوس شدن تخليه و خروج جوانان از روستاها و نداشتن انگيزه 
بوده كه به سمت ايجاد هيجان و كار و فعاليت اقتصادى در حوزه 
صنايع دستى و گردشگرى و محصوالت كشاورزى حركت كرده و 

ايجاد شده است.

معاون فنى و درآمد سازمان تأمين اجتماعى خبر داد:
وكيلى كه بيمه كارگران ساختمانى بود

ايسنا:معاون فنى و درآمد سازمان تأمين اجتماعى از افزايش 
شمار مشموالن بيمه كارگران ساختمانى به يك ميليون و 100 

هزار نفر تا هفته آينده خبر داد. 
محمدحسن زدا گفت:با ثبت نام افراد جديد 100 هزار كارگر 
ساختمانى در اواخر سال گذشته تحت پوشش بيمه كارگران 
ساختمانى قرار گرفتند و شمار مشــموالن اين بيمه به 100 

هزار نفر رسيد. 
معاون فنى و درآمد سازمان تأمين اجتماعى در پاسخ به اينكه 
پس از بررسى و سنجش سامانه چه تعداد از افراد غيرمستحق 
و داراى چند بيمه همزمان حذف شدند؟ عنوان كرد: با پايش 
انجام شده 100 هزار همپوشان و مستمرى بگير   غيرمستحق 
شناسايى و حذف شدند. زدا ادامه داد: جالب آنكه بيمه شده اى 
داشــتيم كه 250 خودروى باالى 80 ميليون تومان به نامش 
بود و يا فرد ديگرى كه 600 ميليارد تومان وام بانكى داشــت. 
موردى را داشتيم كه فردى داراى پروانه وكالت بود اما از بيمه 
كارگران ساختمانى استفاده مى كرد. ما اطالعات اين افراد را 

در اختيار داريم و به سراغشان مى رويم.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
عنوان كرد

بدهى 20 هزار ميلياردى طرح تحول 
سالمت

فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اعالم اينكه 
طرح تحول سالمت بيش از 20 تا 30 هزار ميليارد تومان براى 
كشور بدهى ايجاد كرده است، گفت: دولت طرح مهم و قانونى 
پزشك خانواده، سيســتم ارجاع و گايدالين ها را اجرا نكرد و 

خودسرانه هزينه هاى سنگينى روى دوش كشور گذاشت.
عبدالرضا مصرى، گفت: افزايش تعرفه هاى پزشــكى خيانت 
به مردم و بيمه شدگان و بيمه ها است؛ يعنى به جاى افزايش 
تعرفه ها، اول بايد تكليف 20 هزار ميليارد تومان بدهى تأمين 
اجتماعى و بيمه سالمت روشن شود، اينكه مرتب هزينه را باال 
ببريم، ناعادالنه است. مصرى افزود: تصميم گيران در خصوص 
تعرفه هاى پزشكى به هيچ عنوان با اقشار مختلف مردم ارتباطى 
ندارند و فقط با جامعه خاص يعنى دهك اول پولدار كشــور 
مرتبطند. وى افزود: هم اكنون مردم براى يك سرماخوردگى 
ساده 200 هزار تومان هزينه مى كنند، به همين دليل كسى 

كه سرما مى خورد ترجيح مى دهد به پزشك مراجعه نكند.

مريم احمدى شيروان: دفاع از پرونده هاى حقوقى به شكل 
ويژه و تضمينى، قبول پرونده هاى سنگين و پيچيده و حل 
آن ها با استفاده از ميانبرهاى حقوقى، داراى تجربيات ويژه 
و موفق در زمينه تســريع و تغيير ريتم دادرسى در پرونده 
و... تنها بخشى از تبليغات وكاليى اســت كه اين روزها در 
آگهى هاى روزنامه و صفحات تبليغى ســايت ها به چشــم 

مى خورد. 
تبليغ براى وكيل دادگسترى ممنوع است

رئيس كانون وكالى دادگســترى مركز با بيان اينكه وكال 
مجاز به تبليغ نيستند، به خبرنگار ما مى گويد: تبليغ براى 
يك وكيل دادگســترى ممنوع است. بى شــك افرادى كه 

دســت به تبليغات وكالت هاى تضمينى يا تسريع در ريتم 
دادرســى و... مى زنند يا وكيل نيســتند و يا اينكه تخلفى 

آشكار را انجام مى دهند. 
دكتر امير حسين آبادى، ضمن درخواست از تمام خوانندگان 
روزنامه، براى معرفى و اعالم آدرس يا شماره تماس از اين 
وكال به كانون هاى وكالى شهرهايشان براى اعمال قانون، 
اظهار مى كند: بيشــتر اين متخلفان مؤسساتى هستند كه 
بدون داشتن مجوزهاى الزم، در وكالت دخالت مى كنند و 
مشكالت بسيارى براى مردم به وجود مى آورند. اين تبليغات 
جرم است و با آن ها مقابله مى شود. حتى اگر وكيلى در حضور 
موكل و به صورت خصوصى تبليغ و تضمين نتيجه دادگاه 

و رأى انجام دهد، تخلف انجام داده و با او مقابله مى شود.
اين حقوقدان تأكيد كرد: از وكاليى كه پروانه وكالت دريافت 
كرده اند، انتظار مى رود به كارشان مانند كاالهاى مصرفى 
نگاه نكرده و شــأن خود و آن را حفظ كنند. البته تبليغ به 
معناى شناســاندن تخصص و حرفة وكالت اشكالى ندارد. 
مشكل اصلى آن دســته از وكاليى هستند كه در تبليغات 

خود از وكالت تضمينــى، دريافت وكالت بــا تعهد اجراى 
تمام خواسته هاى موكل، تسريع زمان دادرسى و... استفاده 

مى كنند كه اشتباه و ممنوع است.
* مركز امور وكالى مشــاوران حقوقى قوه قضائيه، 

موازى كارى است
دكتر مسعود خراشادى زاده، استاد دانشگاه و رئيس كانون 
وكالى دادگسترى خراســان نيز با تأييد حرف هاى دكتر 
حســين آبادى درباره ممنوعيت تبليغــات تضمينى وكال 
مى گويد: اين تبليغات براى جذب بيشتر پرونده هاى كيفرى 
و حقوقى است كه اگر فرهنگ و قانون استفاده از وكيل در 
جامعه نهادينه شود، اين مشــكالت نيز كمتر ديده خواهد 
شد. خراشــادى زاده از مشــكالت پيش روى اين حرفه به 
خبرنگار ما مى گويد: در كشــور ما بر خالف قوانين متقن و 
شايسته موجود و وجود نهاد وكالت و كانون وكالى مستقل، 
متأســفانه مبادرت به ايجاد نهاد موازى با عنوان مركز امور 

وكالى مشــاوران حقوقى قوه قضائيه شده، كه اين عمل نه 
تنها با استقالل نهاد وكالت و حق بهره مندى از وكيل مدافِع 
مستقل در تعارض است؛ بلكه موجب شده كه هر دو نظام 
وكالت و وكال متفاوت به لحــاظ فرآيند پذيرش، آموزش و 
نظارت شوند، در حالى كه هر دو بايد نظامى واحد و مستقل 
باشــند. بعالوه به علت نقص در فرهنگ عمومى جامعه در 
خصوص بهره مندى از خدمات حقوقى، پيش از بروز اختالف 
يا قبل از آن و نيز به دليل الزامى نبودن استفاده از وكيل در 
كشور و نبود نهاد وكيل خانواده و نواقص ديگر سبب شده 
است كه حتى همين وكالى موجود و بويژه وكالى جوان، 
بيكار باشد و به ناچار پروانه وكالت خود را توديع كرده و به 
مشاغل ديگر روى آورند. اين اســتاد دانشگاه در پايان ابراز 
اميدوارى كرد كه قانونگــذاران و تصميم گيران جامعه در 
راستاى الزامى شدن وكالت و ترويج فرهنگ وكالت، كارهاى 

الزم را در دستور كار داشته باشند.

رئيس كانون وكالى دادگسترى مركز در گفت و گو با قدس:
تبليغات براى وكالى دادگسترى ممنوع است

  گروه جامعه/ محمود مصدق     رشد استعمال سيگار در 
كشور متوقف شده، اما مصرف قليان بويژه در بين جوانان 
كشور روند افزايشى داشته است. اين گفته رئيس دبيرخانه 
ستاد كشورى كنترل و مبارزه با دخانيات است. موضوعى 
كه بخوبى نشان مى دهد كه اليحه جامع كنترل و مبارزه 
با دخانيات كه خيلى ها اميــدوار بودند با تصويب و اجراى 
آن مصرف دخانيات در كشور كنترل و كاهش يابد، كمك 

چندانى به اين موضوع نكرده است. 
در واقع از زمان تصويب و ابالغ قانون جامع كنترل و مبارزه 
با دخانيات بيش از 10 ســال مى گذرد، اما برخالف آنچه 
در اين قانون آمده، ما همچنان شاهد توزيع فرآورده هاى 
دخانى از سوى اشخاص فاقد پروانه، فروش مواد دخانى به 
افراد زير 18 سال آن هم به صورت فله اى و نخى هستيم؛ 
موضوعى كه گوياى اين واقعيت تلخ است كه قانون جامع 
كنترل و مبارزه با دخانيات يا بدرستى اجرا نمى شود و يا اگر 

غير از اين است، بازدارندگى الزم را ندارد.
*بى توجهى دولت به اجراى كامل قانون كنترل و 

مبارزه با دخانيات 
احمد حمزه عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس كم 
توجهى دولت را نسبت به اجراى قانون كنترل و مبارزه با 
دخانيات عامل اصلى رشد دخانيات بويژه استعمال تنباكو 
در كشــور مى داند و مى گويد: متأســفانه شيوع مصرف 
فرآورده هاى دخانى در طبقات مختلف جامعه مثل زنان، 

دانشجويان و حتى دانش آموزان نگران كننده است. 
وى با اشــاره به ارتباط مصرف مواد دخانى بــا بروز انواع 
سرطان ها در كشــور، متعدد بودن دستگاه هاى درگير در 
مبارزه با دخانيات را علت كامل اجرا نشدن قانون كنترل 
و مبارزه با دخانيات مى خواند و تصريح مى كند: از آنجا كه 
احتمال دارد، برخورد با قليان ســراها مسائل اجتماعى و 
امنيتى به دنبال داشته باشــد، كمى در اجراى قانون ياد 

شده، مسامحه مى شود. 
اين نماينده مردم در مجلس شــوراى اســالمى، با بيان 
اينكه در ايران ساالنه بين 50 تا 60 ميليارد نخ سيگار دود 
مى شود، مى افزايد: بر اساس برآوردهاى كارشناسى، اين 
ميزان مصرف ســيگار هزينه اى حدود 100 هزار ميليارد 
تومانى به خانوارهاى ايرانى تحميل مى كند و دو برابر اين 

رقم هم هزينه درمان سيگارى ها مى شود. 
*قانون كنترل و مبارزه بــا دخانيات، بازدارندگى 

ندارد
دكتر غالمرضا حيدرى هم در گفت و گو با ما از اجراى ناقص 
قانون جامع كنترل و مبارزه بــا دخانيات چنين مى گويد: 
برخى از مفاد قانــون جامع كنترل و مبــارزه با دخانيات 
اجرايى شده و بعضى از آن نيز اجرايى نشده است كه البته 
مفادى كه تاكنون اجرا نشده اند در كنترل و كاهش مصرف 

دخانيات بسيار تأثيرگذار هستند.
رئيس مركز تحقيقات پيشگيرى و كنترل دخانيات تعيين 
ميزان ماليات مصرف فرآورده هاى دخانى بر اساس قيمت 
توليد كارخانه را مهم ترين ايراد و نقص قانون ياد شــده، 
مى داند و مى افزايد: درصد ماليات بر دخانيات بايد زياد و 
بيش از تورم ساليانه باشد. يعنى بايد مقدار ماليات براساس 
قيمت دخانيات در خرده فروشى و قيمتى كه مصرف كننده 
پرداخت مى كند، محاسبه شود نه با قيمت توليد كارخانه. 

بنابراين ايران در زمينه ماليات 
و قيمتگذارى بــر دخانيات در 
شرايط بد و نامطلوبى در سطح 
جهان قــرار دارد. اين درحالى 
اســت كه تجربه جهانى نشان 
مى دهد كه ايــن موضوع، نقش 
زيادى در كنترل و كم شــدن 
مصرف آن در هر جامعه اى دارد. 
حيدرى مى گويد: مصرف سيگار 
در يكى دو سال اخير نسبت به 
گذشــته، كمى كاهش داشته، 
اما مصرف قليــان در اين مدت 
در مقايســه با گذشته، افزايش 
داشته؛ بنابراين نمى توان گفت 
كه شرايط نسبت به قبل بهتر يا 

بدتر شده است.
وى از ضعف هماهنگى بين دســتگاه هاى مسئول و نبود 
نظارت كافى به عنــوان دو عاملى منفــى و تأثيرگذار بر 
اجراى قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانيات، نام مى برد 
و مى گويــد: مثًال ممنوعيت عرضــه فرآورده هاى دخانى 
توســط اشــخاص فاقد پروانه و يا تعيين مجازات فروش 
فله اى و نخى مواد دخانى به افراد زير 18 سال دراين قانون 
پيش بينى شده، اما نظارتى بر اجراى آن نمى شود يا براى 
اجراى كامل قانون ياد شده بايد همه دستگاه هاى مسئول 
مثل وزارت صنايع، شهردارى ها صدا و سيما و... هماهنگ 
باشــند و همكارى كنند، اما در حال حاضر چنين چيزى 

مشاهده نمى شود. 
از ســوى ديگر نبايد شائبه وجود دســت هاى پنهانى كه 

با تمام توان شــان با افزايش 
ماليــات دخانيات بــر مبناى 
قيمت خرده فروشى مقاومت 
مى كنند تا مبادا منافع بسيار 
زيادشان از محل توليد و عرضه 
فراورده هــاى دخانى به خطر 

بيفتد را ناديده گرفت .
* دســت هاى پشت پرده 
مانع افزايــش ماليات بر 

مصرف دخانيات 
دكتر خسرو صادق نيت رئيس 
دبيرخانه ستاد كشورى كنترل 
و مبارزه با دخانيات با اشــاره 
بــه وجــود پيچيدگى هــاى 
مالياتى در حوزه دخانيات به 
ما مى گويد: دست هاى پنهانى 
وجود دارد كه مانع افزايش ســنگين ماليــات بر مصرف 

دخانيات مى شود. 
وى در همين زمينه مى افزايد: صنايع دخانى توليد داخل 
در كشور حدود سه تا هفت برابر قيمت توليد شده به فروش 
مى رســد در حالي كه مالياتى كه از آن ها اخذ مى شــود 

برمبناى قيمت توليد شده است نه قيمت خرده فروشى.
وى بيان مى كند: در اليحه پيشنهادى «كنترل و مبارزه 
ملى با دخانيات» به مجلس شــوراى اســالمى افزايش 
چند برابرى ماليات بر مصرف دخانيات پيش بينى شده 
بود تا اين گونــه بودجه مورد نيــاز بخش هاى درمانى 
و كنترلى مواد دخانى تأمين شــود، امــا در دقايق آخر 
بررســى اين اليحه در صحن مجلــس، مخالفت يكى از 

نمايندگان سبب شد تا تعيين ماليات از طريق محاسبه 
قيمت خرده فروشى به قيمت كارخانه تغيير كند. بدين 
ترتيب ما نتوانســتيم از راهكار وضع افزايش ســنگين 
ماليات براى كنترل و كاهش مصرف دخانيات استفاده 
كنيم. البته باز پيگير موضــوع خواهيم بود تا اين بخش 

را اصالح كنيم. 
وى با اشــاره به اينكه قانون جامع كنترل و مبارزه ملى با 
دخانيات در حال اجرا اســت، مى گويد: تاكنون قدم هاى 
بزرگى در اجراى اين قانون برداشــته ايم كه اگر گزارش 
سازمان جهانى بهداشت را مالك قرار دهيم در پنج روش 
از 6 روش مطرح در كنتــرل مصرف دخانيات مطرح مثل 
آموزش، اطالع رسانى، كنترل تبليغات، نظارت و كنترل 
عرضه بســيار موفق بوده ايم و باالتر از ديگر كشــورهاى 
منطقه قــرار گرفته ايم. تنهــا در بحث وضــع ماليات بر 

دخانيات توفيقى نداشته ايم. 
وى بــا بيان اينكه از ســال گذشــته ســاماندهى عرضه 
محصوالت دخانى شــروع شده اســت و اجراى طرح كد 
رهگيرى فرآورده هاى دخانى نيز از امســال آغاز مى شود، 
مى افزايد: با توجه به اينكه 15 هــزار واحد، مجوز عرضه 
دخانيات دريافت كرده اند در آينده نه چندان دور   با كسانى 
كه بدون مجوز اقدام به عرضه فرآورده هاى دخانى كنند، 

برخورد مى شود. 
صادق نيت، روند مصرف سيگار در كشور را ثابت اما روند 
مصرف قليان را نگران كننده مى دانــد و مى گويد: بر اين 
اساس از دو سال قبل وزارت بهداشــت با همكارى ساير 
دســتگاه هاى ذى ربط تمركز ويــژه اى روى اين موضوع 
داشته اســت به طورى كه ديگر مجوزى براى قليان سرا 

نمى دهد. 

آنچه مى خوانيد
حدود 10 ســال از تصويب و ابالغ قانون 
جامع كنترل و مبارزه با دخانيات مى گذرد، 
اما همچنان شــاهد توزيــع فرآورده هاى 
دخانــى توســط اشــخاص فاقــد پروانه، 
فروش مــواد دخانى بــه افــراد زير 18 
ســال به صورت فله اى و نخى هســتيم؛ 
موضوعى كه گوياى اين واقعيت تلخ است 
كه قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانيات 
يا بدرستى اجرا نمى شــود و يا اگر غير از 

اين است، بازدارندگى الزم را ندارد.
اين گزارش به بررسى چرايى اين موضوع 

مى پردازد.

يك دهه از قانون جامع مبارزه با دخانيات گذشت

دود  بى توجهى  دولت و مجلس در چشم مردم



10
پنجشنبه  14 اردیبهشت  1396

 8390 2017  سال سی ام  شماره  4 می   1438 7 شعبان   

فرهنگ

کوتاه و خواندنی

فارس: جدیدترین کتاب سید حمیدرضا برقعی با عنوان »تحیر« منتشر و برای 
نخســتین بار در سی امین نمایشــگاه کتاب تهران عرضه خواهد شد.  »تحیر« 
چهارمین مجوعه شعر مستقل برقعی پس از »توفان واژه ها«، »قبله مایل به تو« و 
»رقعه« است که این بار توسط نشر »ثالث« و مؤسسه رسانه آفتاب منتشر شده 
است.  این کتاب به صورت کامل به یک مثنوی- غزل علوی اختصاص دارد و در 
16 بخش مجزا از یکدیگر، با نگاهی شاعرانه به بیان وقایع تاریخی صدر اسالم و 

ستایش امیرالمؤمنین)ع( می پردازد.

برقعی با »تحیر« در نمایشگاه 

ایرنا: معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: نامزدهای ریاست جمهوری در مناظرات 
انتخاباتی از کلی گویی در مورد برنامه های فرهنگی پرهیز کنند و در ارایه برنامه 
شفافیت داشته باشند.  مجید سرسنگی با اشاره به مناظره این هفته نامزدهای 
ریاست جمهوری با موضوع فرهنگی و سیاسی، اظهار کرد: در این مناظره افراد با 
شفافیت، برنامه های فرهنگی خود را به صورت مدون، دقیق و علمی بیان کنند. 

وی  گفت: سیاست گذاری فرهنگی یکی از مشکالت اصلی در این زمینه است زیرا 
همه مدعی بوده و نظرشان را اعمال می کنند. 

کلی گویی برنامه های فرهنگی ممنوع 

مهر: معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه آزاد گفت: برنامه های این دانشگاه بر 
اساس ایده دانشگاه تراز انقالب اسالمی تدوین خواهد شد.  حجت االسالم ابراهیم 
کالنتری گفت: هدف کلی برنامه های فرهنگی در دانشــگاه ها رسیدن به دانشگاه 
اسالمی است. در چنین دانشگاهی تولید علم، آموزش و ترویج آن مورد توجه قرار 
می گیرد و ترویج اخالق، ارتقای ایمان، تعمیق اندیشه دینی و معرفت دینی، اصل به 
شمار می رود.  معاون فرهنگی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: در این دانشگاه برنامه 

بلند مدت و کوتاه مدت در حوزه های فرهنگی و دانشجویی تدوین خواهیم کرد.

برنامه های دانشگاه آزاد بر اساس تراز انقالب 

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی  شمال شرق کشور تأکید کرد
استفاده از ظرفیت های فرهنگی برای حضور مؤثر در شبه قاره

 فرهنگ/ زهره کهندل   رئیس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی  شمال شرق کشور با بیان اینکه 
فعالیت های فرهنگی خارج از کشور باید از طریق این سازمان صورت بگیرد، از محدودیت های بودجه ای خبر 
داد و گفت: از کل بودجه فرهنگی مصوب برای فعالیت های فرهنگی خارج از کشــور فقط یک دهم آن به 

سازمان داده می شود که با وجود فعالیت های گسترده و مطالبه باال، این رقم پاسخگو نیست. 
حجت االسالم حامد ملکوتی تبار در جمع خبرنگاران به 120 برنامه بین المللی دبیرخانه مشهد 2017 اشاره کرد و گفت: 
با مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی  تاکنون 60 برنامه مشهد2017اجرایی شده است. وی در عین حال افزود: 
متأسفانه به دلیل محدودیت های بودجه ای در این بخش هم، این برنامه ها در سطح توقع و انتظاری که داشتیم و داریم 
برگزار نشده و نمی شود.  او در پاسخ به این پرسش قدس که رایزنان فرهنگی ایران به عنوان کسانی که پل ارتباطی فرهنگ 
ایران با کشــورهای مقصدند چطور انتخاب می شوند؟ گفت: کسانی که به عنوان رایزن فرهنگی انتخاب می شوند افرادی 
متخصص اند که به زبان آن کشور آشنایی دارند و مؤلفه های فرهنگی و هنری کشور مقصد را می شناسند. تمام تالش ما 
در انتخاب رایزن فرهنگی این است که نیروهایی متخصص و کارآمد باشند و از اعزام نیروهای سفارشی به شدت پرهیز 
می شود. او با اشاره به درخواست مسئوالن فرهنگی پاکستان برای اکران فیلم های ایرانی در این کشور اظهار داشت: این 
درخواست از دو سه سال قبل مطرح شده و شاهد گردش ذائقه هنری پاکستانی ها از فیلم های هندی به ایرانی هستیم. در 
این باره با حوزه هنری و معاونت سینمایی وزارت ارشاد رایزنی هایی صورت گرفته تا فیلم های ایرانی به زبان اردو، ترجمه و 
دوبله شود و همچنین فیلم های مشترک بین دو کشور ساخته شود. ملکوتی تبار تأکید کرد: در حوزه شبه قاره، پاکستان 

و افغانستان ظرفیت های زیادی برای فعالیت های فرهنگی وجود دارد که باید از آن استفاده کرد.

خبر روز

خرده روایت ها

باید باز هم از زندگی 
پیامبر اکرم)ص( بنویسیم 

 کامران پارسی نژاد 
زندگی، تعالیم و منش پیامیر اکرم)ص( از دیرباز مورد توجه نویسندگان 
وادی ادبیات داستانی بوده و تاکنون آثار ارزشمندی خلق شده است. با این 
حال هنوز می طلبد تا نویســندگان از منظری متفاوت و بدیع، خالق آثار 
برتر و ماندگاری بشوند.  محمدرضا سرشار یکی از نویسندگانی است که 
به این وادی وارد شد و اثر ماندگار »آنک آن یتیم نظرکرده« را خلق کرد. 
او در راســتای ساخت پیکره داستان و درج مفاهیم و مضامین مورد نظر 
زحمت بسیار کشید تا مبادا ورود به ساحت مقدس زندگی پیامبر)ص( با 
اشکال و اما و اگر مواجه بشود. خوشبختانه این اثر 2 جلدی به زبان های 
مختلف ترجمه و در کشــورهای مختلف مطرح گشته است. نثر کتاب به 
فارسی  دری نزدیک اســت. برخی از منتقدان استفاده نویسنده از منابع 
معتبر تاریخی، دقت وی در نقل جزئیات تاریخی و نیز استفاده از زاویه دید 
تلفیقی در روایت داستان را از نقاط قوت این اثر برشمرده اند. سرشار درباره 
انگیزه خود برای نوشتن این اثر گفته است: »فکر نوشتن از سرزمین نور 
از سال 1359 در ذهن من افتاد. اولین موجبش این بود که می دیدم هیچ 
کتاب داستانی ارزشمندی در مورد زندگی پیامبر)ص( برای نوجوانان ما 
منتشر نشده است. دوم اینکه می دانستم که اگر چنین کاری صورت بگیرد، 
در نگاه خوانندگان نوجوان این اثر نســبت به دینشان یک تحول اساسی 
مثبت به وجود خواهد آمد. ضمن آنکه زندگی پیامبر ما آن قدر دلنشــین 
و پرکشش است که جدا از جنبه الهی و دینی آن، به خودی خود می تواند 
موضوع یک داســتان بســیار جذاب و پرهیجان باشد؛ به شرط آنکه این 
موضوع در دست یک نویسنده، به معنی درست کلمه، قرار بگیرد. و البته، 
طمِع بردن ثواب و اجر آخرتی نیز در این کار بی تأثیر نبود«. میثاق امیرفجر 
نیز از نویسندگان برجسته کشور است که مجموعه ارزشمند 20 جلدی 
»پبامبر اعظم« را خلق کرد. همچنین رمان »محمد)ص(« توسط ابراهیم 
حسن بیگی راهی بازار کتاب شد.  بی شک توجه به ادبیات دینی و روایت 
زندگی، منش و شخصیت بزرگان دین ما حائز اهمیت است و هنوز مانده 
تا نویسندگان ادبیات داســتانی ایرانی رسالت اصلی خود را در این راستا 
ایفا کنند. در گذشته های نه چندان دور نویسندگان بیشتر بر آن بودند تا 
از منظر تاریخی روایتگر داستان های دینی باشند. با توجه به سیر تحوالت 
عظیم اجتماعی و رشــد فزاینده دانش و فناوری، می طلبد تا نویسندگان 
بیش از کار نوشــتن، به رصد جامعه و نیازهای مبرم مردم بویژه جوانان 
توجه کنند و سعی نمایند تا هم به رسالت خود عمل کرده و هم پاسخگوی 
سؤاالت بی شماری باشــند. در جامعه کنونی که به راحتی به مقام واالی 
پیامبر اکرم)ص( توسط دنیای غرب آن هم به شگردهای مختلف توهین 
می شود، می طلبد تا نویسندگان به اسکلت بندی ها و شیوه های روایتی بدیع 
و تازه روی آورند. بدعت در منش، باورها و روایت زندگی پیامبر)ص( کار 
ناپسندی است. نویسندگان باید تا حد ممکن به حقیقت مانندی اثر خود 
پایبند باشند اما در خلق داستان و به کار گیری شگردهای داستان پردازی 
می توانند از ســبک های تازه و جذاب بهره مند بشوند. باشد تا در آینده ای 

بس نزدیک شاهد آثار قوام یافته تر و ماندگارتری در این وادی باشیم. 

قاب عکس

افتتاح غرفه ایتالیا در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
عکس: جواد رحیمی

 فرهنــگ/ آرش شــفاعی   فناوری های 
ارتباطی روز به روز تازه تر می شوند و این تازه شدن 
بــه تغییرات گســترده در زندگــی اجتماعی و 

ارتباطات میان افراد جامعه منجر می شود. 
زمانــی این تصور که هر شــخصی می تواند یک 
دســتگاه تلفن همراه خود داشــته باشد و در هر 
مکانی با فردی دیگر تماس بگیرد، در ذهن کمتر 
کسی می گنجید. اما امروز این مسئله چنان عادی 
شده اســت که دیگر اندک اندک تلفن های ثابت 
کارکرد خود را در بسیاری از ارتباطات میان فردی 
از دست داده اند و بســیاری از ما شاید زمان های 
طوالنی نیازی به اســتفاده از تلفن ثابت نداشته 
باشــیم.  بســیاری از عادت های دیرینه امروز ما 
نیــز تا چندی دیگر از میان خواهند رفت. یکی از 
رســانه هایی که هنوز در برابر بسیاری از تغییرات 
مقاومت کرده، کتاب است. اگرچه فناوری تولید، 
انتشــار و توزیع کتاب در دهه های اخیر شــاهد 
تحوالت قابل توجهی بــوده اما هنوز تقریباً همة 
عادت های کتابخوانی گذشته حفظ شده است. ما 
هنوز کتاب های کاغذی را به دســت می گیریم و 
متن های چاپی ثابت را می خوانیم. اما فناوری های 
جدیــد تصمیــم گرفته انــد به محیط آشــنا و 
نوستالوژیک ما نزدیک شوند و خاطره کتابخوانی 

ما را درنوردند. 

 تحول مفهوم کتاب خواندن 
تا چند سال دیگر برای خواندن یک رمان، به یک 
رایانه نیاز خواهیم داشــت یا به کتاب خواندن در 
گوشی های همراهمان عادت خواهیم کرد. قهرمان 
یک داستان در خالل یک فرآیند ذهنِی متکی بر 
متن در برابر ما ظاهر نخواهد شــد بلکه قهرمان 
داستان را می بینیم، رفتار او را مشاهده می کنیم 
و صدایش را می شنویم؛ رمان خواندن با موسیقی 
تلفیق خواهد شــد؛ وقتی داســتان ریتم تندی 
می گیرد، تصویر و موسیقی نیز همراه با این ریتم، 
تند می شود؛ و ما نیز در برابر متنی که می خوانیم، 
منفعل نخواهیم بود بلکه می توانیم پایان بندی های 

متعددی برای یک داستان انتخاب کنیم. 
»کتاب تعاملی« گوگل مجهز به حسگرهای فشار 

و حرکت، هر زمان که خواننده صفحات کتاب را 
ورق بزند، فعال می شود و با تکیه بر فناوری واقعیت 

افزوده، محتویات تصویری را نمایش خواهد داد. 
دنیای فناوری سال هاست به سمت تعاملی شدن 
بیشتر و بیشتر پیش می رود. الگویی که شبکه های 
اجتماعــی ارایه کردند، حاال در حوزه کتاب مورد 
اســتفاده قرار خواهد گرفــت. همان گونه که در 
شبکه های اجتماعی یک کاربر می تواند بی نهایت 
محتوای تــازه ایجاد کنــد و در برابر محتواهای 
تولیدشده توســط خود و دیگران واکنش نشان 
دهد، کتاب نیز از شکل رسانه ای یک طرفه و خنثی 

خارج خواهد شد. 
یــک خواننده حرفه ای کتاب امروز در برابر متنی 
که در برابر او قرارگرفته است، کامالً منفعل است. 
شما یک داســتان را می خوانید و مجبورید همه 
آنچه نویسنده نوشته اســت را بپذیرید. از طرف 
دیگر، کتاب هنوز رســانه ای به شدت ذهنی است 

و از عینی شدن گریخته است. وقتی نویسنده ای 
یک شخصیت داستانی یا فضای رویداد را توصیف 
می کند، خواننده مجبور است آن را در ذهن خود 
بازســازی کند و در حقیقت، داســتان در ذهن 
مخاطب کامل می شــود و نه در برابر چشــم او. 
نکته دیگری که در کتابخوانی امروز ما وجود دارد 
این است که کتابخوانی به یک آیین روشنفکرانه 

و بسیار جدی تبدیل شده است. »کتاب تعاملی« 
همه این تصورها را از بین می برد. در کتاب تعاملی 
کاغد و کلمه جای خود را به سنســور، بلندگو و 
نمایشگر داده است. به همین دلیل حواس مختلف 
مانند بینایی و شنوایی و در آینده ای نزدیک، المسه 
و بویایــی درگیر درک معنای متن می شــوند. از 
سوی دیگر، صنعت نشر به صنعت سرگرمی سازی 
نزدیک می  شود و دیگر کتاب خواندن مثل انجام 

یک بازی رایانه ای خواهد بود. 

 کتاب های تعاملی در ایران 
کتاب های تعاملی در جهان سابقه زیادی ندارند و 
در ایران نیز اندک اندک برخی ناشران که ضرورت 
تحول را درک کرده اند، به این سمت روی آورده اند. 
این نوع کتاب ها بخصوص برای گروه سنی کودک 
و نوجوان در حال تولید بیشــتر و بیشتر هستند. 
این شــکل از کتاب برای نســلی کــه از ابتدای 

زندگی خود با جهان دیجیتال شده رو به رو است، 
یک ضرورت می باشد. کودکانی که با تلفن همراه، 
تبلت و بازی های رایانه ای بزرگ شده اند ضرورتاً به 
عادت های نوستالوژیک نسل گذشته تعلق خاطری 
ندارند. هدف کتاب های تعاملی این است که برای 
این گروه سنی محتوای متناسب و مفید ارایه شود 

و ارتباط آن ها با کتاب و مطالعه قطع نگردد. 
کتاب هــای تعاملی که در محیط هــای ویندوز، 
اندروید و ios قابل اســتفاده است، قصه را همراه 
با موســیقی برای کودک روایــت می کند و به او 
این امکان را می دهد که به جای اینکه مخاطبی 
منفعل باشــد، در فرآیند قصه درگیر شــود و با 
شخصیت های آن ارتباط نزدیک برقرار کند و قصه 

را آن طور که می خواهد، پیش ببرد. 
 تاکنــون برخــی کتاب هــای تعاملــی ماننــد 
»زیر گنبد کبود« و »جنگل پریا« توســط برخی 
شرکت های ســازنده محتواهای اینترنتی ساخته 
شــده و در کافه بازار قابل دسترســی هستند. اما 
مهم ترین و فعال ترین ناشری که در این زمینه به 
فعالیت پرداخته و چند ســال است در این حوزه 
سرمایه گذاری جدی کرده اســت، »سوره مهر« 
می باشد. این انتشارات با راه اندازی بخشی مجزا به 
نام »سوره مهر الکترونیک )سما(« در این زمینه 
به صورت جدی وارد عرصه شده است و امسال نیز 
در نمایشــگاه کتاب تهران و در بخش رسانه های 
دیجیتــال دارای یــک غرفه اختصاصی اســت. 
اگرچه عبدالحمید قره داغی، مدیرعامل انتشارات 
»ســوره مهر«، معتقد است که سرمایه گذاری در 
این عرصه در حال حاضر هنــوز در ایران از نظر 
اقتصادی به صرفه نیست زیرا بحث نشر الکترونیک 
در کشور ما هنوز جا نیفتاده است و حوزه ای جدید 
است ولی »ســوره مهر« همیشه سعی کرده در 
عرصه های مختلف پیشگام باشد. امروز می بینیم 
که گسترش شبکه های اجتماعی نشان دهنده این 
اســت که این هدف گذاری درست بوده است اما 
نیاز به ســرمایه گذاری بیشتری دارد. البته اقدام 
وزارت ارشاد در اختصاص شابک و فیپای جداگانه 
به کتاب های الکترونیک بیانگر آن اســت که این 

کتاب ها در کشور حضور جدی تری پیدا کرده اند.

آیندة پیش روی کتاب های تعاملی در بازار نشر ایران چیست؟ 

خداحافظـــی  با  کتـــاب های کاغذی 

آنچه می خوانید

دنیــای فنــاوری سال هاســت به 
ســمت تعاملی شــدن بیشــتر و 
بیشــتر پیش می رود، الگویی که 
شبکه های اجتماعی ارائه کردند، 
حاال در حوزه کتاب مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت
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»عاشقانه« توقیف نشده است 

شبکه نمایش خانگی همچنان درگیر بی برنامگی  

هنر: تصویربرداری »عاشقانه« روزهای پایانی خود را سپری می کند و سازندگان آن اعالم کرده اند که با ورود 
افراد باتجربه و همکاری گروه، تدوین و توزیع این مجموعه هم برخالف برخی شایعات نظم خوبی گرفته است. 
محمدرضا نادری، مدیر اجرایی پروژه »عاشقانه«، درباره شایعاتی که به تازگی پیرامون این مجموعه ایجاد شده، 
گفت: در پی برخورد با بیش از 100 لینک غیر مجاز و VOD که به صورت غیرقانونی و بدون داشتن قرارداد با مالکین 
و سرمایه گذاران اقدام به بارگذاری مجموعه کرده بودند، خوشبختانه این مشکل در حال حاضر با انعقاد قرارداد قانونی با 
سازندگان، شکل اصولی تری به خود گرفته است. با این حال اگرچه بسیاری از شرکت ها این روزها مجموعه را به صورت 
قانونی و بدون مشکل به فروش می رسانند، اما در این میان برخی با زیاده خواهی و توقعات غیرمتعارف و از طریق فرافکنی 
و انتشار اخبار ناموثق و جریان یافته که با همگی آن ها کما فی السابق برخورد قانونی می شود، سعی دارند به »عاشقانه« 
ضربه بزنند. وی افزود: متأسفانه این روزها برخی با ایجاد جو نامناسب قصد دارند میزان عرضه و ارایه قانونی »عاشقانه« را 
کاهش دهند. حتی در روزهای اخیر عده ای با نیت ضربه زدن به پروژه، اقدام به بارگذاری رایگان قسمت های سریال کرده اند 
که به زودی این اتفاق نیز پیگیری خواهد شــد. نادری در پایان گفت: از مخاطبان فهیم »عاشقانه« خواهشمندیم اخبار 
رسمی این مجموعه را تنها از طریق مدیر روابط عمومی پروژه و صفحه اینستاگرام پروژه دنبال کنند و توجهی به شایعات 
نداشته باشند. بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته، قسمت هفتم »عاشقانه« نیز دوشنبه هفته آینده )1٨ اردیبهشت( 
توزیع خواهد شد. محمدرضا گلزار، ساره بیات، بهاره کیان افشار، فرزاد فرزین، حمیدرضا پگاه، شمسی فضل اللهی، علیرضا 
سوزنچی، علیرضا زمانی نسب، )با هنرمندی( حسین یاری، پانته آ بهرام، مسعود رایگان و هومن سیدی، )با حضور افتخاری( 

یکتا ناصر، )با معرفی( سارا رسول زاده و )با حضور( مهناز افشار در نقش »گیسو«، بازیگران اصلی »عاشقانه« هستند.

سینمای خانگی چهره - خبر

مهر: مدیر امور تئاتر استان های اداره کل هنرهای نمایشی اعالم کرد که به دلیل 
ثبت روز ملی هنرهای نمایشی در تقویم رسمی کشور، دیگر نیازی به برگزاری 
جشن اردیبهشت تئاتر ایران نیســت. اتابک نادری گفت: چند سال گذشته به 
دلیــل اینکه هدفمان این بود که بخواهیم تئاتــر و روز جهانی تئاتر را در میان 
مردم استان های مختلف کشور جا بیندازیم، برنامه برگزاری جشن اردیبهشت 
تئاتر ایران در نظر گرفته شد. حاال که روز ملی هنرهای نمایشی در تقویم رسمی 
کشور به ثبت رسیده، دیگر نیازی به برگزاری جشن اردیبهشت تئاتر ایران نیست.

جشن اردیبهشت تئاترحذف شد 

باشــگاه خبرنگاران جوان: هادی انباردار، تهیه کننده ســینما، درباره آخرین 
وضعیــت اکران »ماه گرفتگی« گفت: به شــکلی محترمانه جلــوی اکران فیلم را 
گرفته اند. می گویند صالح نیســت این زمان اکران شود و حتی پروانه نمایش آن 
را صــادر نمی کنند. واقعاً نمی دانم چرا »ماه گرفتگی« نمایش داده نمی شــود و به 
سرنوشت نامعلومی مبتال شده است. این فیلم وابستگی به جناح و دسته ای ندارد و 
شریف است. برای این زمان ساخته شده تا بتواند روی آگاهی مردم تأثیر بگذارد. این 

تهیه کننده اضافه کرد: نظری برای کوتاه کردن بخش یا بخش هایی از فیلم ندارند.

محترمانه جلوی اکران فیلم را گرفته اند 

مهر: منوچهر معتبر، هنرمند نقاش، معتقد است ما هنوز آوانگارد نیستیم زیرا 
تحول و تازگی را در داشته های هنری خودمان جست وجو نکرده ایم. وی در این 
باره گفت: ما در زمینه هنرهای تجســمی مدرن بیشتر از ۹ دهه قدمت نداریم؛ 

یعنی از زمانی که کمال الملک به فرانسه رفت و با تجربه های تازه بازگشت. 
او افزود: بســیاری از هنرمندان خوب ما در دوران انقالب یا جهت کاری خود را 
تغییر دادند و یا مهاجرت کردند ولی من این جا ماندم و توانستم مخاطبان خودم 

را داشته باشم. مهاجرت هنرمند ایرانی کار درستی نیست.

مهاجرت هنرمند ایرانی کار درستی نیست 

آخر هفته با تلویزیون

شبکه افق با »شهر دیوانه« می آید
هنر: این روزها شاید تلویزیون برنامه هایی جذاب تر از فیلم های سینمایی 
و تلویزیونی و انیمیشن داشته باشد و آن هم مناظرات تلویزیونی پربیننده 
اســت. اما با این حال در این روزها می توانید چندین فیلم را از تلویزیون 
تماشــا کنید.  فیلم هایی مانند: »پلیس هــای تقلبی«، »معلم دهکده«، 
»جعبه ابزار«، »راز کریس« »اگر باران ببارد«، »ســقوط آزاد«، »تجارت 
سیاه«، »اون روی زندگی«، »طرفدار«، »زنگ حساب«، »روز از نو، روزی 
از نو«، »بوقلمون های آزاد«، »بی خوابی«، »شهر دیوانه«، »نفوذی«، »قلب 
فرا می خواند«، »زاپاس«، »روز پرســتاری پدر«، »در دل دریا«، »وزیر«، 
»کشــتار ربات ها«، »دینا در ماجراجویی دونارک«، »دوربین«، »پنجاه 
درصد زندگی«، »فاصله« و »بی جانشین« امروز و فردا از شبکه های سیما 

روی آنتن می روند. 
شبکه یک سیما در همین راستا فیلم سینمایی »پلیس های تقلبی« به 

کارگردانی هو لئونگ الئو را فردا ساعت 10:30 پخش خواهد کرد. 

 شبکه 2 
فیلم سینمایی »معلم دهکده« به کارگردانی آدریان کوآن، امروز ساعت ٨ 
و فیلم تلویزیونی »کالس سوم ب« اثری از غالمرضا رمضانی فردا ساعت 
٨ از شبکه 2 سیما پخش خواهند شد. بهروز شعیبی، جمشید جهانزاده 
و احمدرضا اســعدی بازیگران »کالس سوم ب« هستند. همچنین فیلم 
ســینمایی »جعبه ابزار« به کارگردانی باب نلسون فردا ساعت 17:30 و 
»راز کریس« ســاخته مایکل اسکات ساعت 23 از شبکه 2 سیما پخش 

خواهند شد. 

 شبکه 3 
امــروز فیلم تلویزیونی »اگر باران ببارد« بــه کارگردانی روح اهلل حجازی 
درســاعت 10:15، فیلم های سینمایی »سقوط آزاد« اثر جورج مونتسی 
ســاعت 14:30 و »تجارت سیاه« ساخته کاترین ویندفیلد ساعت 24 از 
شبکه 3 سیما پخش می شوند. همچنین فردا فیلم تلویزیونی »اون روی 
زندگی« ساخته مهدی گلستانه ساعت 10، فیلم های سینمایی »طرفدار« 
به کارگردانی مانیش شارما ساعت 14:30 و »یک مایل در 4 دقیقه« به 

کارگردانی چارلز اولیور ساعت20:30 از این شبکه روی آنتن می روند. 

 شبکه 4 
فیلم سینمایی »ســیارک تاریک« به کارگردانی جیسون بورکیو امروز 
ســاعت 20:30 و فیلم ســینمایی »مردی که بی نهایت را می شناخت« 

ساخته متیو براون فردا ساعت 21:30 از شبکه 4 روی آنتن می روند. 

 شبکه 5 
انیمیشن سینمایی »هواموالن« به کارگردانی تونی بن کرافت امروز ساعت 
13:30 از شــبکه 5 سیما پخش می شود. همچنین فیلم سینمایی »به 
رنگ نارنجی« اثری از جورام لورســن فردا ســاعت ۹ روی آنتن می رود. 
همچنین فردا فیلم های سینمایی  »رها شده« به کارگردانی جان کاسار 
در ســاعت 13:30 و »تبعیض« ساخته نیل بلوم کمپ ساعت 20:30 از 
این شبکه پخش می شوند. مت دیمون، جودی فاستر و شارلتو کاپلی در 

»تبعیض« بازی کرده اند. 

 شبکه تماشا 
فیلم سینمایی »گروگان« به کارگردانی اصغر هاشمی فردا ساعت 20 و 
فیلم تلویزیونی »زنگ حساب« ساخته فریدون خسروی قلعه شاهرخی 
امشب ســاعت 24 از شبکه شــما پخش خواهند شد. همچنین فیلم 
تلویزیونــی »روز از نــو، روزی از نو« به کارگردانــی محمدجواد مرادی 

فردا ساعت 17 روی آنتن می رود. 

 شبکه افق
فیلم سینمایی »شهر دیوانه« به کارگردانی گوستا گاوراس فردا ساعت 10 
و فیلم »نفوذی« به کارگردانی احمد کاوری ساعت 1٨:30 از شبکه افق 

پخش خواهند شد. 

 هنر/ تکتم بهاردوست  شاید بشود گفت 
مرحوم ســاموئل خاچیکیــان بنیان گذارو تنها 
کارگردانی بود که در دهه 60 ژانر دشوار وحشت 
را تجربه کرد و فیلم های موفق زیادی ساخت که 
حتی سال ها بعد از ساختشان هم برای مخاطب 
تکراری نشده اســت؛ فیلم های جذابی که دیگر 
برای مخاطب ایرانی به خاطر آشنایی اش با آثار 
پر تعلیق و جذاب خارجی ترسناک نیستند. فیلم 
سینمایی »زار« اولین ساخته نیما فراهی که در 
ژانر وحشت ساخته شده است، چندی پیش در 
جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش درآمد و 

مورد توجه اغلب مخاطبان قرار گرفت. 

 ســینمای ایران در ژانر وحشت خیلی 
مهجور است  و در واقع می شود گفت ما در 
سینما چیزی به نام ژانر وحشت نداریم. چرا 
با توجه به امکانات سینمای ما و ویژگی های 
این ژانر، هنــوز در ارایه این ژانر به جایگاه 

مناسبی نرسیده ایم؟ 
بهتر است بگوییم که ما در ایران نه تنها ژانر وحشت 
نداریم بلکه تقریباً می شود گفت اصالً چیزی به نام 
ژانر نداریم. گذشته از ژانر کمدی )فارغ از میزان 
کیفیت فیلم هــای این ژانر( و ژانر نوآور )باز فارغ 
از کیفیت فیلم های محدود ساخته شده(، می شود 
گفت نه تنها چیزی به نام ژانر در ســینما نداریم 
بلکه تعداد زیادی از ما فیلمســازان اصالً تعریف 
درستی از کلمه ژانر هم ندارند. ما فیلم های درام 
یا ملودرام را ژانر اجتماعی می دانیم. یا مثالً ژانر 
جنگی نداریم، ژانر دفاع مقدس داریم. فیلم های 
ژانر تاریخی یا فیلم های »بیگ پروداکشــن« را 
فیلــم فاخر می نامیم. وقتی هنــوز نام و تعریف 
ژانر را به خوبی نمی دانیم، چطور می توانیم توقع 
داشته باشیم که سینمای ژانریک داشته باشیم؟ 
بعضی از مخاطبان خاص تر سینما همان نگاهی 
را به فیلم های ژانر وحشت دارند که به فیلمهای 
هنری تر و عمیق تر سینما و با همان قلمی فیلم 
ترسناک را نقد می کنند که فیلم جیم جارموش 
را باید با آن نقد کرد. همین یک فقره کافی است 
که فیلمساز از ترس برخوردی که ممکن است با 

او بشود، از نزدیک شدن به ژانر وحشت پشیمان 
شــود. از همه این ها گذشته، هزاران چاله و چاه 
در قالب محدودیت های مختلف توسط نهادهای 
مختلــف پیش پای فیلمســازان ایــن ژانر قرار 
دارد که باعث می شــود عطای ساخت این گونة 

سینمایی را به لقایش ببخشند. 
مشــکالت اکران و ســرمایه گذاری و مهم تر از 

همه، عدم شناخت فرم و مشخصاً عدم شناخت 
ویژگی های این ژانر توسط فیلمسازان که دیگر 
جای خود دارد. اما بدون شک با توجه به معجزه 
سینمای دیجیتال که اجازه تجربه ارزان تر را به 
فیلمسازان جوان می دهد و همچنین دسترسی 
آســان به فیلم هــای روز دنیا، به زودی شــاهد 
تولیــدات حرفه ای تر از قبل در این ژانر خواهیم 

بود. 

 تعداد آثاری که در این ژانر ساخته شده، 
خیلی اندک بوده است و همان تعدادی هم 
که ساخته شده یا به سمت کمدی رفته اند 
یا از آثار خارجی کپی برداری شده اند. چرا در 
تولید این گونه فیلم ها تقریباً هیچ خالقیتی 

وجود ندارد؟ 
همان طور که گفتید و اشــاره کــردم، اوالً عدم 
آشنایی فیلمســازان با این ژانر و ثانیاً عدم درک 
یا عدم شناخت این ژانر توسط عوامل، مهم ترین 
دلیل ناموفق بــودن تجربه های قبلــی این ژانر 

محسوب می شــوند. از آن گذشته، ژانر وحشت 
تفاوت های خیلی مهم با ســایر ژانرها دارد. مثاًل 
وجود بازیگر چهره و مشــهور بــرای فیلم های 
این ژانر بســیار نامطلوب است. تهیه کننده هم 
این ریســک را نمی کند. هم فیلمســازان و هم 
مخاطبین ســینمای ما به شــدت ستاره پسند 
هستند و از فیلم بی ستاره حمایت نمی کنند. با 
این شــرایط تهیه کننده هم که می داند فیلمش 
بازگشت سرمایه ندارد، رغبتی برای سرمایه گذاری 

نمی کند. 
مسئله مهم بعدی سالن سینما است. به جز چند 
پردیس و چند ســینمای دیگر، کیفیت صدای 
بقیه ســینماها و همچنین کیفیت نمایششان 
به شدت پایین است؛ به طوری که تمام زحمتی 
که فیلمساز کشیده است را عمالً نابود می کنند. 
واضح است که فیلم ترسناکی که صدای مناسب 

ندارد اصالً ترسناک نیست. 
البتــه من کالً بــا این جمله مشــکل دارم که 
می گویند فیلم ترسناِک بد می شود کمدی. فیلم 
ترسناکی که فرم درستی نداشته باشد، زجرآور 
می شــود نه کمدی. چون به نظر من، بیننده به 
فیلم بد نمی خندد بلکه از آمدن به سالن سینما 
مأیوس می شود. کمدی تعریف مشخص خودش 
را دارد. تا وقتی که شناختی از ژانر وجود نداشته 
باشــد، نه تنها فیلم خالقانه بلکه حتی نمی شود 
کپی درستی از فیلم های خارجی هم ساخت. کما 
اینکه با وجود این همه فیلم ترســناک خارجی، 
حتی نمی شــود یــک کپی درجــه دوم هم در 

سینمای ما پیدا کرد. 

 برویم سراغ فیلم »زار«. از ایده شکل گیری 
فیلمنامه و شیوه روایت فیلم بگویید. 

ایده این فیلم برمی گردد به یک تجربه شخصی. 
چند سال پیش در سفری که با دوستانم به شمال 
کشور داشتیم، برای گذران وقت و ایجاد هیجان 
نشستیم به شیوه ای خنده دار و به خیال خودمان 
روح احضار کردیم. بعدها وقتی به فکر ســاخت 
این فیلم افتادم، حس کردم آن ســفر می تواند 
ســوژه خوبی برای ســاخت یک فیلم ترسناک 

باشد. درباره شکل روایت این فیلم هم باید بگویم 
که ساختار و چگونگی روایت در اغلب فیلم های 
این ژانر تقریباً یکسان است. من معتقدم در این 
ژانــر آنچه موجب تفاوت یک فیلم از فیلم دیگر 
می شود، قصه و فرم تصویری روایت است. طبعاً 
ما هم در این فیلم تالش کردیم روی خط صحیح 

و در چارچوب ژانر حرکت کنیم. 

 چرا لوکیشــن شــمال را برای روایت 
داستانتان انتخاب کرده اید؟ الزاماً چون خاطره 

شخصی شما در آنجا شکل گرفته بود؟ 
اولین دلیلش این بود که هرقدر محیط و دنیای 
قصه از شــلوغی، ترافیک و تمدن شهری خالی 
باشد، راحت تر میشود ترس را در فیلم ایجاد کرد. 
دوم اینکه هرقدر دنیای فیلم برای بیننده ناآشناتر 
باشــد، میزان باورپذیری باالتر مــی رود. گرچه 
طبیعت شمال برای مردم و مخاطبین ما غریبه 
نیست اما خلوت و سکوت آن محیط  برای خلق 
دنیای قصه ما به مراتب بهتر از محیط شهری بود. 

به جز 2 بازیگر سرشــناس تر، بازیگر   
چهره ای در این فیلم حضور ندارد. چرا؟ 

در واقع این قضیه یکی از ویژگی های اصلی این 

ژانر محسوب می شــود. هرقدر چهره بازیگر در 
ذهن بیننده ناشناخته تر باشد، میزان باورپذیری 

اثر در ذهن مخاطب باالتر می رود. 
البته تمام تیم بازیگری ایــن فیلم از بچه هایی 
تشکیل شــده بود که کار در سینما را به چشم 

حرفه می بینند نه تفریح. 

 فیلم بر چه اساسی نام گذاری شده است؟ 
ریشــه کلمه »زار« به آفریقا و قبایل بومی آنجا 
برمی گردد. در جنوب ایران و مشــخصاً اســتان 
بوشهر، بومیان منطقه بر این باورند که بادی به 
نام »زار« وجود دارد که وقتی به انسانی بوزد، روح 

و جسم او را تسخیر می کند . 
برای نجات فرد تسخیرشــده مراســمی به نام 
»مراسم زار« برپا می شود. این مراسم توسط افراد 
حرفه ای انجام می شود. متأسفانه بارها دیده ام که 
عده ای از مخاطبان خــاص و عام فیلم، »زار« را 
با »مراسم زار« اشــتباه می گیرند. اما گذشته از 
این توضیحات، در این فیلم ما به »مراســم زار« 
نپرداخته ایــم و فقط روی مقوله تســخیر روح 
و جســم کار کرده ایم. این اسم را انتخاب کردم 
تا مخاطبــان بدانند قرار اســت در فیلم به چه 

مسئله ای پرداخته شود. 

هــنر

با نیما فراهی، کارگردان فیلم »زار« :

فیلم های حرفه ای ترسناک خواهیم ساخت 

آنچه می خوانید

بعضی از مخاطبان خاص تر سینما 
همان نگاهی را به فیلم های ژانر 
وحشــت دارنــد که بــه فیلمهای 
هنری تــر و عمیق تــر ســینما و با 
همان قلمی فیلم ترسناک را نقد 
می کنند که فیلم جیم جارموش را 

باید با آن نقد کرد
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خط حادثه

فروپاشى باند جعل گواهى عدم اعتياد در دماوند
خط قرمز: باند صدور جعل گواهى پزشكى عدم اعتياد و صدور گواهينامه در دماوند 
منهدم شد. يك باند جعل اسناد كه اقدام به جعل تأييد گواهى پزشكى عدم اعتياد در 
خصوص تمديد گواهينامه پايه يكم راهنمايى و رانندگى مى كردند، شناسايى شدند 
كه عالوه بر دســتگيرى تعدادى از ايــن افراد، مابقى اعضاى گروه نيز تحت تعقيب 
هستند. اين باند فعاليت گسترده اى در سطح كشور داشته است و افرادى كه اعتياد به 
مواد مخدر داشتند، براى اخذ گواهى به آن ها مراجعه مى كردند و با پرداخت مبلغى، 
گواهى جعلى پزشكى دريافت مى كردند. در اجراى روند دستگيرى، مهرهاى زيادى 
از بيمارســتان، پزشكان و مراجع مرتبط از اماكن و منازل اين باند فعال شناسايى و 
كشــف شد. مدت فعاليت باند مذكور در حال بررسى است ولى تاكنون بالغ بر 100 
نفر از افرادى كه به آن ها مراجعه نموده و از گواهى جعلى استفاده كرده اند شناسايى 
شده و دستور ابطال گواهينامه آن ها صادر گرديده است. تحقيقاتى نيز با هدف روشن 
شدن پرونده در خصوص تبانى بيمارستان در حال بررسى است تا مشخص شود كه 

آيا بيمارستان نيز در اين خصوص نقشى داشته است يا خير.

مرگ خاموش دختر 16 ساله قوچانى
خط قرمز: دختر 16 ســاله به طرز مشــكوكى در منزل مسكونى شــان دچار 
گازگرفتگى شد و جان خود را از دست داد. مرگ مشكوك دخترى 16 ساله داخل 
اتاق خواب بعد از ظهر روز گذشــته به فوريت هاى پليسى 110 قوچان اعالم شد. 
مأموران كالنترى 11 و نيروهاى امدادى بالفاصله در محل موردنظر حاضر و جسد 
دختر نوجوان كشف شد. سرهنگ قدمگاهى، فرمانده انتظامى شهرستان قوچان 
درباره اين حادثه گفت: بررسى هاى اوليه پليس حاكى از آن بود كه تخريب شيلنگ 
گاز بخارى منجر به گاز گرفتگى دختر نوجوان شده است. وى افزود: تحقيقات درباره 

علت حادثه ادامه دارد.

دستگيرى سارق روى تير برق
خط قرمز: پليس شهرستان تربت جام سارق حرفه اى را در حال بريدن كابل هاى 
برق دستگير كرد. سرهنگ محمد يزدانى فرمانده انتظامى شهرستان تربت جام 
در تشــريح اين خبر گفت: روز گذشــته مأموران كالنترى 12 شهيد بهشتى 
هنگام گشــت زنى در محدوده شهرك فرهنگيان دو مرد جوان را حين بريدن 
كابل هاى برق مشاهده كردند و بالفاصله وارد عمل شدند. وى افزود: همزمان با 
نزديك شدن تيم گشت يكى از سارقان كه متوجه تيم گشت شده بود متوارى 
و همدســتش قبل از فرار روى تير برق دستگير شد. وى با اشاره به كشف 50 
متر كابل برق و ابزار و ادوات سرقت از متهم و موتورسيكلتش تصريح كرد: متهم 
50 ساله به نام فرهاد در چندين مرحله بازجويى هاى پليسى به 10 فقره سرقت 

كابل هاى برق در شهر تربت جام اعتراف كرد.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

بازسازى صحنه مرگ سارق 
مسلح با گلوله پليس مشهد 

خط قرمز - مهدى كاهانى مقدم: بازســازى صحنه 
درگيرى منجر به مرگ يك ســارق مســلح، با گلوله 
مأموران پليس مشــهد امروز انجام مى شود. به گزارش 
خبرنگار ما در اين درگيرى يك سارق مسلح كه ششم 
ارديبهشت ماه جارى به همراه همدستش خودروى وانت 
پرايدى را با محموله ســيگار آن ربوده بودند، با شكايت 
راننده و حضور به موقع مأموران، با اســتفاده از دستگاه 
«جى پى اس» نصب شده روى خودروى به سرقت رفته، 

در محدوده بلوار هفت تير مشهد به دام افتادند. 
در اين زمان يكى از مأموران پليس با نزديك شــدن به 
سارقان جوان، از آن ها خواســت دست هايشان را روي 
سرشان بگذارند اما يكي از آن ها سالحي از زير پيراهنش 
بيرون كشيد و به طرف مأمور پليس نشانه رفت. مأمور 
جوان به ســرعت خود را به داخل جوي آب پرت كرد و 

طولي نكشيد كه درگيري مسلحانه بين او و سارق جوان 
شروع شد. چندين گلوله رد و بدل شد تا اينكه مرد جوان 
و همدستش تالش كردند سوار بر خودرو متواري شوند.

مأمور پليس اين بار خــودرو را هدف گرفت و لحظاتي 
بعد خودرو متوقف و با رسيدن تيم كمكي پليس، هر دو 
سارق دستگير شدند. در اين ميان مشخص شد سارق 
مســلح هدف گلوله قرار گرفته كه فوراً به بيمارســتان 
منتقل شد. اين سارق مسلح اما دو روز بعد در بيمارستان 
بــه كام مرگ رفت. به دنبال مرگ اين متهم، پرونده اى 
جنايى باز و تحقيقات وسيعى زير نظر كاظم ميرزايي، 
بازپرس ويژه قتل مشهد، آغاز شد و در بررسي هاى اوليه 
مشخص شد كه سارقان دو برادر بودند و سوابق متعددي 

از سرقت در پرونده شان ثبت شده است.
درهمين حال  برادر متهم فوت شــده كه در بازداشــت 
پليس به سر مي برد، به همراه مأمورى كه شليك گلوله او 
منجر به مرگ متوفى شده است، به منظور كشف زواياى 
پنهان اين پرونده و اينكه آيا قانون به كارگيري سالح از 
سوي مأمور پليس هنگام شليك به متهم رعايت شده 
است، امروز در حضور قاضى ويژه قتل عمد دادگسترى 
مشــهد و دوربين قوه قضائيه در صحنه درگيرى حاضر 
شــده و به بازسازى اتفاق ششــم ارديبهشت خواهند 

پرداخت.

خط دادگاه

خط قرمز: برغم گذشــت بيش از 7ســاعت از حادثه 
انفجاردر معدن زغالســنگ يورت گلستان -ساعت 20- 
همچنان اخبار ضد ونقيضى از تعداد محبوسان، مصدومان 
و عمليات نجات منتشر مى شــود. مديرعامل جمعيت 
هالل احمر گلســتان درحالى از خارج كردن جسد دو 
كارگرمعدن خبر مى دهد كه هيچ مقام مسئول ديگرى 
آنرا تأييد نمى كند، تعــداد مصدومان از 19تا 36 نفر در 
تغييراســت و ازديگر سودرحالى تعداد محبوس شدگان 
درمعدن ازســوى مديركل بحران اســتاندارى گلستان 
26نفر اعالم ميگرددكه ساير مقامهاى امداد رسانى ارقامى 

از 40تا 80نفر وحتى بيشتر را بيان مى كنند.
سرپرســت اورژانس كشــور از احتمال محبوس شدن 
نزديك به 80 نفر در معدن زغال سنگ گلستان به دليل 
انفجار اين معدن خبر داد و گفت: 4 مصدوم به بيمارستان 

حضرت معصومه(س) آزادشهر منتقل شدند. 
ساعت 12:05 دقيقه ظهر انفجارى در معدن زغال سنگ 

در منطقه خوش ييالق استان گلستان به وقوع پيوست 
كــه طى آن تعدادى از كارگــران مصدوم و تعدادى نيز 
در زير آوار محبوس شدند. تالش امدادگران براى نجات 
حادثه ديدگان ادامه دارد. پيرحسين كوليوند سرپرست 
اورژانس كشــور در رابطه با حادثه انفجار در معدن زغال 
سنگ گلستان گفت: از زمان وقوع انفجار تا اين لحظه 12 
كارگر معدن سالم از زير آوار درآمده و 4 نفر به بيمارستان 
حضرت معصومه(س) آزادشــهر اعزام شدند. وى با بيان 
اينكه اين معدن شــامل دو قسمت بوده كه 40 نفر در 
يك قسمت معدن و 30 تا 40 نفر ديگر درسمت ديگرى 
از معدن گرفتار شدند، عنوان كرد: وضعيت يك نفر از 
مصدومان به شــدت وخيم بوده و ساير مصدومان نيز 
به دليل كمبود اكسيژن دچار مشكل شده اند. حسين 
احمدى مدير عامل جمعيت هالل احمر استان گلستان 
گفت: گروه هاى امدادى اين جمعيت هم اكنون وارد تونل 
شــده اند و تالش براى نجات كارگران محبوس شده در 

تونل را آغاز كرده اند. وى در ادامه افزود: گروه هاى امدادى 
از سگ هاى زنده ياب هالل احمر براى دسترسى هرچه 

بهتر به افراد محبوس شده استفاده مى كنند.
مديرعامل هالل احمر گلستان خاطرنشان كرد: نيروهاى 
امدادى تنها تا عمق 800 مترى معدن زمســتان يورت 
رسيده اند، كارگران در عمق 1800 مترى حبس شده اند.

خط قرمز: عامالن قتل فاطمه كودك خردســال رودبارى و اعضاى 
خانواده وى به سه بار قصاص در مالء عام محكوم شده اند.

سهراب ساالرى دادستان عمومى وانقالب شهرستان رودبار جنوب از 
صدور حكم قصاص براى عامالن قتل فاطمه كودك خردسال رودبارى 
و اعضاى خانواده وى در اين شهرستان خبر داد و گفت: متهمان رديف 
اول و دوم به سه بار قصاص در مالء عام محكوم شده اند. علت و انگيزه 
اصلى اين حادثه دلخراش مسائل خانوادگى و اختالفات طايفه اى بوده 
اســت، ساعت 11 شب 14 خرداد سال 94  خودروى اين خانواده در 
بلوار اصلى اين شهرستان به رگبار بسته مى شود و در اين حادثه سه نفر 
از اعضاى خانواده به قتل مى رسند و دونفر ديگر نيز به شدت مجروح 
مى شوند. پس از اعالم گزارش اين حادثه، رسيدگى به اين پرونده در 
دستور كار سيستم قضايى و پليس قرار گرفت و طى يكسرى اقدامات 
اطالعاتى عامالن قتل دستگير و رسيدگى به اين پرونده آغاز شد. طبق 
حكم صادره از ســوى دادگاه كيفرى يك شهرستان جيرفت، متهم 
رديف اول (الف-م) به اتهام مشاركت در سه فقره قتل عمدى، مشاركت 
در تيرانــدازى منجر به جرح عمدى دو نفر از اعضاى خانواده فالحى، 
مشــاركت در آدم ربائى همراه با آزار و اذيت، حمل و نگهدارى سالح 
غيرمجاز جنگى و اخالل در نظم و آسايش عمومى از طريق تيراندازى 
به ســه بار قصاص در مأل عام و جمعاً 39 سال و هشت ماه حبس و 
74 ضربه شــالق محكوم شده است. متهم رديف دوم (الف-م) نيز به 
اتهام مشاركت در سه فقره قتل عمدى، مشاركت در تيراندازى منجر 
به جرح عمدى دو نفر از اعضاى خانواده فالحى، مشاركت در آدم ربائى 
همراه با آذار و اذيت، حمل و نگهدارى سالح غيرمجاز جنگى جمعاً به 
ســه بار قصاص در مالء عام و 16 سال حبس از سوى دادگاه كيفرى 

يك شهرستان جيرفت محكوم شده است.

 3 بار اعدام در مأل عام براى قاتالن 
فاطمه كوچولو و خانواده اش

دزدان با ماژيك قرمز يادگارى مى نوشتند

خط قرمز: 2 دزد حرفه اى پس از هر بار سرقت 
روى ديوار خانه ها اســم باندشــان را با ماژيك 
قرمز مى نوشتند.   سرهنگ سيد محسن تقى 
زاده رئيــس پليس آبادان بــا توجه به افزايش 
پرونده هاى ســرقت در منطقه كارون دستور 
داد تا تيم ويژه اى براى دستگيرى عامالن اين 

سرقت ها وارد عمل شوند.
مأمــوران دايره مبارزه با ســرقت خانه پليس 
آگاهى آبادان در گام نخست تحقيقات پاى در 
محل هاى سرقت گذاشتند و با توجه به نزديك 
بودن خانه هايى كه هدف دزدان قرار گرفته بود 
فرضيه اينكه سارقان در همين منطقه زندگى 
مى كنند در دستور كار تيم پليسى قرار گرفت.

در اين مرحله كاوش هاى فنى نشان از آن داشت 
كه دزدان با آشنا بودن به منطقه كارون با پرسه 
زنى در اين مناطق زمانى كه متوجه خالى بودن 
خانه ها مى شدند براى سرقت وارد عمل شده اند 
و دزدان پس از هر سرقت با ماژيك قرمز روى 

ديوار خانه ها اسم شاهين نوشته بودند.
كارآگاهان در گام بعدى به ســراغ دوربين هاى 

مداربسته در محل هاى سرقت رفته و مشاهده 
كردند 2 مرد در زمان هاى سرقت اقدام به پرسه 
زنى در اين مناطق كرده اند كه در بررسى هاى 
فنى خيلى زود 2 متهم ســابقه دار كه اعتياد 
به هروئين دارند شناسايى شدند. بدين ترتيب 
هماهنگى هاى پليســى و مقــام قضايى براى 
دستگيرى 2 ســارق خانه هاى منطقه كارون 
صــورت گرفــت و مأموران روز يكشــنبه 10 
ارديبهشت ماه براى دستگيرى دزدان دست به 
كار شدند. مأموران زمانى كه براى دستگيرى 
2 دزد حرفــه اى وارد عمل شــدند خانواده و 
همسايه هاى دزدان براى فرارى دادن متهمان 
شروع به سنگ پراكنى به سمت مأموران كردند 
كه تيم پليسى قبل از فرار 2 سارق جوان موفق 
به دســتگيرى آن ها شدند كه در اين درگيرى 

يكى از مأموران پليس از ناحيه پا مجروح شد.
2 سارق حرفه اى ابتدا ادعا مى كردند كه پس از 
آزادى از زندان ديگر به دنبال خالف و ســرقت 
نرفته انــد اما پس از 4 ســاعت تحقيقات فنى 
زمانى كــه در برابر مدارك و فيلم هاى دوربين 
مداربســته قرار گرفتند به ناچار لب به اعتراف 

گشودند.
يكــى از دزدان گفت: پس از آزادى از زندان به 
خاطر اعتيادمان به هروئين نياز به پول داشتيم 
به همين خاطر باند 2 نفره به نام شاهين تشكيل 
داديم و هر بار پس از سرقت با ماژيك قرمز اسم 

باندمان را روى ديوار خانه ها مى نوشتيم.

 انفجار در معدن زغال سنگ آزادشهر حادثه آفريد

محبوس شدن 26 كارگر در عمق 1800 مترى زمين



خط بين الملل

كوهنورد تايوانى گمشده پس از 47 روز 
پيدا شد

خط قرمز: كوهنورد تايوانــى پس از 47 روز در هيماليا زنده پيدا شــد. دو 
كوهنورد تايوانى كه به ارتفاعات هيماليا رفته بودند، مسير خود را گم كردند و 
بعد از حدود 47 روز يكى از آن ها به صورت معجزه آسايى زنده پيدا شد.جست 
وجوگران در حالى اين جوان 21 ساله را در ارتفاع 2600 مترى پيدا كردند كه 
خواب بود.  ليانگ در اين مدت 47 روز طبق صحبت هاى پزشكان 30كيلوگرم 

از وزن خود را از دست داده بود و كرم زدگى در بدن او ديده شده است.
به گفته پزشكان او در اين مدت با آب و نمك خودش را زنده نگهداشته بود.

جسد دختر 16 ماهه آمريكايى از ميان 
زباله ها كشف شد

خط قرمز: پليس شــيكاگو با كشف جسد دختر 16 ماهه در ميان زباله هاى 
خانه  اى در شــيكاگو تحقيقات گســترده اى را در اين ارتباط آغاز كرد.  جسد 
قربانى «سماج كرازبى» 16 ماهه 30 ساعت پس از ناپديد شدنش در ميان خانه 
كثيف و آلوده خانواده اش پيدا شد. پدر و مادر اين دختر كوچك در تماس تلفنى 
اعالم كرده بودند كه دخترشان هنگام بازى با چند تن از كودكان در مقابل خانه 
به شكل مرموزى ناپديد شده است. پس از اين گزارش بيش از 100 افسر پليس 
جست وجوهاى خود را براى يافتن كودك آغاز كردند اما پس از 30 ساعت از 
زمان ناپديد شدنش جسد او را در خانه يافتند. كارآگاهان پليس اكنون در حال 
بررسى علت اصلى مرگ دختر بچه هستند و پدر و مادرش را نيز به دليل سهل 

انگارى در نظافت از خانه و نگهدارى از فرزندشان بازداشت كرده اند.

قدرت نمايى احمقانه مرد آمريكايى 
در مجتمع مسكونى 

 خط قرمز: تحقيقات پليس شهر «ســن ديگو»ى كاليفرنيا نشان داد عامل 
تيراندازى به ســاكنان يك مجتمع مســكونى براى قدرت نمايى مقابل نامزد 
سابقش مردم را به رگبار گلوله بسته بود.  به گزارش پليس، در اين ماجرا كه 
يكشنبه 10 ارديبهشت در كنار استخر يك مجتمع مسكونى رخ داد، مرد 49 
ســاله اى به نام «پيتر سليس» در حالى كه سرگرم گفت و گوبا تلفن و نوشيدن 

الكل بود، ناگهان به سمت مردم اسلحه كشيد و بى هدف به آن ها شليك كرد.
به گفته شــاهدان او در تمام اين مدت حتى از جايش بلند نشد و همان طور 

نشسته تيراندازى مى كرد. اما دقايقى بعد با شليك مأموران پليس كشته شد.
تحقيقــات مقدماتى پليس نشــان داد «پيتر» در زمان تيراندازى مشــغول 
گفت و گوى تلفنى با نامزد سابقش بوده و براى ترساندن او شروع به تيراندازى 
كرده است.درجريان اين جنايت تاكنون يك زن جوان كشته شده و شش نفر 

ديگركه شرايط وخيمى دارند در بيمارستان بسترى هستند.

13

شب پرحادثه در آذربايجان شرقى
خط قرمز: شــب گذشــته بر اثر برخورد چهار دستگاه 
وســيله نقليه در كيلومتر 30 محور سراب - بستان آباد، 

يك نفر جان باخت و 28 نفر مصدوم شدند. 
سرهنگ جواد ناموران رئيس پليس راه آذربايجان شرقى 
با اعالم اين خبر گفت: در اين حادثه پرايد، كمپرســى، 
اتوبوس مسافربرى و كشنده اسكانيا با هم برخورد كردند.

اين مقام انتظامى افزود: بى احتياطى راننده پرايد به علت 
تجاوز به چپ نسبت به كمپرســى ولوو و بى احتياطى 
از جانــب راننده اتوبوس به علت تجاوز به چپ نســبت 
به كشنده اســكانيا علت تامه وقوع اين سانحه رانندگى 
تشخيص داده شــده است. وى خاطرنشان كرد: اتوبوس 

مسافربرى از تبريز عازم اردبيل بود.
روزبه رجائى رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى 
پزشكى آذربايجان شرقى نيز فوت زن حدوداً 50 ساله از 

سرنشينان پرايد در محل وقوع اين حادثه را تائيد كرد.
وى گفت: 12 آمبوالنس اين مركز 28 مصدوم اين سانحه 

را به مراكز درمانى منتقل كردند.

خودزنى مردى كه زن 
و  برادر زنش را كشت

خط قرمز: مرد 28 ســاله در يك اقدام جنايتكارانه در 
الهيه كرمانشاه همسر و برادر زن خود را به گلوله بست و 

سپس خودزنى كرد.  
سرهنگ محمدرضا آمويى معاون اجتماعى پليس استان 
كرمانشــاه با اعالم اين خبر اظهار كرد: ساعت 18 و 56 
دقيقــه يك مورد تيراندازى در محله الهيه قلعه كهنه به 

پليس 110 اعالم شد.
اين مقام انتظامــى اضافه كرد: با حضور نيروها در محل 
مشخص شد در اين حادثه مرد جوان حدوداً 28 ساله اى 
با همسر و برادر زن خود درگير شده و با شليك گلوله آن 

دو را به قتل مى رساند.
وى خاطرنشــان كرد: بعد از قتل همسر 23 ساله و برادر 
زن 27 ساله، اين فرد اقدام به خودزنى كرده و در نهايت 
خود او نيــز فوت مى كند. اختالفات خانوادگى علت اين 

حادثه بوده است.

مرگ تلخ پدر مهابادى در زمان 
رها كردن لك لك از تير برق

ركنا: مرد 40 ساله اهل روستاى گابازله مهاباد بر اثر برق 
گرفتگى جان خود را از دست داد. 

به گزارش گروه ترجمه ركنا، ارسالن پيروتى اهل روستاى 
گابازله مهاباد و داراى ســه فرزند كه براى رهاسازى لك 
لكى كه در ميان سيم هاى برق گير كرده بود از تير برق 
باال رفته و هنــگام جدا كردن آن، خــود نيز دچار برق 

گرفتگى شد و جان خود را از دست داد.

خط خبر
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مهندس كامپيوتر تنها متهم قتل زن تنها 
خط قرمز: پرونده قتل زني با وجود ابهام همچنان در 
جريان است. صبح ديروز بود كه جلسه رسيدگي به اين
            پرونده در شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان 

تهران به رياست قاضي زالي و در معيت قاضي اسالمي 

برگزار شد. متهم زمانيكه در جايگاه ايستاد اتهامات خود 

را منكر شد و شوهر مقتول نيز با استناد به داليل موجود 
در پرونده از متهم شاكي شد. 

رســيدگي به اين پرونده از سال 90 و با اعالم شكايتي 

در زمينه كشــف جسد غرق در خون زني تنها در خانه 

آغاز شــد. با حضور مأموران انتظامي پايتخت در محل 

و مشخص شــدن فوت اين زن سريعاً بازپرس كشيك 

قتل پايتخت نيز از موضوع مطلع شد و با حضور مأموران 

آگاهي رسيدگي به موضوع در دستور كار مأموران قرار 

گرفت. به اين ترتيب تحقيقات از فردي كه اين حادثه را 
به پليس اعالم كرده بود آغاز شد. 

اين مرد جوان زمانيكه در برابر افسر بازجوي پرونده قرار 

گرفت مدعي شــد: امروز به خانه آمدم و با جسد غرق 

در خون همســرم روبرو شدم. به همين دليل با پليس 
تماس گرفتم. 

تحقيقات در محل نشان از وقوع قتل توسط يك سارق 

داشت كه وسايل اين سارق نيز در خانه اين زن تنها پيدا 

شده بود. به اين ترتيب اين مرد كه مهندس كامپيوتر بود 

بازداشت و در اختيار تيم اداره جنايي پايتخت قرار گرفت. 

با اين وجود پرونده به با صدور كيفرخواست براي متهم به 

دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در ابتداي 

پرونده اولياي دم مقتول در جايگاه ايستادند و براي قاتل 

درخواست قصاص كردند. پس از اين شوهر مقتول نيز 

در جايگاه ايســتاد و به اتهام قتل عمدي از متهم اصلي 
پرونده شكايت كرد. 

او در تشــريح شــكايت خود گفت: با توجه به گزارش 

انتظامــي و مدارك موثق موجود در پرونــده از اين آقا 

شاكي هستم. او از همسر من مقداري پول قرض كرده 
بود و با توجه به اينكه همسرم اين پول را مي خواست اما 

اين مرد به حرف همســرم گوش نمي داد. در روز واقعه 

نيز حتي متهم را حوالي خانه مان ديدم اما متوجه اصل 

موضوع نبودم تا اينكه با ديدن جســد همسرم در خانه 

متوجه شدم كه موضوع چه بوده است. او مردي دروغگو 

اســت كه مي خواهد اتهامات را از خود رد كند و جالب 

است كه لباس هايش نيز در خانه ما پيدا شده است و اين 

را در گزارش پليس نيز مي بينيد. او حتي از عابر بانك مان 

نيز استفاده كرده و مقداري پول برداشت كرده است آخر 

چطور ممكن است كه او قاتل نباشد. بايد اين را نيز توجه 
كنيد كه زن مورد عالقه اين فرد گفته كه در روز مذكور 

اين آقا سركار نبوده است در حالي كه خود او مدعي شده 

سر كار حضور داشته است. 
زماني كه متهم براي دفاع از خود در جايگاه ايستاد گفت: 

همه اين حرف ها تهمت هستند. من از اتفاقي كه رخ داده 

است پس از دستگيري مطلع شدم. مقصر كس ديگري 

اســت و چون دستشان به متهم نرســيده است اين ها 

مي خواهند مرا قصــاص كنند. باور كنيد اصالً نمي دانم 

ماجرا چه بوده و چرا لباس هاي من در خانه اين زن پيدا 

شــده است. من مهندس كامپيوتر هستم و اصالً امكان 
ندارد چنين اتفاقي از سوي من رخ داده باشد. چرا بايد 

چنين باشــد كه شما فكر كنيد من اين گناه را مرتكب 
شده ام. يك مهندس كامپيوتر اينقدر سواد ندارد كه بعد 

از انجام قتل از عابربانك مقتول استفاده نكند. 

در انتهاي جلســه قضات عاليرتبه وارد شور شدند تا در 
زمينه سرنوشت پرونده تصميم گيري كنند.

خط قرمز: جوان شيشــه اى كه با تبر به خانواده اش 
حمله ور شده بود قصد مقاومت در برابر مأموران قانون 

را داشت كه به ضرب گلوله پليس زمين گير شد.
فرمانده انتظامى مشهد با اعالم اين خبر گفت: اهالى 
شهرك طرق مشهد ساعت 10 صبح روز گذشته شاهد 
سروصدا و عربده كشى هاى پسر جوانى بودند كه تبر 
به دست به سوى خانواده اش حمله ور و برادرش را به 

وسيله چاقو از ناحيه دست چپ مجروح كرد. 
سرهنگ محمد بوســتانى افزود: شهروندان كه دچار 
ترس و وحشت شده بودند با فوريت هاى پليسى 110 
تماس گرفتند و پس از هماهنگى هاى الزم از طريق 
مركز فرماندهى و كنترل پليــس، مأموران انتظامى 
كالنترى طرق در محل مورد نظر حاضر شــدند. وى 
خاطرنشــان كرد: پليس پــس از هماهنگى با مقام 
قضايى براى دستگيرى اين پسر 25 ساله كه از حالت 
عادى خارج و همچنــان با تبر و چاقو و قمه اعضاى 
خانواده اش را تهديد مى كرد وارد عمل شد. اما اين فرد 

شرور با تبر به سمت يكى از مأموران انتظامى حمله 
ور و افســر پليس را نيز از ناحيه آرنج دست مجروح 

كرد. فرمانده انتظامى مشهد گفت: مأموران كالنترى 
طرق با اســتفاده از قانون به كارگيرى سالح اقدام به 
تيراندازى هوايى كردند و اين در حالى بود كه متهم 
همچنان مقاومت نشــان مى داد. سرهنگ بوستانى 
اظهار داشت: پليس با شليك گلوله به پاى چپ متهم 
او را زمين گير و دستگير و جوان 25 ساله توسط تيم 
فوريت هاى پزشكى 115 خيلى سريع به مركز درمانى 

انتقال يافت.
وى گفــت: برابر تحقيقات اوليه از خانواده اين پســر 
شــرور، او به مواد مخدر صنعتى از نوع شيشه اعتياد 
شديدى دارد كه دچار توهم شده و به سمت اعضاى 
خانواده اش حمله كرده است. سرهنگ محمد بوستانى 
از خانواده ها خواســت در فضايى دوستانه و با نظارت 
و كنترل هاى صحيــح، آگاهى هاى الزم را به فرزندان 
خود ارائه دهند و در صورت بروز چنين مشكالتى نيز 
از خدمات مشــاوره اى استفاده كنند تا از وقوع چنين 

آسيب هايى پيشگيرى شود.

شرور تبر به دست به ضرب گلوله پليس زمين گير شد
 جوان شيشــه اى كه با تبر به خانواده اش 
حمله ور شده بود قصد مقاومت در برابر مأموران قانون 

فرمانده انتظامى مشهد با اعالم اين خبر گفت: اهالى 
 صبح روز گذشته شاهد 
سروصدا و عربده كشى هاى پسر جوانى بودند كه تبر 
به دست به سوى خانواده اش حمله ور و برادرش را به 

سرهنگ محمد بوســتانى افزود: شهروندان كه دچار 

تماس گرفتند و پس از هماهنگى هاى الزم از طريق 
مركز فرماندهى و كنترل پليــس، مأموران انتظامى 
كالنترى طرق در محل مورد نظر حاضر شــدند. وى 
خاطرنشــان كرد: پليس پــس از هماهنگى با مقام 
 ساله كه از حالت 



نبرد آخر استقالل و تراكتورسازى براى نايب قهرمانى

سياه جامگان چشم به معجزه اى دوباره 
 فوتبال  حميد رضا عرب  اين آخرين 
پرده از نمايش ليگ شــانزدهم خواهد بود. 
انتهاى ليگى كه به لحــاظ فنى تفاوت هايى 
با گذشــته نداشــت. تيم ها همان بودند كه 
مى شــناختيم. بازيكنان آن چنان شاخص 
و ويژه اى هــم در ليگ ظهــور نكردند. نام 
ها همان بود كه مى شــناختيم. با ســبكى 
هميشگى و توانايى هايى يكسان. به هرحال 
ليگ شانزدهم با قهرمانى مقتدرانه سرخ ها 
به پايان رســيد اما عصر امــروز جدال براى 
رســيدن به رتبــه دومى ميان اســتقالل و 
تراكتور و از آن سو تالش براى ماندن در ليگ 
ميان3تيم سايپا، سياه جامگان و صباى قم 

همچنان ادامه دارد...

*دومى يا سومى، چه فرقى مى كند؟
شايد براى عليرضا منصوريان رسيدن به رتبه 
دومى جايگاهى باشد در راستاى دفاع بيشتر از 
كارنامه اش اما به واقع از نگاه هواداران استقالل 
تفاوتى ميان اين دو جايگاه نيســت و انتظار  
مى رفت كــه منصوريان و شــاگردانش فاتح 
ليگ برترباشند و پس ازسال ها ناكامى به اين 

رتبه برسند. 
به هر حال استقالل و تراكتور عصر امروز با اين 
نيت گام به عرصه رقابت  مى گذارند. منصوريان 
براى رسيدن به دومى بايد سپاهان را درتهران 
مغلوب كند و تراكتور هم اگر مى خواهد دوباره 
به رتبه دومــى برگردد، بايــد اوال مقابل نفت 
تهران پيروز باشــد و در ثانى استقالل مقابل 

سپاهان بيش از يك امتياز نگيرد. 
منصوريان: چپاروف بازيكن ما است

 سرمربى اســتقالل در مورد بازى با سپاهان 
گفت: بازى بسيار مهم و سرنوشت سازى داريم 
زيرا حريف ما در جدول براى رسيدن به رتبه 
چهارم تالش مى كند. ما با همه وجود مبارزه 
مى كنيم تا در رده دوم ليگ را به پايان ببريم 
و از اين شــرايط دفاع كنيــم.  منصوريان در 

مورد محرومــان و مصدومان تيمش گفت: دو 
بازيكن كه نمى توان آنها را مصدوم ناميد، در 
اختيار داريــم. اولين بازيكــن اميد ابراهيمى 
اســت كه بايد مواظب او باشــيم زيرا فرمانده 

خط ميانى ما اســت. امشب(ديشب) درباره او 
جلسه مى گذاريم تا مشــخص شود كه از ابتدا 
براى ما به ميدان مى رود يا نه. مجيد حسينى 

نيز يك گرفتگى جزيى دارد و با اعتقادى كه به 
تيم پزشكى دارم فكر مى كنم مى توانند آنها را 

براى ما آماده كنند .
اما او در مورد چپاروف نظر جالبى دارد«تمركز 

ما روى بازى با ســپاهان است و روى چپاروف 
تمركزى نداريم. يك بار گفتم و باز هم مى گويم 
چپاروف فردا بعد از پايان بازى بازيكن استقالل 

است.»
 * سياه جامگان، صبا يا سايپا؛ مى خواهم 

زنده بمانم
داســتان اين 3 تيم امروز متفاوت تر از همه 

تيم ها اســت. آن ها لحظه هــاى پرالتهابى را 
ســپرى خواهند كرد چرا كه پــاى ماندن در 
ليگ يا سقوط در ميان اســت. گرچه سايپا تا 

حدودى شانس بيشــترى دارد اما اگر صبا و 
ســياه جامگان مقابل اســتقالل خوزستان و 
پرسپوليس به برترى برسند، و آنگاه سايپا به 
تيم سقوط كرده ماشين سازى ببازد،در كمال 
ناباورى اين نارنجى پوشان تهرانى هستند كه 
به ليگ يك سقوط خواهند كرد. سايپا شايد 
در قياس با دوتيم ديگر اكنون بيشتر شايسته 
سقوط باشد چراكه اين باشگاه هرگز نتوانسته 
درسال هاى حياتش ثبات داشته باشد و گاهى 
در تهران ميزبان بوده وگاهى در كرج. داستان 
ســياه جامگان اما امروز متفاوت اســت. يك 
شهر بسيج شــده اند تا اين تيم بتواند از پس 
قهرمان ايران بر بيايد و ماندنش قطعى شود. 
سياه جامگان البته با اين التهاب بيگانه نيست 
چرا كه آنها سال قبل هم درست در ثانيه پايانى 
و به طور معجره آســايى موفق شدند در ليگ 
برتر بمانند. حاال يك شهر است و اميد به هنر 
ميثاقيان در نگهداشتن تيم ها. آيا اون اين بار 

هم مى تواند ؟
مثل شاه غالم شيرازى ها كه در اواخر ليگ 
دســته اول به تيم فجر اضافه شد  و تيم  در 
انتظار ســقوط را در ليگ حفظ كرد. معجزه 
رخ داد و فجر با همت شــاه غــالم در ليگ 
دسته اول ماند. به اميد اين معجزه طرفداران 
ســياه جامگان چشم و گوششــان به سوت 

پايان بازيست.

برنامه مسابقات  هفته سى ام ليگ برتر
پنجشنبه 14 ارديبهشت ساعت 18

سياه جامگان مشهد - پرسپوليس 
گسترش فوالد تبريز- صنعت نفت آبادان 

سايپا تهران- ماشين سازى تبريز 
فوالد خوزستان- پيكان تهران 

ذوب آهن اصفهان - پديده خراسان 
تراكتورسازى تبريز- نفت تهران 
صباى قم - استقالل خوزستان 

استقالل تهران - فوالد مباركه سپاهان 

غرامت 2 ميليون يورويى در انتظار 
فدراسيون  

تسنيم: مدير بخش صادرات شركت جيووا اعالم كرد كه اين شركت 
از فدراسيون فوتبال ايران شكايت كرده و غرامت دو ميليون يورويى در 
انتظار اين فدراسيون است. سعيد يحيايى خاطرنشان كرد: در حال حاضر 
دادگاه در جريان است و ما منتظر نامه قضاوت دادگاه هستيم. به دادگاه 
ورزشى در سوئيس شكايت كرديم و تاكنون 30، 40 هزار يورو هم هزينه 
دادگاه شده و شركت جيووا اعالم كرده تا آخر پاى اين شكايت مى ايستد.

پورموسوى: مقابل صبا با تمام قدرت به 
ميدان مى رويم

تسنيم: سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان تأكيد كرد كه تيمش 
با قدرت كامل مقابل صبا قرار خواهد گرفت.ســيداكبر پورموسوى 
درباره بازى آخر تيمش مقابل صبا كه حساسيت هاى زيادى براى تيم 
حريف دارد، گفت: با توجه به شرايط حساسى كه در جدول بازى ها 
وجود دارد، قطعاً با تيم اصلى و با قدرت كامل به ميدان خواهيم رفت 
تا هيچ حقى از تيم هاى ديگر ضايع نشود. من در سال هاى گذشته در 
چنين شرايطى قرار گرفته ام و مى دانم كه تيم هاى ديگر چشم به بازى 

ما دارند. به همين دليل با تيم اصلى بازى خواهيم كرد.

پايان محروميت شجاعى و حضور در 
پلى آف سوپر ليگ يونان

ورزش: مسعود شــجاعى كه به دليل دريافت   10 كارت زرد 2 بازى 
پايانى پانيونيوس در فصل اخير ســوپر ليگ يونان را از دســت داده 
بود مى تواند در ديدارهاى پلى آف اين رقابت هــا به ميدان رود.تيم 
پانيونيوس با كسب 52 امتياز و قرار گرفتن در رده پنجم جدول فصل 
اخير سوپر ليگ يونان راهى مرحله پلى آف شد. در اين مرحله تيم هاى 
دوم تا پنجم اين رقابت ها به صورت دوره اى بازى مى كنند تا تكليف 
ســهميه هاى باقى مانده يونان در فصل آينده ليگ قهرمانان و ليگ 

اروپا مشخص شود.

برانكو:مى  خواهيم نشان بدهيم چرا 
قهرمان شديم

ورزش: برانكو در نشست خبرى پيش از بازى سياه جامگان - پرسپوليس 
گفت: فردا(امروز) آخرين بازى مان در ليگ برتر را انجام مى دهيم، اما به 
عنوان قهرمان ايران وظيفه خودمان مى دانيم كه در اين بازى با جديت 
تمام به ميدان برويم. بايد نشان دهيم كه چرا قهرمان شديم و چرا با اين 
اختالف اين موفقيت را به دست آورديم. وى افزود: سيد جالل حسينى را 
به علت درد در ناحيه شكم، محمد انصارى را به دليل مصدوميت و سروش 

رفيعى را به خاطر محروميت در اختيار نداريم.

پيمان حسينى: سوئيس فوتبال ساحلى 
را خوب بلد است

ايسنا: پيمان حسينى ، دروازه بان تيم ملى فوتبال ساحلى كشورمان 
درباره ديدار فردا ايران با سوئيس گفت: مى دانيم كه سوئيس تيمى با 
تجربه و فوتبال ساحلى را بسيار خوب بلد است. اين تيم مربى بسيار 
حرفه اى و كاربلدى دارد و بازيكنان با تجربه اى در تيم   ملى  سوئيس 
حضور دارند، به خصوص استانكوويچ شماره 10 اين تيم كه همواره 

عملكرد بسيار خوبى در زمين مسابقه ارائه كرده است. 

اسامى محرومان هفته پايانى ليگ برتر
ورزش: كميته مسابقات سازمان ليگ فوتبال ايران، اسامى محرومان 

هفته سى ام ليگ برتر را اعالم كرد كه شرح زير است: 
پرسپوليس: سروش رفيعى،سياه جامگان مشــهد: مرتضى رنجبر، 
صنعت نفت آبادان: محمد زبير نيك نفس، ســايپا تهران:  عزت اله 
پورغاز، ماشين سازى تبريز: محمد امين حاج محمدى (انضباطى)  
پيكان تهران:  گادوين منشا ، سيد مهران موسوى، فوالد خوزستان: 
ساسان انصارى ، يوسف وكيا، ذوب آهن اصفهان: حجت حق وردى 
(انضباطى) نفت تهران: رضا اسدى ، ميالد شيخ فخرالدينى، استقالل 

تهران: هراير مگويان، پديده مشهد: رضا مهاجرى (سرمربى) 

آناليزور اسپورتينگ ليسبون مربى 
جديد تيم ملى 

فارس: با تصميم كارلوس كى روش، سرمربى تيم ملى فوتبال ايران 
ميگوئل سارايوا، به عنوان آناليزور و مربى جديد تيم ملى فوتبال ايران 
انتخاب و به فدراســيون فوتبال معرفى شد.گفته مى شود اين مربى 

سابقه حضور در اسپورتينگ ليسبون را در كارنامه دارد.
پيش از اين مهرداد خانبان در 8 سال گذشته وظيفه آناليزورى تيم 
ملى را به عهده داشت اما كى روش كه در مناقشه با برانكو توقع حمايت 
مربيان ايرانى را از خود داشت، پس از اينكه اين امر محقق نشد، تمامى 

مربيان ايرانى را از تيم ملى فوتبال حذف كرد. 

مهاجرى پس از تمديد قرارداد باپديده مشهد:
 نمى خواهيم فصل آينده درجا بزنيم

فارس: رضا مهاجرى در خصوص تمديد قراردادش با پديده خراسان 
اظهار داشت: نشستى را با مسئوالن باشگاه برگزار كرده و در نهايت 
به مدت يك فصل قرارداد را امضا كرديم.مهاجرى كه تمايل چندانى 
براى صحبت در خصوص مسائل مختلف را نداشت تنها در پاسخ به 
اين سؤال كه آيا قرار است پديده براى فصل آينده تيمى متشكل از 
ستاره ها را روانه مسابقات كند، گفت: فقط اين را بگويم ما همه جوانب 
را در نظر گرفته ايم و با توجه به اينكه 2 سال است در ليگ برتر حضور 
داريم خوب نيست در جا بزنيم.وى تاكيد كرد: در اين 2 سال آزمون 
و خطاى زيادى را تجربه كردم و ممكن است بازيكنى در حد ستاره 
جذب كنيم اما اينكه قرار باشد كل تيم را متشكل از ستاره ها كنيم، 
صحت ندارد و من اعتقاد زيادى به بازيكنان جوان دارم. قطعا در فصل 

آينده با هدف خاص برنامه ريزى خواهم كرد.

توافق استقالل با پديده تيم پرسپوليس
قدس آنالين: عليرضا منصوريان با دعوت از احمد بهاروند بازيكن 
تيم اميد پرسپوليس از او خواسته به استقالل برود و اين بازيكن هم 
موافقت خود را با حضور در جمع آبى هاى تهرانى اعالم كرده و به نوعى 

مى توان گفت يك پرسپوليسى در راه آبى پوش شدن است. 
اين طور كه به نظر مى رسد پس از دعوت منصوريان، بهاروند نيز به 
تمرينات پرسپوليس نرفته و همان طور كه شواهد نشان مى دهد اين 

بازيكن مشكلى براى حضور در استقالل ندارد.

ضد حمله

نورى: هنوز درباره فصل بعد تصميم نگرفته ام
 ورزش:  محمد نورى كه در اين فصل توانسته نقش تاثيرگذارى در تراكتورسازى 
به جا بگذارد، اميدوار اســت دو بازى پايانى اين تيم به سود سرخپوشان تبريزى 

رقم خورده تا موفق شوند خاطره خوبى در فصل تلخ تراكتورسازى شكل دهند.
وى در مورد آغاز مذاكرات باشــگاه با بازيكنان اظهار داشت: همانطور كه گفتم 
تمركزم روى بازى با نفت است. تماس هايى با مدير برنامه ام گرفته مى شود ولى تا 
پايان فصل به اين مسائل فكر نمى كنم. البته ماندن در تراكتورسازى آرزوى هر 
بازيكنى است و با توجه به شرايطى كه براى باشگاه پيش آمده به تمديد قرارداد 
با بازيكنان نياز دارد و مطمئنم بازيكنان معرفــت مى گذارند و تمديد مى كنند. 
هواداران تراكتورسازى اليق بهترين اتفاقات هستند و از بد روزگار در اين فصل 
اتفاقات تلخى براى ما رقم خورد كه باعث شد از مسير و هدفى كه در نظر داشتيم 
دور شويم. با اين حال به دنبال سهميه ليگ قهرمانان و همچنين قهرمانى جام 

حذفى هستيم تا حمايت آنها را جبران كنيم.

كرانچار: در سپاهان باند بازى نداريم
ورزش: ســرمربى تيم فوتبال ســپاهان با حضور در نشســت خبرى پاسخگوى سواالت 

خبرنگاران شد.
* روزنه حضور در آسيا /  اميدواريم كه بى فشار بازى با استقالل را هرچه زيباتر برگزار 
كنيم زيرا فكر مى كنيم با كســب امتيازات اين بازى يك روزنــه اى براى  حضور در ليگ 

قهرمانان آسيا ايجاد شود.
700هزار دالر ؟/  مذاكرات بايد از يك نقطه اى آغاز شود و رقم باال و پايين فرقى ندارد اما 
اين 700هزار دالر صحيح نيست. مذاكرات ادامه دارد و اميدوارم در آينده نزديك به نقطه 

نظر مشترك برسيم. 
*پيشنهادهاى ديگر/ با اين نتايج سپاهان تنها تيمى نيست كه مى خواهد با من قرارداد 

امضا كند و چند تيم از ايران و خارج از ايران خواهان قرارداد امضا كردن با من هستند .
*باند بازى در سپاهان/ تيم ما گروه بازى ندارد و كامال يكدست و همدل هستيم. بازيكنان 

ما با وجود مشكالت مالى تا به امروز صحبتى نكردند و سطح بازى خود را باال بردند . 14

تلگرامى

1

    رئيس فدراســيون ورزش هاى دانشــگاهى طــى حكمى محمد 
دادگان را بــه عنوان رئيــس جديد انجمــن فوتبال اين فدراســيون 

. منصوب كرد
   ساسان انصارى، بازيكن تيم فوالد خوزستان تخلفاتى مبنى بر هل 

دادن داور پس از اخراج در ديدار با صنعت نفت انجام داد كه وى طبق 
بند 3 ماده 66 آيين نامه انضباطى به سه جلسه محروميت از همراهى 
تيم خود و حضور در مسابقات و پرداخت 50 ميليون ريال جريمه نقدى 

محكوم شد.
   على كفاشيان رئيس ســابق فدراســيون فوتبال به عنوان سرپرست كل 

كاروان هاى تيم هاى شركت كننده در مسابقات زير 23 سال آسيا انتخاب شد.
   كاوه رضايى بازيكن تيم فوتبال استقالل مراسم نامزدى خود را با 

فرنوش شيخى بازيكنان تيم ملى واليبال بانوان سه شنبه شب برگزار 
كرد.

   طبق اعالم كادرفنى تيم ملى قرار اســت ليســت نهايى ملى پوشان براى 

برگزارى اردوى اتريش، ديدار با مونته نگرو، اردوى امارات و ديدار با ازبكستان در 
مقدماتى جام جهانى در تاريخ چهارشنبه 20 ارديبهشت ماه سال جارى و يك 

روز قبل از ديدار فينال جام حذفى مشخص و اعالم مى شود.
   فرشيد باقرى و محمدحسين كنعانى زادگان دو بازيكنى كه در نقل 

و انتقاالت تابستانى فصل گذشــته تا آستانه پيوستن به پرسپوليس 
پيش رفته بودند، جدايى شان با آغاز فصل نقل و انتقاالت از استقالل 

قطعى است.
   با حمايت وزارت ورزش و جوانان از باشــگاه هاى استقالل و پرسپوليس، 

فدراسيون و سازمان ليگ برتر فوتبال مجبور هستند از سال آينده بليت فروشى 
مسابقات خانگى دو باشگاه بزرگ و مردمى پايتخت را به خودشان واگذار كنند.

  على دايى گفت: قهرمانى ايران براى پرســپوليس كم است و بايد 

دنبال قهرمانى آسيا باشند.
  بر اساس تصميم باشگاه، بهاى بليت بازى پرسپوليس -  الوحده در طبقه دوم 

ورزشگاه تنها پنج هزار تومان خواهد بود .
  فتاحى مسئول مسابقات ســازمان ليگ:در صورت مساوى بدون 

امتياز دو تيم، تفاضل گل تيم ها مالك رده بندى در جدول ليگ  برتر 
است. 

   آرش برهانى مهاجم پيشين تيم فوتبال استقالل درخواست مسئوالن اين 
باشگاه براى برگزارى مراسم خداحافظى در ديدار با سپاهان را رد كرد.

ابراهيمى به بازى با 
سپاهان رسيد

ورزش: هافبــك اســتقالل بــا رفع 
مصدوميت مشــكلى براى بــازى با 
ســپاهان در هفته پايانــى ليگ برتر 

نخواهد داشت.
 اميد ابراهيمى پيش از بازى با پديده مصدوم شــد و از تركيب اين تيم 
خارج شــد، او بعد از اين بازى هم شــرايط حضور در تمرين گروهى را 
نداشت تا شــائبه هايى در مورد غيبتش در بازى حساس برابر سپاهان 
به وجود بيايد.با اين حال اميد ابراهيمى ديروزدر كنار ســاير بازيكنان 
اســتقالل به تمرين پرداخت تا مشكلى براى بازى با ســپاهان نداشته 

باشد.

تاج: حال فوتبال 
ايران خوب است

ورزش: رئيس فدراسيون فوتبال در 
ديدار با اعضاى تيم ملى فوتسال بانوان 
ايران از وضعيت فوتبال كشــور ابراز 
رضايت كرد.مهدى تاج در اين ديدار 

گفت: شرايط مناسب در فوتبال بزرگساالن، راهيابى تيم فوتبال ساحلى در جمع 
هشت تيم برتر جهان و موفقيت نوجوانان و جوانان در مرحله نهايى قهرمانى 
آسيا و راهيابى به جام جهانى، نشان دهنده وضعيت مناسب فوتبال در كشور 
است و به زعم من حال فوتبال كشور خوب است.وى افزود: نگاه ما در فدراسيون 
فوتبال نگاه اقتصاد مقاومتى است. خوشــبختانه با شرايطى كه از لحاظ مالى 

داريم، با حداقل هزينه اول آسيا هستيم. 

فركى: باشگاه حق 
دارد من را بركنار كند

ورزش: ســرمربى تيم فوتبال سايپا 
با بيان اينكه در مــورد رفتن يا ماندنم 
براى فصــل بعد صحبتــى نمى كنم 
گفت: باشــگاه حق دارد در خصوص 

من تصميم بگيرد.
حسين فركى در نشست خبرى هفته پايانى ليگ شانزدهم قبل از ديدار برابر 
ماشين سازى تبريز گفت: به ايستگاه آخر ليگ رسيديم و با تيمى بازى داريم 
كه چند هفته قبل ســقوطش به دسته يك مسجل شده اســت اما اين دليل 
نمى شود كه ما فكر كنيم از پيش برنده هستيم و اين بازى را با پيروزى به پايان 

مى رسانيم.
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امير كوشا: كاپيتان نارنجى پوشان خيلى صبر كرد. او چند هفته اى 
بود كه منتظر ماند تا شــرايط فراهم شود اما ســايپا نه تنها از خطر 

ســقوط دورتر نمى شــد بلكه حتى نزديك تر هم مى شد 
تا اينكه هفته پايانى ليگ برتر فرا رســيد. ابراهيم 

صادقى ديگر مى دانســت نمى تواند بيشتر از 
اين صبر كند. 

«بله، من امروز آخرين بــازى ام را انجام 
مى دهم. خيلى دوســت داشــتم اين 
مســئله را زمانى اعالم كنم كه تيم به 
ثباتى مى رســيد اما ديگر پايان ليگ 
است و بايد از فوتبال خداحافظى كنم. 
به خاطر همين هم به باشگاه گفتم كه 
آنها هم رسما اعالم كنند. خيلى منتظر 

ماندم كه تيم شــرايط بهترى پيدا كند و 
مســئله خداحافظى را خودم اعالم كنم اما 

اينطور نشد.»
ظاهرا خيلى زود به كاپيتان ســايپايى ها پيشنهاد 

مربيگرى شده. «بحث مربيگرى شده بود اما سرمربيگرى 
نه. در جلسه اى كه با مديرعامل داشتم، آقاى درويش گفت كه هر مربى 
بيايد، كنارش هستى. در واقع قرار است در سايپا مربيگرى كنم. البته 
اول مهم است كه تيم در ليگ برتر بماند. اميدوارم اين اتفاق بيفتد تا 

همه چيز به خوبى انجام شــود. بعد از آن هم بايد ببينيم چه كســى 
سرمربى مى شود. به هر حال ســرمربى براى معرفى دستيارانش حق 

انتخاب دارد. »
با اين صحبت ها، شايد اين سوال در ذهن خيلى ها 
پيــش بيايد كه اگر ســايپا ســقوط كند، آيا 
صادقــى در اين تيم نمى مانــد؟ «اگر تيم 
نماند نمى دانم چــه تصميمى مى گيرم 
اما من در اين سال ها نشان دادم سايپا 
را دوســت دارم. تحت هر شرايطى در 
سايپا مى مانم. اين تيم را دوست دارم و 
هميشه كنارش مى مانم. يعنى تا وقتى 

كه نياز به من باشد و من را بخواهند.»
 بازى مهم و سرنوشت سازى كه امروز در 
ورزشگاه دستگردى تهران برگزار مى شود 
و صادقى مى خواهــد با خاطره اى خوش از 
فوتبال خداحافظى كند: «تيم خيلى آماده است 
و تالش مى كنيم در مقابل ماشين سازى به پيروزى 
برسيم. اين بازى خيلى برايمان مهم است كه بايد با تمام 
قدرت به ميدان برويم. البته تيم ما به نســبت بقيه تيم هاى در خطر 
سقوط شرايط بهترى دارد اما نبايد هيچ حريفى را دست كم بگيريم. به 
همين دليل با تمام قدرت مقابل ماشين سازى به ميدان خواهيم رفت.»

وفادارترين بازيكن ليگ در گفت و گو با قدس

صادقى: قرار است مربى سايپا شوم
بود كه منتظر ماند تا شــرايط فراهم شود اما ســايپا نه تنها از خطر 

ســقوط دورتر نمى شــد بلكه حتى نزديك تر هم مى شد 
تا اينكه هفته پايانى ليگ برتر فرا رســيد. ابراهيم 

صادقى ديگر مى دانســت نمى تواند بيشتر از 

«بله، من امروز آخرين بــازى ام را انجام 
مى دهم. خيلى دوســت داشــتم اين 
مســئله را زمانى اعالم كنم كه تيم به 
ثباتى مى رســيد اما ديگر پايان ليگ 
است و بايد از فوتبال خداحافظى كنم. 
به خاطر همين هم به باشگاه گفتم كه 
آنها هم رسما اعالم كنند. خيلى منتظر 

ماندم كه تيم شــرايط بهترى پيدا كند و 
مســئله خداحافظى را خودم اعالم كنم اما 

ظاهرا خيلى زود به كاپيتان ســايپايى ها پيشنهاد 
مربيگرى شده. «بحث مربيگرى شده بود اما سرمربيگرى 

سرمربى مى شود. به هر حال ســرمربى براى معرفى دستيارانش حق 
انتخاب دارد. »

با اين صحبت ها، شايد اين سوال در ذهن خيلى ها 
پيــش بيايد كه اگر ســايپا ســقوط كند، آيا 
صادقــى در اين تيم نمى مانــد؟ «اگر تيم 
نماند نمى دانم چــه تصميمى مى گيرم 
اما من در اين سال ها نشان دادم سايپا 

كه نياز به من باشد و من را بخواهند.»
 بازى مهم و سرنوشت سازى كه امروز در 
ورزشگاه دستگردى تهران برگزار مى شود 
و صادقى مى خواهــد با خاطره اى خوش از 
فوتبال خداحافظى كند: «تيم خيلى آماده است 
و تالش مى كنيم در مقابل ماشين سازى به پيروزى 
برسيم. اين بازى خيلى برايمان مهم است كه بايد با تمام 

ورزشـــى

خبرى نگران كننده براى  پرسپوليس
جدايى برانكو جدى شد!

ورزش: برانكو سرمربى پرسپوليس همانند ديگر مربيان خارجى قرارداد نجومى با سرخپوشان پايتخت بسته است 
و اكنون مبلغ قراردادش فاش شده است.  گفته مى شود برانكو 900 هزار دالر از سرخپوشان پايتخت طلب دارد 
كه به اضافه پاداش صعود احتمالى از مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسيا به يك ميليون دالر مى رسد.  مسئوالن 
پرسپوليس هنوز نتوانستند مطالبات ژوزه را تسويه كنند و در صورت پرداخت نكردن مبلغ قرارداد برانكو با چالش 
جديدى مواجه مى شوند و امكان شكايت سرمربى كروات از سرخپوشــان پايتخت وجود دارد.  نامشخص بودن 
وضعيت مديريتى طاهرى و پرداخت نشدن مطالبات، نگرانى برانكو را در پى داشته است و همين موضوع باعث 
شده كه وى به دنبال جدايى از پرسپوليس باشد.  بدهى مالياتى برانكو هم مزيد بر علت شد و باشگاه پرسپوليس 
قبول نمى كند كه ماليات سرمربى تيم را پرداخت كند. همين موضوع ناراحتى برانكو را در پى داشته است.   پندار 
خمارلو مدير رسانه اى باشگاه پرسپوليس بيان كرد: برانكو تا فصل آينده با تيم ما قرارداد دارد و پايبند به تعهداتش 

است. موضوع جدايى برانكو از پرسپوليس گمانه زنى رسانه هاست و وى تمايل به ماندن در پرسپوليس دارد.

بازى برابر پرسپوليس هميشه سخت است
اكبر ميثاقيان: منتظر هواداران هستيم

ورزش: سرمربى سياه جامگان در خصوص آخرين ديدار اين تيم برابر پرسپوليس در ليگ شانزدهم گفت: بازى 
مشكلى را پيش رو خواهيم داشت، پرسپوليس فصل بسيار خوبى را پشت سر گذاشته، اگر چه اين تيم سه هفته 
زودتر به قهرمانى دست پيدا كرده است، اما انگيزه بااليى دارد و ما مى دانيم بازى سختى مقابل اين تيم پيش رو 
خواهيم داشت.اكبر ميثاقيان تاكيد كرد: از هفت بازى كه با سياه جامگان مقابل حريفان قرار گرفتيم توانستيم 
امتيازات خوبى كسب كنيم، اما مشكالت سياه جامگان زياد است، اميدوارم بتوانيم مقابل پرسپوليس به سه امتياز 
دست پيدا كرده و در ليگ برتر باقى بمانيم.وى در خصوص هواداران مشهدى در هفته آخر ليگ گفت: بايد بپذيريم 
كه اكثر طرفداران فوتبال يا استقاللى هستند يا پرسپوليسى. اما منتظر آنها هستيم واميدوارم امروز حضور پرشورى 
در ورزشگاه داشته باشند و تنها سياه جامگان را تشويق كنند تا بتوانيم در ليگ برتر باقى مانده و فصل بعد هم با 

سرخابى ها جدال كنيم.



از باالى قله زمين خوردم، اما خدا بغلم كرد

فرنگى كار سابق تيم ملى  : به كل كشتى را فراموش كردم
  فارس  صحبت از قهرمان نام آشناى ورزش ايران است، قهرمانى 
كه سال ها در رشته كشتى فرنگى براى كشورمان در ميادين جهانى 
و آســيايى افتخار آفرينى كرد، حاال اين روزها با افتخار آفرينى در 
يك رشــته رزمى نام او در آسياى شــرقى زبانزد عام و خاص شده 
است، چشم بادامى هاى ژاپنى به همين زودى به اين قهرمان ايرانى 
عالقه مند شده اند. اميرعلى اكبرى، نايب قهرمان مسابقات جهانى 
MMA، مردى كه مدعى است پس از آن اتفاقات تلخ كه در كشتى 
فرنگى براى او رخ داد، حاال خدا او را بغل كرده است و در رشته رزمى 

مسير خوبى را سپرى مى كند. 

* به پيشنهاد چه كسى وارد دنياى MMA شدى؟
دوستانى كه خارج از كشور بودند و اين رشته را مى شناختند به من 
پيشنهاد فعاليت در اين رشــته را دادند و به همين دليل جسته و 
گريخته فعاليتم را آغاز كردم، در همين حين بود كه يك پيشنهاد از 
آمريكا به من رسيد. وقتى در مورد آن پيشنهاد تحقيق كردم، متوجه 
شدم اسپانسر بزرگى به من پيشنهاد داده است. پس از ثبت قرارداد 
با شركت آمريكايى تمام كار و زندگى ام را رها كردم و راهى تايلند 
شدم. من به اين موضوع اعتقاد دارم،  وقتى قرار است يك اتفاق خوب 
توســط خدا براى آدم رخ دهد، هيچ فردى نمى تواند مانع آن شود. 
در حال حاضر احساس مى كنم كه خدا خوب من را بغل كرده است. 
 * مقابل حريف خود در فينال مسابقات سال گذشته با ضربه 

مشت بازى را واگذار كردى؟
بله، سال گذشته در فينال مسابقات به دليل مصدوميتى كه برايم رخ 
داده بود نتوانستم كشتى بگيرم و ناچار شدم در حين مبارزه با حريفم 
بوكس كنم كه متأسفانه يك لحظه مشت حريفم با صورتم برخورد 

كرد و همين موضوع باعث شد كه بازى را واگذار كنم.
* پس نقطه قوت امير اكبرى در مســابقات MMA فعال 

كشتى است؟
يك مثال مى زنم؛ اگر يك جنگجو در ميدان جنگ بخواهد با سالح 
سرد مبارزه كند، اگر يك شمشير و يك چاقو داشته باشد قطعا براى 
شكست فرد مقابل از شمشــير خود استفاده مى كند و هيچ وقت با 
چاقو به جنگ فردى كه شمشــير دارد، نمى رود. در حال حاضر در 
مسابقات MMA فن كشتى همان شمشيرى است كه به  آن اشاره 
كردم، من فعال با اين روش حريفانم را شكست مى دهم. به هر حال 
از لحاظ كشتى از همه حريفان جلوتر هستم و در كنترل حريفانم از 

فن كشتى استفاده مى كنم.
*آيا بين فايترهاى حاضر در اين رقابت ها به غير از شــما 

كشتى گير ديگرى هم حضور دارد؟
بله، از بين قهرمانان حاضر در اين رقابت ها 6-5 نفر از آنها كشــتى  

گيران سطح باالى دنيا هستند.
*گويا از نظر مالى هم پاداش هاى خوبى در اين مسابقات به 

قهرمانان اهدا مى شود؟
من ســال 2007 تا 2013، 4 بار در بخش جوانان و بزرگساالن در 

رشته كشتى فرنگى قهرمان دنيا شدم. دو بار هم قهرمان آسيا شدم؛ 
فقط اين را مى توانم بگويم در دو فايتى كه در طول اين يك ســال 
اخير حضور داشتم دو برابر آن پنج سال كه در كشتى فعاليت كردم 
درآمد داشتم. شما نگاه كنيد من ســال 2010 قهرمان دنيا شدم، 
سال 2013 مسئوالن ورزش وقت 25 ميليون تومان به من پاداش 
دادند؛ يعنى سه سال پس از كسب مدال طالى دنيا مزد زحمات من 
را پرداخت كردند. اين رشته واقعا يك ورزش حرفه اى در دنيا است و 
تمام فايترهاى آن در دنيا شناخته شده اند. خيلى از آنها در هاليوود 
به خاطر مطرح شدن در اين رشته، فيلم بازى مى كنند؛ پس چرا ما 

نبايد در ايران مثل آنها را نداشته باشيم؟ 
*گويا چند مربى اختصاصى در رشته MMA دارى؟

بله، در تايلند يك مربى جوجيتســو دارم، يك مربى موى تاى براى 
حركات دست و پا دارم، در ايران هم با على استكى بوكس را تمرين 
مى كنم. يك مربى تركيبى هم دارم كه در آمريكا فعاليت مى كند. 
اين مربى آمريكايى تمام اين رشته ها را به صورت ميكس مى داند و 

در پاى رينگ هم كنار من حضور دارد.
* تمرينات كشتى را همچنان ادامه مى دهى؟

بله، تقريبا هفته اى يك تا دو جلســه كشتى تمرين مى كنم. چون 
تمرين كشتى نقطه قوت من است و بخاطر اينكه در نقطه قوت خودم 

افت نكنم هفته اى يك تا دو جلسه تمرين مى كنم. 
* تا به حال به اين فكر نكردى كه با بازگشــت به كشتى به 
عنوان يك مربى و افتخارآفرينى با تيم ملى مى توانى انتقام 

تمام اتفاقاتى كه برايت در كشتى رخ داده را بگيرى؟
نه، من وقتى MMA را خواستم شروع كنم، كشتى براى من تمام 
شــده بود. دنياى مربيگرى با روحيه من ســازگارى ندارد و اين را 
مى گويم كه كشتى براى من تمام شده است. من MMA را استارت 

زدم و به كل كشتى را فراموش كردم.

 بعد از تيم هاى فوتبال 
بدهى ها اين بار در هندبال دردسرساز شد

قدس آنالين: رئيس فدراسيون هندبال از جرايم سنگين در نظر گرفته 
شده آسيا و مهلت زمانى تعيين شــده خبر داد و گفت: در صورت عدم 

پرداخت اين جرايم احتمال تعليق هندبال ايران وجود دارد!
 چند روز پيش اعالم خبر انصراف تيم هــاى هندبال نوجوانان و جوانان 
دختر كشورمان از حضور در مسابقات قهرمانى آسياى اندونزى و هنگ 
كنگ چالــش جديدى را پيش روى اين رشــته قرار داد چــرا كه قرعه 
كشى رقابتهاى هندبال جوانان دختر برگزار شــده است.   طبق قوانين 
كنفدراسيون هندبال آســيا انصراف هر تيم بعد از برگزارى قرعه كشى 
آن كشور را متحمل جريمه و محروميت خواهد كرد. پيش از اين نيز تيم 
هندبال نوجوانان ايران چند روز قبل از برگزارى مسابقات قهرمانى آسيا از 
حضور در اين ديدارها انصراف داد تا متحمل جريمه 20 هزار دالرى شود.   
عليرضا رحيمى  گفت: تيم نوجوانان ما به رقابتهاى آسيايى بحرين نرفت 
در حاليكه در قرعه كشى بوديم. نوجوانان دختر هم در قرعه كشى بودند  
اما نرفتيم كه براى هر دوى اينها متحمل جريمه شــده ايم.   وى افزود: 
در كنار آن جرايمى نيز به دليل اعتراض به داوران براى ما آمده است. در 
حقيقت جريمه سنگينى از سوى آسيا براى هندبال ما آمده است كه زمان 
هم براى ما مشخص كرده اند كه اگر اين پول پرداخت نشود ما را تعليق 

خواهند كرد كه اين خبر را براى اولين بار مى گويم. 

عليپور ورزشكار هفته فدراسيون 
جهانى سنگنوردى شد

فارس: فدراسيون جهانى كوهنوردى، سنگنورد كشورمان را به عنوان 
ورزشكار برتر هفته معرفى كرد.  پس از قهرمانى رضا عليپور ورزشكار ماده 
سرعت سنگنوردى كشورمان در رقابت هاى جام جهانى نانجينگ چين، 
سايت فدراسيون جهانى سنگنوردى او را به عنوان ورزشكار هفته معرفى 
كرد.  عليپور موفق شد در دومين مرحله از جام هاى جهانى سنگنوردى با 
شكستن ركورد دانيل بوديرف اوكراينى كه از سال 2014 به ثبت رسيده 
بود به ميزان 12 صدم ثانيه ضمن كسب عنوان قهرمانى، صاحب ركورد 
جديد صعود عمودى دنياى سنگنوردى شود.  سايت فدراسيون جهانى 
همچنين خانم جانجا گارنبرت از اســلوونى قهرمان  مســابقات چونگ 

كينگ را به عنوان ورزشكار هفته زنان معرفى كرد.

گودرزى در صدر برترين ركابزنان آسيا
ورزش:  ملى پوش دوچرخه سوارى كشــورمان در رده بندى جهانى به 
عنوان نفر اول آســيا قرار دارد.   بنابر اعالم آخرين رده بندى فدراسيون 
جهانى آروين معظمى گودرزى در صدر بهترين ركابزنان قاره آسيا قرار 
گرفت.  همچنين در اين رده بندى ميرصمد پورسيدى در رتبه يازدهم، 
امير كالهدوز نوزدهم، رحيم امامى بيست و هفتم و قادر ميزبانى سى و 

هفتم قرار دارند.

خادم الشريعه: حضور در رده جوانان را 
با طالى جهانى تمام مى كنم

مهر: سارا خادم الشريعه با اشاره به اينكه سال ميالدى جارى آخرين سال 
حضورش در رده سنى جوانان شطرنج است، گفت: مى خواهم اين حضور 
را با مدال طالى مســابقات جهانى تمام كنم.   خادم الشريعه تاكيد كرد: 
مسابقات جهانى جوانان ايتاليا آخرين فرصت من براى حضور در مسابقات 
رده سنى جوانان است. قطعا در اين رقابت ها حاضر خواهم شد و مصمم 
هم هستم بهترين نتيجه را بگيرم. من مدال نقره اين رقابت ها را دارم و مى 
خواهم امسال طالى جهانى جوانان را كسب كنم و اينگونه حضورم در رده 

سنى جوانان را تمام كنم. 

 دعوت پرويز هادى به اردوى تيم ملى 
كشتى آزاد

ورزش: پرويز هادى به اردوى تيم ملى كشتى آزاد دعوت شد. اردوى 
تيم ملى كشتى آزاد از روز 13 ارديبهشت ماه در محل خانه كشتى 

شماره يك تهران در حال برگزارى است.
پرويز هادى آزادكار وزن 125 كيلوگرم از استان آذربايجان شرقى، 

براى حضور در تمرينات به اين اردو دعوت شد.

با 30 روز تمرين قهرمان آسيا شدم
برارى: با مدال جهانى پاسخ منتقدان را 

مى دهم
تسنيم: دارنده  مدال طالى وزنه بردارى قهرمانى آسيا گفت: با كسب يك 
مدال خوشرنگ در مسابقات جهانى پاسخ منتقدان را مى دهم.  وى گفت: 
بعد از المپيك شرايط روحى خوبى نداشتم و تنها با 40 روز اردو و 30 روز تمرين 
عازم مسابقات شدم و طال گرفتم.  برارى گفت: تالش مى كنم با كسب يك 
مدال خوشرنگ در مسابقات جهانى پاسخ منتقدان را بدهم. از طرفى كسب 
عنوان قهرمانى آن هم بعد از 5 سال در شرايطى كه از نظر مدالى هم نتايج بهتر 

از سال هاى قبل بود مگر نتيجه بدى بود؟!

با كسانى كه بيانيه دادند، دشمن شده اند
صميمى: كيهانى زير قولش زد 

  فارس: صميمى  ملى پوش پرتاب ديسك دووميدانى گفت:  رئيس فدراسيون 
به من قول داد كه نامم براى كشورهاى اسالمى رد شده است، اما به يكباره زير 
قول خود زد. محمود صميمى  گفت: خيالت راحت نام تو براى اين مسابقات 
رد شده است، من هم اعالم كردم مى خواهم تمرين كنم و در ليگ شركت 
نمى كنم، اما نمى دانم چه اتفاقى افتاد كه اسمم را خط زدند. وقتى رئيس 
فدراسيون حرفش دو تا مى شــود، ديگر چه كار مى توانيم كنيم؟ نمى دانم 
كهكشان ها به هم برخورد كرده اند كه نام من خط خورد يا اتفاق ديگرى افتاد؟  
وى ادامه داد: شش ماه است شــبانه روز در اردو هستيم و تمام زندگى مان 
تمرين كردن شده است، اما صبح از خواب بيدار مى شويم و مى بينيم نام ما 
براى مسابقات رد نشده است، سه روز است كه ديگر انگيزه اى براى تمرين 
ندارم.ملى پوش پرتاب ديسك ايران گفت: بيش از 20 بار با كيهانى تماس 
گرفتم اما او جواب نداد،  البته هيچ وقت پاسخگو نيست، بعد از بيانيه اى كه 
12 ورزشكار نوشته بوديم، او براى اينكه رسانه ها و ورزشكاران را فريب دهد، 
مربى خارجى آوردند، اردو گذاشت اما اين اتفاق تنها براى 2 ماه بود تا فشارها 
را از روى خودش بردارد، چطور براى ما مربى مى آورد اما به مسابقات اعزام 

نمى كنند؟ رئيس فدراسيون بعد از بيانيه با ما دشمن شده است. 

خبر
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 ساعت: 03:00 زنده از شبكه ورزش
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 الكازت فقط ليگ 
قهرمانان اروپا 

مى خواهد
تلگراف: بعد از اينكه تابســتان گذشــته 
باشگاه ليون پيشنهاد 43ميليون پوندى 
وستهم براى مهاجم گلزن خود را رد 

كرد، الكساندر الكازت به باشگاه هاى خواستار به خدمت گرفتن خود اخطار داد، 
تنها در صورتى ليون را ترك مى كند كه تيم جديــد او در ليگ قهرمانان اروپا به 
ميدان برود. الكازت مى گويد: باشگاهى كه دوست دارم به آن بپيوندم بايد حتما 
در ليگ قهرمانان اروپا باشد، فوتبال را زيبا و با پاسكارى هاى متعدد بازى كند و 
آنگونه نباشد كه   از محوطه هجده قدم خود به محوطه حريف دائما توپ را بلند 

بفرستد. چنين تيمى به درد من نمى خورد.

رونالدو خسته از 
سوت هاى طرفداران 

رئال
مگا: بعد از نمايش خيره كننده توسط ستاره 
پرتغالــى در نيمه نهايى ليــگ قهرمانان و 
هت تريك مقابل اتلتيكومادريد، كريستيانو 

رونالدو از تماشاگران رئال خواست به سوت زدن هاى كنايه آميز براى او 
كه در اين فصل در چندين بازى اتفاق افتاده است خاتمه دهند. رونالدو 
تاكيد كرد: يك بار ديگر تكرار مى كنم، من فقط مى خواهم كه عليه من 
سوت نزنيد. من هميشه سعى مى كنم كه بهترين عملكرد خودم را در 
زمين نشان دهم. ما فوق العاده بازى كرديم، سهم من بود كه گل ها را 

بزنم اما كل تيم عملكردى بى نظير داشت. هنوز چيزى به پايان نرسيده 
چون اتلتيكو تيم خوبى است و بايد در بازى برگشت مراقب باشيم.

روى كين به يونايتد 
و ليورپول: خجالت 

بكشيد!
گل: اسطوره باشــگاه منچســتريونايتد 
مى گويد از ديدن تيم سابقش و همينطور 
ديگر تيم هاى بزرگ كه به جاى كسب كردن 

جام قهرمانى، از قرارگرفتن در بين چهار تيم باالى جدول خوشحال مى شوند، حالش بد 
مى شود! روى كين ادامه مى دهد: هر باشگاه بزرگى كه از چنين دستاوردى خوشحال شود 
حالم را بد مى كند. فكر مى كنيد آيا رئال و بارسلونا نيز با قرار گرفتن در بين چهار تيم باالى 
جدول خوشحال مى شوند؟ اين گونه تيم ها فقط بايد به دنبال جام گرفتن باشند. صحبت 
از گرفتن سهميه به خاطر منافع مالى است و براى تيم هايى مانند لسترسيتى خوب است، 
اما براى تيم هاى بزرگ مانند يونايتد، آرسنال و ليورپول فقط بايد گفت: خجالت بكشيد!

تأثير باورنكردنى رونالدو در تحول رئال
CR7 از مادريد تا كارديف با

امين غالم نژاد: اگر فوتبال ورزشــى بود كه در 
آن تنها آمار و ارقام مالك ارزشــيابى به شمار مى 
رفت، مســلما هرگز تا اين اندازه براى هوادارانش 
مهيج به نظر نمى رســيد. اما در مورد كريستيانو 
رونالدو، اتفاقــا همين آمار هســتند كه اهميت و 
بزرگى او را در فوتبال امروز جهان برجسته تر مى 
كنند. مهاجم پرتغالى با هت تريكى كه اتلتيكو را به 
همان سرنوشت هميشگى در ليگ قهرمانان مقابل 
رئال محكوم ساخت، حاال در 389 بازى انجام داده 
با رئال مادريد 399 گل به ثمر رســانده است. آمار 
گل هاى او در چمپيونزليگ 104 گل در 142 بازى 
را نشان مى دهند كه از اين تعداد 35 گل از مرحله 
 CR7 .يك چهارم نهايى به بعد به ثمر رسانده اند
اولين بازيكن تاريخ رئال است كه توانسته سه گل به 
اتلتيكو مادريد در سانتياگوبرنابئو بزند.  8 گل از 9 
گلى كه كهكشانى ها در مراحل يك چهارم نهايى و 
نيمه نهايى اين دوره از رقابت هاى چمپيونزليگ به 
ثمر رسانده اند، به رونالدو تعلق دارد و مجموع گل 
هاى او در نيمه نهايى هاى ليگ قهرمانان عدد 13 

را نشان مى دهد.  
در بهار ســال 2017 رونالــدو  با تحــول مهمى 

روبروست و در واقع از پست مهاجم كنارى به يك 
مهاجم نوك گلزن تبديل شده است. مهاجمى كه در 
حال حاضر در دنيا بهترين است. او شم گلزنى فوق 
العاده اى داشته و درهمه شرايط دروازه حريفان را 
مى گشايد. چه با ضربات سر، چه با ضربات غيرقابل 
مهار پاى راست و البته با انجام حركات هوشمندانه 

درمحوطه هجده قدم. 
رونالدو در سالهاى اخير تغييرات زيادى در سبك 
بازى اش ايجاد كرده اســت ؛ او در مصاف هاى تن 
به تن ديگر به اندازه ســابق موثر عمل نمى كند. از 
روزهايى كه به تنهايى بار مســئوليت هاى تيم را 
برعهده مى گرفت و تيم را يك تنه از فاز دفاعى به 
فاز هجومى مى برد، ديگر خبرى نيست. اما قدرت 
ضربات سر او به شــكل قابل توجهى افزايش يافته 
و درصد خطاهايش در ضربــات پايانى به كمترين 
حد ممكن رسيده است. به عبارت ديگر رونالدو از 
هرلحاظ دراين مدت تكامل يافته است. او همچنان 
براى مدافعان تيم هاى ديگر مهارنشدنى است، در 
حاليكه شيوه بازى خود را تغيير داده است. حاال به 
لطف درخشش او، رئال مادريد در يك قدمى فينال 
كارديف ايســتاده و مى تواند رويــاى دوازدهمين 

قهرمانى درايــن رقابت ها 
را در ذهن تصــور كند و 
از همه مهمتــر تنها تيم 
تاريخ اين تورنمنت نام 
گيرد كه دو بــار پياپى 
اين جام را باالى ســر 
برده اســت. امــا همه 
اين تابوهــا فقط و فقط 
به لطف CR7 حاصل 

شده اند.
بى دليل نيســت كه 
زين الدين زيدان بعد 
از پايان بــازى رونالدو 

را منحصربه فرد ناميد. 
در ســالهاى اخير رونالدو 

معموال در اين مقطع از فصل 
از نظر جســمى با مشــكالت 
زيــادى روبرو مى شــد ولى با 

حضور زيزو در رئال كه با سيستم 
چرخشى و اســتراحت هاى به 
موقع، مهاجم پرتغالى را از هرنظر 

حمايت كرده، كريــس در حال حاضر 
دراوج آمادگى به سر مى برد. مربى 
فرانسوى رئال درمورد اين شرايط 
اســتثنايى او مى گويــد:« او 
خودش هم مى داند كه گاهى 
اوقات نبايد بازى كند. فقط 
امسال نيســت. چنين 
چيزى درســالهاى 
قبل هــم بوده و 
رونالــدو چون 
باهوش اســت، 

اين را مى داند» 
خــود رونالــدو در 
پايان مسابقه از اينكه 
چهارصدمين گلش را براى رئال زده ابراز 
خوشحالى كرده بود. اگرچه آمار رسمى 
درهمه ســايت ها از 399 گل حرف مى 
زنند. بهرحال خود او بهتر از هركسى مى 
داند كه رســيدن به ركورد 400 گل با 
توجه به توانايى هاى خيره كننده اش، 

همين امروز و فردا اتفاق مى افتد...

ساعى: نمى دانم 
چرا با تيم دوم به مسابقات 
كشورهاى اسالمى مى رويم

ورزش: هادى ساعى مى گويد كه مسابقات كشورهاى اسالمى مهم 
است و نبايد با تيم دوم به مسابقات اعزام شد.  پرافتخارترين ورزشكار 
المپيكى ايران   گفــت: در تكواندو بايد هميشــه منتظر اتفاقات عجيب 

باشيم. انتظار بيشتر از اين نبايد از تكواندو داشت. 
به قدرى اتفاقات عجيب رخ مى دهد  كــه من واقعا نمى دانم چه بگويم.   
مسابقات كشورهاى اسالمى خيلى سخت است. شايد آنها فكر كردند 
خيلى مهم نيســت كه تصميم گرفتند با تيم دوم بروند. واقعا كار 

سختى خواهيم داشت. تيم هاى پر قدرت در مسابقات شركت 
مى كنند اما مصلحت تكوانــدو را مدنظر نمى گيرند 

و بيشــتر به فكر مصلحت شــخصى خود 
هستند.

 
عبدولى: يك وجب از 

خاك وطنم را با دنيا عوض نمى كنم
ورزش: دارنده مدال برنز كشــتى فرنگى المپيك گفت: هرگز حاضر 

نيســتم به اين موضوع فكر كنم كه مى خواهم براى كشور ديگرى كشتى 
بگيرم.  سعيد عبدولى گفت: سال هاست در اردوها هستم؛ افتخار پوشيدن دوبنده 

تيم ملى را داشته ام و بعنوان يك سرباز همواره در كنار ورزش ملى كشور خواهم 
بود.  دارنده مدال طالى كشتى فرنگى جهان تصريح كرد: شاد كردن دل مردم مهم 
ترين پاداشى است كه پس از كسب مدال در مسابقات جهانى و المپيك گرفته ام 
و آنها همواره به من لطف داشته اند. من تنها گفتم در برخى كشورها بيشتر به 

مدال آوران كشور خود رسيدگى مى كنند.  وى گفت: هرگز حاضر نيستم به 
اين موضوع فكر كنم كه مى خواهم براى كشور ديگرى كشتى بگيرم. 

درخواستم از مسئوالن اين است كه يك شغل دولتى داشته 
باشــم و يا يك قطعه زمين در اختيارم بگذارند كه 

بتوانم فعاليتى داشته باشم.

فكر نمى كنم با 25 سال 
پير باشم

چراغى: وقتى وزنه افتاد، فقط خنديدم
ورزش: دارنده مدال نقره وزنه بردارى قهرمانى آسيا گفت: مى توانستم در 

مجموع هم به مدال طال برسم، اما در حركت آخر وزنه از دستم خارج شد؛ آنقدر 
وزنه را دسِت كم گرفته بودم كه وقتى افتاد، فقط خنديدم و باورم نمى شد بيفتد.   
صالح چراغى    گفت: شرايط خوبى داشــتم و تمام تمركزم براى رسيدن به سكوى 
قهرمانى و مدال طال بود. تالشم را كردم، اما متأسفانه در حركت دو ضرب آن طور 
كه مى خواستم وزنه باال نيامد.  وى افزود: البته در مسابقات المپيك مدال مجموع 
مهم تر است و من به نقره مجموع رسيدم هرچند كه در دو ضرب مدال نگرفتم. 

مى توانستم در مجموع هم به مدال طال برسم، اما در حركت آخر وزنه از 
دستم خارج شد؛ وزنه را آنقدر دست كم گرفته بودم كه وقتى افتاد، 

فقط خنديدم. باورم نمى شد اين وزنه بيفتد چون در تمرينات 
حتى وزنه هاى 200 و 205 كيلوگرم هم زده بودم.
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عليرضا جهانبخش بازيكــن ملى پوش آلكمار نيز به 
جمع بسيارى از ستاره هاى فوتبال ايران پيوست كه از 
صعود تيم ريشه دار سپيدرود به ليگ برتر خوشحال 
شده اند. او در استورى اينستاگرام خود اين صعود را 

به مردم گيالن تبريك گفته است.

ديويد بكام با انتشــار عكســى دوست داشتنى در 
اينستاگرام خود كه توسط همسرش ويكتوريا گرفته 
شده و او را در كنار فرزندانش در جشن تولد 42سالگى 
او نشان مى دهد، نزديك به دو ميليون اليك گرفته 

است.

وحيد هاشميان در اينســتاگرامش عكسى جالب از 
خود در سال 2004 در تمرينات بايرن مونيخ منتشر 
كرده است كه وى را در كنار هافبك بزرگ آلمانى يعنى 

ميشائيل باالك نشان مى دهد.

زالتان ايبراهيمويچ ستاره سوئدى منچستريونايتد 
با انتشــار عكســى از زانوى جراحى شده خود در 
اينستاگرامش، مى گويد همه كارها به خوبى براى رفع 
مصدوميت او انجام شده و به هوادارانش قول داد خيلى 

زود دوباره از ديدن بازى هاى او لذت خواهند برد.

 الكازت فقط ليگ 
قهرمانان اروپا 

مى خواهد
تلگراف: بعد از اينكه تابســتان گذشــته 
43باشگاه ليون پيشنهاد 43باشگاه ليون پيشنهاد 43ميليون پوندى 
وستهم براى مهاجم گلزن خود را رد 

كرد، الكساندر الكازت به باشگاه هاى خواستار به خدمت گرفتن خود اخطار داد، 
تنها در صورتى ليون را ترك مى كند كه تيم جديــد او در ليگ قهرمانان اروپا به 
ميدان برود. الكازت مى گويد: باشگاهى كه دوست دارم به آن بپيوندم بايد حتما 
در ليگ قهرمانان اروپا باشد، فوتبال را زيبا و با پاسكارى هاى متعدد بازى كند و 
آنگونه نباشد كه   از محوطه هجده قدم خود به محوطه حريف دائما توپ را بلند 

بفرستد. چنين تيمى به درد من نمى خورد.

سوت هاى طرفداران 
 بعد از نمايش خيره كننده توسط ستاره 
پرتغالــى در نيمه نهايى ليــگ قهرمانان و 
هت تريك مقابل اتلتيكومادريد، كريستيانو 

رونالدو از تماشاگران رئال خواست به سوت زدن هاى كنايه آميز براى او 
كه در اين فصل در چندين بازى اتفاق افتاده است خاتمه دهند. رونالدو 
تاكيد كرد: يك بار ديگر تكرار مى كنم، من فقط مى خواهم كه عليه من 
سوت نزنيد. من هميشه سعى مى كنم كه بهترين عملكرد خودم را در 
زمين نشان دهم. ما فوق العاده بازى كرديم، سهم من بود كه گل ها را 

بزنم اما كل تيم عملكردى بى نظير داشت. هنوز چيزى به پايان نرسيده 
چون اتلتيكو تيم خوبى است و بايد در بازى برگشت مراقب باشيم.

قهرمانى درايــن رقابت ها 
را در ذهن تصــور كند و 
از همه مهمتــر تنها تيم 
تاريخ اين تورنمنت نام 
گيرد كه دو بــار پياپى 
اين جام را باالى ســر 
برده اســت. امــا همه 
اين تابوهــا فقط و فقط 
 حاصل 

بى دليل نيســت كه 
زين الدين زيدان بعد 
از پايان بــازى رونالدو 

را منحصربه فرد ناميد. 
در ســالهاى اخير رونالدو 

معموال در اين مقطع از فصل 
از نظر جســمى با مشــكالت 
زيــادى روبرو مى شــد ولى با 

حضور زيزو در رئال كه با سيستم 
چرخشى و اســتراحت هاى به 
موقع، مهاجم پرتغالى را از هرنظر 

حمايت كرده، كريــس در حال حاضر 
دراوج آمادگى به سر مى برد. مربى 
فرانسوى رئال درمورد اين شرايط 
اســتثنايى او مى گويــد:« او 
خودش هم مى داند كه گاهى 
اوقات نبايد بازى كند. فقط 
امسال نيســت. چنين 
چيزى درســالهاى 
قبل هــم بوده و 
رونالــدو چون 
باهوش اســت، 

اين را مى داند» 
خــود رونالــدو در 
پايان مسابقه از اينكه 
چهارصدمين گلش را براى رئال زده ابراز 
خوشحالى كرده بود. اگرچه آمار رسمى 

399درهمه ســايت ها از 399درهمه ســايت ها از 399
زنند. بهرحال خود او بهتر از هركسى مى 

داند كه رســيدن به ركورد 
توجه به توانايى هاى خيره كننده اش، 

همين امروز و فردا اتفاق مى افتد...

قدس آنالين:  ســرمربى تيم ملى تكواندو گفت: كشــورها به شدت 
در حال ســرمايه گذارى هســتند و با تغيير قوانين و حفظ روند فعلى 

جغرافيايى تكواندو جهان در حال تغيير است.
 مهدى بــى باك  گفــت: رقابتهاى بيــن المللى يونــان فراتر از 
انتظار ما برگزار شــد. حضور تيم هاى قدرتمنــد تكواندو دنيا از 
جمله اســپانيا، تركيه، روســيه و آذربايجان كه اغلب با تركيب 
اصلى به يونان آمده بودند باعث شــد تا رقابتهاى سطح بااليى را 

شاهد باشــيم و تكواندوكاران ما هم مبارزات خوبى را به نمايش 
گذاشتند. 

 سرمربى تيم ملى ادامه داد: جغرافيايى تكواندو دنيا در حال تغيير است 
و كشورهاى مختلف روى اين رشــته بيشتر از گذشته در حال سرمايه 
گذارى هستند. به عنوان مثال روسيه با 500 تكواندوكار در همه رده هاى 
سنى حضور داشت. در رده سنى بزرگساالن در هر وزن چهار  تكواندوكار 
شركت داده بودند و در آينده اى نزديك حرف هاى زيادى براى گفتن 

خواهد داشت.
وى گفت: ما مدعى هستيم كه تكواندو ايران پشتوانه قدرتمندى دارد، 
ولى واقعا در برخى اوزان بخصوص ســنگين وزن چنين نيســت. يك 
تكواندوكار مدعى و سطح باال نداريم كه به صورت جدى سجاد مردانى 
را به خطر بيندازد. در دو وزن شــش و هفت نيز تقريبا چنين شرايطى 
داريم و بايد براى رفع اين مشكل آسيب شناسى صورت گرفته و براى 

رفع آن اقدام كنيم. 

بى باك: جغرافياى
 تكواندو در حال 
تغيير است



 مهارت/ رضا طلبى  براى افرادى 
كه به رايانه عالقه دارند و تاحدودى 
هم استعداد طراحى و گرافيك دارند 
و از انجام كارهاى خالقانه لذت مى برند، اين شغل 

مناسب است. 
طراحى وب از جمله مشاغلى است كه امروز در 
ايران و بسيارى كشورهاى دنيا طرفدار پيدا كرده 
و براى متخصصان اين شغل، بازار كار مناسبى نيز 
ايجاد شده است زيرا فناورى اطالعات اين روزها 
بسيارى از كارهاى سخت گذشته را آسان كرده و 

هزينه ها را نيز كاهش داده است. 

  افزايش شمار طراحان وب
مهنــدس عليرضا خزاعى، طراح وب ســايت در 
اين باره مى گويد: امروز ضرورت داشتن يك وب 
سايت براى هر كسى احساس مى شود زيرا در هر 
لحظه و در هر جايى از جهان كه باشد، مى تواند 
به معرفى خود يا محصول و برند خود بپردازد و 
با افزودن اطالعات جديدى به ســايت خود و يا 
به روزرسانى يا حذف اطالعات قديمى، منزلت، 
اعتبار و وجهه كارى و اجتماعى خود را در جامعه 
ارتقا بخشد. اين طراح سايت باتجربه با اشاره به 
اينكه شــمار افرادى كه به سراغ شغل طراحى 
وب ســايت مى روند، در چند سال اخير افزايش 
پيدا كــرده، مى افزايد: از اين رو با توجه به اينكه 
ميزان تقاضا براى داشتن يك وب سايت مناسب 
باال رفته اســت، شمار افرادى كه به طراحى وب 
سايت به عنوان يك شغل مناسب نگاه مى كنند 

نيز افزايش پيدا كرده است. 

   مى توان درآمد خوبى داشت
بسيارى از افراد در ابتدا از خود مى پرسند كه آيا 
مى توان به اين حرفه به عنوان يك شغل با درآمد 

مناسب و كافى نگاه كرد و اينكه آيا ارزش دارد، 
ماه ها وقت خود را صرف كدنويسى و ياد گرفتن 

تكنيك هاى طراحى كنند؟ 
خزاعى مى گويد: بــدون ترديد بايد پذيرفت كه 
همه چيــز به خود افراد بســتگى دارد و ميزان 
پشــتكارى كه در اين زمينه از خودشان صرف 
مى كننــد. از طرفى درآمد يك طراح ســايت به 
عوامل مختلفى بستگى دارد؛ به عنوان نمونه اگر 
شما براى يك شركت به عنوان كارمند كار كنيد 
يا اگر به صورت مستقل و انفرادى در اين زمينه به 
كار بپردازيد، درآمد متفاوتى را به دست خواهيد 
آورد و حقوق ميانگين شما به سطح مهارت هاى 
شما و ســختى كارى كه از شما خواسته شده و 
همچنين بزرگى و اعتبار شركتى كه براى آن كار 
مى كنيد، بستگى خواهد داشت، اما اگر به صورت 
مســتقل كار كنيد، درآمد شما ارتباط مستقيم 
با ميزان مهارت و تخصص شــما خواهد داشت 
و با توجه به اينكــه در ماه چند پروژه بگيريد و 
قيمت هايتان چگونه باشد، نوسان خواهد داشت. 
درآمدها در اين شغل بسيار متنوع و متفاوت است 
به صورتى كه برخى از طراحان و برنامه نويسان 
زبده و كاركشته تا چندين ميليون تومان در ماه 
درآمد دارند. عده اى هم هســتند كه درآمدهاى 

چندصدهزار تومانى عايدشان مى شود.

   بهتر است زبان خارجى بدانيم
يك طــراح وب مى تواند در يــك مكان در يك 
روســتاى دور افتاده نيز كار خود را انجام دهد و 
تنها كافى اســت كه به اينترنت و برق دسترسى 
داشته باشد تا بتواند از تمامى نقاط جهان سفارش 

كار بگيرد. 
مهندس خزاعى مى گويد: طراح وب اگر به زبان 
انگليسى هم تسلط داشته باشد و در سطح برنامه 

نويسان حرفه اى باشد، مى تواند روى درآمدهاى 
كسب شــده از خارج از كشور نيز حساب كند و 

حيطه كارى خود را گسترش دهد. 
وى با بيان اين نكته كه الزم نيســت شــما در 
يك زمان در مكان خاصى حضور داشته باشيد، 
ادامه مى دهد: ارزنده ترين ســرمايه اى كه براى 
اين شــغل احتياج داريد، زمان و خالقيتى است 
كه براى كارتان صرف مى كنيد. شــما بايد زمان 
قابل توجهى را صرف كنيد تا تمامى تكنيك هاى 

بــه روز مورد نياز براى طراحى وب را بخوبى ياد 
بگيريد و اين شغلى اســت كه در آن يادگيرى، 
پايانى ندارد. علم شما بايد هميشه به روز باشد و 
استمرار داشته باشد و مسلماً اين كار زمان قابل 

توجهى را از شما خواهد گرفت.

   اهميت بازاريابى
اين طراح وب با اشــاره به اينكه افراد شاغل در 
ايــن حرفه بايد رزومه فعاليت ها و فهرســتى از 
نمونه كارهاى خود را در وب سايت شخصى شان 
قرار دهند، تأكيد مى كنــد: اگر از همان ابتدا به 
اين فكر باشيد كه كار خود را به صورت حرفه اى 
انجام داده، كارنامه موفقى را براى خود دســت 
و پا كنيد، مى توانيد با به دســت آوردن رضايت 
مشــتريان تان بزرگ ترين بازاريابى را براى خود 
انجام دهيد. همچنين براى موفقيت دراين شغل 
بايد با زبان هاى برنامه نويســى تحت وب مانند، 
CSS ،HTML ،ASP و PHP بــه صــورت 
تخصصى آشــنايى داشــته باشــيد. اين حرفه 

نيازمند يك تالش و مطالعه تمام وقت اســت و 
شــما بايد دائماً در حال يادگيرى و كامل كردن 
مهارت هايى كه داريد، باشــيد و قبل از هر چيز 
بايد بدانيد كه جديت در اين شــغل، حرف اول 
را مى زند و فكــر نكنيد كه هر وقت زمان اضافه 
داشته باشيد، مى توانيد به سراغ آن برويد، بلكه 
بايد با استفاده درست از زمان و پاسخگويى سريع 
به درخواست هاى مشتريان، در بين مشتريان اسم 
خوبى از خود به جا بگذاريد. همچنين مهارت هاى 
عمومى از جمله فن بيان، توان مذاكره با مشترى 
يا كارفرما، شــخصيت و ويژگى هــاى فردى و 
مسائلى از اين قبيل، تأثير قابل توجهى در ميزان 

موفقيت در اين شغل دارد.

   برخى دانسته هاى مورد نياز شما
خزاعى به يك نكته مهم ديگر هم اشاره مى كند و 
مى گويد: معموالً دانش و اطالعات اصلى و عملى 
اين شــغل از جمله برخى زبان هاى برنامه نويسى 
و برنامه گرافيكى مناســب بــراى طراحى وب در 
دانشــگاه ها تدريس نمى شــود و بايد آن ها را در 
آموزشگاه هاى آزاد معتبر يا به صورت شخصى ياد 
بگيريد. البته در شاخه كار دانش، رشته طراحى وب 
و در ادامه در دانشگاه علمى كاربردى، كارشناسى 
طراحى صفحات وب وجــود دارد. معموالً دانش 
آموختگان برخى رشته هاى مرتبط مانند گرافيك 
رايانــه اى و برخى رشــته هاى ديگــر هنرى نيز 
مى توانند به اين كار وارد شوند، ولى الزاماً به داشتن 
مدرك دانشــگاهى مرتبط براى اين شغل نيازى 
نيســت. همچنين درصد قابل توجهى از طراحان 
وب از روى عالقــه بى اندازه به ايــن كار و رايانه، 
به تنهايى و با اســتفاده از كتاب ها و نرم افزارهاى 
آموزشى و حتى وب سايت هاى اينترنتى نسبت به 

يادگيرى طراحى وب اقدام مى كنند.

گفت وگو با يك طراح وب سايت درباره ويژگى هاى اين حرفه

از دنياى مجازى به دنياى واقعى پل بزنيد

ترفندهايى براى سالمت خودرو

مهارت/ رادين مصطفوى: حتماً شما هم به مواردى برخورد 
كرده ايد كه يك خودرو با مدل بسيار پايين تر، بسيار سالم تر و 
ســرحال تر از يك خودرو با مدل باالتر بوده كه جاى فرزند آن 

به شمار مى آيد!
مثالً وقتى سوار يك خودرو با مدل پنج سال پيش شده ايد، حس كرده ايد 
كه اين خودرو از خودروى شــما كه يك سال كار كرده، بهتر و نرم تر كار 
مى كند. يا خودرويى را سوار شــده ايد كه دو سال از عمرش گذشته اما 
چنان به لق و لوق و سر و صدا افتاده كه گويى 10 سال كار كرده است، 

خوب! راز اين مسئله در چيست؟
راز اين معما در چگونگى رانندگى و نگهدارى شما از خودرو نهفته است. 
پيشــتر در اين ستون درباره نكات مهمى مانند ضرورت تعويض به موقع 
روغن موتور كه بســيار در طول عمر موتور مؤثر است، توضيح داده ايم و 
نياز به تكرار آن نيست. اما اين نكته آن قدر اهميت دارد كه دوباره هم بر 

آن تأكيد مى كنيم.
اما برخى نكات كليدى ديگر هم هســت كه دانســتن آن به شما كمك 
مى كند تا خودروى سالم تر و با طول عمر بيشترى داشته باشيد. خودرويى 
كه بهتر راه مى رود و كمتر شــما را دچار هزينه مى كند. ترفند اول مورد 
اشاره ما در اين نوبت، ايستادن پشت چراغ قرمز است. شما در طول روز 
و در رانندگى شهرى بارها مجبور مى شويد پشت چراغ قرمز يا در ترافيك 
توقف و دوباره حركت كنيد. در اين شرايط بايد با نزديك شدن به تقاطع يا 
ترافيك، از دور اقدام به كاهش سرعت كنيد. پاى خود را از روى پدال گاز 
برداريد و اجازه دهيد سرعت خودرو خود به خود كاهش يابد يا در صورت 
نياز در همان حال و بدون فشردن پدال كالچ، آهسته ترمز را بفشاريد و 

هرگاه موتور خودرو به حالت لرزش نزديك شد، كالچ را بگيريد.
پشت چراغ قرمز، حتماً دنده را در حالت خالص قرار دهيد و از نگه داشتن 
كالچ در حالى كه خودرو در اصطالح توى دنده است، جداً پرهيز كنيد؛ 
حتــى براى چند ثانيه. لطفاً پاى خود را هــم از روى كالچ برداريد! اين 
كار بشدت به سيســتم كالچ و گيربكس شما صدمه مى زند. اگر مدت 
زمان چراغ قرمز طوالنى است، خودرو را خاموش كنيد. هنگام حركت در 
ترافيك از شتاب و ترمز بى جا و گرفتن و رها كردن مداوم كالچ، پرهيز و 
سعى كنيد با حفظ فاصله با خودروى جلويى، خودروى شما با دور خودش 

در دنده يك، آهسته حركت كند.
ترفند دوم مربوط به عبور از دست اندازهاست. سعى كنيد وقتى خودروى 
شما روى دســت انداز قرار مى گيرد ترمز نكنيد زيرا اين كار به سيستم 
ترمز، جلوبندى، اكسل و فنربندى آن آسيب مى رساند. بهتر است پيش از 
رسيدن به دست انداز آهسته سرعت خود را كم كنيد واز روى دست انداز 

به گونه اى عبور كنيد كه ترمزها درگير نباشند.
ترفند سوم و آخر هم اينكه بخصوص با خودروهاى امروزى كه بيشتر آن ها 
به اصطالح ديفرانسيل جلو هستند، هنگام دور زدن شتاب ناگهانى نگيريد 
و اجازه بدهيد خودرو در مسير مستقيم قرار گيرد، زيرا اين شتاب ناگهانى 
هنگام دور زدن، به پلوس هاى خودرو فشار بيشترى مى آورد، به آن آسيب 

مى زند و پلوس ها را به صدا مى اندازد.

مهارت خودرو
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مهارت

آنچه مى خوانيد
طراحى وب يكى از مشاغلى است كه در 
ساليان اخير در كشور ما پا به پاى ديگر 
كشــورهاى دنيا رشــد كرده و توسعه 
يافتــه اســت. ايــن مهــارت مى تواند 
براساس عالقه شخصى و ابتكار فردى 
افــراد در كنار تالش براى فراگيرى، به 

يك حرفه پر درآمد تبديل شود

مهارت آموزى

مهارت/ بهروز خوش سيما: رئيس كميسيون فرهنگى مجلس گفت: 
فرهنگ  سازى در زمينه توسعه مهارت آموزى و ايجاد اشتغال مولد، در 

كاهش جرائم جامعه نقش بسزايى دارد. 
حجت االسالم نصراهللا پژمانفر در گفت و گو با قدس افزود: بنيادى ترين 
مانع در راه گســترش آموزش فنــى و مهارت آموزى در جامعه وجود 
نگرش منفى بســيارى از افراد نســبت بــه اين آموزش هــا و نبود 

فرهنگ سازى مناسب در بين خانواده ها و جوانان است.

وى تصريح كرد: توانمندسازى و اشتغال بايد به عنوان يك ارزش مهم 
در جامعه پذيرفته شود كه نقش آموزش هاى فنى و حرفه اى به عنوان 

نهادى راهبردى در اين زمينه انكارناپذير است.
پژمانفر به نقش رســانه ها در فرهنگ سازى مهارت آموزى در جامعه 
اشــاره و اضافه كرد: با فرهنگ ســازى درباره اهميــت مهارت آموزى 
و افزايش مهارت هاى فنى و حرفه اى در جامعه مى توان بســيارى از 

معضالت مربوط به بيكارى و ناهنجارى هاى اجتماعى را كاهش داد.

وى ادامه داد: نمى توان نگرش ها را يك شبه دگرگون كرد، اما با ايجاد 
رغبت و آگاهى در زمينــه آموزش هاى فنى، به عنوان عنصر مكمل 
نظام آموزشى و با آگاه سازى مردم نسبت به امكاناتى كه آموزش فنى 
و حرفه اى در اختيار افراد قرار مى دهد، مى توان فاصله طبقات جامعه 
را از طريق توليد و اشــتغال تا حدودى كمتر كرد و بسيارى از مفاسد 
اجتماعى كه باعث نااميدى و يأس در جوانان مى شــود را كم رنگتر و 

فعاليتهاى مولد اجتماعى را جايگزين آن كرد. 

رئيس كميسيون فرهنگى مجلس 
در گفت و گو با قدس تأكيد كرد

نقش مهارت آموزى
در كاهش جرائم

گل فروش؛ شريك لحظات شادى و غم مردم
مهارت/ اميد پويا: گل فروشــى 
يكى از شغل هاى جالب و جذابى 
است كه شايد خيلى ها در مورد آن 
چيزى ندانند. اين شغل از معدود 
اگر اصولى  شغل هايى اســت كه 
انجام شود و موارد مديريتى مانند 
خريد به موقع و به اندازه گل ها به 
صورت هفتگى و نگهدارى آن ها به 

شــكل صحيح و كامل رعايت شود، درآمد آن كافى و برگشت سرمايه 
اوليه آن سريع تر مى باشد. 

كامران احمدى، يكى از شاغالن اين پيشه است. او در اين باره مى گويد: 
چيدمان گياهان و گل ها يكى از مهم ترين عوامل موفقيت گل فروشى 
اســت و بهتر است فضاى بيرونى گل فروشــى تركيبى از سنگ نما و 
شيشه باشد و با قرار دادن شمشاد و نورپردازى هايى براى شب هنگام، 
با ايجاد يك حس خوب در مشتريان انگيزه خريد كردن در آن ها ايجاد 

شود.
اين گل فروش بر اين عقيده اســت كه اين شغل، شغلى است كه در 
آن بايد با شور و اشتياق فعاليت كرد و داشتن سليقه، صبر، خالقيت و 
انگيزه از مهم ترين عواملى است كه مى تواند به پويايى اين حرفه كمك 
كنــد. گل فروش همان قدر كه بر فروش گل تمركز دارد بايد در ارائه 
لوازم تزيينى مانند گلدان، عروسك، بادكنك، سبدهاى زيبا، شكالت، 
روبان و كارت هاى تبريك نيز به روز و مطابق با سليقه مشتريان منطقه 

حركت كرده و مهارت داشته باشد. 
از طرفى يك گل فروش در لحظات بســيار مهم زندگى  مردم شريك 
خواهد بود، از تولد و خواســتگارى گرفته تا دوســتى و ابراز عالقه و 
مراسم هاى غم انگيز. در حقيقت او به مردم كمك مى كند تا احساس 

خود را به يكديگر نشان بدهند و در غم و شادى هم شريك باشند.
احمدى نخســتين قدم در راه باز كردن گل فروشى را تحقيقات بازار 
مى داند و مى گويد: منطقه بايد از حيث مشــتريان و اشباع نبودن بازار 
بررسى شود. او به عالقه مندان به اين رشته توصيه مى كند با گذراندن 
دوره هايــى مثل گل آرايى و گرفتن مجوز از اتحاديه گل فروشــان، به 
بازگشايى مغازه اقدام كنند و معتقد است كه اين شغل به هزينه هاى 
زيادى بــراى راه اندازى نياز ندارد، تا جايى كه با 10ميليون تومان هم 
مى توان شــروع به كار كرد، البته بايد در نظر داشته باشيد كه هزينه 
اجاره و رهن مغازه كه متراژ آن از 20متر نبايد پايين تر باشــد، شامل 

اين رقم نمى شود.
احمدى با لحن مهربــان و صميمى اش ادامه مى دهد: يك گل فروش 
بايد گواهى نامه رانندگى موتور و ماشــين نيز داشته باشد؛ زيرا ممكن 
است گاهى اوقات مشــتريان گل ها را به صورت سفارشى درخواست 
كنند، بخصوص در شرايط كنونى كه فضاى مجازى بسيارى از امور را 
تسهيل كرده است. همچنين از نگاه او يك فرد شاغل در اين شغل بايد 
آمادگى كار در ساعات مختلف را داشته باشد، بخصوص شب ها و آخر 
هفته، روزهاى تعطيل و بويژه اگر مناسبتى مانند روز مادر يا پدر باشد.

اين گل فروش باتجربه ادامه مى دهد: افراد شــاغل در اين شغل بهتر 
است كفش راحتى بپوشند، زيرا به دليل اينكه اغلب بايد سرپا باشند، 
پاهايشــان بايد بتوانند استراحت كنند. او همچنين تأكيد مى كند كه 
گياهان بايد در دماى  خنك نگهدارى شوند؛ بنابراين حتماً بايد سيستم 
خنك  كننده مناسب در داخل گل فروشى باشد و اگر در مغازه گياهان 
سبز نيز وجود دارد، بهتر است آن ها را در قسمت جلوى مغازه قرار دهند 
تا از نور مستقيم آفتاب بهره مند شوند. او در پايان خاطرنشان مى كند: 
نگاه مردم به گل يك نگاه خاص است كه باعث مى شود گل يك كاالى 
لوكس به نظر آيد كه تنها براى هديه دادن كاربرد دارد. از اين رو و به 
دليل اين نگاه فرهنگى مقدار تقاضا در روزها و مناسبت هاى مختلف يا 
خيلى كم است يا خيلى زياد، بنابراين فرهنگ مصرف گل و گياه بايد از 
طريق رسانه ها ترويج شود تا شاهد مصارف گياهان به صورت مناسبتى 
نباشيم. مسأله ديگر اينكه بايد توجه داشته باشيم گل با قيمت مناسب، 
كيفيت خوب، اطالعات درست و خدمات پشتيبانى به مردم و مشتريان 

عرضه شود تا مردم را به خريد بيشتر ترغيب كند.

چرا نظام آموزشى ما «مهارت محور» نيست؟
مهارت/ امين صدرا: يكى از مشــكالت بزرگ نظام آموزشى ما اين 
است كه «مهارت محور» نيست بلكه تنها بر آموزش هاى خشك و حفظ 
كــردن مطالب تأكيد مى كند. حفظ كردنــى كه خيلى زود و با گذر 
زمان فراموش مى شــود و جايگاه خاصى در زندگى آينده دانش آموز 

پيدا نمى كند.
در كشورهايى كه نظام آموزشى پيشرفته و پويا دارند، «حفظيات» يا 
محفوظات درسى اهميت زيادى ندارند بلكه اين مهارت هاى زندگى 
است كه ارزشمند است. به همين دليل است كه آدم ها در اين جوامع 
با بحران ها راحت تر روبرو مى شوند و براى حل مسائل زندگى و عبور از 
گردنه هاى سخت و روزهاى بحرانى، آمادگى و مهارت بيشترى دارند.

اين مهارت ها از مهارت هاى حل مســئله گرفته تا مهارت هاى شغلى 
و حرفه اى هر يك در جايگاه خود ارزشــمند و مفيد اســت و به كار 
افراد مى آيد. مثالً فرض كنيد يك اســتاد دانشــگاه يا رياضيدان يا 
فيزيكدان اگر نتواند هنگام رانندگى بر اعصاب خود مســلط باشد يا 
يك پزشك اگر اخالق را در دوره دانش آموزى فرا نگرفته باشد يا يك 
صنعتگر اگر در دوران دانش آمــوزى وجدان كارى را به عنوان يكى 
از ضروريات زندگى نشــناخته باشــد، هر يك از اين ها با وجود انبوه 
معلومات و محفوظــات علمى خود، مى توانند براى جامعه خطرناك 
باشند يا دست كم اين كه نتوانند با تمام معلومات خود، زندگى شان 
را به خوبى و درستى اداره كنند. امروز يك دانش آموز فارغ التحصيل 
از نظام آموزشى كشورمان، فاقد مهارت هاى زندگى است. مهارت هايى 
كه فردا بتواند در زندگى شــخصى و خانوادگى او، يارى گرش باشد و 

هنگام بروز بحران ها به كمكش بيايد.
در نظام آموزشــى ما معلم نيز خود فاقد مهارت است و تنها مى تواند 
محتواى كتاب ها را «آموزش» بدهد. معلم با بچه ها انس نمى گيرد و به 
آن ها «چگونه زندگى كردن» را ياد نمى دهد زيرا نه كسى اين مطالب 
را به او ياد داده و نه كســى چنين مطالبــى را از او مطالبه مى كند. 
تازه اگر يك معلم روشــنفكر و خالق بخواهد خرق عادت كند و به 
دانش آموزانش چيزى فراتر از مطالب خشك و بى روح كتاب ها را ياد 
بدهد، به هزار و يك اتهام، متهم مى شود و ترجيح مى دهد كه از خير 

آموختن «مهارت زندگى» به بچه ها بگذرد.

پيشه ها

مهارت زندگى

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ن ا 1
ه ش ی ح 2
ر و س 3

ر ی ا 4
م ب 5
ش ک ی 6
ک و 7
ی ش ک 8

ا ل 9
ف ا 10
ر ت س 11
و ب 12
ه ر ی ب ن س ل ب ا ن ن ی س 13
ر ی ا د د ی ک ا ت ه ج و ج 14

د ن و ن ا ر ی ب ا ض ر ی ل ع 15

حل جدول شماره قبل

از  ماندنــى  يــاد  بــه  ســريالى   -1
«امراهللا احمدجو» محصول 1370 با بازى 
خوب مرحوم خسرو شكيبايى - خلق و 

خوى
2- سرپرســتى - يار ژوليت - دانه كش 

بى آزار
3- شــهر انار - معالجه كــردن - علف 

فروش
4- آينــده - مايع دباغى - عالمت جمع 

-پرهيزكارى
5- شهر مدفن ابن سينا - خردمند - دريا
6- حرف هشــتم در الفباى انگليسى - 
شهر و تيم فوتبال اماراتى  - بندپاى گزنده

7- هدر رفته- بدبختى - كاال
8- ســخنان هرزه - پيشه جوانمردان - 

نمابر
9- پشم نرم - ناز - صندوق حمايتى در 

حوادث غير مترقبه
10- پله اتوبوس - مرداب - مفرد

11- جوى خون - مقروض - جنگ و نبرد
12-  از بــرادران حضرت يوســف(ع)  - 

نيمى از قشون! - مساوى- شير خوراكى
13- يار شيشــه اى چشم! - پرچم ها - 

ته نشين شده
14- نيتروژن - ممكن و شدنى - نويسنده 

فرانسوى «مگس ها»
15- صده - واحدهاى سازنده پروتئين ها

1- دختر كوروش كبير و كاساندان - به 
هم پيوسته - آزاردهنده پدر و مادر

2- مردن - درخت پرشاخ و برگ بومى 
نيمكره شمالى - براى براق شدن سطح 

مالمين به آن مى زنند
3- كنج و گوشــه - نوعــى هواپيماى 
مســافربرى كوچك و متوسط هلندى - 

ابزار دريافت و ارسال امواج راديويى
4- آزاد - ابزار كار بنا - ســقف كشويى 

خودرو
5- برهنه - داليل - نوعى كاغذ نامرغوب 

- من + شما!
6- غير مفــروز - از زبان هاى زنده دنيا 

- عدد
7- رنگ نفرت - راز و نياز كردن - انتقاد 

كردن
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده
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 افقى

 عمودى

8- شاهد - پشيمانى- زارى كردن
9- دارايى ها - دليل و علت - يقه آهارى

10- دورويــى - از ادات تعليل - ســبك 
فرنگى

11- حرف و ضمير انگليسى - عنوان درشت 
خبرى - يقين قلبى - چاشنى دوطرفه!

12- جهان ديگر - نوعى تخته نازك چوبى 
- عقيده انتخاباتى

13- آكنده - افسار - مايوس
14- موسيقى مقامى خراسانى - بوى دهان 

- ظرف آزمايش
15- آبــرو و عــزت - بنيانگذار - پايتخت 

كشور كانگورو
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