
توزيع بنزين يورو 4 از سال 
1400 در تمام كشور 

ايسنا: معاون ســازمان حفاظت محيط زيست 
گفت: توزيع بنزين يورو 4 در 15 شهر ديگر از اول 
تيرماه آغاز مى شود. دكتر سعيد متصدى  با اشاره 
به اينكه هم اكنون بنزين يورو 4 در هشت كالنشهر 
كشور و برخى شــهرها توزيع مى شــود، افزود: 
همچنين مقرر شده است در 60 درصد جمعيت 
شهرى تحت پوشش كشور و در تمام جايگاه هاى 
درون شــهرى از اول فروردين 97 و در 80 درصد 
جمعيت شهرى تحت پوشش كشــور و در تمام 
جايگاه هاى درون شهرى از اول فروردين 98 بنزين 
يورو 4 توزيع شود. وى تصريح كرد: همچنين از 
اول فروردين ســال 1400 بنزين يورو 4 در تمام 
جايگاه هاى سوخت سراسر كشور توزيع مى شود.

دريافت وجه اجبارى در 
مدارس خالف قانون است

فارس: مديركل ارزيابى عملكرد و پاسخگويى به 
شكايات وزارت آموزش و پرورش گفت: دريافت 
هرگونه وجه اجبارى در مدارس خالف قوانين و 
مقررات كشور است. سيد رحيم ميرشاهولد افزود: 
هيچ مدير مدرسه اى در هيچ كدام از انواع مدارس 

موجود، نبايد وجه اجبارى از اوليا دريافت كند. 
ميرشاهولد خطاب به مديران مدارس گفت: نوع 
بيان مسئله در اين شرايط مهم است كه چگونه 
بايد به مردم بگوييم نيازمند هستيم. بايد نشان 
دهيم كه مدرســه نياز دارد تا مردم كمك كنند. 
به عنوان مثال، اولياى دانش آمــوزان را كالس 
به كالس به مدرســه بياوريم و به آزمايشــگاه، 
كتابخانــه، موتورخانــه، كالس درس و كارگاه 
مدرسه ببريم تا مشاهده كنند كه بضاعت مدرسه 
در هميــن انــدازه اســت. وى افزود:اينكه نامه 
بنويسيم و دســت دانش آموز بدهيم و به منزل 
ببرد كه مدرسه نياز به 50 يا 100 هزار تومان پول 
دارد، بدترين روش جذب كمك مردمى اســت. 
مردم بايد بيايند درون مدرسه و مسائل مختلف 

مدرسه را مشاهده كنند.

فقط يك چهارم كودكان كار 
در كشور ايرانى اند

فارس: عضو هيئت مديره شبكه يارى كودكان 
كار و خيابان از وجود حدود 3 ميليون كودك كار 
در كشور خبر داد و گفت:متأسفانه در سال هاى 
اخير تعداد ورود مهاجرت كودكان كار به كشور 
بيشتر شــده؛ چرا كه ســخت گيرى نسبت به 
ورودشان كمتر شده است.  فاطمه قاسم زاده در 
مورد آمار كودكان كار گفت: چند سال پيش مركز 
پژوهش هاى مجلس به صورت تقريبى اعالم كرد 
تعداد كل كودكان زير 18 سال و تعداد كودكانى 
كه به مدرسه مى روند، بايد محاسبه شود و ميزان 
تفاوت ايــن دو آمار، كــودكان كار خواهند بود. 
قاســم زاده تصريح كرد: بنابر اين مى توان نتيجه 
گرفت كه با احتســاب 15 ميليون و 300 هزار 
كودك زير 18 سال و حدود 12 ميليون و 300 
هزار كودكــى كه به مدرســه مى روند، حدود 2 
ميليون و 500 هزار تا 3 ميليون نفر كودك كار در 
كشور وجود دارد. وى گفت: يك چهارم كودكان 
كار در كشور، ايرانى هستند و بقيه به طور عمده 
خارجى بوده و بيشتر از كشور افغانستان و گاهى 

از پاكستان و عراق به ايران مهاجرت مى كنند.

فراخوان مشموالن كاردانى، 
ديپلم و زيرديپلم در 

ارديبهشت ماه سال 96
فارس:ســازمان وظيفه عمومى ناجا مشموالن 
كاردانى، ديپلم و زير ديپلم داراى برگ آماده به 
خدمت به تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه 1396 را 

به خدمت سربازى فراخواند.
سازمان وظيفه عمومى ناجا ضمن فراخوان تمام 
مشــموالن غايب و غيرغايب متولــد 1355 تا 
پايان ارديبهشت 1378 براى انجام خدمت دوره 
ضرورت، در اطالعيه اى اعالم كرد: مشــموالن 
كاردانى، ديپلم و زير ديپلم سال هاى مذكور كه 
برگ آماده به خدمت به تاريخ نوزدهم ارديبهشت 
ســال 1396 دريافت كرده اند، بايد در ساعت و 
محلى كه توسط ســازمان وظيفه عمومى ناجا 
در برگ معرفى نامه مشموالن به مراكز آموزش 

نيروهاى مسلح اعالم شده، حضور يابند. 

خليل زاده با پرسپ وليس تمام كرد
«شجاع» راحت ترين خريد سرخ ها

ورزش/ سرانجام داستان كش دار خليل زاده 
با پرسپوليس تمام شد و اين بازيكن پس از 
مدت ها شايعه و كش و قوس موفق شد لباس 

پرسپوليس را بر تن كند...

خط قرمز/  رئيس پايگاه دوم پليس آگاهى 
تهران بزرگ از دستگيرى جوان المكانى كه 
با شيك پوشى به استخدام يك آژانس امالك 

درآمده و اقدام به سرقت از منزل...

1314
دستگيرى مشاور شيك پوش امالك 

در گرمخانه

ويالهاى 45 ميلياردى لواسان!
آقاى اســحاق جهانگيرى، اخيراً در مصاحبه اى گله كرده اند كه 
چرا مردم، رسانه ها و شبكه هاى اجتماعى اين قدر به ويالهاى از 
10 تا 45 ميليارد تومانى وزيران كابينه شيوخ و سالخوردگان در 
لواسانات و ولنجك گير مى دهند و تصاوير آن ها را در شبكه هاى 
اجتماعى انتشار داده، در مصاحبه هايى با كسبه و اهل محل كه با 
حســرت و دلخورى به ويالها مى نگرند، مطالبى از قول آن مردم 

كسبه و مقيم محل در اينترنت منعكس مى شود.
اين پرسش آقاى معاون اول رئيس جمهورى چند پاسخ دارد كه 

يكى يكى مرور مى كنيم:
اول از همه منفعت جويى و تنها خورى اين جنابان است كه مثًال 
آقاى دكتر آخوندى، وزير راه و شهرسازى در آن ويالى باعظمت 
خودش (ايشان خانه مجلل ديگرى هم در شهر دارند) مى نشيند 
و چشــم ندارد صدها هزار بى خانمان مستأصل در آپارتمان هاى 
كوچك ولى به هر حال داراى چهار ديوارى و ســقف مسكن هاى 
مهر، بيتوتــه كنند و از اجاره نشــينى رهايى يابنــد و آالخون و 

واالخون نباشند.
دوم: خست و خودخواهى اين وزراى طماع و سالخورده است؛ در 
تهران از 150 ســال پيش، حتى 200 سال پيش، هر صدراعظم، 
شاهزاده، وزير، خان، سپهساالر، خانى كه در محله اى مى نشست 
اهالى آن محله به نحوى از همسايگى آن برگ محتشم و ثروتمند 
و بانفوذ متنعم مى شدند. مشــكلى با دولت داروغه داشتند به او 
مراجعه مى كردند. در ماه هاى محرم و صفر و ماه رمضان بســاط 
روضه خوانى و شــام و افطار در خانه اش گســترده بــود، به هر 
مناسبتى گوســفندى مى كشت و گوشــت آن را بين اهل محل 
بخصوص مستحقان تقسيم مى كرد. گاهى يكى از خويشاوندان 
او دخترى از اهل محل را شناسايى مى كرد، خواستگارى كرده به 
عقد خود درمى آورد، اهل محل او را دامــاد خود و فاميل خود به 

حساب مى آوردند.
پل اميربهادر، منزل اتابك امين السلطان، خانه عين الدوله، خانه 
فرمانفرما خانه ناصرالملك بزرگ و كوچك (محمود و ابوالقاسم 
خان)، خانه سپهســاالر تنكابنى، خانه 100 نفر ديگر ملجاء نظم 
مردم بود. مثل خانه علماى بزرگ تهران، پس از مشروطه تا حدود 
سال هاى 1335 هـ.ش باز هم در خانه رجال به روى مردم باز بود. 
هفته اى يك بار دِر باغ يا خانه اشرافى را باز مى گذاشتند. دولتمرد 
مشــهور مثل مرحوم دكتر امينى همه مراجعان را مى پذيرفت. 
جمعه ها هم عده اى ديگر مردم را مى پذيرفتند و توصيه هايى براى 
برطرف شدن مشكالت آنان مى نوشتند. تنها دكتر اقبال و شريف 
امامى و منصور و هويدا اين رويه را دنبــال نكردند و مردم از اهل 
دولت و دولتمداران دور شدند، در اين ميان اميراسداهللا علم چون 
خان زاده خراسانى بود و دهقانان بيرجند خواسته هاى خود را با 
او در ميان مى گذاشــتند و نفوذ زيادى داشت ضمن انجام صدها 
كار مشروع و نامشــروع هفته اى يك روز در خانه را براى رجال و 
منتظرالوكاله ها و منتظرالوزاره هــا و رعيت هاى قاينات ميان آن 
ها يك خورده باز مى گذاشــت و با رجال ماساچوستى (از آمريكا 
برگشته هاى) كابينه هاى حســنعلى منصور و اميرعباس هويدا 

تفاوت داشت.
هويدا، نخســت وزيرى بود كه فقط خــواص را كه تصور مى كرد 
مورد عنايت ذات اقدس ملوكانه هستند، مى پذيرفت. شخصى از 
سياستمداران امروزى به من گفت: هويدا از مال دنيا يك پيكان و 

يك آپارتمان داشت.
گفتم: اصًال چنين چيزى نيســت. هويدا هر ســال 100 ميليون 
تومان بودجه سرى در اختيار داشت كه نحوه خرج آن با خودش 
بود و به كسى حساب پس نمى داد. اتومبيل پيكان او در ميان دو 
اتومبيل بنز محافظان حركت مى كرد و بيشتر محض عكسبردارى 

و فيلمبردارى تبليغات چى هاى دولت بود.
روزى معاون يك ســازمان كه مرد درســتكارى بود مرا به خانه 
ســاده اش دعوت كرد. هنگام صحبت به من گفت: هويدا به من 
مى گفت: چرا در خانه برادرت نشســته اى؟ هر وقت خواستى به 
من بگو دستور بدهم برايت يك خانه يا آپارتمان شيك خريدارى 
كنند. معاون گفت: قربان وجوه الزم را ندارم. هويدا پاسخ داد: از 
بودجه سرى نخست وزيرى هويدا به كسان بسيارى در مطبوعات 
از جمله كسانى كه ناگهان چپگرا شــدند و امروزه در بى.بى.سى 
ســخن پراكنى مى كنند، ماهانه تا حتى 50 هــزار تومان حق و 
حساب مى داد. خوب است مطبوعات ســال 1353 را بخوانيد تا 
ببينيد چه قربان صدقه هايى از آن مرحوم مى شد و او را نابغه علم 

سياست ايران مى خواندند.
َعلَم مى نويســد، هويدا گفت: من تا 20 ســال ديگر نخست وزير 
ايران خواهم بود. من از خالل گزارش هاى تصويرى شــبكه هاى 
مجازى ديده ام كسبه و ساكنان محل با حقه و حسد و تمسخر از 
ويالنشينان لواسان سخن مى گويند، ياد حزب توده افتاده آنقدر 
درباره رجال كاخ نشــين ايران بدگويى كرده و البته با استناد به 
مداركى درباره ثروت و مكنت و شــكوه و جالل كاخ نشينى آن 
رجال سخن گفته بود، كه هر جوان توده اى مى گفت آرزوى من 
اين است به كاخ سرلشــكر ارفع در الرك حمله كنم و با نارنجك 
آن جا را ويران كنم. ارفع گاودارى و غازچرانى مى كرد و در الرك 
باغ و مزرعه بزرگى داشت كه شــير و لبنيات تهران را تا حدودى 
تأمين مى كرد (حاال آن باغ گويا در اختيار بنيادى است و در عمارت 
جديدى در آن كه به تلويزيون اجاره داده شــده برنامه خندوانه 
ضبط مى شــود. من هم روزى به آنجا دعوت شدم و ديدم چه باغ 

سرسبز و دلگشايى بوده است كه حاال باصفاتر هم شده است).
آقاى جهانگيرى گفت: خوب اســت مردم بروند ويالهاى ســاير 
مقام داران قوه قضاييه و مقننه و نيروهــاى نظامى و انتظامى را 

ببينند و اين قدر به ويالهاى وزرا نگاه نكنند!!

يادداشت هاى ساعت 25
خسرو معتضد

خبر

3000737274
سامـانـه پيـامكـى
 صـفـحه اجـتماعى

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

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.
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وزير بهداشت مطرح كرد
پيشنهاد وزارت بهداشت براى افزايش 

10 درصدى تعرفه ها
ايسنا: وزير بهداشت و درمان با بيان اينكه در نيمه ماه دوم از سال 
96 هستيم، اما هنوز تعرفه هاى پزشكى مشخص نيست، در پاسخ 
به پرسشى درباره شايعات مطرح شده در زمينه تعرفه هاى پزشكى 
96 و همچنين كاهش ضريب K، گفت:من هم اين شــايعات را 
شنيده ام؛ از جمله اينكه K جراحى براى همه رشته ها نصف خواهد 
شد، تعرفه ها به سابق باز مى گردد يا كتاب تعرفه ها تغيير مى كند. 

همه اين موارد عارى از حقيقت است.
 قاضى زاده هاشمى درباره اينكه كف پيشــنهاد وزارت بهداشت 
افزايش 10 درصدى تعرفه هاى پزشكى سال 96 است، گفت: بله، 
كف پيشنهاد ما براى افزايش تعرفه هاى سال 96، 10 درصد است، 
البته اين پيشنهاد در شــوراى عالى بيمه تأييد نشد، اما همچنان 

معتقديم بايد اين اتفاق بيفتد.
وى گفت: البته همچنــان تأكيد داريم كــه «پرداختى از جيب 
بيماران» خط قرمز ماست. بر همين اساس افزايش تعرفه ها بايد 

در قالب افزايش حمايت بيمه ها صورت گيرد.

جانشين سازمان نظام وظيفه عمومى ناجا:
نام نويسى پرداخت جريمه غيبت 

سربازى تا 15 خرداد ادامه دارد
مهر: جانشين ســازمان نظام وظيفه عمومى ناجا، گفت: نام نويسى 
طرح پرداخت جريمه غيبت ســربازى تا 15 خــرداد 96 ادامه دارد. 
سردار ابراهيم كريمى افزود: متقاضيانى كه تا پايان سال 96، از زمان 
غيبت سربازى آن ها هشت سال تمام مى گذرد، مى توانند براى ثبت 
درخواســت خود به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامى (پليس+10) 
مراجعه كننــد.  افراد داراى مــدرك زير ديپلــم 10 ميليون تومان، 
ديپلم 15 ميليون تومان، فوق ديپلم20 ميليون تومان، كارشناســى 
25 ميليون تومان، كارشناســى ارشــد 30 ميليون تومان، دكتراى 
غيرپزشكى 35 ميليون تومان، دكتراى پزشــكى 40ميليون تومان 
و پزشــكان متخصص و باالتر 50 ميليون تومان، جريمه مى شــوند.  
همچنين به ازاى هر سال غيبت مازاد بر هشــت سال، 10 درصد به 
مبالغ جريمه پايه اضافه مى شود و مدت غيبت بيش از 6 ماه، يك سال 
محسوب مى شود.  مشموالن غايب متأهل براساس اين قانون از پنج 
درصد و داراى فرزند به ازاى هر فرزند از پنج درصد تخفيف كل مبلغ 

جريمه برخوردار مى شوند.

يك مسئول وزارت ورزش و جوانان خبر داد
خيز افزايش ازدواج در كشور

مهر: مديركل دفتر ازدواج و تعالى خانــواده وزارت ورزش و 
جوانان از افزايش 10 هزار موردى ازدواج در هر ماه، در ســال 

95 خبر داد.
ناصر صبحى قراملكى اضافه كرد: با وجود اينكه در مورد ازدواج، 
كشور در وضعيت مناسبى قرار ندارد، اما در كل كشور شاهد 
يك خيز در افزايش ازدواج هستيم كه اين موضوع خود را در 

ميانگين آمار ماهانه ازدواج نشان مى دهد.
صبحى با بيان اينكه در ســال 94 به طور ميانگين هر ماه 58 
هزار ازدواج در كل كشور ثبت شده است، خاطرنشان كرد: اين 
آمار در ســال 95 با افزايش 10 هزار موردى به رقم 68 هزار 
ازدواج در هر ماه رسيد كه نشان دهنده افزايش گرايش جوانان 

به ازدواج است.
وى گفت: اميدواريم با ادامه روند فعلى و ارائه خدمات مشاوره 
و همچنين ديگر ملزومات ازدواج جوانان، شاهد تداوم افزايش 

آمار ازدواج در سال جارى باشيم.

گروه جامعه - محمود مصدق: رئيــس اداره مامايى 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در گفت و گوى 
اختصاصى با قدس مى گويد: يكى از داليل باال بودن آمار 
سزارين در گذشــته به ضعف ارائه دهندگان خدمت بر 

مى گردد.
 وى مى افزايــد:  يعنى گفته مى شــد برخــى از ارائه 
دهندگان خدمت بلد نيســتند زايمــان طبيعى انجام 
بدهند. بر اين اســاس ما طى دو ســال گذشته ضمن 
برگزارى آموزش هاى الزامى بــراى كادر درمانى، فاز 
نخســت مهارت آموزى ويژه زايمان طبيعى را نيز در 

سال گذشته اجرا كرديم. 
فرح بابايى تــرس از زايمان طبيعى و بــاال بودن اين نوع 
زايمان را از ديگر داليل باال بودن آمار انجام عمل سزارين 
در ايران مى خواند و مى گويد: از اين رو ما طى ســه سال 
گذشــته خدمات زايمان طبيعى را رايگان ارائه كرديم. 
ضمن اين كه طبق برنامــه ترويج، ارائــه امكانات براى 
زايمان طبيعى و بى درد را شروع كرده ايم كه البته هنوز 

كامل نشده است.
وى فرهنگ ســازى را يكى از محورهــاى اصلى برنامه 
ترويج زايمان طبيعى مى دانــد و مى گويد: البته اين يك 

موضوع زمانبر است و تحقق آن نيازمند آنست كه مادران 
در فضاى جديد تجربه هاى خوبى را كه داشــته اند براى 

بقيه نقل كنند. 
مدير برنامه ترويج زايمان طبيعى وزارت بهداشــت با 
اشاره به نامناســب بودن فضاى بلوك هاى زايمانى در 

گذشته، مى افزايد: اين فضاها خيلى مناسب و در شان 
مادران باردار نبود و كرامــت و حريم خصوصى آنان را 
حفظ نمى كرد و امكان حضور همراه برايشــان وجود 
نداشــت بنابر اين با دريافت اعتبارات ويژه بلوك هايى 
كه زمانى 7 تا 8 مادر در آن بسر مى بردند را به اتاق هاى 

تك نفره تبديل كرديم.
وى در همين زمينه از مناســب ســازى بلوك هاى 
زايمــان 366 بيمارســتان دولتــى خبــر مى دهد 
و مى گويــد: در واقــع در اين بخش پيشــرفت 80 

درصدى داشته ايم.
رئيس اداره بهداشت وزارت بهداشت همچنين از جذب 
2300 ماما در طى ســه ســال گذشــته خبر مى دهد و 
مى افزايد: در اين مدت ســعى كرديم زير ســاخت هاى 
اجراى كامل برنامه زايمان طبيعى و ايمن را پياده كنيم. 

البته براى اين منظور همچنان به جذب حدود 9 هزار ماما 
نيازمند هستيم. 

وى در پاسخ به اين پرســش كه چه مدت طول مى كشد 
تا انجام عمل ســزارين در ايران به آمار 15 درصدى مورد 
تاكيد سازمان بهداشــت جهانى، برسد مى گويد: در حال 
حاضر آمار ســزارين به نسبت ســال 92 حدود 7 درصد 
كاهش داشته است. در واقع تا قبل از اجراى طرح ترويج 
آمار سزارين در كشــور 56 درصد بود اما االن اين رقم به 
5 /49 درصد رسيده است ضمن اين كه بيش از يك ميليون 
و 500 هزارزايمان طبيعى تحت پوشش بسته ترويج و به 
صورت رايگان انجام شده است. بنابراين همانطور كه 20 
سال طول كشيد تا آمار سزارين به باالى 50 درصد رسيد 
به همين مدت نياز است تا اين رقم به چشم انداز سازمان 

جهانى كه 10 تا 15 درصد است برسد.

رئيس اداره مامايى وزارت بهداشت در گفت و گو با قدس:
براى تحقق زايمان طبيعى ايمن به جذب 9 هزار ماما نياز داريم

  جامعــه/ آرش خليل خانه     در نشســت هجدهم 
فروردين ماه سال 1372 شوراى عالى ادارى به پيشنهاد 
ســازمان امور ادارى و استخدامى كشــور و به منظور 
هماهنگى و افزايش كارايى و اثربخشى سازمان ميراث 
فرهنگى كشــور و تمركز در مديريت دســتگاه هاى 
فرهنگى، ســازمان ميراث فرهنگى كشــور از وزارت 
فرهنگ و آموزش عالى منفك و بــه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى ملحق شد و تمام مسئوليت هاى وزير و 
وزارت فرهنگ و آموزش عالى وقت در خصوص موضوع 
وظايف اجرايى سازمان ميراث فرهنگى به وزير و وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمى انتقال يافت.
چند ســال بعد در جلســه علنى 23 دى ماه سال 82 
مجلس شوراى اسالمى، سازمان هاى ميراث فرهنگى 
كشــور و ايرانگردى و جهانگردى از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى جدا شد و از ادغام آن ها «سازمان ميراث 
فرهنگى و گردشــگرى» با تمامى اختيارات زير نظر 
رئيس جمهور فعاليت خود را آغاز كرد. با تصويب اين 
قانون وظايف حاكميتى سازمان ايرانگردى و جهانگردى 
به سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى منتقل و وظايف 
اجرايى و امور تصدى آن با همه امكانات، نيروى انسانى، 
اموال و دارايى هــا، تعهدات و اعتبــارات در قالب يك 
شــركت دولتى با عنوان شركت توســعه ايرانگردى و 
جهانگردى به ســازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى 

وابسته شد.
16 فروردين 1385 نيز شــوراى عالى ادارى كشــور، 
سازمان صنايع دستى كشور را از وزارت صنايع و معادن 
باتمام اختيارات، تعهدات، امكانات، نيروى انســانى و 
غيره جدا و به ســازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى 
الحاق كرد تا اين ســازمان با عنوان «ســازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى» به فعاليت خود 

ادامه دهد.
حاال پس از 11 ســال زمزمه تبديل اين ســازمان به 
وزارتخانه مطرح شده است؛ موضوعى كه واكنش هاى 

مختلفى را در بين كارشناسان در پى داشته است.
زهرا احمــدى پور،معــاون رئيس جمهــور و رئيس 
ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
در گفت و گويى با ما ضمن نقد اين موضوع به برخى ديگر 
از پرسش هاى قدس در خصوص موضوعات گوناگون 

پاسخ گفته است.

- طرح تبديل ســازمان گردشــگرى و ميراث 
فرهنگى به وزارتخانــه در مجلس كليد خورد و 
چندى پيش يك فوريت آن به تصويب رســيد. 
موضع شما و سازمان تحت مديريتتان درباره اين 
طرح چيست؟ آيا آن را ضرورى و مفيد مى دانيد 

و با آن موافقيد يا نه؟
** مجلس هيچ پيش زمينــه را در اين خصوص ارائه 
نكرده و مشخص نيست كه آيا مطالعه اى را در اين زمينه 
انجام داده يا نه و اينكه با چه كار مطالعاتى و بررسى و 
بنابر چه استدالل و با استخراج چه اشكاالتى در وجود 
سازمان به عنوان يكى از معاونت هاى رياست جمهورى 
اين طرح تدوين شــده كه با تبديل شــدن سازمان به 

وزارتخانه اين اشكاالت مى تواند برطرف شود.

چون هيچ مطالعــه اى انجام 
نشــده و طــرح پشــتوانه 
ندارد، من معتقــدم يك كار 
صــورت  غيركارشناســى 
مى گيــرد كه ممكن اســت، 
موجب شود، سازمان ميراث 
فرهنگــى و گردشــگرى با 
شرايط ســخت ترى روبه رو 

شود.
پيشــنهاد ما اين است كه اگر 
مجلس يا مركز پژوهش هاى 
آن كار مطالعاتى انجام داده، 
نتايج آن را به ما بدهند تا بر آن 
اساس برنامه ريزى و طراحى 
كنيــم. در غير ايــن صورت 

پيشنهاد مى كنيم پيش از هر تصميم گيرى اين مطالعه 
را انجام دهند چون اآلن ما هيچ ايرادى در ساختار فعلى 
به عنوان معاونت رياســت جمهورى نمى بينيم كه با 
استناد به آن از تبديل ســازمان به وزارتخانه حمايت 

كنيم و معتقديم اين كار علمى نيست.
- قوانين و مقررات ميــراث فرهنگى مربوط به 
سال هاى 1309 و 1352 اســت كه بايد پس از 
40 سال بازنگرى شود تا هم مشكالت مردم را 
برطرف كند و هم به حفظ ميراث فرهنگى كمك 
كند. شايد نگاه مجلس به تبديل اين سازمان به 
وزارتخانه و خارج كردن آن از ساختار معاونت 
رياست جمهورى نيز با همين نگاه و براى فراهم 
كردن امكان اين اصالحات باشد، براى اين منظور 

چه كرده ايد؟

** مــا در ســازمان در 
حــال تدوين قانــون جامع 
گردشگرى هستيم. از زمانى 
كه سه سازمان گردشگرى، 
ميراث فرهنگــى و صنايع 
دســتى با هم ادغام شدند 
چــون هــر كــدام قوانين 
و اساســنامه خودشــان 
را داشــتند و اين شــرايط 
مشكالتى را ايجاد مى كرد، ما 
در حال تدوين قانون جامع 
هســتيم كه در آن اوالً تمام 
قوانين مزاحم كنار گذاشته 
مى شــوند و ثانيــاً بندهاى 
جديد و قوانين مــورد نياز 

ساختار جديد ديده مى شود. 
- از بازگشــت باقى مانده الواح هخامنشى چه 
خبر؟ پيگيرى حكــم دو دادگاه اخير كه به نفع 
ايران صادر شده بود، اآلن در چه وضعيتى است؟

** يك دادگاه قرار بود در اسفند ماه تشكيل شود كه 
متأسفانه برگزار نشد و ما همچنان منتظر برگزارى اين 
دادگاه هستيم زيرا آخرين جلســه خواهد بود. تاريخ 
دقيق دادگاه را نمى دانم به چه زمانى موكول شده، ولى 
تا پايان خردادماه بايد برگزار شود تا آخرين بخش از اين 

الواح نيز به كشور بازگردد.
- چندى پيش شما پيشنهاد ايجاد هتل هاى ارزان 
قيمت براى گردشگران به جاى اقامت در مدارس 
را داده بوديد و اينكه در صورت تصويب اين طرح 
هتل هاى سه ستاره ايجاد مى شود. آيا اقدامى در 

اين زمينه انجام شده است؟
** اين طرح با بخش خصوصى، وزارت كشور، وزارت 
مسكن و شهرســازى و منابع طبيعى در حال بررسى 
است و در حال مكان يابى هستيم تا بتوانيم در كشور 
يكسرى هتل هاى ارزان قيمت سه ستاره با مشاركت 
بخــش خصوصى و ســرمايه گذارى بخــش خارجى 

راه اندازى كنيم.
پيش بينى ما اين اســت كــه اين طــرح مى تواند، 
جايگزين استفاده از مدارسى شود كه اآلن در چرخه 
نوروز و تعطيالت تابســتانى در خدمت گردشگرى 

است.
اين هتل هاى سه ستاره شايد شبيه هتل هاى ايرانگردى 
و جهانگردى است كه در گذشته در كشور ساخته شده 
بود و اگر بتوانيم ســازو كار اجرايى و ســاخت آن ها را 
فراهم كنيم، جايگزين استفاده از مدارس خواهد شد و 
براى طبقه متوسط ما فرصت سفر را با استانداردهاى 

خوب فراهم مى كند.
 - طرح نجات بخشــى بناهاى قديمى در قالب 

صندوق احيا در چه وضعيتى است؟
** اين طرح بخوبى احياى بناهاى تاريخى را براى ما 
به پيش مى برد. هماهنگى هاى خوبــى در اين زمينه 
در همه ابعاد صورت گرفته اســت. در روزهاى آينده 
مسئوالن اين طرح ســفرى را به ايتاليا خواهند داشت 
تا از تجربه خوب كشــورهايى كه در اين زمينه موفق 

هستند، مثل ايتاليا و اسپانيا استفاده كنيم.
اين حيات بخشــى يكى از تكاليف ســازمان است كه 
صندوق احيا به نيابت از ســازمان انجام مى دهد و فكر 
مى كنم، حاصل اين ســفر هم بتواند، اقدام هاى خوبى 

باشد كه بزودى انجام مى شود.

آنچه مى خوانيد

رئيــس ســازمان گردشــگرى و 
ميــراث فرهنگــى در گفت و گــو با 
مــا بــه برخــى از پرســش ها در 
خصــوص تبديــل اين ســازمان به 
وزارتخانه، بازگشــت باقــى مانده 
الواح هخامنشــى، ايجــاد هتل هاى 
ارزان قيمــت براى گردشــگران و 
آخرين وضعيت طرح نجات بخشــى 
بناهــاى قديمى در قالــب صندوق 

احيا پاسخ گفته است.

رئيس اين سازمان در گفت و گو با قدس:

تبديل سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى به وزارتخانه عملى نيست

آنچه مى خوانيد
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فرهنگ

مهر: داوود امیریـــان 
در  داســــتان نویس 
مراســـم رونمایی از 
۳۰ عنوان کتاب دفاع 
مقدس عنــوان کرد: 
بزرگ تریــن لطف به 
دفاع مقدس را رهبر 
انقالب اسالمی  با پشــتیبانی خود انجام دادند و 
اگر این حمایت نبود، وضعیت این ادبیات امروز به 

شکل فعلی نبود. 
امیریان با انتقاد از انتشــار برخی کتاب های دفاع 
مقدســی، افزود: در سال های اخیر و به دنبال این 
حمایت، ناشران بسیاری رشد کرده و نویسندگان 
جوان زیادی نیز برای نوشتن تربیت شده اند.  البته 
هنوز برخی نهادها هستند که بودجه می گیرند و 
کتابی چاپ می کنند که فرماندهان شهید ما یک بار 

دیگر در آن ها نیز شهید می شوند! 

شهداراباردیگرشهیدمیکنند
ایرنا: کتــاب گویای 
شــمع«  نور  »زیــر 
شــامل دستچینی از 
داستان های هوشنگ 
مرادی کرمانــــی در 
نمایشگاه  ســی امین 
بین المللــی کتــاب 
تهران رونمایی می شــود. این کتاب گویا با صدای 
مهدی پاکدل ضبط شــده و آهنگســازی آن را 
مهدی زارع انجام داده اســت و روز سه شنبه 19 
اردیبهشت ماه در ســالن »اف2« ناشران عمومی 
 رونمایی می شــود.  فاطمه محمــدی مدیر این 
مؤسســه گفت: با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و 
احیای سنت قصه گویی شروع به کار کردیم و این 
اثر براساس مطالعه و بررسی حوزه مشابه در سایر 
کشورها و احساس خأل در این زمینه در بازار کشور 

انجام شد.

رونماییاز»زیرنورشمع«
ایبنا: دو نویســـنده  
ایرانــی و ایتالیایــی 
بین الملل  سـالن  در 
نمایشــگاه کتـــاب 
تهران، به بررسی نگاه 
نویسندگان به جوانان 

در ادبیات پرداختند.
 مهسا محب علی نویسنده  کتاب  »نگران نباش« در 
این نشست گفت: کتاب »نگران نباش« از این رو 
مورد استقبال جوانان قرار گرفته است که نویسنده 
در آن از زاویه  دید جوانان به رابطه بین جوان ها و 

نسل بزرگ ترها پرداخته است.   
وی گفت: اکنون نسل گذشته فکر می  کنند نسل 
جوان از آنجایی که به هیچ ایســمی  اعتقاد ندارد، 
ایده نیز ندارد، اما من فکر می  کنم پیروی نکردن 
از ایســم ها، خود یک ســبک زندگی و یک روش 

زندگی است.

پیروینکردنازایسمها
فرهنگ: حمیـدرضا 
نویسنـده،  شاه آبادی، 
پژوهشـــگر تاریخ و 
انتشارات  مدیرعامـل 
مدرسه، پرسشی را با 
ادب جویان هفتمیـن 
دوره آل جــــالل در 
میان گذاشت. وی پرسید: آیا داستان نویس شدن 
غریزی است یا اکتسابی و آموختنی؟ هردو نظریه 
طرفدارانی دارد؛ برخی معتقدند داستان نویســی، 
اســتعدادی ذاتی اســت و درمقابل، برخی بر این 
باورنــد که مانند فنون دیگــر، کامالًَ آموزش پذیر 
است. وی گفت: جواب من به این پرسش، چیزی 
بینابین اســت. فنون داستان نویســی را می توان 
آموخت و ملکه ذهن کرد، اما چیزهایی هست که 
نمی توان آموخت. مهم ترین آن ها، تجربه زیستن و 

نگاه عمیق خالق اثر به جهان اطراف خود است.  

تجربهزیستیآموختنینیست

کوتاه و خواندنی

تسنیم: صادق کرمیار نویسنده و فیلمســاز با بیان اینکه نویسنده اهل تنهایی 
خودش اســت،  گفت: اگر به او اجازه نوشــتن و کار و فعالیتی که مربوط به خود 
نویسنده و هنرمند است،  داده نشود، گوشه گیری می کند و در الک تنهایی خود 
فرو می رود. نویسنده که کف خیابان نمی نشیند، فریاد بزند، کار نویسنده این نیست 

که کف خیابان فریاد بزند، به همین دلیل نویسندگان سریع گوشه می گیرند.
وی با بیان اینکه ممیزی اصالً به دولت ارتباطی ندارد،  گفت: هر دولتی این سیاست 
را درجهت جناح خود تنظیم می کند. دولت هایی بوده اند که سعی کرده اند این فضا 
را باز کنند و دولت هایی هم سعی کرده اند این فضا را محدودتر کنند. در ابتدای این 
دولت نیز ما دیدیم که تالش شد تا فضایی باز شود و البته با مقاومت هایی روبه رو 
شد. البته در سوی دیگر قضیه، حمایت های دولت از نویسندگان و هنرمندان نیز 
وجود دارد که شکل پوپولیستی به خود گرفته است. درحالی که بهترین حمایت 
از هنرمند،  فراهم کردن فضای فعالیت و کار است،  نه اینکه دولت بخواهد صدقه 

به هنرمندان بدهد .

ادبیات

حمایت دولت ازنویسندگان 
پوپولیستی است

ایسنا: رئیس دانشــگاه تربیت مدرس در نشست شورای این دانشگاه بر ضرورت 
تعامل دانشــکده ها و گروه های مختلــف برای انجام فعالیت های بین رشــته ای 
تأکید کرد. محمدتقی احمدی با اشــاره به آغاز کار دانشکده علوم و فناوری های 
بین رشته ای یادآور شد: دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای با شروع فعالیت 

شورای علمی  آن، آغاز به کار کرد. 
وی افزود: این دانشــکده در زمینه رشته های بین رشته ای که کلید پیشرفت های 
علمی  دانشــگاه است، به عنوان نقطه تالقی میان دانشکده ها و گروه های مختلف 
می باشــد و شــورای علمی  آن از افراد شــاخص و تراز اول دانشگاه از رشته های 
مختلف تشکیل شده است و آماده پذیرش پروپوزال هایی است که بین دانشکده ها 
و گروه های مختلف به عنوان موضوعات بین رشته ای مطرح می شود و این امر سبب 
می شــود دانشــکده ها از حالت درونگرایی خارج شده و با رشته های دیگر ارتباط 
سازنده برقرار کنند و جرقه های نوآوری و حل مسائل جامعه که معموالً چندبُعدی 

است، در ذهن محققان شکل بگیرد.

دانشگاه

حل مسائل جامعه در گرو 
فعالیت های بین رشته ای 

گـــزارش خبری

همراه با همایش ملی 
»ادبیات کودک و نوجوان و معنویت« برگزار می شود

جشن روز فردوسی در رویداد مشهد 2017
 فرهنــگ/ زهره کهندل   دانشــگاه بین المللی امــام  رضا)ع( با 
همکاری مرکز مطالعات ادبّیات کودک دانشگاه شیراز، ششمین همایش 
دانشــگاهی ادبیات کودک و نوجوان را با عنوان همایش ملی »ادبیات 
کودک و نوجوان و معنویت« 18 و 19 اردیبهشت ماه در مشهد، پایتخت 

فرهنگی جهان اسالم برگزار می کند. 

بــه گزارش خبرنگار ما، مهدخت پورخالقی چتــرودی، دبیر علمی  این 
همایــش در جمع خبرنگاران گفت: این همایش در ادامه همایش های 
دانشگاهی برگزار شده در دانشگاه از سال های 89 تا 94 برگزار می شود 
و همراه با آن، چهارمین جشنوارۀ پایان نامه ها و رساله های برتر هم برگزار 
خواهد شــد. وی با اشــاره به همزمانی این رویداد علمی  و فرهنگی با 
انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم، اظهار داشت: از 
همۀ استادان، دانشــجویان تحصیالت تکمیلی و پژوهشگران قلمروی 
ادبیات کودک و نوجوان یا حوزه های وابســته به آن دعوت  می شود در 
این رویداد علمی  شــرکت کنند و به هم اندیشــی دربارۀ موضوعات و 
مسائل مربوط به ادبیات کودک ایران و جهان با محوریت ادبیات کودک 
و معنویت در زمینه های گوناگون دین، فلسفه، عرفان، هنر، فرهنگ عامه، 
اسطوره شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی، محیط زیست، رسانه، نظریه 

و نقد ادبی، جهانی شدن و ترویج و حفظ صلح و... بپردازند.  

 بررسی دستاوردهای نوین ادبیات کودک
پورخالقی ادامه داد: بررسی دستاوردهای نوین در حوزه ادبیات کودک، 
نشســت ادبیات دینی کودک و نوجوان، نشست تصویرگری در حوزه 
ادبیات کودک، سه کارگاه آموزشی بازنویسی و بازآفرینی، چگونگی تولید 
نشریه کودک و آشنایی با پایگاه های علوم ارتباطی، از دیگر برنامه هایی 

است که در حاشیه این همایش برگزار می شود.
وی به اجرای تئاتر و پرده خوانی در حاشــیه این همایش اشاره و بیان 
کرد: برگزاری شب شعر و نقد آثار ادبی با حضور مصطفی رحماندوست 
و بازدید از کتابخانه آســتان قدس رضوی و آرامگاه فردوســی، ازجمله 
برنامه های جانبی ششــمین همایش ملی دانشگاهی کودک و نوجوان 
و معنویت اســت.  او اهداف این همایش را چنین برشمرد: شناسایی با 
تحقیقات جدید و تشــویق و ترغیب پژوهشگران به گسترش و تعمیق 
تحقیقات علمی  در حوزۀ ادبیات کــودک و نوجوان و معنویت، تبادل 
تجربه ها و بازنگری راه هایی که تاکنون پیموده شــده و همفکری برای 
ادامۀ راه، گشــایش افق های تازه و روشــن در عرصۀ ادبّیات کودک و 
نوجوان و فراهم آوردن امکانات آموزشی و پژوهشی برای آفرینش خالق 
و رشــد استعدادها، بررسی راهکارهای ترغیب عامۀ مردم به این مقولۀ 
مهم و ارزشمند ادبی، فراهم آوردن بسترهای مناسب برای آشنا کردن 
جامعۀ دانش آموزی کشور و تشویق آنان به ادامۀ تحصیل در این رشته، 
تقویت، معرفی و نشان دادن ارزش های گرایش ادبّیات کودک و نوجوان 

و گشودن راه برای تأسیس دورۀ دکترای این رشته.

 برپایی جشن روز فردوسی
مســئول دبیرخانه پایتخت فرهنگی جهان اسالم نیز با بیان اینکه این 
همایش در چارچوب برنامه های رویداد مشــهد 2۰17 برگزار می شود، 

گفت: حوزه ادبیات کودک و نوجوان نیازمند توجه بسیار جدی است. 
محمدکاظــم دبیری افزود: ارتقای کمی  و کیفی و برگزاری کارگاه های 
آموزشی در حوزه کودک و نوجوان ازجمله برنامه هایی است که در سال 
جاری به صورت ویژه دنبال می شود. مدیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  مشهد 
از برپایی جشن روز فردوسی که به نام روز پاسداشت زبان و ادب فارسی 
در تقویم کشورمان ثبت شده، خبر داد و گفت: مجموعه برنامه هایی به 
این منظور تدوین شده و تعدادی از شخصیت های علمی  و دانشگاهی و 
چهره های بین المللی زبان و ادب فارسی نیز به این جشن دعوت شده اند.  
دبیری یادآور شد: چهار اتفاق فرهنگی همزمان با جشن روز فردوسی در 
25 اردیبهشت ماه در فضای فرهنگی مشهد کلید خواهد خورد که شامل 
شب شعر معاصر، جلســات ادبیات کودک و نوجوان، شب شعر آیینی 

»شبستان« و جلسات ادبیات داستانی می شود.

نمایشــگاه  محمدعلی میرزایی   فرهنگ/   
کتــاب تهران با ســه دهه فعالیت خــود، فراز و 
فرودهای بسیاری را به خود دیده است، از بزرگراه 
چمران در شمالی ترین نقطه شهر تهران تا مصلی 
که در میانه پایتخت واقع شده و حاال شهر آفتاب 
در منتهی الیه جنوب این شهر، همواره موردتوجه 
دوستداران کتاب بوده است. انگار برای کتابخوان 
فرقی نمی کند نمایشــگاه در کجا قــرار گرفته، 
عاشــقانه درپی آن می رود تا به یار مهربان خود 
برسد. غرفه انتشارات سوره مهر هم طبق هرسال 
غرفه ای بزرگ در نمایشگاه دارد که در این غرفه، 
نشست هایی تحت عنوان بررســی آثار و دیدار با 
مؤلف برگزار می شــود. در همین راستا در یکی از 
روزها مهمان اکبر صحرایی از نویسندگان برجسته 
کشــور بود که ما هم از این فرصت استفاده کرده 
و گفت وگویی با ایشان ترتیب دادیم که از نظرتان 

می گذرد:

 ابتدا درخصوص »حافظ هفت« که امسال 
چاپ ششم خود را می گذراند، به ما بگویید.

کتاب »حافظ هفت« درخصوص سفر مقام معظم 
رهبری به استان فارس در قالب رمان است. قباًل 
چندکار درخصوص ســفرنامه انجام شده بود، اما 
به شــکل مستند بود. وقتی ســفر حضرت آقا به 
شیراز مطرح شــد، این کار به بنده پیشنهاد شد 
و من قبول کردم، ولی یک شــرط گذاشتم و آن 
این بود که دیگر سفرنامه ننویسم و بیشتر در قالب 
داستان و رمان فعالیت کنم که خوشبختانه این 

شرط قبول شد.
کتاب از رهپویان وصال شــروع شــد و بعد از آن 
نزدیک به 1۰روز با حضرت آقا همراه شدیم و در 
این 2ســالی که گذشــت، بنده روی ایده آن کار 
کردم و به دو شــخصیت »جعفر« و »پانوسیان« 
روی آوردم کــه جعفر یک جانباز شــیمیایی و 
پانوسیان یک روشنفکر تقریباً مخالف بود و این  دو 
شخصیت اتفاقات را می بینند و در رابطه با آن نظر 
و پیشنهاد می دهند. به همین دلیل همین تقابل 
دیدگاه ها یادآوری به زندگی خود حضرت آقا شد 
و الحمداهلل این کتاب مورد استقبال قرار گرفت و 

برنده جایزه جالل آل احمد شــد و در حال حاضر 
هم به شش چاپ رسیده است. به اعتقاد بنده این 
کتاب، اولین اثری بود که در حوزه انقالب و تاریخ 
ادبیات معاصر براســاس ساختار یک رمان نوشته 
شد. یکی از دالیلی که این اثر، برنده جایزه جالل 
آل احمد شــد؛ فرم جدیدی بود که در این رمان 
شــکل گرفت و این اثر، یــک الگوی خوبی برای 
جوانانی شد که قصد نوشتن سفرنامه هایی با این 

محوریت را دارند.

 از دید شما به عنوان یک نویسنده، دلیل 
ما چندان  در کشور  اینکه سفرنامه نویسی 

مورد اقبال نیست، چیست؟
به نظر من به این دلیل اتفاق افتاده اســت که ما 
ادبیات را در حوزه ســفرنامه استفاده نمی کنیم. 
شما مثالً اگر کار بزرگ بیهقی را ببینید، مشاهده 

می کنید که چند قرن از آن کتاب می گذرد، ولی 
هنوز موردتوجه قرار می گیرد و تدریس می شود. 
من در »حافظ هفت« به این نتیجه رســیدم که 
وقتی مستندات را بیاورم و از ابزار داستانی استفاده 

کنم، قطعاً کتاب جذاب می شود و حتی به رمان 
و داستان نزدیک می شود، ولی متأسفانه دوستان 
نویســنده ما می  خواهند عین واقعیت مستند را 
بیان کنند. به نظر من اگر بتوانیم ابزار داســتانی 
را در خدمت مستند قرار دهیم، قطعاً کار جذاب 
می شود و نویسندگان بیشتری می توانند در این 

حوزه قلم بزنند.

 با توجه به این کــه این کتاب یک مقدار 
رنگ وبوی طنز هم به خود گرفته است، چرا 
به طنز دفاع مقدس یک مقدار کم توجهی 

می شود؟
متأسفانه در طنز دفاع مقدس کار کم شده است. 
شــاید نمونه بارزی که می توان اشاره کرد، کتاب 
»دارودســته دار علی« است که هفت جلد آن را 
نوشتم، ولی هنوز احســاس می کنم پایان ناپذیر 

اســت و امکان آن را دارد که تا بیست جلد ادامه 
پیدا کنــد. در حوزه فرهنگ دفاع مقدس یکی از 
منابع غنی آن طنز است، متأسفانه بسیار کم به آن 
اهمیت داده می شود و شاید به این علت سخت هم 
باشد، کما این که اگر کسی بخواهد کار طنزی در 
این رابطه انجام دهد، باید هم نثر و زبان کار خوب 

باشد و هم باید طنز گفت.

 در رابطه با کتاب »دارودسته دار علی« هم 
به ما توضیح می دهید؟

در کتاب »دارودســته دار علــی« ما با این قضیه 
برخــورد کردیم که این منبع طنز و نشــاطی را 
کــه در فضای جنــگ بوده، چطــور می توان به 
مخاطب تزریق کرد. ما شخصیت هایی مثل بهلول، 
مالنصرالدین و عبید زاکانی داریم. بنابراین به فکرم 
رســید که این منبع طنز را به یک شخصیت که 
بــرای خواننده ملموس باشــد منتقل کنیم. من 
»دارودسته دار علی« را براساس قصه بهلول نوشتم 
و آن فضــا را به جبهه ها منتقل کردم. بنابراین ما 
طنزهای دفــاع مقدس را تبدیل به شــخصیت 

»دارعلی« کردیم.

 برخی مخاطبان می گویند فضای داستانی 
نویسندگان شهرســتانی برایشان ملموس 
نیســت، چراکه آن ها بیش از حد در فضای 

محلی و بومی قرار دارند. نظر شما چیست؟
نه، این مسئله بستگی به هنر نویسنده دارد. آثاری 
مثل نوشته های سیمین دانشور داریم که در آن ها 
از فضا و زبان محلی اســتفاده شده است، ولی در 
عین حال ارتباط خود را با مخاطب برقرار می کند و 
اتفاقاً این ابزار مناسبی است و اگر کسی نمی تواند 
درست از این ابزار استفاده کند، این ایراد به نویسنده 
برمی گردد که باید عیب خود را در نوشتن برطرف 
کنــد و از نثر و زبان خوبی اســتفاده کند و وقتی 
بومی هم باشد، استقبال دوچندانی از آن می شود. 
نمونه آن همان گونه که گفتم، »سووشون« سیمین 
دانشور است که در همه زمان ها استقبال خوبی از 
آن شده است. اتفاقا نظر من این است که ما در این 

حوزه منابع و آثار کمی هم داریم.

با اکبر صحرایی، نویسنده کتاب پرفروش »حافظ هفت«

باید سفرنامه را با ادبیات داستانی گره بزنیم 

آنچه می خوانید

به اعتقاد صحرایــی، در طنز دفاع 
مقدس کم کاری شــده است، او 
می گوید کتاب طنز دفاع مقدسی 
»دارودســته دار علی« را پس از 
نگارش هفت جلد آن، جاداشــت 

که تا بیست جلد ادامه داد



وعده هایی که داده شد و  هرگز محقق نشد

دولت یازدهم رکورددار توقیف فیلم های پرحاشیه
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فارس: فصل پنــجم 
سریال پایتـــخت به 
کارگردانی ســیروس 
مقدم و تهیه کنندگی 
الهــام غفــوری، این 
منطقــه  در  هفتــه 
شــیرگاه اســـــتان 

مازندران مقابل دوربین می رود. ســریال پایتخت5 
به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام 
غفوری با مشــارکت ســازمان هنری اوج دوشنبه 
این هفته در منطقه شیرگاه استان مازندران مقابل 
دوربین می رود. پیش از این قرار بود این ســریال 
برای ماه رمضان 96 از شبکه یک سیما پخش شود، 
اما به دلیل طوالنی شدن زمان پیش تولید، سریال 
دیگری جایگزین آن در این ماه شــد. این احتمال 
می رود این سریال برای نوروز سال 97 از شبکه یک 

سیما پخش شود. 

»پایتخت5«کلیدمیخورد
حمیدرضا  فــارس: 
شــاه آبادی با اشاره به 
صحبـت های روحانی 
مبنی بــر تعطیلـــی 
ارکســتر ملـــــی و 
سمفونیـک در دولت 
کرد:  عنــوان  قبــل 

درباره ارکســتر سمفونیک چندین بار این ادعا را از 
زبان رئیس جمهور شــنیدیم که براساس مدارک و 
اسناد، خالف واقع است. حمیدرضا شاه آبادی گفت: 
بنده با اطمینان می گویم که ارکســتر سمفونیک 
نه تنها تعطیل نشد، بلکه فعالیت جدی و گسترده ای 
داشت، به گونه ای که اجراهای آن در سال های 90 و 
91 چندین برابر گذشته شد و برنامه هایی از پیش 
تعیین شده نیز داشــتیم. اینکه دولت قبل ارکستر 
ملی را تعطیل کرده بود و این دولت آن را احیا کرد، 

خالف واقع و روشن و واضح است.

ارکسترملیتعطیلنشدهبود
باشگاه خبـرنگاران 
جــوان: خردمندان 
از آخریـــن وضعیت 
جهــــت  فیلمــش 
آماده سازی برای اکران 

خبر داد.
محمدرضا خردمندان، 

کارگردان سینما درخصوص آخرین وضعیت فیلم 
سینمایی »بیست ویک روز بعد« جهت آماده سازی 
بــرای اکران گفت: هم اکنون درحال تکمیل بخش 
جلوه های ویژه این فیلم هستیم و به  لطف معینی 
تدوینگر فیلم، شش دقیقه نسبت به نسخه جشنواره 
کوتاه تر شــد تا مخاطــب در اکران با نســخه ای 

جمع و جورتر مواجه شود. 
وی افزود: احتماالً این فیلم در جشنواره فیلم کودک 
حضــور پیدا کند و اکران عمومــی آن پس از این 

جشنواره و در نیمه دوم تابستان خواهد بود.

»بیستویکروزبعد«درتابستان
خبرنگاران  باشگاه 
جوان: کارگردان فیلم 
»دریا و ماهی پرنده« 
به عدم اکران عمومی 
این فیلم در سینماها 

واکنش نشان داد.
غفـــارزاده  مهــرداد 

درخصوص عدم اکــران عمومی این فیلم در ایران 
پس از حضور موفق بین المللی و جشنواره کودک 
و نوجــوان همدان، بی توجهی به اکران این فیلم را 
مصداق نگاه انحصاری به فیلم ها دانســت و اظهار 
داشــت: من واقعاً توقع دارم که گروه هنر و تجربه 
اگر واقعاً به هنر و سینما اهمیت می دهد، این فیلم 
را  مورد توجه قرار دهد. این کارگردان سینما افزود: 
امروزه فیلمســازانی که سروصدای کمتری دارند و 
ارتباط چندانی با مسئوالن عرصه سیاست گذاری 

سینما ندارند، با بی توجهی مواجه می شوند.

سروصدانکنی،اکراننمیگیری

چهره - خبر

رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران: بیست و سومین 
»تولد ماه« به مناسبت زادروز استاد غالمرضا نامی با حضور جمعی از هنرمندان و 

عالقه مندان در موزه هنرهای دینی امام علی)ع( برگزار می شود.
اســتاد غالمرضا نامی در سال 1۳۲۴ در قم متولد شد. او عکاسی و فیلم برداری را 
در مدرسه ســینمایی جونتوی رم آموخت و از آکادمی هنرهای زیبای این شهر 
فارغ التحصیل شد. غالمرضا نامی فعالیت حرفه ای خود را از سال 1۳6۳ آغاز کرد 
و طراحی صحنه و لباس فیلم های پادزهر، امید، چون ابر در بهاران و بي بي چلچله 
و طراحــی صحنه  فیلم های از صمیم قلب و خانه دوســت کجاســت؟ ازجمله 
فعالیت های سینمایی این هنرمند است.  بیست وسومین »تولد ماه« به مناسبت 
زادروز این استاد هنرهای تجسمی با حضور جمعی از هنرمندان و عالقه مندان در 
موزه هنرهای دینی امام علی)ع( برگزار می شود و عالقه مندان برای حضور در این 
مراسم می توانند ساعت 17:۳0 روز یکشنبه 17 اردیبهشت به موزه هنرهای دینی 

امام علی)ع( واقع در خیابان ولی عصر، خیابان اسفندیار مراجعه کنند.

تجسمی

جشن ۷۱ سالگی 
غالمرضا نامی

ایلنا: وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی درباره آینده جشنواره  فیلم فجر گفت: ما در 
جشــنواره فیلم فجر هم اعالم کردیم که درحال بازنگری برای تغییر در ساختار 
جشنواره ها، ازجمله جشنواره فیلم فجر و بخش بین الملل این جشنواره هستیم 
و حتماً نیز این اتفاق خواهد افتاد. وی همچنین درباره سرنوشت سند چشم انداز 
موسیقی و اینکه آیا تا پایان دولت یازدهم نهایی می شود یا خیر، گفت: برای همه 

حوزه ها درحال برنامه ریزی هستیم. 
پیش نویس این سند تهیه شده و قصد داریم همزمان با برنامه ششم توسعه، برنامه 
اســتراتژیک راهبردی را پیش ببریم. می خواهیم با یک رویکرد 5 تا 10 ســاله، 
مجموعه فعالیت های راهبردی موسیقی را پیش ببریم. صالحی امیری در پاسخ به 
سؤال دیگری مبنی بر این که برخی از رسانه ها از محل بودجه های دولتی و عمومی 
برای یک کاندیدای خاص تبلیغ می کنند، گفت: در این رابطه معاونت مطبوعاتی 
یک بخش نامه صادر کرده که براســاس آن چنین اقداماتی ممنوع است و با آن ها 

برخورد خواهد شد.

سینما

ساختار جشنواره فیلم 
فجر را عوض می کنیم

پرده شیشه ای

با همکاری نیروی هوایی و صداوسیما
»پرواز در ارتفاع صفر« شهریور اوج می گیرد

 هنر/ تکتم بهاردوست  شبکه یک سیما با همکاری نیروی هوایی 
جمهوری اسالمی  ایران، مینی سریالی هفت قسمتی را برای پخش در ایام 
هفته دفاع مقدس تهیه و تدارک دیده است. قصه مجموعه »پرواز در ارتفاع 
صفر« به تهیه کنندگی محمد نشاط، نویسندگی احمد مرادپور و کارگردانی 
حسن برزیده، در سال های59 و 60 مي گذرد و زندگی یک خلبان نیروی 
هوایی را که بین وظیفه و خانواده اش مانده اســت، روایت می کند. محمد 
نشاط تهیه کننده سینماست و مجموعه »پرواز در ارتفاع صفر« اولین تجربه 
تلویزیونی او محسوب می شــود. وی درخصوص مراحل تولید این سریال 
گفت: مراحل پیش تولید این سریال از مهرماه سال گذشته شروع شد و بعد 
از طی مراحل اولیه، در آذر ســال 9۴ فیلم برداری کار آغاز گردید و تقریباً 
یک ماه اســت که کار به اتمام رسیده است. البته ناگفته نماند که هنوز دو 
روز در پایگاه نیروی هوایی اصفهان فیلم برداری خواهیم داشت که آن هم 
به زودی به اتمام خواهد رسید و کار به صورت همزمان مراحل فنی را طی 
خواهد کرد. وی گفت: سال ها بود که به دنبال ساخت چنین کاری بودم تا 
باالخره میسر شد که این مجموعه تلویزیونی ساخته شود. فیلم نامه اولیه 
توسط مرادپور در یازده قسمت نوشته شده، ولی درنهایت تصمیم بر این 
شد که در هفت قسمت ۴5 دقیقه ای تهیه و ارائه شود. برای این کار آقای 
برزیده فیلم نامه را بازنویسی کرد و طبیعتاً در این میان متن تغییراتی کرده 
که شــاهد خواهید بود. به دلیل حساسیت باالیی که در نگارش دیالوگ ها 
وجود داشت، ما تمام مدت از حضور امیر خلیلی، مشاور نیروی هوایی در 
این سریال بهره برده ایم. نشاط در ادامه درخصوص شرایط قبلی ساخت این 
سریال افزود: پیش از این قرار بود سامان سالور یا بهرام بهرامیان این سریال 
را کارگردانی کنند که به دالیلی این اتفاق نیفتاد، تا اینکه تصمیم بر این 
شد که محمدحسین مهدویان که سابقه خوبی از او سراغ داریم »پرواز در 
ارتفاع صفر« را بسازد، ولی متأسفانه به خاطر تغییر مدیریتی، این فرصت هم 
از ما گرفته شد و درنهایت کار به حسن برزیده سپرده شد. وی درخصوص 
ســپردن کار به برزیده گفت: برزیده یکی از کارگردان های فعال در زمینه 
ســاخت آثار دفاع مقدس است و سال هاست که در این خصوص فعالیت 
کرده و توانایی باالیی در ساخت این گونه آثار دارد و می شود با خیال راحت 
کار را به او سپرد و شاهد یک اثر جذاب بود. شاهرخ استخری، سوگل خلیق، 
بیژن امکانیان، عمار تفتی، محمد عمرانی، حدیث تهرانی، مجید جعفری 

و.... بازیگرانی هستند که در »پرواز در ارتفاع صفر« حضور دارند.

 هنر/ صباکریمی  متوسل شدن نامزدهای 
انتخابات به هنرمندان از اتفاقات همیشــگی 
ســال های اخیر در دوران مختلف انتخابات 
است. نامزدها معموالً یکی از بهترین راه های 
افزایش آرای خود را، دادن وعده های فرهنگی 
به جامعه هنری به خصوص اهالی ســینما و 
سینمادوستان می دانند. رئیس جمهور فعلی 
نیز زمانی که قصد حضور در انتخابات گذشته 
را داشت، وعده هایی به جامعه هنری داد که 
عدم تحقق آن  ها امروز به چالشــی برای وی 
بدل شده اســت. یکی از مهم ترین وعده ها، 
رفع مشکالت فیلم های توقیفی بود که نه تنها 
منجر بــه رفع توقیف فیلم هــای دوره قبل 
نشــد، بلکه حتی خود ایــن دولت رکورددار 
توقیف اکران چندین فیلم شــد و بسیاری از 
سینماگران را از نحوه عملکرد خود ناامید و 

متعجب کرد.

 فیلم هایی که مشکل ساز شدند
شــاید بتوان اولین و جدی ترین مشکلی که 
برســر راه وزارت ارشــاد دولت یازدهم قرار 
گرفت، بحث اکران »عصبانی نیستم« ساخته 
رضا درمیشیان محصول سال 1۳9۲ دانست؛ 
فیلمی  که برای نخستین بار در سی و دومین 
جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و حتی 
در 6 رشــته نامزد دریافت ســیمرغ بلورین 
شد، اما به دلیل موضوع حساسیت برانگیزش، 
با وجود ثبت قرارداد اکران در شــهریور 9۳ 
در گروه ســینما آفریقا، هرگز اکران نشد و 
اولین بار به ســینماگران نشــان داد که این 
دولت نمی تواند خود از صدور مجوزهای اکران 
حاشیه ســازش دفاع کند. درحقیقت توقیف 
فیلم پس از صدور مجوز اکران، اتفاق جدیدی 
در سینمای ایران بود که تنها دولت یازدهم 
توانست آن را عملی کند! اما این پایان ماجرا 
نبود؛ چراکه »رســتاخیز« ساخته احمدرضا 
درویش دیگر فیلمی  بود که علی رغم داشتن 
موضوعی تاریخی ـ مذهبی و با اینکه در 11 
بخش نامزد دریافت ســیمرغ بلورین بود و 

درنهایت در ۸ بخش ازجمله بهترین فیلم و 
بهترین کارگردانی برنده سیمرغ بلورین شد، 
در اکران دچار مشــکالت عدیده ای گردید. 
این فیلم ۲۴ تیرماه 9۴ با مجوز قانونی وزارت 
ارشاد به اکران عمومی  درآمد، اما ساعاتی پس 
از آن از پرده پایین کشــیده شــد. این فیلم 
اگرچه در دولت یازدهم ساخته نشد، اما پروانه 

نمایش خود را در این دوره دریافت کرد و تا 
همین امروز هم رایزنی های بسیاری پیرامون 
اصالحیه ها و درنهایت امکان اکران این فیلم 
ازسوی مراجع ذی ربط و مالکان فیلم صورت 
گرفته که به نظر می آیــد هیچ کدام از آن ها، 

ثمره مثبت و درخوری در پی نداشته است. 
»مادر قلب اتمی« ســاخته علی احمدزاده، 
محصول ســال 9۲ اســت و علی رغم اعمال 
نامعلومی   اصالحیه ها، همچنان سرنوشــت 
دارد و هنــوز موفق به دریافت پروانه نمایش 

نشده است.

 حاشیه  هایی که دولت به آن ها دامن زد
»خانه پدری« ســاخته کیانــوش عیاری در 
دولت دهم ســاخته شــد و پس از سه سال 
توقیف سرانجام در سی ودومین جشنواره فجر 
اکران شد و بســیاری منتظر اکران عمومی 
 آن بودند، اما به دلیل حواشی و خشونت های 
موجود، تنها یک روز پس از اکران عمومی  با 
مجوز دولت یازدهــم توقیف و از پرده پایین 

کشیده شد.
»خانه دختر« ساخته شــهرام شاه حسینی 
محصول سال 9۳ اســت و در سی وسومین 

جشــنواره فجر به نمایش درآمد، اما به دلیل 
موضوع هنجارشکنانه ای که داشت، هیچ گاه 
مجــوز اکران دریافــت نکــرد و توقیف آن 

همچنان ادامه دار است.
»ارادتمنــد؛ نازنیــن، بهــاره، تینا« شــاید 
پرحاشیه ترین فیلم حاضر در این دولت باشد 
کــه علی رغم موضوع آن، برخــی اکرانش را 
غیرممکن دانستند و پروانه نمایش دریافت 
نکرد، اما بازهم این ســؤال مطرح می شــود 
که اساساً فیلم نامه همین فیلم چگونه مجوز 
و پروانه ساخت دریافت کرده است که امروز 
این چنین از اکــران آن در جشــنواره فجر 
هم جلوگیری می شــود، چه برسد به اکران 
عمومی! »کاناپه« ســاخته عیاری هم که در 
جشنواره سال گذشته حتی از اکران در فجر 

هم بازماند، همچنان در توقیف است.
»آشغال های دوست داشتنی« ساخته محسن 
امیریوســفی محصول ســال 91 است که از 
دولت یازدهــم موفق به دریافت مجوز اکران 
نشــد و حتی نتوانســت پروانه نمایش برای 
سی ودومین جشــنواره فیلم فجر را دریافت 
کند و ازســوی دبیــر جشــنواره، به عنوان 
»معضــل« یاد شــد، که واکنش بســیاری 
سینماگران و کارگردان و بازیگران این فیلم 

را به همراه داشت.

 مورد شگفت آور توقیف بعد از اکران!
شــاید در این میان فیلم »50 کیلو آلبالو« 
از مهلکــه جان ســالم به در برد کــه دقیقاً 
در روزهــای پایانی اکــران، صدای خیلی از 
مخالفــان را درآورد و زمانی کــه دیگر کار از 
کار گذشــته بود و مدت اکرانش را پشت سر 
گذاشته بود، وزارت ارشاد از اکران آن در تور 
اکران فیلم هایی که تابستان سال گذشته در 
سراســر ایران اجرا شده بود، جلوگیری کرد 
و فیلم از حضور در شــبکه نمایش خانگی 
بازماند؛ یعنی بعــد از اکران عمومی فیلم و 
بلند شدن ســروصداها، ضمن این که نباید 
از یــاد برد که از دوره دولت دهم، فیلم هایی 

همچون »خرس«، »گزارش یک جشــن«، 
»فرزنــد صبــح«، »پریناز«، »صدســال به 
این ســال ها« و... همچنان دچار سرنوشت 

نامعلومی  هستند.
امــا درنهایت نکته جالب اینجاســت که با 
نزدیک شدن به موعد انتخابات، محمدمهدی 
حیدریان، رئیس ســازمان سینمایی موضع 
نسبتاً مالیم تری نسبت به فیلم های توقیفی 
گرفته و از بررسی مجدد آن ها خبر داده است. 
وی در گفت وگو با ایســنا بــه این موضوع 
اشاره کرده که برای آن سه چهار فیلمی  که 
درباره آن ها بحث وجود دارد، در چهارپنج ماه 
باقی مانده از دولت یازدهم، بررســی دیگری 
انجــام خواهیم داد و بایــد از این تب وتابی 
که ممکن اســت ما را به سمت یک تصمیم 
غیرحرفــه ای و غیرکارشناســی هل دهد، 

بگذریم. 
وی گفته است اگر فیلمی  برای نمایش دادن 
مشکل دارد، هزینه اصالح و اکران آن کمتر 
از هزینه روانی و بایگانی کردن آن در سینما 
و نیز پرداختن و نپرداختن نقدی به آن است. 
اما موضوع اینجاست که آیا واقعاً در این بازه 
زمانی کوتاه، با فرض بررسی مجدد این آثار، 
امکان اکران شــتاب زده آن ها وجود خواهد 
داشــت یا خیر؟ این درحالی است که حتی 
برخی فیلم های آماده اکران تابستان هم در 
نوبت خود قرار داده شــده اند و این وعده هم 
بیشتر چیزی شــبیه یک شوی تشریفاتی 
درراستای حائزاهمیت بودن موضوع ازسوی 

مسئوالن فرهنگی است. 
این درحالی است که وزیر ارشاد در گفت وگو 
با ایلنا درباره فیلم های توقیفی گفته اســت 
هیچ تغییری در سیاست های مرتبط با مجوز 
و اکران فیلم های سینمایی ایجاد نشده است. 
دولت سیاست های شفاف)!( خود را که طی 
این چهارسال درپی آن بوده، همچون گذشته 
دنبال می کند و قرار نیست هیچ تغییری در 
سیاســت های تولید و اکران فیلم ها حاصل 

شود.

هــنر

آنچه می خوانید

توقیف فیلم پس از صدور مجوز 
اکران، اتفاق جدیدی در سینمای 
ایران بود که تنها دولت یازدهم 

توانست آن را عملی کند!

قاب عکس

نمایشگاه نقاشی های کوچک در مشهد
عکس: محمدعلی رضایی
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خط شهرستان ها

صاعقه بالى جان مردان و زنان ايرانى شد
خط قرمز: بخشدار ديشموك كهگيلويه و بويراحمد گفت كه بر اثر رعد و برق 
شديد دختر 20 ساله ديشموكى در شهرستان كهگيلويه در اين استان جان 

خود را از دست داد.
همچنيــن فرمانده انتظامى خميــن گفت: جوان 22 ســاله اهل اين 
شهرســتان عصر روز جمعه بر اثر برخورد رعد و برق در دم جان باخت. 
سرهنگ محمد على گودرزى افزود: رعد و برق به 2 جوانى كه در حال 
چراى گوسفندان خود در بيابان هاى اطراف روستاى لكان اين شهرستان 

بودند برخورد كرد.
درهمين حال فرمانده انتظامى شهرســتان داورزن گفت: ساعت 19/30 روز 
جمعه در پى تماس با مركز فوريت هاى پليسى 110 و گزارش يك فقره مرگ 
مشكوك در اطراف روستاى صد خرو بالفاصله تيمى از مأموران به همراه عوامل 

امدادى به محل اعزام شدند.
 در بررسى هاى اوليه مشــخص شد مردى 48 ساله به نام غالمرضا هنگام 
چراى گوسفندان در ارتفاعات روستا بر اثر برخورد صاعقه جان باخته است. 
همچنين خبر رســيد رعد و برق و صاعقه در منطقه اى از بخش سلفچگان 
قم باعث فوت 2 خانم و مصدوميت 10 نفر شــد كه حال يكى از مصدومان 

وخيم است. 
يكى از زنان در همان محل فوت كرد و يك نفر از مصدومان منتقل شــده در 

درمانگاه سلفچگان فوت كرد.

3پليس در سراوان كشته شدند 
خط قرمز: تصــادف يك پژو با 
كمپرســى ســوختى در محور 
خاش محدوده فرعى ســراوان 
كيلومتر 9 چهار كشــته و يك 

مجروح داشت. 
سرهنگ كشــواد بهروزى زاده، 
رئيس پليس راه شمال استان 
سيستان و بلوچستان در تشريح 

اين خبر گفت: با اعالم مركز فوريت هاى پليسى 110 مبنى 
بر وقوع يك فقره تصادف فوتى در ســاعت13/40 برخورد پژو405 با كاميون 
كمپرســى سوختى 4 كشته كه سه نفر آن ها از پرسنل انتظامى بودند و يك 

مجروح برجاى گذاشت.
بهروزى زاده افزود: علت تصادف از ســوى مأمــوران پليس راه تجاوز به چپ 

سوارى پژو 405 تشخيص داده شده است.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

حكم اعدام دو ستاره فوتبال 
آمريكايى صادر شد

 ركنا: دو ستاره فوتبال تيم دانشگاهى تگزاس به اتهام 
قتل يك مرد 29 ســاله محاكمه مى شوند و به احتمال 

زياد به اعدام محكوم خواهند شد. 
به گزارش گروه ترجمه ركنا، «دونترل داك»، 20 ساله 
و «برودريك راس»، 18 ســاله كه در پى يك ســرقت 
نافرجام «كريس ديون راسل» 29 ساله را با شليك گلوله 
به قتل رساندند، دادگاهى مى شوند. متهمان كه هر دو 
از ســتارگان تيم دانشگاهى فورت ورث، تگزاس بشمار 
مى آيند قصد داشــتند از مقتول مارى جوانا به سرقت 
ببرند كه بدنبال تالش ناموفق دســت به قتل زدند. در 
طول تحقيقات پليس نفر ســومى به نام رايان مك بث 
نيز بازداشت شده و تحت بازجويى قرار دارد. راسل بعد از 
شليك در آپارتمانش به بيمارستان انتقال داده شد، اما در 
عرض يك ساعت بر اثر شدت جراحت وارده به كام مرگ 
فرو رفت. متهمان براى تيم دانشگاه «مك مرى» بازى 
مى كنند. روز حادثه دو مرد جوان به آپارتمان مقتول به 

قصد سرقت رفته بودند كه اين حادثه تلخ رقم خورد. 

فرجام زن ديوانه اى كه
 7 فرزندش را كشت 

زن  قرمز:  خط 
كه  اســتراليايى 
دو ســال قبــل 
جنايتــى  در 
فرزند  هولناك 7 
از  يكى  و  خــود 
خواهر زاده هايش 
كشته  چاقو  با  را 

بــود، پس از دو ســال تحقيق و بررســى، بيمار روانى 
تشخيص داده شده و تحت درمان قرار گرفت.  «رائينا آنا 
تايدى» دو سال قبل 4 پسر و 3 دختر 2 تا 14 ساله اش 
و همچنين خواهر زاده نوجوانش را كشــته بود. پليس 
درحالى پيكرنيمه جان اين زن را كناراجساد فرزندانش 
پيدا كرده بود كه خود را نيز با ضربات متعدد چاقو هدف 
قرارداده بود. اوبالفاصله به بيمارستان منتقل شد ونجات 
يافت. با توجه به اينكه عامل جنايت پس از دستگيرى 
اظهارات عجيبى داشت دادگاه دستور معاينات روانى اش 
را صادر كرد. تحقيقات ميدانى در زمان جنايت نشــان 
مى داد اين زن چند ماه پيش از جنايت از مشكالت شديد 
روانى رنج مى برده و حتى چندين بار به همسايه هايش 

گفته بود شياطين در خانه اش رفت وآمد دارند.
رأى دادگاه جنايــى براى توقف محاكمه اين زن زمانى 
صادر شــد كه دادگاه سالمت ايالت كوئينزلند استراليا 
اعالم كرد متهم 40 ســاله در زمان وقوع اين جنايت به 
اسكيزوفرنى مبتال بوده و در لحظه قتل قادر به تشخيص 

شرايط نبوده است. 

خط بين الملل

زن   
كه  اســتراليايى 
دو ســال قبــل 
جنايتــى  در 
فرزند   
از  يكى  و  خــود 
خواهر زاده هايش 
كشته  چاقو  با  را 

خط قرمز: رئيس پايگاه دوم پليس آگاهى تهران بزرگ از 
دستگيرى جوان المكانى كه با شيك پوشى به استخدام 
يك آژانس امالك درآمده و اقدام به سرقت از منزل يكى از 

مشتريان بنگاه كرده بود، خبر داد.
26 فروردين ماه امســال وقوع يك فقره سرقت منزل در 
بلوار فردوس به كالنترى 133 شــهرزيبا اعالم شد كه با 
حضور مأموران در محل و انجام بررسى هاى اوليه مشخص 
شد كه ســارق پس از بيهوش كردن صاحبخانه اقدام به 
سرقت بخش اعظمى از اموال منزل شامل تلويزيون، لپ 
تاپ، طالجات، البسه، 20 ميليون تومان وجه نقد و... كرده 

است.
با تشــكيل پرونده مقدماتى با موضوع ســرقت منزل به 
شيوه بيهوشــى و به دستور بازپرس شعبه دهم دادسراى 
ناحيه 5 تهران، پرونده براى رسيدگى در اختيار پايگاه دوم 
پليــس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت و خانم صاحبخانه 
پس از حضور در پايــگاه دوم پليس آگاهى در اظهاراتش 
به كارآگاهان گفت: از مدتى پيش تصميم به فروش خانه 
خــود گرفتم و به همين علت به يك بنگاه امالك رفتم و 
اطالعات مربوط به فروش خانه را در اختيار مدير بنگاه قرار 
دادم. پس از آن جوانى به نام ميثم كه كت و شلوار و كراوات 
داشت به عنوان شاگرد بنگاه امالك و در چندين نوبت براى 
كارشناسى و بازديد منزل به خانه من آمد اما خانه همچنان 
به فروش نمى رفت تا اينكه در تاريخ 25 فروردين ماه ميثم 
دوباره به خانه من آمد و مدعى شد كه با يك خريدار براى 

بازديد نهايى خانه قرار گذاشته است.

مدتى از حضور ميثم در خانه گذشت اما خبرى از خريدار 
نشد تا اينكه به پيشنهاد ميثم، او شخصا اقدام به سفارش 
غذا از رســتوران كرد و در حــال خوردن غذا بوديم كه به 
محض خوردن چند قاشق اول، بيهوش شده و ديگر متوجه 
هيچ چيز نشدم، حوالى ساعت 24 به هوش آمدم و متوجه 
شدم كه قســمت قابل توجهى از اموال خانه از جمله 20 
ميليون تومان وجه نقد داخل منزل و... سرقت شده است.

كارآگاهان با مراجعه به بنگاه امالك و در بررســى تصاوير 
مدارك و اطالعات ارائه شده از سوى ميثم. م متولد 1366 
متوجه شدند كه تمامى آدرس هاى ارائه شده از سوى وى 
به بنگاه واهى اســت. همچنين بنا بر تحقيقات، ميثم در 
طول مدت تردد خود در بنگاه هميشــه از كت و شــلوار، 
كراوات و يك كيف دســتى از نوع سامســونت استفاده 

مى كرده و به همكاران خود و ديگر كسبه گفته كه داراى 
مدارك كارشناسى در رشته مهندسى است.

در شــرايطى كه هيچگونه آدرس و نشانى از ميثم وجود 
نداشــت، كارآگاهــان با انجام اقدامات پليســى موفق به 
شناسايى مخفيگاه وى شده و در تحقيقات پليسى مشخص 
شد كه ميثم در شهر تهران بال مكان است و شب ها صرفا 
براى استراحت به يك گرمخانه در محدوده ميدان انقالب 

مراجعه مى كند.
با شناسايى دقيق گرمخانه، اين محل تحت مراقبت هاى 
پليسى قرار گرفت تا سرانجام در تاريخ يازدهم ارديبهشت 
ماه، ميثم دستگير و در بازرسى از كيف دستى اش مقاديرى 
از اموال مالباخته از جمله قسمتى از وجوه نقد، لپ تاپ و... 
كشف شد و پس از آن هم بخش ديگرى از اموال مسروقه 

در يك چمدان واقع در گرم خانه كشف شد.
ميثــم. م پس از انتقال به پايــگاه دوم آگاهى، صراحتا به 
سرقت از منزل مالباخته و فروش قسمتى از اموال مسروقه 
از قبيــل طالجــات، تلويزيون و... نيز اعتــراف كرد كه با 
راهنمايى وى، محل فروش طالجات و... شناسايى و مابقى 

اموال مسروقه نيز كشف شد.
سرهنگ كارآگاه سعداهللا گزافى، رئيس پايگاه دوم پليس 
آگاهى تهران بزرگ، با اعالم اين خبر گفت: با اعتراف صريح 
متهم به سرقت به شــيوه بيهوشى و كشف قسمت قابل 
توجهى از اموال مســروقه، متهم در اختيار مرجع قضايى 
قرار گرفت و با قرار صادره از ســوى بازپرس پرونده روانه 

زندان شد.

جزئيات دستگيرى مشاور امالك شيك پوش در گرمخانه

خط قرمز: يك واحد مجتمع پتروشيمى 
«رجــال» در منطقــه ويــژه اقتصادى 
پتروشــيمى بندر ماهشــهر در جنوب 
خوزســتان ظهر ديروز دچار آتش سوزى 
شد. اين حادثه در واحد TA پتروشيمى 
رجــال رخ داده و بر اثر اين آتش ســوزى 
تاكنون 9 نفر دچار ســوختگى سطحى 
شده كه به مراكز درمانى منتقل شده اند. 

بنابر اخبار رسيده، مصدومان اين حادثه 
بيشــتر از آتش نشانانى هســتند كه در 
دقايق اوليه با حريــق درگير بودند. اين 
آتش ســوزى كنترل شده و هيچ خطرى 
واحدهاى پتروشــيمى رجــال را تهديد 

نمى كند. 
در عين حال به گفته مدير روابط عمومى 
پتروشيمى رجال بندر ماهشهر، براى اين 

پتروشيمى حادثه آتش سوزى رخ نداده و 
تنها يكى از مخــازن كمكى دچار حادثه 

شده است. 
فرجــى با بيــان اينكه اين اتفــاق براى 
مخزن كاتاليزه كمكى كه در خود سايت 
وجود دارد، رخ داده اســت، در مورد علت 
احتمالى اين حادثه گفــت: قطعاً دليل 

اصلى حادثه را بررسى مى كنيم. 
اما چنين اتفاقى براى اين مخازن تنها در 
صورتى رخ مى دهد كه تركيبى از آب و 
هوا، به مواد داخل مخزن برسد و احتماالً 
يك نشتى در مخزن باعث اين اتفاق شده 

است.
اين درحالى است كه تيرماه سال گذشته 
نيز پتروشــيمى بوعلى ماهشــهر دچار 

حريق و آتش سوزى گسترده شد.

خط قرمز: خودروى حامل فرماندار مالير 
پس از توقف توسط مأمور پليس راه بعلت 
سرعت غيرمجاز، با كوبيدن به مأمور ناجا 

از محل گريخت. 
رضا عزيزى رئيس پليس  راه استان همدان 
در رابطه با برخورد ناشايســت بخشــدار 
جوكار با مأمور وظيفه شــناس به خاطر 
اعمال قانون خودروى آن ها اظهار كرد: اين 
برخورد نادرست از سوى بخشدار جوكار 
صورت گرفت اما فرماندار مالير نيز در آن 

خودرو حضور داشت.
 پرونده برخورد ناشايست بخشدار جوكار 
با مأمور راهنمايى و رانندگى حين انجام  
وظيفه به دادســراى همدان ارسال  شده 

است.
همچنين ســردار تقى مهــرى رئيس 

پليس راهور ناجا گفت بــراى فرماندار 
مالير و بخشــدار جوكار در فرماندهى 
انتظامى استان همدان پرونده تشكيل 

شده است.
چنــد روز پيــش خــودروى حامــل 
«عبدالعظيم رضايــى» فرماندار مالير 
با رانندگى «فرهاد جهانيان» بخشــدار 
جوكار به علت سرعت غير مجاز توسط 
مأمور راهور متوقف مى شود اما اين اقدام 
قانونى مأمور وظيفه شــناس با اعتراض 
بخشدار مواجه مى شود به طورى كه با 
مأمور برخــورد مى كند، با خودرو به او 
مى زنــد او را به كنارى پرت مى كند و 
مى رود! بعد هم به مأمور گفته مى شود: 
«قوانين براى عوام الناس است نه رجل 

سياسى!»

9 نفر در آتش سوزى پتروشيمى رجال سوختند زير گرفتن مأمور پليس راه توسط آقاى بخشدار



خط خبر

قاچاقچى ترامادول در فرودگاه مشهد 
به دام افتاد

خط قرمز: مأموران پليس فرودگاه مشــهد در بازرســى وســايل يك مسافر 
پروازهاى خارجى 395 عدد قرص ترامادول كشف كردند. گزارش خبرنگار ما به 
نقل از رئيس پليس فرودگاههاى خراسان رضوى حاكى است، ساعت يك و 45 
دقيقه بامداد جمعه تيم هاى كنترلى پليس در سالن پروازهاى خارجى فرودگاه 
بين المللى شــهيد هاشمى نژاد مشهد، در حال انجام وظيفه به حركات و رفتار 
مردى جوان مظنون شدند. سرهنگ محمود جلوس جمشيدى گفت: مأموران 
ســپس با انتقال اين مرد جوان به داخل ايستگاه پليس، در بازرسى از چمدان 
همراه وى 395 عدد قرص ترامــادول 100 ميلى گرمى كه به طرز ماهرانه اى 
داخل آن جاساز شده بود، به دست آوردند. وى با بيان اينكه اين متهم سپس 
در اختيار مقام هاى قضايى قرار گرفت، اضافه كرد: پليس فرودگاه هاى خراسان 
رضوى با بهره گيرى از تجهيزات كنترلى پيشرفته و مراقبت هاى ويژه و تخصص، 

با عامالن قاچاق موادمخدر و كاال به شدت برخورد مى كند.
*كشف محموله ترياك در البالى بار هندوانه

در همين حال گزارش ديگرى به نقل از فرمانده انتظامى خراسان رضوى حاكى 
است، مأموران پليس مبارزه با موادمخدر استان در بازرسى از يك كاميون حامل 
بار هندوانه 110 كيلوگرم ترياك كشــف كردند. ســردار بهمن اميرى مقدم در 
تشريح اين خبر گفت: با كسب خبرى مبنى بر جابجايى محموله موادافيونى در 
پوشش بار هندوانه از استان كرمان به شهر بجنورد از طريق محورهاى مواصالتى 
خراسان رضوى، تيمى از مركز عمليات پليس مبارزه با موادمخدر استان وارد عمل 
شــد. وى بيان كرد: جان بر كفان پليس مبارزه با موادمخدر استان با ردزنى هاى 
گسترده شب شنبه كاميون حامل مواد را در محدوده رباط سفيد شناسايى كردند 
و پس از انتقال خودرو به مقر انتظامى، در بازرســى از آن مقدار 110 كيلوگرم 
ترياك كه به طرز ماهرانه اى در بدنه خودرو جاســازى شده بود را كشف كردند. 
فرمانده انتظامى خراسان رضوى خاطرنشان كرد: كاميون حامل ترياك توقيف و 

راننده آن پس از تشكيل پرونده براى سير مراحل قانونى روانه دادسرا شد.

يك كشته و 13 مصدوم در واژگونى 
مينى بوس مشهد

امداد  ســخنگوى ســازمان  خط قرمز: 
و نجــات گفــت: بــر اثــر واژگونى يك 
دســتگاه مينى بوس در محور مشهد به 
تربت حيدريه، يك نفر جان خود را از دست 
داد و 13 نفر مصدوم شدند. سيدمصطفى 
مرتضوى، در ارتباط با واژگونى مينى بوس 

در مشهد، اظهار داشت: اين حادثه ساعت 7:35 صبح شنبه در كيلومتر 5 محور مشهد 
ـ تربت حيدريه به وقوع پيوسته است. سخنگوى سازمان امداد و نجات خاطر نشان كرد: 
متأسفانه در اين حادثه يك نفر جان خود را از دست داده و 13 مسافر نيز مصدوم شدند.

13

واژگونى اتوبوس مدرسه 
درمسير پارك ژوراسيك 

خط قرمز: ســرهنگ محمد رزاقى رئيس پليس مركز 
اطالع رسانى پليس راهور تهران بزرگ از واژگونى اتوبوس 
سرويس مدرسه در محدوده اتوبان يادگار امام خبر داد و 

گفت: در اين حادثه سه دانش آموز مصدوم شدند.
ساعت 10/20 صبح ديروزحادثه واژگونى اتوبوس سرويس 
مدرســه در خيابان پرواز محدوده بزرگراه يادگار امام به 
سامانه 110 اعالم شد و بالفاصله مأموران پليس راهور، 
اورژانس و عوامل آتش نشانى در محل حادثه حاضر شدند.
با حضور مأموران پليس در محل حادثه مشــخص شد 
اتوبوس ســرويس مدرسه به دليل عدم توانايى راننده در 
كنترل وســيله نقليه و عمل نكردن سيستم ترمز، دچار 
ليزخوردگى در سطح خيابان شده و پس از طى مسافتى، 
واژگون شده اســت. اتوبوس شهاب حامل دانش آموزان 
مدرســه ابتدايى كه از شهرستان رباط كريم براى بازديد 
از پارك ژوراســيك عازم بودند كه در خيابان ايثارگران 
كه داراى شيب است، واژگون شد. با مشاهده اين حادثه 
بالفاصلــه خودروهاى عبورى به كمــك راننده و نجات 
دانش آموزان پرداختند. اتوبــوس مذكور از ناحيه كالج 
دچــار نقص فنى بوده و راننده نتوانســته از عقب رفتن 
اتوبوس جلوگيرى كندو عكس العمل مناسب داشته باشد. 
لذا اين مسئله باعث شده اتوبوس هنگام سرازير شدن به 

عقب با گارد ريل برخورد و به كانال سقوط كرده است.
رزاقى با اعالم اينكه با حضور عوامل آتش نشــانى، بالفاصله 
اتوبوس به حالت اوليه برگشــت و دانش آموزان از داخل آن 
خارج شدند، افزود: برابر اعالم عوامل اورژانس حاضر در محل 
حادثه، سه نفر از دانش آموزان در داخل اتوبوس مجروح شده 
بودند كه براى طى مراحل درمانى به بيمارستان منتقل شده 

و حال عمومى آن ها رضايت بخش است.

احتمال زنده ماندن 13 محبوس 
معدن گلستان اندك است

ايسنا: رئيس ســازمان مديريت بحــران كشور آخرين 
وضعيت معدن آزادشــهر را تشريح كرد و از خروج جسد 

بيست و دومين جان باخته از زير آوار خبر داد.
اســماعيل نجار درباره آخرين وضعيت معدن آزادشــهر 
اظهار كرد: برابر آخرين گزارش هاى رسمى جسد بيست 
و دوميــن جان باخته از زير آوار خارج شــد و همچنان 
عمليات براى يافتن 13 نفرى كه گفته مى شود در معدن 
محبوسند ادامه دارد. وى درباره وضعيت آواربردارى معدن 
نيز گفت: آواربــردارى در بخش اول به طور كامل انجام 
شده و تونلى كه به سمت افراد محبوس در حال حفارى 
اســت بيش از 40 متر حفر شده و كمتر از همين مقدار 
نيز باقيمانده است. رئيس سازمان مديريت بحران كشور 
درباره احتمال زنده ماندن 13 نفر اظهار كرد: اميدواريم كه 
اين افراد زنده باشند ولى به هر حال با توجه به ابعاد حادثه 

احتمال زنده ماندن اين افراد كم است.

خط حادثه
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خط قرمز: سه مرد مسافربرنما كه با ربودن مردى پول و 

اموالش را دزديده بودند، تحت تعقيب پليس قرار گرفتند. 

يكى ازسارقان گوشى سرقتى را به عنوان كادوى تولد به 
مادرش هديه داده بود. 

چند روز پيش مردى با حضوردر شــعبه پنجم بازپرسى 

دادســراى ناحيه 34 تهران ازسه مرد به اتهام آدم ربايى و 
سرقت پول و اموالى كه همراه داشت، شكايت كرد.

شاكى به قاضى گفت: ساعت 20 در يكى از خيابان هاى 

شــهر رى منتظر تاكســى بودم تا از محل كارم به خانه 

بازگردم. خودروى سبزرنگى مقابلم توقف كرد. مردى كنار 

راننده نشسته بود، به گمان اين كه او مسافر است با گفتن 

مقصدم سوار شدم. راننده ميانه راه تغيير مسير داد كه به 

او اعتراض كردم كــه توجهى نكرد. وى افزود: مردى كه 
صندلى جلو نشسته بود به صندلى عقب آمد. او چاقويى 

را از جيبش درآورد و زير گلويم گذاشــت و تهديدم كرد 

سپس به خارج شهر رفتند. در محلى خلوت توقف كردند 

و مرد ديگرى به آنجا آمد و با گرفتن عابربانكم و رمز آن، 

حســابم را خالى كرد. دزدان حتى گوشــى ام و 70 هزار 

تومــان پول موجود در كيفم را به زور گرفته و مرا حوالى 
كيانشهر از ماشين پياده كردند.

همزمان با تشــكيل پرونــده قضايى، تحقيقــات براى 

دستگيرى سارقان مسافربرنما ادامه داشت تا اين كه معلوم 

شد يك زن ميانســال از گوشى سرقتى شاكى استفاده 

مى كند. اين زن مدعى شــد از سرقتى بودن گوشى خبر 

نداشته و آن را پسرش روز تولدش به وى هديه داده است.

مأموران با بررسى مشخصات پسر او كه دزدى سابقه دار 

بود، متوجه شدند وى يكى از همان سارقان تحت تعقيب 

پليس است. جست وجو براى دستگيرى اين سارق و دو 
همدست فرارى اش ادامه دارد.

گوشى دزدى، هديه زورگير شرور به مادرش

خط قرمز: كارآگاهان پليس آگاهى استان اصفهان اعضاى باند سه نفره اى را كه با فروش 
مجسمه هاى طال و زير خاكى مبلغ 300 ميليون و 650 هزار تومان كالهبردارى كرده 

بودند شناسايى و دستگير كردند. 
سردار عبدالرضا آقاخانى فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: در پى شكايت چندين 
شــهروند مبنى بر اينكه سه فرد با فروش مجســمه هاى طال مبالغى را از آن ها سرقت 
كرده و متوارى شــده اند بررســى موضوع به صورت ويژه در دســتور كار مأموران اداره 
جعل و كالهبــردارى پليس آگاهى اصفهان قرار گرفت. وى افزود: در بررســى پليس 
مشخص شد اين افراد از 6 نفر به ترتيب مبالغ 200 ميليون تومان،40 ميليون تومان، 
25 ميليــون تومان، 50 ميليون تومان، 30 ميليون تومان و 20 ميليون تومان با ترفند 
فروش مجسمه هاى طال زير قيمت بازار كالهبردارى كرده اند. سردار آقاخانى بيان داشت: 
كارآگاهان تحقيقات خود را آغاز كردند و موفق شدند هر سه سارق را شناسايى و در يك 
عمليات غافلگيرانه و ضربتى دستگير كنند،متهمان هنگامى كه با مستندات پليس روبه 
رو شدند به كالهبردارى مبلغ 300 ميليون و 650 هزار تومان اعتراف كردند. وى اظهار 
داشت: در اين خصوص پرونده تشكيل و هر سه كالهبردار جهت سير مراحل قانونى به 

مراجع قضايى تحويل داده شدند.

ايرنا : دختربچه سه ساله اى كه در روستاى زرند از توابع شهرستان خدابنده در استان 
زنجان توســط گرگ درنده شكار شده بود از چنگ اين حيوان مهاجم جان سالم به 
در برد. مدير روابط عمومى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى دانشگاه علوم 
پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى استان زنجان گفت: حوالى ساعت 19 عصر جمعه 
(15 ارديبهشت) دختربچه سه ساله در روستاى زرند مورد هجوم يك قالده گرگ قرار 

گرفت و از ناحيه سر، صورت و شكم دچار جراحت شد.
جواد مرادى افزود: هرچند اين گرگ گرسنه، كودك سه ساله را به عنوان طعمه، شكار 
كــرده و حدود يك كيلومتر نيز او را با خود برده بود اما تالش اعضاى خانواده باعث 
شد تا گرگ او را بر زمين گذاشته و پا به فرار بگذارد. وى اظهار كرد: نيروهاى اورژانس 
خدابنده پس از اطالع از موضوع، بالفاصله به محل حادثه اعزام شــدند و به محض 
رسيدن بر بالين كودك، اقدامات پيش بيمارستانى را انجام دادند و حادثه ديده را به 

منظور ادامه درمان به بيمارستان اميرالمومنين خدابنده منتقل كردند.
ظهر سه شنبه 29 فروردين امسال نيز گرگ درنده و بزرگ جثه، پسربچه 1/5 ساله اى 
را در برابر چشمان مادر به دهان گرفت و با خود برد كه از سوى 2 مرد روستايى و در 

فاصله حدود سه كيلومترى از دست اين حيوان نجات يافت.

 نجات دختر3 ساله از چنگ گرگ در خدابندهكالهبردارى 300 ميليون تومانى با فروش مجسمه هاى طاليى

خط قرمز: پليس آگاهى اســتان البرز با انتشار 
تصاوير ســارقان به عنف مأمور نما، از شهروندان 
درخواست كرد چنانچه از ســوى اين افراد مورد 
ســرقت قرار گرفته اندبراى شناســايى متهمان 
بــه پليس آگاهى مراجعه كننــد. در پى دريافت 
گزارشى مبنى بر سرقت مسلحانه دو نفر از راننده 
يك دستگاه خودرو سوارى «كيا سراتو» پيگيرى 
موضوع در دستور كار مأموران پليس آگاهى استان 
البرز قرار گرفت. اقدامات اوليه جهت شناســايى 
ســارقان آغاز شده بود كه مأموران در جريان يك 
سرقت مسلحانه نافرجام ديگر از راننده يك دستگاه 
خودرو تويوتا قرار گرفتند. با توجه به حساســيت 
موضوع، پرونده با شــتاب بيشــتر پيگيرى شد و 
مأموران با اقدامات اطالعاتى و تعقيب و مراقبت هاى 
شبانه روزى در نهايت يكى از متهمان را دستگير و 

در پى اعترافات وى مبنى بر سرقت هاى مسلحانه 
با همدستى فرد ديگرى، محل اختفاى متهم ديگر 
در تهران شناسايى شد. مأموران پس از اطمينان 
از حضــور متهم در منزلــش وى را در عملياتى 
غافلگيرانه دستگير كردند؛ در بازرسى از محل دو 
قبضه اسلحه، هشت جفت پالك سرقتى، تعدادى 
اموال سرقتى و مدارك شناسايى مالباختگان و سه 
دستگاه خودرو BMW، يك دستگاه خودرو كيا 
ســراتو و يك دستگاه پژو 405 مسروقه كه از آن 
در سرقت هاى مسلحانه استفاده مى كردند، كشف 
شد. متهمان تحت عنوان مأموران پليس مبارزه با 
مواد مخدر و يا پليس آگاهى با كمين در مناطق 
خلوت شــهر كرج، جلوى خودروهاى عبورى را 
گرفته و با تهديد اســلحه، با ادعاى اينكه راننده 
خودرو اقدام به حمل مواد مخدر كرده اســت و يا 

مظنون به قتل است يكى از سارقان راننده را سوار 
برخودرو پژو 405 ســرقتى كرده و همدست وى 
نيز پس از انتقال خودرو مذكور به مكان مناسبى 
با تعويض پالك اصلى با پالك ســرقتى از آن در 
جرايم كالهبردارى و سرقت استفاده مى كردند. با 
توجه به احتمال سرقت هاى ديگر اعضاى اين باند 
از افراد متعدد، بازپرس شعبه 22 دادسراى كرج، 
دســتور چاپ تصاوير بدون پوشش متهمان را در 
رســانه هاى جمعى صادر كرده است، بنابراين از 
شــهروندانى كه به اين شيوه و يا توسط اين افراد 
مورد ســرقت قرار گرفته اند درخواســت مى شود 
تا جهت پيگيرى شــكايت خود به اداره مبارزه با 
ســرقت پليس آگاهى استان البرز واقع در ميدان 
طالقانى كرج، بلوار تعاون و يا شعبه 22 دادسراى 

ناحيه كرج مراجعه كنند.

سارقان 
مأمورنما را 

شناسايى 
كنيد



فوتبــال    
حميد رضا عرب
   تكليــف نيمكت 
ليس  ســپو پر
واســتقالل روشن 
است. گرچه برانكو 
در روزهاى اخير 
هيــچ گاه به طور 
شــفاف دربــاره 
ادامــه همكارى 
در اين تيم حرفى 
به ميــان نياورده كــه اين 
سياست ناشــى از پرداخت 
نشــدن حقوقش است اما 
بايد او را فصــل آينده هم 
روى نيمكت پرسپوليس 
ديد. عليرضــا منصوريان 
هم سرمربى استقالل باقى 
خواهد ماند. او احتماال يك 
فصل ديگر فرصت خواهد 
داشــت تا بــه ناكامى هاى 
چندســاله آبى ها در رسيدن 
به جام پايان دهد. درباره سپاهان 
هم مى شنويم كه با كرانچار ادامه 

خواهد داد. 
گرچه مرد كروات پيشنهاد 700هزار 

دالرى داده و ســپاهانى ها را در منگنه گذاشته كه 
چنين دستمزدى را برايش تامين كنند اما بعيد است 
كه مسئوالن اين باشگاه كه پرافتخارترين باشگاه ايرانى 

درليگ برتر محسوب 
مى شوند براى بازگشت به روزهاى اوج حاضر به تمديد 
قرارداد اين مربى نشــوند و با كرانچار اداهه ندهند. اما 
سرنوشت نيمكت دو مدعى ديگر ليگ نامشخص است. 
تراكتورسازى بعد از بازى فينال جام حذفى درباره ادامه 

همكارى با قلعه نويى تصميم خواهد گرفت.
 اين تصميــم گيرى قطعا ارتباطى بــا قهرمانى تراكتور 
نخواهد داشت وحتى اگر اين تيم آن جام را هم به دست 
آورد ممكن اســت تغييراتى روى نيمكــت خود تجربه 
كند. شــكافى كه ميان اميرقلعه نويى و مديران باشگاه 
تراكتوســازى به وجود آمده احتمــاال منجر به جدايى 

قطعى اين مربى خواهد شد. 
از ذوب آهن به عنوان مقصد آينــده اميرقلعه نويى ياد  
مى شود. مديران اين باشگاه اصفهانى مذاكراتى با امير 
داشته اند و دور از ذهن نيست كه بعد از فينال جام حذفى 
قلعه نويى راهى اصفهان شــود و قراردادش را با اين تيم 
اصفهانى منعقد كند.  اينكه چه كســى جاى امير را در 
تراكتورسازى مى گيرد نيز خود يك مسئله مهم است. 
از فراز كمالوند به عنوان يكى از گزينه ها ياد شده اما او از 

تيم صنعت نفت آبادان هم پيشنهاد دارد. 
در حقيقت كمالوند در دو راهى تبريز، آبادان قرار گرفته 

كه بايد يكى را انتخاب كند.
 اينكه چه كسى به عنوان سرمربى گسترش فوالد تبريز 
معرفى مى شــود نيز خود يك معما است. درباره حضور 
فرهاد كاظمى يا مجيدحســينى درايــن تيم تبريزى 
چيزهايى شــنيده ايم اما بايد قدرى صبــر كرد و حتى 
احتمال حضورتونى اولويورا سرمربى سابق تراكتور هم 

در اين تيم مى رود. 

على 
دايى نيز به احتمال 
فراوان از نفت تهران 
جدا   مى شود. او بعد 
از جدايــى از نفت با 
مديران سايپا دور يك 
ميزخواهد نشست و به 
احتمال فراوان با آن ها 

توافق خواهد كرد.
 البته مقصد فركى هم 
مى تواند در فوتبال 
ايران مهم باشد. از 
فوالد خوزســتان 
بــه عنــوان تيم 
آينده حسين آقا 
كه فصل ناكامى 
را درسايپا پشت 
سرگذاشــت ياد 
مى شود. اما در 
فــوالد از چند 
جبهه به نيمكت 
اين تيــم حمله 

شــده و عبــداهللا 
ويســى هــم بــراى 

نيمكت اين تيم نقشــه 
ها دارد. دراين ميان شايد 

آرام ترين نقطه مشهد باشد. 
جايى كه هم مهاجرى به ماندن 

اميدواراست و هم اكبرآقا.

مدير رسانه اى سياه جامگان: هم سيلى 
خوردم هم بازداشت شدم!

ورزش سه:در جريان بازى حساس بين سياه جامگان و پرسپوليس، 
مدير رسانه اى سياه جامگان از ماموران كتك خورد.

«مسعود حكم آبادى» در اين باره گفت: بعد از پايان شادى  هاى پس 
از بازى مى خواستم وارد رختكن شوم كه يكى از مامورين  جلويم را 
گرفت و از من كارت شناسايى خواست. كادر فنى و افرادى كه روى 
نيمكت هستند بعد از سوت پايان بازى كارت هاى خود را تحويل مدير 
تيم مى دهند و طبييعتا كارت من هم دست «آرمين رهبر» بود. براى 
او توضيح دادم كه من مدير رسانه اى تيم هستم، اما يكى از مأموران 
با بى احترامى دســتم را گرفت و مرا هل داد.مديرعامل ما و تعداد 
زيادى از عكاسان و خبرنگاران شاهد ماجرا بودند و ديدند كه آن 
مأمور چطور من را زد و در شلوغى هاى حضور همكارانش غيب 
شد!  وى افزود: صحبت من اين بود كه هر اتفاقى، تاكيد مى كنم 
هر اتفاقى كه افتاده باشــد، مأمور  حق ضرب و شتم را ندارد.در 
همين صحبت ها بوديم كه دستور بازداشــت من صادر شد كه 
البته با وساطت مدير تيم و خبرنگاران، اين قضيه منتفى شد، اما 

هيچ وقت نفهميدم چطور مى شود سيلى بخوريم و بازداشت 
هم بشويم. حق قانونى من اين است كه اين قضيه را پيگيرى 

كنم، ورزشگاه ثامن مشهد قبال هم محل كتك خوردن 
خبرنگاران بوده كه بارها به اين مسأله اعتراض كرديم. 

درويش: هيئت مديره درباره فركى 
تصميم مى گيرد

تسنيم: رضا درويش مديرعامــل سايپا در خصوص آينده فركى در 
اين باشگاه اظهار داشت: در ابتدا اين مسئله بستگى به تصميم فركى 
براى ادامه همكارى دارد. بعد از موافقت ايشان قطعاً برنامه ها و شرايط 
همكارى در هيئت  مديره باشــگاه بررســى خواهد شد. اينكه گفته 
مى شود قرارداد او تمديد نمى شــود صحت ندارد و پس از موافقت 
فركى براى ادامه همكارى با ســايپا، هيئت مديره در اين خصوص 

تصميم مى گيرد.

نفت بدون دايى در فينال جام حذفى
ورزش: كميته مسابقات سازمان ليگ فوتبال ايران اسامى محرومان 
فينال جام حذفى را  اعالم كرد كه بر اين اســاس براى تراكتورسازى 
جاسم كرار و در تيم نفت تهران نيز على دايى ( سرمربى)، احمد آل 

نعمه، عباس بوعذار و توحيد غالمى محروم خواهند بود.

زاهدى: با پرسپوليس قرارداد دارم
تسنيم: هافبك تيم فوتبال ماشين سازى تبريز از كار كردن با فرهاد 
كاظمى به عنوان يكى از بهترين تجربيات زندگى خود ياد كرد. شهاب 
زاهدى همچنين راجع به وضعيتش براى فصــل آينده گفت: من با 
پرسپوليس قرارداد دارم. طبيعتاً هر بازيكنى دوست دارد در بزرگ ترين 
تيم ايران بازى كند و من هم از اين قاعده مستثنا نيستم. فعالً تصميمى 

براى فصل آينده نگرفتم، ولى اميدوارم بهترين اتفاق برايم رخ دهد.

شروع نقل و انتقاالت از 24 خرداد
ورزش: سعيد فتاحى، مدير مسابقات سازمان ليگ فوتبال ايران گفت: 
زمان نقل و انتقاالت تابستانى فوتبال ايران، بعد از ديدار تيم ملى برابر 
ازبكستان يعنى از 24 خرداد ماه آغاز مى شود. در نيم فصل، تيم هاى 
ليگ برترى براى جذب بازيكن جديد بايد 10 درصد بدهى هاى خود 
را پرداخت مى كردند. قرار است هيئت رئيسه سازمان ليگ تشكيل 
جلسه بدهد تا مشــخص كند كه تيم ها براى جذب بازيكن در نقل و 

انتقاالت تابستانى چند درصد بدهى هاى شان را بايد بدهند.

مسئوالن سياه جامگان به دنبال تمديد 
قرارداد يركوويچ 

فارس: گوران يركوويچ در نيم فصل دوم به تيم فوتبال سياه جامگان 
اضافه شــد و عملكرد قابل قبولى در اين تيم داشت. حاال مسئوالن 
ســياه جامگان با توجه به اينكه قرارداد اين بازيكن تا پايان فصل بود 
مذاكرات با وى را آغاز كردند و قرار است امروز نشستى را با اين بازيكن 

براى تمديد قرارداد برگزار كنند.
يركوويچ يكى از بازيكنان مدنظر اكبر ميثاقيان اســت كه مسئوالن 

باشگاه امروز تكليف اين بازيكن را روشن خواهند كرد.

بازيكنان ماشين سازى و صبا سهميه 
ليگ برترى هستند

ورزش: فريبرز محمودزاده مسئول نقل وانتقاالت سازمان ليگ در 
مورد وضعيت بازيكنان تيم هاى سقوط  كرده و صعود كرده به ليگ 
برتر اظهار داشت: بازيكنان دو تيم سقوط كرده ماشين سازى و صباى 
قم به ليگ دســته اول جزو بازيكنان ســهميه ليگ برترى در فصل 
نقل و انتقاالت محسوب مى شوند و بازيكنان دو تيم پارس جنوبى و 
سپيدرود رشــت كه به ليگ برتر صعود كردند هم سهميه بازيكنان 

ليگ دسته اولى محسوب مى شوند.

جهانبخش: با استقاللى ها توافقى نكرده ام
ورزش سه: اميد جهانبخش كه فصل درخشانى را در صبا پشت سر 
گذاشته است در پاسخ به اين سوال كه آيا مذاكره اى با استقاللى ها 
كرده است يا نه گفت: صحبت هايى از طريق مديربرنامه هاى من شده 
است ولى هنوز تصميم نهايى در اين باره گرفته نشده است و توافقى 
صورت نگرفته است.وينگر صبا در مورد انتخاب تيم جديدش هم مى 
گويد: از چند باشگاه مثل استقالل و پرسپوليس پيشنهاد دارم و سعى 

مى كنم تصميمى بگيرم كه به صالح فوتبالم باشد.

كمك ژاوى به پورعلى گنجى براى 
انتقال به اروپا

 ورزش: مرتضى پورعلى گنجى كه در تيم الســد قطر با ژاوى هرناندز 
اسطوره بارسلونا همبازى است، درباره احتمال حضورش در فوتبال اروپا 
گفت: من 6 ماه ديگر قرارداد دارم. فعال مدير برنامه هايم در حال پيگيرى 
كارهايم براى رفتن به اروپا است و اگر تيمى پيدا بشود كه خوب باشد و 
مربى اش به من اعتقاد داشته باشد به اروپا مى روم . وى افزود: با ژاوى هم 
در مورد اين قضيه خيلى صحبت كردم و او هم با روى باز پذيرفت و گفت 
هر كمكى از دستش بر بياد انجام مى دهد. ژاوى هم با مدير برنامه هايش 
در اين خصوص صحبت كرده و اگر جلوتر برويم، مى گويم كه چه تيمى 

است؛ اميدوارم تصميم خوبى براى آينده ام بگيرم.

ضد حمله

 برانكو، مسلمان، سيدجالل و... ممنوع الخروج شدند
ورزش: مشكل مالياتى باعث شد تا در آســتانه ديدار برابر الوحده خبر ممنوع الخروجى 

بازيكنان و كادرفنى اين تيم باعث شوك به اردوى سرخپوشان شود.
 در حالى كه بازيكنان پرسپوليس خود را مهياى ديدار برابر الوحده امارات مى كنند، برانكو 
ايوانكوويچ و بازيكنان اين تيم با توجه به مشكالت مالياتى با ممنوع الخروجى مواجه شده اند 
و بر همين اساس محسن مسلمان و چند تن از ديگر بازيكنان اين تيم امروز به باشگاه مراجعه 

و خواهان برطرف شدن مشكل خود شدند.
 در شرايطى كه پرسپوليس موفق شود جواز صعود به مرحله بعدى ليگ قهرمانان آسيا را 
دريافت كند اين مسئله مى تواند به چالشى عجيب براى سرخپوشان تبديل شود و مديران 
اين تيم به دنبال برطرف كردن آن هستند. در صورت عدم صعود اين تيم به مرحله بعدى نيز 
برانكو با توجه به تعطيلى تمرينات و استراحت بازيكنانش براى سفر به كرواسى برنامه ريزى 
كرده كه اين مسئله مى تواند براى او كه خانواده اش را نيز اكنون در ايران مى بيند با مشكل 

مواجه كند.

سهميه ايران در ليگ قهرمانان آسيا تا 2018 
تغيير نمى كند

ورزش: سعيد فتاحى مسئول مسابقات ســازمان ليگ فوتبال ايران اعالم كرد: 
سهميه كشورها از جمله ايران در ليگ قهرمانان آســيا تا  سال 2018 تغييرى 
نمى كند و در آن ســال كميته مســابقات و هيئت رئيســه  AFC براى تعيين 

سهميه ها در فصل 2020- 2019   تصميم گيرى خواهند كرد. 
در ضمن مالك ارزيابى  كشورها در آينده اى نزديك تغيير مى كند. در حال 
حاضر 30 درصد عملكرد تيم هاى ملى و 70 درصد عملكرد باشگاه ها در  ليگ 
قهرمانان آســيا مالك است كه اين شــاخص به 90 درصد عملكرد باشگاه ها 
و 10 درصد عملكرد تيم ملى براى ســال هاى 2019 و 2020 به بعد تغيير 

مى كند.   14
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   وضعيت سرمربى فصل آينده سپاهان امروز در جلسه كرانچار با مسئوالن 

باشگاه مشخص خواهد شد. 
   مدير الوحده امارات مــى گويد كه تيمش بــراى پيروزى برابر 

پرسپوليس در آزادى آماده است. 
    ديدار دو تيم پرسپوليس و الوحده امارات را داوران چينى قضاوت خواهند 

كرد.
   با وجود قهرمانى پرسپوليس در ليگ شانزدهم اما قهرمان نيم فصل 
دوم اين مسابقات اســتقالل است كه با كســب 35 امتياز باالتر از 

پرسپوليس 34امتيازى قرار گرفت. 
    محمد نادرى كه در نيم فصل به عنوان بازيكن قرضى از تراكتورســازى به 
تيم دسته اولى نساجى مازندران رفته بود، به جمع سرخ پوشان تبريزى برگشت. 

مدافع تراكتورسازى نخســتين بازيكنى اســت كه در فصل نقل وانتقاالت به 
تراكتورسازى برمى گردد.

   مدافع مصدوم تيم فوتبال پرســپوليس اين شانس را دارد كه در 

ديدار تيمش مقابل الوحده به ميدان برود. محمد انصارى كه از درد زانو 
رنج مى برد، اين روزها تمرينات ويژه اى را زير نظر كادر پزشكى انجام 

مى دهد و به گفته خودش شايد به اين بازى برسد.
   رئيس سابق كميته تدوين مقررات فدراسيون فوتبال مديرعامل گسترش 
فوالد شد. مراسم معارفه نصيرزاده امروز ساعت 16 در محل باشگاه برگزار مى 

شود.
   رضا درويش مدير عامل سايپا در خصوص تمايل باشگاه پرسپوليس 

براى جذب ملى پوش اين تيم گفت: ترابى تمايل داشته باشد او را به 

پرسپوليس مى دهيم.
  على عباسى مديرعامل باشگاه سياه جامگان   گفت: ميثاقيان عاشق اين تيم 

اســت و فكر نمى كنم تا به حال براى صعود يا بقاى تيمى گريه كرده باشد. اگر 
او حرفى زده از سر دلســوزى بوده. من هم به هر شكل ممكن وى را در تيممان 
نگه مى داريم و اين اطمينان را مى دهم ميثاقيان در سياه جامگان ماندنى است.

   تيم السد قهرمان ليگ قطر، به همراه پورعلى گنجى به نيمه نهايى 
امير كاپ قطر نيز راه پيدا كرد.

    كاميابى نيا گفت:براى رسيدگى به برخى مسائل مالى به باشگاه رفته بودم 
و تا كنون هيچ صحبتى براى تمديد قرارداد با باشگاه پرسپوليس انجام ندادم.

   حسن روشن، پيشكسوت استقالل به خاطر مشكالت گوارشى و 

روده اى در بيمارستان  بسترى شد.

شمسايى: 
خواستم برادرى ام را 

ثابت كنم
باشــگاه خبرنگاران پويا: وحيد 
شمسايى در خصوص تمديد قراردادش 
با تيم تأسيسات دريايى، اظهار داشت: 

فكر مى كنم در سه سالى كه در تيم تأسيسات حضور داشتم پول خوبى از اين 
تيم گرفتم و وضعيت خوبى داشتم. امسال كه بودجه باشگاه كم شد خواستم 
برادرى ام را ثابت كنم و با اين تيم قرارداد سفيد امضا كردم. خواستم ثابت كنم 
فقط روزهاى خوب كنار تيم نيســتم و در روزهاى سخت هم كنار تيم خواهم 

ماند. 

با وجود مخالفت فدراسيون 
فوتبال

منشا: پرسپوليسى 
شدم!

ايسنا: گادوين منشا، مهاجم فصل 
گذشــته تيم فوتبال پيكان پس از 

انجام مذاكره با باشــگاه پرســپوليس با اين تيم قرارداد داخلى دو ساله 
بســت. اين در حالى اســت كه بنا بر اعالم فدراســيون فوتبال، باشگاه 
پرســپوليس به دليل بدهى هاى خارجى نمى تواند با بازيكنان و مربيان 
خارجى قرارداد امضا كند. گادوين منشــا اين خبر را تاييد كرد و گفت: 
پرسپوليسى شــده ام و پس از اين كه قراردادم رسمى ثبت شود درباره 

اين انتقال صحبت خواهم كرد.

فوتبال ما آلزايمر دارد
ميثاقيان: مشكالت 

سياه جامگان حل 
نشود، نمى مانم

تســنيم: اكبرميثاقيان ســرمربى 
ســياه جامگان درمورد فصل آينده 

و ماندن در اين تيم مشــهدى گفت: من پولى نگرفتــه ام و رفاقتى به تيم 
سياه جامگان آمدم. مشكالت باشــگاه زياد است و اگر حل نشود، نمى مانم. 
االن همه به به و چه چه مى كنند و شك نكنيد دو روز ديگر يادشان مى رود 
كه با چه مشكالتى تيم را حفظ كرديم. فوتبال ما آلزايمر دارد و اگر 10 بار 
هم قهرمانى بگيريم و يك بار نتيجه نگيريم، همــه قهرمانى ها را فراموش 

مى كنند. 
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جواد رستم زاده: سرانجام داستان كش دار خليل زاده با 
پرسپوليس تمام شد و اين بازيكن پس از مدت ها شايعه 
و كش و قوس موفق شد لباس پرسپوليس را بر تن كند. 

*پسر مسى
داستان شجاع و سرخ هاى پايتخت به زمانى كه اين بازيكن 
در مس كرمان بود برمى گردد.همان زمان بر سر اين بازيكن 
بين پرسپوليس و سپاهان جنگى علنى در گرفت كه طبيعتا 
به خاطر اوضاع مالى هميشه بهتر اصفهانى ها ، برنده سپاهان 
بود. با اين حال داستان كارت هاى پايان خدمت جعلى باعث 
شد كه شجاع در ميانه راه از سپاهان جدا و مجبور به بازى 

در تراكتورسازى شود. 
*سماجت سرخ ها

پس از پايان خدمت دوباره پرسپوليسى ها به هواى آزاد 
شدن وى پاى شان را در يك كفش كردند كه اين مدافع 
را مى خواهند. پالس هاى مثبت او هم البته مزيد بر علت 
بود تا اين پرونده داغ تر از هميشه شود و سپاهانى ها براى 
حفظ وى مصمم تر شوند. زنبورهاى اصفهان نيش شان 
را زدند و مدافع شان را باز هم تا پايان اين فصل در خانه 

نگهداشتند.
*مدافع آزاد

در اين بين البته پرسپوليســى ها كه با وجود انصارى و 

حسينى خيالشان از دفاع تخت بود منتظر ماندند تا اين 
مدافع را به عنوان بازيكن آزاد و بدون پرداخت پولى به 
خدمت بگيرند. امرى كه ديروز ســرانجام محقق شد و 

شجاع بدون دخالت دوباره سپاهانى به باشگاه قهرمان 
ليگ رفت و قرارداداش را امضا كرد. او نخســتين شكار 

برانكو براى ساختن تيمى رويايى در آسياست. 
* يك ميليارد و دويست؟

 عده اى مى گويند اين قرارداد دو ماه قبل بسته شده بود 
و حضور او در باشــگاه، نمايشى بوده است. همين منابع 
خبرى فاش كردند قرارداد بسته شده، 950 به ازاى فصل 
اول است. ولى طاهرى به اين مدافع گفته، 950 ميليون 
در سازمان ليگ ثبت مى شود و باشگاه عالوه بر اين رقم، 
250 ميليون تومان ديگر به او پرداخت مى كند! يعنى 
در مجموع قرارداد شــجاع با پرسپوليس يك ميليارد و 
200 ميليون آب مى خورد. خليل زاده ســال گذشته 

در سپاهان نزديك به 1,5 ميليارد تومان قرارداد بست.
*داد و ستد با چينى ها

با خريد او بــه احتمال زياد انصارى به پســت تخصصى 
خود در دفاع چپ منتقل مى شود و يا شايد هم با مبلغى 
بسيار باال ترانسفر شود.چينى ها در نيم فصل رقم وسوسه 
انگيزى را به وى پيشــنهاد كرده بودند كه پرسپوليس با 
توجه به نياز به اين مدافع مانع از اين انتقال شــد. حاال با 
وجود شجاع پرسپوليس مى تواند از اين انتقال پول خوبى 

به جيب بزند و كمى از بدهى هاى خود را صاف كند.

خليل زاده با پرسپ وليس تمام كرد

«شجاع» راحت ترين خريد سرخ ها

ورزشـــى

نقل وانتقاالت داغ مربيان در انتظار ليگ هفدهم

دايى  و                قلعه نويى ، شكارهاى بزرگ تابستــــــان مدير رسانه اى سياه جامگان: هم سيلى 

در جريان بازى حساس بين سياه جامگان و پرسپوليس، 
مدير رسانه اى سياه جامگان از ماموران كتك خورد.

هاى پس «مسعود حكم آبادى» در اين باره گفت: بعد از پايان شادى هاى پس «مسعود حكم آبادى» در اين باره گفت: بعد از پايان شادى هاى پس 
از بازى مى خواستم وارد رختكن شوم كه يكى از مامورين  جلويم را 
گرفت و از من كارت شناسايى خواست. كادر فنى و افرادى كه روى 
نيمكت هستند بعد از سوت پايان بازى كارت هاى خود را تحويل مدير 
تيم مى دهند و طبييعتا كارت من هم دست «آرمين رهبر» بود. براى 
او توضيح دادم كه من مدير رسانه اى تيم هستم، اما يكى از مأموران 
با بى احترامى دســتم را گرفت و مرا هل داد.مديرعامل ما و تعداد 
زيادى از عكاسان و خبرنگاران شاهد ماجرا بودند و ديدند كه آن 
مأمور چطور من را زد و در شلوغى هاى حضور همكارانش غيب 
شد!  وى افزود: صحبت من اين بود كه هر اتفاقى، تاكيد مى كنم 
هر اتفاقى كه افتاده باشــد، مأمور  حق ضرب و شتم را ندارد.در 
همين صحبت ها بوديم كه دستور بازداشــت من صادر شد كه 
البته با وساطت مدير تيم و خبرنگاران، اين قضيه منتفى شد، اما 

هيچ وقت نفهميدم چطور مى شود سيلى بخوريم و بازداشت 
هم بشويم. حق قانونى من اين است كه اين قضيه را پيگيرى 

كنم، ورزشگاه ثامن مشهد قبال هم محل كتك خوردن 
خبرنگاران بوده كه بارها به اين مسأله اعتراض كرديم. 

درويش: هيئت مديره درباره فركى 

 رضا درويش مديرعامــل سايپا در خصوص آينده فركى در 
اين باشگاه اظهار داشت: در ابتدا اين مسئله بستگى به تصميم فركى 
براى ادامه همكارى دارد. بعد از موافقت ايشان قطعاً برنامه ها و شرايط 
همكارى در هيئت  مديره باشــگاه بررســى خواهد شد. اينكه گفته 
مى شود قرارداد او تمديد نمى شــود صحت ندارد و پس از موافقت 
فركى براى ادامه همكارى با ســايپا، هيئت مديره در اين خصوص 

نفت بدون دايى در فينال جام حذفى

فوتبــال
حميد رضا عرب

تكليــف نيمكت    تكليــف نيمكت    تكليــف نيمكت 
ليس  ســپو پر
واســتقالل روشن 
است. گرچه برانكو 
در روزهاى اخير 
هيــچ گاه به طور 
شــفاف دربــاره 
ادامــه همكارى 
در اين تيم حرفى 
به ميــان نياورده كــه اين 
سياست ناشــى از پرداخت 
نشــدن حقوقش است اما 
بايد او را فصــل آينده هم 
روى نيمكت پرسپوليس 
ديد. عليرضــا منصوريان 
هم سرمربى استقالل باقى 
خواهد ماند. او احتماال يك 
فصل ديگر فرصت خواهد 
داشــت تا بــه ناكامى هاى 
چندســاله آبى ها در رسيدن 
به جام پايان دهد. درباره سپاهان 
هم مى شنويم كه با كرانچار ادامه 

خواهد داد. 
گرچه مرد كروات پيشنهاد 700هزار 

دالرى داده و ســپاهانى ها را در منگنه گذاشته كه 
چنين دستمزدى را برايش تامين كنند اما بعيد است 
كه مسئوالن اين باشگاه كه پرافتخارترين باشگاه ايرانى 

درليگ برتر محسوب 
مى شوند براى بازگشت به روزهاى اوج حاضر به تمديد 
قرارداد اين مربى نشــوند و با كرانچار اداهه ندهند. اما 
سرنوشت نيمكت دو مدعى ديگر ليگ نامشخص است. 
تراكتورسازى بعد از بازى فينال جام حذفى درباره ادامه 

همكارى با قلعه نويى تصميم خواهد گرفت.
 اين تصميــم گيرى قطعا ارتباطى بــا قهرمانى تراكتور 
نخواهد داشت وحتى اگر اين تيم آن جام را هم به دست 
آورد ممكن اســت تغييراتى روى نيمكــت خود تجربه 
كند. شــكافى كه ميان اميرقلعه نويى و مديران باشگاه 
تراكتوســازى به وجود آمده احتمــاال منجر به جدايى 

قطعى اين مربى خواهد شد. 
از ذوب آهن به عنوان مقصد آينــده اميرقلعه نويى ياد  
مى شود. مديران اين باشگاه اصفهانى مذاكراتى با امير 
داشته اند و دور از ذهن نيست كه بعد از فينال جام حذفى 
قلعه نويى راهى اصفهان شــود و قراردادش را با اين تيم 
اصفهانى منعقد كند.  اينكه چه كســى جاى امير را در 
تراكتورسازى مى گيرد نيز خود يك مسئله مهم است. 
از فراز كمالوند به عنوان يكى از گزينه ها ياد شده اما او از 

تيم صنعت نفت آبادان هم پيشنهاد دارد. 
در حقيقت كمالوند در دو راهى تبريز، آبادان قرار گرفته 

كه بايد يكى را انتخاب كند.
 اينكه چه كسى به عنوان سرمربى گسترش فوالد تبريز 
معرفى مى شــود نيز خود يك معما است. درباره حضور 
فرهاد كاظمى يا مجيدحســينى درايــن تيم تبريزى 
چيزهايى شــنيده ايم اما بايد قدرى صبــر كرد و حتى 
احتمال حضورتونى اولويورا سرمربى سابق تراكتور هم 

در اين تيم مى رود. 

 كميته مسابقات سازمان ليگ فوتبال ايران اسامى محرومان 
فينال جام حذفى را  اعالم كرد كه بر اين اســاس براى تراكتورسازى 
جاسم كرار و در تيم نفت تهران نيز على دايى ( سرمربى)، احمد آل 

نعمه، عباس بوعذار و توحيد غالمى محروم خواهند بود.

زاهدى: با پرسپوليس قرارداد دارم
هافبك تيم فوتبال ماشين سازى تبريز از كار كردن با فرهاد 
كاظمى به عنوان يكى از بهترين تجربيات زندگى خود ياد كرد. شهاب 
زاهدى همچنين راجع به وضعيتش براى فصــل آينده گفت: من با 
پرسپوليس قرارداد دارم. طبيعتاً هر بازيكنى دوست دارد در بزرگ ترين 

دايى  و                قلعه نويى ، شكارهاى بزرگ تابستــــــاندايى  و                قلعه نويى ، شكارهاى بزرگ تابستــــــان

 تسنيم: كاپيتان تيم فوتبال پرســپوليس گفت: نبايد در بازى روز دوشنبه به مسابقه 
الهالل و الريان توجه كنيم و مهم اين است كه در ورزشــگاه آزادى الوحده را شكست 
بدهيم. سيدجالل حسينى كه در بازى آخر تيمش مقابل سياه جامگان غايب بود درباره 
وضعيت فعلى اش گفت: من در چند بازى به دليل دردى كه در ناحيه عضالت شــكم 
داشتم، با شرايط ســختى به ميدان رفتم. قبل از بازى آخر هم با تصميم آقاى برانكو در 
تهران ماندم تا استراحت كنم. خوشبختانه از ديروز با تيم تمرين كردم و مشكلى براى 

همراهى تيمم در بازى با الوحده ندارم.
وى در ادامه با ابراز اميدوارى از اينكه مشكالت بازيكنان پرسپوليس برطرف شود، تأكيد 
كرد: به هر حال مسئوالن باشگاه تالش مى كنند و مديران پرسپوليس قول داده اند كه به 
اين موضوع رسيدگى كنند. ما در حال حاضر روى بازى با الوحده امارات تمركز كرده ايم، 

چون اين يك مسابقه مهم براى تيم ما محسوب مى شود.
حسينى با اشاره به شانس پرسپوليس براى صعود از گروه D ليگ قهرمانان آسيا تصريح 
كرد: در حال حاضر همه چيز در اختيار ما نيست و بايد ديد كه چه اتفاقاتى در روز آخر 
رقم خواهد خورد. نكته مهم اين اســت كه ما نبايد به نتيجه بازى الريان و الهالل توجه 
كنيم و ابتدا بايد خودمان در ورزشگاه آزادى الوحده را شكست بدهيم. از هواداران هم 
مى خواهيم به ورزشــگاه بيايند و اميدوارم با حضور آنها برنده شويم و به مرحله بعدى 
برويم. وى در مورد عملكردش در فصل جارى گفت: وقتى به پرسپوليس آمدم مى دانستم كه 
كار سختى دارد و تمامى بازيكنان جديد و قديم بايد خودشان را با تيم هماهنگ مى كردند. 
من مى دانستم در بزرگ ترين تيم آسيا بازى مى كنم و تمام تالشم اين بود كه به پرسپوليس 

كمك كنم. فكر مى كنم امسال سخت ترين فصل فوتبالى ام بود كه آن را پشت سر گذاشتم.

نبايد به بازى الريان - الهالل توجه كنيم
حسينى: سخت ترين فصل فوتبالى ام را پشت سر 

گذاشتم

سكوت عجيب
 مربى سياه جامگان 

محمدى: بقا در ليگ برتر 
را فقط به نام 

ميثاقيان بزنيد!
سينا حســينى : اكبر محمدى كه پيش از 
حضور در مشهد به عنوان سرمربى در تيم هاى 
ملى فوتبال ايران مربيگرى كرده و روزگارى به 
عنوان رقيب ميثاقيان در فوتبال ايران شناخته 
مى شد، در هشت هفته پايانى رقابت هاى ليگ 
برتر به اصرار ميثاقيان حاضر شــد به مشــهد 
ســفر كند تا كنار هم شاگردى خود در كالس 

مربيگرى روى نيمكت سياه جامگان بنشيند.
محمدى روز اول وقتى در كالس مربيگرى با 
پيشنهاد اكبر ميثاقيان براى حضور در مشهد 
مواجه شد ترجيح داد روى اين پيشنهاد كمى 
تامل كند. شايد اكبر محمدى بهترين گزينه 
براى بررسى شرايط بقاى سياه جامگان در حوزه 
فنى به حســاب آيد اما او در تصميمى بسيار 
عجيب ترجيح  مى دهد در اين خصوص هيچ 
حرفى نزند تا همه چيز به نــام اكبر ميثاقيان 

ثبت شود!
اكبر محمدى وقتى با پيشــنهاد ما براى گفت 
و گو رو به رو مى شــود، بى مقدمه مى گويد:
« من حرفى براى گفتن ندارم، اين افتخار بايد 
به نام اكبر ميثاقيان ثبت شــود، من به واسطه 
حضور در كنــار امام رضا(ع) و اصــرار فراوان 
همسر آقاى ميثاقيان به مشهد آمدم و حاال به 
تهران برگشتم و دليلى ندارد در اين خصوص 

حرفى بزنم!» 
محمدى هرچند ترجيــح مى دهد حرف نزند 
اما پيداســت او از برخى رفتارها در مشهد به 
ويژه مديران باشــگاه زياد راضى نيست . على 
رغم اصرار ما براى تشــريح داليل اين تصميم 
عجيب هيچ حرفى بيان نكرد اما از گوشه و كنار 
خبر مى رســد وى انتظار داشت به عنوان يك 
مربى غير بومى كه در ايــن مدت در كنار تيم 
سياه جامگان حضور داشت قدرى مورد احترام 
قرار مى گرفت و با خاطره اى خوب مشهد را به 

مقصد پايتخت ترك مى كرد!

دالرى داده و ســپاهانى ها را در منگنه گذاشته كه 
چنين دستمزدى را برايش تامين كنند اما بعيد است 
كه مسئوالن اين باشگاه كه پرافتخارترين باشگاه ايرانى 

مى شوند براى بازگشت به روزهاى اوج حاضر به تمديد 
قرارداد اين مربى نشــوند و با كرانچار اداهه ندهند. اما 
سرنوشت نيمكت دو مدعى ديگر ليگ نامشخص است. 
تراكتورسازى بعد از بازى فينال جام حذفى درباره ادامه 

همكارى با قلعه نويى تصميم خواهد گرفت.
 اين تصميــم گيرى قطعا ارتباطى بــا قهرمانى تراكتور 
نخواهد داشت وحتى اگر اين تيم آن جام را هم به دست 
آورد ممكن اســت تغييراتى روى نيمكــت خود تجربه 
كند. شــكافى كه ميان اميرقلعه نويى و مديران باشگاه 
تراكتوســازى به وجود آمده احتمــاال منجر به جدايى 

از ذوب آهن به عنوان مقصد آينــده اميرقلعه نويى ياد  
مى شود. مديران اين باشگاه اصفهانى مذاكراتى با امير 
داشته اند و دور از ذهن نيست كه بعد از فينال جام حذفى 
قلعه نويى راهى اصفهان شــود و قراردادش را با اين تيم 
اصفهانى منعقد كند.  اينكه چه كســى جاى امير را در 
تراكتورسازى مى گيرد نيز خود يك مسئله مهم است. 
از فراز كمالوند به عنوان يكى از گزينه ها ياد شده اما او از 

تيم صنعت نفت آبادان هم پيشنهاد دارد. 
در حقيقت كمالوند در دو راهى تبريز، آبادان قرار گرفته 

 اينكه چه كسى به عنوان سرمربى گسترش فوالد تبريز 
معرفى مى شــود نيز خود يك معما است. درباره حضور 
فرهاد كاظمى يا مجيدحســينى درايــن تيم تبريزى 
چيزهايى شــنيده ايم اما بايد قدرى صبــر كرد و حتى 
احتمال حضورتونى اولويورا سرمربى سابق تراكتور هم 

على 
دايى نيز به احتمال 
فراوان از نفت تهران 
جدا   مى شود. او بعد 
از جدايــى از نفت با 
مديران سايپا دور يك 
ميزخواهد نشست و به 
احتمال فراوان با آن ها 

توافق خواهد كرد.
 البته مقصد فركى هم 
مى تواند در فوتبال 
ايران مهم باشد. از 
فوالد خوزســتان 
بــه عنــوان تيم 
آينده حسين آقا 
كه فصل ناكامى 
را درسايپا پشت 
سرگذاشــت ياد 
مى شود. اما در 
فــوالد از چند 
جبهه به نيمكت 
اين تيــم حمله 

شــده و عبــداهللا 
ويســى هــم بــراى 

نيمكت اين تيم نقشــه 
ها دارد. دراين ميان شايد 

آرام ترين نقطه مشهد باشد. 
جايى كه هم مهاجرى به ماندن 

اميدواراست و هم اكبرآقا.

دايى  و                قلعه نويى ، شكارهاى بزرگ تابستــــــان

دالرى داده و ســپاهانى ها را در منگنه گذاشته كه 
چنين دستمزدى را برايش تامين كنند اما بعيد است 
كه مسئوالن اين باشگاه كه پرافتخارترين باشگاه ايرانى 

درليگ برتر محسوب 
مى شوند براى بازگشت به روزهاى اوج حاضر به تمديد 
قرارداد اين مربى نشــوند و با كرانچار اداهه ندهند. اما 
سرنوشت نيمكت دو مدعى ديگر ليگ نامشخص است. 
تراكتورسازى بعد از بازى فينال جام حذفى درباره ادامه 

همكارى با قلعه نويى تصميم خواهد گرفت.
 اين تصميــم گيرى قطعا ارتباطى بــا قهرمانى تراكتور 
نخواهد داشت وحتى اگر اين تيم آن جام را هم به دست 
آورد ممكن اســت تغييراتى روى نيمكــت خود تجربه 
كند. شــكافى كه ميان اميرقلعه نويى و مديران باشگاه 
تراكتوســازى به وجود آمده احتمــاال منجر به جدايى 

قطعى اين مربى خواهد شد. 
از ذوب آهن به عنوان مقصد آينــده اميرقلعه نويى ياد  
مى شود. مديران اين باشگاه اصفهانى مذاكراتى با امير 
داشته اند و دور از ذهن نيست كه بعد از فينال جام حذفى 
قلعه نويى راهى اصفهان شــود و قراردادش را با اين تيم 
اصفهانى منعقد كند.  اينكه چه كســى جاى امير را در 
تراكتورسازى مى گيرد نيز خود يك مسئله مهم است. 
از فراز كمالوند به عنوان يكى از گزينه ها ياد شده اما او از 

تيم صنعت نفت آبادان هم پيشنهاد دارد. 
در حقيقت كمالوند در دو راهى تبريز، آبادان قرار گرفته 

كه بايد يكى را انتخاب كند.
 اينكه چه كسى به عنوان سرمربى گسترش فوالد تبريز 
معرفى مى شــود نيز خود يك معما است. درباره حضور 
فرهاد كاظمى يا مجيدحســينى درايــن تيم تبريزى 
چيزهايى شــنيده ايم اما بايد قدرى صبــر كرد و حتى 
احتمال حضورتونى اولويورا سرمربى سابق تراكتور هم 

در اين تيم مى رود. 

دايى  و                قلعه نويى ، شكارهاى بزرگ تابستــــــاندايى  و                قلعه نويى ، شكارهاى بزرگ تابستــــــان
سكوت عجيب

 مربى سياه جامگان 
محمدى: بقا در ليگ برتر 

را فقط به نام 
ميثاقيان بزنيد!

سينا حســينى :
حضور در مشهد به عنوان سرمربى در تيم هاى 
ملى فوتبال ايران مربيگرى كرده و روزگارى به 
عنوان رقيب ميثاقيان در فوتبال ايران شناخته 
مى شد، در هشت هفته پايانى رقابت هاى ليگ 
برتر به اصرار ميثاقيان حاضر شــد به مشــهد 
ســفر كند تا كنار هم شاگردى خود در كالس 

مربيگرى روى نيمكت سياه جامگان بنشيند.
محمدى روز اول وقتى در كالس مربيگرى با 
پيشنهاد اكبر ميثاقيان براى حضور در مشهد 
مواجه شد ترجيح داد روى اين پيشنهاد كمى 
تامل كند. شايد اكبر محمدى بهترين گزينه 
براى بررسى شرايط بقاى سياه جامگان در حوزه 
فنى به حســاب آيد اما او در تصميمى بسيار 
عجيب ترجيح  مى دهد در اين خصوص هيچ 
حرفى نزند تا همه چيز به نــام اكبر ميثاقيان 

ثبت شود!
اكبر محمدى وقتى با پيشــنهاد ما براى گفت 
و گو رو به رو مى شــود، بى مقدمه مى گويد:

« من حرفى براى گفتن ندارم، اين افتخار بايد 
به نام اكبر ميثاقيان ثبت شــود، من به واسطه 
حضور در كنــار امام رضا(ع) و اصــرار فراوان 
همسر آقاى ميثاقيان به مشهد آمدم و حاال به 
تهران برگشتم و دليلى ندارد در اين خصوص 

حرفى بزنم!» 
محمدى هرچند ترجيــح مى دهد حرف نزند 
اما پيداســت او از برخى رفتارها در مشهد به 
ويژه مديران باشــگاه زياد راضى نيست . على 
رغم اصرار ما براى تشــريح داليل اين تصميم 
عجيب هيچ حرفى بيان نكرد اما از گوشه و كنار 
خبر مى رســد وى انتظار داشت به عنوان يك 
مربى غير بومى كه در ايــن مدت در كنار تيم 
سياه جامگان حضور داشت قدرى مورد احترام 
قرار مى گرفت و با خاطره اى خوب مشهد را به 

مقصد پايتخت ترك مى كرد!



ليبروى سابق تيم ملى در گفت و گو با قدس

ظريف: با بى احترامى از تيم ملى كنار گذاشته شدم 
 واليبال  هاشم رســائى فر  فرهاد ظريــف از جمله 
بازيكنان  نســل طاليى واليبال ايران است كه حضورش در 
تيم هاى ملى رده هاى مختلف هميشه تأثير گذار و سرنوشت 
ساز بوده است. ليبروى ســابق تيم ملى كه عناوين مختلف 
و متنوعى در كارنامه كارى اش ديده مى شود در حالى كه 
تنها 10 روز به اعزام تيم به رقابت هاى المپيك باقى مانده 
در تصميمى عجيب از تركيب تيم ملى كنار گذاشته شد تا 
تيم ملى بدون او راهى ريو شود. بعد از اين بود كه جدايى او 
از تيم ملى قطعى شد و فرهاد ظريف اين بار براى هميشه از 
تيم ملى رفت. ظريف كه يكبار ديگر به گفته خودش در اوج 
كناره گيرى كرده بود اين بار با دلخورى و در حالى كه دوست 
داشــت حضور در المپيك را تجربه كند از يكى از آرزوهاى 

دنياى قهرمانى اش به دور ماند.
*بعد از پايان رقابت هاى ليــگ و قهرمانى با بانك 
ســرمايه زندگى اين روزهاى فرهاد ظريف چگونه 

دنبال مى شود؟
در حال حاضر تمريناتم با بانك سرمايه ادامه دارد و صبح و 
بعد از ظهر تمرين مى كنم. تا براى حضور در رقابت هاى جام 

باشگاه هاى آسيا خودمان را آماده كنيم.
*قهرمانى امسال تيم بانك ســرمايه تفاوتى هم با 

اولين قهرمانى اين تيم داشت؟
اين قهرمانى حال و هواى خاصى داشت قهرمان در آخرين 
بازى پلى آف مشــخص شــد و تا آخرين لحظه رقابت بين 
مدعيان وجود داشــت ضمن اينكه تيم ما تيم خيلى خوبى 
بود و تنها با 2 باخت ليگ را پشت سر گذاشتيم كه اين يك 

ركورد عالى بود.
*شرايط تيم براى حضور در جام باشگاه هاى آسيا 

چگونه است؟
5- 4 بازيكن ما در حال حاضر در تيم ملى حضور دارند و فعال 
بقيه بازيكنان تمرينات آماده سازى را زير نظر آقاى كارخانه 
دنبال مى كنند. اگر تيم ملى در ليگ جهانى صعود كند كه 
به احتمال زياد بازيكنان ملى پــوش را در اختيار نخواهيم 
داشت اما در غير اين صورت با ما به رقابت هاى جام باشگاه 
ها خواهند آمد. ضمن اينكه بازيكنان كمكى هم هستند كه 

مى توانيم با آنها در رقابت ها حاضر شويم.
* چقدر اميد به قهرمانى بانك سرمايه در آسيا داريد؟
هميشه تيم هايى كه از ايران در جام باشگاه ها حاضر شدند 
تيم هاى خوبى بودند كه تعداد قهرمانى هايشان مشخص 
است شــرايط چگونه بوده. آقاى كارخانه هم هميشه تيم 
هايى را به مسابقات جام باشگاه ها برده كه از آمادگى بااليى 
برخوردار بوده اند و براى سكو مى جنگيدند. ما هم اگر بريم 

براى فتح جام خواهيم رفت.
*فرهاد ظريف االن آماده تر است يا زمانى كه در تيم 

ملى حضور داشت؟
من هميشه آماده بودم و هســتم و خواهم بود.چون زندگى 
ورزشــى ام حرفه اى بوده و اينجورى بزرگ شدم . 15-16  
سال اســت كه در تيم هاى ليگ بودم و هميشه اين تيم ها 

مدعى بودند.
*صحبت از تيم ملى شد. كال بى خيالش شدين؟

تيم ملى يك جورايى براى من پرونده اش بسته شده است. 
من را قبل از المپيك كامال با بى احترامى كنار گذاشــتند.

نمى دانم به چه دليل و با چه كينه اى درست 10 روز مانده 
به المپيك ، فرهاد ظريف را كه قبل از آن 3- 2 بار خواسته 

بودند به تيم ملى برگردم كنار گذاشتند.
*امكان دارد بيشتر توضيح بديد؟

دوره قبل كه در ليگ جهانى بازى مى كرديم و از مســابقه 
با برزيل و صربستان برگشته بوديم تا در تهران بازى كنيم 
فاصله اى دو روزه با مسابقه در تهران وجود داشت كه همه 
بازيكنان در هتل اسكان داده شدند جز فرهاد ظريف كه اتاق 
برايش رزرو نكرده بودند. قشنگ مشخص بود اين برخورد 
سهوى نبوده و به عمد براى من اتاق نگرفته اند. شايد همانجا 
بايد برمى گشتم اما اين كار را نكردم تا براى تيم ملى كشورم 
حاشيه درست نشود. بعد از اين ماجرا با سيچلو صحبت كردم 
و گفتم اگر من را نمى خواهيد بگوييــد اما مربى تيم ملى 

گفت براى المپيك شما هستيد. روز بعد اما وقتى سر تمرين 
حاضر شدم آن برخورد با من شــد و من از تركيب تيم ملى 

كنار گذاشته شدم!
*فكر مى كنيد نبود شما در تركيب تيم ملى در آينده 
احساس شود و مجدد از شما بخواهند كه به تيم ملى 

برگرديد؟
هيچ وجه اين اتفاق نمى افتد مــن ديگر به تيم ملى برنمى 
گردم.االن هم در تيم ملى ليبروهــاى خوبى حضور دارند 

كه به اعتقاد من مى توانند براى تيم ملى خوب ظاهر شوند.
*فرهاد ظريف چند ســال ديگرخداحافظى خواهد 

كرد؟
نمى توانم بگويم چند سال ديگر. فقط مى گويم اين زودى ها 
نيست. انگيزه ام زياد است و مى خواهم بازى كنم. مخصوصا 
كه االن در تيم ملى نيســتم و وقت بيشترى دارم تا در تيم 

باشگاهى ام بهتر ظاهر شوم.

خداحافظى جواد داورى از دنياى بسكتبال 
  فارس: ملى پوش سابق بسكتبال و اين فصل شيميدر از دنياى توپ 
و تور خداحافظى كرد.   جواد داورى بازيكن با ســابقه كشورمان كه 
چندين سال براى تيم ملى كشورمان بازى كرده و سابقه قهرمانى هاى 

متعددى را داشت، از دنياى بازيكنى در بسكتبال خداحافظى كرد.
 داورى در اين فصل در تيم شيميدر بازى مى كرد و پس از نرسيدن 
اين تيم به نيمه نهايى تصميم به خداحافظى گرفت.  جواد داورى كه 
سال گذشته به رياست هيئت بسكتبال استان اصفهان انتخاب شد، 
به دليل بازى در ليگ برتر نتوانسته بود آنجا مشغول كار شود.  داورى 
با اعالم اين خبر گفت: دوست داشتم با پيراهن ذوب آهن در اصفهان 
از بسكتبال خداحافظى كنم، اما متاسفانه اين تيم وجود ندارد و شايد 

يك زمانى بازگشت و آن زمان مى آيم و يك بازى انجام مى دهم.

بعد از 12 سال از تيم ملى كنار ماندم
حبيبى: تيم ملى هندبال يك سال 

تعطيل بود 
 فارس: مربى جديد تيم ملى هندبال ايران گفت: تيم ملى هندبال ايران 
از ارديبهشت ماه سال گذشته تا كنون هيچ برنامه اى نداشت و تعطيل 
بود.  عليرضا حبيبى افزود: من هميشه و در همه حال حامى تيم ملى 
بودم. به هر حال سياست هاى مديران در فدراسيون متفاوت است و در 
دوره گذشته تصميم بر اين بود كه من پس از 12 سال از كادر فنى تيم 
ملى كنار بمانم.  وى ادامه داد: سال گذشته سياست اينگونه بود كه من 
در كادر فنى تيم ملى نباشم و من هم اعتراضى نسبت به اين موضوع 
نداشتم. در شرايطى كه جايى در تيم ملى نداشتم هم هر كارى براى 
موفقيت هندبال ايران از دستم برآمد انجام دادم. سال گذشته هدايت 
تيم شهردارى كاشان را برعهده داشتم و حاال خوشحالم كه مى توانم 

يك بار ديگر به تيم ملى كشورم كمك كنم.

ملى پوش ژيمناستيك: اميدوارم طلسم 
روى سكو رفتنم بشكند

مهر: عضو تيم ملى ژيمناستيك گفت: در سه مسابقه آسيايى در يك 
قدمى مدال از رفتن روى سكو بازماندم و اميدوارم اين طلسم امسال 
در قهرمانى آسيا و بازيهاى كشورهاى اســالمى بشكند.  سعيدرضا 
كيخا  گفت: من در سه مسابقه آسيايى اعم از قهرمانى آسيا و بازيهاى 
آســيايى به فينال راه پيدا كردم و با اختالف كمى از رسيدن به سكو 
بازماندم تا جايى كه در برخى موارد اگر نمــره مقدماتى ام را تكرار 
مى كردم مدال مى گرفتم.  ملى پوش ژيمناستيك در پاسخ به اين 
سوال كه علت اين موضوع را چه مى دانيد گفت: به نظرم عدم اعزام به 
رقابتهاى مختلف در طى ساليان اخير علت اين اتفاق بود. خوشبختانه 
در اين مدت به خوبــى تمرين كرده ايم و حضور در مســابقات جام 
جهانى باكو نيز تجربه بسيار خوبى بود كه البته موفق شدم يك حركت 

در فدراسيون جهانى نيز به ثبت برسانم.

فدراسيون اعالم كرد 
مصاف انتخابى تيم هاى ملى كشتى در 

برج ميالد
مهر: فدراسيون كشتى در تالش است رقابت هاى انتخابى تيم هاى 
ملى كشــتى آزاد و فرنگى را در برج ميالد برگزار كند.  فدراســيون 
كشــتى با توجه به عالقمندى گســترده مردم ايران به ورزش ملى 
كشور، در اقدامى نمادين و ملى در پى برگزارى رقابت هاى انتخابى 
تيم هاى ملى در برج ميالد تهران است.   اين تصميم براى احترام به 
عالقه عموم مردم به كشتى و گســترش هر چه بيشتر اين رشته در 
ميان اقشار مختلف مردم به عنوان حاميان اصلى ورزش ملى كشور و 
همچنين بهره مندى بيشتر از ظرفيت هاى تبليغاتى حاميان مالى 

كشتى گرفته شده است.

پلى آف  ليگ برتر بسكتبال
شهردارى اراك حريف پتروشيمى در 

نيمه نهايى شد
تسنيم: تيم بسكتبال شهردارى اراك با پيروزى مقابل شيميدر به مرحله 
نيمه نهايى ليگ برتر رسيد. تيم بسكتبال شهردارى اراك در بازى پنجم 
پلى آف  ليگ برتر بسكتبال با پيروزى 75 بر 60 مقابل شيميدر تهران، 
جواز حضور در مرحله نيمه نهايى ليگ برتر را به دست آورد. مرحله نيمه 
نهايى ليگ برتر بسكتبال از روز دوشنبه 18 ارديبهشت ماه آغاز مى شود. 
در اين مرحله، نفت آبادان به مصاف دانشگاه  آزاد مى رود و پتروشيمى 

بندرامام با شهردارى اراك روبه رو مى شود.

كليد برد چين را در اختيار داشتيم
سيچلو: حاال به نيمه نهايى فكر مى كنيم

 ايسنا: ســرمربى   تيم واليبال ايران با بيان اين كه چينى ها 50 دفاع 
مستقيم در 3 بازى گذشته داشتند اما برابر ايران تنها 2 دفاع انجام دادند، 
گفت: كليد برد ما همين بود و ما آن را در اختيار داشتيم. حاال به نيمه 
نهايى فكر مى كنيم. سيچلو اضافه كرد: اين هدف ما ست كه تيم زير 
23 سال ايران را پرورش دهيم تا بازيكنانش در آينده در تيم بزرگساالن 
حضور داشته باشند. اين روند را ادامه مى دهيم و خوشحاليم در برابر 

حريفى كه تا االن بهترين بود بازى خوبى انجام داديم. 
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كمپانى: بسيارى از 
شكست گوارديوال 

لذت مى برند
كاپيتــان  اســـــكاى اسپورتس: 
منچسترســيتى  به تمجيد از روش خاص 
مربيگرى پپ گوارديــوال پرداخت و تاكيد 

كرد موفقيت هاى اين مرد اســپانيايى براى او دشــمنان زيادى به همراه آورده است. 
ونســانت كمپانى مى گويد: تاكنون مانند رويكرد تاكتيكى و تكنيكى پپ گوارديوال را 
هيچگاه در مربى ديگرى نديده بودم و فكر كنم به همين خاطر هم هســت كه بسيارى 
از ديدن شكســت خوردن او لذت مى برند. اين طبيعى اســت كه فــردى كه اين همه 
موفقيت به دســت آورده، نتواند در يك فصل آنگونه كه مى خواهــد نتيجه بگيرد، اما 
مردم دوست دارند بر روى اين يك فصل تمركز كنند چون مى توانند با آن تفريح كنند.

محروميت مسى 
بخشيده شد

ورزش: تيــم ملى فوتبــال آرژانتين 
كه شرايط مســاعدى براى صعود به 
جام جهانــى 2018 ندارد، مى تواند با 
بخشيده شدن محروميت ليونل مسى 

و بازگشتش به تركيب تيم، در ادامه راه، ورق را برگرداند. مسى در جريان ديدار 
آلبى سلسته مقابل شيلى، به دليل توهين به كمك داور مسابقه از سوى فيفا به 
چهار جلسه محروميت از حضور در تركيب تيمش محكوم شده بود اما اكنون 
بعد از فرجام خواهى، سه جلســه باقيمانده از محروميتش و همينطور جريمه 
7800پوندى او بخشيده شد. فيفا برداشتن محروميت ستاره بارسا را به دليل 

نداشتن مدارك كافى اعالم كرد.

ونگر: شايد اوزيل 
نمى تواند انتقادات را 

تحمل كند
مترو: سرمربى آرســنال در آستانه ديدار 
امشــب تيمش مقابل منچســتريونايتد، 
انتقادات از اوزيــل در مورد اينكه او بازيكن 

بازى هاى بزرگ نيست را رد كرد اما اينكه او توانايى مقابله با اين خيل انتقادات را داشته 
باشد را مورد سوال قرار داد. آرسن ونگر معتقد است: بازيكنان بزرگ انتقادات بيشترى 
نيز به خود جذب مى كنند، شيوه بازى اوزيل نسبت به ديگران كمتر فيزيكى است اما به 
اين معنى نيست كه او كمتر از ديگران به دنبال پيروزى است. در پاسخ به اين سوال كه 
آيا او بازيكن بازى هاى بزرگ است جواب من مثبت است اما اينكه آيا تحمل انتقادات  را 

دارد مطمئن نيستم.

بارتزالى، بونوچى، كيلينى و البته بوفون
بهترين خط دفاعى تاريخ به يووه تعلق دارد؟

دانيال صدقى: آمارى كه يوونتوس دراين فصل 
از رقابتهاى باشگاهى كسب كرده، اين سوال را در 
ذهن كارشناســان ايجاد كرده كه آيا يووه فصل 
2017 -2016 بهترين خط دفاعى تمامى دوران ها 

را در اختيار دارد؟
با مرور بازى هــاى اخير بينكونــرى در ميادين 
مختلف، كمتر تيمى را مى تــوان پيدا كرد كه از 
اين نظر با يــووه قابل قياس باشــد. گل نخوردن 
هنر بزرگ تيمى اســت كه تنها چندگام با كسب 
ششــمين عنوان قهرمانى پياپى در ليگ ايتاليا و 
حضور در فينال كارديف ليــگ قهرمانان فاصله 

دارد. 
اگر با يك مهاجم گلزن مى توان در يك بازى مهم و 
سرنوشت ساز پيروز شد، با يك خط دفاعى مقتدر 
مى توان جام ها و عناوين قهرمانى متعددى كسب 
كرد. شــايد يوونتوس اين فصل، از اين نظر براى 

هميشه به تاريخ بپيوندد. 
*آمار

اگر از آمار و ارقام شــروع كنيم، متوجه مى شويم 
كه تمركز بازيكنان آلگــرى در رقابتهاى اروپايى 
به حدى باال بوده كه كمترين درصد اشــتباه در 

خط دفاعى يووه در اين فصــل را نمايان مى كند. 
يوونتوس در شــش بازى ايــن رقابتها هيچ گلى 
دريافت نكرده و 621 دقيقه دروازه اش را بسته نگه 
داشته و در 11 مسابقه از 13 مسابقه كلين شيت 
داشته است. مسى، سوارس، نيمار، فالكائو و امباپه 
كه در همه بازى هاى چمپيونزليگ از مرحله يك 
هشــتم نهايى به اين طرف گل زده بودند، همگى 

مقابل بوفون ناكام بودند. 
 *ستاره ها

اركان اصلى اين ســتون دفاعى غير قابل نفوذ را 
همان مثلث BBC هميشــگى يعنى بارتزالى، 
بونوچى و كيلينى شكل  مى دهند. شايد سن آنها 
نسبت به چند سال پيش كمى باال رفته ولى مى 
توان با جرئت گفت كه هر سه نفر با گذشت زمان 
به مراتب بهتر از قبل عمل مى كنند. به خصوص 
كه بازيكنان ديگر تيم هم از آنها حمايت بيشترى 
به عمل  مى آورند. الكس ســوندرو در يك سال و 
نيم گذشته ياد گرفته چگونه دفاع كند. دنى آلوز 
وقتى كه بخواهد، عملكرد بهترى در زمين به اجرا 

مى گذارد. 
پيانيچ فضاهاى بيشترى را پوشش مى دهد و در 

امر دفاعى با هوشمندى مشاركت مى كند. و پشت 
سر همه آنها بوفون ايســتاده كه بنا به اهميت هر 
مسابقه، درخشــش خاصى مقابل مهاجمان ارائه 
مى دهد. بوفون بهترين سال چند فصل اخير خود 
را ســپرى مى كند. به همين خاطر، خط دفاعى 

يوونتوس امسال فراتر از هميشه ظاهر شده است. 
حمالت يووه هم خيلى اوقــات از همين منطقه 

شكل مى گيرند.
*مقايسه با تيم هاى ديگر

اگر در مقايســه اين يووه با يوونتوس ســالهاى 

قبل به ايــن نتيجه مى رســيم كــه تيم فصل 
2017- 2016 يك سرو گردن از بقيه دوره ها 
باالتر است، حتى مى توان اين مقايسه را به ابعاد 
وســيع ترى تعميم داد. در تاريخ فوتبال ايتاليا، 
اينتر ژوزه مورينيو كه يــك هت تريك تاريخى 
درســال 2010 ثبت كرد و نفس همه تيم ها و 
حريفانش را مى گرفت و حتى بارسلوناى مقتدر 
گوارديوال را هم در چمپيونزليگ ناكام گذاشت، 
شايد جزو معدود تيم هايى است كه بتوان آن را 

با يوونتوس امسال آلگرى مقايسه كرد. 
خط دفاعى ميالن افســانه اى اريگو ســاكى   كه 
همه تيم هاى جهان را مى توانست در آفسايد نگه 
دارد هم توان رقابت با اين يووه را داراست. ميالن 
كاپلو را هم با ركوردهاى سباستين روسى و كسب 
پيروزى هاى كالســيك يك بر صفر نمى توان به 
راحتى ازياد برد. حتى خط دفاعى ايتالياى ليپى 
كه سال 2006 قهرمان جام جهانى شده بود هم در 
سطح همين تيم بود. جالب اينجاست كه بوفون در 
آن تيم هم ســتاره بود و حاال يووه با همين ستاره 
درون دروازه تنها دو بازى ديگر تا تاريخ ســازى و 

جاودانه شدن فاصله دارد.

قلم قرمز روى نام پنج
 ملى پوش تكواندو 

مهر: مرحله جديد اردوى آماده سازى تيم ملى تكواندو با دعوت از 13 
تكواندوكار و حذف 5 تكواندوكار   در خانه تكواندو آغاز شد.

  تيم ملى تكواندو كشورمان كه هفته گذشته در رقابتهاى يونان موفق به كسب 
4 مدال طال و يك برنز شــده بود،   دور جديد تمرينات خود را براى حضور در 

بيست و سومين دوره رقابتهاى قهرمانى جهان آغاز مى كند. 
 مهدى بى باك ســرمربى تيم ملى با كشــيدن قلم قرمز خود روى نام كامران 
مردانى پور، هادى تيــران ولى پور، ســياوش فخرايى، عليرضــا عليارى و 
بهنام اســبقى، از 13 تكواندوكار آرمين هادى پور، محمد كاظمى، فرزان 

عاشورزاده، سروش احمدى، ميرهاشــم حسينى، ابوالفضل يعقوبى، 
ساالر وحيدى، اميرحسين ساسان، مسعود حجى زواره، پوريا 

عرفانيان، مهدى خدابخشى، ســعيد رجبى و سجاد 
مردانى براى حضور در اين تمرينات دعوت 

كرد.

اسبقى: 
بى باك از روز اول با من 

مشكل داشت
ورزش: دارنده نشان طالى مســابقات جهانى تكواندو پس از خط 

خوردن از اردوى تيم ملى گفت: از روزى كه مهدى بى باك سرمربى تيم 
ملى تكواندو شد با من به مشكل خورد و در پايان هم نام من را از اردوى تيم 
ملى خط زد. بهنام اسبقى گفت: متأسفانه با توجه به مصدوميتى كه پيش از 
المپيك برزيل براى من در جام باشگاه هاى آسيا رخ داد، يك مقدار از تكواندو دور 
شدم، اما با توجه به انگيزه و پشتكارى كه داشتم، شش ماه پس از مصدوميت، 
دوباره به شرايط قبلى بازگشتم.   وى گفت:  متأسفانه در اردوهاى تيم ملى، 
رابطه حرف اول را مى زند، هر كسى وارد اتاق سرمربى تيم ملى شود و با او 

صحبت كند، قطعاً تاثير بسيار زيادى در فيكس شدن او در تيم ملى 
دارد. چند نفر از بازيكنان به همين شــكل در اردوى تيم ملى 

فيكس شدند. بايد اينطور بگويم كه هر كسى با سرمربى 
تيم ملى داداشــى باشــد، قطعاً در تيم ملى 

فيكس مى شود.

با انتخاب خسرو قمرى 
دوچرخه سوارى ايران نخستين 

كرسى آسيايى را كسب كرد
مهر: نشست اضطرارى هيأت رئيسه كنفدراسيون دوچرخه سوارى آسيا در 

امارات با انتخاب قمرى به عنوان رييس كميته جاده اين قاره پيگيرى شــد. در 
نشست اضطرارى هيأت رئيسه كنفدراسيون دوچرخه سوارى آسيا براى اولين بار 
در تاريخ دوچرخه سوارى كشورمان، خسرو قمرى رئيس فدراسيون ايران بعنوان 
مسئول كميته جاده آسيا انتخاب شد. رشته جاده يكى از پر سابقه ترين رشته هاى 
دوچرخه سوارى درسطح آسياست. كسب اين كرسى و اين افتخار حاصل زحمات 

سالها فعاليت و كسب نتايج خوبى در اين بخش و چندين سال صدرنشينى در 
بخش جاده آسياست. خسرو قمرى در اولين پيشنهاد خود به عنوان رئيس 

كميته جاده قاره كهن پيشــنهاد راه اندازى باشگاه پروتيم (باشگاه 
حرفه اى) منتخب آسيا را ارائه كرد كه مقرر شد پيشنهاد، 

جهت تصويــب نهايى به كنفدراســيون جهانى 
ارسال گردد.
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استيون جرارد اسطوره باشگاه ليورپول و مربى كنونى 
جوانان اين تيم، بعد از تولد سه دختر، به تازگى شاهد 
تولد اولين پسرش بود و با عكسى در اينستاگرام، تولد 

او را اعالم كرده است.

ميالد ميداوودى بازيكن باسابقه ليگ ايران با انتشار پستى 
در اينستاگرامش، به خداحافظى ابراهيم صادقى، وفادارترين 
بازيكن فوتبال ايران كه تمامى سال هاى بازيكنى خود را در 
سايپا گذراند واكنش نشان داده و ابراز اميدوارى كرده صادقى 

را در قامت مربى، دوباره در فوتبال ببيند.

جيانلوئيجى بوفون دروازه بان يوونتوس در آســتانه دربى 
شــهر تورين در مقابل تورينو، در فيسبوك خود به انتقاد از 
تماشاگرنماهاى طرفدار تيمش پرداخت كه در نزديك يادواره 
كشته شدگان سقوط هواپيماى حامل بازيكنان تورينو در سال 

1949، با ديوار نوشته اى به اين حادثه توهين كرده اند.

شــجاع خليل زاده مدافع ســپاهان كه شايعات از 
اتمام انتقالش به پرســپوليس حكايت مى كند، در 
اينستاگرامش عكسى در كنار سروش رفيعى، دوست 
صميمى و شماره 7 پرســپوليس در اينستاگرامش 

منتشر كرد تا اين شايعات را پررنگ  تر كند.
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 زندگى/ رهــا واعظى  فناورى 
در همه عرصه هــاى زندگى مردم 
قرن 21 نفوذ كرده است؛ بنابراين 
فرقى نمى كند در چه عرصه اى مشغول به فعاليت 
هســتيد يا وارد كدام دوره سنى از زندگى خود 
شده ايد، در هر صورت با كمك فناورى مى توانيد 

كار خود را سريع تر و بهتر پيش ببريد.
ابعاد فناورى براى اســتفاده در خدمات شهرى 
روز به روز گسترده تر مى شــود و اين موضوعى 
نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت؛ زيرا استفاده 
از فناورى هاى مختلف در خدمات شهرى عالوه 
بر اينكه باعث بهبود خدمت رسانى به مردم يك 
شهر مى شود، مى تواند به سريع تر و آسان تر پيش 
رفتن وظايف خدمت رســانان شهرى نيز كمك 
كند. در بين خدمت رســانان شــهرى، هر روز 
پاكبانان زحمت زيادى را به دوش مى كشــند و 
مسئوليت سنگينى بر عهده دارند، هر چند شايد 
اين موضوع كمتر به چشم ما بيايد، اما نمى توان 
نقش مؤثر آن ها را در پاكيزگى و سالمت شهرها 

ناديده گرفت.
در بيشتر كشورهاى پيشرفته، فناورى از كمك به 
قشر مشغول در كار پاكبانى نيز غافل نمانده است 
و از مدت ها قبل، توســعه دهندگان و طراحان 
فناورى، براى ساخت فناورى هاى مرتبط با اين 

شغل سخت و مهم اقدام كرده اند.

  فناورى ماشين هاى تميزكننده
از ســال ها قبل، بشر براى توســعه خودروهايى 
كه همــه جا را تميز كنند، تالش كرده اســت. 
ماشــين هاى چمن زن و خودروهاى برف روب، 
نخستين قدم بشر براى آسان تر شدن تميز كردن 
خيابان هــا و معابر بودند. پس از آن، كم كم و به 
مرور زمان، ماشين ها و خودروهاى مرتبط با اين 
موضوع توســعه پيدا كردند، تــا جايى كه ديگر 
ماشــين هاى چمن زن، چمن هاى خرد شده را 
درون خود نگه مى داشتند و خرده هاى چمن را 

به اطراف نمى پاشيدند. 
پس از آن، بشــر به فكر توســعه فنــاورى اين 
ماشــين ها و خودروها در ابعاد وسيع ترى افتاد. 
بتدريج ماشين هاى جدول شور، ماشين هاى تميز 
كننده آسفالت، ماشين هاى جمع كننده برگ هاى 
معابر با استفاده از باد و ساير موارد مشابه به جمع 

اين ماشين ها اضافه شدند.
به اين ترتيب، كار پاكبانان بســيار آسان تر شد و 
ديگر نيازى نبود كه براى جارو كردن برگ هايى

 كــه در پاييز بــر روى زمين ريخته مى شــود، 
ساعت ها دست به جارو باشند يا در زمانى كه كف 
معابر ماده چسبنده يا روغنى ريخته است، براى 

تميز كردنش ساعت ها وقت بگذارند.
حتى براى زباله نيز، ماشين هايى ساخته شد كه 
به صورت روباتيك قادر به بلند كردن سطل هاى 
بزرگ زباله، خالى كردنشــان و بازگرداندن آن ها 

سر جاى اولشان بود.

  سطل هاى هوشمند زباله
در كشورهاى اروپايى، بتازگى از سطل زباله هايى 

در سطح شهر بهره گرفته اند كه كامالً هوشمند 
هستند. درِ اين سطل ها به صورت اتوماتيك باز 
و بسته مى شود. اين سطل ها داراى سيستم بوُزدا 
و قابليت كاهش حجم زباله ها هستند. همچنين 
مجهز به واى فاى رايگان مى باشــند و كســانى 
كه هنــگام خوردن يك خوراكى در نزديكى اين 
سطل ها بنشــينند، مى توانند از اينترنت رايگان 

آن ها استفاده كنند!

سطل هاى زباله هوشمند همچنين داراى صفحات 
ديجيتالى هســتند كه قابليــت نمايش پيام و 

تبليغات مختلف را دارا مى باشند.
سطل ها همچنين قادر به تفكيك زباله هاى تر و 
خشك در همان مبدأ مى باشند و به همين دليل 

كمك زيادى به محيط زيست مى كنند.
سطل زباله هاى هوشمند، توجه مردم بسيارى، 
بخصوص كــودكان را به خــود جلب مى كنند، 
بنابراين ديگر پاكبانان با زباله هاى توليدى مردم 
كه از ســر بى حوصلگى در گوشــه و كنار شهر 
ريخته مى شود، مواجه نخواهند شد و اين موضوع 

كمك بزرگى به آن ها مى كند.

  پيش نياز استفاده از فناورى
فناورى در هر شــرايطى مى تواند يار خوبى براى 
انسان به حساب آيد، البته نبايد فراموش كرد كه 
قدم گذاشتن در هر راه تازه اى نيازمند يادگيرى 
دانش و اطالعــات صحيح مربوط بــه آن راه و 
روش است و فناورى نيز در هر زمينه اى، نيازمند 
فراگيرى صحيح، پيش از استفاده است. هر چند 
كه فناورى در هر صنعتى، ممكن است معضالتى 
نيز ايجاد كنــد، اما تا كنون فوايــد آن بيش از 
مضراتش بوده و همين موضوع بهانه خوبى است 

تا ما نيز از پيشرفت آن استقبال كنيم.

ماشين ها همچنان به انسان ها يارى مى رسانند

فناورى در خدمت پاكبانان شهرى

تفكيك تعرفه اينترنت داخل از بين المللى

ايسنا: معاون مشتريان شركت مخابرات ايران با بيان اينكه 
اينترنت حجمى با سرعت مناسب از نظر تعرفه  و امكانات براى 
مشتركان به سود مشترك است، از تفكيك تعرفه اينترنت 

داخل از بين ا لملل توسط مخابرات در برخى استان ها خبر داد.
داوود زارعيان درباره تبديل اينترنت نامحدود به حجمى گفت: با توجه به 
مصوبات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى بايد به سمت تبديل 
اينترنت به ســمت حجمى برويم اما در كل با توجه به كاهش تعرفه ها و 
باالرفتن سرعت، باز هم 90 درصد مشتركين ما اگر از روش غيرحجمى 
اســتفاده كنند، هم از نظر اقتصادى و هم سرعت در آينده به نفع آن ها 
خواهد بود، زيرا ما به دنبال اين هســتيم كه مصرف اينترنت را گسترش 
دهيم. وى ادامه داد: طبيعتاً در حال حاضر كسانى كه اينترنت نامحدود 
دارند از سرعت پايين 256 و 512 كيلوبيت بر ثانيه استفاده مى كنند. نگاه 
سازمان تنظيم مقررات ارتباطات، سرعت هاى باال و بدون در نظر گرفتن 
حجم اســت كه در كل به نفع مشترك است. اينترنت حجمى با سرعت 
مناسب از نظر تعرفه ها و امكاناتى كه براى مشترك فراهم مى شود، بويژه با 

تفكيك اينترنت داخل از بين الملل به سود مشترك است.
معاون مشــتريان شــركت مخابرات ايران با اشــاره به تأثير شبكه ملى 
اطالعــات بر كاهش تعرفه اينترنت براى كاربران توضيح داد: به زودى ما 
در اينترنت با توسعه شبكه ملى اطالعات به سمتى حركت مى كنيم كه 

مشترك از اينترنت داخلى بدون پرداخت هزينه باال بهره ببرد.

حمايت از ايده هاى استارتاپى
مهر: مجرى حمايت از شــركت هاى نوپا در شركت مخابرات 
ايــران از راه انــدازى شــتاب دهنده ملــى بــراى حمايت از 
استارتاپ هاى بخش فناورى اطالعات و ارتباطات كشور خبر 
داد. احمد علمايى با بيان اينكه شركت مخابرات در راستاى رسالت خود 
در جهت حمايت از توليد ملى، به دنبال ايجاد بســترى براى حمايت از 
شركتهاى نوپاســت گفت: به زودى شتاب دهنده ملى در سطح تمامى 
استانهاى كشــور راه اندازى خواهد شد كه هدف از آن، حمايت از كسب 
وكارهاى نوپا و سرمايه گذارى خطرپذير براى ايده هايى است كه توانايى 

رسيدن به محصول را ندارند.
وى ادامه داد: حمايت از ايده هاى نو در سه بخش سخت افزار، نرم افزار و 
محتوا صورت مى گيرد و تمركز بيشتر ما براى بهره بردارى از سرويس هاى 
نو و تجهيزات مربوط به فناورى هاى جديد از جمله اينترنت اشــيا است. 
علمايى با اشاره به نقطه ضعف مراكز شتاب دهنده در كشور به دليل عدم 
اتصال به بازار مصرف، خاطرنشان كرد: در برنامه ايجاد شتاب دهنده ملى، 
ايجاد شبكه اى از همكاران تجارى براى اتصال به بازار مصرف در دستور 
كار است چرا كه شبكه مخابراتى كشور به بازار و مشتريان متصل است و 
اين مى تواند نقطه قوتى براى ارائه محصول شركتهاى نوپا و استارتاپ در 

بازار باشد و ايده ها به راحتى قابل تجارى سازى خواهند بود.

اطالعات و ارتباطات
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ايسنا: اســتيون هاوكينــگ هشدار داد 
انســان  ها بايد ظرف 100 سال آينده كره 
خاكى را ترك كنند. اين فيزيكدان معروف 
معتقد اســت به دليل برخورد سيارك ها، 
بيمارى هاى همه گير، ازدياد بيش از حد 
جمعيت و تغييــرات آب و هوا، زندگى بر 
روى زميــن در معرض خطر نابودى قرار 
دارد. وى گفت: چون زمين طى يك قرن 

آينده وضعيت ناخوشــايندى به خود خواهد ديد، نسل هاى آينده بايد به دنبال 
مكانى جديد در فضا براى زندگى باشــند. نوامبر گذشته، پروفسور هاوكينگ 
در اظهارات خود موضع محتاطانه ترى پيش گرفته بود و هشــدار داده بود كه 
انسان ها نخواهند توانست بيش از 1000 سال ديگر روى زمين دوام بياورند. وى 
طى نطقى براى دانشــجويان دانشگاه هاروارد به آن ها توصيه كرده بود به جاى 
چشم دوختن به زمين، به ستارگان نگاه كنند زيرا اگر نژاد انسان به فضا نرود، 

هيچ آينده اى نخواهد داشت.

مهر: امارات متحده عربــى قصد دارد با 
يدك كشــيدن يك قطعه يخ از قطب به 
ساحل خليج فارس، آب شرب مردم اين 
كشــور را تأمين كند. دفتر مشــاور ملى 
در ابوظبــى تصميم دارد قطعه عظيم يخ 
را از جزيــره Heard (در حــدود 1000 
كيلومترى ساحل اصلى قطب جنوب) به 
جزيره فجير بياورد. فاصلــه بين اين دو 

جزيره حدود 8800 كيلومتر است. اين قطعه يخ مى تواند آب آشاميدنى كافى 
يك ميليون نفر را به مدت پنج ســال تأمين كند. طرح «يدك كشــيدن يخ از 
قطب جنوب» ازسال 2018 ميالدى آغاز خواهد شد. مدير شركت مذكور اعالم 
كرده قبالً در اين مسير سفر كرده و با استفاده از دستگاه هاى شبيه سازى امكان 
اجراى طرح را بررســى كرده است. محمد سليمان الشيخ در اين باره مى گويد: 
دستگاه هاى شبيه ساز ما پيش بينى مى كنند انتقال قطعه يخ از قطب جنوب تا 

خليج فارس يك سال طول مى كشد.

مهر: يك مهندس زيست طبيعى ايرانى 
در دانشــگاه نيوكاسل بتازگى يك دست 

روباتيك مجهز به دوربين ساخته است. 
با كمك اين دست مصنوعى بيمار مى تواند 
بدون فكر كردن اشيا را براحتى در دست 

خود بگيرد. 
غزل قضايى يكى از مهندســان دانشگاه 
نيوكاسل به رهبرى گروهى از محققان با 

اختراع اين دســت روباتيك مجهز به دوربين نسل جديدى از اعضاى مصنوعى 
هوشمند را بنيان گذاشته اند. هم اكنون آزمايش هاى كلينيكى روى اين دست 

انجام شده است. 
دوربين روى اين دســت مصنوعى مجهز به فناورى ماشين يادگيرى است. به 
همين دليل بيمار مى تواند اشيا را به طور اتوماتيك نگه دارد. بنابراين اين عضو 
مصنوعى به جاى بيمار شيوه حركت دست را كنترل مى كند. درهمين راستا از 

500 شىء مختلف 72 عكس براى اين شبكه به نمايش در مى آيد.

انسان ها بايد كره خاكى را ترك كنند! ساخت دست مصنوعى توسط پژوهشگر ايرانىتأمين آب آشاميدنى امارات از قطب جنوب!

خبر

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

فناورى

تفاوتِ متوسط قيمت گوشى هاى سامسونگ و اپل 
زوميت: بر اساس گزارش هاى جديد، 
فاصله متوســط قيمت گوشــى هاى 
سامســونگ و اپل به ركــورد تازه اى 
تحقيقاتى  مؤسســه  اســت.  رسيده 
Strategy Analytics گزارشى ارائه 
كرد كه بر اســاس آن، تفاوِت متوسط 
قيمت گوشى  هاى سامسونگ و اپل به 
465 دالر رسيده اســت. اين گزارش 

نشــان مى دهد سه ماهه چهارم سال 2016، اين فاصله قيمتى از 400 
دالر عبور كرده است. در گزارش استراتژى آناليتيكس، متوسط قيمت 
گوشى هاى اپل در فاصله زمانى ماه هاى اكتبر تا دسامبر 2016، 692 
دالر و گوشــى هاى سامسونگ 227 دالر اعالم شده است. اين تحقيق 
زمانى انجام شد كه غول كره اى با مشكالت گلكسى نوت 7 درگير بود؛ 
از همين رو سامسونگ تمام تالش خود را براى افزايش توليد گلكسى 
اس 7 و ديگر گوشى هاى ميان رده به كار گرفته بود. اين گزارش، نشان 
از تفاوت  ديدگاه دو كمپانى بزرگ توليدكننده گوشى  هوشمند در دنيا 
دارد؛ اما بايد اشاره كنيم كه اين دو برند محصوالتى كامالً متفاوت عرضه 
مى كنند. اپل تنها دو پرچم دار در ســال معرفى مى كند و فقط ســال 
گذشته آيفون اس اى را وارد بازار كرد كه نسبت به دو آيفون ديگر قيمت 
پايين ترى دارد؛ اما هنوز قيمت اين گوشى از برخى محصوالت ميان رده  
اندرويد باالتر است. در مقابل سامسونگ، انواع گوشى هاى پايين، ميان و 

باالرده را با قيمت هاى مختلف عرضه مى كند.

اسكرين شات هاى تازه از نوت 7 بازسازى شده
ديجياتو: همانطور كه مى دانيد فبلت 
گلكسى نوت 7 سامسونگ پيشتر مجوز 
رگوالتــورى واى فــاى را دريافت كرد 
و بعد از آن نيز قيمت تمام شــده اش 
در كره جنوبى مشــخص شد. نوت 7 
بازسازى شده ظاهراً مجوز FCC را هم 
دريافت كرده كه اين يعنى شهروندان 
آمريكايى احتماالً مى توانند موبايل مورد 

بحث را به زودى در كشــور خود خريدارى كنند. اما ديروز عكس هاى 
جديدى از آخرين عضو خانواده نوت سامسونگ به دست آمده كه نشان 
مى دهند 7R Galaxy Note به يك باترى 3200 ميلى آمپرى مجهز 
شده كه ظرفيت آن 8,6 درصد از باترى اورجينال 3500 ميلى آمپرى اش 
كمتر است. نكته ديگرى كه مى توان از اين تصاوير تشخيص داد، اندرويد 
7,0 اســت كه به احتمال زياد از پيــش روى موبايل مورد بحث نصب 
خواهد شد. اگر خاطرتان باشــد نسخه اصلى نوت 7، از اندرويد 6,0,1 
بهره مى گرفت. غير از باترى جديد و بيلد تازه اندرويد، مابقى امكانات و 
ويژگى هاى اين موبايل همچون نسخه اصلى اش هستند. حافظه داخلى 
اين موبايل 64 گيگابايت اســت و تامين امنيت آن نيز به يك حسگر 
اثرانگشــت بسيار دقيق محول شده كه درست در داخل دكمه هومش 
قرار دارد. گلكســى نوت 7 همانطور كه احتماالً به خاطر داريد گواهى 

IP68 را هم داشت كه آن را در برابر گرد و غبار مقاوم مى كند.

سامسونگ خيال والدين را راحت كرد!
كليك: سامسونگ اپليكيشنى را به 
بازار عرضه كرده است كه با استفاده از 
اين اپليكيشن كاربر به راحتى مى تواند 
فضاى گوشى هوشمند را براى استفاده 
كودكان مناسب كند و كاربر با خيال 
راحت گوشــى هوشــمند خود را به 
كودك خود بدهد. سامسونگ ايده اى 
را براى ساخت اپليكيشنى مطرح كرده 

است كه اين اپليكيشن بسيار كاربردى و مناسب است و بدون شك 
مورد استقبال بسيارى از كاربران گوشى هاى اندرويد قرار مى گيرد.

 اين اپليكيشن در حال حاضر تنها براى گوشى هاى هوشمند اندرويد 
با اندرويد مارشــمالو عرضه شــده و هنوز براى ســاير اندرويد ها در 
دسترس نيست.عملكرد اين اپليكيشن به اين صورت است كه كاربر 
گوشى هوشمند خود را بر روى اين حالت قرار مى دهد و كودك تنها 
مى تواند از 8 برنامه معين استفاده كند و نمى تواند به هر كجاى گوشى 

هوشمند دسترسى پيدا كند. 
اين اپليكيشن داراى برنامه ريزى ماهانه و هفتگى است و در آخر هر 
ماه يا هفته برنامه اى از اســتفاده كودك از گوشى هوشمند به پدر و 
مادر ارائه مى دهد و براساس اين برنامه ساعات مفيدى براى استفاده 
كودك از گوشى هوشمند ارائه مى دهد. والدين مى توانند با استفاده از 
تنظيمات اين برنامه كارهايى كه كودكان با گوشى هوشمند مى كنند 

را زير نظر داشته باشند.

ايرانسل، پيمانكار كنتورخوانى هوشمند گاز
فارس: هر يك از شركت هايى كه 
موفق به امضاى موافقتنامه نهايى 
با شركت ملى گاز شوند، يك پروژه 
تأمين، نصــب و قرائت مكانيزه را 
براى 5000 كنتور هوشــمند گاز 
با اســتفاده از فناورى هاى مطرح 

اينترنت اشيا، اجرا خواهند كرد.
ايرانسل اعالم كرد: شركت ملى گاز 

ايران طى فراخوانى در پاييز 1394، از شــركت هاى عالقه مند دعوت 
كرده بود تا در اجراى طرح پايلوت گاز براى كنتورخوانى هوشــمند 
شركت كنند و در اين راستا ايرانسل با شركت ملى گاز ايران در زمينه 
كنتورخوانى هوشمند تفاهم نامه همكارى امضا كرده است. اين تفاهم 
با هدف ايفاى نقش سازنده و جدى در حوزه خدمات «اينترنت اشيا» 
و گسترش ارائه خدمات بر پايه فناورى NB-IoT منعقد شده است. 
اين اپراتور پيش از اين براى نخســتين بار در ايران، از ســامانه شهر 
هوشمند و خدمات شهروندى هوشمند در منطقه آزاد انزلى رونمايى 
كرده و سامانه مديريت حمل و نقل و پرداخت همراه مبتنى بر فناورى 

NFC را هم در شهرهاى اهواز و منطقه آزاد انزلى معرفى كرده بود.
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پالستيكى  ظرف   - توان  آخرين   -10
ويتامين   - روشنى   - گشاد  دهان 

جدولى
11- سبك سر - گواهى دادن - ظرف 

قهرمانى
باند   - باستانى  ورزش  وسايل  از   -12

تبهكار ايتاليايى - خاطر
باستان  مصر  در  دريا  النوع  رب   -13
دوجنس  از  يكى   - «خوب»!  اندك   -

- تكيه كردن
14- صوت شگفتى - از تفاسير - كم 

قيمت
1981تا  محصول  ژاپنى  سريالى   -15
هم  كشورمان  تلويزيون  از  كه   2002

پخش شد

 - كاال  المللى  بين  نقل  و  حمل   -1
تفحص

2- گاز نادر تبليغاتى - پاپوش - صوت 
تاكيد

 - آمريكايى  نظرسنجى  موسسه   -3
بيمارى مسرى خطرناك - منطقه اى 
شرقى  جنوب  اليه  منتهى  در  باتالقى 

عراق
4- گوارش - شخص و فرد - شمردن 

- طويل
ماهى   - انگليسى  دوم  حرف   -5
 - رنگ  قرمز  گوشت  با  خوراكى  

كشيدنى اسلحه - سست و بيحال
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده

6964
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 افقى

 عمودى

6- ستون بدن - مادر سهراب - اعالن
 - تابستانى  پرطرفدار  خوراكى   -7

دربست كارخانه - نام پسرانه وطنى
كردن-  هديه   - نوشنده  خاندان-   -8

عزيز همگان
آزاده دشت  از خانواده زرد -  9- رنگى 

كربال - سرگرم كننده
10- راه عبور - قافله ساالر - مساوى

نوشابه   - كنار   - رطوبت  بوى   -11
مشهدى - مايع دباغى

 - آمريكا  كلرادو  ايالت  پايتخت   -12
 - مفعولى  عالمت   - متعجب!  خوردنى 

بهشت شداد
13- بدن - حيوان صحراگرد - خوراكى 

پرطرفدار اختراع ايتاليايى
 - ناخن  زينت   - فرنگى  14- ساز زهى 

پرخور
هاى  پرداخت  جديد  سيستم   -15
مقاطع  از   - همراه  تلفن  گوشى  با  خرد 

تحصيالت عاليه
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