
هشدار درباره بازگشت دوباره 
زيرميزى

ايسنا: رئيس دانشگاه علوم پزشــكى تهران با 
ابراز نارضايتى از عقب ماندگى هاى چندين ماهه 
پرداخت مطالبات بيمارستان ها از سوى بيمه ها، 
نسبت به بازگشت زيرميزى در بيمارستان ها در 
صورت توجه نكردن به رشــد مناسب تعرفه ها، 
هشدار داد. دكتر على جعفريان گفت: اخيراً تأمين 
اجتماعى مطالبات مرداد ماه بيمارستان هاى ما 
را تسويه كرده اســت، اما همچنان 750 ميليارد 
تومان از ســال 95 از بيمه هاى پايه طلب داريم. 
جعفريان در پاسخ به برخى اظهار نظرها درباره 
كاهــش تعرفه هاى پزشــكى ســال 96، گفت: 
اشكالى كه در بحث تعرفه وجود دارد، اين است 
كه چون تعرفه ها در ســال 93 افزايش داشــته 
است، اگر ما تعرفه را متناسب با افزايش هزينه ها 
رشد ندهيم، همان اتفاقى كه در طول سال هاى 
قبــل رخ داد، باز هم شــروع مى شــود و بحث 
دريافت هاى غيررسمى مجدداً آغاز مى شود؛ چرا 

كه بيمارستان با آن نمى چرخد.

150 هزار معلول پشت نوبت 
بهزيستى هستند

ايسنا: رئيس ســازمان بهزيســتى گفت: 460 هزار 
كودك بازمانده از تحصيل در كشور داريم كه مى توانند 
براى تحصيل نام نويســى كنند.  انوشيروان محسنى 
بندپى با اشــاره به اينكه 150 هزار معلــول با ضايعه 
شديد و غيرشديد در نوبت بهزيستى هستند،اظهاركرد: 
آنان مســتمرى دريافت نمى كنند اما از تمام خدمات 
توانبخشــى و درمانى برخوردار هســتند. قرار است از 
سال 97 ساالنه 30 هزار نفر از مددجويان پشت نوبتى 
پذيرش شوند. وى درباره اشتغال مددجويان سازمان 
بهزيستى گفت: قانون به ما تكليف كرده كه 15 ميليون 
تومان با بهره چهار درصدى براى اشتغال به مددجويان 
بهزيستى پرداخت شود. چنانچه كارفرمايى هر تعداد از 
مددجويان را در كارگاه يا واحد خود استخدام كند به 
ازاى هر مددجو 15 ميليون با همان بهره چهار درصد 
به كارفرما پرداخت، اما پس از يك ســال اشتغال آنان، 

مستمريشان قطع مى شود.

مامايى در انتظار 
«سختى كار» و «تعرفه» 

ايسنا: مشاور وزير بهداشت در امور مامايى از تصويب 
قانون سختى كار ماماها خبر داد. نجمه تهرانيان گفت: 
طبق اين قانون به ازاى هر ماه يك سال بخشودگى 
خدمتى به ماماها تعلق مى گيرد كه اميدواريم هرچه 
زودتر شاهد اجرا شدن آن باشــيم. همچنين عقد 
قرارداد بيمه ها با ماماها هنوز اجرايى نشده ولى قانون 
آن مصوب است. اميدواريم وزارت رفاه، سازمان هاى 
بيمه گر را وادار كنند كه اين عقد قرارداد را داشــته 
باشــند تا مردم با مبلغ ويزيت كم و با اســتفاده از 
دفترچه بيمه از خدمات مامايى پيشرفته بهره مند 
شــوند. وى ادامه داد: در حال حاضر نرخ ســزارين 
ازحدود 50 درصد به 45/5 درصد رسيده است. اين 
در حالى است كه گاهى در بيمارستان هاى خصوصى 
آمار ســزارين به حدود 70 يا 80 درصد مى رسيد. 
مشاور وزير بهداشــت در امور مامايى با بيان اينكه 
ماماها با توجه به سياست هاى ايجاد شده، توانسته اند 
جايگاه بهترى در مراكز بهداشتى و درمانى و آموزشى 
پيدا كنند، افزود: اقداماتى كه در زمينه آموزش براى 
مادران انجام شده، در كاهش هراس آن ها از زايمان 
طبيعى تأثيرگذار بوده است؛ به همين دليل شاهد 

افزايش ميزان اين روش زايمانى هستيم. 

ايجاد اشتغال براى 64هزار 
ايثارگر

مهر: نماينده ولى فقيه و رئيس بنياد شــهيد و امور 
ايثارگران از اشــتغال بيش از 64 هزار ايثارگر جوياى 
شغل در سه سال گذشــته خبر داد. حجت االسالم 
والمسلمين سيد محمدعلى شهيدى، جامعه هدف 
بنياد را جامعه بسيار گسترده توصيف كرد و گفت: هم 
اكنون بيش از 3 ميليون و 311 هزار نفر از خانواده هاى 
معزز شهدا، جانبازان گرانقدر و آزادگان سرافراز تحت 
پوشش بنياد هستند كه اين آمار همچنان رو به افزايش 
است. با توجه به اين موضوع، اداره بنياد شرايط خاصى را 
مى طلبد به عنوان مثال حوزه اشتغال يكى از مهم ترين 
دغدغه هاى ايثارگران است و از زمان حضور در بنياد 
تاكنون بيش از 64 هزار شغل براى اين عزيزان ايجاد 
شده اســت، اما در حال حاضر به همين ميزان نيز به 

ايثارگران جوياى شغل مجدد افزوده شده است.

التهاب در تيم ملى
كاظمى،قربانى سونامى تكواندو  

مى شود؟

ورزش/ مرحله نهايى تمرينات آماده سازى 
تيم  ملى تكواندو مردان،   اعزامى به مسابقات 
قهرمانى جهان در حالى آغاز شده است كه 
اين روزها خبرهاى خوشى از داخل اردوى...

خط قرمز/  مادر و دختر در خانه تنها بودند 
و از هر درى سخنى به ميان مى آمد، دختر 
جوان رو به مــادرش گفت كه چقدر هوس 

غذاى نذرى كرده و چه خوب است ...

1215
نقشه شوم دختر خيانتكار براى 

طالهاى مادر پيرش

سربلند باد صنايع چين و ماچين و 
تركيه و ساير ممالك متحابه!

كارخانه بزرگ و هشتاد ساله ارج تعطيل شد (چند روز پيش شرح حال 
بنيانگذار كارخانه، توليدات و خدمات آن مؤسسه را در مجالت پيش 

از شهريور 1320 مى خواندم).
داروگر كه ســال ها پيش از شــهريور 1320 در بحبوحه آغاز حيات 
صنعتى ايران تأسيس شده بود و ادكلن هاى كربدوشين معطر و كرب 
ساتن معطر آن را در دوران تحصيل در دبيرستان (دهه 1330) به پنج 
تومان مى خريديم و عطرآگين مى شــديم و شامپوى تخم مرغى آن 
سال ها در خانه هر ايرانى بود، تعطيل شد. پسر مؤسس اين كارخانه 
«فريدون» كه واردات زيادى از آلمان داشت، در سال هاى اشغال ايران 
به شكل مرموزى به قتل رسيد؛ زيرا مى گفتند تجارت آلمان و ايران 
را گسترش داده است، مردم از كشته شدن او بر اثر تصادف ساختگى 
يك كاميون انگليسى با موتورسيكلتش سخت اندوهگين شده بودند. 

داروگر 500 قلم توليد داشت.
كارخانه هــاى قند وراميــن و كاميــاب تعطيل شــدند. راه اندازى 
كارخانه هاى قند ايران در سال هاى 1300 تا 1320 آرزوى مردم براى 

رهايى از مصرف قند روسى و قند انگليسى بود.
توليد كارخانه نئوپان خلخال متوقف شد، مى گويند 1000 كارگر در 
آستانه بيكارى هستند. كارخانه بزرگ آزمايش و كارخانه روغن نباتى 
جهان تعطيل شد. 200 كارگر آن اخراج شدند. بزرگ ترين كارخانه 
دوچرخه سازى ايران تعطيل شد. در شگفتم يك كارخانه روغن نباتى 
با ميليون ها مصرف كننــده چگونه كارش به ضــرر و زيان و تعطيل 
مى انجامد. صدها كارخانه و هزاران كارگاه توليدى يا تعطيل شده يا در 
شرف تعطيل هستند. براى راه اندازى هر كدام از اين كارخانه ها رنج ها 
برده شــده و عمرها تلف گرديده، هر كارخانه كه راه اندازى مى شد از 
چند صد تا چند هزار شغل به وجود مى آمد، ايجاد اشتغال، جوانان را 
به آينده اميدوار مى كرد، مملكت براى پاسخگويى به نيازهاى مصرفى 
مردم از ارســال ارز به خارج رهايى مى يافــت. در اطراف هر كارخانه 
مجتمع هاى مسكونى پديد مى آمد. اقتصاد كشور شكوفا مى شد. به 
خاطر دارم در سال 1355 در شهر ژنو در سوئيس تابلوى بزرگ بانك 
ملى شب ها چه تأللويى داشت و پول ايرانى را در هر بانك سوئيس با 
پوند انگليس و فرانك فرانسه و پول سوئيس به آسانى مبادله مى كرديم. 
شبى مرا با خانواده به باشگاه كارخانه راديو- تلويزيون پارس الكتريك 
يا پارس توشــيبا در جاده دماوند دعوت كردنــد. وقتى به آنجا رفتم 
ديدم از كارخانه بزرگ راديو و تلويزيون سازى فقط باشگاه كارمندان 
و كارگران آن كار مى كند كه شــب ها براى عروسى اجاره مى دهند، 
سرى به چند سالن بزرگ كارخانه زدم. باور كنيد به اندازه هزار محل 
نشستن كارگران مرد و زن را ديدم كه پشت دستگاه هاى تار عنكبوت 
گرفته نشسته اند و اين خود حكايت از كار و تالش هزار كارگر اخراج 
شده داشت كه قربانى طرح هاى غلط و مديريت هاى بچگانه و شتابزده 

مصادره شركت هاى خصوصى شده اند.
در ابتداى انقالب جوجه كمونيست هايى كه با افكار افراطى در هر جا 
ريشــه دوانده بودند فكر مصادره كارخانه هاى بخش خصوصى را به 
دولت سرگشــته بازرگان القاء كردند. 53 ابر شركت بزرگ ايرانى به 
بهانه هاى عجيبى از قبيل اينكه طاغوتى هســتند يا مديران آنان در 

مراسم سالم دربار ناچار به حضور بوده و... مصادره شدند.
آنان شامل بندهاى الف و ب و ج شدند. يكى از اين بندها كارخانه ها را 
مصادره مى كرد، ديگرى شرايط ديگرى داشت و سومى از خطر مصادره 
كردن مى گذشت. 53 ابرشركت ايرانى مصادره و نابود شدند گاهى بدهى 
بانك سبب مصادره مى شد. مثًال كفش ملى و حدود هشتصد كارخانه 
توليدى ديگر تحــت مديريت عده اى از افــراد بى تجربه قرار گرفتند. 
نتيجه اين مسئله نابودى كامل صنعت ايران بود كه موجد و مؤسس آن 
اميركبير ميرزا تقى خان فراهانى بود كه با اصرار و خواهش از ناپلئون 
سوم امپراتور فرانسه منشى كارخانه كوچك فرانسوى از دولت فرانسه 
خريدارى كرده بود، به يك فرمان يا تصويب نامه دولت موقت رقم مرگ 
به صنايع ايران كشيده شد. 150 سال صنعت ايران راه مرگ پيمود و 
مى بينيد كه امروزه برند و نام هاى پرآوازه اى چــون ارج، داروگر، قند 
ورامين تعطيل مى شوند و دالالن واردكننده از چين و ماچين و تركيه و 
ديگر ممالك الحمدهللا روزگار خوشى دارند. بيشتر توليدكنندگان خرده 

پا تعطيل كرده و پشت غربيلك اتومبيل آژانس نشسته اند.
اميدوارم آقاى روحانى يا آقاى جهانگيرى اگــر رأى آوردند و رئيس 
جمهور شــدند در اين كابينه نازنين پر از رجال سالخورده و ميلياردر 
تجديدنظرى كنند و عده اى كه پير ديــر صنعت ايران لقب گرفته اند 
را كنار بگذارند و وزير راه را هم براى خدمــت به بخش خصوصى به 
شركت هايشان عودت دهند. آقاى دكتر احمد توكلى در يك سخنرانى 
گفته نعمت زاده [اين پدر صنعت ايران] از سياســت درهاى گردان 
پيروى مى كند، هشت سال در نفت و هشت سال در پتروشيمى بود و 
سپس با اطالعات كافى به بخش خصوصى رفت و طى سه سال 1000 

ميليارد تومان ثروت اندوخت.
كارخانه هايى كه از سوى بخش خصوصى خريدارى مى شود بيشتر براى 
زمين و فضاى آنست. قيمت زمين ميلياردى باال رفته و خريداران به جاى 
اداره فعاليت كارخانه ها، با اخــراج و بازخريد كارگران، زمين را براى برج 

سازى اختصاص مى دهند. قيمت زمين در ايران همتراز طالى ناب است.
دل كســى براى توليد كاال نمى ســوزد. دولت هــاى متحابه چين و 
هندوستان و تركيه و پاكســتان از شيرمرغ تا جان آدميزاد (ببخشيد 
جان آدميزاد هم ديگر بى ارزش شده) در طبق اخالص! گذارده و براى 
ما مى فرستند. از ســنگ قبر تا قبله نما از چين وارد مى شود. شنيدم 
اخيراً مربا و ژله هم براى ما مى فرســتند. رب گوجــه هم كه از چين 
مى آيد. در اقتصاد بازارى و حجره اى توليد و اشــتغال و بيمه و حقوق 
كارگرى حرف مفت است. حزب توده و كمونيسم در شوروى هم كه به 
مقبره فرو افتاده است و كسى ترسى ندارد كه كارگران اعتراضى بكنند. 
اينكه اتومبيل سازى را هنوز زنده نگه داشــته اند محض اينست كه 
مشتى آهن قراضه معيوب را سر هم كرده تابوت رونده اى دست مردم 

مى دهند و بهاى خون پدرشان را از مردم مى گيرند.
به هر حال تا امثال پير دير صنعت ايران بازنشسته نشده اند حال و روز 
مملكت اســت كه مى بينيد. تعداد خياطان روز به روز كمتر مى شود 
زيرا كت و شلوار را هم از خارجه وارد كرده و خياط و كفاش و پيراهن 
دوز ايرانى بايد بروند غاز بچرانند. اميدوارم نصايح و رهنمودهاى اخير 
رهبر انقالب درخصوص رسيدگى به وضعيت كارگران در اين دولت يا 

دولت بعدى تأثير گذارد.

يادداشت هاى ساعت 25
خسرو معتضد
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سامـانـه پيـامكـى
 صـفـحه اجـتماعى

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

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.
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معاون فرهنگى و اجتماعى سازمان اوقاف:
وزارت آموزش و پرورش حق موقوفه 

را پرداخت نمى كند
فارس:معاون فرهنگى و اجتماعى سازمان اوقاف با بيان اينكه 
موقوفات حوزه هاى علميه كشور كمتر از دو درصد است گفت: 
2700 موقوفه كشــور براى حوزه هاى علميه است كه 2000 
مورد آن در اختيار سازمان اوقاف و بقيه آن داراى متولى است.

حجت االسالم والمسلمين احمد شــرفخانى با تأكيد بر اينكه 
بايد نگاه ما به وقف تجارى باشد تا عوايد آن بدرستى دريافت 
شــود و اجراى نيت صورت گيرد، خاطرنشــان كرد: برخى از 
مديران ميانى كشور از وقف اطالع و آگاهى ندارند و اگر آگاهى 
هم داشته باشــند به وقف توجه نمى كنند. معاون فرهنگى و 
اجتماعى سازمان اوقاف و امور خيريه يادآور شد: توجه نكردن 
به موقوفات و پرداخت نكردن حق و حقــوق موقوفات طبق 
مسائل شــرعى خيانت به واقف و موقوفه است. وى بيان كرد: 
بخش عمده اى از مدارس كشــور موقوفه اســت و بسيارى از 
آن ها براى مدرسه نيست، بلكه براى عزادارى و امور ديگر است 

كه وزارت آموزش و پرورش حق موقوفه را پرداخت نمى كند.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس:
صيادان چينى  خليج فارس را 

جارو  مى كنند
باشگاه خبرنگاران جوان:عضو كميسيون اجتماعى مجلس 
گفت: صيادان چينى با قايق هاى مجهز به فناورى  جديد به صيد 
ماهى در حجم باال در منطقه هرمزگان مى پردازند و اين ميزان 
صيد به اندازه اى است كه زيست بوم منطقه را تغيير داده است.

محمداسماعيل سعيدى اظهار داشت: منبع اصلى درآمد مردم 
استان هرمزگان صيادى است و آن ها از اين طريق امرار  معاش 
مى كنند و به گفته ساكنان اين استان، حضور صيادان چينى 
در اين منطقه و سواحل خليج فارس براى آن ها مشكالتى را 

ايجاد كرده است.
سعيدى با اشاره به اينكه متأسفانه مسئوالن منطقه با صدور 
مجوز به صيادان و مردم هرمزگان موافقت نمى كنند و حتى 
ساكنان اين اســتان با وجود اينكه بارها به استاندارى براى 
دريافت مجوز و حل مشــكل خود مراجعــه كرده اند، هيچ 
نتيجه اى نگرفته اند، گفت: اين در حالى است كه قايق هاى 

صيادى چينى در سواحل ايران به ماهيگيرى مى پردازند.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس خبر داد
وجود يك و نيم ميليون تبعه خارجى 

غيرمجاز در كشور
خانه ملت:عضو كميسيون اجتماعى مجلس، از وجود يك ميليون و 

500 هزار اتباع خارجى غيرمجاز در كشور انتقاد كرد.
مســعود رضايى با تأكيد بر اينكه بايد از ورود اتباع بيگانه غيرمجاز به 
كشور جلوگيرى كرد،گفت: به نظر مى رسد مافيايى پشت قضيه ورود 
و قاچاق اتباع بيگانه به كشــور وجود داشــته و به نوعى افراد خاص و 
بانفوذى از حضور اتباع بيگانه غيرمجاز در كشور سود و منفعت مى برند.

وى با انتقاد از اينكه حضور غيرقانونى اتباع بيگانه افزايش تعداد افراد 
بى شناسنامه در كشور را به دنبال دارد، گفت: اتباع خارجى غيرمجاز 
عالوه بر اشغال مشاغل كشور و ايجاد مشكالت بهداشتى، اجتماعى و 
امنيتى، به طور غيرقانونى با زنان كشور ازدواج مى كنند، هر چند اين 
ازدواج ها شرعى اســت، اما غيرقانونى بوده و ثمره چنين ازدواج هايى 

افزايش ميزان تولد كودكان بى شناسنامه و بى هويت در كشور است.
وى از تعيين تكليف نشدن اليحه ساماندهى اتباع بيگانه از سوى وزارت 
كشور انتقاد كرد و ادامه داد: بهتر است وزارت كشور هر چه سريع تر 

نسبت به ساماندهى اتباع بيگانه غيرمجاز اقدام كند.

جامعه - محبوبــه على پور: عرضــه و نمايش كتاب و 
صنايع دستى در يك نمايشگاه مشترك عالوه بر آنكه نقش 
اثرگذار اين محصوالت را در انتقال بنيادهاى فرهنگى يادآور 
مى شود جامعه را نيز به تقويت جايگاه اقتصادى محصوالت 

فرهنگى حساس تر مى سازد.
شاهرخ پورى، فعال صنايع دستى با بيان اين مطلب درباره 
برگزارى نمايشگاه صنايع دستى در سى امين دوره نمايشگاه 
كتاب تهران در شهر آفتاب تأكيد كرد: اين مسئله بى ترديد 
حركتى ارزشمند در راستاى ارتقاى جايگاه صنايع دستى در 
عرصه فرهنگ ملى به شمار مى آيد. زيرا گرچه پيش از اين 
شاهد برگزارى نمايشگاه هاى متعدد صنايع دستى در كنار 
ديگر نمايشگاه ها بوده ايم اما به واقع كتاب و دست سازه هاى 

هنرمندان اين كشــور را بايد كاالهايى فرهنگى هم سنخ 
دانست كه در كنار هم مى توانند در تقويت جايگاه فرهنگى 

و هويتى كشور اثر بخش باشند.
وى با اشــاره به حمايت هاى متوليان برگــزارى اين دوره 
نمايشگاه كتاب خاطر نشان كرد: نمايشگاه صنايع دستى 
در فضايى بيش از 90 متر با حضور ده غرفه برپا شــده اما 
شــنيده  ها حاكى از آنســت كه متوليان وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى به دنبال گســترش اين فضا و افزايش تعداد 
غرفه ها هستند. البته درحال حاضر در همين فضاى موجود 
نيز مى توان آثار هنرمندانى از اســتان هاى متعدد همانند 

خوزستان، اردبيل و لرستان را ديد. 
پورى ادامه داد: گرچه در نخســتين روزهاى برگزارى اين 

دوره نمايشگاه كتاب به دليل جانمايى نامناسب غرفه هاى 
صنايع دســتى در كنار غرفه هاى عرضه مواد غذايى مردم  
اطالعى از فعاليت هنرمندان نداشــته و اين غرفه ها را انبار 
عرضه مواد غذايى مى پنداشــتند اما با تغيير قالب و مسير 
غرفه هاى مزبور از ســوى برگزاركنندگان اين نمايشگاه؛ 
خوشبختانه اين روزها شاهد حضور افزونتر بازديدكنندگان 

از غرفه هاى صنايع دستى هستيم.

اين هنرمند صنايع دستى با اظهار گاليه از متوليان سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى افزود: گرچه اين 
نمايشگاه نيز با نواقص و كاستى هايى مواجه است اما برگزارى 
اين نمايشگاه را بايد به فال نيك گرفت و آن را برنامه اى ستودنى 
دانست. چرا كه اين حوزه سال هاست مورد غفلت و بى مهرى 
تصميم سازان كالن كشور قرار گرفته است. چنانكه بنا بر نظر 
هنرمندان صنايع دســتى، متولى اين حوزه سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى است اما وقتى مى خواهد 
سالى يك بار  به مناســبت « 21 خرداد و روز جهانى  صنايع 
دستى» نمايشگاهى برگزار كند با جديت تمام هزينه اين برنامه 
را دريافت مى كند. از اين رو چند ســالى است كه هنرمندان 

صنايع دستى رغبتى به شركت در اين نمايشگاه ها ندارند. 
گفتنى است: بنابر اظهارات ديگر هنرمندان صنايع دستى 
گرچه برگزارى نمايشــگاه فعلى در كنار ســى امين دوره 
نمايشگاه كتاب به دور از كاســتى و نقص نبوده و صد البته 
در شأن هنر وفرهنگ اين كشور نيست اما بازهم كورسوى 

اميدى اســت. آن هم در شــرايطى كه هرســاله بر هزينه 
برگزارى نمايشــگاه هاى صنايع دســتى  افزوده مى شود. 
چنانكه مى شــنويم چند روز ديگر قرار است نمايشگاهى 
ديگر درحوزه صنايع دستى برگزار شود كه هزينه يك روز 
اجاره غرفه اى 12 مترى آن حدود 800 هزار تومان اســت.
در واقع فعال صنايع دستى ناگزير اســت براى شركت در 
چهار روز نمايشگاه ياد شده بيش از سه ميليون و 200 هزار 
تومان بپردازد. اين درحاليست كه هنرمندان بايد براى تهيه 
آثار خود نيز هزينه اى مضاعف بپردازند؛ آن هم در شرايطى 
كه به گفته بسيارى از فعاالن صنايع دستى  درآمد حاصل 
از شركت در اين نمايشگاه ها براى هنرمندان ما اغلب به ده 
ميليون تومان هم نمى رسد. به هر روى درحال حاضر اوضاع 
صنايع دســتى و فعاالن آن به گونه اى است كه گويا همه 
نهادها و سازمان ها اهميت و ارزش صنايع دستى را مى دانند 
به جز افرادى كه سكاندار اين حوزه در عرصه سياست ها و 

تصميم سازى هاى ملى و كالن كشور هستند.  

گاليه هنرمندان از سياستگذاران 
هزينه برگزارى نمايشگاه هاى صنايع دستى  هر سال  افزايش مى يابد 

  جامعه/ مريم احمدى شيروان     باال گرفتن بدقولى 
ســازمان هاى بيمه گر و پرداخت نكــردن مطالبات 
مجموعه وزارت بهداشت نارضايتى هاى بسيارى را به 
همراه داشته و همين مسئله ارائه خدمت داروخانه ها 

به بيماران را دچار مشكل كرده است.
* اگر حق بيمه پرداخت نشود....

دكتر آرش طاهــر قاســمى، داروســازى كه در 
شــهر رشــت فعاليت مى كند با اشــاره به اينكه 
داروخانه دارهــا از آذر 95 تــا به امــروز، يعنى 6 
ماه از بيمه تأميــن اجتماعى طلبكار هســتند، به 
خبرنگار ما مى گويد: ايــن ميزان بدهكارى بيمه ها 
به داروخانه ها در طول تاريخ انقالب بى سابقه است. 
حتى زمان جنگ، بازسازى يا تحريم ها سابقه اين 
همه مشــكل در پرداخت حق بيمــه داروخانه ها 
وجود نداشت. وى در ادامه بيان مى كند: طرح بيمه 
سالمت، بيشــتر داروها را بيمه كرده است. برخى 
از داروها مانند داروهاى قند خون تا حد 95 درصد 
تحت پوشش بيمه است و تقريباً تمام داروخانه ها 
بايد اين دارو را داشته باشــند و يا داروهاى ديگر 
كه بيــن 70 تا 90 درصد بيمه دارنــد. اين داروها 
خريدارى شــده و داروخانه دار بايد نهايت دوماهه 
وجه آن ها را پرداخت كنــد، در صورتى كه بيمه ها 
چند ماه پولى به داروخانه دارها پرداخت نكرده اند 
و مشــكالت مالى بســيارى براى آن هــا به وجود 
آورده اند. عالوه بر آن بيمه هــا تعهد كرده اند اگر تا 
سه ماه تأخير در پرداخت حق بيمه به وجود آمد، 
بايد جريمه ديركرد پرداخت شــود كه همه اش در 

حد شعار است. 
اين دكتر داروســاز تأكيد مى كند: اين مشكل، تنها 
مختص داروسازها نيست، بلكه تمام قشر درمان كه 
با بيمه ها ســر و كار دارند، با اين مشكالت درگيرند. 
پزشكان عمومى، آزمايشگاه ها، فيزيوتراپ ها، ماماها 
حتى مشكالتى عميق تر با بيمه ها دارند. اين مسائل 
حتى سبب اخالل در كار شركت هاى توليد و پخش 

دارو شده است.
آرش طاهر قاسمى معضل بزرگ ديگر اين صنف را به 
كارگيرى از افراد غير متخصص عنوان و بيان مى كند: 
معاونت امور غذا و دارو يك پزشك عمومى است، در 
صورتى كه معاون امور غذا و دارو هميشه يك داروساز 
بوده و بايد باشــد، چرا كه يك داروســاز در جريان 

مشكالت داروخانه هاست.
اين داروساز از تصميم انجمن داروسازان خبر مى دهد 
و عنوان مى كند: بــراى اينكه اثبــات كنيم اهداف 
سياســى نداشــته و فقط دنبال گرفتن مطالباتمان 
هســتيم، تا پس از انتخابات هم اين شرايط را قبول 
كرده و در خدمت مردم هســتيم، امــا بنا بر تصميم 
انجمن اگر پس از انتخابات اين روند ادامه داشته و حق 
بيمه پرداخت نشود، اين انجمن اعالم خواهد كرد كه 

هيچ گونه نسخه اى با بيمه پيچيده نخواهد شد.

* داروساز با داروفروش 
تفاوت دارد

رئيس انجمن داروســازان 
ايــران با اشــاره بــه اينكه 
مشــكالت دارو و داروسازها 
هم مانند بسيارى از مشكالت 
ديگر مردم حل نشــده باقى 
مانده اســت، به خبرنگار ما 
مى گويد: مــا در اين انجمن 
يقيــن داريــم ايــن مردم 
هستند كه بيشترين آسيب 
را از پرداخت نكردن بيمه ها 
مى بينند، چرا كــه به دليل 
پرداخت نشدن حدود هفت 
ماهه حق بيمه هــا، احتمال 
دارد كــه داروخانه ها داروها 
را آزاد و نقدى حساب كنند؛ 
در اين صورت ممكن اســت 

افرادى توان پرداخت هزينه هاى آزاد دارو را نداشته و 
جان و سالمت آن ها به خطر بيفتد.

دكتر رهبر مژدهى آذر، در ادامه بيان مى كند: ســال 
قبل خبر باز كردن بخيه هاى سر كودكى در خمينى 
 شهر را شــنيديم؛ اتفاقى كه احتمال دارد به خاطر 
پرداخت نكردن هزينه بيمه، نقد حساب كردن هزينه 
توسط پزشك و فقر مالى خانواده باشد كه سرنوشت 
آن كودك به دست فراموشى ســپرده شد. مسئول 

اين چنين اتفاقاتى مسئوالن بيمه اى كشور هستند.

رئيس انجمن داروســازان 
ايران تأكيد مى كند: مشكل 
اصلى داروسازها قائل نشدن 
ارزش خدمات آن ها توسط 
دولت اســت. داروخانه ها 
بــه داروفــروش تبديــل 
شــده اند. به عبارتى ديگر 
براى ارائــه خدمات علمى 
دارويى كه در دانشــكده ها 
تدريس و هزينه بر اســت، 
ارزش گذارى صورت نگرفته 
و اصــوالً داروخانه تعريف 

نشده است. 
رهبر مژدهــى آذر در پايان 
يــادآور مى شــود: انجمن 
داروســازان قــرارداد و 
پروتكلى براى اين قسمت 
تعريف كرده و روى آن كار 
مى كند، اما تا زمانى كه هزينه هاى آن پرداخت نشود، 
ثمرى ندارد و همچنان هويت داروســاز زير ســؤال 
مى رود؛ ما در صدد اين هستيم كه بقبوالنيم داروساز 

با داروفروش تفاوت دارد.
* بار مشــكالت مالى نظام سالمت بر دوش 

داروخانه ها
نايب رئيس انجمن داروســازان ايران نيز با اشاره به 
طرح تحول نظام سالمت توضيح مى دهد: اين طرح 
هزينه هايى را كه بر دوش بيمــاران بود كاهش داد و 

داروهايى كه گرانقيمت بودند، پس از اجراى اين طرح 
با قيمت مناسب ترى به دست بيمار مى  رسد، اما بار 
مشكالت مالى آن بر دوش داروخانه ها افتاده است. 
شهريارى مى افزايد: ما بســيار خرسند هستيم كه 
حدود 11هزار نفر از مردم كشورمان، در دولت تدبير 
و اميد تحت پوشــش اين طرح قرار گرفته و خدمات 
درمانى با قيمت مناســب ترى دريافت مى كنند، اما 
انتظار داريم همزمان با اين طرح سرانه درمان كشور 
باالتر رفته تا بيمه ها بتواننــد هزينه هاى اضافى اين 
تعداد بيمه شــده را پرداخت كنند. ادامه و استمرار 
اين طرح و خدمت رسانى، مســتلزم افزايش سرانه 
درمان و پرداخت حق بيمه داروســازهاى خصوصى 

يا بيمارستانى است.
عليرضا شــهريارى، با اشــاره به اينكه پرداختى به 
داروخانه ها، مطب پزشــكان، آزمايشگاه ها، مراكز 
درمانى با تأخير صورت گرفته است، بيان مى كند: 
بيمه تأمين اجتماعى تا آبان ماه سال گذشته و بيمه 
خدمات درمانى 60 درصــد حق بيمه مهر و آبان را 

پرداخت كرده و حدود 6 ماه بدهكار هستند.
وى عنوان مى كند: خوشبختانه ما در كشور مشكلى 
براى تأمين و توزيع دارو نداريم و در اين زمينه رشد 
مثبتى داشته ايم، مشكل دارو كم شدن قدرت خريد 
داروسازهاست. وى در پايان ابراز اميدوارى مى كند: 
با تصويب و تأمين بودجه، بدهى به بيمارســتان ها و 
مراكز بهداشــتى درمانى دولتى و خصوصى به موقع 
پرداخت شود تا بتوانيم طرح تحول سالمت را بدون 

اشكال به پايان برسانيم.

آنچه مى خوانيد
داروخانه دارهــا خيلــى وقــت اســت از 
بيمه ها طلبكارند و همين موضوع مشكالت 
مالى بســيارى براى آن ها بوجــود آورده 
 اســت. البته اين مشــكل، تنها دامنگير 
داروســازها نيست و تمام قشــر درمان 
مثــل پزشــكان عمومى، آزمايشــگاه ها، 
فيزيوتراپ ها، ماماها كه با بيمه ها ســر و 
كار دارنــد، با اين مشــكالت مواجه اند و  

حتى مشكالتى عميق تر با بيمه ها دارند.
حال انجمن داروســازان مــى گويد براى 
اينكه اثبات كند اهداف سياســى ندارد 
و تنها دنبال گرفتن مطالبات خود اســت 
تا پــس از انتخابــات صبر مى كنــد و آن 
وقت اگر در به همين پاشنه چرخيد، هيچ 

نسخه اى را با بيمه  نخواهد پيچيد.

شايد ديگر داروخانه ها نسخه اى با دفترچه بيمه نپيچند!

دود  اختالف دولتى ها در چشم بيماران
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فرهنگ

کوتاه و خواندنی

ایلنا: به گفته قائم مقام نمایشگاه کتاب، گزارش نهایی از خسارت ها هنوز نهایی 
نشــده و در حال تکمیل است. با این حال برآوردها نشان می دهد که در بخش 
کودک  و نوجوان 65 میلیون تومان و در بخش آموزشــی 43 میلیون تومان به 
ناشران خسارت وارد شــده است.  امیرمسعود شهرام نیا گفت: شهرداری تهران 
پذیرفته است که تمام خسارت های باران را به ناشران نمایشگاه کتاب پرداخت 
کند. برای تعیین خسارت های بخش های مختلف هم با دقت و بدون عجله اقدام 

کرده و می کنیم تا حق هیچ ناشر خسارت دیده ای تضییع نشود. 

شهرداری تهران خسارت ناشران را پرداخت می کند 

فارس: وزیر علوم در رابطه با جزئیات امضای ســند 2030 گفت: مســئله این 
ســند به وزارت علوم مرتبط نمی شود.  محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری، در حاشیه بازدید از نمایشگاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در جمع 
خبرنگاران گفت: من در رابطه با مسئله سند 2030 صحبت نمی کنم زیرا مسئله 
این سند به وزارت علوم مربوط نمی شود و باید از آموزش و پرورش پیگیری کنید. 
وی همچنین در مورد مسمومیت 260 دانشجو در دانشگاه یزد گفت: تهیه غذای 

دانشجویان بر عهده پیمانکاران است. ولی این مشکل باید بررسی شود. 

سند 2030 به وزارت علوم مرتبط نمی شود 

مهر: فاضل نظری، شاعر، گفت: برخی منتقدان کوتاه قِد شعر دوست دارند شأن 
آثار را تا اندازة در دســترس بودن خود پایین بیاورند در نتیجه یا نشــانی غلط 
می دهند و یا نشانی صحیح را به فراموشی می سپارند.  نظری در مراسم رونمایی 
از 5 دفتر شــعر انتشارات »سوره مهر« با عنوان »شعر معناگرا« افزود: منتقدان 
کوتاه قد دوست دارند تا آثار ادبی را به اندازة خود کوتاه کنند. آن ها حتی به شعر 
حافظ نیز با همین نگاه می نگرند. در حالی که شاعران ما باید از این نگاه بگذرند 

و خود را با مطالعه به قله رشد برسانند.

انتقاد فاضل نظری از منتقدان شعر معاصر 

یک استاد جامعه شناسی در گفت  و گو با قدس: 
در حوزه فرهنگ و هنرقادر به تولید و بازتولید نیستیم 

فرهنگ:  استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران درباره تمایل به زندگی در یک کشور خارجی در بین برخی از 
مردم، خأل هویتی را دلیل این امر دانست و با تأکید بر تقویت بنیان های هویتی در افراد، ادامه داد: گره همه 
مشکالت در تولید و بازتولید است. یعنی اگر به خلق و بازخلق برگردیم، هویت ما ساخته می شود و زندگی 

در یک کشور خارجی به یک آرزو تبدیل نمی شود.  
دکتر اصغر مهاجری در گفت و گو با خبرنگار ما اضافه کرد: متأسفانه قادر نیستیم در حوزه هنر، پژوهش، صنعت و فرهنگ 

و... تولید و بازتولید کنیم. ما پیرو و مقلد استانداردهای جهانی هستیم. 
او با اشــاره به پژوهشــی که در یکی از استان های مرزی کشور انجام شده است، گفت: این پژوهش نشان داد که بیشتر 
ماهواره های ساکنان مناطق مرزی به سمت کشورهای عرب و شبه قاره هند بود اما بعد از ورود شبکه های اجتماعی مجازی، 
سبک زندگی مردم این مناطق متفاوت شد و در اولین اقدام، 70 درصد از دیش های ماهواره های آن ها از طرف شبه قاره 
به سمت کشورهای غربی برگشت.  مهاجری با بیان اینکه خرید کاالهای خارجی مارک دار و اصل در بین مردم شایع شده 
است،  افزود: تمایالت آرمانی مردم کشورمان به سمت کشورهای توسعه یافته غربی گرایش یافته است که در این زمینه 

باید کار پژوهشی انجام شود. 
او خاطرنشان  کرد: به نظر می رسد که استانداردهای جهانی را غربی ها تعیین می کنند. مثالً زمانی موسیقی و سینمای ما 
ممتاز خواهد بود که آثاری بتوانند در جشنواره های خارجی مقام کسب کنند.  این استاد دانشگاه با بیان اینکه استانداردها 
را تولیدکنندگان فرهنگ نوین امروز تعیین می کنند، ادامه داد: این تولیدکنندگان هم عموماً کشورهای پیشرفته هستند، 

گویی مرکز تعیین کننده استانداردها، کشورهای نظام سلطه اند که آمریکا در رأس آن ها است.

دیدگاه

گــزارش خبری

برگزاری همایش ملی 
ادبیات کودک و نوجوان و معنویت در مشهد 

 جلیل فخرایی   ششــمین همایش ملی » ادبیات کودک و نوجوان 
و معنویت« هم زمان با رویداد مشــهد 2017 با حضور اساتید برجسته 
ادبیات و شعرا و نویسندگان حوزه کودک و نوجوان و مسئوالن اجرایی 

در دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( گشایش یافت .  

ابراهیم دانشی فر معاون پژوهشی دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(در این 
همایش با  ابراز خرسندی از برگزاری این همایش مقارن با ایام شعبانیه، 
عنوان کرد: یکی از اهداف مهم دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( همواره 
این بوده اســت که فرصت هایی را برای اندیشمندان فراهم کند که در 
آن به طرح آرا و افکار خود بپردازند و با استفاده از بن مایه های فرهنگی 
و اندیشــه ها، آثار و خدمات علمی خود و دیگران در جهت ساماندهی، 

تعمیق، گسترش و اعتالی آن بکوشند.
وی با بیان اینکه این همایش بیش از پنج بار در شــیراز برگزارشــده 
اســت و امسال مشهد میزبان این همایش است، افزود:ما بر این باوریم 
که سرمایه گذاری برای سرمایه های گران سنگ آینده یعنی کودکان و 
نوجوانــان و به ویژه نهادینه کردن اخــالق و معنویات در آن ها وظیفه 
اصلی سیاست گذاران علمی و فرهنگی کشور است.  دکتر مه دخت پور 
خالقی چترودی دبیر علمی همایش نیز در این آیین با بیان تالشهای 
انجام پذیرفته در راســتای برپایی این گردهمایی علمی بیان داشت: از 
سال 1390 که نخستین جشنواره پایان نامه های قلمرو ادبیات کودک، 
هم زمان با برگزاری همایش شعر کودک و نوجوان راه تحقیق و تشویق 
پژوهشــگران حیطه ادبیات کودک را گشود، همواره نفس کشیدن در 
هــوای صاف خدمت به ادبیات کودک در شــکل برگزاری همایش در 
پایتخت معنوی ایران و در دانشگاهی که مزین به نام مبارک موال علی بن 
موسی الرضا )ع( است، دغدغه خاطرم بوده است. وی یکی از رسالت های 
مشترک مرکز مطالعات ادبیات کودک و همه دانشگاه هایی را که متولی 
برگزاری دوره های تحصیالت تکمیلی با گرایش ادبیات کودک و نوجوان 
هستند، تالش در جهت تحکیم مبانی فکری و هم اندیشی صاحب نظران 
حوزه ادبیات کودک عنوان کرد. وی با اشــاره به برگزاری ســه کارگاه 
آموزشــی در این دو روزتصریح کرد: بازنویسی و بازآفرینی، آشنایی با 
چگونگی تولید نشریه کودک و نوجوان و آشنایی با پایگاه های اطالعاتی 

علوم انسانی از جمله برنامه های علمی این همایش است.
همایش ملی دوروزه ادبیات کودک و نوجوان و معنویت امروز در دانشگاه 

بین المللی امام رضا)ع( به کار خود پایان خواهد داد .

 فرهنگ/ زهره کهندل   اقتصاد دانش بنیان 
الزمه پیشرفت کشور اســت. یکی از موتورهای 
محرکه تحقق اقتصاد دانش بنیان، شــرکت های 
دانش بنیان هســتند. در ســال های اخیر تعداد 
این شــرکت ها از مرز 3 هزار مورد گذشته است 
اما این توسعه کّمی، همه ماجرا نیست. گرفتن 
مجوز و تأسیس شرکت نخستین گام پرچالش 
این شرکت هاســت. همچنین، تجاری سازی و 
بازاریابی برای محصوالت و تولیدات این شرکت ها 
از مهم تریــن دغدغه های پیش روی مؤسســان 
آن هاست. مرتضی تقوایی، کارشناس برق قدرت 
و مؤســس یک شــرکت دانش بنیان در حوزه 
بهینه سازی و هوشمندسازی شبکه ها که بیش 
از یک دهه ســابقه دارد، به خبرنگار ما می گوید: 
طی چند سال گذشته توجه خوبی به محصوالت 
دانش بنیان شــده و این جای امیدواری دارد اما 
مشکالتی هم پیش روی این شرکت ها قرار دارد. 
او ادامه می دهد: همه به این نتیجه رسیدند که 
ِصرف تولید، هدف نیســت بلکه تولیدی مورد 
هدف اســت که بتواند بفروشد و ارزآوری داشته 
باشد. این تولید، یک محصول دانش بنیان خواهد 
بود.  تقوایی با اشــاره به کمبود زیرســاخت ها 
برای شــرکت های دانش بنیان و تعداد محدود 
آزمایشــگاه های پیشــرفته و به روز، خاطرنشان 
می کند: ما اولین شــرکت دانش بنیان در حوزه 
بهینه ســازی مصرف انرژی بودیــم که فرآیند 
3 ماهه برای تأیید دانش بنیان شــدن ما 2 سال 
به طــول انجامیــد. زمان بربــودن فرآیند برای 

دانش بنیان شدن یکی از مشکالت است. 
به گفته او، مسئوالن صحبت های قشنگی می کنند 
اما وقتی به مرز عمل می رسند، آن طور که باید، 
پای وعده هایشان نمی ایستند. آن ها می دانند که 
شرکتهای دانش بنیان محصوالتی با فناوری برتر 
و هزینه پایین تولید می کنند اما وقتی بناست که 
این محصول مورد استفاده قرار گیرد، بودجه اش 
را نمی دهند.  تقوایی می گوید: متأسفانه مسئوالن 
بیش از اینکه به دنبال محصول باشند، به دنبال 
اســم و عنوان هســتند. مثالً می گویند ما این 
شرکت را نمی شناسیم! پس با مراعات به سمت 

آن می رویم یا اصالً نمی رویم. این طرز تفکر که 
محصوالت  دانش بنیان،  محصوالت شرکت های 
مفیدی هستند باید در کارفرمایان شکل بگیرد. 
گاهــی به کارفرما می گویم که بگویید مشــکل 
کجاست؟ حتی حاضریم خودمان سرمایه گذاری 
کنیم و شما روی سرمایه تان ریسک نکنید ولی 

باز هم دلیل موجهی نمی آورند. 

رساله دکترا تولید محصول فناورانه باشد 
تقوایی با بیان اینکه قوانین خوبی در حوزه مالیات 
و بیمه تصویب شده ولی از اجرایی نشدن آن گله 
دارد و می گوید: گاهی محصولی که مورد تأیید 
بهترین استادان دانشــگاه هست را برای عرضه 
می بریم. ولی حسابدار آن شرکت نظر می دهد که 

این به درد ما نمی خورد! 
او از عدم همکاری برخی استادان دانشگاه هم دل 
پری دارد و می افزاید: من یک دانشــجوی دکترا 
را برای انجام یک پروژه با فناوری پیشــرفته در 
شرکت استخدام کردم. به استادش گفتم اجازه 
بدهید رســاله دکترای این دانشــجو روی این 

محصول دانش بنیان باشد. اما ایشان گفت ما روی 
محصول اجرایی کار نمی کنیم و دانشــجو حتماً 
باید مقاله بدهد. متأســفانه نمی توانیم استادان 
دانشگاه را قانع کنیم که رساله دکترای دانشجویان 
درباره این محصوالت باشــد؛ محصوالتی که به 
دلیل فناوری های روز و پیشــرفته آن، می توانند 
ثبت اختراع هم بشــوند.  این مؤســس شرکت 
دانش بنیان به بی انگیزگــی نیروهای نخبه هم 
اشــاره می کند و می گوید: بســیاری از نیروها 

در شــرکت های دانش بنیان انگیزه های دقیق و 
درستی برای کار ندارند و بیشتر وقتشان را اداری 
می گذرانند. مثالً دانش آموخته دکترا از دانشگاه 
شریف جذب کردیم اما در حد منابع درسی اش 
محدود شــده است.  تقوایی نقدی را هم متوجه 
خود شــرکت های دانش بنیان می داند که باید 
متعهد به این باشــند که وقتی یک صنعتگر یا 
شــرکت دولتی و غیردولتی به سویشان می آید 
مطمئن باشــد ارزش افزوده ای که آن شــرکت 
دانش بنیــان به آنجا اضافه می کنــد، ده ها برابر 
اســت. اما گاهی مؤسســان برخی شــرکت ها 
آن قدر مشغله دارند که فرصت نمی کنند کار را 
به درستی انجام دهند و این باعث بی اعتمادی به 
شرکت های دانش بنیان می شود. متأسفانه عده ای 
هم با سودجویی وارد عرصه دانش بنیان می شوند. 
این عده کار دانش بنیان انجام نمی دهند و فقط 
نمایی از دانش بنیان را به گروه های ارزیابی نشان 
می دهند. البته تعداد چنین مواردی بسیار محدود 
است.  او توسعه شرکت های دانش بنیان را همراه 
با فرهنگ سازی دانسته و می گوید: وقتی عنوان 

شرکت مشــاوره را به شرکت دانش بنیان تغییر 
دادم، یکــی از کارفرمایان تماس گرفت و گفت 
که کلمه دانش بنیــان را بردار. گفتم چرا؟ گفت 
ما دیگر به تو پروژه نمی دهیم. چرا چنین اتفاقاتی 
می افتــد؟ چون فکر می کنند که شــرکت های 
دانش بنیان عده ای ناکاربلد هستند در حالی که 

سطح کار این شرکت ها بسیار باالست. 

 قدرت عرض اندام در قواره جهانی 
رضا جهانی، کارشــناس الکترونیک و مؤســس 
یک شــرکت دانش بنیان با سابقه ای حدود یک 
دهه، در این باره به خبرنگار ما می گوید: مشکل 
اساسی شــرکت های دانش بنیان تأمین نیروی 
انسانی است. با وجود دانش آموختگان دانشگاهی، 
نیروی انســانی که تخصص مورد نیاز را داشته 
باشند بســیار کم است. با شرکت های دیگر هم 
که صحبت می کنم، می گویند خروجی دانشگاه ها 
گزینه مناســبی بــرای کار کــردن در چنین 
شرکت هایی نیستند. ناگزیریم خروجی دانشگاه ها 
را در بازه یک یا 2 ســاله، بازتربیت کنیم. اما اگر 
سرفصل های دانشگاهی همسو با نیازهای صنعت 

باشد، می تواند به ما کمک کند. 
او ادامه می دهد: وقتی کاری با تکنولوژی پیشرفته 
یا فناوری برتر انجام می شود، به زیرساخت هایی 
در صنایع مرتبط نیاز هســت کــه آن ها فراهم 
نیســت. مثالً محصولی را تولیــد می کنید ولی 
بسته بندی مناسب پیدا نمی شود. ما محصوالت 
پیشــرفته ای را در شرکت تولید کردیم که برای 
اجزای بســیار ســاده آن همچون پیچ مجبور 
به واردات شــدیم. در حالی که در کشــورهای 
توســعه یافته، همة شــئون با هم رشد می کند.  
به گفته جهانی، شــرکت های دانش بنیان ایرانی 
توانایی بســیار خوبی در عرصه بین المللی دارند 
و به راحتــی می توانند محصوالتشــان را صادر 
کنند چون این شرکت ها محصوالتی با فناوری 
روز تولید می کنند.  او یادآور می شود: تسهیالت 
خوبی برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته 
شده اما عمالً این تسهیالت به سختی در اختیار 

قرار می گیرد.

قدس مشکالت پیش روی موتور محرکه اقتصاد مقاومتی را بررسی می کند 

شرکت های دانش بنیان قربانی بی اعتمادی دولتی ها 

آنچه می خوانید

مســئوالن صحبت های قشــنگی 
می کننــد اما وقتی بــه مرز عمل 
می رســند، آن طور کــه باید، پای 
وعده هایشان نمی ایستند و وقتی 
بناســت کــه این محصــول مورد 
استفاده قرار گیرد، بودجه اش را 

نمی دهند 

قاب عکس

رضا امیرخانی در نمایشــگاه کتاب تهران درحال امضای آثار خود 
عکس: حسین مرصادی
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برای بازی در نمایش» تانگوی تخم مرغ داغ« 

چرا علی نصیریان دعوت شهاب حسینی را پذیرفت؟ 

ایسنا: علی نصیریان می گوید: در حالی که گاهی شاهدیم چطور عده ای به فرهنگ و هنر این مملکت توهین 
می کنند و نیز با وجود مشکالت کاری که داشتم، اما به دلیل عالقه مندی ام به تئاتر و احترام به شهاب حسینی 

به زودی در نمایشی به کارگردانی او بازی خواهم کرد. 
علی نصیریان درباره بازی در نمایش »اعتراف«، آن هم پس از ماجراها و سختی های »تانگوی تخم مرغ داغ« گفت: به دلیل 
ارادتی که به شهاب حسینی دارم، عالقه مند بودم با ایشان همکاری کنم. البته خود نمایش هم کار خوبی شده ولی حضور 
ایشان هم مرا به بازی در این نمایش ترغیب کرد. وی ادامه داد: به نظرم بچه ها در تئاتر خیلی خوب کار می کنند اما مسئله 
اینجاست که تئاتر به لحاظ امکانات اجرایی، مجوز و سالن مشکالت زیادی دارد. تئاتر با کمبودها و ضعف های زیادی روبه رو 
است اما جوانان، استعدادها و خالقیت ها جریان کار را پیش می برند. برخی از این جوانان با وجود مشکالت، کارهای خوبی را 
روی صحنه می برند هرچند هیچ پشتیبانی جدی، مالی و معنوی از تئاتر صورت نمی گیرد. اصالً آنچه از تئاتر گفته می شود 
بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و همه چیز براساس تبلیغات جلو می رود نه واقعیات. در حالی که واقعیات چیز دیگری است و 
حرف ها و تبلیغات یک چیز دیگر.  این بازیگر پیشکسوت گفت: جالب است که این اتفاق برای کارهایی پیش می آید که 
مجوز مملکتی و دولتی دارند ولی مجوزشان لغو می شود و همه این ها توهین است. در نتیجه، ما )از این شرایط( گله مندیم 
و من هم عالقه مند نبودم کار کنم، چون تئاتر برای ســن ما دشواری های خود را دارد. اما به دلیل احترامی که هم برای 
شهاب و هم کارش قائل هستم، عالقه مند شدم در این نمایش همکاری کنم و االن هم کار می کنم. این بازیگر گفت: آقای 
حسینی هم برای تئاتر خود انتخابی داشته که بر اساس شرایط موجود بوده و خودش هم دوست داشت آن را انجام دهد. 
ضمن اینکه معنا و مضمونی در آن وجود دارد که مورد نظرش بوده و به شکلی است که آن را تا حدودی می تواند اجرا کند.

روی صحنه چهره - خبر

مهر: مسعود سالمی، فیلمبردار سینما، می گوید مدتی از همکاری در آثار طنز 
دوری می کند.  این فیلمبردار ســینما دربــاره فعالیت های جدید خود گفت: از 
عید تاکنون چندین فیلمنامه برای همکاری به من پیشنهاد شده اما نپذیرفتم و 
منتظر فیلمنامه های بهتری هستم. سالمی عنوان کرد: اغلب این آثار، طنز بودند 
در حالی که من می خواهم مدتی در پروژه های طنز حضور نداشته باشم لذا در 
حال بررسی فیلمنامه ها هستم. ضمن اینکه سال گذشته و در جشنواره فیلم فجر 
4 اثر داشتم. به همین دلیل سعی می کنم امسال با درنگ بیشتری آثار را بپذیرم. 

فیلمنامه های طنز را نمی پذیرم 

باشگاه خبرنگاران جوان: ثریا قاسمی درباره مراسم روز بازیگر گفت: وقتی هنر 
در زندگی جریان دارد، تمام روزها و شب ها برای تمام افرادی است که در آن هنر 
فعالند و نیز برای تمام افرادی است که به دیدار آن کارها می روند. اما در کل یک 
روز را به علت احترام گذاشتن و تجلیل از بازیگران، گهگاهی در نظر می گیرند که 
این بسیار خوب است. نگاه کردن به یک کار خوب، نگاه کردن به فردی که کارش 
را خوب انجام داده اســت. این بزرگداشت در هر عرصه ای باشد، جذاب و جالب 
است زیرا آن فرد حس می کند که زحماتش بی نتیجه نبوده و دیده شده است. 

هنر همانند خون در رگ های جامعه جریان دارد 

مهر: رئیس شورای ارزشــیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی اعالم کرد: 
فراخوان نخســتین مسابقه فرهنگی هنری تئاتر کمدی در هفته جاری منتشر 
می شود.  رحمت امینی گفت: به این علت از واژه جشنواره برای مسابقه فرهنگی 
هنری تئاتر کمدی استفاده نکردیم که شکل اجرایی اش با جشنواره متفاوت است. 
وی افزود: بعد از انتشــار فراخوان، آثاری که اجرا می شــوند به چند شکل مورد 
کارشناســی و داوری قرار می گیرند. یک مرحله، آثار توسط کارشناسان مرسوم 
شورا مورد ارزیابی قرار می گیرند و در مرحله بعد توسط داوران ارزیابی می شود. 

تئاترهای کمدی به رقابت می پردازند 

خبر روز

خــبر

در نشست خبری نمایش»دیگری« مطرح شد 
سطح مطالعه در بسیاری از بازیگران کم است 

 هنر/ محمدعلی میرزایی  نشســت خبــری نمایش »دیگری« به 
کارگردانی بهاره رهنما با حضور اصحاب رسانه و عوامل نمایش در سالن 
مکتب تهران برگزار شد.  رهنما در ابتدای این نشست گفت: این نمایش، 
اثری اســت که به اهمیت زنان و جایــگاه آنان در جامعه توجه می کند. 
کارگردانی این نمایش بسیار متفاوت است و در کل، یک نمایش سخت 
ولی زیباســت که در 3 اپیزود اجرا می شــود و این اپیزودها با هم کاماًل 
مرتبط هستند.  این بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون افزود: این نمایش یک 
اثر روانکاوانه است. ما حتی برای اجرای »دیگری« با 3 روانکاو هم صحبت 
کرده ایم و این نمایش درست در خط فکر من در رابطه با زنان است. این 
متن از یک فضای زنانه شــروع می شود و در دنیایی که خشونت خاِص 
خود را دارد، زن این خشونت را برمی گرداند و نشان می دهد شاعری آدم 
را از خشونت دور می کند و تئاتر تأثیرش را پیدا می کند.  رهنما با اشاره 
به حضور دکتر حمیدرضا اردالن در کنار نمایش، گفت: وی عروسک هایی 
را طراحی کرده که در ســالن های مختلف جهان اجرا شده است. من در 
نمایش دیگری از وی این اجازه را گرفتم که از نظریه شان استفاده کنیم. 
دوست داشتم به خالی بودن سالن ها اعتراض کنم و به جای هر تماشاگر، 
یک عروســک بگــذارم.  وی با رد این نظر کــه »دیگری« یک نمایش 
فمینیستی است، گفت: من خودم زن هستم و قطعاً جنس زن ها را بیشتر 
می شناسم. من اصالً وارد مباحث فمینسیتی نمی شوم و فقط صحبتم با 
خانم هایی است که یک سوم استفاده از لوازم آرایش در جهان سوم را به 
خود اختصاص داده اند.  رهنما درباره انتخاب بازیگر برای »دیگری« گفت: 
به دنبال بازیگری می گشــتم که از خودم جوان تر باشد. دیگر نکته قابل 
اشاره این است که متاسفانه آن قدر سطح مطالعه در بعضی بازیگران کم 
اســت که بسیاری از آن ها این کلمات را نمی شناختند. در آخر، نوبت به 
شیوا اردویی رسید که من سابقه چند کار را با او دارم و خیلی خوشحال 

هستم که او در این کار حضور دارد. 
در ادامه این نشست، زیبا خادم حقیقت به عنوان مترجم نمایش هم در 
این باره توضیح داد: این نمایشنامه به قلم انزو کرومن در سال 2006 چاپ 
شده است. من 2 زیبایی در آن می بینم؛ یکی نوع نگاه و دیگری روانکاوی 
اســت که در این تئاتر خاص است. اگر کســی با علم روانکاوی آشنایی 
داشته باشد، نظریة پشت این نمایش را می فهمد و من خوشحالم که این 

نمایشنامه قرار است برای اولین بار در ایران اجرا شود. 
شیوا اردویی، بازیگر نمایش، نیزگفت: خیلی خوشحالم که در این اثر به 
عنوان بازیگر حضور دارم چون من بازیگر حرفه ای نیستم ولی امیدوارم که 
بتوانم خودم را در مقابل بهاره رهنما به عنوان کارگردان و در برابر چشم 

تماشاگران به خوبی نشان دهم.

جزئیات فرو ریختن سن در کنسرت ساالر عقیلی

 ایسنا: سن سالن اجرای کنسرت ساالر عقیلی و گروه »راز و نیاز« در شهر 
آمل فرو ریخت اما به کسی آسیبی نرسید. این اتفاق در پایان این کنسرت 
که شامگاه ۱۷ اردیبهشت برگزار شــد، هنگام ادای احترام نوازندگان به 
مخاطبان پیش آمد. طبق توضیح روابط عمومی این اجرا، دلیل فرو ریختن 
سن استحکام ناکافی استیج بوده است. این در حالی است که پیش از این 
از ســوی گروه تذکراتی در این زمینه به مســئوالن سالن داده شده بود. 
همچنین حریر شریعت زاده، نوازنده پیانو، دف و همسر ساالر عقیلی، در 
پی این اتفاق به بیمارستان رفت و معاینه شد اما برای وی مشکلی پیش 
نیامد و از بیمارستان مرخص شد. همچنین این حادثه خسارت مالی برای 
گروه در پی نداشــت. فیلمی از صحنه فروریختن سن اجرای کنسرت در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده است که نشان می دهد، این حادثه پس 
از پایان اجرا و در هنگامی روی داده است که ساالر عقیلی و دیگر اعضای 
گروه، درحال احترام گذاشــتن به مخاطبان و پاسخ دادن به تشویق های 

آنانند که ناگهان همه آن ها از روی سن به پایین می افتند.

 هنر/ تکتم بهاردوســت  »باب المراد« به 
نویسندگی محمود عبدالکریم، تهیه کنندگی کمال 
بحرانی، کارگردانی فهد میری و با حضور جمعی از 
ستاره های سینما و تلویزیون کشورهایی همچون 
ایران، لبنان، ســوریه، عراق و کویت ساخته شده 
است. این مجموعه در 30 قسمت 45 دقیقه ای، 
اولین سریالی اســت که به شیوه و ابعاد مختلف 
زندگی حضرت امام جواد)ع( می پردازد و قرار است 
در ماه مبارک رمضان از شبکه الکوثر به روی آنتن 
بــرود. به این انگیزه با این تهیه کننده بحرینی به 
گفت و گو نشسته ایم که مشروح آن را می خوانید. 

 از ایده شکل گیری »باب المراد« بگویید. 
مجموعه ای از خّیرین و تجار شهر کویت بنا داشتند 
که با کمک آن ها سریال های مذهبی درباره زندگی 
امامان شیعه ساخته شود. شروع این همکاری هم 
ساخت ســریالی با موضوع زندگی امام صادق)ع( 
بود و بعد هم ساخت »باب المراد« که به زندگی 
و ســیره امام جواد)ع( می پردازد. هدف از ساخت 
این ســریال معرفِی بیشتر زندگی و مبارزات امام 
جواد)ع( به جهان اســالم بود. البته هدف ما همه 
جهان اسالم بوده ولی از آنجایی که هدف گذاری 
اولیة ما کشورهای اسالمی و عربی است، بنای ما بر 
این بود که در بهترین جایی که پیشینه و پتانسیل 
خیلی خوبی در ســریال های تاریخی دارد یعنی 
کشور سوریه، این سریال را بسازیم. بر این اساس 
فیلمنامه ای در 30 قسمت نوشته شد که مخاطبان 
این سریال در 8 قســمت اول شاهد زندگی امام 
رضا)ع( خواهند بــود و در ادامه هم به والدت تا 

شهادت امام جواد)ع( پرداخته می شود. 

 گفتید بهترین جای دنیا برای ســاخت 
فیلم های مذهبی ســوریه است. پس چرا 

سریال در ایران ساخته شد؟ 
وقتی فیلمنامــه به آقای فهد میری ارائه شــد، 
ایشان و عوامل و حتی ناظرین دینِی متن به این 
جمع بندی رسیدند که به خاطر سابقه خوبی که 
ایران در ساخت این گونه آثار دارد، کل فیلمبرداری 
در کشور ایران انجام شود که همین طور هم شد. 

فیلمبرداری حدود 60 لوکیشن در ایران انجام شد.  
ما متأسفانه زمان خیلی کمی برای فیلمبرداری 
داشــتیم و طبق فرمول کشورهای عربی معموالً 
ســریال هایی از این دســت حداکثر باید 6 ماهه 
به پایان برســد. فیلمبرداری »باب المراد« هم در 
حدود 88 روز و در 3 شهرک غزالی، مختارنامه و 

دفاع مقدس انجام شد. 

 5 کشور مســلمان در تولید این سریال 
همکاری داشــته اند ولی بخشــی از کار را 
بر عهده  ایرانی  هم هنرمندان و چهره های 

داشته اند. در این باره توضیح می دهید.
بخشــی از عوامل این فیلــم از جمله فیلمبردار، 
کارگردان و... را از کشــور سوریه به ایران آوردیم. 
در این راســتا از گروهی از هنرمندان ایرانی مثل 
طراح صحنه، موســیقی، گریم و... هم اســتفاده 
کردیم. دکور کار و طراحی حدود 2 هزار دســت 
لبــاس بازیگران و هنــروران و... نیز در ایران و به 

سرپرستی مجید میرفخرایی انجام شد. در تیتراژ 
هم از حضور محمد اصفهانی که در کشــورهای 
عربی از محبوبیت زیادی برخوردار  اســت و این 
تیتراژ را هم به زبان عربی خوانده اند، بهره برده ایم. 
درباره حضــور مجید میرفخرایی در این پروژه به 
عنوان طراح لباس و صحنه باید بگویم که ایشان 

پیشــینه خیلی خوبی در همــکاری با این گونه 
پروژه ها دارنــد. خالقیت او در پروژه های مختلف 
باعث شــد که مدیر هنری کار را از ایران انتخاب 
کنیم که الحق کار ایشــان خیلی بیشتر از توقع 
ما بود. صحنه هایی که ما در این کار فیلمبرداری 

کرده ایم، در جهان اسالم بی نظیر است. 
این اولین تجربه ای بود که یک سریال 30 قسمتی 
با این نوع مشــارکت توانسته در 4 ماه جمع شود 
و قابل پخش گــردد و جوایز زیــادی را به خود 
اختصاص دهد و مورد تأییــد خیلی از مراجع و 
صاحبان نظران نیز قرار بگیرد. تا جایی که وقتی ما 
نسخه فارسی این سریال را برای پخش به شبکه 
الکوثر ارائه دادیم، این دوســتان برای تحقیقات 
فیلمنامه را به مرکز پژوهش های قم فرستادند که 
خوشبختانه مورد تأیید قرار گرفت و هیچ مشکلی 
نداشت.  بد نیست بدانید که به خاطر زمان کمی 
که در اختیار داشــتیم، فیلمبرداری این کار به 2 
گروه واگذار شــد. گروه اول حــدود 80 روز کار 

داشت که کارشان زیر نظر فهد میری انجام شد و 
بقیه فیلمبرداری از جمله جنگ ها و بیابانگردی ها 

نیز توسط هنرمندان ایرانی به پایان رسید. 

 چگونه فیلمنامه به فهد میری سپرده شد؟ 
فهد میری در ســوریه کارگردان مطرحی اســت 
که آخرین کار ایشــان هم ســریالی بود راجع به 
استعمار فرانسه در ســوریه که توانست بهترین 
جایزه جشنواره کشورهای عرب را هم به خودش 
اختصاص دهد. وی در این کار از تمام توانایی ها و 
تجربه کاری اش استفاده کرده است و تعامل خیلی 
خوبی با عوامل ایرانی داشت که به زودی شاهد آن 

خواهید بود. 

آیا برای پخش ســریال در شبکه های   
اسالمی )به جز ایران( برنامه دیگری دارید؟ 

این ســریال به زبان عربی ساخته شده است ولی 
شــبکه افق برای پخش در ایــران کار را به زبان 
فارســی دوبله کرده است. البته نا گفته نماند که 
این سریال تاکنون به زبان های ترکی، آلمانی، اردو، 

فرانسه، انگلیسی و... زیر نویس شده است. 

 عوامل جلوه های ویژه چگونه انتخاب شدند؟ 
»باب المراد« جلوه های ویژه خیلی زیادی داشت و 
ما در این سریال از همان عواملی استفاده کردیم 
که با پروژه زیبای »مختارنامه« همکاری داشتند 
و به خوبی هم توانســتند از پس این کار سنگین 
بر بیایند. در واقع برای یک سریال 22 ساعته، ما 

حدود 2 ساعت جلوه های ویژه داریم. 

 آیا از طرف ایران کمــک مالی هم برای 
ساخت این پروژه صورت گرفت؟ 

خیر. این ســریال را خّیرین ســاخته اند. البته ما 
یک قراردادی با حــرم امام جواد)ع( در کاظمین 
داشتیم که قرار بود بخشی از هزینه ها را بر عهده 
بگیرند ولی زمانی که تولیت این آستان تغییر کرد، 
دوســتان متقبل این کمک نشدند که این قضیه 
ما را خیلی دچار تنگنا کرد ولی الحمداهلل سریال 

به خوبی جمع شد.

هــنر

آنچه می خوانید

تهیه کننده ســریال »باب المراد« 
می گویــد اگرچه مجموعه به زبان 
عربی ســاخته شــده اســت ولی 
شبکه افق برای پخش در ایران، 
آن را به زبان فارسی دوبله کرده 
و تاکنــون بــه زبان هــای ترکــی، 
آلمانی، اردو، فرانسه، انگلیسی 

و... زیرنویس شده است
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خط حادثه

پيكرهاى 13 جانباخته ديگر معدن آزادشهر 
پيدا شد

ايرنا: جانشــين شوراى 
هماهنگى مديريت بحران 
از  گلستان  اســتاندارى 
پيــدا شــدن پيكرهاى 
13جانباخته ديگر حادثه 
انفجار معدن زغال سنگ 
آزادشهر  يورت  زمستان 
خبر داد و گفت؛ عمليات 
بيرون  براى  آواربردارى 

آوردن ايــن پيكرها ادامه دارد. رضا مروتى اظهار داشــت: نيروهاى متخصص 
معدن از طريق يكى از مسيرهاى انحرافى تونل شماره دو كه براى رسيدن به 
جانباختگان درحال حفر است به اين اجساد رسيدند، اما در شرايط كنونى هنوز 

بيرون آوردن پيكرها مقدور نيست.
وى تصريح كرد: تعداد جانباختگان معدن زغال سنگ زمستان يورت آزادشهر 
براســاس ليســت موجود 35 نفر بودند و گمانه زنى ها مبنى بر بيشتر بودن 
محبوس شدگان فقط بايد از طريق شكايت خانواده ها و اعالم مراجع قضايى 

اعالم شود.

خودكشى نگهبان بانك 
به خاطر عشق يك دختر 

 ركنا: ســرباز جوان وقتى شــنيد دختر مورد عالقه اش ازدواج كرده در ميان 
كارمندان بانك با اسلحه كالشينكف دست به خودكشى زد. 

سرباز پليس كه نگهبان بانك تجارت در فلكه سده آبادان بود صبح ديروز در 
طبقه باالى بانك در برابر كارمندان و مشــتريان بانك با شليك گلوله اسلحه 
كالشينكف به سينه اش زندگى خود را پايان داد. اين سناريوى تلخ كافى بود تا 
تيمى از مأموران پليس و امدادگران اورژانس براى نجات جان اين سرباز جوان 
در محل حاضر شوند اما تالش پزشكان بى فايده بود و پسر جوان به كام مرگ 

فرو رفته بود.
يكى از شاهدان ماجرا به خبرنگار ركنا گفت: اين سرباز جوان 4 ماه است كه به 
خدمت سربازى آمده است و قبل از خودكشى از او شنيده بوديم كه به دختر 
جوانى عالقه داشــته و قصد ازدواج با او را داشته است اما متوجه شده كه در 

زمان خدمت سربازى، دختر مورد عالقه اش ازدواج كرده است.
بنا به اين گزارش، تحقيقات پليسى براى علت و انگيزه اين مرگ خودخواسته 

سرباز جوان در دستور كار تيم هاى پليسى قرار گرفته است.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

برادركشى بخاطر چند متر زمين
خط قرمز: مردى 42 ساله در پى اختالف ملكى برادر 25 
ســاله اش را با ضربه چاقو به قتل رساند.  فرمانده انتظامى 
شهرستان باخرز گفت: ساعت 22 شب گذشته در پى اعالم 
يك فقره نزاع خانوادگى در روستاى پلند به مركز فوريت هاى 
پليسى 110 بالفاصله تيمى از مأموران به محل اعزام شدند. 
بررسى هاى اوليه مأموران پاسگاه انتظامى پلند، حاكى از آن 
بود دو برادر در پى اختالف ملكى با هم درگير شده و برادر 
بــزرگ با ضربه چاقو به پاى برادر كوچكش او را مجروح و 
پس از انتقال به بيمارســتان خاتم االنبيا شهرستان تايباد 
با وجود تالش هاى تيم پزشكى به علت شدت جراحات و 
خونريزى فوت مى كند.  سرهنگ مير جردوى تصريح كرد: 
با فوت مصدوم پرونده با موضوع قتل وارد مرحله جديدى 
شــد و به دستور بازپرس ويژه قتل تيم هاى پليس آگاهى 
متهم به قتل را دستگير كردند.  فرمانده انتظامى شهرستان 
باخرز خاطرنشان كرد: متهم به قتل پس از تشكيل پرونده 

براى سير مراحل قانونى روانه دادسرا شد.

مرگ مرموز جوان نقاش 
در اتوبوس مسافربرى 

ركنا: نقاش جوان ســوار بر اتوبوس بود كه به طرز مرموزى 
حالش بد شــد و به كام مرگ فرو رفــت.  به گزارش گروه 
حوادث ركنا، ســاعت 4 بامداد ديروز جوان 30 ساله اى به 
نام حامد سوار بر اتوبوس رفسنجان به مشهد بود كه ناگهان 
حالش بد شــد و هنوز لحظاتى نگذشته بود كه اين جوان 
تسليم مرگ شد. بدين ترتيب ماجراى مرگ اين جوان كه 
نقاش ساختمان بود به پليس مخابره شد و تيم هاى امدادى 
و پليس در محل حاضر شدند و تيم پزشكى در محل پس از 
بررسى هاى ابتدايى مرگ وى را اعالم كردند. سرهنگ قدير 
مصر خانى رئيس پليس شهرستان بجستان با اعالم اين خبر 
گفت: جســد اين جوان با دستور بازپرس پرونده در اختيار 

پزشكى قانونى قرار گرفت تا علت مرگ وى مشخص شود.

مرگ تلخ زن و مرد جوان 
صومعه سرايى در شاليزار 

خط قرمز: فرمانده نيروى انتظامى صومعه سرا از مرگ يك 
زوج جوان در اين شهرستان به دليل بى احتياطى و انشعاب 
غيرمجاز كابل برق خبر داد.  سرهنگ اردشير آقاجانى فرمانده 
نيروى انتظامى صومعه سرا گفت: در پى دريافت خبرى مبنى 
بر مرگ يك زوج جوان در صومعه ســرا، ماموران به صحنه 
وقوع حادثه اعزام شــدند. وى ادامه داد: در بررسى هاى اوليه 
مشخص شد يك جوان 34 ساله براى آبيارى شاليزار به زمين 
زراعى خود وارد كه پس از روشــن كــردن پمپ آب، دچار 
برق گرفتگى شد و جانش را از دست داد. به گفته سرهنگ 
آقاجانى، علت مرگ اين جوان بى احتياطى به سبب انشعاب 
غيرمجاز كابل برق بوده است. وى اضافه كرد: همسر متوفى 
نيز به اين زمين مراجعه كرد كه دچار برق گرفتگى شــده و 

بعد از انتقال به بيمارستان، فوت كرد.

خط شهرستان ها

خط قرمز- سعيد كوشافر: مادر و دختر در خانه تنها بودند 
و از هر درى سخنى به ميان مى آمد، دختر جوان رو به مادرش 
گفت كه چقدر هوس غذاى نذرى كرده و چه خوب است كه 

در اين روزها يكى در خانه را بزند و غذاى نذرى بياورد.
مادر هم كه بســاط ســبزى پاك كنى را باز كرده بود رو به 
دخترش گفت خدا كند كه كســى غذاى نذرى بياورد. امروز 
آنقدر كار دارم كه فكر نكنم برسم غذا درست كنم، اگر كسى 

نذرى نياورد بايد حاضرى بخوريم.
هوا كم كم تاريك شــد و هنوز سبزى پاك كردن تمام نشده 
بود، گرسنگى ســراغ مادر و دختر آمد، دختر سينى چاى را 
مقابل مادرش گذاشته بود تا اندكى خستگى در كند كه زنگ 

خانه به صدا درآمد.
دختر جوان زودتر از مادرش بلند شد و گفت كه مى رود در را 
باز كند، او رفت و دقايقى بعد با صورتى مملو از شادى مقابل 
مادر ظاهر شد در حاليكه دستانش را پشتش مخفى كرده بود 
رو به مادرش گفت امشب حاضرى نمى خوريم، آرزويم برآورده 
شــد و غذاى نذرى رسيد و سپس ظرف غذاى نذرى را پيش 
چشــم مادر گرفت. آنها لحظاتى بعد كار سبزى پاك كنى را 
تمام كردند و سفره را گشودند تا شام را كه مادر گمان مى كرد 

نذرى و متبرك است ميل كنند.
هنــوز دقايقى از خوردن غذاى نذرى نگذشــته بود كه مادر 

احساس سنگينى شديدى در سرش كرد و از هوش رفت.
دختر جــوان صبح روز بعد با اورژانس تمــاس گرفت مأموران 
اورژانس بالفاصله به محل رســيدند و هر دو را به بيمارســتان 
منتقل كردند، دختر جوان مدعى شــد كه او هم مانند مادرش 
ساعتها بيهوش بوده است و در مدت بيهوشى آنها فردى ناشناس 
وارد خانه شده و طال و جواهرات مادرش را به سرقت برده است.
با اين ادعاها پليس وارد صحنه شــد، به محض گزارش توزيع 
غذاى نذرى مسموم كه منجر به سرقت به عنف طال و جواهرات 
مادر 57 ساله و دختر جوان در بخش زبرخان نيشابور شده بود، 
موضوع به صورت ويژه در دستوركار مأموران پليس قرار گرفت.

سرهنگ حسين بيات مختارى فرمانده انتظامى نيشابور كه 
دستورات الزم را براى رسيدگى فورى و ويژه اين پرونده صادر 
كرد در گفت و گو با خبرنگار خط قرمز به تشــريح اين پرونده 
پرداخت و گفت: پس از اطالع از اين حادثه، مأموران پاســگاه 
انتظامى قدمگاه به سراغ دختر جوان رفتند كه حالش از مادر 
57 ســاله اش مساعدتر بود، دختر جوان به مأموران گفت كه 
شب حادثه با مادرش در خانه تنها بودند كه زنى زنگ خانه آنها 
را زد، زن براى آنها يك پرس غذاى نذرى آورده بود و التماس 
دعا داشــت. آنها هم غذا را خوردند امــا دقايقى بعد مادرش 
مسموم و بى هوش شد، او مدعى بود كه وى هم از هوش رفته 
و احتماالً در همين مدت بوده كه سارقان با ورود به خانه آنها 

طال و جواهرات مادرش را سرقت كرده اند.
كارآگاهان زبده پليس پس از بررسى اظهارات دختر مالباخته 
به نقاط ضد و نقيضى برخورد كردند كه نشــان مى داد ماجرا 
آنگونه نيست كه وى براى پليس شرح داده است. آنها سپس 
راهى محل ســرقت شده و به بررسى دقيق شواهد موجود در 
محل پرداختند اين شواهد شك و ترديد آنها را تقويت كرد و 

به ساختگى بودن و صحنه سازى سرقت پى بردند.
آنها در عين حال براى تكميل ظن و ترديد خود دســتور يك 
آزمايش خون از مالباخته و دخترش را صادر كردند تا متوجه 
شوند آيا دختر مالباخته هم مانند مادرش بى هوش و بى اطالع 
از شــيوه ســرقت بوده يا موضوع چيز ديگرى است، جواب 
آزمايشگاه نشان داد كه شك مأموران بى دليل نبوده است، در 
حاليكه دختر مدعى بود او و مــادرش تقريباً به يك اندازه از 
غذاى نذرى خورده بودند، اما جواب آزمايش چيز ديگرى نشان 
مى داد، در حاليكه مسموميت مادر صد درصد تأييد مى شد اما 
در خون دختر اثرى از مسموميت ديده نمى شد و اين مسئله 

تمام اظهارات دختر را زير سؤال مى برد.
مادر 57 ساله سرانجام پس از سه روز بيهوشى و دست و پنجه 
نرم كردن با مرگ به هوش آمد و به شرح ماجرا پرداخت، اما 
داستانى كه او بيان مى كرد با آنچه دخترش تابحال به مأموران 

گفته بود تفاوت هاى فاحشى داشت.
مأموران دوباره دختر جوان را به پاسگاه فراخواندند و او را مورد 
بازجويى قرار دادند. دختر جوان كه در مقابل ادله و مستندات 
كشف شده از سوى مأموران پليس قرار گرفته بود و راه گريزى 
براى خود تصور نمى كرد ناچار لب به اعتراف گشــود و گفت: 
چندى قبل با مرد جوانى آشنا شدم، او نياز به پول داشت و من 
هم پولى نداشتم كه در اختيارش قرار دهم، چند بار از مادرم 
درخواســت پول كردم كه او هم به من چيزى نداد، به نظرم 
رســيد مادرم چه نيازى به اين همه طال و جواهر دارد، پس با 
همكارى اين مرد جوان نقشه سرقت طالهاى مادرم را كشيدم، 
آنروز مسئله غذاى نذرى را طرح كردم تا مادرم شكى نكند و 
شب هنگام مرد جوان ظرف غذاى آلوده به مواد بيهوش كننده 
را دم در خانه آورد و تحويلم داد غذا را جلوى مادرم گذاشــتم 
و خــودم چيزى از آن نخوردم تا اينكه مادرم بيهوش شــد و 
طالهاى او را برداشته و تحويل مرد جوان دادم تا بفروشد و از 

پولش استفاده كند.
پــس از اعترافات دختر جوان مأموران اقدام به شناســايى و 
رديابى همدســت وى كردند و مرد جــوان در مدت كوتاهى 
بازداشــت شــد، مرد جوان هم ناچار لب به اعتراف گشود و 
اظهــارات دختر را تأييد كرد، او گفــت كه طال و جواهرات را 
فروخته و نشانى مالخر را به مأموران داد تا او نيز دستگير شده 

و هر سه متهم همراه پرونده راهى دادگاه شوند.

نقشه دختر خيانتكار براى طالهاى مادرش

خط قرمز: عامل كالهبردارى يك ميليارد و دويست ميليون ريالى از 
61 شــهروند به بهانه كار در معدن شناسايى و دستگير شد.  فرمانده 
انتظامى شهرستان تربت حيدريه گفت: با دريافت چند فقره شكايت از 
سوى تعدادى از كاميون داران شهرستان مبنى بر كالهبردارى موضوع 
در دستور كار تيمى از مأموران پليس آگاهى شهرستان قرار گرفت.  در 
بررسى اظهارات تعدادى از مالباختگان مشخص شد مردى جوان پس 
از شناسايى كاميون داران سطح شهرستان تربت حيدريه با جعل عنوان 
يكى از نهادهاى دولتى و معرفى خود به عنوان مالك يك معدن با جلب 
اعتماد و تنظيم قرارداد كارى مبالغى بين 5 تا 30 ميليون ريال وجه نقد 
از آن ها كالهبردارى و متوارى شده است. سرهنگ آقا بيگى تصريح كرد: 
كارآگاهان اداره مبارزه با جعل و كالهبردارى پس از بررســى اظهارات 
مالباختگان تحقيقات ميدانى گسترده اى را شروع و با كنترل نامحسوس 
محل هاى احتمالى تردد متهم، او را روز گذشــته شناسايى و دستگير 
كردند.  متهم در بازجويى هاى علمى به عمل آمده و مواجهه با تعدادى 
از مالباختگان تاكنون به 61 فقره سرقت و كالهبردارى با اين روش به 
مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون ريال اعتراف كرد.  سرهنگ آقابيگى با 
اشاره به ادامه تحقيقات از متهم خاطرنشان كرد: شهروندانى كه به اين 
طريق از آنان كالهبردارى شده مى توانند جهت پيگيرى پرونده خود به 

پليس آگاهى شهرستان تربت حيدريه مراجعه كنند.

كالهبردارى 
ميلياردى 

يك جوان از  
61كاميون دار 

تربتى 

خط قرمز: عامل كالهبردارى از شــهروندان با جعل عناوين مختلف 
دولتى توسط پليس شهرستان بينالود دستگير شد. فرمانده انتظامى 
شهرســتان بينالود گفت: با كسب خبرى مبنى بر ادعاهاى بى اساس 
توسط فردى سودجو به افراد داراى مشكالت ادارى موضوع با هماهنگى 
مقام قضايى در دستور كار تيمى از پليس آگاهى قرار گرفت.  سرهنگ 
نظافتى گفت: در بررسى هاى ميدانى كارآگاهان پليس آگاهى مشخص 
شــد اين فرد كالهبردار با شناسايى طعمه هاى خود كه در انجام سير 
مراحل ادارى با مشــكل مواجه شدند با جعل عناوين مختلف دولتى 
و نفوذ داشتن در دستگاه هاى اجرايى براى حل مشكالت مبالغى را از 
آن ها كالهبردارى كرده است.  سرهنگ نظافتى با اشاره به اينكه بعضاً 
اين فرد شــياد طعمه هاى خود را در شبكه هاى پيام رسان اجتماعى 
شناسايى كرده تصريح كرد: تيم رسيدگى كننده پرونده با محرز شدن 
كالهبردارى ايــن فرد و جعل عناوين مختلــف دولتى، با هماهنگى 
قضايى او را دستگير كردند.  فرمانده انتظامى شهرستان بينالود عنوان 
كرد: متهم در بازجويى هاى علمى كارآگاهان پليس آگاهى تاكنون به 
630 ميليون ريال كالهبردارى از شهروندان با جعل عناوين دولتى در 
شهرهاى طرقبه شانديز، كاشمر، نيشابور، زاوه و دولت آباد اعتراف كرد. 
سرهنگ نظافتى خاطرنشان كرد: با هماهنگى مقام قضايى تحقيقات از 

متهم براى كشف ديگر جرايم احتمالى ادامه دارد.

مرد هزار 
چهره 
تلگرام به 
دام افتاد 



خط بين الملل

كتك خوردن يك مرد استراليايى
 از 3 زن قلچماق

نيــوز 7: مردى كــه در يكى از 
شــبكه هاى اجتماعى با يك زن 
آشــنا شــده بود نمى دانست در 
نخســتين قــرار مالقاتش چه 
سرنوشت شــومى در انتظارش 
است.  «آگوستين» 26 ساله، كه 
حدود چند ماه است به ملبورن 

استراليا مهاجرت كرده بعد از حضور در محل مالقات توسط سه زن خشمگين 
مورد حمله قرار گرفت و به شــدت مجروح شد. تصاوير منتشر شده اين مرد 
را در حالى كه غرق خون است نشان مى دهد. آگوستين هنگامى كه در محل 
قرار مالقات حاضر شد اين زن بدون اطالع قبلى به همراه دو زن ديگر در محل 
قرار حاضر شده و از وى خواستند تا به همراه آن ها در يك جشن شركت كند. 
در طول مسير اين سه زن از وى سوئيچ خودرو را گرفته و بعد با چاقو او را به 

شدت مجروح كرده اند و وى را به داخل خيابان پرت كرده اند.
«كارولين» يكى از شاهدان عينى در اين خصوص گفت: همه جا پر از خون بود 
و هيچ راننده اى براى كمك به وى توقف نمى كرد. من و خواهرم كه با خودرو از 
آنجا مى گذشتيم توقف كرديم و من بالفاصله با اورژانس تماس گرفتم. وى در 
حالى كه از ناحيه سر، گردن و شكم دچار جراحاتى عميق شده بود بالفاصله 

توسط آمبوالنس به يكى از بيمارستان هاى ملبورن منتقل شد.
گفتنى است؛ تحقيقات پليس ملبورن استراليا براى شناسايى اين سه زن آغاز 

شده است.

روش جديد كالهبردارى زنانه در آمريكا
 ركنا: يك زن اهل آالباما با شيوه منحصر به فردش 38000 دالر كالهبردارى 

كرد.
جنيفر فلين 37 ساله به مدت 7 سال به داشتن سرطان تظاهر مى كرد. او از اين 
راه از سازمان هاى خيريه كمك هزينه درمان دريافت مى كرد در حالى كه در 
سالمت كامل جسمى به سر مى برد. او با اين روش 38000 دالر كالهبردارى 
كرده بود. فلين در حضور خبرنگار ها گفت: من اين كار را با يك صفحه اينترنتى 
كمك به بيماران خاص، كه هزينه هاى درمانش را پرداخت مى كرده، شــروع 

كرده ام. 
خبرنگاران اعالم كردند كــه او از خانواده خودش نيز براى تأمين هزينه هاى 
جعلى درمانش پول دريافت كرده اســت. پدر فلين در اين باره مى گويد: من 
نمى فهمم چه چيزى يك نفر را وادار به انجام دادن همچنين كارى مى كند. او 

به مدت زيادى همه ما را فريب داده است.
سخنگوى اين سازمان خيريه مى گويد: تمام افرادى كه براى درمان فلين، پول 

پرداخت كرده بودند به پول خود خواهند رسيد.
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معماى كشف جسد حلق آويز 
مرد 36 ساله 

ركنا: مرد 36 ســاله پس از يك روز ناپديدى در پاركينگ 
خانه اش به صورت حلق آويز پيدا شــد.  مرد 36 ســاله روز 
گذشته در رضوان 53 خودكشى كرد و جنازه وى كشف شد. 
جسد اين مرد در حالى در ساعت سه صبح كشف شد كه در 

پاركينگ خانه اش به صورت حلق آويز بوده است.

قتل جوان 25 ساله 
در جشن عروسى على آباد 

خط قرمز: براثر نزاع در جشن عروسى در روستاى «على آباد 
ســازمان» اين شهرستان يك جوان 25ســاله به قتل رسيد.  
سرهنگ ماشــاءاهللا ماليى فرمانده انتظامى جيرفت در استان 
كرمان گفت: ســاعت يك و 30 دقيقه شــامگاه يكشنبه در 
روستاى على آباد سازمان از توابع جيرفت واقع در استان كرمان 
پس از اتمام مراسم عروسى، به دليل اختالف قبلى بين 2 جوان 
نزاع درگرفت. وى ادامه داد: در اين نزاع، جوانى 25 ساله به نام 
«بهنام سنجرى» بر اثر وارد شدن ضربات چاقو به بدنش به قتل 
رســيد. وى تصريح كرد: بالفاصله بعد از وقوع قتل با حضور و 
اقدام به موقع عوامل و نيروهاى پليس محل درگيرى محاصره و 
قاتل 30 ساله به نام (و - ر) كه قصد فرار از محل وقوع جرم را 

داشت شناسايى و به همراه آلت قتاله دستگير و بازداشت شد.

 3 نفر از متهمان پرونده 
كالهبردارى 500 ميلياردى 

دستگير شدند 
 خط قرمز: حجت االسالم والمسلمين حميدى از دستگيرى 
3 نفر از متهمان در پرونده كالهبردارى 500 ميلياردى خبر 
داد و گفت: با توجه به ثبت شــكايت هاى مختلف در ساير 
اســتان ها، نيابت هاى قضايى براى استان هايى كه شكات 
طرح شكايت كرده اند، صادر شد.  حجت االسالم والمسلمين 
«ابراهيــم حميدى» در ارتباط بــا آخرين وضعيت پرونده 
كالهبردار ميلياردى جنوب اســتان سيستان و بلوچستان 
اظهار كــرد: از آنجايى كــه متهم در اســتان هاى تهران، 
كردستان، گلستان و خراسان رضوى نيز شكاتى دارد پرونده 
به ديوان عالى كشــور ارسال شد. وى ادامه داد: ديوان عالى 
كشور صالحيت دادگسترى شهرستان سرباز را تأييد كرد و 
در حال حاضر پرونده در اختيار بازپرس و در دادسرا در حال 
رسيدگى است. رئيس كل دادگسترى سيستان و بلوچستان 
گفت: با توجه به ثبت شكايت هاى مختلف در ساير استان ها، 
نيابت هاى قضايى نيز براى استان گلستان و ساير استان هايى 
كه شاكيان طرح شــكايت كرده صادر شد. حجت االسالم 
والمســلمين حميدى تصريح كرد: وكاليى از طرف شكات 
مراجعــه كرده انــد و پرونده به طور ويژه در دادســرا مورد 
رســيدگى قرار مى  گيرد. رئيس كل دادگسترى سيستان و 
بلوچســتان در پايان خاطرنشان كرد: 3 نفر از متهمان اين 

پرونده دستگير و در حال حاضر در زندان هستند.

خط خبر

خط قرمز: كارمند يكى از شــركت هاى 
خصوصى مشــهد كه مرتكب سرقت يك 
ميليارد و 200 ميليون ريالى شــده بود، 

دستگير شد.
رئيس پليس آگاهى خراســان رضوى در 
تشريح چگونگى شناسايى و دستگيرى اين 
متهم به خبرنگار ما گفت: چند روز پيش و 
به دنبال دريافت مرجوعه اى قضايى مبنى 
بر ســرقت مدارك و كارت هــاى بانكى از 
اتاق مدير يك شركت بازرگانى خصوصى، 
اكيپى از كارآگاهان مبارزه با سرقت پايگاه 
جنوب آگاهى مشهد عهده دار رسيدگى به 

اين موضوع شدند. سرهنگ حميد رزمخواه 
افــزود: كارآگاهــان در بررســى اظهارات 
مدير اين شــركت متوجه شدند، چند روز 
قبل فردى ناشــناس پس از ورود به داخل 
اتاق وى بــه گاوصندوق دســتبرد زده و 
تعدادى كارت هــاى بانكى و ديگر مدارك 
را به سرقت برده است. اين سارق ناشناس 
سپس با استفاده از كارت هاى دزديده شده 
يك ميليارد و 200 ميليون ريال از حساب 

شركت برداشت كرده است.
كارآگاهان سپس با حضور در صحنه جرم، 
اقدام به اثربردارى از محل كرده و با استفاده 

از سرنخ هاى به جا مانده به يكى از كاركنان 
اين شــركت مظنــون شــده و او را براى 

بازجويى احضار كردند.
اين فرد كه ابتدا منكر هرگونه جرمى بود، 
در ادامه بازجويى ها و مواجهه با مستندات 
محكم كارآگاهان سرانجام به سرقت اعتراف 
كــرد و گفت كه پس از جلب اعتماد مدير 
شركت و در فرصتى مناسب كه او در اتاقش 
حضور نداشت و در گاوصندوق هم باز بود، 
كارت هاى بانكى و ديگــر مدارك را ربوده 
و ســپس اقدام به برداشت پول از حساب 
شركت كرده است. ســرهنگ رزمخواه با 

بيان اينكه اين متهم پس از انجام تحقيقات 
تكميلى در اختيار مراجع قضايى قرار گرفت 
از صاحبان مشــاغل و مديران شــركت ها 
خواســت ضمن نصب دوربين مداربسته 
و اســتفاده از تجهيــزات ايمنى و امنيتى 
مناسب در محل كار، از استخدام افراد بدون 
اخذ گواهى عدم سوءپيشينه و تضمين هاى 

الزم خوددارى كنند.
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خط قرمز- بهاره بختياري: دختر 17ساله اي كه از محل 
نگهداري كودكان و نوجوانان بي سرپرســت و بد سرپرست 
فراركرده بود و با ظاهرپســرانه در خيابان هاي شهر مشهد 
ظاهر مي شد، با همكاري پليس و دستگاه قضايي دستگيرشد.
نبود ســايه پدر در زندگي اش از يك طرف و نچشيدن مهر 
مادري از طرف ديگر،غمي بر دل او گذاشت، تا زماني كه به 
سن نوجواني مي رسد،در خود توان زندگي در مركز نگهداري 
كودكان بي سرپرست و بد سرپرست را نمي بيند، اين دختر 
17ســاله بــراي از بين بردن و حل تعارضــات ذهني اش، 

نقشه اي كه از سال ها قبل كشيده را عملي مي كند.
نگار در يك شــب سرد زمســتاني به بهانه بيمارى از مركز 
فرار مى كند، او مى دانست اگر نقش يك دختر بيمار را بازي 
كند،به راحتى مى تواند از مركز خارج شــده و به هدف خود 

برسد.
او كــه مى داند هم اتاقى هايش از معــده درد او خبر دارند، 
زمانى كه مى بيند آن ها براى صرف شام به قسمت پذيرايى 
سالن رفته اند، از فرصت استفاده مى كند با آه و ناله به خود 
مي پيچد، تا زمان برگشتن آن ها توجه شان را به خود جلب 
كند، هم اتاقي هايش وقتي او را مي بينند، از پرســتار بخش 
درخواست كمك مي كنند، اما پرستار اجازه ندارد او را از مركز 
خارج كند،عقربه هاي ساعت نيمه شب را نشان مي داد،نگار با 

آه و ناله خود نظم آسايشگاه را بهم زده است، پرستار بخش 
از ترس اينكه حال اين دخترك بدتر شــود و كارى دستش 
بدهد، مجبور مى شود براي مداوا نگار را به نزديكترين مركز 

درماني برساند.
اما نگار بدون فكركردن بــه عواقب فرارش براي پايان دادن 
به روزهاي سخت زندگي در يتيم خانه زمانى كه پرستار او 
با پزشك مشغول صحبت مى شود به بهانه رفتن به سرويس 
بهداشــتى، از درمانگاه خارج شــده وفرار را بر قرار ترجيح 
مي دهد. او كه احســاس خوبى دارد ساعت ها در خيابان ها 
پرســه مى زند تا باالخره از شدت خستگي به پاركي كه در 
نزديكي بيمارستان بودپناه مي برد، هر چند كه مي داند حضور 
در مكانــي مانند پارك آن هم نيمه هاي شــب براي دختر 

17ساله مناسب نيست.
ســردي و تاريكي شب ترسي در دل او انداخته بود، كم كم 
داشــت از اين تصميمى كه گرفته بود،پشيمان مى شد، كه 
ناگهان صداي پاشنه كفش زنى توجه او را به خود جلب كرد، 
باورش نمى شد كه در آن ساعت شب يكى پيدا شود تا او را از 
اين وضعيت نجات دهد.غرق همين افكار بود كه متوجه شد 
دستى بر روى شانه هايش قرار گرفت و با لحن مهرباني شروع 
به صحبت كردن كرد،شــنيدن صداي آن زن، آرامشي به او 
تزريق كرد كه انگار براي او فرشته نجات فرستاده شده است.

زن جوان كه مى دانست چطور دل دخترهاي هم سن و سال 
او را بدست آورد، مى گويد: درست هم سن و سال تو بودم كه 

براي تغيير شرايط زندگي ام از خانه فرار كردم.
او كه خــود را خاله مينا معرفي كند،مي گويد: بجاي اينكه 
بشيني اينجا و سرما بخوري بيا بريم داخل ماشينم بنشين، 
تا كمي با هم صحبت كنيم،شايد بتوانم مشكلت را حل كنم.

نگار كه در آن لحظه راهي جز پذيرش پيشــنهاد او نداشت، 
قبول مي كند.هنوز چند دقيقه اى از آشنايي آن ها نگذشته بود 
كه زن از او مي خواهد شــب را در خانه دوستش كه نزديك 

پارك اســت، بگذراند، نگار كه در آن لحظه قدرت نه گفتن 
ندارد، بدون هيچ درنگى مي پذيرد.

اما پس از مدتي زندگي در كنار خاله مينا متوجه مي شــود 
كه بايد براي داشتن آرامش تن به درخواست هاي نامشروع 
دوستان و مشتريان خاله مينا بدهد اما طي چند مدت چنان 
شيفته حضور در ميهماني هاي شبانه مى شود كه دل كندن 
از آن خانه برايش دشــوار مى شود.مصرف مشروبات الكلي و 
تن دادن به رابطه هاي نامشروع راهى بود كه خاله مينا پيش 

پاي او گذاشت.
مصرف مواد روان گردان ذهنش را بهم مى ريزد و احســاس 
مى كند هنوز آزادى بيشــترى مى خواهد، از محدوديت هاى 
دختر بودن خود خســته مي شود و به تشــويق خاله مينا 
براي آزادي بيشــتر تغيير ظاهر مي دهد و با پوشش پسرانه 
در خيابان هاي شــهر مي گردد، موتورســواري و دوچرخه 
سواري كار هر روزه او مي شود تا هرجا دلش مي خواهد بدون 

محدوديت برود.
از آن ســو مدير مركز نگهداري موضــوع فرار او را به پليس 
گزارش مي دهد،مأموران پليس براي پيدا كردن و بازگرداندن 
او دست به كار مي شــوند تا اينكه يك روز دخترى با ظاهر 
پسرانه سوار بر موتورســيكلت در يكي از خيابان هاي شهر 

دستگير مي شود.
بررســى هاى ماموران پليس نشــان مى دهد كه اين دختر 
همان نگار 17 ســاله اى است كه از مركز نگهدارى كودكان 
بدسرپرســت و بى سرپرســت بهزيســتى گريخته است. 
هماهنگى هاى الزم با  مقام قضايى صورت مى گيرد. مقام هاى 
مســئول مركز احضار شــده و اقدام به شناسايى اين دختر 
فرارى مى كنند. نگار بار ديگر تحويل مركز مي شــود تا راه 
خطاى رفته طى اين مدت را جبران كند، مشاوران بهزيستى 
با او به گفت و گو مى نشينند تا از علت هنجارشكني او با خبر 

شوند و راه درست زندگى و آينده را پيش پايش بگذارند.

اختصاصى خط قرمز

دختر فراري سوار بر موتور سيكلت دستگير شد



دروازه بان طالیی جام جهانی در گفت و گوی اختصاصی با قدس

پیمان حسینی: قهرمانی فوتبال ساحلی جهان دور نیست
 فوتبال  حمید رضا عرب  پیمان حسینی، دروازه بان 
نوشهری تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به عنوان برترین 
دروازه بان فوتبال ساحلی جهان برگزیده شد. حسینی با 
درخشش  فوق العاده ای که در جام جهانی باهاما داشت به 
این عنوان تاریخی دست یافت تا باردیگر فوتبال ساحلی 
ایران به افتخاری بزرگ نائل شــود. حســینی در حالی 
برترین  دروازه بان ساحلی جهان شد که تیم ملی فوتبال 
ایران نیز موفق شد به بهترین عنوان خود درتاریخ برگزاری 
رقابت های جام جهانی فوتبال ساحلی دست یابد. ایران در 
این رقابت ها به مقام سوم دست یافت و این رتبه درحالی 
به دست آمد که ملی پوشان موفق شدند ایتالیا را با نتیجه  
5بر3 مغلوب کنند وعالوه برانتقام شکست مرحله گروهی، 
برسکوی سوم این بازی ها تکیه بزنند. شاید اگرملی پوشان 
فوتبال ساحلی دربازی ماقبل فینال مقابل تاهیتی قدری 
درنواختن ضربات پنالتی دقت می کردند، اکنون فوتبال 
ساحلی ایران یکی ازمقام های دوم یا اول این رقابت ها را 

به چنگ آورده بود .

*حاال که سوم جهان شدید شاید بیش ازهمیشه 
افســوس بازی قبل با تاهیتی را بخورید. دیداری 
که اگرپنالتی ها بهترزده می شــد اکنون تیم ملی 
فوتبال ساحلی ایران بود که درفینال با برزیل بازی 

می کرد...
راستش را بخواهید خیلی به آن بازی فکر می کنم. شاید 
اگربچه ها پنالتی ها را بهتر می زدند داستان فرق می کرد. 
افسوس که بازیکنانی پنالتی ها را خراب کردند که همیشه 
درتمرین ها جزء بهترین ها بودند. آن روز برای من هم تلخ 
بود هم شــیرین. تلخ ازاین بابت که نتوانستیم به فینال 
برویم و شــیرین به این علت که موفق شدم در آن میدان 
4 پنالتی بگیریم. یکی در جریان بــازی و 3 تا درضیافت 

پنالتی ها.
*چراخودت پنالتی نزدی. شــاید می توانستیم 

صعود کنیم.
ببینید درتیم ملی فوتبال ساحلی وظایف تعریف شده و 
مربی تیم از من خواســته بود فقط روی گرفتن پنالتی ها 
تمرکز کنم. شــخصا کارم را خوب انجام دادم چون فقط 
ذهنم معطوف بــه گرفتن پنالتی ها بود. نمی خواســتم 
کاری بکنم که روی آن تمرینی نشــده بود. اما باور کنید 
حق تیم ملی فوتبال ساحلی ایران بود که راهی فینال این 

بازی ها شود. 
*قبل ازاین تورنمنت فکــر می کردی تیم ملی به 

جمع چهارتیم برود؟
ما با برنامه راهی این بازی ها شده  بودیم. ازاول به فکر این 
بودیم که جزء چهار تیم مرحله پایانی باشیم. خدا را شکر 

این اتفاق افتاد اما وقتی با آن وضعیت به تیم ملی فوتبال 
ســاحلی تاهیتی که یکــی از قدرت های بــزرگ جهان 
محسوب می شود باختیم خیلی ناراحت شدم چون واقعا 

ما می توانستیم با کمی دقت و تمرکز راهی فینال شویم.
*ابتدای این بازی ها قدری نگــران بودی.دلیل 

نگرانی ات چه بود؟

ما با شرایط بازی ها آشنا نبودیم. از طرفی اختالف ساعت 
بسیاری با باهاما داشــتیم. این جا هزاران کیلومتردورتر 
از ایران اســت. همین ها من را نگــران می کرد. از طرفی 
شــن هایی که به کار برده بودند خیلی ســفت بود. این 
مســئله در روزهای نخست ما را با مشــکل مواجه کرده 
بود. اما رفته رفته به شــن ها هم عادت کردیم. البته رنگ 
شن ها هم خیلی سفید بود و وقتی آفتاب در می آمد شن ها 
می درخشیدند و اجازه نمی دادند توپ را درست ببینیم. 

به خصوص برای من که دروازه بان هستم دید کمتربود.
* آن قدرخوب بودی که مســئوالن برگزاری این 

بازی ها دستکش طال را به دروازه بان تیم های برزیل 
و تاهیتی ندادند.

من دنبال عنوان شخصی نبودم. آمده بودم به تیم کمک 
کنم. امــا در بازی آخرهم خدا لطف کــرد و واکنش های 
خوبی روی حمالت ایتالیا داشــتم. تمام هدفم موفقیت 
تیم بود و این دستکش طالیی که بردم را تقدیم می کنم به 

همه مردم ایران، آن هایی که ما را از راه دور حمایت کردند. 
این دستکش را همه بچه ها به دست آوردند. البته ما عالوه 
بر سومی و دستکش طال یک عنوان با ارزش دیگرهم به 
دســت آوردیم و آن انتخاب احمدزاده به عنوان بهترین 

بازیکن جام جهانی بود. 
*این همه افتخار واقعا جای تحسین دارد.

همین طوراست. ما در شــرایطی به این عناوین رسیدیم 
که سطح مسابقات به گفته همه کارشناسان باالتراز همه 
دوره ها بود. اینجا هیچ تیمی نیامده بود که ببازد. همین 
ایتالیایی که در بازی رده بندی به مــا باخت، در مرحله 

گروهی ما را برده بود. اما این تیــم را خوب آنالیزکردیم 
و می دانستیم که باید در این بازی چه طور آن ها را زمین 
گیرکنیم. خدا را شکرمی کنم که تیم ملی فوتبال ساحلی 
ایران به جایی رســیده که ایتالیــای قدرتمند را راحت  
می برد. شــما اگر درباره فوتبال ســاحلی تحقیق کنید 
می بینید که چه تیم های قدری در ایــن بازی ها حضور 

می یابند و مدال و جام این بازی ها چه قدر ارزشمند است. 
ما کار بزرگی کردیم و امیدوارم که تیم ملی فوتبال ساحلی 
ایران حفظ شــود و طوری تدارک ببیند که در دوره های 

آینده بتواند مقام های بهتری به دست آورد.
* فکرمی کنی روزی به قهرمانی جهان برسید؟

آن روز دور نیســت که ما قهرمان جهان شویم. این تیم 
فقط کمی نیاز به توجه بیشتر دارد. ما استعدادهای فوق 
العاده ای در فوتبال ساحلی داریم. بازیکنانی که می توانند 
در سطح جهان بدرخشند. شــک نکنید فوتبال ساحلی 

ایران به زودی قهرمان جهان می شود.

منصوریان: برابر التعاون هیچ چیز قابل 
پیش بینی نیست

ورزش:  علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از دیدار با التعاون 
گفت: بازی سختی برابر التعاون خواهیم داشت. خود را صعود کرده 
نمی دانیم. در بازی رفت با نتیجه سه بر صفر پیروز شدیم اما هیچ چیز 
قابل پیش بینی نیست. امروز متوجه می شویم در صورت صعود برابر 

چه تیمی قرار می گیریم.

بازگشت طیبی و ماهینی به ترکیب 
استقالل خوزستان

ورزش: محمد طیبی و دانیال ماهینی، دو مدافع استقالل خوزستان 
به دلیل مصدومیت نتوانســتند در بازی قبلی این تیم مقابل صبا به 
میدان بروند.در چند روز اخیر شــرایط آن ها بــرای بازی با الجزیره 
امارات مبهم بود، ولی سرانجام آسیب دیدگی این دو مدافع برطرف 
شــد و آن ها می توانند در بازی با الجزیره تیم شان را همراهی کنند.

دیدار استقالل خوزستان - الجزیره امارات در چارچوب هفته ششم 
و پایانی از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 20 امشب در 

ورزشگاه غدیر اهواز برگزار خواهد شد.

جباری در آرزوی خداحافظی با پیراهن 
استقالل

ورزش سه: مجتبی جباری که سال های آخر فوتبال خود را پشت 
سر می گذارد، به احتمال فراوان در پایان فصل از االهلی جدا خواهد 
شد چه چیزی بهتر از این که بتواند بعد از یک سال حضور در استقالل 
برای همیشه از دنیای فوتبال خداحافظی کند تا همچنان محبوبیت 
خود را بین هواداران این تیم داشته باشد. با توجه به این که جباری 
برای استقالل احتماال شــرط مالی و بازی کردن ندارد، حضور او در 
این تیم چندان بعید به نظر نمی رسد و به نظر می رسد او می تواند با 
نظر مثبت منصوریان بعد از چهار سال دوری دوباره به تیم محبوبش 

برگردد و با پیراهن آبی از فوتبال خداحافظی کند.

رضا شکاری در یک قدمی روستوف
ورزش: ملی پوش ایرانی تیم ذوب آهن سرانجام توانست مسئوالن 
این باشگاه را برای حضور در تیم روســتوف روسیه راضی کند. رضا 
شکاری در این باره گفته است: »آقای آذری به من خیلی کمک کرد و 
از او ممنونم. همه چیز تقریبا حل شده و چهارشنبه بعد از بازی دوم با 
سنگال برای عقد قرارداد به روسیه می روم.«او درباره مبلغ رضایتنامه 
خود بیان کرد: »باشگاه روستوف 100 هزار دالر به ذوب آهن پرداخت 
خواهد کرد تا رضایتنامه ام صادر شود.«به نظر می رسد حضور شکاری 

در روستوف تقریبا قطعی شده است .

تراکتور منعی برای جذب مربی جدید 
ندارد

ورزش سه: تیم تراکتورســازی در صورت جدایی امیر قلعه نویی، 
منعی برای جذب مربی جدید نخواهد داشــت. آرش نجفی، معاون 
حقوقی تراکتورسازی در این خصوص گفت: »در نامه ای که فیفا به 
ما ارسال کرده، عبارت )new player( ذکر شده و باشگاه صرفا از 
جذب بازیکن جدید در پنجره نقل و انتقاالتی محروم اســت. بر این 
اساس مشکلی برای جذب مربی جدید وجود ندارد. البته طبق قانون 
جدید فدراسیون برای تیم های بدهکار فعال از جذب بازیکن و مربی 
خارجی محروم هستیم اما مربی داخلی مشکلی برای حضور ندارد.«

ستاره های ایرانی لیگ هلند همچنان 
گل می زنند

ورزش ســه: بازی های هفته سی و ســوم لیگ هلند با درخشش 
بازیکنان ایرانی همراه بود، درخششــی که هرچند بــرای الکمار و 
هیرنفین پیروزی به همراه نداشت اما باعث گلزنی شد.تیم آلکمار در 
دیدار ماقبل پایانی لیگ هلند در خانه تیم نایخمن به میدان رفت و 
در نهایت با نتیجه دو بر یک شکست را پذیرا شد، تنها گل آلکماری ها 
در این بازی توسط جهانبخش به ثمر رسید تیم هیرنفین نیز به مانند 
آلکمار در بازی این هفته لیگ هلند با نتیجه مشابه دو بر یک شکست 
خورد و تنها گل این تیم در دقیقه 5+90 به ثمر رسید تا رضا قوچان 
نژاد 19 گله شود و همچنان به عنوان یکی از بهترین گلزنان لیگ هلند 

در رده دوم جدول قرار داشته باشد.

منصوریان با عصبانیت به قطر رفت 
مهر: علیرضا منصوریان که از اشــتباه کارکنان باشــگاه استقالل و 
جاماندن در تهران به شــدت ناراحت بود با رفع مشکل پاسپورتش 
بامداد دوشــنبه  تهران را به مقصد دوحه ترک کــرد. بالتکلیفی و 
جاماندن از سفر منصوریان را بسیار عصبانی کرده بود. به دنبال این 
اتفاقات منصوریان در تماســی تلفنی با افتخاری دلخوری خود را به 
افتخاری انتقال داد. منصوریان که از این موضوع عصبانی بود با صدایی 
بلند با افتخاری صحبت کرده و از اشتباه کادر اداری باشگاه استقالل 
در مورد پاسپورتش به شــدت گالیه کرده است.سیدرضا افتخاری 
هم رسیدگی به این موضوع را به پس از بازگشت تیم از قطر موکول 

کرده است.

فتاحی: مالک سپیدرود مشخص نشود،  
اجازه حضور در لیگ را نمی دهیم

تسنیم: سعید فتاحی مســئول برگزاری رقابت های سازمان لیگ 
می گوید اگر وضعیت مالکیت باشگاه سپیدرود مشخص نشود، اجازه 
حضور به لیگ برتر را به آنان نمی دهند. او همچنین درباره ایرادات تیم 
پارس جنوبی برای حضور در لیگ برتر گفت: این باشگاه مهلت دارد تا 
بیستم تیرماه مشکالتشان را حل کنند، در غیر اینصورت بازی هایشان 

در بوشهر برگزار می شود.

سه بازیکن در لیست اولیه کرانچار 
ورزش: گفته می شود گادوین منشا، رامین رضائیان و عزت پورقاز 
سه بازیکنی هســتند که در حال حاضر مورد نظر سرمربی کروات 

سپاهان قرار گرفته اند .
سپاهان در طول فصل با مشــکالت زیادی در پست دفاع راست 
روبرو بود و از همین رو رامین رضاییان بازیکن سابق پرسپولیس و 
شرایط او را زیر نظر گرفته است؛ پیش تر و در زمان حضور عبداهلل 
ویسی نیز صحبت هایی در مورد اضافه شدن رضاییان به سپاهان 

شنیده می شد.

ضد حمله

توپ طال برای احمدزاده
ورزش: در پایان رقابت های جام جهانی فوتبال ساحلی نفرات برتر این جام نیز 

مشخص شدند که سه جایزه به ایران رسید.
در بخش انتخاب بهترین بازیکن جام، توپ طالی مسابقات به محمد احمدزاده، 
کاپیتان تیم ملی ایران رسید. او همچنین پس از گابریل گوری از ایتالیا و رودریگو 
از برزیل به عنوان سومین گلزن برتر جام انتخاب شد که در این بخش نیز به ترتیب 

به نفرات برتر کفش طال، نقره و برنز اهدا شد. 
پیمان حسینی، دروازه بان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران نیز باتوجه به عملکرد 
خوبی که داشــت توانســت به عنوان بهترین دروازه بان جــام انتخاب و جایزه 
دستکش طالیی را دریافت کند. جایزه بازی جوانمردانه این دوره از رقابت ها نیز 

به تیم ملی برزیل رسید.

سایت فیفا: ساحلی بازان ایران
 نام  خود را در کتاب رکوردها ثبت کردند

ورزش: به دنبال پیروزی ارزشمند تیم ملی فوتسال ایران برابر ایتالیا در دیدار 
رد ه بندی جام جهانی فوتبال ســاحلی 2017 باهاما، سایت فیفا در گزارشی 
به تمجید از عملکرد شاگردان محمد حسین میرشمسی پرداخته است.فیفا 
نوشته اســت: ایران با پیروزی 5 بر 3 برابر ایتالیا در بازی رده بندی و کسب 
عنوان ســومی، به رده باالترین تیم آســیایی در جام جهانی فوتبال ساحلی 
تبدیل شد و در اوج به حضورش در جام جهانی 2017 پایان داد. ملی پوشان 
ساحلی ایران با این عنوان توانستند نام ایران را در کتاب رکوردها ثبت کنند 

و تاریخ ساز شوند.
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    سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( به مناسبت شصت و  سومین 
سالگرد تأسیس این کنفدراسیون گزارشی با عنوان »هفت رویدادی که فوتبال آسیا را 

شکل داد« منتشر کرده که عنوان یکی از این رویدادها »ظهور ایران« است.
     پس از کسب عنوان سومی جهان توسط تیم ملی فوتبال ساحلی 
ایران سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به تمجید از ساحلی بازان ایران 
پرداخت و سومی جهان را بهترین نتیجه یک تیم آسیایی در طول تاریخ 

جام جهانی عنوان کرد.
     ســتار همدانی پیشکسوت باشگاه اســتقالل درباره مصاف آبی پوشان و 
التعاون عربستان در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا، گفت: تکلیف صعود در دست 
استقالل است. آنها 90 درصد راه را طی کرده اند ولی نباید حریف خود را دست 

کم بگیرند و باید از اعتبار استقالل و ایران دفاع کنند.
     مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش در پیامی موفقیت کسب شده 
توسط تیم ملی فوتبال ساحلی را تبریک گفت و از افتخار آفرینی ملی 

پوشان قدردانی کرد. 
     استقالل در حالی به دوحه قطر رفت که در لیست نفرات این باشگاه 45 نفر 
دیده می شوند! وجود اینهمه همراه در این سفر توجیه خاصی ندارد آن هم در 
حالی که طبق قانون کنفدراسیون فوتبال آسیا تنها 2۸ نفر به صورت رسمی باید 

در لیست سفر ها باشند تا میزبان همه هزینه ها را پرداخت کند.
     تیم ملی هندبال ســاحلی ایران در نخســتین دیدار خود در 

رقابت های قهرمانی آسیا مقابل افغانستان پیروز شد.

    محسن کریمی، رابسون جانواریو، فرشید اسماعیلی و علی سیار 4 بازیکنی 
هستند که با شروع فصل جدید به سهمیه بزرگسال استقالل اضافه می شوند و 
با حضور آنها استقالل دیگر جای خالی برای سهمیه بازیکن بزرگسال نخواهد 

داشت و 1۸ بازیکن این تیم به این شکل پر می شود.
     علی پروین و فرشاد پیوس از حسن روشن پیشکسوت استقالل 

عیادت کردند.
     سیامک نعمتی می گوید: ازپرسپولیس پیشنهاد دارم اما به دنبال ذخیره 

بودن نیستم. 
     علیرضا منصوریان ســرمربی تیم فوتبال استقالل در سفرش به 

دوحه با اعضای تیم ملی کشتی فرنگی همسفر شد.
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ورزش: مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
در منطقه غرب قاره، امروز به پایان می رسد. در این روز 
استقالل و استقالل خوزستان ایران در حالی ششمین 
دیدارشــان در این مرحله را برگــزار می کنند که بخت 

زیادی برای صعود به مرحله حذفی دارند.
* التعاون عربستان - استقالل ساعت۲۰:۲۰

تیم فوتبال استقالل ایران که در پایان لیگ برتر توانست 
در رده دوم جای بگیرد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، فصل 
بعد به صورت مســتقیم در لیگ قهرمانان آسیا حاضر 
خواهد بود، در فصل جاری این رقابت ها عملکرد خوبی 
داشت و اکنون می تواند با کسب برتری یا حتی تساوی 
برابر التعاون عربســتان به مرحله حذفی لیگ قهرمانان 

آسیا راه یابد. این در حالی اســت که حریف عربستانی 
آبی ها در رقابت های داخلی این کشــور موفق نبوده و 
به لیگ دسته پایین تر ســقوط کرده است. در این بین 
استقالل بعد از صعود از گروه خود باید با تیم های صعود 
کننده گروه C بازی کند، گروهی که تیم های ذوب آهن، 
العین، پاختاکور و االهلی عربستان در آن حضور دارند. 
اســتقالل در صورتی که در گروه خود صدرنشین شود 
به احتمال فراوان باید با االهلی عربســتان بازی کند و 
با این شرایط به نظر می رســد آبی ها در بازی با التعاون 
برای پیروزی به میدان نمی روند تــا بتوانند در مرحله 
بعدی حریف العین امارات بشــوند، تیمــی که یکی از 
قدرتمندترین تیم های حال حاضر آسیا است. در حال 

حاضر العین تا قبل از هفته پایانی لیگ قهرمانان آسیا با 
9 امتیاز صدرنشین است و با توجه به بازی این تیم برابر 
بنیادکار، احتماال این تیم اماراتی صدرنشــین گروهش 
می شود و منصوریان در صورتی که نخواهد برابر نماینده 
عربستان بازی کند، باید کاری کند تا استقالل به عنوان 

تیم دوم از گروهش صعود کند.
* استقالل خوزستان - الجزیره امارات ساعت ۲۰

استقالل خوزستان ایران اکنون بخت زیادی برای صعود 
به مرحله حذفی رقابت ها دارد. استقالل خوزستان ایران 
در ششمین دیدارش در مرحله گروهی در خانه به مصاف 
الجزیره امارات، ضعیف ترین تیم گروه می رود و با کسب 

یک تساوی هم به مرحله بعدی صعود خواهد کرد.

آی اسپورت : لیگ هفدهم   شاهد حضور دو تیمی است 
که طی دو سال توانســتند به لیگ آزادگان و پس از آن 
به لیگ برتر صعود کنند. ســپیدرود و پارس جنوبی در 
فصل 95-94 لیگ دو به ترتیب به عنوان قهرمانی و نایب 
قهرمانی رســیدند و به لیگ آزادگان صعود کردند. این 
دو تیم در فصلی که گذشت هم توانستند به یک سطح 
باالتر صعود کنند با این تفاوت که این بار پارس جنوبی به 

قهرمانی و سپیدرود به نایب قهرمانی رسید.
همه این رخدادها نشــان دهنده کیفیت باالی فنی این 
دو تیم اســت اما چیزی که از آن نمی توان چشم پوشی 
کرد کمبودهای سخت افزاری این دو باشگاه است. جالب 
اینجاست که اگر این دو باشگاه را در کنار هم قرار دهیم، 

نقاط ضعف شان را پوشش می دهند.
پارس جنوبی، باشگاهی با پشتوانه مالی و با ثبات است 

اما مشکل آن ها از جای دیگر نشئت می گیرد. حریفان 
آن ها در لیگ هفدهم این امکان را ندارند که مستقیما به 
شهرستان جم بیایند، چون فرودگاهی در این شهرستان 
وجود ندارد. حتی اگر فرودگاهی هم در این شهرستان 
وجود داشت، امکان اسکان برای حریفان این تیم وجود 
ندارد،  چون حتی هتلی هم در این شهرستان نیست که 

بخواهد پذیرای تیم های حریف باشد.
تیم های حریف ناچارند ابتدا به عسلویه بروند و پس از آن 
با طی مسافت 70 کیلومتری کوهستانی با اتوبوس به جم 
برسند؛ مسیری که به خودی خود خطرات زیادی دارد. 
نکته جالب اینجاست که در شهرستان جم تنها یک پمپ 
بنزین تعبیه شده که معموال بخاطر مشکالت فنی تعطیل 
است. این یعنی ممکن است تیمی که با اتوبوس به جم 

می رود، هنگام بازگشت در راه بماند!

همه این ها به کنار، ورزشــگاه خانگی پارس جنوبی با 
مشکالت زیادی روبرو است. چمن، نور، رختکن تیم ها 
و داوران، جایگاه VIP و خبرنگاران و ســالن کنفرانس 

عیوب این ورزشگاه است. 
سپیدرود رشــت هم شــرایطی بهتر از پارس جنوبی 
ندارد. آن ها از ابتدای فصلی که تمام شــد درگیر تعیین 
مالک جدید برای باشگاه شان هستند؛ امری که تاکنون 
تحقق نیافته است. شاگردان علی نظرمحمدی در سالی 
که گذشــت با کمک های مالی که از این سو و آن سو به 
تیم شان تزریق می شد توانستند مســابقات را به پایان 
برسانند. همچنین سپیدرود از داشــتن ورزشگاهی با 
چمن طبیعی محروم اســت و چمــن مصنوعی که در 
ورزشگاه عضدی استفاده می شود کیفیت آنچنانی برای 

انجام بازی لیگ برتری ندارد.

هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا
تردید استقالل؛ صدرنشینی در گروه یا دومی؟

»سپیدرود« و »پارس جنوبی« به لیگ دسته اول باز می گردند؟

میهمانان جدید لیگ برتر؛ بدون امکانات پذیرایی!    

ورزشـــی

 

سومی که اندازه قهرمانی با ارزش است
ساحل آفتابی تیم ملی

محمدحسن پنجه بند: پس از همه گیر شدن فوتبال ساحلی و سرمایه گذاری 
زیادی که در  کشــورهای مختلف انجام شد، فدراســیون فوتبال ایران مانند 
کشورهای صاحب فوتبال لیگی منظم در قســمت   آقایان و بانوان و لیگ های 

پایه برگزار کرد.
تیم فوتبال ساحلی ایران پس از چند دوره شرکت در جام جهانی و نرسیدن به 
یکی از سکو های این تورنمنت مهم، در این دوره عزم خود را بر آن داشت تا یکی 

از سکو ها را تصاحب کند.
ایران در گروهی ســخت قرار گرفت  و با 2 پیروزی و یک شکســت که حتی 

می توانست اول گروه شود به عنوان تیم دوم  به مرحله بعد صعود کرد.
سوئیس حریف ایران در این مرحله بود که در واقع حریف ایران نشد و تیم خوب 
و یک دست ایران با مربیگری  خوب میر شمسی به جمع 4 تیم برتر دنیا راه یافت 
و حریف تاهیتی شــد. این تیم در رنکینگ فیفا از ما پایینتر است ولی  سرمایه 
گذاری فراوانی در این رشته کرده و با تیمی بسیار قوی پا به این رقابت ها گذاشته 

بودند و تنها با شکست6 بر صفر  مقابل برزیل بر پله دوم ایستاد.
مقابل تاهیتی   اگر بازیکنان تیم ملی در زمانی که نتیجه بازی یک بر یک بود کمی 
دقت و هوشیاری چاشنی کارشان می کردند در زمانهای قانونی از سد این رقیب 
فیزیکی  که فوتبال ساحلی را با حوصله و برنامه بازی می کرد می گذشتند. کار 
با نتیجه مساوی یک بر یک  به ضربات پنالتی کشید که دروازه بانان دو تیم هنر و 
قدرتشان را به رخ هم دیگر کشاندند. در این ضربات بچه های تیم فوتبال ساحلی 
ایران در زمانی که پیمان حسینی با درخشش خود ضربات بازیکنان تاهیتی را 
یکی پس از دیگری می گرفت ، به راحتی ضربات خود از دست می دادند تا این تیم 

در عین شایستگی نتیجه را 2 بر 3 واگذار کند و به فینال نرسد.
در دیدار رده بندی  تیم ایران  حریف ایتالیایی شد که در دور گروهی به آن باخته 
بود. در این دیدار تیم خوب و شایسته ایران با یک بازی منطقی و خوب از سد این 

حریف گذشت و به اولین عنوان خودش در جام جهانی رسید.
به گواه همگان اگر بازیکان خوب تیم فوتبال ساحلی ایران که از دل لیگ به این 
مسابقات رفتند  مورد حمایت قرار گیرند و به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری 
و علم روز این رشته مجهز شــوند  در جام جهانی بعد  سکوی قهرمانی  را از آن 
خود  خواهند کرد. در همین دوره  هم احمدزاده و حسینی کیفیتی بسیار باالتر 

از ستاره های جام جهانی داشتند و تحسین همگان را بر انگیختند.

یادداشت



التهاب در تيم ملى

كاظمى،قربانى سونامى تكواندو  مى شود؟
 تكواندو  ورزش   مرحله نهايى تمرينات آماده سازى 
تيم  ملى تكواندو مردان،   اعزامى به مسابقات قهرمانى جهان 
در حالى آغاز شده اســت كه اين روزها خبرهاى خوشى از 

داخل اردوى تيم ملى شنيده نمى شود.
تيم ملى مــردان تكواندوى ايران كه طى هفته گذشــته با 
تركيب 18 تكواندوكار در مسابقات جام رياست فدراسيون 
جهانى تكواندو در شياپ چانگ يونان حضور پيدا كرده بود؛ 
سرانجام با كسب 4 مدال طال و يك برنز به كار خود پايان داد.
مهدى بى باك قهرمان سابق تيم ملى و سرمربى فعلى تيم 
ملى اعزامى به قهرمانى جهان؛ طبق ادعاى بهنام اســبقى 
قهرمان سابق جهان اسامى برخى از ملى پوشان خط خورده 
از ادامه حضور در اردوها را در همان فرودگاه امام خمينى(ره)
اعالم كرده اســت و بهنام اســبقى طى چند روز گذشته با 
گفت وگو با رسانه هاى مختلف به اين موضوع انتقاد شديدى 
داشت، اما طبق تصميمات كادرفنى او به دليل عدم كسب 

نتيجه از ادامه حضور در اردوها خط خورده است. 
اما از سوى ديگر، احمد كاظمى ديگر ملى پوش كشورمان 
كه از ابتدا شرط حضور او در اردوهاى تيم ملى كسب مدال 
طال در مسابقات جام فجر بود، پس از كسب مدال طال در آن 
رقابت ها به جمع اردونشينان اضافه شد و در وزن دوم نيز در 
تورنمنت يونان خوش درخشيد و مدال طال را از آن خود كرد، 
اما گويا اين ملى پوش نيز پس از اثبات توانايى ها خود قربانى 
فرزان عاشورزاده شده و از اردوى تيم ملى خط خورده است.

 سناريوى خط خوردن اين پسرطاليى( محمد كاظمى) به 
اين شكل كليد خورده اســت كه سرمربى تيم ملى تصميم 
گرفته فرزان عاشورزاده يا همان سونامى ناكام المپيك ريو 
تغيير وزن دهد. در واقع او از وزن سوم به وزن دوم برود و به 
همين دليل كاظمى نماينده وزن دوم در رويداد هاى اخير 
الجرم از ادامه حضور در ادامه اردوها خط خورده است! اين 
در حالى اســت كه فرزان عاشــورزاده حداقل بين 8 تا 10 
كيلوگرم بايد وزن كم كند تا به وزن ايده آل، وزن دوم برسد!

از ســوى ديگر محمد كاظمى هم كــه در وزن دوم طالى 
مسابقات يونان را كسب كرده و بدون ديدارهاى انتخابى از 
تركيب تيم ملى خط خورده، از تصميم كادر فنى دلخور است 

و چند روزى را مرخصى گرفته است. 
 به نظر مى رسد مشخص نبودن اســتراتژى كادر فنى براى 
انتخاب نفرات اصلى اعزامى به رقابت هاى جهانى مشكالت 

اينچنينى را در پى داشته است. 
* كاظمى :تابع تصميم كادرفنى هستم

  عضو تيم ملى تكواندو گفت: با وجود كســب مدال طال در 
رقابت هاى يونان، كادر فنى تصميم گرفت عاشــورزاده به 
مسابقات جهانى اعزام شود و من نيز با اين موضوع مشكلى 

ندارم.
محمد كاظمى با بيان مطلب فوق افزود: قبل از اعزام به يونان 
كادر فنى تيم ملى اعالم كرده بود كه هر تكواندوكارى كه در 
اين رقابت ها مدال طال كسب كند به مسابقات جهانى اعزام 

خواهد شد. من نيز در وزن 58- كيلوگرم با شكست همه رقبا 
به اين مهم دست پيدا كردم.

وى ادامه داد: قرار بود هر تكواندوكارى كه در اردو هست، در 
همان وزنى كه قرار است در رقابت هاى جهانى شركت كند، 
در يونان مبارزه كند، ولى با نظر كادر فنى اين موضوع بعد از 

مسابقات تغيير كرد. 
كاظمى ادامه داد: طبــق نظر مربيان تيــم ملى در وزن 
58- كيلوگرم مسابقه انتخابى برگزار نمى شود. قرار است 
فرزان عاشورزاده كه هم تجربه و هم ســابقه بيشترى از 
من دارد بــه رقابت هاى قهرمانى جهان اعزام شــود. من 
نيز به مربيان اعالم كرده ام، تابع تصميم آن ها هســتم و 

مشكلى نيست.

* درست يا اشتباه؟
بيژن مقانلو گفت: به نظــرم بايد زمان داد تــا نتيجه اين 
تغييرات را ببينيم. من اصال به درســت يا اشتباه بودن اين 
تصميم كارى ندارم. اميدوارم همــه اين تصميمات به نفع 
تكواندو باشد. به نظرم هر كسى در راستاى بهترين ها عمل 
مى كند پس تصميم فدراسيون هم براى انتخاب در راستاى 
همين موضوع اســت بنابرايــن زمان همه چيــز را معلوم 
مى كند و در حال حاضر نبايد زياد به اين مسائل پرداخت. 
بيست و ســومين دوره رقابتهاى جهانى تيرماه سالجارى 
در كره جنوبى برگزار خواهد شــد و در صــورت تداوم اين 
مشــكالت، تيم ملى كه بايد از عنوان قهرمانى خود دفاع 

كند، با مشكل جدى روبرو خواهد شد. 

توضيحات داورزنى
 از دور جديد ليگ جهانى

 ورزش: سرپرست فدراســيون واليبال گفت: از ســال 2018 دور 
مقدماتى ليگ جهانى واليبال به صورت دوره اى برگزار مى شود.

دكتر محمدرضا داورزنى عضو هيئت رئيسه فدراسيون جهانى واليبال 
به برگزارى سطح يك ليگ جهانى از سال 2018 با حضور 16 تيم اشاره 
كرد و گفت: 12 كشور از جمله تيم ملى واليبال ايران ضمانت هفت ساله و 
تا سال 2024 براى حضور در ليگ جهانى خواهند داشت و چهار سهميه 
ديگر از سوى فدراسيون جهانى واليبال هر ساله مشخص خواهد شد. وى 
گفت: از سال آينده اين رقابت ها در شش هفته پيگيرى مى شود كه دور 
مقدماتى آن در پنج هفته و به صورت دوره اى برگزار خواهد شد. يك هفته 
نيز مرحله نهايى به صورت متمركز برگزار مى شود.  توجه به تماشاگران 
از مهمترين شرايط ميزبانى ها از سال 2018 ليگ جهانى خواهد بود به 
گونه اى كه حداكثر ظرفيت سالن ها بايد به تماشاگران اختصاص يابد. وى 
تصريح كرد: بر اين اساس فاصله ال اى دى هاى كنار زمين با تماشاگران 
به كمترين حد ممكن كاهش مى يابد و در سالن هايى كه اين فاصله زياد 

است، بايد جايگاه هاى تماشاگران ايجاد شود.

 با اتمام ليگ دسته دوم آلمان؛
نايب قهرمانى ستاره واليبال در ليگ 2 

آلمان
ورزش: ليگ دسته دوم واليبال آلمان به پايان رسيد و ايران يك نماينده 
در آن داشت كه او توانست همراه TSV GIESSEN  به نايب قهرمانى 
بوندسليگاى 2 واليبال برسد. كيارش ملكى كه مدت هاست برخالف 
ديگر بازيكنان واليبال، خارج از ايران توپ مى زند همراه تيم خود از 26 

بازى 22 برد و 64 امتياز كسب كرد و به مقام دوم رسيد.

قرعه كشى مسابقات انتخابى جام جهانى بسكتبال
ايران با قطر، قزاقستان، عراق همگروه شد

تسنيم:  مراسم قرعه كشى مسابقات انتخابى جام جهانى بسكتبال 
2019 چين در برج كانتون شهر گوانگژو انجام شد كه طبق آن تيم 
ملى ايران با تيم هاى قطر، قزاقستان، عراق هم گروه شد. قرعه كشى 
مسابقات انتخابى جام جهانى 2019 در گروه آسيا به شرح زير است:

گروه اول: نيوزيلند، چين،  كره جنوبى، هنگ كنگ
گروه دوم: استراليا، فيليپين، ژاپن، چين تايپه

گروه سوم: اردن، لبنان، هند، سوريه
گروه چهارم: ايران، قطر، قزاقستان، عراق

پرچمدار ايران در المپيك  ممنوع 
الخروج شد!

ايسنا: زهرا نعمتى پرچمدار بازى هاى المپيــك 2016 ريو و قهرمان 
پارالمپيك 2016 ريو در رشته تير و كمان از سوى همسرش ممنوع الخروج 
شد.رهام شهابى پور، همسر زهرا نعمتى در اين مورد گفت: بعد از بازى هاى 
پارالمپيك ريو زهرا نعمتى بنا به داليلى منزل را ترك كرده و تا اين لحظه 
با وجود اين كه چندين بار خواستار بازگشت او به منزل بودم از زندگى با 
من امتناع كرده و حتى درخواســت طالق داده است. او گفت: به عنوان 
همسرش در جهت مخالفت با درخواست طالق او، از فدراسيون جانبازان 
و معلولين و فدراسيون تير و كمان درخواست كردم كه او را به اردوهاى 
تيم ملى دعوت نكنند و حتى او را ممنوع الخروج كرده ام تا نتواند در هيچ 
تورنمنت برون مرزى شركت كند. اگرچه نمى دانم با چه مجوزى توانست 

به عنوان نماينده سازمان ملل كشور را ترك كند و عازم سوئيس شود.

خبر

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 02/19ليگ قهرمانان اروپا
 يوونتوس - موناكو

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

چهارشنبه 02/20   ليگ قهرمانان اروپا
 اتلتيكومادريد - رئال مادريد

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه
پنجشنبه 02/21 جام حذفى كشور

 نفت تهران - تراكتورسازى
 ساعت: 20:30 زنده از شبكه سه

پنجشنبه 02/21 ليگ اروپا
 منچستريونايتد - سلتاويگو

 ساعت: 23:35 زنده از شبكه ورزش

انگليس / ليگ برتر
 ليورپول 0 .................................................................. 0 ســاوتهمپتون
 آرسنال 2 .................................................................. 0 منچستريونايتد

اسپانيا / الليگا
 آالوس 1 .................................................................. 0 بيلبائــو
 والنســيا 4 .................................................................. 1 اوساســونا
 ديپورتيوو الكرونيا 1 ........................................................... 2  اسپانيول
 مــاالگا 3 .................................................................. 0 ســلتاويگو

ايتاليا / سرى آ
 اودينــزه 1 ..................................................................  1 آتالنتــا
 امپولــى 3 .................................................................. 1 بلونيــا
 پســكارا 0 .................................................................. 1 كروتونــه
 ساســولو 2 .................................................................. 2 فيورنتينــا
 كيــه وو 1 .................................................................. 1 پالرمــو
  التزيــو 7 .................................................................. 3 ســامپدوريا
 جنــوا 1 .................................................................. 0 اينترميــالن
 آث ميــالن 1  ..................................................................  4 آاس رم

آلمان / بوندسليگا
 هامبــورگ 0 .................................................................. 0 ماينتــس
 فرايبــورگ 2 .................................................................. 0 شــالكه
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مورينيو: براى اولين بار 
طرفداران آرسنال را 

خندان ديدم
اسكاى اســپورتس: ســرمربى 
منچســتريونايتد كــه با شكســت 
تيمش مقابل آرسنال در اين هفته از 

رقابت هاى ليگ برتر، شاهد اولين شكســت دوران مربيگريش در 13مصاف 
مقابل آرسن ونگر بود، از خرســندى خود براى هواداران آرسنال گفت. ژوزه 
مورينيو مى گويد: ايــن اولين بارى بود كه پس از پايان بازى مقابل آرســنال، 
هواداران آن ها را خندان مى ديدم. هربار كه به استاديوم هايبورى يا امارات رفته 
بودم بعد از بازى هميشه در حال اشك ريختن بودند اما آن ها لياقت لذت بردن 
از اين پيروزى را دارند چون باشگاه فوق العاده و طرفداران فوق العاده  اى هستند.

جايزه اى ديگر براى 
انگولو كانته

گاردين: ستاره بى ســر و صداى چلسى 
كه چند روز پيش جايــزه بهترين بازيكن 
فصل ليگ برتر انگليس را به انتخاب ديگر 

بازيكنان اين ليگ به دست آورده بود، با كسب 
جايزه بهترين بازيكن فصل از نگاه ورزشى نويسان انگليسى (FWA) كه در هفتادمين 
سالگرد آن قديمى ترين جايزه فردى فوتبال محسوب مى شود، افتخار شخصى ديگرى 
براى خود رقم زد. انگولو كانته هافبك دفاعى فرانسوى چلسى اين فصل يكى از اصلى ترين 
عوامل موفقيت شيرهاى لندن در ليگ برتر انگليس محسوب شده و تيمش فاصله زيادى 
با كسب عنوان قهرمانى ليگ ندارد. بعد از كانته، دله الى هافبك تاتنهام و ادن آزار ستاره 

بلژيكى چلسى در رتبه هاى دوم و سوم ورزشى نويسان قرار گرفتند.

اوج رقابت براى كفش 
طالى اروپا 

ورزش: در حالى كه فصل گذشته لوئيز سوآرز 
ستاره بارسلونا با زدن 40گل موفق به كسب 
جايزه كفش طالى فوتبال اروپا شــده بود، 
اين فصل نيز رقابت براى كسب با ارزش ترين 

جايزه براى مهاجمين ادامه دارد. اكنون ليونل مسى آرژانتينى ستاره بارسلونا با زدن 35گل و 
كسب 70امتياز در رتبه اول قرار دارد، «بس ُدست» مهاجم اسپورتينگ ليسبون با زدن 31گل 
و 62امتياز دوم است و پير امريك اوباميانگ از دورتموند و رابرت لواندوفسكى از بايرن مونيخ با 
28گل زده و 58امتياز نيز به صورت مشترك سوم هستند. نكته جالب درباره رده بندى فعلى 
بازيكنان براى كسب توپ طال، قرارگيرى كريستيانو رونالدو برنده توپ طالى سال گذشته 

است كه با 20گل در رتبه شانزدهم قرار دارد.

بازى برگشت نيمه نهايى ليگ قهرمانان

همه چيز به ضرر «موناكو» 
دانيال صدقى: موناكو كــه در بازى رفت نيمــه نهايى ليگ 
قهرمانان در خانه با دو گل مغلوب يوونتوس شده، دربازى برگشت 
دو تيم در «يوونتوس استاديوم» به يك معجزه نياز خواهد داشت 
تا حضور در فينال كارديف در روز 3 ژوئن را تجربه كند. گل زدن 
به تيم ماســيميليانو آلگرى در رقابت هاى چمپيونزليگ براى 
بارســلونا هم غيرممكن بود و حاال يك نبرد ديگر مقابل بوفون 
و خط دفاعى نفوذ ناپذير يووه پيش روى شاگردان ژارديم قرار 
دارد. نكته ديگر اينكه آمار و ارقام هم به حذف احتمالى موناكو از 
گردونه رقابتها حكم مى دهند. در تاريخ رقابت هاى ليگ قهرمانان 
تنها دو تيم توانســته اند بعد از شكســت خانگى در بازى رفت 
نيمه نهايى به فينال راه پيدا كنند؛ آژاكس در برابر پاناتينايكوس 
در فينال سال 1996 و اينتر مقابل بايرن مونيخ در سال 2011. 
ضمن اينكه هردوى اين تيمها مجبور بودند شكست با اختالف 
يك گل را در بازى برگشــت جبران كننــد. موناكو كه درعين 
حال آخرين تيم فرانسوى بوده كه توانسته به فينال رقابت هاى 
چمپيونزليگ راه يابد ( سال 2004 و شكست برابر پورتوى ژوزه 
مورينيو) براى رســيدن به اين هدف بايد به ركورد چهارساله 
شكست ناپذيرى يوونتوس در بازى هاى خانگى اش در اروپا و 6 
كلين شيت پياپى اين تيم در مسابقات چمپيونزليگ اين فصل 

پايان دهد. موناكو هرگز در 7 مسابقه اى كه در ايتاليا انجام داده 
نتوانسته نمايندگان اين كشور را مغلوب كند و ركوردهاى يووه 
هم مقابل تيم هاى فرانسوى هيچ شانس بهترى در اختيار آن ها 
قرار نمى دهد. تيم هاى ايتاليايى در تمامى 11 مســابقه حذفى 
قبلى خود برابر نماينــدگان ليگ 1 ( از جملــه دو بازى مقابل 

موناكو) ســربلند بوده اند. هر دو تيم با صدرنشينى در ليگ هاى 
داخلى در آستانه فتح جام قهرمانى اين فصل قرار دارند و يووه به 
فينال جام حذفى ايتاليا هم صعود كرده و آلگرى براى يك هت 
تريك تاريخى دراين فصل بى تابى مى كند. لئوناردو ژارديم كه 
تيمش اين هفته مقابل نانسى با سه گل در ليگ پيروز بوده، در 

مورد بازى امشب گفته كه يك گل زودهنگام مى تواند سرنوشت 
ديگرى براى بازى برگشت نيمه نهايى رقم زند. « بايد اعتماد به 
نفس خود را حفظ كنيم و بازى هميشگى را ارائه دهيم و نمايش 
خوبى از دقيقه نخست داشته باشيم. شايد بتوان دراين شرايط 

همه چيز را تغيير داد.»
 آمار خوب گلزنى موناكو در ايــن فصل بزرگ ترين اميد ژارديم 
براى عبور از اين مرحله و كســب يك پيروزى غيرممكن مقابل 
يوونتوس به شمار مى رود. سفيد و سرخپوشان در55 بازى اين 
فصل در كليه رقابت ها 139 گل به ثمررسانده اند و جالب اينكه 
بازى هاى موناكو در ليگ اتحاديه فرانســه در اين آمار گنجانده 

نشده اند.
ركورد 33 بازى بدون باخــت يوونتوس در بازى هاى خانگى در 
ليگ اين هفته با قبول تساوى 1-1 برابر تورينو در دربى به پايان 
رسيد.  آلگرى در مورد بازى برگشــت نيمه نهايى مقابل موناكو 
گفت:« مصدوميت ديباال كه گرفتگى عضله بوده در اين مقطع از 
فصل طبيعى است. بهرحال ما نبايد به هيچ نتيجه ديگرى غير از 
پيروزى فكر كنيم. موناكو تيمى سرشار از بازيكنان مستعد بوده 
و نبايد صعودمان به فينال را قطعى تصور كنيم. بايد هرطور شده 

دربازى امشب برنده باشيم»

بازگشت نايب قهرمان 
جهان به اردوى تيم ملى كشتى

 ورزش: آزادكار عنوان دار وزن 65 كيلوگرم كشــورمان 
پس از رهايى از بنــد مصدوميت به اردوى تيم ملى كشــتى 

بازگشت.
 سيد احمد محمدى نايب قهرمان رقابتهاى جهانى 2014 ازبكستان كه به 
دليل مصدوميت و جراحى زانو مدتى دور از ميادين بود، دوباره به تمرينات 

اردوى تيم ملى كشتى آزاد بازگشت.
 اين آزادكار مازندرانى پس از رقابت هاى انتخابى سال گذشته از ناحيه 
رباط پا دچار مصدوميت شد و در نهايت زانوى مصدومش را به تيغ 

جراحان ســپرد. محمدى به همين دليل مدتها به درمان و 
طى دوران نقاهت پرداخت كه خوشبختانه به تازگى 

به جمع اردونشينان تيم ملى كشتى آزاد 
ملحق شده است.

حبس 
براى نماينده فدراسيون 

تيراندازى با كمان 
فارس:  دادگاه كيفرى تهران نماينده فدراسيون تيراندازى با كمان را به 

خاطر جعل امضا به يك سال حبس محكوم كرد.   كريم صفايى رئيس سابق 
فدراسيون تيراندازى با كمان در زمان محمد عباسى وزير ورزش سابق از سمت 

خود بركنار شد.  در جريان اين اتفاقات دو نماينده از فدراسيون كه در حال حاضر 
نيز يكى از آن ها با تيم هاى ملى همكارى مى كند با جعل امضا با ارســال نامه اى به 
فدراسيون جهانى اعالم كردند صفايى از سمت خود استعفا كرده است. به دنبال اين 
اتفاقات با شكايت كريم صفايى دادگاه حكم خود را به سود صفايى صادر كرد، اما 

با واخواهى نماينده فدراسيون پرونده دوباره مورد بررسى قرار گرفت كه حكم 
جديد صادر شد.  براساس رأى دادگاه كيفرى 2 تهران ويژه رسيدگى به 

جرائم كاركنان دولت، آقاى (الف.ن) به اتهام مشاركت در جعل به 
تحمل يكسال حبس از حيث جعل و و پرداخت يك ميليون 

ريال جزاى نقدى به اســتناد مــواد 6 و 7 جرائم 
رايانه اى گرديده است.

اتفاق 
عجيب در تيم ليگ 

برترى هندبال!
ايسنا: هندباليســت تيم مس كرمان مى گويــد: در اواسط فصل با ما 

قرارداد داخلى بســتند و اعالم كردند اگر آن را امضــا نكنيم، خبرى از پول 
نيست. ســجاد ندرى گفت: يكى از كوتاه ترين ليگ هاى برتر هندبال را شاهد 

بوديم و چون چند تيم مطرح انصراف  داده بودند، مبلغ قراردادها خيلى كم شده 
بود و افت زيادى داشت.  وى ادامه داد: بيشتر تيم ها مشكالت زيادى داشتند و همين 
باعث شــده بود كه بازيكنان انگيزه كافى نداشته باشند و خيلى ها دوست داشتند 
ليگ سريع تر تمام شود. مسئوالن باشگاه بعد از هشت بازى براى ما قرارداد داخلى 

آوردند و اجبار كردند يا آن را امضا كنيم يا از پول خبرى نيست. خيلى مطالب 
نامربوط و خنده دارى در آن قيد شده بود و من آخرين بازيكنى بودم كه آن 

قرارداد را امضا كردم و اتفاق عجيبى در وسط فصل بود. اگر اول فصل 
قرارداد داخلى را ارائه مى دادند، امكان نداشــت با تيم مس 

قرارداد ببندم اما در اواسط فصل چاره اى نداشتيم 
و مجبور بوديم آن را امضا كنيم.
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وحيد طالب لو در استورى اينستاگرام خود به كسب 
رتبه سومى تيم ملى فوتبال ساحلى ايران در مسابقات 
جهانى واكنش نشــان داده و مى گويد اين كمترين 

پاداش براى ملى پوشان باغيرت بوده است.

روملو لوكاكو ستاره بلژيكى اورتون در ميان شايعات 
مختلف مبنى بر عدم تمديد قرارداد و خروجش از اين 
باشگاه، در توئيتر خود به انتقاد از رسانه ها پرداخت و 
تاكيد كرد تا زمانى كه خودش رســما چيزى را اعالم 

نكرده، كارى به او نداشته باشند.

مرتضى پورعلى گنجى مدافع ملى پوش كشورمان در 
اينستاگرام خود به حمايت از رامين رضاييان و شرايط 
نه چندان با ثبات اين روزهاى او پرداخته اســت. او 
تاكيد كرده رضاييان مى تواند با اراده خودش و كمك 

خدا بهترين تصميم را براى آينده  بگيرد.

مارك بارترا مدافع اسپانيايى بروسيا دورتموند كه در 
سانحه حمله تروريستى چند وقت قبل به اتوبوس اين 
باشگاه مصدوم شده بود، با انتشار ويديويى از خود در 
حال تمرينات طاقت فرسا در ساحل، از تالشش براى 

بازگش ت سريعتر به ميادين خبر داد.



 زندگى/ مريم سادات كاظمى 
 مسئله كاهش حرارت ساختمان ها، 
نيروگاه ها و ديگر بخش هاى صنعتى 
همواره يكى از چالش هاى مهم دولت ها محسوب 
مى شود؛ چرا كه مســتلزم استفاده از تجهيزات 
مختلف و صرف هزينه و انرژى قابل توجهى است. 
اين مســئله بخصوص در فصل هاى گرم تشديد 
مى شــود؛ چرا كه حرارت توليد شــده از صنايع 
عالوه بر افزايش گرماى جو، بازدهى دستگاه هاى 
تهويه مطبوع را نيز كم كرده و از عمر مفيد آن ها 
مى كاهــد. از طرفى خنك كردن ســاختمان ها 
نيز امرى اجتناب ناپذير اســت كه تا به امروز از 
سيستم هاى خنك كننده و تهويه براى اين كار 
استفاده شده اســت. در ساليان اخير استفاده از 
عايق هاى حرارتى نيز بســيار مورد استقبال قرار 
گرفت، اما نوآورى جديد در حوزه فناورى اين بار 
توانسته بدون صرف انرژى و هزينه باال، تأثيرى 
فوق العــاده در كاهش حرارت مواد و ســطوح 

مختلف داشته باشد. 

  ورقه هاى نازك خنك كننده
پژوهشــگران دانشــگاه كلورادو آمريكا بتازگى 
توانســتند ورقه هايى بســيار كاربردى طراحى 
كنند كه ضخامت آن به زحمت به 50 ميكرومتر 
مى رســد؛ ايــن ورقه ها تنها كمــى ضخيم تر از 

ورقه هاى آلومينيومى هســتند و ظاهرى شبيه 
به ورقه هاى نايلونى دارند. اين تركيب، خاصيتى 
منحصر به فرد دارد كه مشابه آن در طبيعت يافت 
نمى شــود. با اين حال مى توانــد مواد مختلف را 
بدون نياز به آب و انرژى خنك كند و به اين دليل 
منافاتى با سياست هاى حفاظت از محيط زيست 
هم ندارد. از طرفى به ســادگى قابل تهيه است و 
هزينه زيادى در بر نخواهد داشت.ريز مولكول هاى 
شيشــه با پوشــش نازكى از نقره، تركيب اصلى 
اين ورقه هاى پليمرى اســت كه ساختار ويژه آن 
عملكرد خنك كننده تابشى منفعل را دارد. اين 
فرايند باعث مى شــود يك ماده به طور طبيعى 
و بدون صــرف انرژى حرارت خود را به شــكل 
پرتوهاى مادون قرمز از دست بدهد. در اين شرايط 
افزايش حرارت، كنترل شده و انرژى هدر نمى رود. 

  خنك شدن سطح حتى در برابر نور خورشيد
گرچه خنك كردن يك ماده يا ســاختار به دور 
از نور خورشــيد كار به نسبت ســاده اى به نظر 
مى رسد، اما در صورت تماس مستقيم با پرتوهاى 
گرم خورشيد، به طور قطع كار دشوارى خواهد 
بود. اما اين سيســتم تازه، اين توانايى را دارد كه 
حتى با جذب مســتقيم ســطح كمى از انرژى 
خورشــيد هم عملكرد خنــك كنندگى خود را 

به خوبى انجام دهد.

مسئله گرماى حاصل از نور خورشيد، بخصوص 
براى سطح پشت بام ها، پانل هاى خورشيدى و 
نيروگاه هاى حرارتى بســيار چالش برانگيز بود، 
چرا كه عايق هاى مرســوم چنــدان در برابر اين 
گرمــا مؤثر نبودند. به اين ترتيب پژوهشــگران 
بايد ماده اى را انتخاب مى كردند كه قادر باشــد 
پرتوهاى مادون قرمز خورشيد را به جو بازگرداند. 
به همين دليل تركيب شيشه و نقره مناسب به 
نظر مى رســيد كه به شكل اليه بسيار نازكى در 

اين ورقه ها تعبيه شد.
پس از تأييد اين طرح توليد انبوه آن آغاز شــد 
تــا هزينه ها كاهش يابد و از طرفى براى مصارف 

گوناگون استفاده شود. 
همان طور كه اشاره شد كاربرد اين اليه ها ساده 
اســت و كافى است ســقف خانه اى با 10 تا 20 
متر مكعب از اين اليه، مانند ورقه هاى آلومينيوم 
پوشيده شود تا فضاى داخلى در طول تابستان به 

طور كامل خنك باشد! 

  كاربردهاى متنوع؛ از صنعت تا كشاورزى
مهم ترين مزيت اين فنــاورى نوين عملكرد 24 
ســاعته در تمام روزهاى هفته بدون نياز به هيچ 
منبع انرژى است. كاربردهاى متعدد اين طرح در 
صنعت انرژى، هوافضا، كشاورزى، مصارف خانگى 
و... مى تواند جايگزين بسيارى از روش هاى پيشين 
شــده و صرفه جويى قابل توجهى در پى داشته 
باشد. به گفته پژوهشگران اين پوشش پليمرى 
عالوه بر خانه ها و ساختمان ها براى خنك كردن 
مراكز و نيروگاه هاى حرارتى نيز مناسب است. در 
حال حاضر مقدار زيادى آب و انرژى براى حفظ 
دماى مطلوب صرف مى شــود. اين اليه پليمرى 
همچنين مى تواند به بهبود عملكرد و طول عمر 

پانل هاى خورشيدى نيز كمك مى كند. 
تعبيه اين پوشــش روى سطح پانل خورشيدى، 
اين سطح را خنك نگه داشته و كارايى آن را نيز 
يك تا دو درصد افزايش مى دهد. گرچه شــايد 
ايــن ميزان به نظر جزئى باشــد، اما در مقياس 
زياد، تفاوت چشــمگيرى خواهد داشت. با توجه 
به مزاياى فراوان اين فناورى نوين، دانشــمندان 
توصيه به كاربرد گســترده و تجارى ســازى آن 
در بخش هاى مختلف دارند. آن ها توانستند اين 
طرح را در مساحت 200 متر مربع در سال جارى 
ميــالدى در كلورادو نصب كنند كه آزمايشــى 
موفقيت آميز در مقياس بزرگ محسوب مى شود. 

فناورى نوينى كه موجب كاهش شديد مصرف انرژى مى شود

معجزه پليمر جادويى در خنك كردن ساختمان هاى بزرگ

رشد فناورى براى كمك به معلوالن 

فناورى/ اســما روانخواه: اهميت فعاليت هاى داوطلبانه و 
توجه به مســئوليت اجتماعى تا به آنجا رسيده است كه حاال 
در طراحى اپليكيشــن هاى مختلف مى توان به ايده هايى كه 
 Be) «فعاليت داوطلبانه را ترويج مى كند، توجه نمود. «چشمان من باش
My Eyes) يكى از اين اپليكيشن هاســت كه با كمك داوطلبان اداره 
مى شود. در اين اپليكيشن پس از درخواست شخص نابينا، فردى داوطلب 
به صورت آنالين و با تماس ويدئويى به كمك فرد داراى معلوليت مى آيد 
تا كارهاى روزمره را براى او آســان تر كنــد. براى مثال داوطلبان كمك 
مى كنند نابينايان در مناطق جديد و ناشناخته با اطمينان بيش ترى رفت 
و آمد كنند، تاريخ مصرف مواد غذايى را براى آن ها مى خوانند، محيط را 
براى آن ها توصيف مى كنند، در شمردن پول به آن ها كمك مى كنند و...

اين اپليكيشن تا كنون با استقبال زيادى از سوى نابينايان و داوطلبان روبه رو 
شده است. 35 هزار نابينا عضو اين اپليكيشن  شده اند و 493 هزار داوطلب هم 
براى كمك به آن ها اعالم آمادگى كرده اند؛ همچنين 215 هزار مورد كمك 
به وسيله اين نرم افزار به ثبت رسيده است. عالوه بر نمونه هاى بين المللى، 
فعاالن حوزه حمايت از معلوالن در كشورهاى مختلف، اپليكيشن هايى هم به 
صورت محلى و داخلى توليد كرده اند. در ايران هم اپليكيشن هايى براى افراد 
داراى معلوليت ساخته شده است. اپليكيشن «كنوانسيون حقوق افراد داراى 
معلوليت» يكى از آن هاست كه پايگاه اينترنتى معلوالن ايران (شمعدانى) 
ارائه كرده اســت. به گفته محمدرضا دشتى، مدير اين پايگاه «اپليكيشن 
كنوانسيون بين المللى حقوق افراد داراى معلوليت» نرم افزارى كاربردى است 
كه در آن عالوه بر آوردن متن فارســى و انگليســى كنوانسيون و پروتكل 
الحاقى، بخش «شما و كنوانسيون» براى پاسخگويى به پرسش هاى حقوقى 
درباره كنوانسيون توسط كارشناسان حقوقى و بخش «در راه تغيير نگرش» 
براى تشويق و كمك به آگاه سازى و تغيير نگرش هم وطنان در نظر گرفته 
 IOS شده است». اين اپليكيشن براى گوشى هاى داراى سيستم اندرويد و
طراحى و ساخته شده است و محتواى نسخه هاى بعدى اين نرم افزار موبايلى 
با افزودن قوانين حوزه معلوليت و بخش تصاوير مرتبط با اجراى كنوانسيون 
به صورت جامع تر با جزييات بيشــترى منتشر خواهد شد. نقطه قوت اين 
اپليكيشن، ارائه ساده و كاربردى يكى از مهم ترين پيمان نامه هاى بين المللى 
در خصوص حقوق افراد داراى معلوليت است. هر كسى مى تواند با استفاده 
از اين اپليكيشن در مورد اين حقوق، آگاهى بيشترى به دست آورد.بر اساس 
آمارهاى رسمى 11 ميليون از جمعيت ايران را افراد داراى معلوليت تشكيل 
مى دهند. افرادى كه اگر به حقوق خود آگاه باشند و از قوانين مرتبط با خود 
خبر داشته باشند، هم مى توانند از امكانات موجود بهره بيش ترى ببرند و هم 

امكان ضايع شدن حقوقشان كم تر مى شود.
عالوه بر اين اپليكيشــن، «شمعدانى» اپليكيشــن ديگرى را هم با نام 
«ورزش افراد داراى معلوليت»، ارائه كرده اســت. اين اپليكيشــن به سه 
پرسش اساسى معلوالن و جانبازان پاسخ مى دهد: براى ورزش كجا برم؟ 

چه ورزشى انجام بدم؟ چه طورى ورزش كنم؟
اين نرم افزار با هدف ترويج ورزش همگانى و اطالع رســانى درباره آخرين 
رويدادهاى ورزشــى به همت پايگاه اينترنتى معلوالن ايران (شمعدانى) 

منتشر شده است.

نرم افزار همراه

سه شنبه  19 ارديبهشت 1396
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مهر: معاون علمى و فناورى رياســت جمهورى 
از ارتقــاى يك پلــه اى ايران در نانــو خبر داد و 
گفت: تا پايان 2017 اين رتبه به چهارم خواهد 
رسيد. دكتر ســورنا ستارى در مراسم نمايشگاه 
دستاوردهاى پارك علم و فناورى، گفت: اكنون 
پنج اســتارتاپ در كشور هستند كه درآمد چند 
10 ميليــارد تومانــى دارند. وى گفت: امســال 

توانســتيم در حوزه فناورى نانو به رتبه پنجم دنيا برســيم در حالى كه رتبه 
ششم را داشته ايم. پيش بينى مى شود تا آخر سال 2017 جايگاه فناورى نانو 
ايران در جهان صعود يك پله اى ديگر داشته باشد. اين در حالى است كه رتبه 
پنجم دنيا به عنوان هدف سال 1398 در سند دوم توسعه نانوى كشور تعيين 
شده است. به گفته وى در حال حاضر بيش از 450 محصول در حوزه نانو به 
توليد رسيده و در بازار براى برطرف كردن نياز مردم وجود دارد. ستارى تأكيد 
كرد: ما نياز به يك جو فرهنگــى و اجتماعى داريم تا جوانان در يك محيط 

جديد بتوانند به كسب و كار بپردازند.

آريا: ناســا در حال حاضر بيشتر فعاليت هايش 
را روى مأموريت كره مريخ متمركز ســاخته، اما 

مابقى منظومه شمسى را نيز فراموش نكرده. 
اين آژانس فضايى 12 پيشــنهاد دريافتى براى 
برنامه «مرزهاى نو» (New Frontiers) را در 
دست بررســى دارد، برنامه اى كه مأموريت هايى 
همچون نيو هورايزنــز، جونو و ديگر موارد بدون 

سرنشــين را تا به امروز به اجرا درآورده است. تمامى اين پيشنهادها در هفت 
ماه آينده تحت ارزيابى دقيق علمى و فنى قرار مى گيرند و حداقل يكى از آن ها 
براى مرحله بعد انتخاب خواهد شــد. ناسا بهترين مأموريت ممكن را تا سال 
2019 برگزيده و يك ميليارد دالر ســرمايه را به اجراى آن اختصاص خواهد 
داد. نمونه بردارى از سطح ستاره دنباله دار، نمونه بردارى از قمرهاى تايتان يا 
انسالدوس زحل، عبور نزديك و مالقات با تروجان هاى مشترى، اكتشاف زهره 
از نزديك و فرود احتمالى روى زحل و قمرهايش از مهم ترين اهداف ناســا به 

شمار مى روند.

ايسنا: پژوهش دانشگاه كاليفرنيا نشان مى  دهد 
هيچ كس هرگز به اندازه  اى پير نمى شود كه نتواند 

چيز جديدى را ياد بگيرد. 
به گفته محققان، يادگيرى يك فرايند بى پايان 
است و قدرت يادگيرى هيچ كس حتى در زمان 
پيرى نيز هرگز متوقف نمى شود. وقتى مردم پا به 
سن مى گذارند، مغزشان مانند قبل كار نمى كند و 

به خوبى گذشته نخواهد بود. يادآورى مسائل مختلف خيلى سخت  تر مى شود 
و به اين دليل مردم تصور مى كنند يادگيرى در ســنين باال مختل مى شود و 
مهارتشان را بعد از گذر از سن مشخصى از دست خواهند داد. پژوهش جديد 
دانشگاه كاليفرنيا نشان مى دهد قدرت يادگيرى هيچ وقت متوقف نمى شود. 
پروفسور «راچل وو» استاد روان شناسى دانشگاه كاليفرنيا مى گويد: عادت هاى 
تمرينــى و روش هايى وجود دارد كه افــراد مى توانند براى يادگيرى بهتر در 
سنين باال آن را انجام دهند و باعث جلوگيرى از پيرذهنى و گسترش نيافتن 

آن شوند.

هيچ كس براى يادگيرى «پير» نيستمأموريت بعدى ناسا در منظومه شمسىارتقاى يك پله اى ايران در حوزه نانو

خبر

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

فناورى

بهترين گوشى هاى زير 500 هزار تومان
آى تى رسان: خريد گوشى با توجه به تنوع زياد در محدوده هاى قيمتى 
مختلف كار دشوارى است و به همين دليل سعى مى كنيم هر از چندگاهى، 
ارزشمندترين گوشى ها در هر رده قيمتى را به شما معرفى كنيم. در اين 
نوبت قصد داريم بهترين گوشى هاى بازار در محدوده قيمتى كمتر از 500 
هزار تومان را به شــما معرفى كنيم. در اين محدوده قيمتى گوشــى هاى 
اقتصادى، پايين رده و غير هوشــمند قرار دارند كه به ســخت افزار نسبتاً 
قديمى يا ضعيف مجهز هستند. البته در بازارى كه در هر محدوده قيمتى 
ده ها مدل وجود دارد، شناختن بهترين ها، مى تواند كمك بسيار خوبى باشد.

 نوكيا 230
وقتى كه نوبت به گوشــى هاى ســاده و 
غيرهوشمند مى رسد، چه شركتى بهتر 
و باســابقه تر از نوكيا مى توان پيدا كرد؟ 
نوكيا كه اجازه توليد گوشــى هوشمند 
تا پايان سال 2016 را نداشته همچنان 
به معرفى مدل هاى ســاده پايبند است. 
نوكيا 230 بدون شــك يك دستگاه با 

توانايى هاى مناسب و طراحى زيباست. بدنه فلزى با وزن 91/8 گرمى 
حس خوبى را به شــما منتقل مى كند و شــما را به ياد دوران قديم 
مى اندازد! نمايشــگر 2/8 اينچى TFT، حافظه داخلى 16 مگابايتى 
با امكان افزودن حافظه خارجى، دوربين اصلى دو مگاپيكسلى همراه 
با فالش، راديو FM و باترى 1200 ميلى آمپرى مشخصات فنى آن 
را تشــكيل مى دهند. نكته جالب، وجود دوربين در جلوى دستگاه با 
رزولوشن دو مگاپيكسل است! اگر به دنبال گوشى دوم هستيد و نياز 
اصلى شما برقرارى تماس يا ارسال پيامك است، اين مدل را با حدود 
قيمت 245هزار تومان به شما پيشنهاد مى كنيم. اين گوشى از طراحى 
زيبا و بدنه فلزى با صفحه نمايش بزرگ، شــارژدهى مناسب باترى، 
وجود دوربين جلو و پشــتيبانى از دو سيمكارت برخوردار است، اما 

سيستم عامل ندارد و از شبكه 3G هم پشتيبانى نمى كند.

2016 Mini J1 سامسونگ گلكسى 
برخى افراد نياز به گوشــى دوم هوشمند 
دارند تا از امكاناتى مانند شــبكه ارتباطى 
4G و شــبكه هاى مجازى بهره مند شوند 
كه گلكســى Mini J1 قادر به انجام اين 
چهار  نمايش  درخواست هاســت. صفحه 
اينچى با تراكم پيكســلى 233، پردازنده 
چهار هســته اى Spreadtrum همراه با 

تراشه گرافيكى Mali-400، حافظه داخلى هشت گيگابايتى با امكان 
افزودن حافظه خارجى، رم 768 مگابايتى، دوربين  اصلى پنج مگاپيكسلى 
و سلفى VGA و باترى 1500 ميلى آمپرى مشخصات فنى آن را تشكيل 

مى دهند. قيمت اين گوشى دوسيم كارته حدود 300هزار تومان است.

K4 ال جى 
ال جــى در ســال 2016 ســرى K را 
جايگزيــن ســرى L كرد و بــه توليد 
محدوده هاى  تمامــى  در  محصــوالت 
قيمتى پرداخت. مدل معرفى شــده از 
مشخصات به نســبت بهترى نسبت به 
Mini J1 برخوردار است و ارزش خريد 
باالترى دارد. پردازنده چهار هســته اى 

 Mali-T700 همراه بــا پردازنده گرافيكى MT6735M مدياتك
قدرت مناسبى را در اختيار شما قرار مى دهد. از ديگر مشخصات فنى 
آن مى توان نمايشگر 4/5 اينچى، حافظه داخلى هشت گيگابايتى با 
 ،4G امكان افزودن حافظه خارجى، يك گيگابايت رم، شبكه ارتباطى
دوربين هاى پنج و دو مگاپيكسلى و باترى 1940 ميلى آمپرى را نام 
برد. قيمت اين گوشــى كه داراى اندرويد 5/1 و دوربين و باترى قابل 

قبولى است حدود 340هزار تومان است. 

y6pro هواوى 
هواوى با محصوالت باكيفيت و ارزشمند در 
تمامى محدوده هاى قيمتى حضور مؤثرى 
 pro Y6 دارد. گوشــى هوشمند هواوى
در رنج قيمتى خود يك دســتگاه تقريباً 
كامل است كه بيشتر نيازهاى كاربران را 
برطرف مى كند. پردازنده چهار هسته اى 
64 بيتى مدياتك MTK6735P همراه 

با تراشــه گرافيكى Mali-T720، حافظــه داخلى 16 گيگابايتى با 
امكان افــزودن حافظه خارجى، دو گيگابايت رم، صفحه نمايش پنج 
اينچى IPS با رزولوشن اچ دى، پشتيبانى از شبكه 4G، دوربين هاى 
13 و پنج مگاپيكسلى با امكان فيلمبردارى فول اچ دى و باترى 4000 
ميلى آمپرى مشخصات فنى اين دستگاه را تشكيل مى دهند. همچنين 
 Y6 سيستم عامل پيش فرض آن اندرويد اللى پاپ 5/1/1 است. هواوى
Pro به غير از جنس بدنه پالســتيكى، از رقباى خود در اين محدوده 
قيمتى يك قدم جلوتر است و شما از خريد آن پشيمان نخواهيد شد. 

اين گوشى ارزشمند در حدود 460هزار تومان قيمت دارد.

 j3pro  سامسونگ گلكسى 
بــراى آخرين پيشــنهاد به ســراغ يكى از 
پايين رده هــاى سامســونگ  جديدتريــن 
مى رويــم. گلكســى Pro J3 داراى بدنــه 
پالســتيكى بوده كه از دور شبيه فلز به نظر 
مى رسد. نمايشــگر 5/0 اينچى با رزولوشن 
اچ دى و فنــاورى AMOLED كيفيــت 
مناســبى دارد. پردازنده چهار هســته اى با 

فركانس 1/2 گيگاهرتــز، دو گيگابايت رم، 16 گيگابايت حافظه داخلى با 
امكان افزودن كارت حافظه خارجى، دوربين اصلى 16 مگاپيكسلى، دوربين 
جلويى پنج مگاپيكسلى و باترى قابل تعويض 2600 ميلى آمپر مشخصات 
فنى آن را تشكيل مى دهند. اين دســتگاه را مى توان يكى از باارزش ترين 
گوشى هاى هوشمند توليد شده توسط سامسونگ در بازار دانست كه حدود 
440هــزار تومان قيمت دارد. در اينجا بيان چند نكته ضرورى اســت. در 
صورت امكان از خريد گوشى هاى هوشمند با قيمتى كمتر از 300هزار تومان 
پرهيز كنيد، چراكه با ســخت افزار ضعيف و سيستم عامل قديمى امكانات 
مناسبى را در اختيار شما قرار نمى دهند. سعى كنيد در اين محدوده قيمتى 
گوشى هاى هوشمند با برندهاى نامعتبر را در فهرست خريد خود قرار ندهيد.

بازار همراه
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حل جدول شماره قبل

عنوان   ، نسخه  ميليون  رقم 15  با   -1
در  را  جهان  روزنامه  ترين  پرتيراژ 

اختيار دارد
نوعى   - كاوه  به  منتسب  فراوان-   -2

حلوا
3- باجه - مايه حيات - روشن كننده 

خودروهاى قديمى - سخنان بيهوده
 - خانمانه!  تعجب   - شده  وادار   -4

كشور شكر
5- عالمت جمع مونث - عقيده قلبى 

- ميوه پرخاصيت گرمسيرى
6- سنگدلى - روستايى زيبا و خوش 

آب و هوا از توابع شانديز - زن
7- تل و پشته - كهنگى - آب آذرى

الجثه  تير پيكان دار - مار عظيم   -8
خطرناك - بى زبان - پسوند شباهت

زنده  هاى  زبان  از   - خرما  شيره   -9
دنيا - مهربان

10- پول خارجى - ميوه آبدار تابستانى 
- محل نگهدارى كاالى تجارى

ميوه   - مثبت   بار  داراى  ذره   -11
مربايى- كجاست؟

12- شيرزن دشت كربال - مادر عرب 
- خطا شمردن كار كسى

نام   - آلمان  در  صنعتى  شهرى   -13
به   - بيمار  بدن  حرارت   - دخترانه  

معنى شانس هم  به كار مى رود
كار  ابزار   - خالفكار!  از  گرفتنى   -14

عكاس - اهل شهرى در گيالن است
15- در سال 192 ه ق بر روى آتشكده اى

قزوين  شهر  در  ساسانيان  دوره  از   
ساخته شد

1- نت بردارى - بيشينه
نيرو   - تهران  در  ميدانى  و  روستا   -2
دادن - واحد طول حدود 2/54 سانتى 

متر
3- ناشناخته - آموختنى لقمان! - كوه 

آتشفشانى سيسيل ايتاليا
4- حرف و ضمير انگليسى - جزيره اى 

 در اندونزى - نيرنگ -  گل پخته
بر  حاكم  گراى  تفرقه  فرقه   -5
راديو   - وطنى  پسرانه  نام   - عربستان 

و دريا هر دو دارند
6- سرزمين - دارو - جنگ

دارويى  گياه   - اعداد!  دار  طاليه   -7
باديان - شهرى در حلب سوريه 

از  8- سلطان - پراكندن - گرفتن - 
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده

6966
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 افقى

 عمودى
ادات پرسش

 - زيردريايى  كروز  موشك  نوعى   -9
واحدى براى سنجش ميزان برق مصرفى 

- خيسى اندك
لوله   - چوگان  مسابقات  عرصه   -10

تنفسى - بيحال
 - طفيلى  و  مزاحم  پرواز-  عضو   -11

يكسانى
قديمى  بخارى   - گنجشك  زبان   -12

ايرانيان - ملون - ترش و شيرين
هاى  برگ  با  آپارتمانى  گياه   -13
تابستانى  پرخاصيت  ميوه   - شمشيرى 

- احمق
سازمان   - هتل  انتظار  سالن   -14
راه   - پهلوى  رژيم  امنيت  و  اطالعات 

رفتن
 - فوتبال  دنياى  پرتغالى  اعجوبه   -15

آغازين ماه سال
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