
تخلفات صندوق ذخيره 
فرهنگيان به 1000 ميليارد 

تومان نمى رسد
فارس: مديرعامل صندوق ذخيــره فرهنگيان با بيان 
اينكه ميزان تخلفات در اين صندوق به 1000 ميليارد 
تومان نمى رسد، گفت: 130 ميليارد تومان به طور قطعى 
از شركت ســرمايه گذارى صندوق كالهبردارى شده 
است. مهدى نيكدل تصريح كرد: كميته تحقيق و تفحص 
مجلس گفته است، عددى در خصوص ميزان تخلفات 
اعالم نكنيم و بايد آن ها اعالم كنند؛ البته 130 ميليارد 
تومان تخلف قطعى اســت و اين مقدار وصول نشده و 
دنبال آن هستيم؛ قوه قضائيه دنبال آن است و نهادهاى 
نظارتى نيز آن را گزارش كرده اند. نيكدل با تأكيد بر اينكه 
تخلف 8 هزار ميليارد تومانى در بانك سرمايه اتفاق افتاده 
است، اضافه كرد: صندوق ذخيره فرهنگيان سهامدار 46 

درصدى بانك سرمايه است و ما مدير بانك نيستيم.

هيچ مشكلى در 
زيرساخت هاى اينترنت رخ 

نداده است
خبرگزارى صداوســيما :رئيــس مركــز روابط 
عمومــى وزارت ارتباطات گفت: قطعــى در اينترنت 
مربوط به زير ســاخت ها نيست و اشــكال احتمالى، 
مربوط به اپراتورهاســت. محمدرضا فرنقى زاد افزود: 
زيرســاخت هاى اينترنت كشــور در حالت عادى قرار 
داشته و سرعت آن نيز مطلوب اســت. وى افزود: بروز 
برخى اشكال ها در اينترنت به خدمات رسانى اپراتورها 
بر مى گردد و كاربران در صورت بروز اشكال با اپراتورى 

كه از آن اينترنت دريافت كرده اند تماس بگيرند.
مدير كل ارتباطات شر كت ارتباطات سيار نيز در اين 
باره گفت: روز شنبه اينترنت همراه اول نيازمند به روز 
رســانى بود كه بر اثرآن اينترنت نزديك به 400 هزار 

مشترك اين اپراتور از حالت عادى خارج شد.
ســعيد عســكرى افزود: پس از به روز رسانى اينترنت 
همراه اول مشتركان نيز بايد اقدام به خاموش و روشن 
كردن گوشى هاى خود مى كردند تا مشكل برطرف شود.

وى به ارسال پيامك به اين دسته از مشتركان از سوى 
همراه اول اشاره كرد و افزود: پس از ارسال پيامك تعداد 
زيادى اقدام به خاموش و روشــن كردن گوشى خود 

كردند و مشكلشان برطرف شد.

اسامى كاروان هاى حج 96 تا 
پايان هفته اعالم مى شود

باشگاه خبرنگاران:رئيس ســازمان حج اعالم كرد: 
اســامى تمام كاروان هاى حج 96 تا پايان هفته جارى 
اعالم مى شــود. حميد محمدى با اشــاره به آخرين 
اقدامات سازمان حج براى اعزام حجاج، اظهار داشت: با 
توجه به مقدماتى كه براى حج سال 96 فراهم شده در 
راستاى آن هتل هاى مورد نياز در عربستان اجاره شدند 
و اكنون در حال ثبت نام هستيم و تا پايان هفته از زائران 
ثبت نام كننده درخواست مى كنيم كاروان هاى خود را 
انتخاب كنند. وى با بيان اينكه اسامى كاروان ها بزودى 
اعالم مى شــود،  گفت: اســامى تمام كاروان ها تا پايان 
اين هفته اعالم خواهد شد و مردم تا پايان هفته آينده 
مى توانند كاروان هاى خود را انتخاب و مراحل نهايى را 

تكميل كنند.

تازه ترين خبر از پرداخت حقوق 
معلم هاى خريد خدمات آموزشى 
مهر: معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش 
و پرورش گفت: حقوق نيروهاى خدمات آموزشــى تا 
پايان شــهريور ماه سال 95 پرداخت شــده است. اگر 
اعتبارات تأمين شود مابقى اعتبارات پرداخت مى شود.

حســين بيان كرد: دولت مكلف شده است از فروردين 
ماه سال 96 حقوق قراردادى ها، سرباز معلم ها و حقوق 
حق التدريس هاى آزاد را به صورت ماهانه پرداخت كند.

فرزانه همچنين دربــاره  پرداخت حقــوق نيروهاى 
خدمات آموزشى نيز بيان كرد: حقوق اين نيروها تا پايان 
شهريور ماه سال 95 پرداخت شده است. اگر اعتبارات 
تأمين شود حقوق عقب افتاده  در سال تحصيلى 96-95 

پرداخت مى شود.

كاهش رتبه فساد ايران نزد 
مراجع بين المللى

مهر: دبير مرجع ملى كنوانســيون مبارزه با فســاد از 
كاهش رتبه فساد ادارى و مالى جمهورى اسالمى ايران 
در آخرين رتبه بندى هاى ســاالنه مراجع بين المللى 
خبر داد. محســن مردعلى گفت: بر اســاس آخرين 
رتبه بندى هاى ســاالنه مراجع ســنجش كننده بين 
المللى در زمينه فســاد ادارى و مالى، ميزان فساد در 
كشــور جمهورى اسالمى ايران در ســال هاى اخير با 
كاهش مواجه بوده است. وى افزود:   كشورمان در بين 
كشورهاى دنيا وضعيت مناسبى ندارد، اما در سال هاى 

اخير با بهبود نسبى مواجه بوده است.

امروز ساعت 19:55
چشم پرسپوليس به جوانمردى 

عرب ها

ورزش/ در هفته پايانــى مرحله دوم ليگ 
قهرمانان آســيا نمايندگان فوتبــال ايران 
براى صعود از اين مرحله به ميدان مى روند. 

پرسپوليس و ذوب آهن دو تيمى هستند...

خط قرمز/  پسر 34 ساله پس از دستگيرى 
به قتل برادر معتادش اعتراف كرد.  ســاعت 
22/30 جمعــه   از طريق مركز فوريت هاى 

پليسى 110 فوت مشكوك...
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اعتراف پسر جوان به درگيرى و 

قتل برادر معتاد

اين آقايان بى خود مى گويند!
يازدهم شعبان؛ روز ميالد جوان وفادار كربال؛ على اكبر (ع) را 
روز جوان ناميده اند تا تمثال حماسه مردانگى جوانانى همچون 
او همواره در ديوار ذهن نسل ها به يادگار و جاودانه بماند و عطر 
غيرت شــان فضاى هر كوى را معطر كند. روز جوان بهانه اى 
اســت تا در عين درك تفاوت اجتناب ناپذير نسل ها؛ نگران 

گسست ژرف نسلى و فرهنگى جوانانمان هم بمانيم.
گسستى كه پيامد عواملى همچون تغيير و تحول گسترده در 
شئون زندگى اجتماعى، نارســايى هاى نظام تعليم و تربيت، 
ضعف كاركرد خانواده و تحديد آزادى هاى فردى از بيم تهديد 

سركشى هاى اوست.
جوان به مقتضاى جوانى اش تابع محض نظام «بايدها» نيست؛ 
و همين نكته كافى اســت تا گاه تالش براى طرح چرايى ها و 
غليان روح پرسشــگرى و بى پروايى او را به خصومت و تقابل 
با نظام ارزشى جامعه و خانواده تعبير كنيم. حال آنكه چنين 
رهيافتى با تعاليم دينى ما نيز همخوانى ندارد. موالى متقيان 
على (ع) خطاب به پدران تمامى اعصار مى فرمايد: «التقسروا 
اوالدكم على آدابكــم، فانهم تخلقون لزمــان غير زمانكم»؛ 
فرزندان خود را مجبور نســازيد كه حتماً آداب و رسوم زمان 
شما يا پدرانتان را فرا گيرند، بلكه شرايط زمان را بايد در نظر 

گرفت.»
جوان امروز از يك سوى مطالبه گر و از سويى ديگر در مواجهه با 
انبوه داده هاى عصر ارتباطات و اطالعات و جاذبه هاى آن آسيب 
پذير تر از نسل هاى پيش از خود است.براى مصون ساختن او كه 
هر نگاهى را بر نمى تابد بايد تدبيرى بيشتر را رقم زد چرا كه تنها در 
اين مجال است كه مى توان به تأثير رفتار عالمانه بزرگان و پيران 
قوم اميد داشــت.در روح پاك جوانى كه از تكرار رهنمودهاى 
صحيح اما آمرانه گريزان و بيمناك است بايد بذر اعتمادى كاشت 
كه مفتون اندك نسيم مخالفى نشــود و سر تعظيم در برابر آن 
فرود نياورد.جوان امروز در عين همان تفاوت نســلى خويش و 
تأثيرپذيرى بى واسطه از فناورى هاى نوظهور متأثر از خرد بزرگان 
و دانش پيران آگاهى است كه كالم نافذ و انديشه بارز و واالى شان 
در هر دلى نورى از صداقت و اعتماد مى آفريند .در خاتمه و براى 
اثبات اين ادعا بخشى از روايتى جذاب از رهبر معظم انقالب در 
همين خصوص را كه در ديدار مسئوالن عقيدتى، سياسى نيروى 

انتظامى بيان داشته اند مرور مى كنيم:
 «.... به عنوان آخوندى، دست ما گشاده نيست؛ اما آبرويمان كه 
مى تواند گشاده باشد. بنده خودم سال ها پيشنمازى كرده ام؛ 
مى دانم انسان چگونه بايد با مردم رفتار كند. وقتى نماز تمام 
مى شد، برمى گشتم رو به مردم مى نشستم. تسبيحات حضرت 
زهرا را هم كه مى گفتم، افراد مى آمدند و مى ديدند راه باز است. 
جوان مى آمد، مزلّف مى آمد، بازارى مى آمد، ريش دار مى آمد، 
بى ريش مى آمد. آن زمان، پوشــيدن پوستين هاى وارونه در 
ميان جوان هاى بيتل مد شــده بود. يك روز رفتم نماز، ديدم 
يكى از همين جوان هاى آالمد كه موهايش را روغن زده، آمده 
و صف اول كنار متدينين و بازارى هاى خوب و افراد محاسن 
سفيد نشسته. احســاس كردم اين جوان با من حرفى دارد. 
نشستم و به او پاسِخ نگاه دادم؛ يعنى اجازه دادم بيايد حرفش 
را بزند. جلو آمد و گفت آقا! من صف اول بنشينم، اشكال دارد؟ 
گفتم نه، چه اشكالى دارد؟ شما هم مثل بقيه، گفت: اين آقايان 
مى گويند اشكال دارد، گفتم: اين آقايان بى خود مى گويند! اين 
جوان، ديگر از اين مسجد پا نمى ِكشد. اين جوان، ديگر از اين 
پيشــنماز دل نمى كند.همين طور هم بود؛ از ما دل نمى كند. 
بنده وقتى مســجد مى رفتم، در ميان صد نفر، اقًال نود نفرش 
جوان ها بودند. بنده هيچ چيز خاصى نداشــتم؛ نه يك مايه  

آن چنانِى معنوى، نه يك مايه  دنيوى؛ اما با مردم بودم.»

يادداشت 

خبر 

جواد صبوحى 

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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نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس:
واگذارى وظايف بهزيستى به وزارت 

بهداشت به صالح نيست
خانه ملت: نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با تأكيد 
بر اينكه مهم ترين اولويت وزارت بهداشــت ادامه اجراى طرح تحول 
سالمت اســت، گفت: واگذارى برخى از وظايف سازمان بهزيستى به 
وزارت بهداشت به صالح نيست. محمد حسين قربانى گفت: مجلس 
نيز تكاليف بسيارى را در قانون برنامه ششم توسعه در حيطه اختيارات 
وزارت بهداشت در حوزه سالمت قرار داد، بنابراين ورود اين وزارتخانه 
به حوزه وظايف بهزيستى درمواردى چون سالمندان به صالح نيست. 
وى افزود: بهتر اســت اين وظيفه يعنى خدمات دهى به سالمندان در 
حيطه اختيارات سازمان بهزيستى باشد، زيرا بهزيستى يك سازمان 
گسترده اســت كه در اكثر اســتان ها و مراكز از امكانات كافى براى 
خدمات و سرويس دهى بهتر به سالمندان برخوردار است. وى تصريح 
كرد: در شرايط فعلى بهترين اقدام آن است كه با كمك دولت، مجلس، 
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكى؛ آموزش رشته هاى پزشكى از 
وزارتخانه علوم ، تحقيقات و فناورى منفك شود؛ تابتوان در زمينه تعليم 

و تربيت جامعه پزشكى و آموزش نظارت هاى بهترى صورت گيرد.

سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:
ديگر مطالبات معلمان مانند رسوبات 

روى هم انبار نمى شود
خانه ملت: سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان 
اينكه ديگر مطالبات معلمان مانند رســوبات روى هم انبار نمى شود، 
از طرح ايجاد منابع درآمدى جديد بــراى آموزش و پرورش خبر داد. 
ميرحمايت ميرزاده گفت: در رابطه با بحث معلمان به اندازه ده درصد 
شعارهايى كه داده مى شود هم اقدامى صورت نگرفته است. وى تصريح 
كرد: تمام بدهى هاى دولت به معلمان و حق و حقوق آن ها بايد مانند 
كارمندان كه ماهانه دريافتى دارند به صورت ماهانه پرداخت شــود. 
وى افزود: در اليحه بودجه سال 96 هم غير از مبالغى كه براى برخى 
مشــكالت فرهنگيان از قســمت هاى ديگر اختصاص يافت، مجلس 
در اقدامى بى نظير و شــفاف دولت را موظف كرد كــه به معلمان غير 
حق التدريسى كه گاهى تا چند ماه حقوقى دريافت نمى كنند هم مانند 
كارمندان رســمى حقوق ماهانه پرداخت شود. سخنگوى كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس گفت: ديگر مطالبــات معلمان آموزش و 
پرورش روى هم مانند رسوبات انبار نمى شــود كه ديگر دولت نتواند 
بدهى خود را تسويه كند، البته طرح ايجاد منابع درآمدى جديد براى 
آموزش و پرورش هم اكنون در دستور كار كميسيون قرار دارد كه بعد 

از تصويب نهايى به صحن مجلس ارائه خواهد شد.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس:
بيش از 3هزار نقطه حادثه خيز 

استانداردهاى ايمنى ندارند
خانه ملت: عضو كميســيون اجتماعى مجلس گفت: بيش 
از 3 هزار نقطه حادثه خيز در معــادن و كارگاه هاى صنعتى و 
بخش هاى ديگر كشــور وجود دارد كه از شرايط ايمنى كارى 
برخوردار نيستند. رسول خضرى گفت: انتظار مى رود كه وزارت 
تعاون، كار ورفاه اجتماعى درخصوص ايمنى كار بازنگرى داشته 
باشند؛ زيرا دركشور ما وقوع حوادث و بالياى طبيعى احتمال 

بيشترى دارد.
خضرى با اشــاره به اينكه طرح مسائلى مبنى براينكه به دليل 
كمبود بازرس در وزارت كار نمى توان بازرسى هاى ايمنى را به 
طوركامل انجام داد، گفت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
متولى بحث اشتغال و كار است، بنابراين اگر اين وزارتخانه نتواند 
در حوزه بازرسى ايمنى كار اقدامات الزم را انجام دهد؛ چگونه 
مى توان انتظار كاهش حوادث ناشــى از كار را داشت، به طور 
حتم مسائل ايمنى مقدم بر كار است و بايد مشكالت دربحث 

بازرسى ها و افزايش نظارت بر محيط كارى را رفع كرد.

  جامعه/ محبوبه عليپور- مريم احمدى شيروان   
    بيســتم آذر سال گذشته ســند آموزش 2030 
يونسكو با هدف ترسيم مسير آموزش كشور براى 
15 سال آينده از سوى متوليان اين حوزه رونمايى 
شد. در حالى كه ادعا مى شود براى «ايرانيزه كردن» 
ســند يادشــده، 30 كارگروه تخصصى مشاركت 
داشــته اند، نمايندگان خانه ملت، شــوراى عالى 
انقالب فرهنگى و ديگر نهادها و تشكل هاى فعال 
در اين زمينــه از اين مقوله بى اطــالع مانده اند. از 
همين رو بسيارى از صاحبنظران اين سند و روند 
تصويــب و رونمايــى آن را مخالف رويه مرســوم 

سياستگذارى هاى فرهنگى كشور مى دانند.

  كاپيتوالسيون فرهنگى
حسن رحيم پور ازغدى، عضو شوراى عالى انقالب 
فرهنگى با كاپيتوالسيون فرهنگى خواندن تعهد 
به اين ســند مى گويد: جوامع غربى در 200 سال 
گذشــته اهداف خود را با غــارت و تهاجم پيش 
بردند، اما حال با تأكيد بر الزام آوربودن اسناد بين 
المللى مى خواهند با دســت خودمان اهدافشان را 

پيش ببرند.
كبرى خزعلى، رئيس پيشين شــوراى فرهنگى و 
اجتماعى بانوان نيز تأكيــد مى كند: در تصويب نامه 
هيئت وزيران ذكر شده اســت كه اين سند مستند 
به اصل 138 قانون اساسى است، حال آنكه اين امر 
در بخش هايى با اين اصل منافات دارد: چنان كه بنابر 
اصل يادشده مصوبات هيئت وزيران نبايد با متن و روح 
قوانين مخالف باشد. درحالى كه مواردى از تناقض در 
مفاد سند مزبور با قوانين و تفكرات دينى و فرهنگى ما 
مشهود است. همچنين اصل 138 قانون اساسى اعالم 
مى  كند تصويب نامه  هاى هيئت وزيران بايد به اطالع 
رئيس مجلس برسد، حال آنكه اين مسئله به اطالع 

رئيس مجلس شوراى اسالمى نرسيده است.
وى ادامه مى دهد: تهيه سند ملى آموزش 2030 
و دادن تعهد به يونســكو با اصول قانون اساســى 
نيز در تعارض اســت. اصل 153 قانون اساســى 
مى گويد: هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه 
بر منابع طبيعى و اقتصادى، فرهنگ، ارتش و ديگر 
شئون كشور شود،ممنوع است.همچنين در اصل 
77 آمده:عهدنامه  ها،مقاوله  نامه  ها،قراردادهــا و 
موافقت  نامه   هاى بين  المللى بايد به تصويب مجلس 
شوراى اسالمى برســد. اصل 125 قانون اساسى 
نيز مى گويد: امضاى عهدنامه  هــا، مقاوله  نامه  ها، 
موافقت نامه  ها و قراردادهاى دولت ايران با ســاير 
دولت ها و همچنين امضــاى پيمان  هاى مربوط به 
اتحاديه  هاى بين  المللى پــس از تصويب مجلس 
شوراى اسالمى با رئيس جمهور يا نماينده قانونى 
او است. همچنين تهيه سند ملى 2030 جمهورى 
اسالمى ايران براساس سند آموزش سازمان ملل و با 
هدايت و نظارت دفتر يونسكو با فرموده رهبر معظم 
انقالب كه «شوراى عالى انقالب فرهنگى بايد اتاق 
فرمان فرهنگى كشور يا ستاد عالى فرهنگى و علمى 

دستگاه هاى كشور» باشد، منافات دارد.
ميثم قميشيان، دكتراى سياستگذارى فرهنگى نيز 
با اشاره به تحليل روش شناختانه اين سند مى گويد: 
طرح اينچنينى اين گونه اسناد به طورى كه سندى 
در كشور ديگر و حتى در نهادى بين المللى مانند 
يونسكو براى اجرا در تمام كشــورها تدوين شود، 
يادآور همان سيستم «نگاه شــمال به جنوب» يا 
«نگاه كشورهاى توسعه يافته به جوامع عقب مانده» 
است. براساس اين رويه فكرِى «خطى»، كشورهاى 
غربى غايت تمدن و توســعه محسوب شده و ساير 
جوامع حتى اگر همانند ايران كشــورى باشند كه 
از پيشــينه تمدنى چند هزارســاله برخوردارند، 
ظرفيت و توان برنامه ريزى براى خــود را ندارند. 
پس براى رســيدن به پيشــرفت ناگزيرند مسير 

جوامع توســعه يافته غربى 
را طى كنند. مبناى تئوريك 
تدوين ســند يونســكو نيز 
همين نگرش است؛ تئورى 
«مدرنيزاسيون» كه همان 
تأكيد بر بحث اســتاندارد 
ســازى به معناى يكســان 
سازى توسعه اى است، بدون 
اينكه در اين رويه تفاوت هاى 
فرهنگى و تمدنى لحاظ شود. 
اين درحالى است كه در هر 
جامعه روحيات، فرهنگ ها، 
آداب و سنن و در يك كالم 
شــرايط خاصى وجود دارد 

كه با ديگر جوامع متفاوت است، بنابراين نمى توان 
همواره به تمــام ملل توصيه كرد كــه به گونه اى 
بينديشــند و عمل كنند كه فالن كشور پيشرفته 

مى انديشد.

  سندى 2030 فاقد مشاركت
وى مى افزايــد: در تحوالت امــروز جهان با وجود 
گســتردگى جوامع اطالعاتى و رشد تحصيالت 
بيشــتر شــهروندان، نمى توان انتظار داشت كه 
نهادى باالدستى تصميم بگيرد و مردم اجرا كنند. 
در ماجراى تصويب ســند 2030 مشــاركتى را 
نمى بينيم، چنان كه نمى بينيم دولت اين سند را 
مطرح كند و افكار عمومى و نخبگان در نهادهاى 
دانشگاهى و سياســتگذارى به بحث و گفت و گو 

بپردازند.
به اين ترتيب به دليل نبود مشاركت مردم و نخبگان 
در مراحل بررســى و تصويب اين سند، در مراحل 
اجرايى نيز با چالش روبه رو مى شويم؛ چرا كه افراد 
و نهادها سهمى در سند مزبور نداشته و محتويات 

آن نيز براى آن ها نهادينه نشده است.
با تحميلى بودن هــر مقوله اى، جامعه و همچنين 
نخبگان بتدريج آن را پس مى زنند. در اجراى سند 
2030 نيز شاهد پس زدگى اجتماعى خواهيم بود 
كه دســتاوردى براى نظام آموزشــى وپرورش ما 

نخواهد داشت.

*سرمايه گذارى بر سند وارداتى و غفلت از 
بحران هاى داخلى

از مســايل قابل توجه در اجراى اسناد بين المللى 

تبيين جايــگاه آن ها در 
كنار سياست ها و اسناد 
داخلى راهبردى كشــور 

است.
كبــرى خزعلــى معتقد 
اســت: بــه دليــل نگاه 
سكوالرى اين سند آنچه 
در اسناد باالدستى نظام 
با توجه بــه ديدگاه  هاى 
اســالمى و مصالــح ملى 
تدويــن شــده، مغفول 
مى مانــد؛ چنــان كه از 
امورى كه بارهــا و بارها 
در ســند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش و سند نقشه جامع علمى كشور 
بر آن ها تأكيد شده، در سند «چارچوب عمل ملى 

آموزش 2030» هيچ اثرى يافت نمى  شود.
قميشيان، كارشناس شوراى عالى انقالب فرهنگى، 
خاطرنشــان مى كند: در كنار ســند 2030 سند 
ديگرى را هم داريــم كه به مرور و بــا مطالعات و 
مباحثات نخبگان در طول چند سال شكل گرفته، 
حك و اصالح شــده و به اصطــالح چكش كارى 
شده است، به نام «ســند تحول بنيادين آموزش 
وپرورش» كه در روند شكل گيرى آن نيز نهادها و 
مراكز پژوهشى مختلف از جريان هاى فكرى مختلف 
فعال بوده اند. در نتيجه در تدوين و تصويب اين سند 
مشاركت نخبگان را شاهد بوده ايم. ما اين سند را 
كه در يك فرايند مشاركت نخبگان تصويب شده، 
عملياتى نكرده ايم و به دنبال اجراى سند ديگرى 
هســتيم و نمى دانيم اين ســندهاى يادشده چه 
نسبتى با هم دارند؟ آيا تداخل مضرى با هم دارند كه 
يكى اثر ديگرى را از بين ببرد، يا با يكديگر هم افزايى 
خواهندداشــت؟ نمى دانيم! اگر ما قصد داشتيم 
ســند2030 را با هرعنوان و هدفى وارد كشــور 
كنيم، بايد به صورت علمــى عمل مى كرديم و آن 
را به بحث و بررسى مى گذاشتيم و جايگاه آن را در 
كنار سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مشخص 
مى كرديم. به هر روى آموزش وپرورش ما نمى تواند 
دو سند راهبردى موازى و احتماالً با اهدافى متفاوت 
و حتى متقابل داشته باشد؛ زيرا يكى از اسناد مدعى 
است كه سندى ايرانى - اســالمى و بومى بوده كه 
متناسب با اقتضائات و الزام هاى فرهنگى اين جامعه 
شكل گرفته و ديگرى كه ســندى وارداتى است و 

نشانى از مشاركت نخبگان اين جامعه ندارد.
وى ادامه مى دهد: طرح همزمان اين سند در كنار 
سند تحول آموزش و پرورش، موجب معلق ماندن 
مجريان و سرگردانى آن ها مى شود. به طورى كه 
با اجراى نيم بند هر كدام از آن ها زمان و ســرمايه 

كشور به هدر مى رود. 

  تناقض هاى گوناگون و حكايت بى اطالعى 
تصميم سازان

در روزهاى گذشته بار ديگر دانش آشتيانى، وزير 
آموزش و پرورش بــه بحث درباره ســند2030 
پرداخت و آن را توصيه اى دانســت كه هيچ الزام و 

تعهدى براى كشور ما ايجاد نمى كند. 
رحيم پور ازغدى با اشاره به اينكه باج دهى فرهنگى 
از باج دهى درحوزه سياســت و اقتصاد مخرب تر 
است،تأكيد مى كند:افرادى از سوى دولت و ملت 
در مجامع بين المللى تن بــه تعهدات مى دهند و 
بر حق تحفظ تكيه مى كنند. اگر اجراى اين سند 
الزام آور نيســت، چرا مكرر از قيد «بايد» استفاده 
شده، چرا قرار است به اين مجامع هرساله گزارش 

كار ارائه دهيد؟ 
وى مى افزايد: مطابق آموزه هاى سياسى نظام اسالمى 
پنهان كارى و انكار وجود ندارد، از اين رو در موضوعات 
فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى تعهد محرمانه پذيرفته 
نيســت.چنانچه حتى اگر در تصميم سازى ها قيد 
محرمانه باشد، بايد از نگاه دشمن دور بماند نه آنكه 

ملت مشمول قيد محرمانه شود.
قميشيان نيز مى گويد:سياستگذارى مقوله شوخى 
بردارى نيســت و بايد در تمام روند تدوين تا اجرا 
شفافيت وجود داشته باشــد. بنابراين معتقدم تا 
بررســى تخصصى صورت نگيرد، مناسب نيست 
اينگونه سندها رو شــود؛ چرا كه مى تواند سيستم 
آموزش و پرورش را دچار تناقض كند. تناقض ها در 
سياستگذارى ها نيز نشان از سواد و تخصص پايين 
تصميم سازان است. گاهى اوقات نيز شاهديم برخى 
مســئوالن تأكيد دارند محتويات برخى طرح ها 
محرمانه تلقى شــود. آيا طرحى فرهنگى كه براى 
نظام فرهنگى ما قرار است تصويب شود و مخاطب 
ما هم در اين طرح، نخبگان هستند را مى توان ذيل 
باب مسائل امنيتى درنظر گرفت؟ تدوين و تصويب 
و اجراى سندهاى اين حوزه بدون مشاركت و هم 
انديشى نخبگان كشــور، به غرور و هويت علمى 

دانشگاهيان ما ضربه مى زند.

آنچه مى خوانيد
فرمايشات صبح ديروز رهبر معظم انقالب 
در خصوص ســند 2030 يونسكو حجت 
را بر همه تمام كرد .ســندى كــه به گواه 
بســيارى از كارشناســان از نفوذ و رخنه 
فرهنگى در ســاختار كشــورها بــه بهانه 
آموزش و يادگيرى مادام العمر با كيفيت، 
برابر و فراگير براى همــه خبر مى دهد.

اين گزارش نقطــه نظرات كارشناســان 
مختلف را در اين خصوص مطمح نظر قرار 

داده است.

جاى خالى دانش ايرانى در تصويب يك سند آموزشى

سند 2030؛ باج دهى فرهنگى با ژست مدرنيزاسيون

وزير آموزش وپرورش:
«مدرسه» بايد پناهگاه دانش آموز 

باشد نه گريزگاه او
تســنيم:وزير آموزش وپرورش گفت:آمــوزش  و پرورش 
جديد، آموزش «ســكوت» و انفعال در برابر تغييرات نيست، 
بلكه آموزش «هوشيارســازى» و «انطباق فعــال» در برابر 
تحوالت اســت. فخرالدين دانش آشــتيانى، بــا تأكيد بر 
اينكه «مدرســه» بايد پناهگاه دانش آموز باشد نه گريزگاه 
او، افزود: مدرســه بايد محل كشف اســتعدادها باشد، نه 
محل هدر رفتن استعدادها. وى با تاكيد بر اين كه زندگى و 
معيشت معلمان و مربيان، مسئله اى جّدى است و از آنجايى 
كه براى چرخيدن چرخ معيشت بايد مدام كار كنند و فرصت 
آموزش هاى جديد نمى يابند، افــزود: معلم، نيازمند زندگى 
شرافتمندانه است تا همه ذهن و توان خود را صرف آموزش 

و تربيت كند.

عضو هيئت رئيسه مجلس:
نظام سالمت با ادامه طرح تحول  

دچار مشكالت بيشتر مى شود
خانه ملت: ادامه طرح تحول، نظام ســالمت را با مشكالت 

بيشتر مواجه مى كند.
عضو هيئت رئيسه مجلس تأكيد كرد: دولت بايد از ابتدا قانون 
را اجرا مى كرد تا مشكالت حوزه سالمت با سطح بندى و نظام 
ارجاع يك به يك از ميان برداشته مى شد اما اكنون در نيمه 
راه اجراى اين طرح هستيم و نتوانستيم به اهداف خود دست 
يابيم. مسعود پزشكيان تصريح كرد: مجلس در ابتداى طرح 
تحول ســالمت تالش خود را كرد تا بــا تصويب يك درصد 
از ارزش افزوده و 10 درصد از هدفمنــدى يارانه ها بتواند به 
وزارت بهداشت كمك كرده و اين وزارتخانه را از جهت تأمين 
منابع پايدار مطمئن كند اما منابع ايجاد شده كفايت كننده 

خدمات نبود.
وى يادآور شد: طرح تحول سالمت مى توانست طرح ماندگارى 
باشــد اما اكنون وضع تغيير پيدا كرده به گونه اى كه اگر اين 
طرح با چنين روندى ادامه يابد حوزه ســالمت با مشكالت 
بيشترى مواجه خواهد شــد اين درحالى اســت كه امكان 

بازگشت از طرح نيز وجود نخواهد داشت.
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فرهنگ

مدیــرکل  مهــر: 
و  برنامه ریزی  دفتــر 
تحصیــات تکمیلی 
از  علــوم  وزارت 
رشــته   ۲۶۶ تدوین 
خبر  جدید  درســی 
داد که طی ۴ ســال 
گذشته تدوین شده است.  عبدالرحیم نوه ابراهیم 
گفت: باالی ۵۰ درصد این رشــته ها در دوره های 

کارشناسی ارشد و دکتری تدوین شده است. 
او افــزود: ۵۹ برنامه درســی در مقطع دکتری و 
۸۶ برنامه درســی در مقطع کارشناســی ارشد 
بوده و حدود ۶۰۰ رشته از قبل وجود داشته ولی 
بازنگری و به روز شده است.  وی خاطرنشان کرد: 
در این رشــته ها به بحث کارآمدی، کارآفرینی و 
مهارت آموزی توجه شده و دانشجویان را از بخش 

تئوری، به بخش عملی سوق داده است. 

بررسی آیین نامه تحصیالت تکمیلی 
ایســنا: هــواداران 
انگلیســی زبان آثــار 
موراکامی  هاروکــی 
سرانجام ۲ روز دیگر 
مجموعه  می تواننــد 
داستان کوتاه »مردان 
این  از  بدون زنــان« 
نویســنده مطرح ژاپنی را بخوانند.  »ماشــینم را 
بران« یکی از داســتان های این مجموعه است که 
نام ترانه ای از »بیتلز« را یدک می کشد. این داستان 
درباره بازیگری است که همسر سابقش اخیراً فوت 
کرده و گواهینامه او توقیف شــده است. به همین 
دلیل کمپانی تئاتری کــه در آن کار می کند، زن 
جوانی را به عنوان راننده برایش استخدام می کند. 
او نزد این زن اعتراف می کند که شاید همسرش را 
خوب نشناخته و شاید چیزی درون آن زن بود که 

او هرگز به آن دست پیدا نکرده است. 

روایت تازه ای از موراکامی 
ایرنــا: آییــن ویژه 
»شب فرهنگی ایران« 
با حضور کارشناسان 
و شخصیـــــت های 
فرهنگی ایـــــران و 
کــره جنوبی و جمع 
ایرانیان  از  کثیــری 
مقیم در شهر سئول، پایتخت کره جنوبی برگزار 
شد.  حسن طاهریان، ســفیر جمهوری اسامی 
ایران در کره جنوبی، برگزاری برنامه های فرهنگی 
در حوزه های مختلف را اقدامی مؤثر در راســتای 
شناخت بهتر ۲ کشــور از ویژگی های فرهنگی و 

آیینی همدیگر بر شمرد. 
وی تأکید کرد: برگزاری این مراســم به طور حتم 
در مسیر تقویت همکاری های دوجانبه مفید بوده 
و می تواند در شناخت فرهنگ ۲ ملت نقش مهم و 

بسزایی داشته باشد. 

آیین »شب فرهنگی ایران« در سئول 
مهــر: محمدرضــا 
سنگری گفت: بر این 
ارزش های  که  باوریم 
دفاع مقدس پیوسته 
زایا بــوده  و فرهنگ 
ناشــی از آن ماننــد 
عاشــورا  فرهنــگ 
همواره رنگی از استمرار دارد.  این نویسنده افزود: 
با این همه حس می کنم هنوز در اطاق نامی  برای 
این رویداد سرگردان هستیم. مهم است که به این 
اتفاق چه بگوییم؛ جنگ؟ جنگ تحمیلی و یا دفاع 

مقدس؟ 
ســنگری افزود: امروزه در فضای دانشــگاهی ما 
هستند کسانی که به اصل این واقعه تشکیک وارد 
می ســازند و به دنبال آن وقتی می گوییم ادبیات 
دفاع مقدس و انقاب اسامی، عنوان می کنند که 

چنین پدیده ای نداریم. 

استمرارارزش های دفاع مقدس 

کوتاه و خواندنی

ایسنا: مشاور عالی سازمان ســنجش آموزش کشور از پذیرش بیش از 1۴ هزار 
داوطلب در آزمون دکترای ۹۶ خبر داد و گفت: تعداد 1۴۵ هزار داوطلِب مجاز به 
انتخاب رشــته نسبت به انتخاب کد رشته محل های خود در آزمون دکتری اقدام 
کردند.  دکتر حسین توکلی افزود: بر اساس آمار اولیة گزارش شده، از 1۹۹ هزار و 
3۰3 داوطلِب مجاز به انتخاب رشته، 1۴۵ هزار داوطلب یعنی بیشتر از 7۲ درصد 
داوطلبان مجاز به انتخاب رشــته شده اند که با مراجعه به سایت سازمان سنجش 

آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org می توانند انتخاب رشته کنند. 
وی تصریح کرد: ظرفیت نهایی آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی به جز دانشگاه آزاد اسامی، 1۴ هزار و ۵۹۹ نفر است. 
او یادآور شــد: نتیجه نهایی و اعام اسامی پذیرفته شدگان دکتری ۹۶ نیمه اول 
شــهریور اعام خواهد شد و فهرست معرفی شــدگاِن دارای حدنصاب در آزمون 
دکتری برای مرحله دوم، بر اســاس برنامه زمانی دانشگاه ها، هفته اول خردادماه 

جاری اعام خواهد شد. 

دانشگاه

پذیرش بیش از 14 هزار 
دانشجوی دکتری 

تســنیم: رئیس حوزه هنری با اشــاره به نقش رهبر معظم انقاب در ترویج و 
شکل گیری ادبیات دفاع مقدس، گفت: ایشان معمار این ادبیات هستند. 

محسن مؤمنی شریف در مراسم تجلیل از نویسندگان آثار صاحب تقریظ در غرفه 
انتشارات »سوره مهر« در سی امین دوره نمایشگاه کتاب تهران گفت: دفاع مقدس 
در کنار آسیب هایی که به ما تحمیل کرد، برکاتی برای ما داشت که یکی از آن ها 

ادبیات دفاع مقدس بود؛ ادبیاتی که برای خودمان است و هویت ایرانی دارد. 
او افــزود: نقش رهبر معظم انقاب در معرفی این ادبیات پررنگ اســت. ایشــان 
بنیان گذار این نوع ادبیات هستند و معرفی این آثار را کار مهم و مؤثری در معرفی 

ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان می دانند. 
مؤمنی شریف خاطرنشــان کرد: اگر کارها در بخش نگارش درست نوشته شود و 
اصول ادبیات را رعایت کرده باشــد و خوب منتشر شود، مورد استقبال مخاطبان 
قرار می گیرد. به آینده این ادبیات امیدوارم و فکر می کنم که در آینده ملت ایران 

بعد از انقاب با این کارها معرفی خواهد شد. 

کتاب

رهبر انقالب معمار ادبیات 
دفاع مقدس هستند 

کــافه کتاب

نگاهی به مجموعه »نرگس« سروده حسین صفا
کار سپیدسرایان سخت شد

 فرهنــگ/ لیــال کردبچــه   
»نرگس« نام دومین مجموعه  شعر 
سپید حسین صفاســت که مدتی 
است بســیار جدی تر از قبل به این 
گونه  شعری می پردازد؛ مجموعه ای 
با سی ودو قطعه شعِر اغلب بلند، که 
به تازگی توسط نشــر نیماژ منتشر 

شده است.
عــادت کرده ایم کــه وقتی تصمیم 
می گیریم مجموعه  شعری را بخوانیم، 
یکی دو ساعت از وقتمان را اختصاص 
می دهیم به آن کتاب و شعرهایش 

را یک نفس می خوانیــم و به قول خودمان تمامش می کنیم؛ عادتی که 
البته با بعضی کتاب ها جور درنمی آید و هرکاری می کنی نمی توانی آن ها 
را یک نفس بخوانی؛ یعنی بعضی کتاب ها هســتند که به این راحتی ها 

نمی توانی تمامشان کنی، و »نرگس« یکی از این معدود کتاب هاست. 
مجموعه »نرگس« مجموعه ای است دربرگیرنده سی ودو قطعه شعری 
که به خاطر وجود برخی اشــتراکات ســبکی در زبان و نوشتار، در نوع 
نگاه و زاویه دید، در سازوکار تصویرسازی، در سازوکار نحوی، در شیوه 
پیکره بندی شــعر، در موسیقی ســطرها، در لحنی که به ویژه در پایان 
شــعرها بیشتر خودش را نشــان می دهد، در اندوهی که در جای جای 
مجموعه گســترده اســت و... کاماً پیداست که اثر طبع و قلم یک نفر 
اســت، آن هم در یک بازه  زمانِی مشــخص، و این اشتراکات تاحّدی 
عیان اند که به راحتی می توان یکی دو کار قدیمی تر را میان شان حدس 
زد. اّما باید پذیرفت که در این مجموعه، با وجود تمامی این اشتراکات، 
هر شعر، یک واحد معنایی و اندیشگی کاماً مستقل است؛ آنقدر مستقل 
که بعد از خواندن یک شعر، نمی توانی به راحتی خود را از تأثیر عاطفی 
آن شعر رها کنی و سراغ شعر بعد بروی، بلکه مدت زمانی الزم است تا 
در فضایی ذهنی که آن شــعر برایت ساخته، زندگی کنی. درحقیقت 
مجموعه»نرگس«، مجموعه ای اســت از فضاهای متکثر اندیشگی، که 
حسین صفا توانسته معادل عاطفی آن ها را در زبانی آهنگین و با چاشنی 

تصاویری بکر، ساخت و نظام ببخشد...

  بیرون کشیدن موسیقی از لرزش برگ درخت
آهنگین بودن زبان شعرهای »نرگس« نیز مسئله ای است که نمی توان، و 
نباید بی تفاوت از کنار آن گذشت، آن هم در روزگاری که موسیقی اصیل 
شعر رو به فراموشــی نهاده و گوش مخاطب فارسی زبان، رفته رفته آن 
حساسیت خاصی که زمانی به آهنگ زبان داشت را دارد از دست می دهد. 
در چنین روزگاری اســت که ارزش کار شاعرانی که شعری می نویسند 
عاری از موسیقی بیرونی)وزن عروضی(، عاری از موسیقی کناری)ردیف و 
قافیه(، عاری یا کم بهره از موسیقی درونی)انواع تناسبات آوایی(، اّما سرشار 
از موسیقی درونی)تناسبات معنایی و صورت های خیال انگیز( و بهره مند از 
آن موسیقی طبیعی که در روح زبان وجود دارد، مشخص می شود؛ همان 
وزنی که فروغ فرخزاد، اســتخراج آن را از لرزش های ریتمیک برگ های 
درختان در باد، جریان منظم آب، نظم و هماهنگی بال های پرنده هنگام 
پرواز و... به احمدرضا احمدی گوشزد می کند و شاعرانی که روی موسیقی 
طبیعی کام حساس اند، به راحتی درمی یابند که این نوع موسیقی چه 
جایگاه ویژه ای در اشعار بی وزن حسین صفا دارد و شاعر چطور توانسته 
با چیدمان خــاص عناصر نحوی در یک جمله، بــه آن ترنم آوایی که 
می خواهد و گوش حساس به موسیقی به آن نیاز دارد، برسد؛ به گونه ای 
که بــا جابه جا کردن تنها یک واژه در ســطرهای مجموعه  »نرگس«، 
آن نظمی که یُدرک و الیوصف اســت، یعنی حس می شود اما به بیان 
درنمی آید، مختل می شود و آن نخ نامرئِی مترنم که از میان واژه های یک 
سطر رد شده، ناگهان پاره می شود. و اّما درباره  ساختار شعرهای مجموعه  
»نرگس« باید گفت اگر با ســاختار مألوف و شناخته شــده  شعر سپید 
آشنایید و به گونه های مختلف آن انس گرفته اید، با خواندن شعرهای این 
مجموعه، توقعتان برآورده نخواهد شد؛ چراکه اغلب سپیدهای حسین 
صفا، از ســاختار پذیرفته شده و غالب شعر سپید، بهره چندانی ندارند و 
در تاش اند تا در بی ساختاری یا ساختارگریزی، به نوعی ساختار درونی 
و حسی و عاطفی برسند که البته در موارد بسیار، از سلسله تداعی های 
زنجیره وار و نوعی سیالّیت تصویری برخوردارند و یقیناً آشنایان با ذهنّیت 
این شاعر، به خوبی می توانند آن ساختار درونی و عاطفی و حسی را حس 
کنند.  مجموعه  »نرگس« مجموعه ای است که کار سپیدسرایاِن بعد از 
این را دشوار می کندچراکه در چندین و چند شگرد شاعرانه ناب، به کمال 

رسیده، یا به آن بسیار نزدیک شده است.

 فرهنــگ/ زهره کهنــدل   رهبر معظم 
انقاب اسامی روز گذشــته در دیدار با جمعی 
از معلمان، فرهنگیان و دانشــجویان دانشــگاه  
فرهنگیان نسبت به تصویب سند ۲۰3۰ گایه 
کرده و اعتراض داشتند که »به چه مناسبت یک 
مجموعه  به اصطــاح بین المللی که قطعاً تحت 
نفوذ قدرت های دنیاست، این حق را داشته باشد 
که برای ملتهای دنیا با فرهنگهای مختلف، تکلیف 
مشخص کند؟« ایشان این کار را غلط دانستند 
که »برویم سندی را امضا کنیم و بعد هم بیاییم 
بی ســروصدا آن را اجرا کنیم.« حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با گایه از شورای عالی انقاب فرهنگی 
یادآور شــدند که »آنها باید مراقبت می کردند و 
نباید می گذاشــتند که کار به اینجا بکشد که ما 
بیاییم و جلوی این کار را بگیریم.« در گفت و گو 
با چند تن از اعضای حقیقی شورای عالی انقاب 
فرهنگی به بررســی عملکرد شورا در این باره و 

دالیل گایه رهبری پرداختیم. 

 به آن ها گفتم وطن فروشی کردید
حســین کچوئیان، عضو شــورای عالی انقاب 
فرهنگــی در این باره به خبرنــگار ما می گوید: 
شــورا از این ماجرا مطلع نبوده است. افرادی دو 
ســال به صورت پنهانــی و محرمانه، کار کردند 
و ســندی را امضا کردند، وقتــی هم ما مطلع 
شــدیم با آن مخالفت کردیم. بنده تعبیر تندی 
هم در جلسه شــورا به اعضای حقوقی داشتم و 
آنهــا را وطن فروش خواندم. گفتــم که این نوع 
وطن فروشی ها را برای چه کسانی انجام می دهید 
و چــه هدفی دارید؟ چرا باید چنین کاری انجام 
شود وقتی که اسناد باالدستی خوبی در کشورمان 
 داریــم و مهمتر اینکــه چرا به کســی اطاع 

نداده اید؟ این ها مشکوک است.
او بــا بیان اینکــه رئیس شــورای عالی انقاب 
فرهنگی، رئیس جمهور اســت، اظهار داشــت: 
رئیس جمهور حتماً از این ماجرا اطاع داشــته 
اســت و قطعاً از وزرایش دفاع می کند. این کار 
با اطاع وزرا انجام شــده است. رئیس جمهور با 
اینکه ماجرای سند روشن بوده، باید آن را منتفی 

می کــرده ولی آن را به افراد دیگری محول کرده 
است که این موضوع را بررسی کنند.

کچوئیان معتقد است: اعضای حقیقی در شورای 
عالــی انقاب فرهنگــی، قدرتــی ندارند، فقط 
می توانند نقد کنند و حرفشان را بزنند چون امور 
اجرایی و قدرت به دســت اعضای حقوقی و وزرا 

است.
او می گویــد: ما اعتراض خودمان را به این ماجرا 
اعام کردیــم در حالیکه این کار محرمانه انجام 
شــده بود و می گفتند که دو سال روی این سند 
کار کرده اند در حالیکه اعضای حقیقی شــورا از 
فعالیتشــان بی خبر بودند. بعد از رونمایی سند، 
ما خبردار شــدیم و عکس العمل نشان دادیم، ما 
بیش از این چه می توانســتیم بکنیم؟ کاری که 
می توانستیم انجام دهیم این بود که در جلسات 
شورا، موضع گیری شفاف خودمان را اعام کنیم 

یا نقدهایمان را رسانه ای کنیم که انجام دادیم.

 اعضای حقیقی شورا، قدرتی ندارند
این عضو شورای عالی انقاب فرهنگی خاطرنشان 
می کند: وقتی ماجرا به گوش آقا می رسد یعنی 
ما نتوانســتیم جلویش را بگیریم. شــورای عالی 
انقاب فرهنگی دســت اعضای حقیقی نیست 
دســت وزرا و رئیــس جمهور اســت. مجموعه 

حقوقی شــورا، قدرت اجرایی دارد. او صرف نظر 
از مفاد ســند ۲۰3۰، نحوه عملکرد دولت را در 
مواجهه با تصویب این ســند مشکوک دانسته و 
می گوید: مجلس، نهادهای قانونی و حقوقی هم 
باید در جریان امضای این سند قرار می گرفتند 
ولی این ها چطور کار کردند که می گویند دوسال 
روی این ســند کار کرده اند اما کسی از آن خبر 
ندارد! این نشــان می دهد که ماجرا مشــکوک 
اســت. کچوئیان، محتوای این سند را کاماً ضد 
دین و خانــواده برافکن خوانده و اضافه می کند: 
دلیلش روشن نیســت که چرا این سند را امضا 
کرده اند؟ چرا اســناد باالدستی را کنار گذاشتند 
و به صورت محرمانه این سند را تصویب کردند؟ 
هنوز به ما پاســخ روشنی نداده اند. وزیر آموزش 
و پــرورش می گوید که ما باید با ســازمان های 
بین المللی کار کنیم! چه کســی گفته است کار 
کردن با ســازمان های بین المللی یعنی هرکاری 

آنها گفتند ما باید انجام دهیم؟ کدام کشــوری 
در دنیا چنین کاری می کند؟ حتی کشورهایی 
که سازمان های بین المللی دست خودشان است، 
مواردی که به نفعشان باشد را انجام می دهند. اگر 
قرار است هرکاری آنها می خواهند، ما انجام دهیم 

پس مملکت را به آنها بدهیم! 

 فرمایش رهبری مورد توجه همه اعضا 
باشد

مهدی گلشنی، دیگر عضو حقیقی شورای عالی 
انقاب فرهنگی با اشــاره به گایه رهبر معظم 
انقاب اســامی از عملکرد این شورا به خبرنگار 
ما می گوید: شورا خیلی بهتر از چیزی که تاکنون 
عمل کرده، می توانســته عمل کنــد. چند بار 
پیشنهاد دادم که شورا سالی چندبار با دانشگاهیان 
زبده، جلسه داشته باشد و حرفهایشان را بشنود. 
من در هر دانشگاه و شهرستانی که رفتم، استادان 
دانشگاه گله داشتند. شورای عالی انقاب فرهنگی 
باید ارتباط نزدیک تری با دانشگاهیان و نخبگان 
داشته باشــد. او درباره امضای ســند ۲۰3۰ و 
بی اطاعی برخی از اعضای شورای عالی انقاب 
فرهنگی توضیح می دهد: این ســند قرار بود که 
مطرح شود ولی دو جلسه است که شورا برگزار 
نشده است. قرار بود که در یکی از جلسات، مطرح 
شود ولی در یک ماه گذشته به دالیل نامعلوم، دو 

جلسه برگزار نشده است.
گشــنی برای بهتر شــدن عملکرد شورای عالی 
انقاب فرهنگی پیشنهاد می دهد که شورا ارتباط 
بهتری با دانشگاه ها داشته باشد و ساالنه جلسات 
مشترکی با نخبگان سراسر کشور برگزار کند تا 

حرفها و گله هایشان را بشنود.
او با بیان اینکه دانشــگاهیان خیلی گله دارند و 
صدایشان منعکس نمی شــود، یادآور می شود: 
شورای عالی انقاب فرهنگی ظرفیت بسیار باالیی 
دارد اما باید اولویت هایش را بشناسد و کارهایی 
را کــه اهمیت کمتری دارد به دیگــران واگذار 
کند. شورای عالی باید به خودش تکانی بدهد و 
فرمایش ها و توصیه های رهبری مورد توجه همه 

اعضای شورای عالی انقاب فرهنگی باشد.

اعضای این شورا در گفت و گو با قدس:

شورای عالی انقالب فرهنگی نیازمند خانه تکانی

آنچه می خوانید

اعضــای حقیقــی شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی مــی گویند تا 
زمانیکــه قدرت و اختیــارات در 
انحصار وزیران و نیروهای اجرایی 
است، اتفاقات تلخی مانند امضای 

سند 2030 قابل تکرار است
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مهر: بهمــن کامیار، 
تهیه کننــده »ســد 
معبــر«، از اکران این 
فیلــم در عید فطر و 
نیــز آخرین وضعیت 
دریافت پروانه نمایش 
»مرداد« به کارگردانی 

خودش خبر داد. وی گفت: پروانه نمایش این اثر 
سینمایی ۶ اردیبهشت ماه صادر شد و در نظر داریم 
در عید فطر این فیلم را به نمایش بگذاریم. به تازگی 
بــا هدایت فیلم برای پخش »ســد معبر« قرارداد 
بســته ایم و این هفته، این پخش کننده تقاضای 
اکراِن عید فطر »ســد معبر« را به شورای صنفی 

نمایش می دهد. 
حامد بهداد، باران کوثری، نادر فالح، نگار عابدی، 
اکبر رحمتی و محسن کیایی بازیگران اصلی »سد 

معبر« هستد. 

اکران »سد معبر« در عید فطر 
ایکنا: یک کارشناس 
گفت:  رســانه  حوزه 
هنرمندان مـا به دلیل 
نبــود حمایت هــای 
الزم و همچنین عدم 
منســجم  مطالعات 
دیدگاه مشخصی برای 

نزدیک شدن به عرصه انتظار ندارند. شاکله کارهایی 
هم که صورت می گیرد یا جلوه هنری آن ها بسیار 
ضعیف است و یا دقت های الزم در فرهنگ تشیع 
مرتبط با موضوع مهدویــت را ندارد. محمدصادق 
نــگاه آینده پژوهانه، جســارت  افــزود:  دهنادی 
پیش بینی آینده و همچنین توصیف آن برخالف 
مغرب زمیــن به دالیل مختلف در هنر ایران وجود 
ندارد. امروز بســیاری از هنرمندان ما نه سواد الزم 
برای نزدیک شدن به چنین عرصه ای را دارند و نه 
اگر چیزی بدانند، جسارت مطرح کردن آن را دارند. 

نبود حمایت در سینمای انتظار 
ایسنا: سعید بیابانکی 
اظهــار کــرد: جعبه 
تلویزیون  جادویـــی 
یکی از ابزارهای مهم 
در گرایــش مردم به 
ســمت طنــز فاخر 
اســت. این شــاعر و 

طنزپرداز با اشاره به اینکه یکی از باورهای موجود 
در میــان توده مردم درباره طنز این اســت که از 
هــر چیزی که آن ها را به خنــده وادارد به عنوان 
طنــز یاد می کنند، گفت: دیــدگاه خاصی نیز در 
مورد طنز موجود اســت که مخاطب خاص خود 
را دارد.  ایــن نوع دیدگاه حاکی از این اســت که 
طنز فقط به خنده درآوردن مردم نیست بلکه یک 
نوع نقد مصلحانه است. در طنز فاخر، مهم به فکر 
واداشتن مخاطب است؛ حال با خنده، غم و یا حتی 

به گریه درآوردن او. 

اهمیت تلویزیون در طنز فاخر 
مصطـفی  ایلنـــا: 
ابطحـــی گفت: حکم 
قضایی دربـاره سریال 
»عاشقانه« پابرجاست 
اما دنبال حل مشکل 
بــا  به وجودآمــــده 
هســـتیم.  حکمیت 

مدیرعامل مؤسسه رسانه های تصویری ادامه داد: 
متأســفانه تهیه کننده قبلی این سریال قراردادی 
را با شــرکت های وی او دی منعقد کرده است ولی 
اختالفی که بین وی و ســرمایه گذاران سریال به 
وجود آمد، باعث شد اجرای این قرارداد با مشکل 
همراه شــود. از طرف دیگر، مؤسســات وی اودی 
هزینه هایی را بر اساس قرارداد انجام داده اند و اگر 
در زمان قرارداد دقت بیشتری از سوی سازندگان 
ســریال صورت می گرفت، ایــن اتفاقات به وجود 

نمی آمد. 

ممنوعیت توزیع سریال »عاشقانه« 

چهره - خبر

ایلنا: سیروس مقدم، کارگردان، درباره ساخت فصل پنجم سریال »پایتخت« گفت: 
حدود 2 سال از پخش »پایتخت ۴« می گذرد. در طی این مدت هر جا که رفتیم، 
هر که را که دیدیم، با هر که هم صحبت  شدیم، به طرق مختلف سراغ »پایتخت 
۵« را می گرفت. گویی با دیدن من، یاد گمشــده ای می افتادند یا دلتنگ خانواده 
»نقی معمولی« می شــدند و یا عیدها سر سفره هفت سین و... احساس می کردند 

چیزی کم دارند. 
وی افزود: ایده ساخت »پایتخت ۵« زمانی برای ما جدی تر شد که مؤسسه فرهنگی 
اوج برای تهیه و تولید آن پیش قدم شد. من به دلیل همکاری مشترکی که طی این 
سال ها با مؤسسه اوج داشتم، احساس کردم که این همکاری قطعاً از روی شناخت 
و منطق انجام شــده و پیش خواهد رفت. اگر این مؤسسه پا پیش نمی گذاشت و 
ما را در چتر حمایتی مادی و معنوی خود قرار نمی داد، شاید مردم شانس دیدن 
»پایتخت« دیگری را پیدا نمی کردند و این خود، اهمیت حضور آن ها و تالششان را 

برای تولید »پایتخت ۵« روشن تر می نماید. 

تلویزیون

حمایت کامل سازمان اوج 
از سریال »پایتخت« 

مهر: شهاب حسینی، بازیگر مطرح سینما و تئاتر، این روزها در تدارک به صحنه بردن 
اثری نمایشی در مقام کارگردان است. 

شــهاب حســینی که پیش از این در نمایش هایی چون »کرگدن« فرهاد آئیش 
در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر و »مالقات« احمد ساعتچیان در سالن اصلی 
فرهنگســرای نیاوران به ایفای نقش پرداخته است، در تدارک تجربه جدیدی در 
عرصه تئاتر با نام »اعتراف« است. علی نصیریان، شهاب حسینی، مهدی بجستانی، 
پرویز بزرگی، نیما رئیســی، صالــح میرزاآقایی، غزاله نظر، میثاق زارع، شــهرام 
ابراهیمی، ایلیا نصراللهی، تنی آواکیان و عباس حسنی به عنوان بازیگر در این اثر 
حضور دارند. تجربه جدید شهاب حسینی قرار است در سالن اصلی مجموعه تئاتر 

شهر روی صحنه برود. 
شهاب حســینی که به عنوان یکی از مطرح ترین بازیگران سینمای ایران در آثار 
متعددی به ایفای نقش پرداخته اســت، نخل طالی کــن را برای بازی در فیلم 

سینمایی »فروشنده« به کارگردانی اصغر فرهادی از آن خود کرد. 

تئاتر

شهاب حسینی 
کارگردان تئاتر می شود 

گفت و گو

جواد فتحی، کارگردان انیمیشن »دوران نامزدی«: 
می خواهیم اخالق درست انتخاباتی را ترویج کنیم 
 هنر/ تکتم بهاردوست  مدتی است که انیمیشن »دوران نامزدی« 
در 30 قسمت با موضوع طنز و با محوریت اخالق انتخاباتی به سرپرستی و 
قلم محمدرضا شهبازی، کارگردانی جواد فتحی و تهیه کنندگی محمدرضا 
رمضانی، از طریق انتشــار در فضای مجازی در اختیار عالقه مندان قرار 

گرفته است. 

فتحی درباره هدفش از ساخت این انیمیشن به خبرنگار ما گفت: ترویج و 
یادآوری و البته به برخی از نامزدها آموختن شیوه درست اخالق انتخاباتی، 
از اصلی ترین اهداف تولید این مجموعه انیمیشــن ها بوده که در اصل از 
ســخنان و معیارهای اخالق انتخاباتِی مطرح شــده از سوی مقام معظم 

رهبری استخراج شده است. 

 فضای مجازی از صدا و سیما جلوتر است 
وی بــا بیان اینکه ایده این موضوع قبل از انتخابات در ذهن من شــکل 
گرفــت، افزود: اجرای عملی آن از دی مــاه 9۵ و با طرح موضوع در اتاق 
فکری که در آن به ایده پردازی طرح های مختلف می پردازیم، شکل گرفت. 
یک تیم ۶ نفره از نویسندگان و طنزپردازان کار نگارش را شروع کردند. از 
چند روز مانده به سال نو، طراحی کاراکترها شروع شد و تا امروز هم در 

حال تولید مابقی قسمت ها هستیم. 
به اعتقاد این فیلمســاز، مضمون طنز در بیــن عامه مخاطبین از اقبال 
بیشتری برخوردار است. ضمن اینکه چون بسیاری از نکته ها و موضوعات 
این مجموعه قبالً در قالب جدی به گوش مخاطبین رسیده است، دیگر 

آن جذابیت و تازگی را نخواهد داشت. 

 شبکه های اجتماعی از تلویزیون جلوترند
فتحی ادامه داد: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در برخی موضوعات 
نشان دادند که از صدا و سیما جلوتر و مؤثرترند. ظاهراً تصمیم دوستان بر 
انتشــار این مجموعه در فضای مجازی و در ادامه، پخش در صدا و سیما 
بوده است. انتشار و بازدید میلیونی تنها چند قسمت از این مجموعه در 
شــبکه های اجتماعی نشان از دید درســت این دوستان درباره نشر این 
مجموعه داشت.  وی در مورد ظرفیت های رسانه ملی برای بهتر دیده شدن 
این گونه آثار افزود: صدا و ســیما محدودیت هــای خاص خود را چه در 
زمینه کنداکتور پخش و چه در زمینه ممیزی ها دارد. ضمن اینکه برخی 
از مدیران نگاه ســلیقه ای دارند و این موضوع می تواند باعث هدر رفتن 
زحمات تیم چند نفره تولید شــود. برای همین، گاهی انتشار در فضای 
مجازی و استقبال گسترده مخاطبان می تواند صدا و سیما را هم عالقه مند 

به پخش این مجموعه ها کند. 

 همه به اهمیت اخالق انتخاباتی پی برده اند 
فتحــی وجود شــخصیت های مختلــف تاریخــی و علمــی  ایرانی و 
 خارجی برای بیان شــیرین تر و مصداقی تر را از ویژگی های انیمیشــن 
»دوران نامزدی« دانست و افزود: وجود حدود ۴0 کاراکتر در یک مجموعة 
30 قســمتی، هر چند از نظر تولیدی کار را برای ما ســخت می کرد اما 
قطعاً یکی از دالیل جذابیت کار و استقبال مخاطبین بوده است. البته از 
کار خوب تیم حرفه ای دوبله هم نباید غافل بود که شیرینی کار را چند 

برابر کرده اند. 
این کارگردان با بیان اینکه خوشــبختانه خــوِد مخاطبین بهترین کار 
تبلیغاتــی را برای این مجموعه انجام دادند، اضافه کرد: با توجه به اینکه 
انتشار این مجموعه در ابتدا تنها از یک کانال صورت می گرفت، دیدن این 
مجموعه در کانال ها و شبکه های اجتماعی افرادی که حتی اعتقاد چندانی 
به این موضوعات نداشــتند، برای ما شگفت انگیز بود؛ هر چند که اسم و 
رسم تولیدکنندگان را حذف می کردند اما برای ما جای خوشحالی داشت 

که آن عزیزان نیز به اهمیت موضوع ترویج اخالق انتخاباتی پی برده اند. 
وی با اعالم رضایت از میزان استقبال مخاطبان، ادامه داد: این استقبال تا 
حدی برای خودمان قابل پیش بینی بود. اما به دلیل زمان محدود تولید، 

امکان گرفتن بازخورد و اعمال نظرات بر روی کار فراهم نبود. 

 باران باســتانی   »باشــگاه میلیاردری ها«؛ 
اصطالحی که رسانه ها برای فروش باالی فیلم ها 
ســاختند؛ از زمانی که »اخراجی ها«ی 1 و 2 با 
فروشی عجیب و غریب روبه رو شدند؛ از همان 
زمانی که فاصله بین منتقدان و انتخاب هایشان 
و حتی نقد هایی که برای فیلم ها می نوشتند به 
چشم آمد و نشان داد که عموم مردم نقد فیلم ها 
را نمی خوانند و اصاًل برایشــان مهم نیست که 

یک فیلم ارزش هنری و محتوایی دارد یا نه. 
مردم به ســینما می روند تا تفریح کنند و مهم 
نیســت که چه چیزی آن ها را می خنداند. مهم 
نیست که آن ها مثاًل 90 دقیقه لودگی می بینند. 
مهم نیســت که بعد از بیرون آمدن از ســالن 
سینما هیچ چیزی از فیلم ته  ذهنشان نمی ماند 
که کمی به آن فکر کنند، حالشان را خوب کند 

یا راه و بیراه نشان دهد. 
آن ها به ســینما می روند که تفریح کنند. این 
نــوع نگاه از همان دوره ای که ســینما به ایران 
وارد شــد، وجود داشت و همین سلیقه بود که 
باعث شــد که یکه تاز سینمای ایران، پدیده ای 
به نام »فیلمفارسی« شود. حاال بعد از حدود ۴ 
دهه که از پیروزی انقالب اســالمی می گذرد و 
همه تالش هایی که انجام شد تا فرهنگ عمومی 
اصالح شود و ذائقه و سلیقه مردم ترمیم گردد، 
هنوز فیلمفارسی در شــکل های مختلف خود 
را نشــان می دهد و موفق ظاهر می شود. مردم 
جهت فیلم ســازان را به آن ها نشان می دهند. 
فیلم باید بفروشــد و گیشه خوبی داشته باشد 
تا ســرمایه برگردد و فیلمساز بتواند به حیاتش 
ادامه دهد؛ مردم به تماشای فیلم های سطحی 
یا همان فیلمفارسی های قدیمی می روند و تنور 

تولید و اکران آن را داغ می کنند. 

  منتقدانی که از مردم دورند
 واقعیــت این اســت که اگــر فیلمــی مانند 
»گشــت 2« رکورددار فروش ســینمای ایران 
می شود، تقصیر مردم اســت. مردم با استقبال 
بی نظیر از »اخراجی ها« راه را به فیلمســازانی 
کــه طمع پول زیاد دارند، نشــان دادند. جالب 

اینجاســت که زمانی که ده نمکی »اخراجی ها« 
را ســاخت و اکران کرد، حمله به او آن قدر زیاد 
بود که خودش به تبلیغی برای فیلم تبدیل شد. 
مردم به تماشــای »اخراجی هــا« می رفتند تا 
ببیننــد این فیلم چــه دارد که ایــن  همه به 

کارگردانش نقد وارد است. 
قرار نیست »اخراجی ها« را ارزش گذاری یا نقد 
کنیم اما می توانیم از بی تأثیری نقد و نقدنویسی 
بگوییــم و اینکه منتقدان ما از ســینما و مردم 
دور شــده اند. چطور می شــود وقتی ده نمکی 
»اخراجی هــا« را می ســازد، همة پیشــینه او 
به اصطالح روی دایره ریخته می شــود و برمال 
می شــود اما اکنون که »گشــت 2« میلیاردی 
می شــود و رکورد می زند، کســی نمی آید رک 
و راســت به ســعید ســهیلی بگوید که آقای 
کارگردان! تو با ساخت فیلم های ارزشی و دفاع 
مقدسی به سینما وارد شدی؛ با پول های کالنی 
که از نهادهای انقالبی می گرفتی تا نشان دهی 

که به خانواده شــهدا تعلــق داری. حاال تو باید 
از ارزش هــا دفاع کنی. امــا از جایی به بعد که 
احســاس کردی کارگردان هستی و باید بارت 
را از همیــن راه ببندی، به همــان راهی رفتی 
کــه ده نمکی رفته بود؛ با ایــن تفاوت که همه 
ترکش های منتقدان به او خورده بود و راه برای 
کارگردانی مانند ســهیلی باز شــده بود؛ راهی 

که به عقبگرد تمام عیار سینما به برهوت فیلم 
فارسی بود. 

  این است روشنفکر سینمای ما! 
در کشورهایی که به معنای واقعی سینما دارند 
و بازیگرانش دارای شناســنامه، هویت و امضا 
هســتند، بازیگران برای خود احتــرام و حد و 
حدودی قائل هســتند. سوپراســتارها تالش 
می کننــد موقعیــت خود را بیــن مردم حفظ 
کنند، هر نقشــی را نپذیرند تا اعتبارشان بین 
طرفدارانشان خدشــه دار نشود. اما در کشور ما 

گویا پول حرف اول و آخر را می زند. 
سینما هم محل کاسبی است که مهم دخلش 
اســت که باید پر و پیمان باشد. به همین دلیل 
هســت که بازیگری مثل حمید فرخ نژاد با آن 
کارنامــه خوب، در فیلم »گشــت ارشــاد« و 
»گشــت 2« بازی می کند و تــن به هر لودگی 
می دهد تــا فیلم بفروشــد. بازیگــری که در 

برنامه های تلویزیونی مثل »خندوانه« و صفحه 
اینســتاگرامش دم از فرهنگ، انسانیت، حفظ 
حریم خانواده، روشنفکری و... می زند، در سری 
فیلم های »گشــت ارشــاد« به شخصیتی لوده 
تبدیل می شــود که به راحتی فحش ناموسی و 
رکیک می دهد و با افتخار، نامش را تهیه کننده 
»گشت 2« اعالم می کند و سرمست از پولی که 
به دخلش وارد شده، اعالم می کند که »گشت 
2« همــه فیلم  های پرفــروش را کنار زده و در 
صدر قرار گرفته است. در چنین شرایطی مردم 
باید بــه کدام آدم اهل فرهنــگ و هنر اعتماد 

کنند؟! 
وقتــی پول برای کارگردانی که با شــعار حفظ 
ارزش ها به ســینما آمد و بازیگــری که ظاهراً 
دغدغه اش فرهنگ و هنــر و اخالق بود، حرف 
اول را می زند، دیگر نمی توان از فیلمسازان جوان 
توقع داشت که برای سینما ارزش قائل شوند و 
مثاًل فیلم هایی در قد و قواره »اجاره نشــین ها« 
بسازند که هم خوب فروخت و هم آن قدر عزت 
و ارج و قــرب داشــت که هیچ وقت برچســب 

فیلمفارسی به آن نخورد. 
همــه این ها نشــان از آشــفته بازاری دارد که 
مدیریت فرهنگی و هنری کشور ما به آن دچار 
اســت. وقتی برنامه ریزان و متولیان هنر نتوانند 
برنامه ریزی درســت و منسجمی داشته باشند، 
سرمایه ساالری وارد معرکه شده و هر کاری که 
بخواهد، با هنر و فرهنگ می کند. فروش باالی 
فیلم ها بد نیست. اتفاقاً سینما باید بفروشد که 
روی پای خود بایســتد و دوام بیاورد. اما با چه 
رویکردی؟ هزینه این فروش باال را چه کسانی 

باید پرداخت کنند؟ منظور پول بلیت نیست. 
هزینه روانــی که خانواده هــا و جوان ها بعد از 
تماشای »گشــت 2« پرداخت می کنند، خیلی 
بیشــتر از پول بلیت اســت! واقعیت این است 
»گشــت 2« به جز فحاشــی، کالهبــرداری، 
بی قیدی اخالقی و... چیزی دیگری برای بیننده 
ندارد و وای به حال ما مردم که برای تماشــای 
این حجم از وقاحت بلیت می خریم و به سینما 

می رویم.

هــنر

آنچه می خوانید

وقتی پــول برای کارگردانی که با 
شعار حفظ ارزش ها به سینما آمد 
و بازیگری کــه ظاهراً دغدغه اش 
فرهنگ و هنر و اخالق بود، حرف 
اول را می زند، دیگر نمی توان از 
فیلمسازان جوان توقع داشت که 

برای سینما ارزش قائل شوند
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خط حادثه

مرگ رئيس آموزش و پرورش تربت جام 
در تصادف

خط قرمــز: رئيس آمــوزش و 
پرورش شهرســتان تربت جام در 
يك ســانحه رانندگى جان خود 
را از دست داد. گزارش خبرنگار 
ما بــه نقل از فرمانــده انتظامى 
تربت جام حاكى است، خودروى 
ال 90 رئيس آموزش و پرورش 
اين شهرستان ساعت 21 و 20 
دقيقه شب يكشنبه در كيلومتر 
5 محور تربت جــام به فريمان 

واژگون شــد. در پى اعالم اين حادثه به مركز فوريت هاى پليســى 110 و 
اورژانس 115 بالفاصله نيروهاى پليس و امدادگران در محل حادثه حاضر 
شده و راننده مجروح خودرو را به بيمارستان انتقال دادند كه وى در مسير 

جان سپرد.
 سرهنگ محمد يزدانى خاطرنشان كرد: كارشناس پليس راه علت تامه حادثه 

را بى توجهى به جلو از سوى راننده خودرو اعالم كرده است. 
اين در حالى اســت كه تمامى مدارس نوبت عصر در تربت جام تعطيل و پيكر 
رئيس آموزش و پرورش ساعت 16 از مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش 

به سمت بهشت نبى (محل تدفين) تشييع شد.

مرگ چاه كن در چاه
خط قرمز: جوان 38 ســاله اى در پى برق گرفتگى و سقوط در چاه آب جان 
باخت. فرمانده انتظامى باخرز با اعالم اين خبر گفت: ساعت 10/30 روز شنبه 
مرگ مشــكوك اين جوان در روستاى نصرت آباد به مركز فوريت هاى پليسى 
110 اعالم شد كه بالفاصله تيمى از مأموران كالنترى مركزى به همراه ديگر 

نيروهاى امدادى در محل حاضر شدند. 
وى افزود: در بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد مردى جوان كه به همراه 
برادرش در حال حفر چاه آب در داخل منزل مسكونى شان بودند، هنگام خارج 
شــدن از داخل چاه آب، به علت اتصال برق دستگاه باالبر دچار برق گرفتگى 

شده و به داخل چاه سقوط كرده است. 
ســرهنگ ميرجردوى تصريح كرد: پيكر نيمه جــان متوفى به مراكز درمانى 
منتقل شــد كه با وجود تالش هاى تيم پزشــكى فوت كرد. وى گفت: جسد 
متوفى با دســتور مقام قضايى و به منظور معاينات دقيق تر به پزشكى قانونى 

منتقل شد.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

دزدان ماشين 
تنها يك ساعت خوشحال بودند 
خط قرمــز: فرمانده انتظامى شهرســتان مرودشــت از 
دستگيرى سارقان به عنف خودرو و كشف خودرو سرقتى 
در كمتر از يك ساعت در آن شهرستان خبر داد.  سرهنگ 
دالور القاصى مهــر در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبرى 
پليس، گفت: مأموران كالنتــرى 12 بعثت از طريق مركز 
فوريت هاى پليسى 110 از ســرقت به عنف يك دستگاه 
خودرو وانت در شهر زرقان مطلع شدند. وى افزود: بالفاصله 
مأموران با استقرار در ورودى شهر مرودشت اقدام به ايست 
و بازرسى مقطعى كردند كه خودرو سرقتى را مشاهده ولى 
راننده خودرو اقدام به فرار كرد. فرمانده انتظامى شهرستان 
مرودشت تصريح كرد: عمليات تعقيب وگريز آغاز و پس از 
طى مسافتى مأموران موفق به توقيف خودرو و دستگيرى 

راننده آن شدند.

مرگ تلخ كودك 9 ساله 
در مراسم عروسى 

خط قرمز: فــردى كه پس از تيراندازى در يك مراســم 
عروســى در روســتاى «نظرآقاى» دشتستان باعث مرگ 
كودك 9 ساله و مصدوميت سه نفر ديگر شده بود دستگير 
شد.  سردار حيدرعباس زاده، فرمانده انتظامى استان بوشهر 
گفت: اواخر شب گذشــته بر اثر تيراندازى در يك مراسم 
عروسى در روستاى نظرآقا كودك 9 ساله اى فوت و سه نفر 

ديگر مجروح شدند. 
وى اضافــه كرد: دونفر از مصدومان كه دو دختربچه 8 و 9 
ســاله بودند پس از مداوا از بيمارستان مرخص شدند، ولى 
يكى از مجروحان كه جوانى 30 ساله است همچنان تحت 

درمان است. 

دستگيرى 55 زن و مرد مست 
در پارتى شبانه 

خط قرمز: دادستان عمومى و انقالب مركز استان كرمان از 
انهدام يك باند بزرگ برپايى پارتى هاى شبانه در كرمان خبر 
داد و گفت: برخورد با اعضاى باند مذكور در دستور كار ويژه 

دادستانى قرار گرفت.  
دادخدا ســاالرى دادســتان عمومى و انقالب مركز استان 
كرمان گفت: در پى وصول گزارشاتى مبنى بر تشكيل باندى 
با سردستگى فردى معلوم الحال در امر برپايى مجالس لهو 
و لعب و ارتكاب معاصــى برخورد با اعضاى باند مذكور در 

دستور كار ويژه دادستانى قرار گرفت.
اين مقام قضائى در تشريح جزئيات اين خبر اظهاركرد: در 
پى رصد هاى انجام گرفته از سوى پليس، شب گذشته مكان 
برپايى پارتى در يكى از منازل واقع در شــهر كرمان مورد 
شناسايى قرار گرفت و با صدور حكم قضائى، پليس 55 زن 
و مرد حاضر در پارتى را كه در حال مصرف مشروبات الكلى 

و رقص وپايكوبى به صورت مختلط بودند، دستگير كرد.

خط شهرستان ها

خط قرمز: پسر 34 ساله پس از دستگيرى به قتل برادر 
معتادش اعتراف كرد.

 ساعت 22/30 جمعه از طريق مركز فوريت هاى پليسى 

110 فوت مشكوك به كالنترى 158 كيانشهر اعالم شد. 

با حضور مأموران در بيمارستان و انجام بررسى هاى اوليه 

مشخص شد جوانى به نام محسن 32 ساله بر اثر اصابت 

جســم تيز به ناحيه گردن، توسط اعضاى خانواده اش به 

بيمارستان منتقل و تحت اقدامات درمانى قرار گرفته اما 
به علت شدت جراحت فوت كرده است. 

اعضاى خانواده محسن در تحقيقات اوليه از سوى مأموران 

كالنترى مدعى شدند مقتول براى تأمين هزينه موادمخدر 

مصرفى خود مطالبه پــول كرد اما با مخالفت ما روبه رو 

شد به همين علت چاقويى از آشپزخانه برداشت و تهديد 

كرد كــه خودش را با چاقو مى زنــد؛ نهايتاً زمانيكه ديد 

كسى حاضر به دادن پول به او نيست، خودش را از ناحيه 

گردن با چاقو مصدوم كرد.  با تشكيل پرونده مقدماتى با 

موضوع «فوت مشكوك» و به دستور بازپرس شعبه ششم 

دادسراى امور جنايى پرونده براى رسيدگى در اختيار اداره 

دهم ويژه قتل پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 

كارآگاهان اداره دهم با مراجعه به بيمارســتان و بررسى 

جســد متوفى موفق به شناســايى آثار جراحت ناشــى 

از درگيرى روى جسد شــدند. در ادامه كارآگاهان براى 

بررسى فرضيه «درگيرى منجر به جنايت» به خانه متوفى 

در يكى از شهرك هاى مسكونى در منطقه كيانشهر رفته 

و تحقيقات ميدانى از همسايگان متوفى و خانواده اش در 

دستور كار آن ها قرار گرفت.  

در شرايطى كه خانواده محسن همچنان بر اظهارات اوليه 

خود تأكيد داشــتند، كارآگاهان در تحقيقات ميدانى از 

محل زندگــى او و خانواده اش اطالع پيدا كردند كه قبل 

از بــروز حادثه براى متوفى و انتقال وى به بيمارســتان، 

بين او و اعضاى خانواده اش درگيرى ايجاد شده است؛ در 

ادامه يكى از اعضاى مجتمع در اظهاراتش به كارآگاهان 

عنوان داشــت:خودم شنيدم كه خواهر متوفى خطاب به 

برادر بزرگ تر متوفى عنوان داشــته كه رضا چرا محسن 
را با چاقو زدى؟ 

بــا توجه به نتيجــه تحقيقات از محــل زندگى متوفى، 

دستگيرى برادر بزرگتر متوفى به نام «رضا» 34 ساله در 

حالى در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت كه همزمان با 

انتقال متوفى به بيمارستان،رضا از محل سكونتش متوارى 

شده بود. سرانجام ساعت 16 روز گذشته، كارآگاهان اداره 

دهم با شناسايى محل تردد رضا در كيانشهر وى را سوار 

بر يك دستگاه موتورسيكلت شناسايى، متوقف و دستگير 
كردند. 

متهم پس از انتقال به اداره دهم آگاهى، در برابر سؤاالت 

كارآگاهان در خصوص وجود آثار جراحت شديد روى سر 

و انگشتانش مجبور به اعتراف به درگيرى با برادرش شد 

و عنوان داشــت: برادرم چندين ســال بود كه به مصرف 

شــديد موادمخدر اعتياد داشت و غالباً براى تهيه هزينه 

مصرف مواد، اعضاى خانواده و مادرمان را تحت فشار قرار 

مى داد. روز حادثه نيز قصد داشت به همين شيوه و شگرد 

از مادرمان پول موادش را تأمين كند كه اينبار من دخالت 

كردم. محســن از داخل آشپزخانه چاقويى برداشت و به 

سمتم حمله ور شد و مرا از ناحيه سر و انگشتان مجروح 

كرد. نهايتاً در حين كش و قوس و درگيرى، محســن به 
روى زمين افتاد و چاقو به گردنش برخورد كرد. 

ســرهنگ كارآگاه حميد مكرم، معــاون مبارزه با جرايم 

جنايى پليس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم اين خبر گفت:با 

توجه به اهميــت موضوع پرونده و بــا وجود عدم طرح 

شكايت در پرونده، برادر متوفى به عنوان متهم پرونده و 

به دستور بازپرس پرونده، براى بررسى صحت اظهارات در 

اختيــار اداره دهم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 

جسد متوفى نيز براى شناسايى دقيق نحوه اصابت چاقو به 
ناحيه گردن به پزشكى قانونى منتقل شد.

راز قتل جوان معتاد در زمزمه هاى خواهر قاتل

خط قرمز: مأموران پليس موفق شدند سارق زورگيرى را كه بيش از 10 
فقره سرقت و زورگيرى انجام داده بود، دستگير كنند.

ســرهنگ محمد كالوســى رئيس كالنترى 131 شــهررى با اشاره به 
دستگيرى يك زورگير در منطقه شهر رى تهران گفت: چند روز گذشته 
مأمورين كالنترى 131 شهررى حين گشت زنى، متوجه خودروى سوارى 
مى شــوند كه خالف جهت مســير در حال حركت بوده، لذا بالفاصله به 
خودروى مشكوك دستور ايست مى دهند كه سرنشين خودرو بدون توجه 

به دستور پليس با سرعت بااليى از محل متوارى مى شود.
 وى افزود: با توجه به فرار راننده خودروى ســوارى، مأموران انتظامى به 
سرعت مشخصات خودرو مذكور را استعالم كردند كه در استعالم صورت 
گرفته مشــخص شد خودروى سوارى مورد نظر، سرقتى بوده و چند روز 

قبل به شيوه زورگيرى به سرقت رفته است.
وى گفت: پس از مشخص شدن سرقتى بودن خودرو، همكاران ما در يك 
تعقيب و گريز موفق شدند اين خودرو را متوقف و سرنشين آن را دستگير 
كنند.  متهم در بازجويى اوليه، با اعتراف به ســرقت اين خودرو با تهديد 
ســالح سرد، به 10 فقره ســرقت ديگر نيز اعتراف كرد كه پرونده وى به 

همراه اعترافاتش تحويل مقام قضايى شد.

خط قرمز: دادستان همدان با اشاره به تشكيل پرونده 
براى برخورد خودروى بخشدار جوكار با مأمور راهنمايى 
و رانندگى گفت: پزشكى قانونى ايراد صدمات به مأمور 
راهور را تأييد و وفق شــكايت نماينده حقوقى نيروى 
انتظامى، فرماندار مالير نيز به مأمور توهين كرده است. 
حمزه دادستان عمومى و انقالب مركز استان همدان با 
اشاره به تشــكيل پرونده براى برخورد خودروى حامل 
فرماندار مالير و بخشــدار جوكار بــا مأمور راهنمايى و 
رانندگى گفت: حسب شكايت مأمورين پليس راه محور 
همدان به مالير مورخ 96/2/4 در ساعت 13/48 مأموران 
در حين كنترل ســرعت با دوربين، خودرو سوارى كه 
داراى ســرعت 137 كيلومتر بوده را متوقف كردند.  با 
پياده شدن راننده خودرو، افسر از راننده تقاضاى مدارك 
مى كند كه يك نفر از سرنشــينان خــودرو با معرفى 
خود به عنوان بخشــدار جوكار و با عنوان اينكه خودرو 
فرماندارى است از ارائه مدارك توسط راننده جلوگيرى 
مى كند.  مأمور راهنمايى و رانندگى در ادامه به ســمت 

جلوى خودرو جهت اعمال قانون مى رود كه بخشدار با 
بيان عبارتى توهين آميز به مأمورين، شخصاً به عنوان 
راننده سوار خودرو شده و ضمن برخورد با مأمور، مأمور 
روى كاپوت خودرو مى افتد. دادستان عمومى و انقالب 
مركز استان همدان تصريح كرد: پس از طى مسافتى با 
زدن ترمز، مأمور بــر روى زمين مى افتد و بدون كمك 
بــه مأمور از محل متوارى مى شــوند. وى با بيان اينكه 
پزشــكى قانونى ايراد صدمات به مأمــور راهور را تأييد 
كرده است، گفت: وفق شكايت نماينده حقوقى نيروى 
انتظامى فرماندار مالير نيز به مأمور توهين كرده است. 
حمزه خاطرنشــان كرد: محل وقوع درحوزه بخشدارى 
جوكار بوده و حداكثر سرعت مجاز 110 كيلومتراست. 
دادســتان همدان با بيان اينكه پرونده مزبور به شعبه 
بازپرسى ارجاع شده، يادآور شد: دستور احضار متهمين 
جهت بررسى موضوع صادر شده است و آنچه در رسانه ها 
مطرح شــده بر اســاس اظهارات و شكايات ناجا بوده و 

موضوع در حال بررسى است.

جزئيات تصادف عمدى فرماندار مالير با مأمور پليس راهزورگير خطرناك را رانندگى خالف جهت گير انداخت



خط بين الملل

واژگونى مينى بوس مدرسه در تانزانيا 
35 كشته داد 

 خط قرمز: پليس تانزانيا از وقوع 
سانحه رانندگى براى مينى بوس 
حامل تعدادى دانش آموز و كشته 
شدن 35 تن در اين حادثه خبر 

داد. 
يكــى از مقامات ارشــد پليس 
تانزانيــا گفــت: يك دســتگاه 
مينى بــوس حامــل تعــدادى 

دانش آموز داخل كانال آبى سقوط كرد كه در پى آن 32 دانش آموز، دو معلم و 
راننده مينى بوس جان خود را از دست دادند.

بنابر اعالم پليس تانزانيا اين مينى بوس در حين عبور از يك سرازيرى و به دليل 
لغزنده بودن مسير، منحرف شده و داخل كانال آب سقوط كرده است.

پليس تانزانيا در حال بررسى جزئيات حادثه است تا مشخص شود وقوع اين 
سانحه بر اثر نقص فنى يا خطاى انسانى بوده است.

مرد آمريكايى دختر 33 ساله اش را كشت 
وخودكشى كرد

خط قرمز: پليــس از قتل يك 
دختر 33 ساله با شليك پدرش 

خبر داد. 
مارك ويلكينســون، 55 ساله با 
شليك گلوله مليسا ويلكينسون، 
دختر 33 ســاله خود را به كام 
مرگ فرستاد و سپس به مرگ 
خودخواســته تــن داد. پليس 

نورواك آمريكا جسد دختر را ساعات اوليه روز يكشنبه پيدا كرد، اما اين پدر با 
اسلحه روى مبل باالى سر جنازه نشسته بود. 

همكار مليســا اواخر يكشنبه شــب به در خانه وى مى رود و چون در زدنش 
بى جواب مى ماند داخل خانه مى رود كه جســد بى جان قربانى را كف خانه 
مى بيند. با ديدن مارك در حالى كه اسلحه به دست دارد و روى مبل نشسته و 
حرف هاى نامفهومى مى زند با وحشت از آپارتمان فرار مى كند و با اداره پليس 
تماس مى گيرد. با اعزام افسران به محل مراحل مذاكره آغاز شد، اما تالش هاى 
پليس براى تسليم متهم بى نتيجه ماند و وى ساعت 7 صبح دوشنبه با شليك 
گلوله به مرگ خودخواسته تن در مى دهد. طبق بررسى هاى اوليه پليس اين 
دو نفر كه تصور مى شود نسبت پدر و دخترى داشتند در آپارتمان قربانى 33 

ساله زندگى مى كردند.

13

جوجه كباب مرد ميانسال
هوش از سر راننده ها مى پراند 

خط قرمز: مرد ميانســال با تعارف غذاى مســموم به 
رانندگان وانت بار آن ها را بى هوش كرده و خودروهايشان 

را مى دزديد. 
چند روز پيش پسرى جوان با پليس تهران تماس گرفت 

و از بازداشت دزدى در بهشت زهرا خبر داد.
با دستگيرى ســارق، او همراه مالباخته به شعبه پنجم 

بازپرسى دادسراى ناحيه 34 تهران منتقل شد.
ابتدا شاكى به قاضى على وسيله ايرد موسى گفت: متهم 
مدتى مستاجرمان بود. 29 فروردين امسال او را ديدم و 
خواست همراهش براى آوردن بار الستيك به اسالمشهر 
برويم كه قبول كردم. او در ميانه راه براى ناهار جوجه كباب 
خريد. بعد از خوردن غذا من 9 ســاعت بى هوش شدم و 
او با سرقت خودرويم فراركرد. در جست وجويش بودم تا 

اين كه او را در گورستان پيدا كردم.
در ادامــه متهم كه فردى ســابقه دار بود، بــا اعتراف به 
جرمش به قاضى پرونده گفت: با تعارف غذاى مســموم 
او را بى هوش و خودرويش را ســرقت كردم. سپس لوازم 
داخل خودرو را سرقت و بعد خودرو را به پاركينگى منتقل 
كردم. من عالوه بر اين ســرقت، دزدى هاى مشابهى در 

تهران و خاورشهر انجام داده ام.

بيمارى مرموز جان جوان 
تايبادى را گرفت 

 خط قرمز: مرد جوان در يك بيمارى مرموز روى تخت 
بيمارستان به كام مرگ فرو رفت. 

قربانى اين حادثه كه شير احمد نام داشت روز جمعه در 
حالى به بيمارستان خاتم االنبيا شهر تايباد انتقال يافت كه 
از شدت تب مى سوخت و از دل درد به خودش مى پيچيد. 
شــير احمد به علت تــب شــديد و دل درد در بخش 
مراقبت هاى ويژه بيمارســتان تحت نظر بود كه با وجود 

تالش پزشكان،اين بيمارى مرموز جان او را گرفت.
بنا به اين گزارش، پليس تايباد به دســتور مقام قضايى 
تحقيقات خود را براى تعييــن علت دقيق تب مرموز و 
دل درد عجيب شــير احمد و روشن شدن چرايى مرگ 

او آغاز كرده است.

خط خبر

 دوشنبه 18 ارديبهشت 1396 
 11 شعبان 1438 8 مى 2017 سال سى ام  شماره 8393  

خط قرمز-بهاره بختياري:كارمند جواني كه در يكي 
از دفاتر فــروش اينترنت مبلغ 680ميليــون ريال را به 
صورت غيرمجاز از حســاب رئيس شركت برداشت كرد، 
با هماهنگي پليس فتــا و تالش قاضي حقدادي، قاضي 
ويژه جرايم رايانه اي دادسراي انقالب عمومي دستگير شد.
علي 21ساله كه با زيركي توانست، سر مديرعامل شركت 
را كاله بگذارد، باالخره بعد از گذشــت چند روز پس از 
شكايت مديرعامل شركت، به صورت غافلگيرانه در محل 
كارش دســتگير شد.  او خودش را يك فرد خبره در علم 
كامپيوتر مى دانست، باورش نمى شد كه يك روز در جلسه 
دادگاه به عنوان متهم، روبه روى ميز قاضي قرار مي گيرد.

علي كه سعي داشت در همان جلسه اول با صحبت هايش 
دل شاكي پرونده را بدســت آورد، رو به قاضي مي كند، 
از روزهاي ســخت زندگي اش مي گويد: مي دانم كه كار 
اشــتباهي انجام دادم، اما چه كنم، از زماني كه خودم را 
شــناختم با وجود اينكه پدرم در چرخاندن چرخ زندگي 
مشكلي نداشــت، اما من را براي كار كردن به مغازه هاي 
مردم مي فرستاد تا بتوانم در آينده روى پاي خودم بايستم.
 اوايل باتوجه به اينكه ســن و ســالم كم بود، راضي به 
حقوقي بودم كه از صاحبكارهايم مي گرفتم، اما كم كم كه 
بزرگ تر شدم، ديگر حاضر نبودم در كاري كه پدرم برايم 
انتخاب مي كرد، حاضر شــوم،  براي اينكه به همه فاميل 
نشــان دهم كه علي هم مي تواند براي خود كسي شود، 
از طريق يكي از معلمان دوران تحصيلي ام وارد عرصه كار 
با رايانه شــدم تا بتوانم سركاري بروم كه مرتبط با رشته 

تحصيلي ام بود.
روزهاي اول كاري از اينكه مي توانستم،رضايت مديرعامل 

شركت در پي خدمات درخواستي مشتريان را انجام بدهم 
خوشحال بودم، اما چون سن و سالي نداشتم كه فرق بين 
كار درســت با غير درست را تشخيص بدهم، بعد از چند 
مدت از اعتماد مديرعامل سوءاستفاده كردم، به هر كدام 
از مشتريان با توجه به مبلغ درخواستي شارژ اينترنت را 
تغييــر مي دادم، روزهــا از اين ماجرا گذشــت، از اينكه 
مي ديدم چه راحت مي توان پول بدست آورد، خوشحال 
بــودم و طمع كردم همان راه را ادامه دادم ولي انگار پول 

حرام براي من سازگار نبود.
مديرعامل شــركت هم پس از اينكه مي بيند آخر سال 
دخل و خرجش به هم نمي خــورد، به اين فكر مى افتد 
كار نيروهاي شركتش را بيشتر مورد نظارت قرار دهد كه 
از اين راه با كمك حســابدار شركت متوجه شد از كجا 
كســر آورده است، اما به روي علي نمي آورد، اما بعد از به 
دست آوردن چند مدرك به سراغ پليس فتا مي رود و از 
او شكايت مي كند و پس از طي كردن مراحل با هوشياري 

قاضي حقدادي دستگير مي شود.
قاضــي ويژه جرايم رايانه اي در پاســخ به خبرنگار ما در 
خصــوص اين پرونــده مي گويد: پس از طرح شــكايت 
موضوع به پليس فتا ارجاع و دســتورات الزم صادر شد؛ 
مستندسازى كافى عليه متهم انجام شد و حتى درحين 
تحقيقات شــكايت جديدى از سوى يكى از شركت هاى 
معــروف ارايه دهنده خدمات اينترنت مطرح شــد كه با 
بررســى و پى جويى هاى فنى مشخص شد كه متهم آن 

پرونده هم همين فرد مى باشد كه متوارى شده است.
قاضي حقدادي مي افزايد: متهم كه به عنوان پشــتيبان 
سايت شــركت مربوط به فروش اينترنت انجام فعاليت 

مى كرده است از حسن اعتماد مدير سوءاستفاده كافى را 
نموده و حجم ترافيك و اينترنت را به افراد مى فروشــد 
اما براى دريافت هزينه خريد شــماره حســاب خودش 
را مى دهــد كه پس از چند روز كه شــاكى متوجه عدم 
مطابقت فروش و وجوه حاصله مى شود سراغ متهم مى آيد 
كه متهم براى ردگم كردن اظهار مى دارد مشكلى وجود 
ندارد و عدم واريز وجوه بعلت اشــكال در سرويس درگاه 
بانك رابط مى باشــد كه پس از چندى متوارى مى شود 
و مبلغــى كه از اين طريق بدســت آورده قريب به 680 

ميليون ريال است.
او ادامه مي دهد: متهم با دسترســى هايى كه از ســوى 
شــركت معروف براى وى تعريف شده به تمامى امكانات 
و اطالعات مشتريان دسترسى پيدا مى كرده و حجم هاى 
اينترنت مردم را برداشت و يا بفروش مى رسانده يا اينكه 
براى خطوط اقوام و آشنايان خود منتقل مى كرده كه با 
پيگيرى هاى الزم قريب به بيــش از 20 ميليون ريال از 
اين طريق تحصيل مال كرده كه البته تمامى مشتركين 
شناسايى و اطالع رسانى جهت طرح شكايت و رد خسارت 
به آن ها صورت گرفته اســت. قاضي ويژه جرايم رايانه اي 
ادامه مي دهد: متهم در يك اقدام سريع با هماهنگى هاى 

انجام شده توسط پليس فتا دستگير و روانه زندان شد.

دزد مشهدى اينترنت را قاضى پرونده آفالين كرد

خط قرمز- كاهانى مقدم: پسر نوجوانى شب يكشنبه 
با پريدن از روى برج آلتون مشهد به زندگى اش خاتمه 
داد. به گزارش خبرنگار ما حادثه سقوط مرگبار اين پسر 
17 ســاله ســاعت 19 و 45 دقيقه شنبه شب به مركز 
فوريت هاى پليسى 110 و امدادگران اورژانس 115 اعالم 
شد و متعاقب آن قاضى ويژه قتل عمد دادگسترى مشهد 

از ماجرا باخبر شد و در محل حضور يافت.
با حضور قاضى على اكبر احمدى نژاد و انجام تحقيقات 
اوليه در محل مشخص شد كه اين پسر نوجوان به داليل 
نامعلومى به طبقه هشتم برج تجارى آلتون در خيابان 
دانشگاه مشهد رفته و از آنجا به پايين پريده كه به دليل 

شدت جراحات وارده در دم جان باخته است.
در بازرسى از وســايل و كيف همراه اين نوجوان عالوه 
بر كتب درســى و لوازم التحرير، مقدارى نان و خوراكى 
ديگر نيز كشــف شد كه مشخص مى كرد او دانش آموز 

دبيرستانى در نزديكى محل حادثه است و احتماالً پس 
از بازگشت از دبيرستان دست به خودكشى زده است.

از ســوى ديگر در بازرســى لباس اين پسر نوجوان و از 
داخل جوراب او نامه اى پيدا شــد كه به زبان انگليسى 
خطاب به مادرش نوشته بود: «براى همه چيز متأسفم» 
و اين احتمال كه وى به مرگ خودخواســته دست زده 

است، قوت گرفت. 
پدر اين نوجوان كه روز گذشــته براى ارائه توضيحات 
به شعبه 208 بازپرســى فراخوانده شده بود، به قاضى 
احمدى نژاد گفت كه فرزندش دچار نوعى افسردگى و 
از مدتى قبل در خود فرو رفته بود و با كســى معاشرت 

نمى كرد. 
اين مرد در توضيح داليل و انگيزه هاى مشــخص مرگ 
فرزنــدش (على اصغر) ابــراز ناتوانى كــرد و گفت كه 
نمى تواند دليل مشخصى براى اين اقدام او بيان كند چرا 
كه هيچ موضوع منطقى و يا بغرنج را نمى شناســد كه 

باعث خودكشى فرزندش شده باشد.

سقوط مرگبار دانش آموز مشهدى از برج آلتون
پسر نوجوانى شب يكشنبه 
با پريدن از روى برج آلتون مشهد به زندگى اش خاتمه 
داد. به گزارش خبرنگار ما حادثه سقوط مرگبار اين پسر 
 دقيقه شنبه شب به مركز 
 اعالم 
شد و متعاقب آن قاضى ويژه قتل عمد دادگسترى مشهد 

با حضور قاضى على اكبر احمدى نژاد و انجام تحقيقات 
اوليه در محل مشخص شد كه اين پسر نوجوان به داليل 
نامعلومى به طبقه هشتم برج تجارى آلتون در خيابان 
دانشگاه مشهد رفته و از آنجا به پايين پريده كه به دليل 

در بازرسى از وســايل و كيف همراه اين نوجوان عالوه 
دبيرستانى در نزديكى محل حادثه است و احتماالً پس بر كتب درســى و لوازم التحرير، مقدارى نان و خوراكى 
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دلنگرانیپرسپولیسازتبانیعربها
 فوتبال  ورزش  در هفتــه پایانی مرحلــه دوم لیگ 
قهرمانان آســیا نمایندگان فوتبال ایران برای صعود از این 

مرحله به میدان می روند.
پرســپولیس و ذوب آهن دو تیمی هســتند که در صورت 

پیروزی مقابل رقبای خود می توانند بخت خود را در مرحله 
یک هشتم نهایی آزمایش کنند.

شــاگردان برانکو ایوانکوویچ علی رغم قهرمانی مقتدرانه در 
لیگ فوتبال ایران عملکرد خوبی در آسیا نداشته اما کماکان 
از شانس صعود به مرحله بعد برخوردارند. آن ها در آخرین 
دیدار خود در این مرحله در آزادی مقابــل الوحده ای قرار 
می گیرند که در بازی رفت در امارات با حساب ۳ بر ۲ این تیم 

را شکست داده بود.
 پرســپولیس در حال حاضر با ۶ امتیاز در تعقیب الریان ۷ 
امتیازی و الهالل ۹ امتیازی است. پیروزی پرسپولیس مقابل 

الوحده زمانی ارزشمند خواهد بود که الهالل بتواند الریان را 
در دوحه متوقف کند.

در سوی مقابل الوحده هم کماکان به صعود امیدوار است و 
اگر پرسپولیس را با اختالف دو گل در آزادی شکست دهد 

می تواند با شکست الریان مقابل الهالل به مرحله حذفی لیگ 
قهرمانان آسیا صعود کند.

تنها نگرانی پرسپولیسی ها از بابت محمد انصاری مدافع این 
تیم است که برانکو در نشســت خبری پس از دیدار با سیاه 
جامگان اعالم کرد که او تا پایان فصل قادر به همراهی این 
تیم  نخواهد بود اما در روزهای گذشــته انصاری با این تیم 

تمرین کرده است.
 *االهلی عربستان - ذوب آهن ایران  

شاگردان مجتبی حسینی تاکنون از ۵ دیدار خود ۷ امتیاز 
کسب کرده اند و بعد از دو تیم العین امارات و االهلی عربستان 

که ۹ و ۸ امتیازی هستند در رده سوم قرار گرفته اند. ذوب 
آهن بر خالف پرسپولیس می تواند با یک پیروزی با صعود به 
مرحله بعد صدرنشینی را هم از آن خود کند به شرطی که 
العین مقابل بنیادکار شکست بخورد که با توجه به عملکرد 

تیم ازبکستانی کار سختی به نظر می رسد.
بازی رفت دو تیم در عمان با حساب ۲ بر یک  به سود  االهلی 
خاتمه یافته و ذوبی ها به دنبال انتقام از این تیم عربی هستند. 
نکته امیــدوار کننده درباره ذوب آهن این اســت که آن ها 
تاکنون در همه موارد از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
صعود کرده اند و یک بار هم در ســال ۲۰۱۱ به فینال لیگ 

قهرمانان آسیا راه یافته اند.
همچنین روز سه شــنبه  اســتقالل های ایران که تقریبا به 
مرحله بعد راه یافته اند مقابل رقبای عربســتانی و اماراتی 

خود قرار می گیرند.

برانکو: برای ما و الوحده، پیروزی یعنی 
صعود

 ورزش: برانکو ایوانکوویچ در نشســت خبری پیش از بازی با الوحده 
امارات اظهارداشت: بازی بسیار بزرگی در انتطارمان است که دوست 
دارم بگویم بازی همه بازی ها است. برانکو خاطرنشان کرد: برای ما و 
حریف برد به منزله صعود به مرحله بعد است البته این را هم باید بگویم 
که تیم رقیب ۳ الی 4 بازیکن خوب خارجی دارد.  برانکو در مورد اینکه 
نتیجه بازی همزمان الهالل و الریان چقدر در کیفیت بازی پرسپولیس 
تاثیرگذار است، گفت: قبل از هرچیز ما به بازی خودمان فکر می کنیم 
که برنده شویم البته نتیجه بازی ما به نوعی وابسته به بازی الهالل و 
الریان است با این حال ما باید برنده شویم و با ۹ امتیاز قطعی به مرحله 

بعدی صعود خواهیم کرد و نتایج هم همه به سود ما خواهد شد.

مک درموت:هیچ کس برای حضور در 
استقالل با من صحبت نکرده

فارس: میک مک درموت، بدنساز تیم ملی در خصوص اینکه باشگاه 
استقالل مدعی است با وی مذاکراتی داشته است، گفت: من در مورد 
اتفاق و صحبتی که انجام نشده نمی توانم اظهارنظر کنم و اگر درباره 
اتفاقی که نیفتاده و چیزی که نشــنیدم، حرفــی بزنم اصال منطقی 
نیست. وی درباره اینکه آیا استقاللی ها با شــما درباره فصل آینده 
صحبت کرده اند یا خیر گفت: تا این لحظه هیچ کس در این خصوص 

با من صحبت و مذاکره ای انجام نداده است.

گسترش فوالد با لوکا بوناچیچ
 به توافق نهایی رسید

مهر: مسئوالن باشگاه گســترش فوالد تبریز با ســرمربی پیشین 
تیم های ســپاهان، فوالد و اســتقالل اهواز برای فصل هفدهم لیگ 
برتر به توافق نهایی رسیدند. پس از آنکه فرار کمالوند از هدایت آبی و 
زردپوشان گسترش فوالد تبریز کناره گیری کرد، مذاکرات مسئوالن 
این باشگاه برای انتخاب جانشین وی آغاز شد و در نهایت آنها با لوکا 
بوناچیچ به توافق نهایی رســیدند. بوناچیچ که قبال نیز هدایت تیم 
گسترش فوالد تبریز را برعهده داشته است، سابقه هدایت تیم های 
استقالل اهواز، ســپاهان اصفهان و فوالد خوزســتان را هم برعهده 

داشت و شناخت خوبی از فوتبال ایران دارد.

فینال حذفی قطعاً در ورزشگاه خرمشهر 
 ورزش: با وجــود تمام حرف و حدیث هایی کــه در ارتباط با محل 
میزبانی فینال حذفی به گوش می رسد ســازمان لیگ بار دیگر در 
برگزاری این مصاف در خرمشهر تاکید کرد. بهاروند رئیس سازمان 
لیگ در همین خصوص گفت: ورزشگاه خرمشهر آماده برگزاری فینال 
جام حذفی است و در بازدید نمایندگان این سازمان مشکلی دیده نشد 
که منجر به تغییر محل میزبانی شــود از همین رو هر دو تیم باید در 

زمان مقرر خود را به این شهر برسانند.

کرانچار در سپاهان ماند
ورزش: سرمربی تیم فوتبال سپاهان بعد از تمدید قرارداد خود گفت: 

تیمی ششدانگ و تمام عیار را آماده مسابقات لیگ خواهم کرد.
  زالتکو کرانچار گفت: ابتدا باید نسبت به بازگشتم به اصفهان و توافق 
اصولی که برای تمدید دو ساله داشتم ابراز رضایت کنم. امیدوارم در 
ادامه  بازی های خوبی که تا االن انجام داده ایم بتوانیم ســپاهان را به 
روزهای اوجش برسانیم، به شرطی که از همه جوانب تشویق ها برسد.

تمدید قرارداد حاج صفی در دستور کار 
سپاهان

ورزش:   از اصفهان خبر می رسد بعد از موفقیت در راه تمدید قرارداد 
سرمربی حاال پرونده تمدید قرارداد ســتاره های سپاهان به عنوان 
اولویت نقل و انتقاالتی روی میز مدیران باشگاه قرار گرفته و در گام اول 
به درخواست کرانچار مراحل تمدید قرارداد احسان حاج صفی تنها ملی 

پوش تیم و کاپیتان سرشناس زردهای نصف جهان آغاز شده است.

استارت تمرینات تراکتور برای فینال  
ورزش:   بازیکنان تیم تراکتورســازی تمرینات خود را برای دیدار 
فینال حذفی با نفت تهران از سر می گیرند.  مصاحبه های بازیکنان 
تراکتورسازی بعد از دیدار با نفت تهران در هفته پایانی لیگ برتر جو 
این تیم را در آستانه فینال حذفی متشنج کرد. از سوی دیگر گفته می 
شد تراکتوری ها در دو روز گذشــته هیچ تمرینی انجام ندادند اما با 
تالش های کادرفنی بازیکنان قبول کردند تا از امروز برای بازی با نفت 

در فینال حذفی تمرینات خود را آغاز کنند.

الزامات جدید فدراسیون برای ثبت 
قرارداد بازیکنان

ورزش:   فدراسیون فوتبال تمام باشگاه ها را موظف کرده تا مراحل 
اداری و حقوقی خود را در کمیته های روابط بین الملل، انضباطی و 
تعیین  وضعیت بازیکنان طی کنند.  مشکالتی که در فصل گذشته 
رخ داد و دو باشگاه استقالل تهران و تراکتورسازی تبریز بعد از ثبت 
قرارداد متوجه محرومیت خود از فعالیت در نقل و انتقاالت شــدند، 
باعث شده تا فدراسیون فوتبال برای فصل جدید تمهیداتی در نظر 

بگیرد تا این شرایط در آینده دوباره رخ ندهد.  

ضد حمله

»دهنوی« و پشت پرده سقوط »صبا«
 فارس:  دهنوی هافبک تیم صبای قم گفت: درگیری ۲ بازیکن در رختکن قبل از بازی آخر 
مقابل استقالل خوزستان روحیه تیمی ما را به هم زد.   اشتباهات داوری جزئی از فوتبال 
است و شــاید در صحنه گل دوم ما که توسط داور خطا اعالم شــد ما می توانستیم همان 
جا کار را تمام کرده و در نهایت در نیمه دوم از فرصت ها اســتفاده کنیم و در لیگ بمانیم. 
مشکل دیگر اینجا بود که دقیقه ۵۰ به ما اعالم کردند که سیاه جامگان به پرسپولیس گل 
زده و همین موضوع باعث شــد روحیه تیمی ما پایین بیاید و شتاب زدگی و عجله در کار 

بازیکنان ایجاد شود.
وی گفت: قبل از دیدار آخر صبا محسن فروزان با کیوان امرایی درگیر شد و این درگیری 
فیزیکی صحنه های زشتی را در رختکن صبا رقم زد.    وقتی دو بازیکن که اتفاقاً آنها دوستان 
صمیمی من هم هستند درگیر می شوند تنها کسی که باید تصمیم بگیرد کادر فنی است. 
این مربی است که باید یک تصمیم درست اتخاذ کند. شاید گفتن این حرف درست نباشد 
ولی این درگیری باعث شد تیم ما از لحاظ روحی و روانی خیلی زیر سؤال برود. به نظر من 

کادر فنی صبا نباید به سادگی از این مسأله می گذشت و االن همه هر چه بگوییم بد است.

بادامکی:کسانی که انتقاد می کنند 
می توانستند بازی خودشان را ببرند

ورزش: حسین بادامکی کاپیتان سیاه جامگان می گوید: صحبت هایی که در مورد 
بازی نکردن پرسپولیس با تمام توان مقابل این تیم مطرح می شود، درست نیست؛ 
چرا که سرنوشت دست سیاه جامگان نبوده ولی آنها سرنوشتشان در دستان خودشان 
بوده است. می گویند پرسپولیس با تمام توان بازی نکرده،  این صحبت ها فکر نمی کنم 
زیاد درست باشد. سرنوشت ما دست خودمان نبود؛ آنهایی که مدعی هستند سرنوشت 
دست خودشان بوده و می توانســتند بازی خود را ببرند. این صحبت ها زیاد جالب 
نیست و به نظرم باید کار خودشان را بکنند. مسئوالن باشگاه باید تالش خودشان را 
بکنند. چون این موضوع را فهمیدند که نمی توانند توقعی از جایی داشته باشند و به 
آنها کمکی نمی شود. شانس هر سال به کمک ما نمی آید و قطعا باید در سال پیش رو 
برنامه بهتری ریخته شود تا بازیکنان خوب تیم حفظ شوند و بازیکنانی توانمند به تیم 

اضافه شوند تا بتوان با تیم های لیگ برتری رقابت کرد.
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ورزشـــی

مدیربرنامه های منشا: با سپاهان مذاکره می کنیم
امین غالم نژاد: در حالی که پرسپولیسی ها اصرار دارند گادوین منشا را هم به لیست فصل 
آینده خود اضافه کنند اما ظاهرا ممانعت فدراسیون فوتبال با جذب بازیکنان خارجی از سوی 
تیم های بدهکاری همچون پرسپولیس باعث شده این بازیکن که فصل پیش درپیکان بازی 
می کرد، مورد توجه تیم سپاهان قرار بگیرد. مهدی زاده، مدیربرنامه های گادوین منشا در این 
خصوص توضیحاتی ارائه می کند:» باید ابتدا از فدراسیون فوتبال استعالم بگیریم. اگر شرایط 
برای پرسپولیسی شدن منشا هموار باشد مذاکرات ادامه پیدا می کند اما اگر اجازه حضور در 
پرسپولیس را به ما ندهند و نتوانیم قرارداد ثبت کنیم، باید با تیم های دیگرمذاکره کنیم.« آیا 
منشا به سپاهان می رود؟ مدیربرنامه های این بازیکن می گوید:» به زودی مشخص می شود که 
مقصد بعدی منشا کجاست. احتمال اینکه به سپاهان برود زیاد است. مذاکرات ما با سپاهانی ها 
درحال پیگیری است و به زودی معلوم می شود که این بازیکن به چه تیمی ملحق خواهد شد.«

* قرارداد »منشا«   مورد تأیید فدراسیون است!
 پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه پرســپولیس درباره اینکه گفته می شود »گادوین 
منشا« قصد دارد باوجود توافق با پرسپولیس به تیم دیگری برود، گفت: قرارداد منشا موجود 
است. این بازیکن زیر قراردادش با پرسپولیس را هم امضا کرده و هم انگشت زده است. مدیر 
برنامه این بازیکن به عالوه علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه هم زیر این قرارداد را امضا کرده 
اند. به همین خاطر قرارداد منشا با پرسپولیس رسمی است.  وی تاکید کرد: ما صحبت از یک 
قراردادی می کنیم که زیر آن امضا شده نه یک توافق شفاهی یا نامه نوشته شده. قرارداد منشا 

با پرسولیس مورد تایید فدراسیون فوتبال هم هست و برای همین نمی توان آن را دور زد.

رئیس کمیته وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال 
در گفت و گو با قدس:

قرارداد منشا قانونی نیست!
سینا حسینی : رئیس کمیته وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال از غیر قانونی بودن 
مفاد مذاکرات باشگاه های بدهکار با بازیکنان و مربیان خارجی خبر داد و در گفت و گو با قدس 
عنوان کرد تا زمانی که ما مجوز الزم را به باشگاه ها ندهیم سازمان لیگ هیچ قراردادی را در این 
رابطه ثبت نخواهد کرد. روزبه وثوق احمدی در گفت و گو با قدس توضیح داد: بر اساس مصوبه هیات 
رئیسه فدراسیون فوتبال تمامی باشگاه ها باید قبل از ثبت قرارداد از ما استعالم بگیرند؟ تاکنون 
هیچ باشگاهی از ما استعالم نگرفته اما ما به بیشتر باشگاه های لیگ برتر اعالم کردیم توان جذب 
بازیکن و مربی خارجی را ندارند چون از نظر قانونی با موانعی رو به رو هستند. باشگاه پرسپولیس هم 
در زمره این باشگاه ها قرار دارد و به هیچ عنوان نمی توانند تا قبل از اینکه مشکل حقوقی خود در فیفا 
را برطرف نکردند اقدام به جذب بازیکن کنند.« اما وثوق احمدی به نکته جالب توجه  دیگری نیز 
در این میان اشاره می کند: لیست باشگاه هایی که از حق جذب بازیکن خارجی و مربی غیر ایرانی 
محروم هستند هر روز در حال تغییر است با این مشخصه که نه تنها از تعداد آنها کم نمی شود بلکه 
به تعداد آنها افزوده می شود که این مساله بیانگر این است که باشگاه های لیگ برتری و دسته یک 
ما به هیچ یک از اصول حرفه ای و استاندارد پایبند نیستند و قطعا این مساله در ابتدای فصل نقل و 

انتقاالت تابستانی مشکالتی را برای آنها به وجود خواهد آورد .
*جپاروف هم نمی تواند به استقالل برگردد!

قرارداد جپاروف با استقالل درهیات فوتبال ثبت نشــده و این بازیکن برای استقالل بازیکن 
جدید محسوب می شود. از سویی فدراسیون فوتبال هم تاکید دارد که تیم های بدهکاربازیکن 
خارجی نگیرند. حال استقالل چه طورمی تواند جپاروف را برگرداند؟  البته آبی ها دلخوش به 
امضایی هستند که پیش از جدایی از جپاروف و مدیربرنامه هایش گرفته اند. امضایی که درآن 

تعهد شده بعد ازنیم فصل بازی درسپاهان قطعا به استقالل برگردند.
حال این تعهد از سوی سازمان لیگ وجاهت داشته باشد نیز خود یک مسئله مهم است. 

منصوریان برای موفقیت از روی همه رد 
می شود

منافع شخصی مهم تر از منافع 
ملی  باشگاهی

حمیدرضاعرب: رفتار علیرضا منصوریان در ممانعت 
از حضور امید نورافکن در تیم ملــی جوانان نیاز به نقد 
و انتقاد بیشــتری دارد.  او که خود روزگاری ســرمربی 
تیم المپیک ایران بود بارهــا در مصاحبه هایش مربیان 
باشــگاهی را محکوم به عدم همکاری با تیم امید ایران  
می کرد. سرمربی استقالل حد فاصل سال های ۹۲ تا ۹۳ 
که ســکان هدایت تیم ملی المپیک را برعهده داشت با 
مصاحبه های پی درپی خواستار همکاری هر چه بیشتر 

باشگاه ها بود. 
حال منصوریان بــی آنکه اظهارات خــودش در زمان 
مربیگری در تیم المپیک را به یاد بیاورد، با رفتن نورافکن 
به تیم جوانان مخالفت می کند. این اتفاق در حالی رخ 
می دهد که اســتقالل از گروهش صعود کرده و اساساً 
نیازی به امتیاز بازی آخر ندارد. از سویی تعداد بازیکنانی 
که در خط میانی استقالل حضور دارند بسیار است و نبود 
نورافکن بعید است که خللی در تاکتیک های استقالل 

ایجاد کند.
 مسئله بزرگ تر که هنوز پاسخی برای آن پیدا نشده این 
است که منصوریان همین چند ماه پیش و در نیم فصل 
اول لیگ شانزدهم حتی حاضر نبود نام امید نورافکن را 
در لیست ۱۸نفره استقالل قرار دهد. در بازه ای نورافکن 
حتی از حضور در تمرین های اســتقالل محروم بود و 
منصوریان رفتاری با این بازیکن داشت که بسیار تامل 
برانگیز بود. منصوریان پیش از آنکه با محرومیت استقالل 
از سوی فیفا مواجه شود و این باشگاه نتواند بازیکنی را 
درنیم فصل به خدمت بگیرد اساسا سراغی از بازیکنان 
جوان تیمش نمی گرفت امــا آن محرومیت او را مجبور 
کرد تا از بازیکنانی همچون نورافکن که گاهی در لیست 
۱۸نفره هم حضور نداشتند بیشتر بازی بگیرد. در واقع 
این جوانگرایی که در استقالل می بینیم کامال اتفاقی بود 
و منصوریان هیچ طرح و برنامه ای قبل از شــروع فصل 

برای چنین پروژه ای نداشت. 
 دراین میان هیچ یک از مسئوالن باشگاه استقالل هم به 
منصوریان خرده نمی گیرند و از او نمی خواهند که کمک 
و یارتیم جوانان باشد. حتی هیچ کس هم نیست که او را 
یاد روزهای تنهایی اش در تیم امید و تیم المپیک ایران 

بیندازد که برای دیده شدن دست به هرکاری می زد. 

به دلیل پخــش برنامه ضبطــی نامزد 
ریاســت جمهــوری، آقــای اســحاق 
جهانگیری از شــبکه ســوم ســیما و 
همپوشــانی دقایق پایانی این برنامه با 
دقایق ابتدایی دیدار پرسپولیس و الوحده 
امارات از هفته پایانی لیگ قهرمانان آسیا، 
این مسابقه امشــب از دقیقه ۱۵ به بعد 
روی آنتن شبکه سوم سیما خواهد رفت.



به بهانه صعود زودهنگام پرسپوليس مشهد

موفقيت بزرگ با  بازيكنان بومى
 فوتبال  شــروين رمضانى  انتقال امتياز تيم فوتبال 
پيام وحدتى كه هر فصل با مشــكالت ريز و درشــت مالى 
درگير بود به تيم  با نام پرسپوليس مشهد در نگاه اول چندان 
جدى گرفته نشد. نحوه عجيب تيمدارى در مشهد و ليست 
بلندباالى مديران بدهكار و بعضا فرارى! فوتبال خراســان 
سبب شــده  تا كمتر كســى به چنين نقل و انتقاالتى روى 
خوش نشان دهد. پرسپوليس مشــهد هم در روزها و حتى 
ماه هاى نخست به گمان كارشناســان در كنار پيام وحدت 
و نسل ابومسلم و ... جا خوش مى كرد و پس از چندى محو 
مى شــد. اتفاقى كه البته هرگز رخ نداد و اين تيم با روندى 
متفاوت نسبت به ساير تيم هاى مشهدى خيلى زود ثابت كرد 

كه جز پيشرفت و صعود به چيزى فكر نمى كند.
جوشش دوباره

على ظهورنيا، مالك اين باشــگاه ترجيح داد كه چارت فنى 
تيمش را به فوتباليســت هاى قديم خراسان بسپارد، پس 
«سعيد جوشش» با رزومه قهرمانى ليگ برتر با پاس تهران 
به عنوان دستيار مجيد جاللى و البته سرمربى گرى در سال 
نخست تشكيل نسل ابومسلم، هدايت پرسپوليس مشهد را 
برعهده گرفت. جوشش ترجيح داد تا دوباره از سعيد صيامى 
به عنوان دستيار نخست استفاده كند. پس از تكميل شدن 
ليست كادرفنى، پرسپوليســى ها تمرينات خود را استارت 
زدند و آرام آرام به بســتن تيم پرداختنــد. گرچه اولويت با 
خراسانى ها و بازيكنان بومى بود اما نگرانى آنجايى به وجود 
آمد كه با جذب بازيكنان سابق ابومسلم و پيام، ميانگين سنى 
پرسپوليس مشهد به شدت باال رفته باشد. اتفاقى كه البته با 

آغاز مسابقات مشخص شد كه نگرانى بيهوده اى بوده است.
به دنبال شخصيت سازى

مديران باشگاه پرسپوليس مشــهد از همان روز تاسيس، 
سعى كرده اند تا به شــكلى حرفه اى در تمامى ابعاد ممكنه 
فعاليت كنند. برگزارى مراســم رونمايى از لباس اين تيم و 
حضور مهدى تاج، رئيس فدراســيون فوتبال كشورمان در 
اين مراسم، ارتباط نزديك با پيشكسوتان پرسپوليس تهران 
همچون محمود خوردبين و كريم باقرى و البته جلســات 
مشتركى كه با اين قبيل افراد برگزار شد، همه و همه نشان 

داده روياى بزرگى در ســر مديران مشــهدى پرسپوليس 
است، روياهايى كه البته براى رسيدن به مقصد قطعا نياز به 

اسپانسر و حامى مالى خواهدداشت. 
خريد امتياز در لحظه آخر

اما پرسپوليســى ها كه هم قراردادهاى خود را بسته بودند و 
هم تمرينات را آغاز كرده بودند فكــر نمى كردند در فاصله 
تنها چند روز تا آغاز مسابقات، امتيازشان روى هوا باشد. در 
نهايت مديران باشگاه پرسپوليس مشهد به خريد امتياز پيام 
وحدت راضى شــوند. امتياز پيام وحدت گرچه در دور دوم 
ليگ دسته سوم كشور قرار داشت، اما بدهى  و البته حواشى 
مربوط به آن سبب شد تا نگرانى هايى در رابطه با اين انتقال 

امتياز به وجود آيد.
به بلنداى صعود

با آغاز اين مســابقات اما چهره هاى جوانــى همچون امير 
ملك نيا، امير مرادى، على مقصودى و ... با عملكردى مناسب 

توانستند جاى خود را در تركيب ثابت تيم باز كنند. از ديگر 
ســو در ميان بازيكنان باتجربه به جرئت مى توان گفت كه 
«رضا عافيت طلب» و «ســعيد جهانديده» از اركان اصلى 
تيم پرســپوليس بودند. در نهايت پس از برگزارى 9 ديدار، 
نيم فصل نخســت با قهرمانى شاگردان جوشــش به اتمام 
رسيد تا كم كم باشگاهى به نام پرسپوليس! در مشهد جدى 
گرفته شود. با جذب يك گلر و البته آرش همايونى، مهاجم 
ســابق ســياه جامگان، در تعطيالت نيم فصل، پرسپوليس 
خود را آماده مصاف در دور برگشــت كرد. برترى در هر دو 
ديدار رفت و برگشت مقابل نســل ابومسلمى كه اين فصل 
هم هيچ نداشت، تســاوى در بابلســر در برابر شهداى اين 
شــهر كه اصلى ترين رقيب شاگردان جوشــش در صعود 
مستقيم به ليگ دسته دوم بود، پيروزى هاى متوالى خانگى 
مقابل اســپيدار و ... در كنار يكديگر سبب شد تا در نهايت 
پرسپوليس مشهد تا پايان هفته هفدهم با كسب 34 امتياز در 

صدرجدول جاى بگيرد. حاال شاگردان سعيد جوشش براى 
صعود مستقيم به ليگ دسته دوم، تنها به يك پيروزى خانگى 
در برابر تيم سقوط  كرده اميد حســن آباد نياز دارند، كارى 

كه البته براى پرسپوليسى هاى مشهد قطعا سخت نيست.
آينده روشن است؟

بايد منتظر مانــد و ديد كــه آينده اين تيم به چه شــكل 
خواهدبود؟ پرسپوليس مشهد تابه اينجاى كار شايد بدون 
حاشيه و در كمال آرامش توانسته پيش برود اما قطعا آينده 
و ليگ دسته دوم و پس از آن اول به اين راحتى نخواهدبود. 
حضور حامى مالى مهم ترين نيــاز دهدارى چى هاى قديم 
فوتبال خراسان اســت. بدون شك نســل ابومسلم و پيام 
وحدت بهترين درس عبرت هاى موجود در فوتبال خراسان 
هستند، تيم هايى كه بدون پول وارد گود شدند و در نهايت 
به سرنوشتى جز سقوط نرسيدند. پرسپوليس مشهد با اين 
چارت فنى و مديريتى مى تواند حتى سياه جامگان شود و به 
سطح اول فوتبال برسد به شرطى كه بابرنامه ريزى و محكم 

قدم بردارد.
كسب موفقيت بزرگ

على ظهورنيا در خصوص شرايط تيمش و صعود به ليگ دو 
مى گويد:  از روز نخست كه كار خود را آغاز كرديم به دنبال 
صعود بوديم و كادرفنى باتجربه تيم نيز بر همين اســاس 
برنامه ريزى هاى خود را آغاز كرد.خوشــحالم كه در نهايت 
موفق شديم با همدلى و رفاقت به هدف بزرگى كه داشتيم 
دســت يابيم. از بازيكنان و كادرفنى تيمم نيز ممنونم كه با 
پشتكار و تالش دست به چنين كار بزرگى زدند و در فاصله 
تنها 6 ماه از تأسيس تيم، توانســتند مجوز حضور در ليگ 
دو را به دست آورند. ظهورنيا در خصوص شرايط تيمش در 
ليگ دو مى افزايد: اگر مشــكل خاصى پيش نيايد با برترى 
مقابل اميد حســن آباد در ديدار روز سه شنبه(فردا) صعود 
ما قطعى مى شــود، براى ليگ دو نيز قطعا برنامه ريزى  هاى 
الزمه را خواهيم داشــت تا روند صعودى تيم قطع نشود . به 
كادرفنى تيم اعتقاد ويژه اى داريم و مطمئنيم كه جوشش 
و پرسپوليس مشهد مى توانند به ســطح اول فوتبال ايران 

برسند.

2 خبر از تربيت بدنى آستان قدس رضوى
ورزش: در راستاى افزايش حضور و جذب بانوان به ورزش 7 رشته 
ورزشى به رشته هاى تحت پوشش ورزش بانوان در موسسه تربيت 
بدنى آســتان قدس رضوى  اضافه شده اســت. با افزايش اين تعداد 
از رشته هاى ورزشــى در حال حاضر رشته هاى آمادگى جسمانى ، 
واليبال ، تيروكمان ، شنا ، ژيمناستيك ، جودو ، كونگ فو ، بسكتبال ،   
كاراته ، دفاع شخصى ، تنيس روى ميز ، بدمينتون ، اسكواش ، تكواندو 
و بدنسازى در اين موسسه ويژه بانوان با جذب مربيان متعهد و مجرب 
فعاليت مى نمايد. همچنين دوره بازآموزى و هماهنگى ساليانه مربيان 
تكواندو در گروه آقايان و بانوان در ســالن اختصاصى تكواندو آستان 
قدس رضوى طى مدت دو روز برگزارشــد و مربيان استان با آخرين 

تغييرات و مباحث فنى آشنا شدند. 

واليباليست جوان قوچانى در راه 
مسابقات كشورهاى اسالمى 

ورزش: پوريا يلى جوان اول اين روزهاى واليبال قوچان و خراســان 
رضوى جهت شركت در مســابقات قهرمانى كشــورهاى اسالمى 
باكو  اعزام خواهد شد. اين ورزشــكار ارزنده تيم ملى واليبال جوانان 
كشورمان را در مسابقات قهرمانى كشورهاى اسالمى در باكو به عنوان 

بازيكن اصلى و كليدى يارى خواهد كرد.

هيئت تكواندو مشهد  
در ليگ هاى كشور 

ورزش: با شروع ثبت نام ليگ، هيئت تكواندو مشهد مقدس با تمام 
توان در ليگ هاى كشور حضور خواهد داشت.بيابانى رئيس هيئت 
تكواندو مشهد اظهار كرد: در سال جارى با حداكثر توان در ليگ هاى 
كشور شــركت خواهيم كرد و برنامه ريزى و رايزنى هاى الزم را در 

خصوص جذب اسپانسر و منابع مالى انجام داده ايم.
وى افزود:همچنين در اين خصوص جلســات هم انديشى با هيئت 
استان داشــته ايم و بنا به مصوبات جلسه با قدرت و حداكثر توان در 

ليگ هاى كشور حضور خواهيم داشت.

پوررضايى: هيئت فوتبال مشهد نياز به 
ساماندهى دارد

ايسنا:مجيد پوررضايى،سرپرســت هيئت فوتبال مشهد گفت: ما 
تالش داريم تا در فضايى غير احساســى و منطقى همراه با آرامش و 
تعامل براى حفظ و تقويت فوتبال مشهد در اسرع وقت تكليف هيئت 
را مشخص كنيم تا در فضايى كه با همدلى صورت خواهد گرفت اين 

رشته بتواند بدور از حواشى به فعاليت حرفه اى خود بپردازد.

آغاز به كار انجمن كروكت براى 
نخستين بار در كشور

ورزش: ناتاشا ميرزا اسماعيلى، سرپرست انجمن كروكت خراسان 
رضوى گفت:  استان خراســان رضوى به عنوان اولين استان كشور 
انجمن كروكت خود را در زير مجموعه هيئت گلف استان فعال كرده 
است. وى تصريح كرد: با تصميم رئيس انجمن كروكت ايران بنا شد 
كه به عنوان اولين استان كشور روز 21 ارديبهشت ماه   اين رشته را 
در استان افتتاح كنيم. وى عنوان كرد: با افتتاح اين رشته در استان 
و برگزارى اردوها و كارگاه هاى مختلف شــهريور ماه تيمى از استان 

خراسان رضوى به مسابقات جهانى اعزام خواهد شد.

خبر

دوشنبه 02/18  ليگ قهرمانان آسيا
 پرسپوليس - الوحده امارات

 ساعت: 19:55 زنده از شبكه سه
 

دوشنبه 02/18 ليگ قهرمانان آسيا
 االهلى عربستان - ذوب آهن

 ساعت: 20:10 زنده از شبكه ورزش
 

دوشنبه 02/18 هفته 36 ليگ برتر انگليس
 چلسى - ميدلزبورو

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش
 

سهشنبه 02/19   ليگ قهرمانان آسيا
 استقالل خوزستان - الجزيره امارات
 ساعت: 20:00 زنده از شبكه ورزش

 سهشنبه 02/19   ليگ قهرمانان آسيا
 التعاون عربستان - استقالل

 ساعت: 20:20 زنده از شبكه سه
 

سهشنبه 02/19 ليگ قهرمانان اروپا
 يوونتوس - موناكو

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

 انگليس / ليگ برتر
 منچسترسيتى 5 ................................................................... 0 كريستال پاالس
 لسترســيتى 3 ................................................................... 0  واتفــورد
 بورنمــوث 2 ................................................................... 2 استوك ســيتى
 برنلــى 2 ................................................................... 2 وســت برومويــچ
 هــال ســيتى 0 ................................................................... 2 ســاندرلند
 سوانســى 1 ................................................................... 0 اورتــون

اسپانيا / الليگا
 خيخــون 1 ................................................................... 0 الس پالمــاس
 اتلتيكومادريــد 1 ................................................................... 0  ايبــار
 بارســلونا 4 ...................................................................  1 ويارئــال
 گرانــادا 0 ................................................................... 4  رئال مادريــد

ايتاليا / سرى آ
 ناپولــى 3 ................................................................... 1 كاليــارى
 يوونتــوس 1 ................................................................... 1 تورينــو

آلمان/  بوندسليگا
  اينگــول اشــتات 1 ...................................................................  1 بايرلوركوزن
 فرانكفــورت 0 ................................................................... 2 وولفســبورگ
 بايــرن مونيــخ 1 ................................................................... 0 دارمشــتات
 دورتمونــد 2 ................................................................... 1 هافــن هايــم
 مونشــن گالدبــاخ 1 ................................................................... 1 آگزبــورگ
 هرتابرليــن 1 ................................................................... 4 اليپزيــش

ميز نتايج

ورزش در سيما
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انتقاد ويدال از 
بخشيده شدن 

محروميت مسى
اندراديو: ســتاره تيم ملى فوتبال شيلى، 
نارضايتــى خــود را از بخشــيده شــدن 
محروميت رقيب آن هــا در آرژانتين يعنى 

ليونل مسى ابراز كرد. براى تيم ملى شيلى كه بازيكن آن ها يعنى گرى ِمِدل با محروميت 
مشابه مواجه شده، ديدن بخشيده شدن مسى سخت خواهد بود و آرتورو ويدال معتقد 
است: قضيه بخشيده شدن محروميت مسى، بحث جدى مى طلبد. من اميدوارم قانون 
براى همه به شكل عادالنه اى اجرا شود. براى آرژانتين و براى فوتبال، بازگشت مسى خوب 
خواهد بود چون او هميشه تمام تالش خود را در زمين مى كند اما فقط مى خواهم قوانين 

براى همه عادالنه اجرا شود.

گوارديوال: اميدوارم 
يونايتد قهرمان ليگ 

اروپا شود
بى بى سى: شايد كمتر پيش آمده باشد تا 
رقيبان سنتى شهر منچستر براى يكديگر 
در كسب جام آرزوى موفقيت كرده باشند 

اما سرمربى منچسترســيتى به خاطر شــرايط تيمش در صعود به ليگ قهرمانان اروپا 
ابراز اميدوارى كرد يونايتد از راه ديگرى به جز ليگ، سهميه فصل بعد خود را بگيرد. پپ 
گوارديوال مى گويد: ما در ليگ برتر چهار تيم داريم كه براى قرار گرفتن در رتبه هاى سوم 
و چهارم و صعود به ليگ قهرمان تالش مى كنند. اميدوارم يونايتد تمام تمركز خود را بر 
قهرمانى در ليگ اروپا گذاشته تا انگليسى ها در فصل بعد 5نماينده در اروپا داشته باشند 

كه اتفاقى فوق العاده خواهد بود.

 زيدان: براى رونالدو 
از سيستم چرخشى 

استفاده مى كنم
گل: ســرمربى رئال مادريد تاكيد كرد او 
عمدا ستاره پرتغالى تيمش را در بازى خارج 
از خانه مقابل گرانادا بازى نداده تا بتواند او 

را بدون خستگى در ديدارهاى مهم آينده اســتفاده كند. زين الدين زيدان مى گويد: به 
رونالدو براى اين بازى استراحت دادم چون از خامس مطمئن بودم كه هميشه به كارش 
متعهد بوده و تالش كرده مانند ديگران بهترين عملكرد را از خود نشان دهد. گرانادا دچار 
بحران است و جورى كه ما بازى را آغاز كرديم به مشكالت بيشترى نيز افتادند. گل زدن 
بعد از دو دقيقه كار را براى ما آسان كرد اما براى آن هايى كه چيزى براى از دست دادن 

نداشتند بسيار سخت تر شد.

به بهانه صعود تاريخى اليپزيگ به چمپيونزليگ

ظهور واقعى شرق آلمان در فوتبال اروپا
دانيال صدقى: روز 6 مه براى بوندســليگا يك 
روز تاريخى بود. آربى اليپزيــگ با پيروزى 1-4 
در خانه هرتابرلين به طور مستقيم راهى مرحله 
گروهى رقابت هاى چمپيونزليگ فصل آينده شد.  
آخرين تيم آلمان شــرقى كه توانسته بود به يك 
دوره رقابت هاى اروپايــى راه پيدا كند، تيم اتحاد 
برلين بود كه در جام يوفا در فصل 2002- 2001 

از دسته دوم بوندسليگا شركت كرده بود.
 دليل حضور اين تيم در ايــن رقابت ها حضور در 
فينال جام حذفى در فصل قبل بود كه راهيابى اين 
تيم به تورنمنت را تضمين كرده بود. در آن زمان 
اين اتفاق يك رويداد بزرگ تلقى مى شد ولى امروز 
اين صعود، پروژه اى براى ادامه اين روند و حضور 
هرچه بيشتر تيم هاى آلمان شرقى در رقابت هاى 
اروپايى خواهد بود. اليپزيگ با شش امتياز برترى 
نسبت به دورتموند تيم سوم جدول و هشت امتياز 
برترى نســبت  به هوفنهايم كــه در رتبه چهارم 
ايســتاده، به طور خودكار سهميه ليگ قهرمانان 
فصل قبل را دو هفته پيش از پايان رقابت هاى اين 

فصل بوندسليگا دريافت كرده است. 

با ســه امتيازى كه اين تيم روز شنبه كسب كرد، 
اليپزيگ همچنين يك ركورد تاريخى هم براى يك 
تيم تازه صعود كرده به دسته اول بوندسليگا رقم 
زد. اين تيم مقابل هرتا برلين بيستمين پيروزى 
اين فصل خود در اين رقابت ها را جشن گرفت و در 
واقع ركورد بايرن مونيخ در فصل 1966 را شكست. 
در اين فصل اليپزيگ تنها تيم آلمان شرقى بود كه 
از سال 2009 تا امروز در ليگ دسته اول بوندسليگا 
شركت مى كرد. در آن ســال انرژى كوتبوس به 
دســته پايين تر ســقوط كرد و ديگر بوندسليگا 
نماينده اى از آلمان شــرقى سابق نداشت. از نظر 
تاريخى در رقابت هاى دســته اول بوندســليگا، 
تيم هاى شــرقى به موفقيت خاصى دست پيدا 
نمى كنند. از وقتى كه در تابســتان 1991 هانزا 
روشتوك و دينامودرسدن به عنوان نماينده هاى 
برتر آخرين دوره ليگ آلمان شرقى سابق به رقابت 
هاى بوندسليگا منتقل شدند، هرگز اين تيم ها در 

حد و اندازه رقباى آلمان غربى ظاهر نشدند. 
البته اين موضوع فقط مربوط به تيم هاى باشگاهى 
اين كشــور نبود. در آلمان تنهــا 20 درصد كل 

جمعيت كشور به استان هاى آلمان شرقى سابق 
تعلق دارند و در بوندسليگا حتى كمتر از 10 درصد 
بازيكنان آلمان در شرق اين كشور متولد شده اند. 
در تيم ملى فوتبال آلمــان درجام جهانى 2014 
تنها تونى كروس بازيكنى بود كه در آلمان غربى 
متولد نشــده بود. اين به اين خاطر است كه هنوز 
در استان هاى متعلق به آلمان شرقى سابق درآمد 
ســاالنه مردم 33٪ كمتر از نقاط ديگر اين كشور 
است. باشــگاههاى اين مناطق تيمهاى جوانان 

مطرحى ندارند. 
حتى بعد از اتحاد آلمان هم بازيكنان شــرق اين 
كشور مجبور شدند براى ورود به تيم هاى جوانان 
بزرگ فوتبال اين كشور راهى غرب شوند. با رشد 
اليپزيگ كه ســرمايه گذارى زيادى روى بخش 
جوانان انجــام داده، شــرايط در فوتبال آلمان به 
تدريج درحال تغيير است. به همين خاطر صعود 
اين تيم به رقابت هاى ليگ قهرمانان سال آينده 
ارزش و مفهوم زيــادى در آلمان دارد. براى اينكه 
سرانجام پرطرفدارترين رقابت هاى فوتبال اروپا به 

آن طرف مرزهاى ديوار برلين هم كوچ مى كند.  

درخشش 
دختر پينگ پنگ باز 

مشهدى در بازى هاى آسيايى
ورزش: دختر پينگ پنگ باز خراسانى توانست در رقابت هاى آسيايى چين 

عملكرد درخشانى از خود نشان دهد.تيم ملى تنيس روى ميز بزرگساالن بانوان 
در اين دوره از مسابقات توانست در دور مقدماتى با اقتدار كامل و نتايج سه بر صفر، 

تيم هاى تركمنستان، قرقيزستان و ماكايو را از پيش رو بر دارد و به عنوان سرگروه به 
مرحله حذفى صعود كند.در مرحله بعد در مقابل تيم قدرتمند مالزى قرار گرفت. نتيجه 
بازى به آخرين بازى كشيده شد كه مهشيد اشترى، پينگ پنگ مشهدى تيم ملى 
مقابل بازيكنان داراى رنكينگ قرار گرفت. در اين بازى مهشيد اشترى در گيم 

نهايى، با اين كه بازى درخشــان و با روحيه اى را از خود نشان داد و دو بار در 
امتياز نهايى از حريفش پيشى گرفت، اما در عين شايستگى نتيجه را 

16 بر 14، واگذار كرد و در نهايت با باختى كه در مقابل تيم 
خوب قزاقستان بدســت آمد به مقام دوازدهم 

آسيا بسنده كردند.  

برگزارى 
مسابقات  تنيس

 جام مرحوم پاك باطن 
ايسنا: دومين دوره مســابقات تنيس جام مرحــوم مازيار پاك باطن، 

تنيسور فقيد خراسانى در مشهد با حضور خانواده آن مرحوم به كار خود پايان 
داد. فريد حاجبى، دبير هيئت تنيس خراســان رضوى در خصوص اين دوره از 

مسابقات اظهار كرد: اين دوره از مسابقات مرحوم پاك باطن با شركت 41 نفر و از 
تاريخ نهم تا پانزدهم ارديبهشت ماه در مشهد برگزار شد. در اين مسابقات كه به شكل 
انفرادى برگزار شد، حامد نواختى، مصطفى حسينى به ترتيب اول و دوم شدند، 
همچنين امين حســينى و مهدى رحمانى نيز مشتركا سوم شدند. در انتها نيز 

كاپ اخالق به امين حسينى اهدا شد. وى در خصوص هدف از برگزارى اين 
جام تصريح كرد: هدف هيئت تنيس خراسان رضوى زنده نگاه داشتن 

ياد و خاطره اين قهرمان فقيد است، ضمن اينكه عالوه بر دوباره 
دور هم جمع شدن خانواده تنيس، شاهد رقابت ميان 

جوانان و استعداديابى باشيم.

نتايج 
مسابقات جودو بانوان 

خراسان رضوى 
ورزش: رقابت هاى جودو بانوان خراســان رضوى بــا حضور بيش از 50 

جودوكار در مشهد برگزار شد. در اين رقابت ها كه در سالن جودو شهيد چمران 
مشهد برگزار گرديد 53 جودوكار در رده هاى ســنى نونهاالن، نوجوانان، جوانان 

و بزرگســاالن با يكديگر به مبارزه پرداختند كه در پايان در رده سنى نونهاالن هانيه 
محمديان، شيما حسينى، فاطمه عباسى، ركسانا خدابخش،سحر سيدآبادى، شيدا 
حسينى و فاطمه رجبى مقام نخســت اوزان مختلف را بدست آوردند. فاطمه دشتى، 
فرشــته فرخارى، محدثه بيخيال، زهرا توزنده جانى نيز مقام اول اوزان مختلف رده 

سنى نوجوانان را بدست آوردند. مقام اول اوزان مختلف رده سنى جوانان در اين 
مسابقات  را نيز محيا اكبرى و فاطمه براتى به خود اختصاص دادند. برترين 

هاى رده سنى بزرگساالن اين مسابقات نيز سحر ايزانلو ،عاطفه رضايى، 
رقيه محمودآبادى،معصومه محمدى، ميمنت قاســم آبادى 

و ســارا آقايى بودند كه مقام اول  اوزان مختلف  را 
كسب كردند.
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 حنيف عمران زاده مدافع صبا، بعد از اعالم راى كميته 
انضباطى پيرامون صحنه مشكوك آخرين بازى تيمش 
كه در نهايت منجر به ســقوط آن ها به دسته پايينتر 
شــد، اين تصميم را يك جوك لقب داد، اما ساعاتى 
بعد از اين پست خود را از اينســتاگرامش پاك كرد.

رياض محرز ستاره لستر و بهترين بازيكن فصل گذشته 
ليگ برتر، بعد از گلزنى كه مصادف با صدمين بازى وى در 
ليگ برتر بود، به عنوان اولين بازيكن الجزايرى كه موفق 
به رسيدن به اين تعداد بازى شده، آن را افتخار دانست 

اما تاكيد كرد كسب سه امتياز براى او مهم تر بوده است.

اينستاگرام رسمى فيفا، در واكنش به شكست ايران 
در نيمه نهايى مسابقات فوتبال ساحلى قهرمانى جهان 
در ضربات پنالتى، عكسى غمگين از پيمان حسينى 
دروازه بان ايران كه بعد از گرفتن 3پنالتى نتوانست 

مانع اين شكست شود را منتشر كرده است.

نيمار ستاره برزيلى بارسلونا در اينستاگرام خود تولد 
34ســالگى دنى آلوز، هم وطنش كه سابقه همبازى 
بودن در بارســا را نيز با يكديگر داشــتند با انتشار 

عكسى تاثيرگذار از اين دو تبريك گفته است.



 زندگى/ مريم احمدى شيروان 
فرقى نمى كند 11 شعبان باشد يا 
21 آگوســت. هر روز، روز اوست. 
روز آن كســى كه از سياست گرفته تا اقتصاد و 
فرهنگ و اجتماع، همه چيز كشور از آِن اوست 
و اوست ســازنده تك تك آن ها. ميالد حضرت 
على اكبر، فرزند برومند امام حسين(ع) و ناميدن 
آن روز به «روز جوان» بهانه اى اســت تا بيشتر به 
فكر آنانى باشيم كه آنچه از ديروز، امروز و فرداى 
ســرزمينمان داريم، وام دار تالش هايشان است. 
سرمايه هايى پر از انرژى و هدف هاى بلند كه بايد 

در رأس توجه دولتمردان باشند. 

 جوانان در وزارت ورزش و جوانان، 
فراموش شدگانند

مهندس على كرد، عضو كميسيون اجتماعى و نائب 
رئيس فراكسيون اشتغال و توليد مجلس شوراى 
اسالمى در گفت و گو با خبرنگار ما درباره ضرورت 
توجه دولت آينده به جوانان مى گويد: جوانان قشر 
پوياى جامعه هستند كه بايد براى آن ها برنامه هايى 
خاص انديشيده شود. دولت جديد بايد برنامه اى 
تدوين شده، منظم، قابل اجرا و داراى سرفصل ها و 
منابع اعتبارى كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت 
براى اين قشر خاص از جامعه داشته باشد. وزارت 
ورزش و جوانان بايد بســيار فعال باشد. متأسفانه 
امروز اين وزارتخانه رســالت اصلى و كار ذاتى اش 
كــه طبق تعريف وزارتخانه «جوانان» اســت را به 
فراموشى سپرده است، بخصوص در مناطق محروم 
و كمتر توسعه يافته و غيربرخوردار كشور كه در 
بهترين صورت ممكن، تنها به تهيه وسايل ابتدايى 

ورزش بسنده شده است.

عضــو كميســيون اجتماعى مجلــس در ادامه 
مى افزايد: در ســال هاى گذشته كارهاى مفيدى 
براى پر كردن اوقات فراغت، شناسايى نخبگان، 
فرهيختگان و استعدادهاى درخشان انجام نشد، 
در حالى كه اين وظايف برعهده وزارت ورزش و 

جوانان و نيز دولت است.
وى خاطرنشان مى كند: نامزدهاى محترم رياست 
جمهورى بايد در مناظره هايشان مشخص كنند 
كه براى قشــر جوان چه برنامه هــاى اجرايى و 
عملياتى و عقاليى دارند؟ به طور شفاف چه كارى 
مى خواهند انجام دهند؟ دولت آينده بايد كمك 
كند جوانان از ســرگردانى درآمده، «NGO»ها 
فعال شــده و جوانان با توجه به استعدادهايشان 

شناسايى و جهت دار شوند.

  اشتغال، وعده مشترك نامزدها
محمد عباسى، وزير سابق ورزش و جوانان، استاد 
دانشــگاه و كارشناس اجتماعى است كه دغدغه 
جوانان را در سر دارد. او در گفت وگو با خبرنگار ما 
مى گويد: جوانان مى توانند و بايد در سازندگى نظام 
اجتماعى كشــور و نيز نظام خانوادگى خودشان 
اثرگذار باشند كه البته اين امر بدون رونق اشتغال 
آن ها ميسر نيست. اين روزها نيز تمام نامزدهاى 
رياســت جمهورى به نوعى «اشــتغال» كه وعده 
بسيار مهم براى جوانان است را اعالم مى كنند. اين 
اتفاق نظر، نشــان از آن دارد كه تمام برنامه ريزان 
و سياســتگذاران ضرورت اشتغال جوانان را براى 

جامعه و خانواده ها درك كرده اند.
وى مى افزايد: دولت فعلى با وجود چهار سال زمانى 
كه پشت سر گذاشته، اقدام مؤثرى براى جوانان 
نداشته اســت و روى اين مسئله نمى تواند مانور 

بدهد. اگر رئيس جمهور فعلى و افرادى از جانب 
دولت بخواهند چنين شــعارهايى بدهند، براى 
مردم باور كردنى نيســت؛ چرا كه در چهار سال 
مسئوليتشان هيچ اقدام مؤثرى ديده نشد. عالوه 
بر آن ارقام رسمى اعالم شده توسط سازمان آمار 
كشور حتى آمارهاى بين المللى، مؤيد اين است 
كه نرخ بيكارى در چند سال اخير در كشورمان 
افزايش پيدا كرده است. به همين دليل جوانان به 
نامزد ديگرى چشم دوخته و اميد بسته اند كه در 
عرصه مقاومت و واليت پذيرى جدى تر و محكم تر 
باشد. عباسى مى افزايد: اميدوارم آن مواردى كه 
نامزدهاى محترم نسبت به اشتغال جوانان بيان 
مى كنند، به شكلى جدى تر و واقعى دنبال شود و 

ثمرات آن را در كشور مشاهده كنيم.
دكتر عباسى به اهميت اشتغال اشاره كرده، يادآور 

مى شود: اشتغال فراز بسيار مهمى است كه بايد 
دولت آينده به آن توجه ويژه داشته باشد تا موتور 
محرك انسانى، با نشاط و شور جوانان در اقتصاد 
كشور و ســازندگى كار كند. اما اكنون اين طور 
نيست و سرگردانى جوانان يك نوع سرخوردگى 
به وجود آورده اســت كه ثمــره آن التهاب هاى 
اجتماعــى، خانوادگى و حتى ابتالئات اجتماعى 
مانند اعتياد و ساير مسائل است. بنابراين پيش نياز 
نجات خانواده ها و ساير مسائل اجتماعى، مسئله 

اشتغال جوانان است.

  جاى خالى مديران جوان
عباســى در ادامه با اشاره به اثرگذارى جوانان در 
عرصه مديريت كشور، مى افزايد: در دوران دفاع 
مقدس و پــس از آن، در زمينه كارهاى اجرايى 

و مديريتى، جوانانى با ســنين بسيار كم و البته 
بسيار كارآمد و اثرگذار داشتيم كه توانايى آن ها 
در عرصه هاى مديريتى مثال زدنى بود. دولت ها 
بايد به جوانان اهميت بيشترى داده و از آنان در 
پست هاى مختلف اســتفاده كنند و اين باور در 
آن ها وجود داشته باشد كه جوانان مى توانند مؤثر 
باشــند. اما اين چند ســاله و با وجود تعدادى از 
مديران سالخورده، جوانان قدرى مأيوس شده اند 
كه از دولت آينده انتظار مى رود به نقش آفرينى 
جوانان در عرصه هاى مديريتى توجه داشته باشد 
و از چنين شــور و نشاطى براى پيشبرد اهداف 

نظام استفاده كند.

  اهميت ورزش جوانان
حضور جوانان در مسائل فرهنگى، هنرى و ورزشى 
نيز بسيار مهم است. اين استاد دانشگاه در ادامه 
خاطرنشــان مى كند: جوانان جمهورى اسالمى 
ايران بخصوص در چند سال گذشته، افتخارات 
برجسته اى در تاريخ ملت ايران رقم زدند. توجه به 
جوانان و ورزش آن ها موضوع بسيار مهمى است 
كه بايد دولت آينده به آن اهتمام داشــته باشد. 
توجه به زير ساخت هاى ورزشى در ايران و ايجاد 
و  گســترش نشاط جوانان در عرصه سازندگى و 
اوقات فراغت، براى بالندگى بيشتر جوانان الزامى 

و مورد نياز است.
اين كارشــناس اجتماعــى در پايــان، تطابق 
رشته هاى تحصيلى با بازار كار و اشتغال جوانان 
را از ديگر موضوعــات مهم مورد پيگيرى دولت 
آينده مى داند و مى گويد: اميــدوارم با روى كار 
آمدن تفكرى جديد و جوان گرا، تمام ابعاد حضور 

جوانان در كشور تضمين شود.

كارشناسان همزمان با روز ملى «جوان» تأكيد كردند

مديران جوان  قربانى مديريت سالخورده

از «من بودن» تا «ما شدن» راهى نيست

مرضيه غفار نقيبى، كارشــناس ارشد مشاوره: خانواده 
مفهومى آشــنا براى هر فردى اســت. همه ما در خانواده اى 
زندگى مى كنيم كه متعلق به آن هستيم. اما اين خانواده براى 
هــر فردى كاركردى دارد. براى برخى از افراد، خانواده كاركرد حداكثرى 
خود را دارد؛ يعنى ما در خانواده مان احســاس امنيت و آرامش مى كنيم. 
از آســايش نسبى در آن برخوردار هستيم، احساس صميميت با اعضاى 
خانواده خود داريم، احساس مى كنيم اعضاى خانواده ما همديگر را دوست 
دارند و در مواقع الزم از هم حمايت مى كنند. ما هم ساير اعضاى خانواده 
را دوســت  داريم، پيوند عاطفى بين ما، همسر و فرزندان برقرار است. هر 
چند گاهى اختالف نظر بين اعضاى خانواده وجود دارد، اما احساس درونى 
هركدام از ما اين اســت كه امنيت، محبت، احتــرام و حمايت الزم را از 
خانواده دريافت مى كنيم و متقابالً ما هم حواسمان به نيازهاى جسمى و 
عاطفى و روانى ديگر اعضاى خانواده مان هست. به هر ميزان كه فردى رفع 
نيازهاى خود را در خانواده جست جو مى كند، از آرامش روحى بيشترى 
برخوردار مى شــود. به نسبت، هر يك از نيازهايى كه در خانواده برآورده 
نمى شود و فرد به دنبال رفع آن در فضاهاى خارج از خانواده باشد، هرچند 
با رفع نياز احساس آرامش نسبى خواهد داشت، اما احساس رضايتمندى 
كمترى نيز خواهد داشت. به هر نســبت كه كاركرد حداكثرى خانواده 
كاهش يابد اعضاى آن خانواده آرامش كمترى در خود احساس مى كنند. 
اما پرسش اساسى اينجاست كه چه چيزهايى باعث مى شود يك خانواده 

از كاركرد حداكثرى برخوردار شود؟
عوامل زيادى موجب مى شــود كه يك خانواده كاركرد حداكثرى داشته 
باشــد و خانواده اى ديگر با حداقل كاركرد خانواده پا برجا باشد. اما آنچه 
نبض پايدارى خانواده اســت، اين اســت كه اعضاى خانواده در قبال آن 
حاضر باشــند از فرديت خود تا حدودى بگذرنــد. اگر همه اعضاى يك 
خانواده قصد داشــته باشند به هر آنچه ميل فرديشان مى طلبد برسند، 
قطعاً با شــرايطى برخورد مى كنند كه بايد بين خواسته فردى و كاركرد 
خانواده يكى را انتخاب كنند و يا دســت كم خواســته فردى خود را به 

حداقل برسانند. 
اگر افراد خانواده نتوانند از خواسته ها و تمايالت فردى خود به نفع حفظ 
كاركرد حداكثرى خانواده بگذرند، به يقين خانواده آرام آرام از جايگاه رفيع 
خود فاصله مى گيرد. آنچه امروز در جامعه به چشم مى خورد اين است كه 
فردگرايى و رسيدن به خواسته هاى فردى براى مردم اهميت زيادى پيدا 
كرده است. اين امر بسيار حائز اهميت است كه افراد بتوانند نيازهاى خود 
را بشناسند و براى رفع آن راه هاى مناسبى پيدا كنند، اما مشكل، زمانى 
ايجاد مى شــود كه الزم است از برخى خواسته ها براى رسيدن و برآورده 
كردن نيازهاى اصلى و اساسى تر چشم پوشى كرد. خانواده هويت و امنيت 
را براى هر فردى به ارمغان مى آورد، اما اين احســاس به قدرى براى ما 
طبيعى شده كه فقط زمانى متوجه اهميت آن مى شويم كه آن را از دست 
داده باشــيم. خانواده بيش از هر چيزى توسط تك تك اعضاى آن پايدار 
مى ماند. وقتى افراد بخواهند به هر قيمتى به خواسته هاى فرديشان برسند، 

حتماً ديگر اعضاى خانواده متحمل فشار مضاعفى مى شوند.

چهارديوارى
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خانواده

جوانان

خانه ملت: عضو كميســيون اجتماعى مجلس با 
انتقاد از اينكه ضعف دســتگاه هاى مســئول علت 
كاهش نرخ ازدواج است از پيگيرى علت اجرا نشدن 
قانون تســهيل ازدواج خبر داد. عباس گودرزى  با 
بيان اينكه فرهنگ سازى مهمترين راهكار ترغيب و 
تشويق جوانان به امر ازدواج است، گفت: متأسفانه با 
فراموشى سبك زندگى ايرانى- اسالمى نرخ ازدواج 
در كشور كاهش پيدا كرده و اين در حالى است كه 
در گذشته جوانان تمايل بيشترى نسبت به ازدواج 
داشتند و مسائل اقتصادى را دستمايه اى براى فرار 

از ازدواج مطرح نمى كردند.

نماينده مردم بروجــرد افزود: البته اگر بر ســاده 
زيستى و فرهنگ ســازى براى افزايش نرخ ازدواج 
در كشــور تأكيد مى كنيم دال بر اين نيســت كه 
تالشى براى رفع مشكالت ســد راه ازدواج جوانان 
مانند مشكالت اقتصادى و بيكارى نشود. گودرزى با 
تأكيد بر اينكه رفع مشكالت سد راه ازدواج جوانان 
بايد دغدغه مسئوالن تمامى دستگاه ها باشد، گفت: 
متأسفانه شرايط و زيرساخت هاى ازدواج در كشور 
فراهم نيســت به گونه اى كه جوانان براى تشكيل 
خانواده ســال ها در صف وام ازدواج معطل مانده اند 
اين در حالى است كه برخى وام هاى كالن پرداخت 

مى شود.
اين نماينده مجلس، با بيان اينكه براى افزايش نرخ 
ازدواج توسعه اشتغال در كشور بايد مورد توجه قرار 
گيرد، تصريح كرد: به دليل نبود شرايط و زيرساخت 
الزم جوانان تحصيل كرده مناطق محروم به كالنشهر 
تهــران مهاجرت و بــه دليــل دورى از خانواده و 
هزينه هاى سرســام آور پايتخت، تمايلى نسبت به 
ازدواج از خود نشان نمى دهند. وى با يادآورى اينكه 
خانواده در قانون اساسى به عنوان واحدى بنيادين 
تلقى مى شــود، ادامه داد: بايــد در جهت تحكيم 

خانواده برنامه هاى جدى و ضربتى اجرا كرد.

انتقاد عضو كميسيون اجتماعى مجلس

كاهش نرخ 
ازدواج پيامد 

ضعف دستگاه هاى 
مسئول است

كاهش وقوع جرايم جنايى در كشور
زندگى: معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى نيروى انتظامى از 
كاهش جرايم جنايى خبر داد و گفت: هيچ يك از پرونده هايى كه هنوز 
عامل و يا عامالن آن دستگير نشده اند، بايگانى نمى شوند بلكه پرونده هاى 

معوقه تحت پيگيرى زبده ترين كارآگاهان قرار مى گيرد.
به گزارش پايگاه خبرى پليس، سرهنگ كارآگاه آريا حاجى زاده، افزود: 
وقوع جرايم جنايى در سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل، بيش از 
5 درصد كاهش داشــته است، همچنين كشف جرايم جنايى در سراسر 
كشور در سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال 94، حدود 7 دهم 

درصد افزايش داشته است.
معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى ناجا، از كاهش 5/7 درصدى 
سرقت مسلحانه در ســال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد 
و گفت: در ســال گذشته بيشتر ســرقت هاى مسلحانه به صورت باندى 
از ســوى سارقان صورت گرفته اســت و سرقت هاى مسلحانه در جرايم 
خرد مانند ســرقت موبايل، طال، ســاعت و وجوه نقد همراه نيز به شيوه 

و شگردهايى چون تحت پوشش مأمور و مسافركش انجام شده است.
معاون مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى ناجا ادامه داد: براى كشــف 
پرونده ها در اين حوزه توانســته ايم از توان تجربــى و علمى كارآگاهان 
بازنشسته نيروى انتظامى در تهران و ساير استان ها استفاده كنيم و در اين 

زمينه موفقيت هاى خوبى كسب شده است.

برگزارى كالس هاى تغذيه براى بازنشستگان
مديرعامــل صنــدوق 
بازنشســتگى كشورى 
كالس هاى  برگزارى  از 
آموزشــى براى همه بازنشستگان 
تحت پوشش اين صندوق در حوزه 

تغذيه در سال 96 خبر داد.
در حاشــيه  اســالميان  محمود 

برگزارى دومين جشــنواره ورزشى بازنشستگان با بيان اينكه بسيارى از 
بازنشستگان با مشــكالت جدى در حوزه تغذيه روبرو هستند برگزارى 
كالس هاى آموزشى را براى حل اين مشكالت بسيار مؤثر دانست و گفت: 
در اين طرح كه با مشاركت وزارت بهداشت اجرايى مى شود بيش از 500 

كارشناس تغذيه حضور دارند.
وى همچنين به افزايش دو برابرى اعتبارات مربوط به ســفرهاى زيارتى 
و ســياحتى بازنشستگان در ســال 96 اشــاره كرد و از جمعيت تحت 
پوشــش صندوق بازنشستگى خواست براى ايجاد نشاط و سالمتى خود 

از برنامه هاى تفريحى اين صندوق استفاده كنند.

نگران كننده ترين بيمارى جهان كدام است؟
باشگاه خبرنگاران: در هر 15 ثانيه يك فرد بر اثر ابتال به نگران كننده ترين 
بيمارى جهان جان خود را از دست مى دهد. به گزارش شبكه تلويزيونى 
فرانس24، ايدز همچنان يكــى از نگران كننده ترين بيمارى هاى جهان 
است. طبق گزارش يونيسف از هر پنج كودك در غرب آفريقا، يك كودك 
دست كم يكى از والدين خود را به دليل ابتال به ايدز از دست داده است. 

اين كودكان اغلب در شرايط بسيار بدى زندگى مى كنند.
مســئول بخش ايدز بيمارستان ژنو مى گويد بايد همواره يادآور شد ايدز 
بيمارى مرگبارى است. در هر هفته حدود سه هزار كودك بر اثر ابتال به 
اين بيمارى جان خود را از دست مى دهند و حدود چهار هزار نوزاد آلوده 

به ويروس ايدز به دنيا مى آيند. 

خطر مصرف «آنتى بيوتيك ها» در دوران باردارى

ترجمه/ مريم ســادات كاظمى: مصرف آنتى بيوتيك در دوران 
باردارى خطر سقط جنين را افزايش مى دهد. 

تحقيقات جديد نشان مى دهد، مصرف آنتى بيوتيك هاى رايج مانند 
ماكروليد، كينولون، تتراســايكلين، ســولفوناميد و مترونيدازول در 

هفته هاى اول باردارى خطر بروز سقط جنين را بيشتر مى كند. 
پژوهشگران دانشگاه مونترال كانادا علت بيش از 8000 سقط جنين 
را در گروهــى بيش از 87 هزار بيمار در ســال هاى 1998 تا 2009 

ميالدى بررسى كردند. سن باردارى به طور متوسط 18 هفته بود.
نتايج نشان داد 16/4 درصد خانم ها در اوايل باردارى از داروهاى آنتى 
بيوتيك استفاده كرده بودند. خطر بروز سقط خود به خود مرتبط با 
مصرف آنتى بيوتيك در دوران باردارى 60 درصد اســت كه دو برابر 

شرايط عادى خواهد بود.
كينولون ها (عفونت هاى دســتگاه تناســلى، مجارى ادرار و التهاب 
مثانه، روده ها و گوش و حلق)، تتراســايكلين ها (بيمارى هاى عفونى 
به خصوص عفونت هاى تنفسى و تناسلى و آكنه) و سولفوناميدها و 
مترونيدازول (عفونت هاى شــكمى، واژينال و روده اى) تا حد بااليى 

زمينه ساز خطر سقط جنين مى شوند.
البته آزيترومايســين و نيتروفورانتوئين كه معموالً براى عفونت هاى 
مجارى ادرار تجويز مى شوند، هيچ خطر مضاعف سقط خود به خود را 

در اوايل باردارى در پى ندارند. 
ابتال به عفونت در دوران باردارى شــايع است. گرچه تحقيقات ديگر 
نشــان مى داد كه مصرف آنتى بيوتيك ها با افزايش احتمال زايمان 
زودرس و وزن پايين نوزاد همراه است، اما نتايج اين مطالعه حاكى از 
آن اســت كه برخى از اين داروها خطر سقط را تا 60 درصد افزايش 

مى دهند. 
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