
احداث 15 سد بدليل نداشتن 
توجيه زيست محيطى منتفى شد

مهر:رئيس سازمان محيط زيست گفت: عراق 8 ميليون 
هكتار و عربستان ســعودى 11 ميليون هكتار كانون 
گردوغبار دارد و بسته به جريان باد روى اين كانون ها، 
اين عرصه هــا تأثيرگذارى مســتقيم بر ايــران دارند. 
معصومه ابتكار تصريح كرد: روند گردوغبار، خشكسالى 
و ســيل هاى كنونى در كشــور كه متأثر از تغيير اقليم 
هستند، قطعاً رو به افزايش است. ابتكار با اشاره به جدى 
گرفتن بحث ارزيابى زيســت محيطى طرح هاى بزرگ 
عمرانى تصريح كرد: برخــى از طرح هاى بزرگ به علت 
نداشتن توجيه زيســت محيطى  موجب منتفى شدن 

ساخت 15 سد شده است.

 ساالنه 8 تا 10 هزار ميليارد 
تومان در حوزه بالياى طبيعى 

هزينه مى شود 
ايسنا:معاون جمعيت هالل احمر گفت: ضريب خطر 
كشور ايران هشت از 10 است اما ميزان آمادگى 9/3از 
100 است. حميد جمال الدينى افزود: به همين دليل 
ساالنه درصد قابل توجهى از درآمد ناخالص ملى براى 
حوادث و باليا هزينه مى شــود. تحقيقات علمى نشان 
داده كه با صرف 20 تا 25 درصد اين هزينه ها در آموزش 
ميزان قابل توجهى از اين هزينه ها كاهش پيدا مى كند 
به شرط اينكه ساالنه پنج درصد از اين 20 تا 25 درصد 
را در بخش آموزش هزينه كنيم. ساالنه حدود 8 تا 10 
هزار ميليــارد تومان هزينه در حــوزه بالياى طبيعى 

است و اگر بتوانيم 2500 ميليارد را در طول پنج سال 
براى «طرح خادم» هزينه كنيم؛ بخش قابل توجهى از 

هزينه هاى پس از حوادث و باليا كاهش پيدا مى كند.

كمبود 5000 مربى بهداشت در 
مدارس كشور

فارس:مديركل دفتر سالمت وزارت آموزش و پرورش 
گفت: با توجه به اينكه بايد به ازاى هر 750 دانش آموز، 
يك مربى بهداشت داشته باشيم، كمبود حدود 5000 
مربى بهداشت وجود دارد. حسن ضياءالدينى تصريح 
كرد: مقطع ابتدايى را اولويت اول بــراى به كارگيرى 
مربيان بهداشــت قرار داديم زيرا نياز دانش آموزان در 
اين مقطع به راهنمايى هاى بهداشتى و تهيه شناسنامه 

سالمت بيشتر است.

متوسط ساخت مراكز درمانى 
در ايران 18 سال است

ايسنا: معاون اجتماعى وزير بهداشت گفت: جمعيت 
كشور ايران به سوى سالمندى مى رود به همين دليل 
ميزان مراجعات به مراكز درمانى در حال افزايش است 
و اگر اكنون براى توسعه فضاى مراكز درمانى و افزايش 
تعداد تخت هاى بيمارستانى چاره اى انديشيده نشود در 

سال هاى آينده با مشكالت بسيارى روبه رو مى شويم.
ســيد محمد هادى ايازى ادامه داد: در سال هاى اخير 
دچار عقب ماندگى مفرط در حوزه درمانى بوده ايم زيرا 
متوسط ساخت مراكز درمانى در ايران 18 سال است. 
وى خاطرنشان كرد: پس از پيروزى انقالب اسالمى در 
ايران؛ بيمارستان بزرگ دولتى جديد با تعداد تخت باال 
در تهران ساخته نشده در حالى كه جمعيت تهران سه 
برابر شده اســت و تنها بيمارستان هاى دولتى پيش از 

انقالب بازسازى و مرمت شدند.
 

آغاز مرحله اول ثبت نام طرح 
جريمه غيبت سربازى سال 96

 فارس: اولين مرحله ثبت نام طرح غيبت سربازى سال 
96، از امروز 16 ارديبهشت ماه آغاز خواهد شد.  بر پايه 
اين گزارش، افرادى كه بر اساس قانون بيش از هشت 
سال غيبت سربازى داشته باشند، مى توانند با مراجعه 
به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامى (پليس +10) براى 
ثبت نام اقدام كنند. بر اســاس اين قانــون افراد بايد تا 
پايان سال 96، هشت سال تمام يا بيشتر غيبت داشته 
باشند تا مشــمول اين وضعيت شــوند. ميزان جريمه 
مشموالن غايب براى معافيت از خدمت وظيفه عمومى 
بر اساس مدرك تحصيلى اســت و افراد داراى مدرك 
زير ديپلم 10 ميليون تومان، ديپلم 15 ميليون تومان، 
فوق ديپلم 20 ميليون تومان، كارشناسى 25 ميليون 
تومان، كارشناسى ارشــد 30 ميليون تومان، دكتراى 
غيرپزشــكى 35 ميليون تومان، دكتراى پزشكى 40 
ميليون تومان و پزشكان متخصص و باالتر 50 ميليون 

تومان بايد به عنوان جريمه بپردازند.
همچنين مشــموالن غايب متأهل از پنج درصد 
و مشموالن داراى فرزند به ازاى هر فرزند از پنج 

درصد تخفيف مبلغ جريمه برخوردار هستند. 

ميثاقيان به قولش عمل نكرد! 
قصه اى از مردى با دل شير

ورزش/ «فقط بگوييد اكبر زنده اســت يا نه؟» 
اين اولين و تنها جمله زنى بود كه با استرس هاى 
عاشــقى ازدواج كرد و با استرس روزگار سر كرد و 

نوه دار شد. زن خسته  از خانه به دوشى...

خط قرمز/  مردي كــه يكي از هم محلي 
 هايش را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود، 
انگيزه خود از ارتكاب جرم را مزاحمت مقتول 

براي همسرش اعالم كرده است...
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قاتل مردمزاحم در يك قدمى 

طناب دار

نگذاريم انتخابات سبب مرگ درختان 
بشود

  دوره قبل انتخابات رياست جمهورى يعنى دوره يازدهم زمانى 
بود كه نامزدها به پتانســيلى به نام شبكه هاى مجازى توجه 
نشان دادند و همين موضوع سبب شد بخشى از تبليغات در 
كوچه هاى اينترنت و دنياى مجازى اتفاق بيفتد و اين تحولى 
ارزشمند در فرايند انتخابات بود.حاال و در دوازدهمين دوره 
انتخابات رياســت جمهورى در گرماگرم تبليغات انتخاباتى 

مى توان دوباره درباره اين موضوع صحبت كرد.
در سال هاى اخير توجه جامعه بيش از پيش به موضوع محيط 
زيست جلب شــده اســت. حتى نوعى مطالبه گرى در اين 
خصوص از سوى سازمان هاى مردم نهاد و مردم، شكل گرفته 
است و بر اين اساس از نامزدها در اين موضوع سؤال مى شود. 
اين پرسشگرى و مطالبه گرى مى تواند بهانه اى شود براى اينكه 
به موضوع كنار گذاشتن و يا حداقل كم شدن تبليغات كاغذى 

بيش از پيش فكر كنيم.
 در كنار مطالبه گرى محيط زيستى شــهروندان از نامزدها، 
معصومه ابتــكار، رئيس ســازمان حفاظت محيط زيســت 
هــم در پيامى تلگرامى نســبت به مصرف كاغــذ در جريان 
تبليغات رياســت جمهورى و شوراها هشــدار داده و نوشته 
است: «انتخابات را به قطع درختان گره نزنيم. آثار مثبت رشد 
شتابنده فضاهاى مجازى، كاهش اســتفاده از كاغذ براى هر 
نوع تبليغات اســت.» او در پيام خود خواسته بود تا انتخابات 
96 به نقطه عطفى در انتخابات بدون پوستر تبديل شود و اين 
خواسته معاون رئيس جمهور البته خواسته دور از دسترسى 

نيست.
فراموش نكنيم هيچ كدام از نامزدها نمى توانند خود را دوست 
دار محيط زيست نشــان بدهند اما در عمل، در مقابل حجم 
فراوان استفاده از كاغذ در تبليغات خود خاموش باشند، چرا 
كه بر اساس آمارها براى توليد يك تن كاغذ حدود 17 درخت 
بايد قطع شــود و عالوه بر اين هم بايد برق مصرف شود و هم 
آب و... تا كاغذى توليد شــود كه در روزهاى انتخابات فرش 

خيابان ها مى شود.
اين اشاره اندك خود دليلى است براى اين كه نامزدها تبليغات 
خود را از خيابان و كاغذ به دنيــاى اينترنت هدايت كنند، آن 
هم در روزگارى كه طبق آمارهايى كه وزارت ارتباطات منتشر 
كرده است، ميزان دسترســى به اينترنت  در بين ايرانيان باال 
رفته اســت و طبق ارقام و اعداد اعالم شده چيزى بين 45 تا 
55 درصد از مردم به اينترنت دسترسى دارند و به ياد دارم كه 
همين سال قبل بود كه جمعيت مشــتركان تلگرام در ايران 
45 ميليون اعالم شد و البته همه مى دانيم كه استفاده از اين 

امكانات تا دورترين روستاهاى كشور هم رسيده است.
از طرفى يكى از معضالت استفاده از كاغذ در انتخابات زشت 
شدن چهره شهر در اين روزهاســت؛ اتفاقى كه براى برطرف 
كردن آن زحمت فراوانى متوجه كارگران شهردارى مى شود. 
بخشى از اين مشكل را مى توان با جارو زدن كوچه و خيابان حل 
كرد اما بخش ديگر اين ماجرا تصاويرى است كه به در و ديوار 
شهر چسبانده شده اند و بايد براى آن ها گاهى زحمت فراوانى 
كشيد و با همه تالش ها باز هم مقدارى از چسب و كاغذهاى به 
كار رفته بر ديوارها مى ماند و اين يعنى ادامه چهره زشت شهر 

پس از انتخابات.
آن هايى كه به اينترنت و شبكه هاى مجازى دسترسى ندارند؛ 
حتماً به تلويزيون دسترسى دارند و از اين مسير مى توانند با 
نامزدها و برنامه هاى آن ها آشنا شوند و اين يعنى اينكه امروز 
مانند دو دهه قبل نيســت كه رأى دهندگان مجبور باشند با 
نگاه كردن به پوسترهاى نامزدها و ژستى كه در عكس هايشان 

گرفته اند آن ها را ارزيابى كنند.
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انتقادها، پيشنهادها و ايده هاى خود را از 
طريق  اين پيامك 

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.
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يك مسئول كميته امداد خبر داد
جمع آورى 270 ميليارد تومان

 زكات در كشور
باشگاه خبرنگاران:قائم مقام مديركل امور اجرايى كميته امداد امام 
خمينى(ره) گفت: در ســال 95 حدود 270 ميليارد تومان زكات در 

سطح كشور جمع آورى شده است.
على اصغر حسن آبادى اظهار كرد: در سال هاى گذشته با تغيير رويكرد 
و براساس آسيب شناسى هايى كه توسط شوراى مركزى زكات كشور 
صورت گرفت، مقرر شد تا بيشتر كمك هايى كه در قالب زكات جمع 
آورى مى شود، صرف امور نيازمندان شــود و بر اين اساس 60 درصد 

زكات جمع آورى شده به محرومان پرداخت شده است.
حسن آبادى تصريح كرد: 40 درصد زكات نيز به پروژه هاى مورد نياز 

همگانى المنفعه اختصاص مى يابد.
وى با بيان اينكه تبليــغ و ترويج فرهنگ پرداخت زكات توســط 
مبلغان دينى و ائمه جماعات در ميان مردم تأثير بسزايى در افزايش 
زكات در اين اســتان ها دارد، بيان كرد: هدفگذارى براى تأمين بُن 
نان از محل جمع آورى كفارات بيش از يك ميليارد تومان اســت 
كه در سال 95 در قالب بسته هاى ماكارونى ميان مددجويان تحت 

حمايت توزيع شد.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس خبر داد
 يك ميليون  بى شناسنامه داريم

خانه ملت:عضو كميسيون اجتماعى مجلس با بيان اينكه 
طبق شــنيده ها يك ميليون بى شناسنامه در كشور وجود 
دارد، گفت: بيش از 400 هــزار نفر از ايــن تعداد كودك 
هســتند و 4500 نفر از آن ها نيز در اســتان سيســتان و 

بلوچستان زندگى مى كنند.
مسعود رضايى تصريح كرد: در چند دهه گذشته اين افراد 
به داليلى مانند ســخت گذر بودن مناطق، در دســترس 
نبودن ثبت احوال در محل، بى ســوادى و ناآگاهى، زايمان 
در منزل و فقر فرهنگ براى گرفتن شناسنامه به اداره هاى 
ثبت مراجعه نكرده و در حال حاضــر نه تنها آنان بلكه چند 
نسل پيش از آنان و فرزندانشان نيز از اسناد هويتى و سجلى 

بى بهره هستند. 
وى گفت: بى شناسنامه ها از تمامى امكانات عمومى و دولتى 
مانند حق بيمه، يارانه، انشعاب، برق، گاز و تلفن و ديگر امكانات 
بى بهره هستند و به دليل نداشتن هويت حتى از آموزش نيز 
محروم مانده و در اين ميان حتى ايرانى ها هم نمى توانند هويت 

ايرانى خود را اثبات كنند.

مديركل آموزش پيش دبستانى: 
افت تحصيلى در كالس اولى ها بيشتر 

است
فارس:مديركل آموزش پيش دبستانى وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه حدود 889 هزار نوآموز در حال حاضر در مراكز پيش دبستانى 
حضور دارند، گفت: تعداد نوآموزان در سال 95-94 از نرخ 52/4 درصد 

به 56/6 درصد رسيد.
رخســاره فضلى گفت: از 180 هزار نوآموز، حدود 10 هزار نوآموز در 
محروم ترين نقاط كشور هستند، ضمن اينكه آموزش نوآموزان عشاير 
رايگان بوده و البته آموزش در محروم ترين نقاط كشور نيز به صورت 
رايگان است. وى افزود: طبق روال سال گذشته، كالس هاى چند پايه 
كم جمعيت ما پذيراى نوآموزان پيش دبستان بودند و امسال 10 هزار 
كالس داريم كه حدود 37 هزار نوآموز در اين كالس ها حضور دارند. وى 
با اشاره به كالس هاى چندپايه، يادآور شد: اين فرصتى براى نوآموزان 
پيش دبستانى است كه عموماً از مناطق دو زبانه و مرزى هستند. وى با 
اشاره به افت تحصيلى در پايه اول دبستان بيان داشت: افت تحصيلى در 
اين پايه از همه پايه ها بيشتر است و استان هايى مانند آذربايجان شرقى 
و خوزستان كه دوره پيش دبستانى را طبق تحقيقات گذرانده اند، افت 

تحصيلى شان در دوره اول دبستان كاهش يافته است.

جامعه/ محبوبه على پور: سيماى وضعيت مشاركت زنان 
در انتخابات شوراهاى روســتايى گواه آن است كه هرقدر 
فرصت ها براى تعامل رو در رو و امكان جلب اعتماد جامعه 

فراهم باشد، بانوان حضور موفق ترى خواهند داشت.
مشاور وزير كشور با بيان اين مطلب در حاشيه اختتاميه دوره 
آموزشى توانمندسازى بانوان به خبرنگار ما گفت: در جوامع 
روستايى كه شرايط كمترى براى اثر گذارى روابط حزبى و 
جناحى وجود دارد بانوان توانسته اند نقش چشمگيرى به 
عنوان نامزد يا منتخب ايفا كننــد. در حالى كه در مناطق 
شهرى با گستردگى فضاى فعاليت ها برخى توافق هاى غير 
چهره به چهره رخ مى دهد كه فرصت زنان را براى مشاركت 

محدود مى سازد. 
وى در ادامه به موانع مشــاركت زنان در عرصه مديريتى و 
اجرايى با وجود رشــد توانمندى  هاى اين قشر اشاره كرد و 
افزود: بانوان در كنار كســب توانمندى ها و تخصص ها بايد 
توان عرضه و ابراز اين توانمندى ها را براى خود فراهم كنند. 
درحالى كه بســيارى از زنان فرهيخته و كارآمد جامعه ما 
نتوانسته اند شــرايط را براى عرضه اين توانمندى ها ايجاد 
كنند. بنابراين بايد تالش كرد كه اين مهارت ها نيز در زنان 

تقويت شود.
دكتر فهيمه فرهمندپور در ادامه تأكيد كرد:عرصه مشاركت 
زنان با محدوديت هايى مواجه اســت، به خصوص مردانى 

كه درايــن حوزه ها ذى نفع هســتند، ترجيــح مى دهند 
فرصت هايى براى حضور زنان فراهم نشــود. البته با رشد 
مطلوب زنان درســاحت هاى مختلف انتظــار مى رود اين 

مشاركت ها نيز گسترش بيشتر و مؤثرترى داشته باشد.
 مديركل امور بانوان و خانواده وزارت كشور خاطرنشان كرد: 

در راستاى ارتقاى توانمندى مديران زن كشور دو هزار و170 
مدير از 74 هزار نفر ساعت آموزش برخوردار شدند كه 24 
هزار نفر ساعت آن به صورت حضورى برگزارشده است. البته 
از جمع مديران ياد شده 600 نفر در سطوح مختلف وزارت 
كشور فعاليت داشته و 1070 نفر نيز درساير دستگاه هاى 
اجرايى حضورداشتند. همچنين 500 نفراز مديران زن عضو 

شوراها بوده اند.
 فرهمند پور درباره برنامه هاى حوزه وزارت كشور در راستاى 
توانمند سازى بانوان كم برخوردار و حاشيه نشين اظهار كرد: 
مطابق سند تقســيم كار ملى، كنترل كاهش آسيب هاى 
اجتماعى كه براســاس مطالبه مقام معظم رهبرى شــكل 
گرفته و دبيرخانه آن در شوراى اجتماعى كشور مى باشد، 
فعاليت هاى بين بخشــى تبيين شده كه قســمتى از اين 
برنامه ها به مقوله كاهش مشكالت حاشيه نشينى مى پردازد. 

چنانكه اين برنامه ها به خصوص در10 استانى كه با بيشترين 
بار چالش هاى جمعيت حاشيه نشين مواجه هستند تمركز 
افزونترى دارد. به طورى كه دفتر امور بانوان وزارت كشور 
مجموعه برنامه هايى را به طور ويژه براى بانوان اين مناطق 

پيشنهاد داده است. 
همچنين بر اساس مصوبات سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
و زنان كه در وزارت كشــور به تصويب رسيده و در دستور 
كار ستادهاى اقتصاد مقاومتى همه اســتان ها قرارگرفت 
حمايت هاى اقتصادى از زنان پيشــنهاد شده است، چنان 
كه سهمى از تمام رديف هاى تسهيالتى كه به كارآفرينان 
تعلق مى گيرد به زنان اختصاص پيدا كند. همچنين سهمى 
از اشتغال زايى استان ها براى بانوان درنظر گرفته شود. البته 
تأكيد شده مشــكالت و محدوديت هاى اعطاى اعتبارات 

همانند ارائه  وثيقه براى زنان تسهيل شود. 

مشاور وزير كشور در گفت وگو با قدس بيان كرد
مشاركت فعال تر زنان روستايى در انتخابات شوراها

  جامعه/ مســعود حيدرى معينى     چند روز 
پيش مديركل مدارس غيردولتى وزارت آموزش و 
پرورش در مصاحبه با يكــى از خبرگزارى ها گفته  
بود: «مــاده 15 و 16 قانون به ما گفتــه كه الگوى 
شهريه اعالم كنيد، ولى اگر به اين سمت برويم كه 
عرضه و تقاضا تعيين كننده شــهريه مدارس بشود، 

اتفاق خوبى است.
وى گفته است: الگوى شهريه براى كنترل مدارس 
نيســت بلكه براى واقعى كردن شهريه است چون 
وظيفه داريم هم حقوق مردم و هم حقوق مؤسس را 

توأمان رعايت كنيم.»
پرسش اينجاست كه چه شده كه آموزش و پرورش 
اين قدر به فكر رعايت قانون و حق و حقوق افتاده و 
از آن مهم تر اگر چنين قصدى دارد، چرا از نيروهاى 
رسمى خود شروع نمى كند و به فكر افرادى است كه 

تحت تكّفلش نيستند؟
آيا به غير از اين است كه با گفتن چنين سخنانى آب 
به آسياب مؤسسان ريخته مى شود و عدالت آموزشى 
كه يكى از شعارهاى مســئوالن آموزش و پرورش 

است، زير سؤال خواهد رفت؟
*آموزش و پرورش بايد رايگان باشد

يكى از استادان دانشگاه در حوزه علوم تربيتى معتقد 
است به كار بردن اصطالح «تعيين شهريه براساس 
عرضه و تقاضا» حاصــل نگاهى بــازارى به تعليم 
و تربيت اســت در حالى كه انســان ها حق انتخاب 
دارند و وقتى براى آن ها فقط دو گزينه دولتى و غير 
دولتى تعريف مى كنيم، ديگر حق انتخاب معنى پيدا 
نمى كند. وقتى قرار باشــد، عرضه و تقاضا شهريه را 
تعيين كند پس عمًال افراد خاصى مى توانند در اين 
مدارس تحصيل كنند و حق انتخاب از اقشار ديگر 

گرفته مى شود و اين يعنى تبعيض قايل شده ايم.
دكتر حميد نجات مى افزايــد: طبق گفته حضرت 
امام(ره) و اصل 30 قانون اساسى، آموزش و پرورش 
بايد رايگان باشــد و اين حق هر ايرانى است كه در 
مدارس خوب و رايگان به تحصيــل بپردازد. به هر 
حال اگر مدارس غير دولتى هم وجود داشته باشد، 
بحث نظارت توســط آموزش و پرورش بايد وجود 

داشته باشد.
عضو نظــام روانشناســى تأكيد مى كند: بيشــتر 
سيستم هاى آموزشى دنيا يكپارچه نگر شده اند. حاال 
اگر قرار باشد، مدرسه اى غيردولتى باشد كه بخواهد 
از تب كنكور اســتفاده كند و شهريه اش را بر اساس 
عرضه و تقاضا مشــخص كند، مشكالت اساسى در 
سيستم آموزشــى روى خواهد داد و اگر قرار باشد، 
معلمان زبده در اين مدارس به كار گرفته شــوند و 
يا تبليغاتى چنين براى اين مدارس باشــد باز هم 

تبعيض اتفاق افتاده است.
نجات تأكيد مى كند: وظيفه اصلى آموزش و پرورش 

كنترل و نظــارت جدى بر 
مدارس اســت كه نبايد اين 
وظيفه را به فراموشى بسپارد 
و نبايد به اسم خودگردانى 
و زمزمه هــاى ديگر وظيفه 
خودش را بــه دوش مردم 

بيندازد. 
- معاون آموزش متوســطه 
وزارت آموزش وپرورش در 
گفت و گو با مــا مى گويد: 
هــدف اصلــى آمــوزش 
واگــذارى  پــرورش،  و 
مســئوليت ها بــه مراكــز 
استان ها و مديران مدارس 
است. ما مى خواهيم تمركز 

زدايى كنيم و ستاد كمتر به اجرا ورود پيدا كند.
وى در پاسخ به اين پرســش كه آيا دست آموزش 
و پرورش خالى اســت و بودجه مناســب ندارد كه 
چنين سياستى را در پيش گرفته، مى گويد: طبق 
سند تحول، مدرســه كانون تحول است و ما سعى 
داريم، اداره مدرسه در دست افراد بومى باشد يعنى 
هم به محلــه خدمات دهد و هــم از محله خدمات 
بگيرد  و مدارس به سمت هيئت امنايى پيش بروند 

تا بتواننــد از ظرفيت هاى 
محله استفاده كنند. البته 
بعضى از مدارس دولتى هم 
به صورت نيمه دولتى اداره 
مى شوند و نظر اين است كه 
اين مدارس هم به صورت 

غيردولتى اداره شوند.
* شهريه مدارس تابع 

عرضه و تقاضا نيست
زرافشان در پاسخ به پرسش 
ديگرى كه گزارشــگر ما 
مطرح مى كنــد بصراحت 
مى گويد: قانــون براى ما 
مالك است و طبق قانون 
ما موظف هستيم، الگوى 
شهريه تعريف كنيم و شــهريه مدارس تابع عرضه 

و تقاضا نيست. 
جالب است كه وقتى اين موضوع از سوى مدير كل 
مدارس غيردولتى وزارت آموزش و پرورش مطرح 
مى شود، چنين به نظر مى رسد كه باز هم آموزش و 
پرورش قصد دارد، نرم نرمك اين موضوع را در جامعه 
جابيندازد و يا بازخورد هاى مردم و مسئوالن را سبك 
و سنگين كند تا اگر موقعيتى دست داد، نّيت خود 

را عملى كند.
البته معاون آمــوزش متوســطه وزارت آموزش و 
پرورش معتقد اســت با توجه به اينكــه در فاصله 
كمى يعنى يك سال قبل، مجلس شوراى اسالمى 
الگوى تعيين شهريه را مصوب كرده، بعيد است به 
اين زودى مصوبه جديدى را تصويب كند. زرافشان 
تأكيد مى كند: بعد نظارتى ما در مورد مدارس غير 

دولتى پابرجاست و تابع قانون هستيم.
* مناطق محروم بايد اولويت آموزش و پرورش 

باشد
يوسف اكبرى از مديران مدارس دولتى معتقد است: 
كيفيت در مدارس دولتى از بعد پرورشى و آموزشى 
بمراتب باالتر از مــدارس غير دولتى اســت، ولى 
متأسفانه مسئوالن بيشتر به آمارهاى آموزشى تأكيد 
مى كنند و هر روز سعى دارند مدارس غير دولتى را به 

هر ترتيبى شده، گسترش دهند.
خانم ن.حســن زاده هم از فرهنگيانى است كه در 
مناطق محروم خدمت مى كند. وى مى گويد: مناطق 

محروم بايد اولويت آموزش و پرورش باشد. 
مســئوالن آموزش و پرورش بايد چشمانشــان را 
باز كنند و يادشــان باشــد وقتى حرفى مى زنند يا 
تصميمى مى گيرند، نتايج آن دانش آموزان مناطق 

محروم را نيز در بر مى گيرد. 

آنچه مى خوانيد
اظهارات مديــر كل مــدارس غير دولتى 
وزارت آمــوزش و پــرورش كــه مــالك 
تعيين شهريه مدارس را عرضه و تقاضا 
دانســته، واكنش هايى را در پى داشته 
و عــده اى معتقدنــد اين نــگاه برگرفته 
از تفكــرى بــازارى بــه تعليــم و تربيت 
است. وقتى قرار باشــد، عرضه و تقاضا 
شــهريه را تعيين كنــد پس عمــالً افراد 
خاصى مى توانند در اين مدارس تحصيل 
كنند و حق انتخاب از اقشار ديگر گرفته 
مى شود. اين گزارش نگاهى دارد به اين 

موضوع.

وقتى قرار است شهريه بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود!

نگاه بازارى مسئوالن آموزش و پرورش به مدارس

اورژانس 247 بزودى 
در كشور فراگير مى شود

ايرنا: سرپرست اورژانس كشور از فراگير شدن خدمات 247 
اورژانس در همه كشور خبر داد.

پيرحســين كوليوند گفت: يكى از خدمــات جديد وزارت 
بهداشــت كه با همكارى اورژانس پيش بيمارستانى كشور 
(115) و بيمارســتان هاى دولتى انجام مى شــود، خدمات 
247 اســت؛ يعنى خدمات 24 ســاعته و هر روز هفته براى 

فوريت هاى قلبى.
وى ادامه داد: با اجراى اين طرح در صورت تماس با ســامانه 
115 و اعالم سكته يا حمله قلبى در صورتى كه فرد به خدمات 
اورژانسى قلب نياز داشته باشد، بسرعت آمبوالنس هاى مجهز 
به دستگاه نوار قلب و داروها و خدمات مورد نياز براى احياى 

بيمار قلبى براى او اعزام مى شود.
كوليوند گفــت: اين آمبوالنس ها از طريق ســامانه ارتباطى 
اورژانس به يك متخصــص قلب كه به صورت 24 ســاعته 
در مركز اورژانس مستقر اســت، مرتبط مى شود و خدمات 
تخصصى را در مسير انتقال با هدايت متخصص به بيمار ارائه 
مى كنند تا فرد در كوتاه ترين زمان ممكن به بيمارستان برسد.
كوليوند ادامه داد: اين خدمات اكنون در تهران و چند كالنشهر 

مستقر شده است و بزودى در سراسر كشور فراگير مى شود.
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فرهنگ

فارس: جــواد کامور 
بخشــایش نویسنده، 
منتقد  و  پژوهشــگر 
گفت: کتاب »شــبیه 
دیوارها« می تواند سند 
تازه ای از زندگی شهید 
زمان  را در  تندگویان 
اسارتش به مخاطب نشان دهد که در سال 1361 
هنوز شــهید تندگویان زنده بوده است. در نشست 
نقد و بررســی و رونمایی از کتاب »شبیه دیوارها« 
نوشته امیرمحمدعباس نژاد، کامور بخشایش گفت: 
این اثر در حوزه ادبیات اســارت قــرار می گیرد و 
جغرافیای زندان و اســارتگاه های عراق را معرفی و 
به مخاطب نشــان می دهد.  کامور در ادامه افزود: 
ماجد سلیمان 20 ماه از زمان اسارتش را در سلول 
انفرادی ســپری می  کند و عنوان کتاب هم از این 

قضیه گرفته شده است. 

سند تازه درباره شهید تندگویان 
ایسنا: رئیس صندوق 
رفاه دانشجویان وزارت 
تحقیقـــات  علــوم، 
گفــت:  فنـــاوری  و 
صنــدوق رفاه اعضای 
راه  را  هیئت علمــی 
تا  می کنیم  انــدازی 
خدماتی مثل ویزا کارت و مســتر کارت را در قالب 
این طرح ارائه دهیم. ذوالفقار یزدان مهر با اشاره به 
ایجاد زیرساختهای اولیه برای ایجاد کارت هوشمند 
دانشگاهی گفت: بخش خصوصی طرف قرارداد این 
طرح با آورده 25 میلیارد تومان این طرح را که 49 
درصد از ســهام به صندوق رفاه دانشجویی واگذار 

شده، آغاز کرده است.
وی از انعقاد تفاهم نامه ای با سازمان مدیریت برنامه 
ریزی مبنی بر ایجاد ردیف اعتباری جهت پرداخت 

وام به دانشجویان دوره دکتری خبر داد.

ویزا کارت برای هیئت علمی
مهر: معـــاون مجمع 
ناشــران انقـــــاب 
در  گفت:  اســـامی 
ســـــال جاری 130 
نیــرو به طــور کامل 
امر اطاع رســانی  در 
فعال  نمایشــگاه  در 
هستند و در کنار آنها 11 صفحه لمسی بزرگ نیز 
به امر اطاع رسانی اختصاص یافته است. سیدعارف 
علوی گفت: امســال برخی نهادهای خصوصی هم 
اپلیکیشــن هایی به منظور اطاع رسانی طراحی و 
اجرا کرده اند. مثاً مؤسســه ای به اسم پنجره دهم 
یک اپلیکیشن نمایشگاهی طراحی کرده است که از 
قضا نرم افزار خوبی نیز هست. دو مجموعه دیگر هم 
با عنوان گیسوم و کتاب فروشی و انتشارات بهجت 
هم رباط کتابفروشی دارند که اطاعات کتاب را که 

وارد کنید مشخصات ناشر را به شما می دهد. 

صفحات لمسی واطالع رسانی 
ســتاد خبـــری 
کتاب:  نمایشــگاه 
رئیس اتحادیه ناشران 
و کتابفروشــان تهران 
گفت: در ایران بالغ بر 
13 هزار پروانه نشــر 
صادر شده ولی از این 
تعداد تنها 4هزار ناشر حداقل یک کتاب در سال چاپ 
می کنند. محمود آموزگار در تشریح ماقات خود با آنا 
اوپاچیچ دبیر اتحادیه ناشران صربستان گفت: با توجه 
به تجربه هــای آنا اوپاچیچ و گفتگوهای مقدماتی با 
وی تبادل رای صورت گرفته اســت.  آموزگار عنوان 
کرد: کتابفروشــی هایی که منحصر به فروش کتاب 
هستند ۸00 باب بوده و در حالت عام بیش از 2هزار 
کتابفروشی در ایران وجود دارد و سه چهارم ناشران 
داخلی محدود به شهر تهران و تنها یک چهارم این 

ناشران در سایر شهرهای کشور فعالند.

ناشرانی با انتشار فقط یک کتاب 

کوتاه و خواندنی

هنر: غامعلی حداد عادل رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی در حاشیه 
بازدید از ســی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درغرفه انتشارات سوره مهر 
درخصوص آثار این انتشــارات به خبرنگارما گفت:آثارمنتشر شده، خوب، متنوع، 
به روز و اسامی است و کاماً معرف جریان پیشرو و ممتاز نسل انقاب است یعنی 

با یک نگاه به این آثار می فهمیم، تعهد و سلیقه در کنار هم دیده می شود.
وی درخصوص راهکارهای خود برای انتشارات تصریح کرد: من در همه دستگاه های 
شــبیه سوره مهرتوصیه ام تقویت مدیریت است ولی این به معنای این نیست که 
بخواهم مدیریت فعلی را تضعیف کنم. وی درخصوص استقبال از مجموعه شعرش 
در نمایشگاه توضیح داد: به بنده تا االن هیچ اطاعی ندادند چند چاپ از کتاب اول 
و کتاب دوم فروش رفته است و حس می کنم که در سطح شهرستان ها استقبال 
خوبی از آن نشــده است. یکی از دالیلی که ســوره مهر را برای چاپ کتاب خود 
انتخاب کردم این بود که تصور می کردم در توزیع موفق است که االن یک مقدار 

دچار تردید شدم.

کتاب

انتشارات کتاب نیازمند 
تقویت مدیریت است

تسنیم: »مهدیه«  شخصیت فرهنگی جدیدی است که جبهه فرهنگی خودجوش 
محجبه ها تولید کرده است،  اولین خیریه فرهنگی که توسط عده ای از طلبه ها و 
دانشجویان با هدف تولید و پخش محصوالت فرهنگی تراز اول انقاب اسامی و 

پخش رایگان این محصوالت در بین کودکان و نوجوانان نذر فرهنگی شده است.
وحید جهان تیغ نویسنده کتاب و از اعضای نخستین جبهه فرهنگی خودجوش 
محجبه ها درباره این اقدام فرهنگی می گوید: هســته اولیه این کار در سال های 
دهه 70 و در اعتراض به عملکرد فرهنگی دولت اصاحات توســط عده ای از بچه 
دبیرســتانی ها شکل گرفته که نسبت به کمرنگ شدن ارزش ها در جامعه نگران 
شده بودند.بنابراین شخصیتی را تعریف کردیم که به بیان چرایی عفاف و حجاب 
برای این قشر می پردازد،  در ادامه عروسک مهدیه نیز توسط بانوان جبهه فرهنگی 
محجبه ها تولید شد که کار را تکمیل تر می کرد. جهان تیغ از بی مهری نهادهای 
فرهنگی خصوصی و دولتی برای حمایت از چنین طرح هایی سخن گفته و ادامه 

می دهد:  هیچ مسئول فرهنگی حاضر به حمایت از ما نشد.

صنایع فرهنگی 

»نذر فرهنگی« 
برای ترویج حجاب

خوانش

خــبر

خطر کردن در شاعری
خوانش شعری از شیرین خسروی 

 حمیدرضا شكارسري 
»زندان کوچکی اســت دنیا/ پنجره اش به دیــوار/ درش به اتاق تو باز 

می شود«* 
شــیرین خسروی خطر کرده است! او ریسک کرده که شعر کوتاه خود 
را با تعبیر و مضمونی بسیار آشنا و کلیشه ای آغاز نموده است. حضرت 
پیامبر)ص( فرموده اند:» دنیا زندان مؤمن اســت« که این خود عبارتی 

شاعرانه است. 
مولوی نیز ســروده است:»ای باغ خوش خندان، بی تو دو جهان زندان/ 
آنی تو و صد خندان، زنهار مخسب امشب« و هم او گفته است: »تا کی 
به حبس این جهان من خویش زندانی کنم/ وقت است جان پاک را تا 

میر میدانی کنم«. 
خسروی اما مضمون آشــنای دنیا- زندان را از ساحت دینی و عرفانی 
خارج کرده و به آن رنگ و عطری عاشقانه بخشیده است. او همچنین 2 
این همانِی دیگر را با هم به مضمون مزبور اضافه کرده است؛ خانه- دنیا؛ 
و خانه- زندان. این  همانی های فوق شــعر را شخصی و مدرن می کند 
و »من« شــعر را از آن »من« نوعِی انســانی که در شعر مولوی و دیگر 
شــاعران سنتی است، متمایز می سازد. حاال خانه شاعر که تمام دنیای 
اوست، زندان کوچکی است که پنجره اش به سمت دیواری باز می شود. 
آیا این خانه در شهری مدرن ولی دلگیر قرار نگرفته و شاعر به نقد زندگی 

سرد و بی روح مدرن نپرداخته است؟ 
»تــو« ظاهراً در اتاق دیگری از همین خانه اســت. آیا این به معنی »با 
همانی تنها« نیســت؛ آن ها که ظاهراً با هم هستند و هم خانه اند اما در 

واقع بی هم و تنها هستند؟ 
باید به شیرین خسروی تبریک گفت که در متنی کوتاه توانسته است 
چنین ظرفیت خوانش و تأویلی را خلق کند. این شعر ثابت می کند که 
می توان کوتاه و مختصر اما مفید و عمیق سرود، سهل اما ممتنع و ساده 

اما تودرتو. 
* »نه مثل ماهی ها«/ شیرین خسروی/ مروارید/ 1395/ صفحه 26.

برنامه های فرهنگی آستان قدس رضوی 
در نمایشگاه کتاب تهران

آستان نیوز: حسین سعیدی، مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی 
)به نشر( با اشاره به برگزاری پنج برنامه فرهنگی در نمایشگاه کتاب تهران 
با بیان اینکه »ســالن کودک و نوجوان« ســرای اهل قلم از ساعت 10 
و 30 روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه میزبان میزگرد »تصویرگری 
کتاب های دینی کودک و نوجوان« خواهد بود، افزود: در این برنامه حدود 

25 نفر از تصویرگران کودک و نوجوان حضور خواهند داشت.
 ســعیدی گفت: از ســاعت 15 تا 17 همین روز، در این سالن، کارگاه 
آموزشی »تصویرگری کتب دینی کودک و نوجوان« برگزار می شود و در 

پایان به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد.
 مدیرعامل به نشر با اشاره به برگزاری نشست »هم اندیشی جایگاه نشر 
استانی در نشر ملی« با مشارکت این مرکز و مؤسسه معیار سخن استان 
گیان و کمیته فعالیت های علمی و فرهنگی نمایشــگاه کتاب، اظهار 
کرد: این نشست ساعت 17 یکشنبه 17 اردیبهشت ماه در »سرای اهل 
قلم )اصلی(« برگزار می شــود.  وی ادامه داد: در این برنامه نخستین بار 
به پیشنهاد به نشــر، با تصویب و سفارش کمیته فعالیت های علمی و 
فرهنگی نمایشگاه و مشارکت مؤسسه فرهنگی معیار سخن، از هشت 
نفر از »خادمان نشــر« چهار استان خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، 

گیان و قم به صورت نمادین تجلیل می شود. 
این مراسم در قالب آیین نکوداشت خادمانی که از دنیا رفته اند و آیین 
بزرگداشت خادمان در قید حیات برگزار خواهد شد. نکوداشت مرحوم 
عباس سعیدی رضوانی، نخستین مدیرعامل موسسه چاپ و انتشارات 
آســتان قدس رضوی)به نشــر( و تجلیل از رضا رجب زاده، مؤســس و 
مسئول کتابفروشی انتشارات امام، به عنوان خادمان نشر خراسان رضوی 

بخش هایی از این برنامه است.
 سعیدی گفت: در غرفه کودک و نوجوان انتشارات آستان قدس رضوی 
در ایام برگزاری نمایشگاه کتاب، همه روزه برنامه های متنوع فرهنگی و 

امضای کتاب برگزار می شود.

امروز   فرهنگ/ مهدیه قمری  جریانی که 
به عنوان غزل نوکاســیک از آن نام می بریم، 
پیوندی میان غزل به عنوان یک قالب ســنتی 
شعر فارســی و آموزه های ادبی نیما به عنوان 
پدر شــعر امروز برقرار کرد و بی هیچ تردیدی، 
حسین منزوی یکی از مهم ترین چهره های این 

جریان ادبی است. 
امروز 16 اردیبهشــت، ســیزدهمین سالگرد 
کوچ حســین منزوی است. به همین مناسبت 
در قالــب گفت وگویــی با ابراهیم اســماعیلی 
 اراضی، غزل سرا و ترانه سرا و منتقد ادبی که در 
سال های پایانی زندگی حسین منزوی یکی از 
نزدیکان او بوده است، ویژگی های اشعار منزوی 
و دلیل کمترمطرح شــدن وی را مورد بررسی 
قرار داده ایم که در ادامه می خوانید. اسماعیلی 
گفت وگویی بلند هم با حســین منزوی انجام 
داده کــه به همراه مجموعــه ای از عکس های 
آقای شاعر در کتاب »از عشق تا عشق« منتشر 

شده است. 

 از چگونگی آشناییتان با حسین منزوی 
برای ما بگویید؟ 

مــن فعالیت جــدی ادبــی ام  را از اوایل دهه 
70 آغــاز کردم. آن موقع نشــر و پخش کتاب 
انحصارات بیشتری داشت و کتاب های 2 دسته 
از شاعران، درست پخش می شد؛ شاعران متعهد 
و شاعران جریان روشنفکری و شبه روشنفکری.  
کتاب های حســین منزوی خیلی کمیاب بود 
چون او زیر هیچ بیرقی نمی رفت. در ســفری 
به تهران، دوست خوبم آقای جهاندار کتاب »با 

سیاوش از آتش« را با خودش آورده بود. 
در همان اولین مواجهه با شعر حسین منزوی 
فهمیدم این همان اســت که باید. البته کمی 
بعد، این سعادت را داشتم که با خود شاعر نیز 
از نزدیک آشنا شوم و به محضرش بار بیابم که 
این آغاز آمــد و رفت های مکرر من به زنجان، 
سفرهای ایشان به اصفهان، همراهی در تهران 
و همراهی های دیگر من با ایشــان در ســفر و 
حضر تا زمان کوچ ایشــان بود. در آن ســال ها 

حتی یک عنوان از کتاب های حسین منزوی در 
کتاب فروشی ها به راحتی پیدا نمی شد. 

 چه ویژگی هایی از شعر او شما را جذب 
کرد؟ 

به طــور کلی مهم تریــن ویژگی شــعر وی، 
جامعیت اســت. قبًا هم گفته ام و دوستان 
دیگری هم پســندیده اند و تأکید کرده اند 
که آثار بسیاری از شاعران و غزل سرایان 

نامدار معاصر از پارامترهایی ســتودنی 
برخوردار اســت که آن ها را برجسته 
کرده امــا آنچه ســبب برتری های 

منزوی و شعرش می شود، معدلی 
پارامترهای  از  اســت کــه وی 
مختلــف شــعرش به دســت 

می آورد و همین معدل سبب 
می شود که منزوی با فاصله 
زیــادی، باالتر از خیلی ها 
قــرار گیــرد. مهم ترین 
دلیلی هم که ســبب 
معدل  این  می شــود 
باالتر باشد، این است 
که منزوی با توجه به 

هوش  و  قریحه  دانش، 
می تواند  خــود  سرشــار 

پیشینه ادبیات فارسی را به درستی با آموزه های 
نیمــا و هســتی امروزین خود پیونــد بزند. او 
ادبیات کاسیک را در خانواده، مدرسه، انجمن 
ادبی زنجان و دانشــگاه خیلی خوب آموخت و 
نیما و شاگردانش را هم درک کرد. چون خیلی 
دقیق، زیرک و عاشق بود، توانست این 2 را به 

هم پیوند بزند. 
بعدها هــم کــه از نزدیک با شــاگردان نیما 
مخصوصــاً اخوان و شــاعران تازه جویی چون 
نادرپور آشــنا می شود و از آن ها بهره می گیرد. 
البته ناگفته نماند که راز اصلی بالیدن حسین 

منزوی همان است که جناب سعدی می فرماید: 
»اکسیر عشــق در مس ام آمیخت، زر شدم«.  
عشق در زندگی و شــعر حسین منزوی آرایه 
نیست، پیرایه نیست، ســرگرمی نیست؛ همه 
 چیز اســت. او به همه هســتی از پشت پنجره 
آبی عشــق می نگرد و به وجــود هیچ پنجره 
دیگری هم قائل نیست. بارها گفته ام که حتی 
تفلسف حسین منزوی ریشه در بن مایه عشق 
دارد. حتی آنچه اشعار توحیدی و آیینی حسین 
منزوی را متفاوت کرده، همین خوانش عاشقانه 

بوده است.  

 به رغم این ویژگی ها، به نظر می رســد 
که حسین منزوی در میان شاعران نسل 
جوان خیلی مطرح نیســت. نظر شــما 

چیست؟ 
با توجه به اینکه به طور دایم با جوانان عاقه مند 
به ادبیات ســر و کار دارم، خیلی صریح می توانم 
بگویم که اتفاقاً در حال حاضر هیچ شــاعری از 
آن نسل به اندازه  حسین منزوی در بین جوانان، 
مخاطب مشــتاق ندارد. البته متأسفانه همیشه 
کســانی طوری رفتار کرده اند که منزوی کمتر 
دیده شود. تقریباً همه شاعرانی که به طریقی در 
ادبیات معاصر چهره شده اند، به گونه ای و از سویی 
حمایت داشته اند اما آزادگی حسین منزوی اجازه 
نمی داد که ادبیات را برای این چیزها خرج کند. 
بنابراین از هیچ سویی حمایت نشده و نمی شود.  
به عنوان مثال، اولین مجموعه شعر وی در سال 
50 منتشر می شود. در همان سال، این مجموعه 
جایزه ادبی فروغ فرخزاد را در بخش جوان به خود 
اختصاص می دهد. این مجموعه با اقبالی که وجود 
داشت، بارها و بارها توسط جوانان رونویسی شد 
زیرا چاپ نشده بود. آن ها با خودکار از روی این 
مجموعه در دفترهای صدبرگ می نوشتند اما 
این مجموعه تجدید چاپ نمی شد! تا 19 
ســال بعد هم هیچ مجموعه دیگری از 
منزوی چاپ نمی شود؛ شاعری که در 
سطح اول شعر این مملکت فعالیت 
می کرده، در رادیو و تلویزیون بوده، 
با شــاعران بزرگ کشور ارتباط 
نقد  کرده،  پژوهش  داشــته، 
نوشته، مقاله نوشته، در مرکز 
ادبیات بوده و... اما آثارش 
با چنین سرنوشتی مواجه 
می شــوند. پــس نتیجه 
می گیریم اساساً زاویه ای که 
منزوی انتخاب کرده و نخواسته 
خــودش و قلمــش زیر هیچ 
بیرقــی تعریف شــود، این 
محدودیت ها را در پی داشته 

است. 

با ابراهیم اسماعیلی  اراضی، درباره حسین منزوی که امروز سالمرگ اوست

نمی خواست قلمش زیر هیچ بیرقی تعریف شود

آنچه می خوانید

تقریباً همه شاعرانی که به طریقی 
در ادبیات معاصر چهره شده اند، 
به گونــه ای و از ســویی حمایــت 
داشــته اند امــا آزادگی حســین 
منزوی اجازه نمــی داد که ادبیات 
را بــرای ایــن چیزها خــرج کند، 
بنابرایــن از هیچ ســویی حمایت 

نشده و نمی شود
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کارگــردان  تسنیم: 
ی  ل هــــــا یــا سر
امام علی)ع( و مختــار 
پــــس از تماشــای 
»فصل شـــــیدایی« 
اظهار داشـــــت که 
تصمیـمش بر ساخت 

آثار تاریخی و مذهبی با توجه به اســتقبال مردم 
درست بوده اســت. در اجرای شاهرود این نمایش 
میدانی، داوود میرباقری پس از پایان اجرای نمایش 
با اشــاره به استقبال مردم شاهرود از این نمایش با 
بیان اینکه برخی اوقات از سمت برخی از دوستان 
خود مورد ســؤال قرار می گیرم که چرا بیشــتر به 
مفاهیم مذهبی توجه دارم و بر روی این مسائل کار 
می کنم گفت: امشب وقتی در این فضا قرار گرفتم 
و بار دیگر عالقه مــردم را به نمایش های مذهبی 
دیدم باز هم اطمینان یافتم که انتخابم درست است.

تصمیمم درست بود
کارگــردان  مهــر: 
»سالم بمبئی« اعالم 
کرد: اکران جهانی این 
فیلم ۲۷ ماه می آغاز 
می شود و مشکلی در 
فارسی  نسخه  انتشار 
نمایش  شبکه  در  آن 

خانگی ایران وجود ندارد. قربان محمدپور در پاسخ 
به این پرسش که چرا نسخه شبکه نمایش خانگی 
»ســالم بمبئی« قبل از اکران جهانی آن در کشور 
خودمان عرضه می شود، گفت: این فیلم سینمایی 
قرار است از ۲۷ ماه می در هندوستان و کشورهای 
دیگر اکران شــود. قرار بود نسخه نمایش خانگی 
»ســالم بمبئی« عید فطر وارد بازار شود، اما به ما 
گفتند که نســخه قاچاق فیلم بیرون آمده است و 
ما نیز ترجیح دادیم تا نسخه نمایش خانگی کمی 

زودتر وارد بازار شود.

اکران »سالم بمبئی« در هند
محسن  تســنیم: 
کارگردان  زاده  اسالم 
مستند»تنها میـــان 
طالبان« گفـــت: در 
در  جشــــــنواره ای 
الجزیره از من ســؤال 
شد که مگر تو لیبیایی 

هستی که به این کشــور می روی  جواب من این 
بــود که اکنون آمریکا و دیگر کشــورهای اروپایی 
در سراســر دنیا در حال ساخت فیلمند و این آثار 
را با نگاه و دیدگاه خودشــان تولید می کنند و این 
روایت ها نیز خالف واقع صورت می گیرد. در سالی 
که دســت اندرکاران و برگزیدگان جشــنواره عمار 
خدمت رهبر معظم انقالب حضور یافتند، رهبری 
گفتند »که این کار جهاد رسانه ای است«. زمانی که 
ولی فقیه می گویند این کار فیلمسازی، جهاد است 

یعنی ما باید در این مسیر کار خود را ادامه دهیم.

مگر تو لیبیایی هستی؟
ایسنا: وودی آلــن با 
جاز  موســیقی  گروه 
»نیــو اورلئــان« یک 
تک اجــرا را در لندن 
روی صحنــه می برد. 
این کنســرت که دوم 
جــوالی در لنــدن با 

اجــرای »وودی آلن« و گروه موســیقی جاز »نیو 
اورلئان« برگزار می شود، شامل مجموعه ای پرانرژی از 
بداهه نوازی هاست و بنا بر اعالم برگزارکنندگان، هیچ 
فهرستی از قطعات وجود ندارد و حتی نوازندگان نیز 
نمی دانند »وودی آلن« و »ادی دیوس« رئیس گروه 
موسیقی، کدام قطعه ها را برای اجرا در نظر گرفته اند. 
در حالــی که وودی آلن با این گروه موســیقی جاز 
به صورت منظــم برنامه هایــی را در نیویورک اجرا 
می کند، این اولین بار پس از ســال ۲۰۰۴ است که 

قصد دارد کنسرتی را در لندن روی صحنه ببرد.

»وودی آلن« کنسرت می دهد

چهره - خبر

روابط عمومی سازمان سینمایی: شوراهای صدور پروانه نمایش خانگی و پروانه 
ساخت با تولید و نمایش هفت فیلم سینمایی موافقت کردند. شورای صدور پروانه 
نمایــش خانگی با عرضــه فیلم های »خانه ای در خیابــان۴1« به تهیه کنندگی 
سیدمحمود رضوی و کارگردانی حمیدرضا قربانی و »کله سرخ« به تهیه کنندگی 
مهدی رشیدی و کارگردانی کریم لک زاده موافقت کرد. همچنین در این جلسه با 
عرضه هفت عنوان فیلم خارجی، هفت عنوان فیلم مراکز فرهنگی و جشنواره ها و 
دو عنوان فیلم مستند و آموزشی موافقت به عمل آمد.شورای صدور پروانه ساخت 
نیز با سه فیلمنامه موافقت کرد.  فیلم نامه های »لونه زنبور« به تهیه کنندگی سعید 
خانی، کارگردانی برزو نیک نژاد و نویسندگی محسن کیایی در ژانر کمدی اجتماعی، 
»اسکی باز« به تهیه کنندگی محمد احمدی، کارگردانی و نویسندگی فریدون نجفی 
در ژانر اجتماعی و »شگرا« به تهیه کنندگی روح اهلل برادری، کارگردانی و نویسندگی 
فرود عوض پور در ژانر اجتماعی موافقت شــورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ 

کردند. 

سینما

صدورمجوز ساخت و 
نمایش فیلم های جدید

مهر: سعید شهالپور عضو شورای سیاستگذاری و انتخاب آثار هشتمین سمپوزیوم 
بین المللی مجسمه سازی تهران درباره جانمایی این آثار در سطح شهر بیان کرد: 
متأســفانه این آثار در سطح شهر پخش شده است ولی کاش می توانستیم آنها را 
متمرکز در یک مکان نمایش بدهیم. طرح باغ مجســمه و تمرکز این آثار در یک 
مکان هم داده شده است اما با وجود اینکه در این سال های اخیر کارهای زیادی در 
زمینه مجســمه سازی صورت گرفته است اما در نهایت باید گفت هنر دغدغه آخر 
برنامه ریزی مدیران است. به طور نمونه خیلی از اتفاقاتی که امروز سازمان زیباسازی 
انجام می دهد یا توسط ارگان ها و نهادهای دیگر اتفاق می افتد واقعا وظیفه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی است اما بخش فرهنگ این وزارتخانه مدت هاست به کارهایی 
که جنبه نمایشی دارد ختم شده است. وی ادامه داد: ما در شهری به وسعت تهران 
 در حال حاضر باید حداقل چندین اتفاق مهم بین المللی داشــته باشیم. باید یک 
بی ینال بین المللی نقاشی و مجسمه سازی داشته باشیم اما در نهایت یک جشنواره 

فجر برگزار می شود که بیشتر جنبه نمایشی دارد و نوعی سرهم بندی است.

تجسمی

وزارت ارشاد وظایفش را 
انجام نمی دهد

گزارش اکران

خــبر

»گشت 2« به مرز 17 میلیارد نزدیک شد

فارس: فیلم  های اکران دوم نوروزی با »تیک آف« و »نقطه کور« شــروع 
شد که فیلم »تیک آف« با اقبال بهتری مواجه شد اما همچنان فیلم های 
کمدی با اقبال بهتری روبه رو می شوند. این فیلم تا شب جمعه در سالن های 
مختلف با سانس فوق العاده ســینماهای متعددی روبرو شد اما همچنان 
فیلم های کمدی نظر مخاطب را به خود جلب می کند. احمد مختاری مدیر 
پخــش دفتر هدایت فیلم درباره فروش فیلم های کمدی این دفتر گفت: 
فیلم »خوب بد جلف« در روزهای آتی از پرفروش ترین فیلم سال گذشته 
»فروشنده« پیشی می گیرد. این فیلم در تهران به فروش 9 میلیارد و 89۰ 
میلیون تومان و در شهرستان به فروش 5 میلیارد و 635 میلیون رسید که 
در مجموع فروش فیلم 15 میلیارد و 5۲5 میلیون تومان بود. وی ادامه داد: 
فیلم »گشت ۲« در تهران فروش 9 میلیاردو 65۰ میلیون تومان را تجربه 
کرد و در شهرستان به فروش ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دست یافت 
و در کل فروش فیلم به 16میلیاردو 885 میلیون تومان رســید.  حبیب 
اسماعیلی مدیرعامل دفتر پخش رسانه فیلمسازان مولود درباره فروش فیلم 
گفت: فیلم »نقطه کور« به ۲۰۰ میلیون تومان رسید و فیلم »سه بیگانه« 

بدون هیچ تبلیغاتی به فروش ۲ میلیارد و 15۰ میلیون تومان رسید.

»پاندای کونگ فوکار« برنده شد
مهر:کارتونیســتی که ادعا کرده بود تصاویر و داستان »پاندای کونگ فو 
کار« از ایده  وی سرقت شده و علیه کمپانی دریم ورکز شکایت کرده بود 
به ۲ سال زندان و پرداخت سه میلیون دالر خسارت محکوم شد. جیمی 
گوردون در حالی محکوم شد که تا 3 میلیون دالر به کمپانی دریم ورکز 
انیمیشن برای هزینه های دادرسی بپردازد که سال ۲۰11 شکایتی برای 
رعایت نکردن کپی رایت از سوی این کمپانی به دادگاه برده بود. وی ادعا 
کرده بود انیمیشن مشهور »پاندای کونگ فو کار« از روی شخصیت های 
وی دزدیده شــده و داســتان این کمدی انیمیشــن در سال ۲۰۰8 نیز 

اقتباسی از داستان فیلم وی است. 

به گفته دادستان، او پیشتر انیمیشنی درباره پانداها ساخته بود ولی پس از 
دیدن فیلم بلند دریم ورکز با این مضمون طراحی شخصیت هایش را تغییر 
داد و اسم داســتانش را هم »قدرت کونگ فو پاندا« گذاشت و به دادگاه 
شــکایت کرد و مدعی شد که انیمیشــن »پاندای کونگ فو کار« از وی 
سرقت شده است. گوردون 51 ساله کمپانی دریم ورکز را برای نقض کپی 
رایت به دادگاه کشاند و درخواست دریافت 1۲ میلیون دالر غرامت کرد اما 
دریــم ورکز از گرفتن رضایت وی در خارج از دادگاه خودداری کرد و این 
پرونده بیش از ۲ سال در دست بررسی بود و برای این استودیو هزینه ای 
3 میلیون دالری برای دادرسی ایجاد کرد. دریم ورکز بعدا کشف کرد که 
گوردون برخی از طراحی های خودش را از کتاب های طراحی دیزنی برای 
انیمیشن »شیر شاه« برداشته است. گوردون همچنین تمام سوابق مربوط 
به طراحی هایش را از کامپیوتر پاک کرده و در ادای سوگند نیز دروغ گفته 

بود. او در نهایت به ۲ سال زندان محکوم شد.

 هنر/ صباکریمــی  نمایشــگاه و معرفی 
هنرمنــدان برگزیده دومین جشــنواره پیامبر 
اکرم)ص( با عنوان »مشــق صلوات« دوشــنبه 
گذشــته چهارم اردیبهشت ماه در موزه هنرهای 
دینی امــام علی)ع( افتتاح شــد. دبیرخانه این 
جشــنواره با همکاری ســازمان زیباسازی شهر 
تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
دومین دوره این جشــنواره را با عنوان »مشــق 
صلوات« برگزار کرده است. الزم به یادآوری است 
که اولین دوره جشــنواره پیامبراکرم با موضوع 
طراحی نام نوشته پیامبر )محمد رسول اهلل( برگزار 
شــد و این دوره نیز با محوریت صلوات برپا شده 

است. 
علیزاده مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری 
تهران هم در نشســت خبری این رویداد عنوان 
کرد که این جشنواره با توجه به دغدغه های مجید 
مجیدی و نگاه به سیره حضرت محمد)ص( و با 
توجه به اقداماتی که گروه های افراطی در حوزه 
جهان اسالم انجام می دهند، شکل گرفته است 
و ســازمان زیباسازی وظیفه خود می داند از این 
نــوع حرکت ها حمایت کند. در این جشــنواره 
بخش فنی و حرفه ای جشنواره بر عهده سازمان 
فرهنگی و هنری اســت و بخش اجرایی را ما بر 
عهده گرفتیــم. در اردیبهشــت ماه درصد قابل 
توجهی از بیلبوردهای شهر، چه تبلیغاتی و چه 
فرهنگی، به نمایش آثار این جشنواره اختصاص 
داده خواهد شد و در این فواصل چند کارگاه  با 

حضور استادان برجسته برگزار می شود. 

 تکنیک های مورد استفاده هنرمندان 
آثار حاضر در این نمایشــگاه برگرفته و خروجِی 
دومیــن جشــنواره پیامبر اکرم)ص( اســت و 
هنرمندان آثار خود را در گرایش های خوشنویسی 
نســتعلیق، شکسته نســتعلیق، نســخ، ثلث و 
خط نقاشی و با محوریت صلوات عرضه کرده اند. 
چلیپا، کتیبه، کتابت، غبار، ســطر و سیاه مشق 
از تکنیک های مورد استفاده هنرمندان در خلق 

آثارشان بوده است. 
در این نمایشگاه 8۲ اثر از 6۲ استاد خوشنویس 

همچون غالمحسین امیرخانی، جواد بختیاری، 
محمد سلحشور، اســرافیل شیرچی، عین الدین 
صادق زاده، امیراحمد فلســفی، حمیدرضا قلیچ 
خانی و یداله کابلی خوانساری در بخش مدعوین 
به نمایش درآمده است. همچنین 9۴ اثر از 8۷ 
نفر هنرمند در بخش هنرمندان جشنواره »مشق 
صلوات« و ۴۷ اثر از ۴5 هنرمند نیز از بخش آثار 
کارگاهی این جشــنواره در موزه امام علی)ع( به 

نمایش درآمده است. 
آثار به نمایش درآمده در این نمایشــگاه شــامل 
متن دعای صلوات »اللهم صل علی محمد و آل 
محمد« و ســایر صلوات های ویژة معصومین)ع( 
اســت. همچنین روایات، اشــعار و احادیثی که 
در آن هــا ذکر صلوات به کار رفته اســت نیز در 

تابلوهای این نمایشگاه به چشم می خورد. 

 نگاهی به بخش های جشنواره 
این جشــنواره در 3 بخش مســابقه، مدعوین و 
آثار قدما برپا شــده که آثار حاضر در نمایشگاه 
نیز متشــکل از همین بخش هاســت. در بخش 
مدعوین، آثار اســتادان پیشکسوت و شاخص با 

هدف تشویق و الگوسازی برای هنرمندان نسل 
جوان به نمایش درمی آید و بخش آثار قدما نیز به 
نمایش آثار قدمای خوشنویسی با موضوع صلوات 

اختصاص دارد. 
در بخش اســتادان و هنرمندان مدعو، 65 نفر با 
8۲ اثر؛ در بخش هنرمندان راه یافته به جشنواره، 
8۷ نفر با 9۴ اثر؛ و در بخش هنرمندان منتخب 

کارگاهــی، ۴5 نفر با ۴۷ اثر شــرکت کردند که 
آثار آن ها در مــوزه امام علی)ع( مــورد بازدید 
مخاطبان و عالقه مندان قرار گرفته است. احمد 
مسجد جامعی، محمود صالحی، عیسی علیزاده و 
مجید مجیدی اعضای شورای سیاست گذاری این 
رویداد هنری را تشکیل می دهند. این جشنواره با 

ریاست مجید مجیدی برگزار می شود. 
غالمحســین امیرخانی، نصــراهلل افجه ای، علی 
شــیرازی، مرتضی عبدالرضایی، یــداهلل کابلی 
خوانساری، امیراحمد فلسفی و مجتبی ملک زاده 
هیئت داوران جشنواره پیامبر اکرم)ص( هستند. 
مجموعه آثار جشنواره در 3 بخش نمایشگاهی 
به  نمایش گذاشــته  شــده اســت. قسمت اول 
مربوط به آثار مسابقه است که ۷  نفر از استادان 
خوشنویسی و نقاشی خط آن ها را داوری کرده اند. 
بخش دیگــر مربوط به مهمانان اســت که آثار 
هنرمندان شاخص و تراز اول گرایش های مختلف 
خوشنویســی و نقاشــی خط در آن به  نمایش 
گذاشــته می شــود. بخش ســوم نیز مربوط به 
شناســایی و نمایش آثار قدما با موضوع صلوات 
است. در نهایت کتابی از مجموعه آثار جشنواره 

چاپ خواهد شد. 
مسئوالن جشنواره در تالش هستند تا با برگزاری 
این رویداد و تداوم آن گامی در جهت شناخت، 
تعمیق و فرهنگ سازی از سیره پیامبر اکرم)ص( 
و اهل  بیت)ع( در جامعه بردارند و در این زمینه 
مشــارکت و همگامــی اســتادان و هنرمندان 
برجسته و صاحب نام و همچنین جوانان هنرمند 

خوشنویس را همراه خود سازند. 
افزایش ســطح معنویــت در جامعــه از طریق 
یادآوری ذکــر صلوات؛ ایجــاد زمینه و فضایی 
مناســب برای اندیشیدن و تعمق جامعه هنری 
کشور در ابعاد شخصیتی پیامبر اکرم)ص( و تبلور 
یافته های ایشــان در قالب زبان هنر؛ خلق آثار 
هنری برای پاسداشت معنا و مفهوم ذکر صلوات؛ 
و نهایتاً فرهنگ سازی و تأثیرگذاری بر جامعه با 
بهره گیری از غنای معنایی و محتوایی ذکر صلوات 
مبتنی بر ارزش های هنری و زیبایی شناسِی آثار، 

از اهداف برپایی این جشنواره بوده است. 
این در حالی اســت که قرار است پس از برپایی 
دوره دوم این جشنواره، از عالقه مندان در حوزه 
تجســمی برای برگزاری یک اکســپوی بزرگ 
دعوت گــردد و آثار آن هــا در معرض فروش و 
نمایش گذاشته شود. همچنین قرار است که این 
جشنواره هر ۲ سال یک بار و به صورت دوساالنه 

برگزار شود. 
برگــزاری این رویداد و تداوم آن گامی در جهت 
شناخت، تعمیق و فرهنگ سازی از سیره پیامبر 
اکــرم)ص( و اهل بیــت)ع( بوده اســت و آثار 
به دست آمده از این جشنواره در سطح شهر تهران 
به نمایش گذاشته می شود تا مردم بتوانند از آن ها 

استفاده کنند. 
ضمن اینکه هنرمندان برجســته آثار خود را به 
جشــنواره ارســال کردند که همه آن ها بر روی 
بیلبوردهای سطح شهر نصب خواهند شد و کتاب 
نمایشگاه مشق صلوات چاپ خواهد شد تا مردم 

بتوانند از آن استفاده کنند. 
عالقه مندان می توانند برای بازدید از نمایشــگاه 
»مشــق صلوات« به موزه هنرهــای دینی امام 

علی)ع( در خیابان اسفندیار مراجعه کنند. 

هــنر

قدس از نمایشگاه هنرمندان برگزیده دومین جشنواره پیامبر اکرم)ص( گزارش می دهد

مشق هنرمندانه صلوات بر بیلبوردهای شهر

آنچه می خوانید

مســئوالن جشــنواره در تــاش 
هستند تا با برگزاری این رویداد 
جهــت  در  گامــی  آن  تــداوم  و 
شــناخت، تعمیق و فرهنگ سازی 
از سیره پیامبر اکرم)ص( و اهل 
 بیت)ع( در جامعــه بردارند و در 
این زمینه، مشارکت هنرمندان 
جوانــان  همچنیــن  و  برجســته 
هنرمند خوشنویس را همراه خود 

سازند
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خط حادثه

مرد اراكى به صورت زنش شليك كرد 
خط قرمز: مرد ميانســال كه در 
جريان درگيرى با همسرش، او را 
در خيابــان از ناحيه صورت هدف 
گلوله قرار داده بود، سه ساعت پس 
از تيراندازى دســتگير شد. وقوع 
تيراندازى در يكــى از محله هاى 
شــهر اراك به پليس گزارش شد. 
اســتان  آگاهى  پليس  مأمــوران 
مركزى بــراى بررســى ماجرا در 

محل حادثه حاضر شــدند. آنها با حضور در آنجا مشــاهده كردند زنى جوان از 
قســمت صورت هدف شــليك گلوله قرار گرفته و زخمى شده است. اما ضارب 
پيش از حضور پليس گريخته بود. با هماهنگى قضايى زن زخمى به بيمارستان 
منتقل شد. مأموران براى شناسايى ضارب به تحقيق از اهالى و شاهدان درگيرى 
پرداختند كه مشخص شد اين زن با شوهر ميانسالش در حال مشاجره بوده كه 
درگيرى آن ها باال مى گيرد. همان موقع شوهرش در حالى كه خشم تمام وجودش 
را فراگرفته بود، به سمت زن جوان شليك مى كند. با زخمى شدن همسرش، مرد 
ميانسال با كلتى كه به دست داشته، مردمى را كه در تعقيبش بودند تهديد كرده 
و متوارى مى شود. مشخصات مرد ضارب در اختيار گشت هاى انتظامى قرار گرفت 
وجست وجو براى بازداشت او آغاز شد تا اين كه با گذشت سه ساعت از وقوع اين 
سوء قصد نافرجام، مخفيگاه متهم فرارى شناسايى شد. مأموران با حضوردر آنجا 
و محاصره محل، متهم را بازداشــت كردند. در بازرســى از وى يك قبضه سالح 
كلت كمرى نيز كشف شد.متهم با انتقال به اداره پليس آگاهى استان مركزى به 
افسر تحقيق گفت: من و همسرم با هم اختالف  هايى داشتيم، همين باعث شده 
بود درگيرى هايمان باال بگيرد. براى اين كه همسرم را بترسانم و او را تهديد كنم 
ســالحى تهيه كردم و ســراغش رفتم كه در ميانه راه او را ديدم. دعوايمان شد. 

عصبانى شدم و با سالحى كه همراه داشتم به او شليك كردم كه او زنده ماند.

مرگ پدر 20 ساله 
صاحب4 فرزند كنار پل زابل 

ركنا: فرمانده انتظامى شهرستان زابل گفت: جسد جوان 20 ساله  اى در كانال 
و كنار پل عبورى محور زابل به بنجار يافت شده است.  غالمرضا نجابت فرمانده 
انتظامى شهرستان زابل گفت:ساعت 6 صبح يك ماشين در محدوده وقوع حادثه 
پارك بــوده و اهالى به مأموران انتظامى اطالع مى دهند. فرمانده انتظامى زابل 
گفت: مأموران بعد از اطالع اهالى در محل حضور پيدا مى كنند و بعد از مراقبت و 
گشت و گذار مشاهده مى كنند يك جوان بيست ساله به نام نورمحمد براهويى در 
كانال افتاده و خفه شده است. وى گفت: اين جوان متأهل و داراى 4 فرزند است.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

دستگيرى عامالن شوهرسوزى 
حميديه در مشهد

خط قرمز: عامالن قتل مرد جــوان در پارك گمبوعه 
شهرستان حميديه دستگير شدند. 

على بيرانوند دادستان شهرستان حميديه چگونگى اين 
حادثه را تشــريح كرد و گفت: در تاريخ 10 اســفند ماه 
ســال گذشته يك مورد آتش ســوزى خودروى پژو در 
پارك گمبوعه گزارش كه بالفاصله مأموران آتش نشانى 
و امدادرســان به اين پارك اعزام شدند. وى اضافه كرد: 
هنگام اطفــاى حريق مأموران متوجه يــك جنازه در 
صندوق عقب خودرو شدند كه مراتب به اين دادستانى 
اعالم شد. با تدابير كارشناسى قضايى، قتل فرد يافت شده 

در صندوق عقب محرز و تحقيقات بالفاصله آغاز شد.
بيرانوند خاطرنشان كرد: ابتدا همسر مقتول دستگير كه 

وى هر گونه ارتباط با قتل همسرش را انكار كرد.
وى گفت: در ادامه دســتورات الزم و تحقيقات پيچيده 
قضايى انجام كه مشخص شد همسر وى به همراه سه 
نفــر اقدام به قتل وى كرده و براى گم كردن رد جنايت 
مقتول را با خودرويش به پارك ياد شده منتقل و اقدام 

به آتش زدن خودرو كردند.
وى ادامه داد: در ادامه كار كارشناســى ســه همدست 
همسر مقتول شناســايى و تالش براى دستگيرى آنان 
آغاز شد. سه نفر ياد شده روز گذشته در مشهد دستگير 

و براى تحقيقات بيشتر به خوزستان منتقل شدند.
دادستان حميديه در پايان گفت: اين سه متهم دستگير 
شده به قتل فرد ياد شده اعتراف كرده و انگيزه اين كار 

را شخصى و اختالف اعالم كردند.

شليك مرگبار مرد شاهرودى 
به زن و مادرزنش 

 خط قرمز:مرد خشمگين در شاهرود همسر و مادرزنش 
را به رگبار بســت و دســت به جنايت زد.  ســرهنگ 
سيدمجتبى اشرفى فرمانده انتظامى شهرستان شاهرود 
از يك مورد تيراندازى در شاهرود در ساعت 7:15 صبح 
ديروز خبر داد. ســرهنگ اشرفى ادامه داد: طى تماس 
مردمى با پليس 110 مبنى بر وقوع يك مورد تيراندازى 
در حوالى خيابان باغ زندان، مأموران پليس ســريعاً به 
محل اعزام شدند و در بررسى به عمل آمده مشخص شد 
مردى 28 ساله با تفنگ شكارى به سمت همسر و مادر 
همســرش سه تير شليك كرده است. فرمانده انتظامى 
شاهرود افزود: در بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد 
كه اين فرد با خانواده همسر خود اختالف داشته و اين 

امر باعث اين حادثه فجيع شده است.
اشرفى در پايان اعالم كرد: اورژانس شاهرود اعالم كرده 
تالش ها براى زنده نگه داشتن همسر 26 ساله اين فرد 
مؤثر نبوده و فوت شده است اما وضعيت مادر همسر اين 

فرد رضايت بخش است.

خط خبر

خط قرمز: مردي كه يكي از هم محلي  هايش را با ضربات 
چاقو به قتل رســانده بــود، انگيزه خود از ارتــكاب جرم را 
مزاحمت مقتول براي همســرش اعالم كرده است. او پس از 
كشتن مقتول در زمينه انگيزه خود اعالم كرده كه قاتل مزاحم 
همســرش بوده است در حاليكه نه همسرش اين صحبت را 
تاييد كرده و نه اينكه مدركي دال بر صورت گرفتن مزاحمتي 
از سوي مقتول به همسر قاتل وجود دارد. گفتني است متهم 
در جلسه اي به رياست قاضي عبداللهي و مستشار قاضي كيخا 
محاكمه شــد كه بنابر رأي صادره از اين شعبه او به قصاص 
محكوم شد، با تاييد اين حكم در ديوانعالي كشور، بزودي قاتل 
پاي چوبه دار خواهد رفت و اين در حالي اســت كه خانواده 

مقتول درخواست قصاص براي اين قاتل كرده اند. 
رســيدگي به اين پرونده از نيمه شب 5 ارديبهشت ماه سال 
93 و با اعالم يك فقره نزاع خونين در پاكدشــت از ســوي 
شــهروندان آغاز شد. با حضور مأموران مشخص شد متوفي 
مردي جوان اســت كه در يك نزاع دســته جمعي با اصابت 
ضربه هاي متعدد چاقو كشته شده است و پس از اين بازپرس 
كشيك قتل پايتخت منطقه نيز در جريان قرار گرفت. با محرز 
شــدن وقوع قتل، پرونده اي با موضوع قتل عمد تشــكيل و 
رسيدگي به اين موضوع در اختيار مأموران آگاهي قرار گرفت. 
مأموران به تحقيق از شاهدان حادثه پرداختند و متوجه شدند 
كه مقتول توســط يكي از اهالي شهرك انقالب پاكدشت به 
قتل رسيده است. با كسب اين سرنخ، مأموران به خانه متهم 
اعزام شــدند اما به دليل متواري بودن او، در دستگيري اش 

ناكام ماندند و اين در حالي بود كه همسر متهم نيز خودش 
معترف به صورت گرفتن قتلي از سوي همسرش بود و او در 
زمينه جزئيات اين جريان نيز گفت كه همسرم رفته بود نان 

بگيرد كه آدم كشت. 
اظهارات همســر قاتل در حالي بود كه پليس هيچ سرنخي 
از مخفيگاه متهم در دســت نداشت تا اينكه پس از 10 ماه، 
متهم خود را به كالنتري معرفــي و در همان بازجويي هاي 
اوليه به قتل با انگيزه ناموسي اعتراف كرد. با پذيرش قتل از 
سوي متهم و پس از بازسازي صحنه، كيفرخواست براي اين 
پرونده صادر شــد و موضوع براي رسيدگي در اختيار شعبه 
چهارم دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي عبداللهي 

قرار گرفت.
جلسه رســيدگي به پرونده در اين شعبه در حالي در غياب 
اولياي دم برگزار شــد كه آن ها پيش از اين تقاضاي قصاص 
خود را از همان ابتداي رســيدگي به پرونده به دادســرا ارايه 
كرده بودنــد. زمانيكه متهم در جايگاه براي بيان دفاعيات از 
خود ايستاد گفت: مدتي قبل از حادثه، متوجه ارتباط همسرم 
با مقتول كه همان اصغر بود شــده بودم. به او گفتم دست از 
سر زندگي ام بردارد اما فايده اي نداشت و نصف شب ها مي آمد 
زنگ خانه ام را مي زد و فرار مي كرد. تا اينكه روز حادثه، وقتي 
بــراي خريد نان از خانه بيرون رفته بودم، ناگهان راننده يك 
دستگاه پرايد، به عمد به شيشه ماشينم زد. وقتي ايستادم، به 
ســمتم آمد و دعوا را شروع كرد. در همين حين اصغر را هم 
ديدم كه در صندلي پشت ماشين نشسته بود. نمي دانم چه 
شد كه در ماشين را باز كردم و با چاقو چند ضربه به او زدم. 
يادم نمي آيد چند ضربه شد، شايد 7 يا 8 ضربه. وقتي متوجه 
شدم كشته شــده، از ترس متواري شدم و 10 ماه به شكل 
مخفيانه در كرج و شــهرهاي ديگر زندگي كردم اما سرانجام 

تصميم گرفتم خودم را به پليس معرفي كنم. 
متهــم در آخرين دفاعيات خود نيز بــر وقوع قتل به خاطر 
مسائل ناموسي تاكيد كرد و گفت: يك سال پس از اين حادثه 
از همسرم جدا شدم و االن دختر 11 و پسر 10 ساله ام پيش 
پدر و مادرم زندگي مي كنند. آن دعوا در اصل ســر همسرم 
اتفاق افتاد اما من نمي خواستم اصغر را بكشم، آن ها خودشان 

شروع كردند.

قاتل مردمزاحم در يك قدمى طناب دار

خط قرمز: ســرهنگ محمد قربان منصورى، رئيس كالنترى 144 جواديه 
تهرانپارس، از دستگيري دو نفر فروشنده مواد مخدر و كشف پانصد و هفتاد 
و دوگرم حشيش و گراس در صد و شصت و نه بسته خبرداد.  وى گفت: در 
بررســى ها و تحقيقات انجام شده از سوى مأموران كالنترى مشخص شد كه 
دو جوان به نام هاى «شاهين» و «مجيد» كه به صورت مجردى در منزلى در 
محدوده شــرق تهران سكونت دارند و از افراد با سابقه هستند، در امر توزيع 
مواد مخدر فعاليت گسترده اي دارند.  با بررسى سوابق متهمان مشخص شد 
هر دو متهم به تازگى و به فاصله يك ماه از يكديگر از زندان آزاد شده اند و به 
دليل طرد شدن از سوى خانواده براى گذران زندگى جذب باندهاى تبهكارى 
شده اند و اين بار اقدام به فروش و توزيع مواد مخدر در مهمانى هاى مخفيانه 
مى كنند. با بدست آمدن اين اطالعات ودر نتيجه تحقيقات انجام شده مأموران 
پليس اطالعات بدست آمده از متهمان در اختيار مرجع قضايى قرار گرفت و 
پيرو آن دستور بازرسى از منزل و دستگيرى افراد مظنون صادر شد. تيمى از 
عوامــل كالنترى به مخفيگاه متهمين اعزام و طى دو عمليات ضربتى هر دو 
متهم دستگير و در بازرسى از مخفيگاه آنان مقادير متنابهى مواد مخدر به وزن 
تقريبي پانصدو پنجاه و دو گرم مواد مخدر از نوع گراس در صد و چهل و يك 
بسته و مقدار تقريبي بيست گرم حشيش در بيست و هشت بسته به همراه 
ترازوي ديجيتال و دستگاه پودر كننده گراس كشف و ضبط شد. متهمان كه 
در مخفيگاه شــان و در حال بسته بندى مواد شناسايى و دستگير شده بودند 
با اعتراف به فروش گراس و حشــيش از طريق شبكه هاى اجتماعى اعتراف 
كردند حدود دو ماه است كه مواد مخدر مى فروشند. با اعتراف متهمان در اين 
خصوص پرونده اي تشكيل و متهمين به همراه مواد مخدر كشف شده، تحويل 

پايگاه چهارم مواد مخدر پليس پايتخت شدند.

حشيش 
فروش هاى 

اينترنتى 
تهران 
پارس 

آفالين 
شدند

خط قرمز: باند حرفه اى ســرقت از خانه ها با اغفــال دختران جوان در 
شهرستان تربت حيدريه متالشى شد. رئيس پليس تربت حيدريه گفت: 
روز گذشته در پى اعالم به پليس 110 مبنى بر وقوع يك سرقت به عنف 
در محدوده منطقه باهنر بالفاصله تيمى از كارآگاهان پليس آگاهى وارد 
عمل شدند. در بررسى هاى اوليه مالباخته كه دخترى جوان است اظهار 
داشت: دو مرد جوان با صورت پوشيده با زور وارد خانه شده و طالهايش 
را زورگيرى كردند، كه در بررسى بيشتر صحنه سرقت كارآگاهان مجرب 
پليس آگاهى متوجه صحنه سازى در سرقت شدند و مجدداً شاكى پرونده 
مورد بازجويى قرار گرفت. دختر جوان در مواجهه با ادله پليســى عنوان 
داشت با فردى رابطه دوستى داشته و هنگامى كه در يكى از تفرجگاه هاى 
بيرون شــهر با يــك پرايد در حال تــردد بودند دو مرد موتورســوار با 
صورت هاى پوشيده خودرو را متوقف و با تهديد طالهاى وى را زورگيرى 
كردند.مأموران اين فرماندهى با اطالعات به دست آمده بالفاصله دوست 
شــاكى را دستگير و در بازرســى از مغازه اش طالهاى مسروقه را كشف 
كردند. با تحقيقات پليسى مشخص شد متهم دستگير شده با خانم جوان 
ديگــرى نيز در ارتباط بوده كه با هماهنگى قضايى وى به پليس آگاهى 
احضار و اين فرد نيز عنوان داشت مدتى است با متهم ارتباط دارم و اين 

فرد شياد با تهيه فيلم و عكس و تهديد به انتشار آن ها در فضاى مجازى 
ضمن چند مرحله اخاذى وجه نقد از او خواســته در نقشــه 6 سرقت 
منزل از بستگانش همكارى كند. متهم با اعترافات دختر جوان به شش 
فقره سرقت منازل با همدستى دو تن از دوستانش اعتراف كرد. وى با 
اشاره به دستگيرى همدستان متهم بيان داشت: متهمان پس از تشكيل 

پرونده براى سير مراحل قانونى به مقام قضايى معرفى شدند.

فيلم 
خصوصى 
دختران 
دسيسه باند 
سرقت هاى 
طاليى

فرد شياد با تهيه فيلم و عكس و تهديد به انتشار آن ها در فضاى مجازى 
 سرقت 
منزل از بستگانش همكارى كند. متهم با اعترافات دختر جوان به شش 
فقره سرقت منازل با همدستى دو تن از دوستانش اعتراف كرد. وى با 
اشاره به دستگيرى همدستان متهم بيان داشت: متهمان پس از تشكيل 



خط بين الملل

داماد الجزايرى عروس بدون آرايش را 
طالق داد! 

البالد: بامداد روز ازدواج، داماد الجزايرى با ارائه دادخواســت قضايى به دادگاه 
عليه عروس، وى و خانواده اش را به خيانت، جعل و تقلب متهم كرد. 

به نوشــته روزنامه الجزايرى «البالد»، علت شــكايت داماد به دادگاه منطقه 
«ســيدى محمد» در الجزيره؛ پنهان كردن چهره واقعى از سوى عروس اعالم 
شده كه از قرار معلوم وى با استفاده بيش از حد از مواد آرايشى چهره اى زيبا 

براى خود ايجاد كرده، اما در حقيقت اين گونه نبوده است.
بــه هر حال آرايش، چهره واقعى عــروس را به حدى تغيير داده بود كه ضربه 
روانى شديدى به داماد وارد كرد و وى را مجبور ساخت در همان صبح نخستين 
روز ازدواج پس از بيدار شدن از خواب، عروس را به اتهام خيانت، جعل و تقلب 

به دادگاه بكشاند.

داماد چينى تقلبى از آب درآمد
ركنا: خانواده عروس بدليل رفتارهاى عجيب مهمانان و همچنين عدم حضور 

پدر و مادر داماد به وى مشكوك شدند. 
وانگ داماد چينى كه در مراســم عروسى اش قصد فريب عروس و خانواده وى 
را داشــت توسط پليس اين كشور بازداشت شد. وى با پرداختن پول به حدود 
200 تن و دعوت آن ها به جشن عروسى اش، از آن ها خواست تا نقش فاميل 

و بستگانش را بازى كنند.
عروس و خانواده اش زمانى به اين مســئله مشــكوك شدند كه اين مهمانان 
رفتارهاى عجيبى از خود نشــان مى دادند. شك آن ها زمانى بيشتر شد كه با 
وجود شروع مراسم عروسى خبرى از پدر و مادر داماد نبود. با بيشتر شدن شك 
و ترديد، خانواده عروس از پليس خواستند تا با حضور در اين جشن اين موضوع 

را مورد بررسى قرار دهد.
پليس با بررسى اين موضوع و برمال شدن حقيقت، داماد متقلب را بازداشت كرد. 

وزير جوان 
به ضرب گلوله كشته شد! 

ركنا: وزير خدمات عمومى ســومالى در موگاديشــو به ضرب گلوله نيروهاى 
امنيتى كشته شد! 

منابع پليس و دولتى سومالى اعالم كردند عباس عبداهللا سراجى وزير خدمات 
عمومى اين كشــور عصر چهارشنبه در موگاديشو به ضرب گلوله كشته شد. 
به گزارش خبرگزارى فرانســه از موگاديشو، دولت سومالى در بيانيه اى مرگ 
سراجى را تأييد كرد. وى جوان ترين عضو كابينه سومالى بود و پيش از انتصاب 

به اين سمت در اردوگاه آوارگان در كنيا بزرگ شده بود.
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سقوط مرگبار 
يكى از كاركنان شركت كاله

ركنا: يكى از كاركنان شركت كاله در پى سقوط از ارتفاع 
در ايــن كارخانه جان باخت.  يك مرد 36 ســاله پس از 
سقوط از ارتفاع در شركت كاله آمل جان خود را از دست 
داد. گفته مى شــود كه اين مرد ساكن آمل و از كاركنان 

اين شركت بوده كه هنگام كار دچار حادثه شده است.

نوزاد عجيب الخلقه 
مادرش را كشت 

ركنا: نوزاد عجيب الخلقه در مسجد سليمان مادرش را 
بــه كام مرگ فرو برد.  طبق گزارش خبرنگار ما در اللى 
مســجد سليمان، چند روز پيش در منطقه اللى مسجد 

سليمان نوزاد عجيب الخلقه اى به دنيا آمد.
اين نوزاد ســر نداشــت و فقط يك برجستگى روى تن 

داشت كه در حقيقت سر وى را تشكيل مى داد.
قســمت عجيب  اين  خبر اين بود كه طول دست و پاى 
نوزاد از 10 سانتى متر تجاوز نمى كرد و فرو رفتگى  هاى 
زيادى روى بدن او ديده مى شد. اين نوزاد عجيب الخلقه 
پس از تولد در گذشــت و مادر او نيز پس از سه روز بر اثر 

خونريزى شديد جان سپرد.

مرگ 2 مسافر جاده اى 
در تصادفات نيشابور 

خط قرمز: حوادث رانندگى در نيشابور 2 كشته بر جاى 
گذاشــت.  رئيس جمعيت هالل احمر نيشابور گفت: 2 
حادثه رانندگى در جاده هاى نيشابور 2 كشته و 6 مجروح 

بر جاى گذاشت. 
اســماعيل شــاه بيگى افزود: در يكى از اين حوادث يك 
دستگاه خودرو  ام.وى.ام در كيلومتر 22 جاده نيشابور به 
مشهد واژگون شد كه 2 نفر از سرنشينان آن در دم جان 
باختند و يك نفر مصدوم شد.  وى اظهار كرد: در حادثه 
ديگر بر اثر برخورد 2 دستگاه خودرو پرايد در كيلومتر 25 

جاده مشهد - نيشابور پنج نفر مصدوم شدند. 

جوان 30 ساله تنكابنى را 
سقوط در رودخانه كشت 

خط قرمز: جوان 30 ساله تنكابنى به علت بى احتياطى 
و سقوط در رودخانه و همچنين آشنا نبودن به فنون شنا، 

جان خود را از دست داد. 
مأموران با حضور در محل حادثه در بررســى هاى اوليه 
دريافتند، فردى به نام «ايرج -ك» 30 ساله به دليل بى 
احتياطى به داخل رودخانه ســقوط كرده و به علت عدم 

آشنايى به فنون شنا غرق شده است.

خبر كوتاه
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خط قرمز- سعيد كوشافر: هنوز يك 
هفته از مراســم روز كارگر نمى گذرد كه 
حادثه تلخ معدن زغالسنگ يورت آزادشهر 
با بيش از 35 جانباخته داغ بزرگى بر دل 

اين قشر زحمتكش گذاشت.
معدن كارى يكى از دشوارترين مشاغل در 
جهان است، حال اينكه معدنكاران ايرانى 
با كمترين حقوق و مزايا با جان خود بازى 
مى كنند، حادثه معدن يورت آزادشــهر 
نشان داد كه خطر هميشه كنار گوش اين 
كارگران است و يك اشتباه كوچك كافى 

است تا فاجعه اى بزرگ را رقم بزند.
از لحظات اوليه حادثه تاكنون اخبار ضد 
و نقيض از منابع موثق و غيرموثق مخابره 
شده كه روح و روان خانواده هاى معدنكار 

را آزار داده است.
جمع شــدن گاز متان و اشتباه در اتصال 
باترى واگن هاى حمل زغالسنگ، جرقه 
حادثــه را زده و موجــب انفجارى بزرگ 
در معدن شده است، اولين اخبار حكايت 
از محبوس شــدن بيش از 80 معدنكار 
داشت، آمارى كه به تدريج دقيق و دقيق تر 

شــد و اعالم گرديد عالوه بر بيش از 30 
مصدومى كه به بيمارستان اعزام شده اند، 
چيزى حدود 35 تا 36 نفر هم در داخل 
معدن محبوس شده اند، اگرچه همان روز 
يك مقام آگاه گفته بود كه احتماالً همه 
آن ها جان باخته اند، اما مشخص نبود كه 
چرا مسئوالن ســازمان هاى امدادرسانى 

اصرار بر زنده ماندن آن ها دارند. 
كمبود وســايل امدادرســانى در روز اول 
حادثه باعث شــد تا هيــچ اتفاق خاصى 
براى نجات محبوسان صورت نگيرد و تنها 
چندين مصدوم جديد روى دست بگذارد، 
كسانى كه بدون وسايل الزم براى نجات 
وارد تونل شــده بودند، خود دچار حادثه 

شده و تا پاى مرگ پيش رفتند.
اما از روز دوم حادثه و رسيدن تجهيزات 
الزم كار امدادرسانى شكل تازه اى گرفت 
و آواربردارى و اســتحكام بخشى به تونل 
سرعت بيشــترى گرفت، عملياتى كه به 
كشف پيكر 21 جانباخته حادثه منتهى 
شد، آن ها در عين حال به پيكر بيست و 
دومين جانباخته هم دست يافته بودند، اما 

امكان خارج كردن وى از زير آوار ممكن 
نبود.

اما اين پايان كار نبود، چرا كه بنا بر اعالم 
مسئوالن معدن هنوز بايد بين 14 تا 15 
معدنكار ديگر در تونل باشند، كار با جديت 
ادامه يافت تــا اينكه از صبح ديروز ديگر 
از خبرهاى اميدواركننده چيزى به گوش 
نمى رســيد، رئيس خانه صنعت و معدن 
گلستان جنازه هاى خارج شده از تونل را 
متعلق به كارگرانى دانست كه براى كمك 
به محبوســان وارد تونل شده و خودشان 

هم گرفتار شده بودند.
او بر اين باور بود كه 32 معدنكار ديگر در 
حادثه انفجار داخل تونل محبوس شده اند.

اين در حالى بود كه پس از وى مديركل 
بحــران گلســتان گفت كه تعــداد كل 
محبوســان در تونل 32 تا 35 معدنكار 
اســت كه 21 جسد كشف شــده نيز از 
همين كارگران بوده است. او گفت كه 14 

كارگر ديگر در تونل باقى مانده اند.
اما وزير كار، رفاه و تعاون ساعتى بعد كار 
را تمــام كرد و گفت كه در حادثه معدن 
يورت گلستان 35 معدنكار جان باخته اند. 
به نظر مى رسد پرونده انفجار معدن يورت 
گلســتان با 35 جانباخته يا يكى دو نفر 
بيشــتر بسته شــود، اما آيا رسيدگى به 
داليل وقوع حادثه و ايمنى كارگران هم با 
پايان يافتن اخبار حادثه بسته خواهد شد؟

35  معدنچى جان باختند 

پايان اميد  در عمق 1500 مترى معدن يورت

خط قرمز: رأي پرونده باند ســرقت هاي سريالي فرش هاي 
گرانقيمت ابريشــمي از ســوي قضات شعبه هشتم دادگاه 
كيفري يك اســتان تهران بــه زودي صادر خواهد شــد. 
رسيدگي به پرونده اين سرقت هاي سريالي از چندي پيش 
و با اعالم اهالي محله فرمانيه تهران به مأموران انتظامي آغاز 
شد. زمانيكه افسر بازجوي پرونده در اين زمينه از همسايه ها 
تحقيق مي كرد يكي از اين مالباخته ها را مورد بازجويي قرار 
داد و متوجه واقعيت وحشتناكي در اين سرقت ها شد. شاكي 
اينچنين مدعي بود كه هنگام مراجعه ســارقان به خانه به 
همراه خانواده خواب بوده است و با اينكه متوجه ورود سارقان 
به خانه شــده است تنها به دليل اينكه دزدان با خانواده اش 
كاري نداشــته باشــند از خواب پا نشده اســت. در ادامه 
دوربين هاي مداربســته در اين محله نيز مورد بررسي قرار 
گرفت تا اينكه مشخص شد دزد هاي قوي هيكل با باال آمدن 
از در و ديوار و علمك گاز وارد خانه ها شــده اند و در بعضي 
موارد نيز درحياط به تراس هاي منازل دست پيدا كرده و پس 
از اين اگر درب و پنجره باز بوده كه راه خود را به خانه پيدا 

مي كردند و اگر در ها بســته بودند به زور در را باز مي كردند 
و فرش هاي گرانقيمت را حتي در حضور اهالي خانه سرقت 
مي كردند كه همگي اهالي خانه ها در هنگام ســرقت خواب 
بوده اند.  تحقيقات در رابطه با اين پرونده تكميل شد و پس از 
اين باالخره هويت سارقان كه از سابقه دارها بودند شناسايي و 
با عمليات فني و پليسي باالخره متهمان اين پرونده دستگير 
و بــا هماهنگي هاي قضايي در اختيار مأموران انتظامي قرار 
گرفتند. سارقان كه در برابر مدارك موجود در پرونده چاره اي 
جز اعتراف نداشتند سرقت ها را گردن گرفتند و پرونده براي 
بررسي به دادگاه كيفري يك استان تهران ارسال شد. با توجه 
به اينكه براي سردسته باند به علت سرقت حدي، درخواست 
قطع يد از سوي دادستان نيز مطرح شده است يكي از شكات 
زمانيكه در جايگاه ويژه قرار گرفت مدعي شد كه فرش هاي 
تمامي همسايه هاي ما را اين افراد سرقت كرده اند و با توجه 
به اينكه ســارقان در زمينه شناسايي سوژه و فرش ها نيز با 
درايت تمام عمل مي كردند در حدي كه هيچ وقت فرش هاي 
بي ارزش را با خود نمي بردند از آن ها شاكي هستم. االن كه 

فكر هايم را كردم مي خواهم بگويم از اين ســارقان به دليل 
حدي بودن ســرقت شان كه در كيفرخواست نيز قيد شده 
اســت، درخواست قطع يد سردسته اين باند مخوف سرقت 
را دارم.  در نهايت متهمين نيز براي دفاع از خود در جايگاه 
قرار گرفتند و از شــكات پرونده درخواست گذشت كردند 
در حاليكه تنها توانسته اند از چند نفر از مالباخته ها رضايت 
بگيرند. بنابراين گزارش قضات عاليرتبه شعبه هشتم دادگاه 
كيفري يك استان تهران در زمينه حكم متهمين وارد شور 
شده اند و هفته بعد در زمينه سرنوشت سارقان و مجازاتشان 

تصميم گيري خواهند كرد.

محاكمه دزدان قوى هيكل فرش درحضورصاحبخانه ها



نگاهى به «ترين ها»ى
 ليگ شانزدهم

 پرسپوليس: بيشترين برد، كمترين تساوى، بهترين خط حمله 
و بهترين خط دفاع

 كمترين شكست: پرسپوليس و تراكتورسازى با 4 شكست
 ماشين ســازى تبريز: كمترين پيروزى، بيشــترين شكست، 

بدترين خط حمله و بدترين خط دفاع
 گسترش فوالد تبريز: بيشترين تساوى با 17 مساوى

 كم گل ترين هفته ليگ: هفته هجدهم با 9 گل
 پرگل ترين هفته: هفته هفتم با 25 گل

 پرگل ترين مسابقه: پيكان 4 - استقالل خوزستان 3

ملى پوشان ساحلى با صعود به نيمه نهايى 
تاريخ ساز شدند

ايران حريف تاهيتى براى صعود به فينال
ورزش: تيم ملى فوتبال ساحلى كشورمان در مرحله يك چهارم نهايى 
جام جهانى 2017 باهاما   به مصاف ســوئيس رفت كه در اين ديدار با 
نتيجه 4 بر 3 به برترى رســيد تا راهى نيمه نهايى شود.در اين ديداركه 
دروقت هاى قانونى با حساب 3-3 برابربود در وقت اضافه پيگرى شد و 
محمدعلى مختارى با گلزنى خود ايران را 4 بر 3 جلو انداخت. ضمن اينكه 
چند واكنش فوق العاده ديدنى پيمان حسينى دروازه بان تيم ملى ايران 
باعث شد تا ملى پوشان كشــورمان با همين نتيجه و با شايستگى تمام 
براى نخستين بار به نيمه نهايى رقابت هاى جام جهانى صعود كنند.تيم 
ايران در ديدار نيمه نهايى به مصاف تيم پر قدرت تاهيتى خواهد رفت كه 

با شكست پاراگوئه موفق شد به جمع چهار تيم راه يابد. 14
شنبه  16 ارديبهشت 1396

  9  شعبان 1438 6  مى 2017  سال سى ام  شماره 8391  

ورزشـــى

جواد رستم زاده: «فقط بگوييد اكبر زنــده است يا نه؟» اين اولين و تنها 
جمله زنى بود كه با استرس هاى عاشقى ازدواج كرد و با استرس روزگار سر 
كرد و نوه دار شد. زن خســته  از خانه به دوشى سال هاى متمادى و نگران 
از تمام اين استرس ها و فشــارها قبل از بازى آخر سياه جامگان ، نرگسى 
چشم هايش را به چشــم هاى بى تاب اكبر  گره مى زند كه« اين بايد بازى 
خداحافظى تو باشد. ســوت پايان را كه زدند فارغ از هر نتيجه اى 4 گوشه 
زمين را مى بوسى و خداحافظى مى كنى». قول گرفته بود كه مابقى زندگى 
اش را با اكبر بدون فوتبال به بزرگ كردن نوه ها مشغول باشند. كلى نذر كرده 

بود كه مردش در نبرد حيثيتى آخر هفته سربلند بيرون بيايد.

«اكبر امروز سكته مى كند» اين جمله تمام آنهايى بود كه  پنج شنبه عصر 
چشم به بازى سياه جامگان و پرســپوليس دوخته و منتظر معجزه بودند. 
معجزه اى كه ميثاقيان خوب بلد است. دل شير مى خواست تيمى را كه همه 
سقوط كرده مى دانستند بگيرى و به قولت براى بقايش عمل كنى. او طى دو 
ماه اما نشان داد كه راز بقاى تيم ها را مى داند و اگر فقط و فقط دو بازى زودتر 

به سياه جامگان آمده بود آب خوش از گلوى مشهدى ها پايين مى رفت.
ميثاقيان ســياه جامگان را مقابــل قهرمان ليگ پيروز كرد ، ســياه 
جامگان را ســفيد بخت كرد و يادش رفت كه به قولش  به همسرش 

عمل كند.او در كمــال تعجب خداحافظى نكــرد و از آينده گفت. او 
در آستانه دهه ششــم زندگى اش هنوز تشنه پيروزى است. هنوز بى 
تابانه مى خواهد كارنامه اش را پر كنــد از انجام كارهاى غير ممكن.  
شب پس از اداى نذرش در حرم امام رضا(ع) به خانه كه رسيد وسط آن 
همه خوشحالى شرمنده همسرش بود كه زير قولش زده بود. پس تقصير 
را انداخت گردن هواداران كه مانعش شده اند. خانوم خانه كه مردش را 

مى شناخت فقط خنديد.چاره اى نداشت. 
موقع خواب  اكبر هواى مادرش را كرده بود. سالها قبل شب فينال جام حذفى 
اعتراف كرد كه قبل از هر بازى بزرگ دوست دارد 
مادرش به خوابش بيايد. اصال پسر بچه هاى دهه 
40 عجيب مامانى هستن. مهاجرانى ، آشتيانى، 
پروين ، ميثاقيان و.... كاش مادر بود و مى ديد كه 

پسرش چه دل شيرى دارد.

حميدرضاعرب: شايد اگر پيش از بازى هاى هفته آخر اين سوال را كه چه 
تيمى در ليگ مى ماند، به نظرسنجى عمومى مى گذاشتى غالبا به تداوم 
حضور صباى قم راى مى دادند اما سياه جامگان دقيقا همچون فصل پيش 
در آخرين ايستگاه ليگ برتر، خود را ليگ برترى نگه داشت. سرنوشتى كه 
انگار با پوست و خون مشهدى ها عجيب شده است. خوشحالى مشهدى ها 
از ماندن در ليگ برتر درست مصادف شده بود با اشك هاى رضا عنايتى كه 
بابت سقوط صبا در آخرين پرده از حضورش در ميدان بازى، مى گريست. 
صباى قم با كابوس هاى فزاينده اى در راه بازگشــت به ليگ برتر مواجه 

است. بازگشتى كه شايد ديگر غير ممكن باشد و دور از ذهن نيست كه اين 
تيم نيز به عاقبت تيم هايى همچون برق شــيراز، بهمن كرج، پاس تهران 

و... دچار آيد. 
 *جشن نايب قهرمانى

ليگ برتر در هفته آخر وقايع ديگرى هم داشــت. برد اســتقالل در تهران 

مقابل ســپاهان را بايد يكى ديگــر از نتايج 
مهم اين هفته دانست. بردى كه منصوريان و 
شاگردانش را برسكوى دوم ليگ نشاند. گرچه 
اين جايگاه براى استقاللى ها كه سال هاست 
قهرمانى مــى خواهند، دســتاورد خاصى 
جلوه نمى كند اما به هرحال براى مجموعه 
استقالل دومى جايگاه خوبى بود تا خود را در 
مسير صعود حفظ كنند و از گرفتارى هايى 
كه ابتداى فصل با آن دست به گريبان بودند، رها شوند. استقالل هم سپاهان 
را برد تا تيم اصفهانى به پنجمى قناعت كند و اين ذوب آهن باشد كه انتظار 
قهرمانى تراكتورسازى در فينال جام حذفى را بكشد تا شايد دوباره با استفاده 

از سهميه پلى آف راهى ليگ قهرمانان آسيا شود.

ميثاقيان به قولش عمل نكرد! 
قصه مردى با دل شير

معجزه باز هم در مشهد اتفاق افتاد
جامه سياه بر تن صبا

  حنيف عمران زاده پس از پايان بازى دو تيم فوتبال صباى قم و اســتقالل 
خوزستان در خصوص اينكه چرا پرسپوليس بازيكنان اصلى خودش را نگذاشته 
است، به خبرنگاران گفت: ما شنيديم عادل به مديرعاملشان زنگ زده است. 

همين االن در رختكن در اين مورد حرف بود. 
   سايت رسمى كنفدراسيون فوتبال آسيا (AFC)، ديروز رده بندى برترين 
باشــگاه هاى اين قاره را اعالم كرد كه بر اين اســاس ليگ برتر ايران با كسب 
65,322 امتياز در مكان هشــتم اين رده بندى قــرار گرفت.ليگ امارات با 
95,524 امتياز به عنوان بهترين ليگ آسيا معرفى شد. ِكى ليگ كره جنوبى با 
89,884 امتياز و ليگ ستارگان قطر با 84,112 امتياز به ترتيب  رده هاى دوم 

و سوم اين رده بندى را به خود اختصاص دادند.
    مديرعامل باشگاه استقالل به مصاحبه نكردن بازيكنان استقالل با رسانه ها 
واكنش نشان داد. رضا افتخارى در واكنش به اينكه بازيكنان استقالل بعد از 
بازى هاى اين تيم مصاحبه نمى كنند، اظهار داشت: قراردادى با اسپانسر بسته 
شده است و طبق آن اگر بازيكنى مصاحبه كند پنج درصد از مبلغ قراردادش 

كم خواهد شد. اين مبلغ در باشگاهى مانند استقالل خيلى باالست.
    پس از اشتباهات اشكان خورشيدى داور ديدار تيم هاى صباى قم و استقالل 
خوزستان كه به شكست و سقوط صبا به ليگ دسته اول منجر شد، هواداران 
صبا كنار در ورزشگاه يادگار امام قم ايستاده بودند.به همين جهت، مسئوالن 
برگزارى بازى مجبور شدند خورشيدى را با آمبوالنس از ورزشگاه فرارى دهند.

   مسعود حكم آبادى، مدير رسانه اى تيم فوتبال سياه جامگان مشهد پس از 
ماندن  تيمش در ليگ برتر با نيروى انتظامى درگير و دقايقى بازداشت شد. اين 
درگيرى زمانى شروع شد كه از سوى عوامل نيروى انتظامى ضربه اى به صورت 

مدير رسانه اى سياه جامگان وارد شد.
    امير قلعه نويى سرمربى تراكتور سازى پس از پيروزى تيمش مقابل نفت 
تهران، اظهار داشت: واقعاً نمى دانم چه بگويم. تنها مسابقه اى است كه نمى توانم 
كلمات را در ذهنم بياورم. تنها تيمى بود كه مربيگرى كردم وبه تيم بدهكار 

شدم. هرجا بودم آن ها بدهكار بودند، اما اينجا بدهكار بازيكنان شدم.
   دايى ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد را به عنوان ميزبانى مناسب براى فينال 
جام حذفى دانست و يادآور شد: ورزشگاه جديد مشهد، ورزشگاه خيلى خوبى 
است و پيشنهاد ما براى فينال جام حذفى، همين ورزشگاه است كه در كنار 

امام رضا (ع) بازى خوبى انجام بدهيم.  
  على چينى مربى استقالل در خصوص بازگشت جپاروف به جمع آبى پوشان 

اظهار داشت: او از ابتدا نيز بازيكن ما بود و به استقالل بازخواهد گشت.
  در پايان ديداراســتقالل و سپاهان هواداران ســپاهان كه در طول بازى با 
هواداران استقالل درگيرى داشتند، مقابل در اصلى ورزشگاه آزادى به سمت 

خودروهاى هواداران حمله و شيشه هاى آن ها را شكستند. 
  پس از شكست 2 بر يك صباى قم مقابل استقالل خوزستان و قطعى شدن 
سقوط تيم قمى به ليگ دســته اول، صمد مرفاوى، سرمربى صبا در رختكن 
تيمش از حال رفت و نتوانست در نشست خبرى پس از اين مسابقه حضور يابد.

   تيم فوتبال استقالل ايران   فردا براى ديدار در هفته ششم مرحله گروهى 
ليگ قهرمانان آسيا مقابل التعاون عربستان راهى عمان مى شود.ديدار التعاون 
عربستان - استقالل ايران روز سه شــنبه (19 ارديبهشت) ساعت 20:20 در 

ورزشگاه سلطان قابوس عمان برگزار مى شود.
  پس از اينكه تيم مشهدى سياه جامگان مقابل پرسپوليس پيروز و بقايش در 
ليگ برتر مسجل شد، اعضاى اين تيم پس از ترك ورزشگاه ثامن به ورزشگاه 

تختى رفتند و با پاى پياده به سمت حرم امام هشتم (ع) حركت كردند.
  كرار، هافبك عراقى تيم تراكتورسازى از اين تيم خداحافظى كرد. او از ديدار 

مقابل نفت تهران در فينال جام حذفى محروم است.

ضد حمله

واكنش هافبك
 استقالل به پرسپوليسى 

شدنش
ورزش سه: هافبك تيــم فوتبال استقالل 
در مواجهه با ســؤالى در مورد پرسپوليسى 
شدنش واكنش جالبى نشــان داد. فرشيد 
باقرى كه گل پيــروزى اســتقالل مقابل 
سپاهان را به ثمر رســاند و به شادى كردن 
هم نپرداخت در پايان بازى به اين ســؤال 
كه آيا قرار است فصل آينده به پرسپوليس 
برود، پاســخى نداد تــا با ســكوت به اين 
ســؤال واكنش نشــان دهد. گفته مى شود 
هافبك تيم اســتقالل براى فصل آينده با 
پرسپوليسى ها به توافق رسيده و قرار است 

سرخپوش شود. 

منصوريان: هواداران 
جواب اعتمادشان را 

گرفتند
ورزش: عليرضا منصوريــان پس از آخرين 
پيروزى اســتقالل در ليگ برتر گفت: خدا را 
واقعا شكر مى كنيم چون از مسير سخت اول 
فصل و چالش وار عبور كرديم و جز شكر خدا 
حرفى براى گفتن نداريم. جز تشكر از اعتماد 
اين هواداران چيزى ندارم كــه بگويم كه به 
مجموعه فنى و بازيكنان جوان ما داشت و از 
تمام مسير هاى پرچالش هوادار ما را عبور داد.

وى اضافه كرد: در روزهاى سخت هواداران ما 
هيچ وقت ما را تنها نگذاشتند و امروز جواب 
اعتمادشــان را دريافت كردنــد. اينها اليق 

بهترين ها در آسيا هستند. 

برانكو: شاگردانم با تمام 
وجود و براى پيروزى بازى 

كردند
ورزش: ســرمربى تيم فوتبال پرسپوليس 
مدعى است شاگردانش با تمام وجود مقابل 
ســياه جامگان بازى كرده و به دنبال پيروزى 

بوده اند.
 برانكو ايوانكوويچ  اظهار داشت: از شاگردانم 
تشــكر مى كنم. آنها با تمام وجودشان بازى 
كردند. ما مى دانستيم تيم ميزبان در شرايط 
دشوارى به سر مى برد و سعى كرديم از فشارى 
كه اين تيم براى بقا در ليگ داشت، استفاده 
كنيم، اما موفق نشــديم. به تيم ميزبان بابت 
پيروزى، جنگندگى و تالشى كه كرد، تبريك 

مى گويم. 

نورافكن: تكليفم بعد از 
دو بازى آينده مشخص 

مى شود
تسنيم:هافبك استقالل در مورد ماندنش در فصل 
آينده دراين تيم تصريح كرد: فكر مى كنم بعد از دو 
يا سه بازى آينده تكليف من قطعى خواهد شد. به 

احتمال زياد خواهم ماند.
هافبك اســتقالل در مورد اينكه آيا پيشنهادى از 
باشگاه هاى هلندى دارد، گفت: پيشنهاداتى به من 
رسيده اما چيزى قطعى نيست.. قطعا اگر پيشنهاد 
خارجى باشد به آن فكر خواهم كرد. در ايران فقط 
براى استقالل بازى مى كنم.نورافكن در مورد اينكه 
گفته مى شود مبلغ سنگينى را براى تمديد قرارداد از 
استقالل خواسته است، عنوان كرد: اينكه مى گويند 
دو ميليارد را من نگفته ام. من مدير برنامه دارم و او 

كارهايم را انجام مى دهد.



جنگ بين كيانوش و سرمربى تيم ملى وزنه بردارى باال گرفت

رستمى: در ايران مرا نمى خواهند؛ خداحافظ!
 وزنه بــردارى  ورزش  قهرمان المپيك 
2016 بعد از افتخارآفرينــى روى تخته وزنه 
بردارى مســابقات ريــو، نتوانســت به دليل 
اختالفاتى كه با فدراسيون و كادرفنى داشت،  
به كارش ادامه دهد. كيانوش رســتمى قصد 
داشــت مثل قبــل از المپيــك تمريناتش را 
شخصى ادامه دهد؛ اتفاقى كه از نظر خيلى از 
كارشناسان غيرحرفه اى نيست اما فدراسيون 
اين بار مقابل اين خواســته قهرمان المپيك 
ايستاد. با گذشت چند ماه حاال رستمى حرف 
از كنار گذاشــتن ورزش و حتى فكر كردن به 

پيشنهادات خارجى مى زند. 
 *قهرمانى آسيا و قهرمانى جهان

وى در مورد اينكه بعيد به نظر مى رسد كه تيم 
ملى وزنه بردارى ايــران بتواند در رقابت هاى 
جهانى نتايج قهرمانى آسيا را تكرار كند گفت: 
دقيقا همين طور اســت. اگر بخواهيم درباره 
مسابقات جهانى صحبت كنيم، بهتر است كه 
مقايسه اى بين اين 2 رويداد صورت نگيرد. من 
نمى خواهم زحمت وزنه برداران را زير ســؤال 
ببرم چون براى كشــورمان افتخارى به دست 
آمده است. از نظر من قهرمانى آسيا مهم نيست 
و تعداد مدال ها مهم است. در آسيا ورزشكاران 
ما بارها توانسته اند پرچم كشورمان را به اهتزاز 
دربياورند اما در گذشته خيلى از وزنه بردارانى 
كه در قهرمانى آسيا شركت مى كردند، در سطح 
جهان و المپيك بودند. با اين حال در اين دوره 

هيچ كدام از مدعيان حضور نداشتند.
قهرمــان المپيك ريو همچنيــن در خصوص 
برنامه تمرينــى اش اظهار داشــت: من ديگر 
تمرين نمى كنم و از بعد از المپيك تقريبا تمرين 
خاصى انجام ندادم. هيــچ انگيزه اى هم براى 

تمرين كردن ندارم.
بعد از المپيك وضع كامال دلســرد كننده بود. 

من بايد بعد از المپيك با انرژى باالترى تمرين 
مى كردم و بايد رســيدگى نســبت به قبل از 
المپيك بيشتر مى شــد اما انگار كه كيانوش 
رستمى فقط براى المپيك به درد مى خورد و 
هيچ مسابقه ديگرى در پيش نيست. من تالشى 
براى پايان تمريناتم نداشتم و تنها دليل اين بود 

كه فضا برايم فراهم نبود. اگر كوتاهى نمى شد 
و فضا فراهــم بود،  مطمئنا بــا آرامش تمرين 
مى كردم اما همه مى دانند كه اين اتفاق نيفتاد.

*داستان خداحافظى كيانوش
رستمى در پاسخ به اين پرسش كه با اين شرايط 
يعنى كيانــوش رســتمى از ورزش حرفه اى 

خداحافظى كــرده و قصد نــدارد ادامه دهد؟ 
گفت: من همين حاال هم ورزش را كنار گذاشتم 
و بعد از المپيك ديگر تمرين نكردم. من شنيدم 
كه مى گوينــد خيلى راحــت مى توانند مثل 
كيانوش رســتمى را زياد بســازند. من كه در 
حدى نيستم كه بخواهم بگويم ورزشكار خيلى 

خاصى ام! به هرحال 4 مدال جهانى و 2 مدال 
المپيك در كارنامه دارم و دوست داشتم تعداد 

مدال هاى المپيكى ام به 4 برسد اما نشد.
بازهم مى گويم اگر شــرايط برايــم مهيا بود و 
حداقل رســيدگى ذهنى هم به من مى شــد، 
باور كنيد تا 2 المپيك ديگر مى توانستم مدال 
بگيرم. شرايط برايم فراهم نشــده و مجبورم 
ورزش را كنار بگذارم وگرنه من هميشه نوكرى 
مردم را مى كنم. در چند ماه اخير هيچ مسئولى 
درباره شرايط تمرينى از من نپرسيده كه اصال 
چه كار مى كنم. اگر هم مــوردى بوده،  خودم 
رفتم و پيگيرى كردم.  خيلى از پيشكســوتان 
وزنه بردارى ازجمله مــدد نصيرى نيا اعتقاد 
دارند شخصى تمرين كردن يك قهرمان اتفاق 
طبيعى در تمام دنياست و چرا فدراسيون نبايد 
اين موضوع را قبول كند؟ دليلش خيلى واضح 
است و همه مى دانند. فكر مى كنم خود مردم 

مى فهمند و باهوش هستند.
تصميمم براى خدا حافظى جدى است چون 
ديگر با اين وضع ادامــه دادن فايده اى ندارد. 
من فقط مى توانم بگويم كه فعال نيستم و اصال 

ورزش نمى كنم. 
*انوشيروانى: كارنامه داران حرف بزنند

پس از شفاف ســازى كيانوش رستمى درباره 
«قهرمانى امتيازى» در آسيا ، سجاد انوشيروانى 
،سرمربى تيم ملى وزنه بردارى ايران گفت: «ما 
فقط صحبت و نقد افرادى را قبول مى كنيم كه 
[داراى كارنامه] هستند. متأسفانه برخى از افراد 
كه صالحيت ندارند، به عنوان كارشناس اظهار 
نظر مى كنند» تنش و درگيرى لفظى كيانوش 
رستمى و فدراسيون وزنه بردارى به باالترين 
حد خود رسيده است به طوريكه در تايلند اين 
دو جبهه مدت ها در يك سالن و مجموعه بودند 

اما كوچكترين برخوردى را با هم نداشتند.

 صعود واليباليست هاى ساحلى ايران 
به جمع 16 تيم تور قطر

ورزش: تيم هاى ملى الف و ب واليبال ســاحلى ايران به مرحله دوم تور 
آزاد قطر صعود كردنــد. دور مقدماتى رقابت هاى واليبال ســاحلى آزاد 
قطر از 13 ارديبهشت با حضور 24 تيم در هشت گروه در دوحه قطر آغاز 
شد.تيم ملى ب واليبال ساحلى ايران (عباس پورعسكرى و آرش وكيلى) 
كه در گروه دوم با تيم هاى استراليا الف و تايلند ب همگروه بود، در دومين 
مســابقه خود  به مصاف اســتراليا رفت و دو بر صفر مغلوب اين تيم شد. 
رحمان رئوفى و بهمن سالمى  نيز كه در گروه چهار با تيم هاى نيوزيلند و 
عربستان الف همگروه بود  در نخســتين مسابقه خود عربستان را شكست 
داد، اما   در دومين مسابقه خود مغلوب نيوزيلند شد تا به عنوان تيم دوم 

گروه راهى مرحله حذفى و 16 تيم برتر شود.

عملكرد ضعيف  ركابزن ايرانى در تور 
آذربايجان

ايسنا:  در دومين مرحله تور اروپايى دوچرخه سوارى آذربايجان، دو ركابزن 
ايران موفق نشدند اين مسابقه را به پايان برسانند و دو ركابزن نيز اين مرحله را 
شروع نكردند.  در اين مسابقات قادر ميزبانى و اسماعيل چايچى از خط پايان 
نگذشتند .ميرصمد پورسيدى و وحيد عفارى در خط استارت قرار نگرفتند. 
حميد پور هاشم ركابزن تيم شهردارى تبريز با 13 دقيقه و 32 ثانيه اختالف 
زمانى نسبت به نفر اول چهل و پنجم شــد. حميد پورهاشم ديگر ركابزن اين 
تيم نيز با اختالف زمانى 22 دقيقه و 5 ثانيه نســبت به نفر اول در رده پنجاه 

و پنجم ايستاد.

موافقت فيبا با مجوز قطعى حجاب بانوان
ورزش: فدراســيون جهانى بســكتبال با حجاب بانوان بسكتباليســت 
موافقت كرد.  فدراســيون جهانى بســكتبال با حضور زنان مســلمان و 
دختران محجبه ايران با پوشش اســالمى در ميادين بين المللى موافقت 
كرد.  محمود مشــحون رئيس فدراســيون بســكتبال گفت: صميمانه از  
سلطانى فر و دولت محترم براى حمايت از اين رشته و احقاق حق دختران 
بسكتباليست كشورم تشكر مى كنم و با نظر فدراسيون جهانى ، از مهرماه 
امسال  دختران ايرانى با حجاب اسالمى مى توانند در مسابقات بين المللى 

شركت كنند.

مرادى: بايد به كادر فنى و وزنه برداران 
جوان اعتماد كنيم

ايسنا: على مرادى، رئيس فدراســيون وزنه بردارى  گفــت: تيم ملى با تيم 
دوم خود به مسابقات قهرمانى آســيا رفت و بايد به اين جوان ها و بازيكنان 
جوان فرصتى داده مى شد كه آن ها واقعا پاسخ اعتماد را دادند و با كسب مقام 
قهرمانى باعث شاد شدن دل همه شدند. كادر فنى تاكتيك تيمى خوبى انجام 
داد و ملى پوشان با دالورى در ميدان سخت و سنگين آسيايى رقابت كردند. 
بايد به اين وزنه برداران جوان و كادر فنى اعتماد كنيم تا در رويدادهاى بعدى 

نيز ان شاءاهللا نتيجه خوبى بگيريم.

خبر
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مسابقات 
واليبال اميدهاى آسيا

عبوربلندقامتان ايران
 از ديوار چين 

ورزش: ســومين ديدار تيم واليبال اميد ايران از سرى مسابقات واليبال 
اميدهاى آســيا ديروز مقابل تيم مدعى چين برگزار شد كه بلندقامتان ايران 
توانستند با حمايت بيش از 8 هزار  تماشاگر در اين بازى با نتيجه 3 بر صفر به پيروزى 
برسند. تيم واليبال اميد ايران در اين مسابقه نسبت به ديدارهاى قبلى خود بسيار 
خوب ظاهر شد و توانست در ست نخست اين بازى با نتيجه 25 بر 18 و در ست 
دوم نيز با نتيجه 25 بر 15 پيروز ميدان باشد. ست سوم اين مسابقه با نتيجه 
25 بر 18 به سود ايران به پايان رسيد. تيم واليبال اميد ايران با اين پيروزى 

سومين برد خود در مسابقات واليبال اميدهاى آسيا را كسب كرد.
شاگردان سيچلو در ادامه رقابت ها ساعت 17 و 30 دقيقه 

فردا با قزاقستان ديدارخواهند كرد.

نايب قهرمان
 وزنه بردارى آسيا: رسيدن به 
قهرمانى راحت بود ولى نشد

ورزش: سيدايوب موسوى، نايب قهرمان مسابقات وزنه بردارى آسيا 
گفت: اين رقابت ها مانند هر سال از سطح بااليى برخوردار بود. رقابت من 
با وزنه بردار چين و ازبكستان بود كه وزنه بردار چينى در يك ضرب اوت 

شد و در مجموع هم ديگر نمى توانست به مدال برسد.
 وى گفت: درنهايت هم تيم ملى مقام قهرمانى آســيا را به دست آورد و 
عملكرد خيلى خوبى داشت و به نظر من تمام وزنه برداران خوب كار 

كردند. اكنون هم وضعيت اردوهاى تيم ملى خوب است و براى 
مسابقات جهانى بهتر از اين هم مى شود و جا دارد از حمايت 

فدراسيون و تالش هاى سرمربى تيم ملى قدردانى 
كنم. رسيدن به قهرمانى راحت بود ولى 

نشد.

باالترين 
نشان پارالمپيك براى 

بهمن گلبارنژاد 
ورزش: رئيس كميته بين المللى پارالمپيك در ديدار با خانواده 

مرحوم بهمن گلبارنژاد باالترين نشان رياست IPC را به خانواده وى 
اعطا كرد. رئيس كميته بين المللى پارالمپيك در سفر به استان فارس 

با خانواده مرحوم بهمن گلبارنژاد ديدار كرد. در اين مراسم رئيس كميته 
بين المللى پارالمپيك، مسعود اشرفى، دبير كميته ملى پارالمپيك حضور 

داشتند و به مزار وى رفته و اداى احترام كردند.
  فيليپ كريون گفت: من درك مى كنم شــرايط دشــوارى داريد ما 

جايگاه خاصى را براى ايران قائل هستيم. از سال 1995 كه براى 
برگزارى كالس مربيگرى بســكتبال باويلچر به ايران آمدم 

تاكنون چندين بار به كشورتان سفر كردم و به مردم 
ايران عالقمند هستم.
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 زندگى/ مريم احمدى شيروان 
صداى بلند، هدفون، افت شنوايى؛ 
اين ها كلمات آشــنايى هستند كه 
همه آن ها را شنيده ايم، ولى اينكه چقدر به آن ها 
گوش مى دهيم، حرفى ديگر اســت. كارشناسان 
معتقدند صداهاى بلند، آســيب هاى زيادى به 

گوش مى رساند.
دكتر مهدى خواجوى، رئيــس انجمن گوش و 
حلق و بينى ايــران و مدير گروه گوش و حلق و 
بينى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى درباره 

اين آسيب ها و مشكالت، حرف هاى زيادى دارد.

  استفاده طوالنى مدت از هدفون ها 
آسيب زا است

رئيس انجمن گوش و حلق و بينى ايران با اشاره 
به اينكه اگــر از هدفون داخل گوش اســتفاده 
شود، مجراى گوش آسيب مى بيند، به خبرنگار 
ما مى گويد: هر منبع صدا با شــدت زياد، براى 
گوش آسيب زا است، بخصوص اينكه با استفاده از 
هدفون ها، صدا بالفاصله به گوش رسيده و آسيب 
مى رساند. وى مى افزايد: اگر ميزان صداى هدفون 
زياد باشد و افراد به طور مداوم و پشت سر هم از 
هدفون استفاده كنند، وزوز و سنگينى گوش در 
كمين آن هاست كه در مراحل پيشرفته مى تواند 

به تحمل نكردن صدا هم بينجامد.
دكتر خواجوى با اشــاره به كارگــران برخى از 
كارخانجات، تكنسين هاى هواپيما، افراد شاغل در 
فرودگاه ها و... مى گويد: محيط كار پُر سر و صداى 
اين افراد در درازمدت ســبب آسيب رسيدن به 
گوش ها مى شــود. به طور كلى اگر صداى باالى 
80 دسى بل به طور ممتد به گوش برسد، آسيب زا 
است. اين 80 دسى بل اندازه حجم صدايى است 
كه در يك بزرگراه وجود دارد. اگر شخصى هشت 
ساعت در روز، در چنين فضايى باشد، حتماً گوش 
او آســيب مى بيند و بديهى است كه اگر شدت 
صدا بيشتر شــود، زمان كوتاه ترى اين آسيب به 

او خواهد رسيد.

  از صداگير استفاده كنيد
اين متخصص گوش، حلق و بينى تأكيد مى كند 
كه اگر در منطقه اى سطح صدا 80 دسى بل باشد، 
يك فرد مجاز نيست كه بيشتر از هشت ساعت در 
آن محل حضور داشته باشد و اگر اين رقم به 90 
دسى بل برسد، اين زمان به چهار ساعت مى رسد 

يعنى زمان تماس و شدت صدا مهم است.
دكتر خواجوى تنها راه كم كردن از شــدت اين 
آسيب را اســتفاده از محافظ گوش يا صداشكن 

در محيط هاى پرسروصدا عنوان كرده، مى گويد: 
با اينكه اســتفاده از اين وســايل بــراى كار، در 
محيط هاى پرســروصدا قانون و الزام است، ولى 
متأسفانه چون افراد احساس مى كنند با اين كار 
عرق كرده يا صداى بقيه را نمى شنوند، از اين ابزار 
استفاده نمى كنند كه پس از مدت زمانى با مشكل 

كم شنوايى روبه رو مى شوند.

  ِجرم هايى كه بايد باشند
چگونگــى جرم گيرى و اســتفاده از گوش پاك 
كن ها كه در تمامى داروخانه ها و فروشــگاه هاى 
لوازم بهداشتى به فروش مى رسد، پرسش بعدى 
ما از رئيس انجمن گــوش و حلق و بينى ايران 
است. وى با آرامش توضيح مى دهد: جرم گوش 
كه به آن واكس هم گفته مى شــود، ماده اى زرد 
رنگ و چرب است كه حالت چسبندگى داشته 
و براى نرم نگه داشــتن و حفظ سالمت مجراى 
گوش خارجى ضرورى اســت. جرم گوش داراى 
خاصيت اسيديته است كه مانع از رشد باكترى 
و قارچ مى شــود. ايــن ماده به طــور طبيعى و 
خودبه خود به سمت بيرون گوش حركت مى كند 
و از مجراى گوش خارج مى شود، بنابراين نيازى 
به دستكارى براى خروج آن از گوش وجود ندارد. 
البته در برخى موارد، ترشح بيش از حد بخصوص 
در افراد مســتعد موجب انسداد گوش و كاهش 
شنوايى مى شود كه در اين صورت بايد بيمار براى 

شست وشــوى گوش و اقدام هاى الزم به پزشك 
مراجعه كند. اين پزشــك متخصــص در ادامه 
مى گويد: بر اثر فرو بردن جسم خارجى به داخل 
گوش، عالوه بر خطر آسيب رسانى به پرده گوش، 
امكان ايجاد خراش هاى ظريف ميكروســكوپى 
در مجــراى گوش وجــود دارد. در اين صورت و 
با توجه به احتمــال وجود ميكروب و يا قارچ در 
سطح گوش، چنانچه فرد زمينه آلودگى را پيدا 
كند؛ مبتال به عفونت گوش خواهد شد. عالوه بر 
آن، استفاده از گوش پاك كن با تضعيف سيستم 
دفاعى گوش موجب افزايش خطر ابتال به خشكى 

و خارش گوش مى شود.
وى در ادامه تشــريح مى كند: شايع ترين دليل 
كاهش شنوايى، تجمع و سفت شدن جرم گوش 

است. ممكن است گاهى اوقات جرم به طرف پرده 
گوش هل داده شــده و يــا گوش ها بيش از حد 
مورد نياز، جرم توليد كنند. عالئم تجمع و سفت 
شدن جرم گوش؛ درد، احساس سنگينى و پرى 
گوش، احساس كيپ شــدن و زنگ زدن گوش 
اســت و يا ممكن است، گوش ها دچار خارش يا 
بوى نامطبوع و ترشحات شود كه توصيه مى كنيم 
به پزشك متخصص گوش و حلق و بينى مراجعه 

و جرم گوش تميز شود.

  عوامل محيطى، سن پيرگوشى را كم 
كرده است

اين روزها از بيمارى پيرگوشــى زياد مى شنويم. 
دكتر خواجوى در توضيح اين بيمارى مى گويد: 
تمام اندام ها، بافت ها و ســلول هايى كه بافت ها 
را تشــكيل مى دهند در اثر گذشت زمان، دچار 
پيرى مى شــوند و هر چه سن باالتر رود، گوش 
هم آسيب بيشترى مى بيند. معموالً اين بيمارى 
از ســنين 70 سال به باال مشــاهده مى شود و 
افرادى كه در اين سن كم شنوايى را در يك گوش 
خود احساس مى كنند، دچار بيمارى پيرگوشى 
نيستند و بايد گفت پيرگوشى به معناى افزايش 

عمر سلول هاى شنوايى است. 
اما متأســفانه اين روزها با نقش عوامل محيطى 
مانند امواج كه هنوز اثبات شــده نيست، تغذيه 
نادرســت، محيط هاى آلــوده، آلودگى هاى هوا، 

استرس، آلودگى هاى صوتى كه در محيط زندگى 
وجود دارد، سن پيرگوشى خيلى پايين تر از 70 
سال آمده و باعث شده است كه حتى در سنين 
پايين تر گوش هايمان شروع به ايجاد تغييراتى در 

شنوايى كند.

  اگر كم شنوا هستيد، لطفًا سمعك بزنيد
با وجود عوامل محيطــى و افزايش ميزان افراد 
كم شنوا، هنوز افراد بسيارى هستند كه استفاده 
از ســمعك را نوعى عيب اجتماعــى مى دانند. 
مدير گروه گوش و حلق و بينى دانشــگاه علوم 
پزشكى شهيد بهشتى با تأييد اين نكته مى افزايد: 
افراد براحتى از عينك به خاطر ضعف در بينايى 
استفاده مى كنند. حتى شــايد براى زيبايى هم 
از آن اســتفاده كنند، اما به بهانه هاى مختلف از 
استفاده از سمعك گريزانند و اين امر باعث شده، 
مشــكل شنوايى در كشور تشديد شود. اين نگاه 
اشتباهى است كه در كودكان آسيب هاى فراوانى 
چون مشــكالت شــناختى، گفتارى، هوشى و 
اجتماعى به همراه دارد و حتى در بزرگساالن در 
اثر استفاده نكردن از سمعك، قدرت تفكيك مغز 
كاهش پيدا كرده و پس از مدتى ديگر ســمعك 

هم كمكى به شنيدن نمى كند.
وى تصريح مى كند: اگرچه امكانات زيادى در اين 
زمينه داريم و بهترين نوع سمعك ها را وارد كشور 
مى كنيم، اما متأسفانه فرهنگ استفاده از آن در 

ايران وجود ندارد.
دكتر خواجوى با تأكيد بر اينكه بايد پذيرفت كه 
كم شــنوايى يك نقص بوده و جبران اين نقص 
براحتى با يك ســمعك قابل حل اســت، بيان 
مى كند: افراد نبايد اشــخاص ســمعكى را مورد 
تمســخر قرار دهند و گمان كنند اين فرد دچار 
معلوليت است. همچنين سمعك در بحث هاى 
شــغل يابى، آموزش و تدريس نبايد مالك عمل 
باشــد. همان طور كه يك فرد عينكى با وجود 
مشكل بينايى راحت و بدون نگاه هاى سنگين در 

جامعه زندگى مى كند.
رئيس انجمن گوش و حلق و بينى ايران در پايان 
با اشــاره به اينكه آمار دقيقى از افراد كم شنوا در 
كشور وجود ندارد، مى گويد: عفونت هاى گوش از 
مهم ترين و شايع ترين علت هاى كم شنوايى است 
كه با رسيدگى هاى پزشكى و دارويى در حال كم 
شدن است، ولى در ازاى آن آلودگى هاى صوتى 
و زيست محيطى، آمار كم شنوايى را باال مى برد 
و متأســفانه بايد اعالم كنيم كه شــهرى مانند 
تهران كه انواع و اقسام آلودگى ها را دارد، محيطى 

مستعد براى كم شنوايى است.

رئيس انجمن گوش و حلق و بينى ايران در گفت و گو با قدس:

تهران، محيطى مستعد براى كم شنوايى است

مزاحمت خيابانى؛ چرا؟

زندگى/ مجيد صوفى: مزاحمت هاى خيابانى در تمام دنيا 
وجود دارد و در كشــور ما با وجود داشتِن امنيت اجتماعى 
باالتر نســبت به ديگر كشــورها باز هم به چشم مى خورد. 
اين مزاحمت ها بخشى از تجربه اجتماعى بسيارى از دختران و زنان 
جامعه به حساب مى آيد و موضوعى است كه مرتبط به زمان و مكان 
و افراد خاصى نيست و دامنه وســيعى از متلك هاى كوچه بازارى و 
تنه زدن ها گرفته تا ترمز زدن ماشــين ها، بوق هاى ممتد و تعقيب و 

گريز و... دارد.
مزاحمت هاى خيابانى بخشى از خشونت عليه زنان محسوب مى شود 
كه داليل فرهنگى، اجتماعى و اخالقى دارد و مردان بيمار دل، فارغ 
از نوع پوشش زنان و دختران به اين كار مبادرت مى ورزند. البته نبايد 
از اين امر غافل شــد كه نوع پوشــش زنان و دختران بسيار اهميت 
داشته و عامل اصلى تشديد اين رفتار دور از اخالق در جامعه است.

در ســال هاى اخير حضور زنان و دختــران در عرصه عمومى جامعه 
بيشــتر شــده و دختران، بخش عظيمى از دانشــجويان را به خود 
اختصاص داده اند. آن ها در صحنه اشتغال نيز پُررنگ تر از قبل ظاهر 
شده اند و از سوى ديگر تنوع رنگ ها در پوشش خانم ها و تغيير الگوى 

پوششى آن ها به روشنى قابل مشاهده است.
شايد اين تنوع طلبى خانم ها را بتوان با برچسبى تحت عنوان احترام 
بــه حريم خصوصى توجيه كرد، اما بايد در نظر داشــت كه رفتار هر 
شــخص در جامعه بازخوردهاى متعددى دارد و از اين حيث، پاسخ 
بعضى از بيماردالن به اين نوع پوشش ها همان مزاحمت هاى خيابانى 
است. اين افراد، ديدن پوشــش هاى خاص را اين گونه معنا مى كنند 

كه اجازه شكستن حريم ها را دارند.
تحقيقات انديشمندان نيز بيان مى كند، زنان و دخترانى كه به ميزان 
بيشــترى هنجارهاى اجتماعى را زير پا مى گذارند، بيشتر در معرض 
خشــونت و مزاحمت خيابانى قرار مى گيرند و بر عكس؛ هر چه تقيد 
بيشترى به پوشش مرسوم جامعه داشته باشند، ميزان خشونت عليه 

آن ها كاهش مى يابد.
از طرفى ديگر شــخصيت مردها بصرى بوده با تماشاى پوشش هاى 
نامتعارف در ســطح جامعه رفته رفته ســليقه جنســى آن ها تغيير 
مى كند. شــايد اگر زنان جامعه اندكى بينديشــند كه همسر يا مرد 
آينده آن هــا در معرض اين خودنمايى خانم ها قــرار گرفته و تغيير 
ســليقه پيدا مى كند، حتى اگر ريشــه هاى اعتقادى در آن ها ضعيف 
باشــد به خاطر خودشــان هم كه شــده هيچ گاه اين گونه در سطح 

جامعه ظاهر نمى شوند.
زنان جامعه ما نيازمند كســب هويت جديدى هستند. آن ها بايد به 
اين باور برســند كه خودنمايى و جلوه گرى راه مناســبى براى ديده 
شدن نيســت. بايد به آن ها كمك كرد تا با تقويت اعتقادات مذهبى 
از راه هاى گوناگون، هويت اجتماعى خود را حفظ كنند و حتى ارتقا 
دهند كــه در آن صورت حتماً آرامش روانى بيشــترى را در جامعه 

تجربه خواهند كرد.

درنگ
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خانواده

آنچه مى خوانيد
مراقبــت از گــوش هــم درســت مانند 
مراقبت از چشم و ديگر اندام هاى حياتى 
بــدن داراى ظرافت هايى اســت كه بايد 
با آن آشــنا بود. مثالً اســتفاده بى رويه 
ونادرست از هدفون ها مى تواند موجب 
انواع مشكالت شنوايى شود يا استفاده 
نكــردن از ســمعك در مــوارد لــزوم، 
آسيب هاى سختى به دنبال خواهد داشت

مريم ...

زندگى/ فروه رضايى: خودش را پــرت كرد روى صندلى كنار 
پنجره كافه. درست مثل كسى كه تمام بدنش كرخت شده باشد، 
توان حركت نداشــت. كســى انتهاى كافه، پيانو مى نواخت. باران 
مى زد پشت شيشه، اطلسى هاى كنار پنجره گل داده بودند و تمام 
اين ها براى ديوانه كردن او كافى بودند. اما او مثل كسى كه ماتش 

برده باشد نمى ديد، نمى شنيد.
 تمامش از آن صداى لعنتى شــروع شد، صدايى كه دوازده سال 
نشــنيده بودش و حاال دقيقاً وســط كتابفروشــى، بعد اين همه 
ســال از بين كتاب ها شنيده شــد. صدا گفت «مريم!» و او بدنش

 لرزيد. 
صدا از پشت قفســه كتاب ها آمد بيرون! زل زد توى چشم هايش 
و همين كافى بــود كه مريم ماتش ببــرد. او گفت: چقدر عوض 
شــدى مريم! مريم اما نشــنيد. او فقط صدا را فهميد و دو جفت 
چشــم مشــكى، يك عينك، كمى ته ريش. لحنش پر از حسرت 
شــد: اين همه ســاااال مريم، چقدر دنبالت گشتم؟ تو كجا بودى

 مريم؟!
«مريم» مثــل آخرين نت پيانو از بين لب هاى او خارج مى شــد 
و او مى لرزيد، چه لرزش شــيرينى! مريم چنــد قدم عقب رفت، 
بعــد بى آنكه بخواهد، يا حتى بداند چرا، از در كتابفروشــى رفت 
بيــرون. انگار فضاى كتابفروشــى برايش تنگ شــده بود، خيلى 

تنگ! 
خودش را پرت كرد روى صندلى كافه. دوازده ســال پيش، نبش 
چهارراه، يك موتور ســوار ايستاد. خواســت كيفش را بزند كه او 
هولش داد. كســى چه مى دانست او ســرش مى خورد به حاشيه 
جدول و مى ميرد و همين مى شــود آغاز يك تراژدى؟ فشــارهاى 
پدر مريم و به هم خــوردن قول و قرارها و بعد تغيير آدرس! انگار 
پدرش مى خواست مريم را از هر آنچه او را وصله زد بود به عشق، 

جدا كند. 
رنج تمام اين ســال ها مثل يك فيلم از مقابل چشمانش گذشت. 
چشم هايش را بســت. باران مى زد پشت شيشــه، صدايش غلت 

مى خورد توى صداى پيانويى كه انگار مى گفت مريم ...
پيش خدمت نزديك شــد. پاكتى گذاشت روى ميز و گفت: «اين 
رو آقايى دادن بدم خدمتتون». مريم خيره شــد به پاكت سفيدى 
كه رويش نوشــته بود: «تمام اين سال ها تنها چيزيه كه همراهم 

بود» پاكت را باز كرد. 
حلقه اى كه مريم دوازده ســال پيش پس فرســتاده بود، از الى 
پاكت قل خورد روى ميز. مريم ســرش را چرخاند سمت پنجره. 
او خيس باران ايســتاده بود زير درخت چنار. مريم زير لب زمزمه 
كرد: «شــب هاى هجر را گذرانديم و زنده ايم، ما را به سخت جانى 

خود اين گمان نبود».

بهترين خوراكى براى مقابله با بيمارى هاى 
روده اى

ترجمه/ مريم سادات كاظمى: برنامه غذايى سرشار از پروتئين 
ســويا التهابــات كولــون را كاهــش داده و مى توانــد در درمان 
بيمارى هاى التهابى روده مؤثر باشــد. براســاس تحقيقات جديد، 
تغذيه سرشــار از پروتئين ســويا مى تواند به عنوان درمان مكمل 
مؤثر در برابر بيمارى هاى التهابى روده اى كاربرد داشــته باشــد. 
اين نتايج از تحقيقات روى موش ها و ســلول هاى روده به دســت 
آمد. اين تحقيق بسيار مهم اســت زيرا بيمارى هاى التهابى روده 
از جملــه كوليت زخمى و بيمارى ُكــرون در پى التهاب مداوم و 
دوره اى كولون ايجاد مى شــود و عامل خطر جدى سرطان كولون 
به حساب مى آيد. در حال حاضر حدود 4ميليون نفر در دنيا از اين 

بيمارى هاى التهابى روده رنج مى برند. 
محققان متوجه شــده اند كه كنسانتره پروتئين هاى سويا تأثيرات 
آنتى اكســيدانى و ضد زخم در ســلول هاى روده اى انسان دارد. 
ايــن ماده مى تواند تــا 12 درصد در كاهــش وزن و تورم طحال 
در موش هاى مبتال به التهاب روده اى مؤثر باشد. همچنين سطح 
التهاب كولون و بهبــود نفوذپذيرى جداره روده هــا را نيز بهبود 

مى بخشد. 
پروئين ســويا ماده غذايى پركاربردى اســت و معموالً جايگزين 
مناسبى براى گوشــت محسوب مى شــود. محققان اميدوارند با 
بررسى هاى بيشتر، اين پروتئين جايگاه بيشتر و بهترى در تغذيه 

مردم داشته باشد. 
www.Top Santé.fr:منبع
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قديم  دنياى  گانه  هفت  عجايب  از   -1
النصر دوم ساخته  به دستور بخت  كه 

شد
بهتر  لبنيات  خانواده  عضو  اين   -2
است با گردو خورده شود - شادابى - 

نويسنده فرانسوى «ژرمينال»
در  تطهير  آيين   - زبان  فارسى   -3

برخى اديان نظير مسيحيت - بنده
 - پيچيده  موى  دور-  به  اشاره   -4

درشت- سيم اتصال زمين لوازم برقى
5- صنم - درخت انگور- الياف مركب 
خوشنويسى - نزديكترين قمر از اقمار 

گاليله به مشترى
6- مهتر قوم - سازمان دهى شده

7- وحدت - كاميون ارتشى- «دامن» 
مختصر!

خورشيد-   - جنگى  خروس  شهر   -8
خوانندگان - حشره خونخوار

افزارهاى  نرم  از  9- ذكاوت - خواب- 
تماس تصويرى اينترنتى

10- محله اى در منطقه 14 تهران - 
كارمند بانك

11- يازده! - سنگ طلق - سوداى ناله! 
- يك خودمانى!

آزار كهنه! -  فوتبالى - دل  12- عدد 
امتحان- خشكى

در  حرفى  رياست-   - پنجره   -13
الفباى انگليسى

14- ترمز كشتى - درختى از خانواده 
غان ها ، بومى مناطق مرطوب - ترانه

15- دل ... در رخ على بين / به على 
شناختم من به خدا قسم خدا را

آزادى  رهبر   - كار  انجام  توانايى   -1
بخش آفريقاى جنوبى از نظام آپارتايد

2- موز - مطلع - تخت پادشاهى
3- نشانه - روسيه سفيد - غير

گياه   - «لند»!  درآمد  پيش   -4
و  تا    4 خودرو   - آزرم   - بافى  پارچه 

موتورسيكلت 2 تايش را دارند
معدنچى  جستنى   - خاك  پشته   -5

- مرآت
 ، علمى  سازمان   - دادن  غذا   -6
فرهنگى و تربيتى ملل متحد - حرف 

فاصله
7- دسته حروف قرآنى با خواص ويژه 

- خواب شيرين - برگه يادداشت
8- سرشت - همگى- ضمير اتحاد! - 

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

iranpuzzle@gmail.com
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 عمودى
محفل و انجمن

9- سوزاندنى معطر! - سزاوار - اسلحه 
راكت انداز ضد تانك

بدون  سر  سه  اژدهاى   - در  لنگه   -10
دست افسانه هاى ژاپنى - دو زاويه كه 

در گوشه اى باهم مشترك باشند
11- پرهيزكار - حيوان نجيب! - حرف 

پيروزى
12- مجلس شادى - كشور هفتاد و دو 

ملت! - هست شده - عدد خيطى!
 - يونيفرم  فارسى  برابر   - نخست   -13

رنگ بخشش!
در  آمريكايى  برندى   - كريستالى   -14

توليد لوازم ورزشى - زن شوهرمرده
تازه صعود  تيم رشتى  15- قند شير - 

كرده به ليگ برتر فوتبال كشورمان


	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16 new

