
رتبه بندى معلمان به سخره 
گرفته شد

فارس:معاون ســابق وزارت آموزش و پرورش 
گفت: در اين دوره رتبه بندى معلمان به ســخره 
گرفته شــد و اجراى بد اين طــرح كه هدف آن 
ايجاد انگيزه براى توانمندى، به روز شدن معلمان 
و افزايش كيفيــت بود، در عمــل موجب بدنام 
شدن سند تحول بنيادين شد. ابراهيم سحرخيز، 
اجراى بد سند تحول را تالش براى بدنام كردن 
آن دانست و تصريح كرد: بخش مهمى از اجراى 
سند تحول در دانشگاه فرهنگيان بود كه 25 هزار 
ورودى را به 5000 كاهش دادند و شخصى را براى 
سرپرستى تعيين كردند كه به فلسفه آن اعتقادى 
ندارد. وى گفت: متأســفانه براى توانمند كردن 
ساختار دانشگاه فرهنگيان برنامه و انگيزه ندارند، 
ما اگر ســند تحول بنيادين را خوب اجرا كنيم، 
مى توانيم در دنيا حرف براى گفتن داشته باشيم؛ 

اقدامى كه تاكنون صورت نگرفته است.

چرايى مخالفت مجلس با تعيين 
تعطيالت زمستانى در تقويم 

گروه جامعه - محمود مصدق: مجلس شوراى 
اســالمى با تنظيم تقويم آموزشى مدارس براى 
تعيين تعطيالت زمستانى مدارس مخالفت كرد.

عضو كميســيون آمــوزش و تحقيقات مجلس 
شوراى اســالمى در تشــريح اين خبر به قدس 
گفت:ديروز ماده الحاقى اليحــه هواى پاك كه 
مربوط به تنظيم تقويم آموزشــى مدارس براى 
تعيين تعطيالت زمستانى جهت كاهش آلودگى 
هوا، تقويت گردشگرى و كاهش تراكم جاده اى 
است در صحن علنى مورد بررسى قرار گرفت كه 

نمايندگان با آن مخالفت كردند.  فرهاد فالحتى 
نبود برخوردارى از پشــتوانه كارشناسى قوى را 
مهم ترين دليل مخالفت نمايندگان با الحاقيه ياد 
شده خواند و گفت: نمى توانيم وضعيت مدارس 
كشــور را به بعضى از مســائل و پديده هايى كه 
دولت و دســتگاه هاى ديگر موظف به رفع آن ها 
هستند، پيوند بزنيم.  وى با طرح اين پرسش كه 
چرا بايد همواره به دنبال وارد كردن شــوك به 
آموزش و پرورش باشــيم، گفت: بنده و خيلى از 
نمايندگان بر اين باوريم كه اگر قرار است تغييرى 
در تعطيــالت مدارس و ســاعت آموزش دانش 
آموزان به دليل آلودگى هوا صورت گيرد، بهتر اين 
است كه طرح مورد نظر ابتدا بيايد در كميسيون 
آموزش و تحقيقات تا تمام ســطوح آن به دقت 

مورد بررسى قرار گيرد.

آخرين وضعيت  گواهينامه 
بدون كارت پايان خدمت

ايسنا:سردار موسى كمالى درباره اينكه آيا قانون 
دريافت گواهينامه بدون تعيين تكليف سربازى 
اجرايى مى شــود يا خير، اظهاركــرد: اين قانون 
داراى ابهام است و با مواد 10 و 58 قانون خدمت 
وظيفه عمومى و ماده 611 آيين  دادرسى كيفرى 

در تعارض است. 
وى با بيان اينكه ستادكل نيروهاى مسلح به دنبال 
تعين تكليف موضوع است، اضافه كرد: ان شاءاهللا 
با تعامل با مجلس وپس از رفع اين تناقضات اين 

قانون اجرايى شود.
كمالى درباره اينكه اين قانون چه زمانى اجرايى 
خواهد شد، گفت: تاكنون يكى از ابهامات برطرف 
شده است و با رفع دو مورد باقيمانده كه در دست 

بررسى است، موضوع تعيين تكليف مى شود.

بخشش ديركرد جرائم 
رانندگى سال 95

ايسنا: رئيس پليس راهنمايى و رانندگى ناجا از 
بخشش جريمه ديركرد جرائم رانندگى خبر داد.

سردار تقى مهرى درباره بخشش جريمه ديركرد 
جرائم راهنمايى و رانندگى اظهاركرد: برابر مصوبه 
مجلس شوراى اسالمى اضافه جريمه تمام جرائم 
رانندگى كه تا پايان سال 95 اعمال شده، بخشيده 
شده است. وى با بيان اينكه اين قانون هم اكنون 
اجرايى شده است، گفت: خواهش من از هموطنان 
اين است كه براى پرداخت جريمه رانندگى خود 
حتماً صورت وضعيت جديــد را دريافت كرده و 
سپس نسبت به پرداخت آن اقدام كنند. به گفته 
مهرى، تا پايــان آذرماه بــراى بهره مندى از اين 

مصوبه زمان وجود دارد.

به ستاره هاى سرخ  پيشنهادهاى 
فضايى مى شود 

از «ريزه اسپور» طارمى تا «ويارئال» 
بيرانوند

ورزش/ در دو فصل گذشــته معضلى عجيب 
گريبانگير باشگاه پرســپوليس شده است. در 
پنجره هاى نقل و انتقاالت بازيكنان پرسپوليس 

با پيشنهاداتى روبرو مى شوند كه وجود ...

خط قرمز/   از اوايل آذر ماه ســال جارى 
افــرادى در حكم پليس هــاى افتخارى به 
فرماندهى فردى 28 ساله اقدام به زورگيرى 

از شهروندان تهرانى مى كردند...

1314
زورگيرى در كريسمس دست 

مأمورنماها  را روكرد

جوانان؛ قربانيان فراموشخانه 
مسئوالن

هفته اى كــه در آن قرار داريم را «هفته جــوان» نامگذارى 
كرده اند. در همه ســال هايى كــه از نامگــذارى اين هفته 
مى گذرد، شــاهد وعده ها و شــعارها بوده ايم. اين دولت و 
آن دولت هم نــدارد. همه دولت ها براى جوانان شــعارهاى 
رنگارنگ داده اند و تقريباً هيچ كدام هم به شــعارهاى خود 

عمل نكرده اند.
شاهد اين ادعا نيز كاهش نرخ ازدواج، بيكارى فزاينده جوانان 
و كاهش نرخ اشــتغال، افزايش تمايل نيروهاى جوان براى 
مهاجرت به خارج از كشور و افزايش افسردگى در ميان جوانان 
است. در كشــورى كه طاليى ترين عصر خود را در داشتن 
جمعيت جوان سپرى مى كند و ممكن است ديگر تا ده ها و 
صدها سال، چنين فرصتى را به خود نبيند، جاى دريغ و تأسف 
است كه شاهد هرز رفتن بزرگ ترين سرمايه يعنى نيروى هاى 
جوان باشيم. جوانى كه بمب انرژى، فعاليت و خالقيت است 
امروز خسته و افسرده در گوشه اتاقش نشسته و ديگر از مرور 
كردن هر روز صفحه كاريابى روزنامه ها هم خسته شده است. 

براستى چرا بايد چنين باشد؟
امروز خانه و خانواده اى نيســت كه يك يا چند جوان بيكار 
نداشته باشد و هر روز و هر شب اشــك و آه مادر و پدرى كه 
جوان خود را با زحمت و سختى به جوانى رسانده اند، شاهد 
نباشد. شخصاً شاهد اندوه و افسردگى جوانان زيادى بوده ام 
كه با داشــتن مدرك عاليه از كارشناسى و كارشناسى ارشد 
تا دكترا و در حالى كه خدمت سربازى خود را هم رفته اند در 
بازار بى سامان اين روزها، براى توانايى و تخصص خود مشترى 
نمى يابند و بيكار و درمانده، همچنان چشم اميدشان به روزى 
است كه دولتى بر ســر كار بيايد كه قدر جوانان و توانايى و 
انرژى آن ها را بداند و فرصتى براى اشتغال آن ها ايجاد كند تا 

بيش از اين از زندگى خود عقب نمانند.
جوانى كه در سن 30 ســالگى به گفته خودش بايد ازدواج 
كرده و يك يا دو فرزند داشته باشد به دليل نداشتن بنيه مالى 
و نداشتن شغل و درآمد، از نظر خودش همچنان سربار پدر و 
مادر است و سال هاى طاليى عمرش در حال از دست رفتن. به 
اين جوان چه وعده اى بايد داد و چگونه بايد اعتماد و اطمينان 

از دست رفته او را باز ُجست؟
با اين شــرايط چگونه مى توان جوانان را به ازدواج و تشكيل 
خانواده دعوت كرد و با آن ها از خطــرات كاهش جمعيت و 

ضرورت افزايش نفوس سخن گفت؟
چنين جوانى پس از نااميدى و خستگى در يافتن شغل، اگر به 
راه ناصواب پا گذاشت و خودش و جامعه را دچار آسيب هاى 
بيشترى كرد، چگونه مى توان او را شماتت و سرزنش كرد؟ 
آيا اين جوان بايد سرزنش شــود يا مسئوالنى كه با فراموش 
كردن جوانان و مشكالت آن ها، وزارت ورزش و جوانان را به 
تشريفاتى ترين و بى خاصيت ترين وزارتخانه تبديل كردند؟ 
مسئوالنى كه با باز گذاشتن دروازه هاى واردات و حتى ايجاد 
تسهيالت براى واردكنندگان كاال، موجب تعطيلى كارخانه ها 
و كارگاه هاى داخلى و بيــكارى نيروى كار هموطن خود و از 
دست رفتن ميليون ها فرصت شغلى براى جوانان اين سرزمين 

شدند؟ براستى چه كسانى مسئولند و بايد شماتت شوند؟
فرصت اين دولت هم بــا همه فرازهــا و فرودهايش و همه 
كارهاى كــرده و ناكرده اش و همه ادعاهــاى تحقق يافته و 
نيافته اش به سر رسيده است. حرف زدن آسان و شعار دادن 
ظاهراً بى هزينه است. ديگر شعار دادن كافى است. وقت عمل 
كردن است و اميدواريم دولت آينده دولتى باشد كه به جاى 
حرف زدن و در برج عاج نشستن، به ميدان عمل بيايد و دست 
جوانان را هم بگيرد و بر سر كار آورد تا ميهن خود و زندگى 

خويش را آباد كنند.

يادداشت  

خبر 

* سيد مصطفى حسينى راد

خبر

3000737274
سامـانـه پيـامكـى
 صـفـحه اجـتماعى

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

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.

نمايندگان با آن مخالفت كردند.  فرهاد فالحتى 
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رئيس انجمن خدمات بين المللى گردشگرى سالمت

كاهش درآمد گردشگرى سالمت
مهر: رئيس انجمن خدمات بين المللى گردشــگرى سالمت 
بيان كرد: براى رونق گردشگرى ســالمت بايد ماده 100 به 
اجرا دربيايد؛ اين ماده به واگذارى اختيارات تشكل ها مربوط 
مى شــود. ما با اتفاقاتى از جمله صندوق توســعه گردشگرى 
ســالمت روبه رو بوديم. محمــد جهانگيرى گفــت: درآمد 
گردشگرى سالمت در ســال 94 حدود يك ميليارددالر بوده 
كه در آمار و برآوردها اگر تســهيالتى در اين حوزه داده نشود 

در سال 96 اين درآمد به كمتر از 500 ميليون دالر مى رسد.
وى ادامه داد: اتاق اســالمى وارد حوزه گردشــگرى سالمت 
شده كه سه دستاورد نيز داشت. مى توان بيمه مشترك را در 
كشورهاى اســالمى راه اندازى كرد و همچنين اعتبار بخشى 
گردشگرى سالمت را مى توان در كشــورها با محوريت ايران 
به سرانجام رساند. دبيرخانه گردشگرى سالمت نيز در تهران 
متمركز شــود، امروزه مركز اطالعات گردشــگرى سالمت 

كشورهاى اسالمى را در اتاق اسالمى ثبت كرده ايم.

قاضى زاده هاشمى عنوان كرد
گاليه وزير از جدايى 

رشته دامپزشكى و روان شناسى 
بالينى از وزارت بهداشت

ايرنا : وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: به شخصه 
از اينكه رشته هايى مثل دامپزشكى و روان شناسى بالينى كه 
نقش مهمى در ســالمت مردم دارند از وزارت بهداشت جدا 
شده اند، از مسئوالن دستگاه هاى تصميم گير گله مند، هستم.

سيد حسن هاشمى افزود: من بارها اين موضوع را به مسئوالن 
گفته ام، اما به دليل رودربايستى هايى كه وجود دارد، رشته هاى 
مختلفى كه با ســالمت مردم مرتبط است به وزارت بهداشت 
منتقل نشده اســت و من به شخصه از شــوراى عالى انقالب 

فرهنگى و وزارت علوم به خاطر اين مسئله گله مندم.
وى گفت: رشــته هايى مثل دامپزشكى و روان شناسى بالينى 
به سالمت مردم مربوط مى شــوند و نمونه هاى بين المللى آن 
هم وجود دارد كه خدمات اين رشته ها با ساير رشته هاى علوم 

پزشكى، دورافتاده از هم نيستند.

گروه جامعه - محمود مصدق: يك عضو كميسيون 
آموزش و پرورش مجلس شــوراى اســالمى ادعاى 
دولت مبنى بر الزام آور نبودن ســند 2030 يونسكو 
براى ايران را ســاده انگارانه دانست و گفت:دولت در 

امضاى اين سند مرتكب جرم شده است. 
فرهاد فالحتى در گفت و گو با قدس با اشاره به اينكه 
سند 2030 يونسكو برپايه تفكر اومانيستى تهيه شده 
است، گفت: اين در حالى اســت كه اسناد آموزش و 
پرورش ايــران بر مبناى تفكر خــدا محورى تدوين 

شده است. 

وى با بيان اينكه دو تفكر ياد شــده در خيلى جاها با 
هم تناقض دارند، تصريح كــرد: دليل اينكه خيلى از 
كشورهاى جهان سند 2030 يونسكو را امضا كرده اند 
و خودشان را هم ملزم به اجراى آن مى دانند، آن است 
كه مى خواهند در فرهنگ آموزش و پرورشى جهانى 
هضم شوند، زيرا داعيه اى نسبت به تمدن و فرهنگ 
گذشته خود ندارند، اما جمهورى اسالمى ايران اين 

گونه نيست. 
وى با اشــاره به اينكه ايران با توجه به برخوردارى از 
تاريخ و تمدن چند هزارساله و فرهنگ غنى اسالمى 

خود در زمينه آموزش و پــرورش حرف براى گفتن 
دارد، افزود: سند آموزشى 2030 يونسكو در خيلى 
جاها براى آموزش و پرورش ما ايجاد خدشه مى كند. 
وى در ادامه به انتقاد شديد از شيوه دولت در امضا ى   
سند 2030 يونسكو پرداخت و گفت: وزارت آموزش 
و پرورش در ايــن ماجرا به صورت چــراغ خاموش 

حركت كرده است.
وى تصريح كرد: مجلس در جريان امضا و ابالغ سند 
2030 قرار نگرفت؛ يعنى اين اقدامات برخالف قانون 

و بدون نظر مجلس انجام شده است. 
فالحتى در همين زمينه افزود:حتى پس از جلســه 
كميســيون آموزش و تحقيقات با مسئوالن وزارت 
آموزش و پرورش قرار شــده بود كــه اين وزارتخانه 
سند2030 را بازنگرى كند و روى آن اصالحاتى انجام 
بدهد و سپس براى تصويب به مجلس ارائه دهد كه 

هرگز چنين اتفاقى نيفتاد.
 وى با رد اظهارات وزير آمــوزش و پرورش مبنى بر 
الزام آور نبودن ســند 2030 براى كشورها، تصريح 
كرد: با امضاى اين سند و ابالغ آن از سوى دولت نظام 
آموزشى مجبور است، خودش را با آن تطبيق دهد و 

گزارش آن را به صورت ساليانه به يونسكو ارائه دهد .
اين عضو كميســيون آمــوزش و تحقيقات مجلس 
شوراى اســالمى افزود: اگر اين سند الزام آور نيست 
پس چرا ده ها ساعت روى آن وقت گذاشتند؛ يعنى 
اتالف ده ها ساعت وقت كارشناسان و مديران آموزش 
و پرورش براى هيچ بوده است. در واقع موضوع به آن 
سادگى كه دولت و مديران وزارت آموزش و پرورش 
مى گويند و مى خواهند به سادگى از كنارش بگذرند 
هم نيست؛ چون در اين صورت با مخالفت رهبر معظم 

انقالب مواجه نمى شد. 
فالحتى در خاتمه تصريح كرد: براى ما ســند تحول 
بنيادين آمــوزش و پــرورش به عنوان يك ســند 
باالدستى مهم اســت، بر اين اســاس پيگير اجراى 

آن خواهيم بود. 

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت و گو با قدس:

دولت در امضاى  سند 2030 مرتكب جرم شده است

  گروه جامعه/  آرش خليل خانه      اواســط دى ماه 
سال گذشــته با الحاق صندوق بيمه سالمت به وزارت 
بهداشــت اصطكاك پنهان وزارتخانه متولى سالمت 
با وزارت كار، تعاون ورفاه اجتماعى خود را نشــان داد.
گواه اين مدعا بيانيه هاى تعليق خدماتى اســت كه از 
همان موقع هر از گاهى از سوى پزشكان، بيمارستان ها 
يا داروخانه ها و ديگر مراكز درمانى و تشخيصى منتشر 

شد.
* گله از بد عهدى سازمان هاى بيمه گر

وزير بهداشت در واپسين ماه ها و روزهاى سال گذشته 
بارها پشت تريبون هاى مختلف از بدعهدى سازمان هاى 

بيمه گر در پرداخت بدهى هاى شان گله كرده بود. 
دكتر قاضى زاده هاشــمى در يكى از اين اظهار نظرها 
گفته بود: «به دنبال آن هستيم تا در هفته آينده بخش 
فراوانى از مطالبات دانشگاه هاى علوم پزشكى پرداخت 
شود. البته وزارت بهداشت 12هزار ميليارد تومان طلب 
از بيمه دارد كه بيشــترين طلبــكارى مربوط به بيمه 
ســالمت ايرانيان بود.در حال حاضر نيــز هزار و 200 
ميليارد تومان به صورت نقــدى و هزار و 640 ميليارد 
تومان در قالب اوراق پرداخت شــد. تامين اجتماعى 
به وزارت بهداشت حدود 4 هزار ميليارد تومان بدهكار 

است.»
وى همچنين در جلسه اى با اعضاى كميسيون تلفيق 
انگشت اتهام اين كاستى ها را به سوى دولت نشانه رفت 
و خاطرنشان كرد: «متأسفانه دولت در موضوع بدهى 
بيمه ها به مراكز درمانى منفعل عمل كرده است و اگر 
درست عمل مى كرد چنين مشكالتى را شاهد نبوديم 
به عنوان مثال در سال 95 هيچ اعتبارى براى سازمان 
بيمه سالمت در نظر گرفته نشد بنابر اين سازمان چطور 
مى تواند خدمات را دريافت كند اما پولى نداشته باشد.»

* تفاهم دو وزير و كور سوى اميد
پنجم اسفند ماه سالى كه گذشت وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكى كشورمان در گفت و گو با خبرنگار ما از 
وعده وزارت رفاه براى پرداخت بدهى هاى خود خبر داد.
دكتر حسن قاضى زاده هاشمى به گزارشگر ما گفته بود: 
بنابر صحبت ها و مذاكراتى كه  با وزارت رفاه داشــتيم 
قول هايى بــراى پرداخت بدهى هاى خــود داده اند و 
بر همين اساس قرار اســت اين بدهى ها تا پايان سال 

پرداخت شود.
محمد نوبخت ، ســخنگوى دولت نيــز همان موقع 
در توجيــه چرايى آنچــه رخ داده به گزارشــگر ما 
گفت:برآورد مــا اين بود كه بين 5 تــا 6 ميليون نفر 
تحت پوشــش اين بيمه قرار خواهنــد گرفت و قرار 
بود به افراد تحت پوشــش اين بيمه دفترچه درمانى 
داده شــود؛اما اتفاقى كه افتاد اين بود كه عمًال اين 
سازمان 11 ميليون نفر را بيمه كرد و مشكل اين بود 
كه همپوشــانى با بيمه هاى ديگر بوجود آمد؛ يعنى 
برخى از اين بيمه شــدگان در جــاى ديگرى بيمه 
بودند و چون اين بيمه رايگان بــود بيمه هاى ديگر 

را رها كردند و تحت پوشش اين بيمه قرار گرفتند.
اما حاال گذشــت زمان از بد عهدى دولتمــردان و به 

ســرانجام نرســيدن وعده ها 
حكايت  دارد و اينكه ماجراى 
بيمه ها ختم به خير نشده است  
چنانكه آنگونه كه مســئوالن 
انجمن داروسازان مى گويند 
اگر اين روند پس از انتخابات 
هم ادامه داشــته و حق بيمه 
پرداخت نشــود، اين انجمن 
اعالم خواهد كرد كه هيچگونه 
نســخه اى با بيمــه پيچيده 

نخواهد شد.
* باز هم وعده اى ديگر

حاال باز هم سخنگوى دولت 
در گفت و گويى با خبرنگار ما 
قول داد دولت در جهت تعديل 
و تقليل مطالبات بخش دارو و 
سالمت و كاهش زمان تسويه 

بدهى بيمه به اين بخش ها اقدامات اساسى انجام دهد.
پيگيرى هاى چند ماهــه روزنامه قدس در خصوص 
مشكالت بخش بهداشــت، درمان و دارو به واسطه 
تأخير در پرداخت ديون تأميــن اجتماعى كه منجر 
شده بود برخى از مراكز درمان و دارويى اعالم كنند 
قادر به ارايه خدمــات بيمه اى نيســتند و واكنش 
وزير بهداشــت در گفت و گو با ما درباره اينكه بدون 
دريافت هزينه ها قادر نخواهيــم بود اين خدمات را 
ارايه دهيم در نهايت به آنجا رســيد كه با مأموريت 
رئيس ســازمان برنامه و بودجه براى حكميت ميان 

دو وزارتخانه بهداشــت و 
درمان و تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى 4 هــزار ميليارد 
ز بدهــى تأمين  تومــان ا
اجتماعــى تا پايان ســال 
بــه بخش هــاى ســالمت 

پرداخت شود.
حاال اما بخــش تأمين دارو 
به دليــل افزايــش مراجعه 
مردم در نتيجه طرح تحول 
ســالمت و افزوده شــدن

 11 ميليــون نفر بــه بيمه 
شدگان قادر با پوشش حجم 
افزوده شــدن مراجعات با 
وجود 7 ماه مطالبات معوقه 

نيست.
محمد باقر نوبخت ديروز در 
پاسخ به پرســش قدس درخصوص اين مشكل با بيان 
اينكه بر مبناى توافق پايان سال 95 مبنى بر پرداخت 
4 هزار ميليارد تومان از بدهى بيمه معوقات بخش دارو 
و درمان از ارديبهشــت ماه به آذرماه كاهش داده شد 
گفت:ســازمان برنامه و بودجه هم هزار ميليارد تومان 

بدين منظور به تأمين اجتماعى كمك كرد.
نوبخت با پذيرش اينكــه فاصله پرداخــت مطالبات 
داروخانه ها و بخش ســالمت چند ماهى بيشتر شده 
افزود: معتقديم اين مســئله بايد مديريت شــود لذا 
آنچه را كه شما پيگيرى كرديد، ما هم در دولت دنبال 

كرديم و گام اول اين شد كه بدهى 10 ماهه را به 7 ماه 
كاهش داديم.

وى در پاسخ به اين پرسش كه اين كاهش زمانى چند 
ماهه بــا افزايش حجم مراجعه و خدمــات بيمه اى در 
نتيجه طرح تحول سالمت بى اثر شده و مطالبات بخش 
دارو در حال انباشته شــدن است هم تصريح كرد: يك 
وجه مسئله اينســت كه مردم از طرح تحول سالمت 
بهره مند شــده اند، ولى اينكه بهره مندى مردم منجر 
به فشار بر بخش دارو و درمان نشود هم حرف درستى 
اســت و ما آنرا قبول داريم و بايد اين مسئله هم از نظر 
مالى و هم از نظر اصالح طرح تحول سالمت مديريت 

شود.
رئيس ســازمان برنامه و بودجه گفت: به اين منظور ما 
در ســازمان طرحى را آماده و پيش نويس آنرا تدوين 
كرده ايم و در آينــده نزديك بــراى تصويب به دولت 
خواهيم داد تــا در اجراى طرح تحول ســالمت نظم 
و ترتيب بهترى رعايت شــود و با بهره ورى بيشترى 

روبرو باشيم.
نوبخت تأكيد كرد: قطعاً كار انجام شــده الزم اما كافى 
نبود و دولت راضى نيست براى بخش درمان و دارو فشار 
وارد شــود لذا در جهت تعديل و كاهش مطالباتشان 

اقدام اساسى خواهيم كرد.
به  هرروى آنچــه را كه نمى تــوان در اين خصوص 
انكاركرد و از كنار آن گذشت اينست كه مردمانى كه 
حق خود را براى تأمين رفاهى افزونتر، پيش از اين 
پرداخته اند حال قربانى تعامالت بيمارگونه متوليان 

اين عرصه شده اند. 

آنچه مى خوانيد
پنجم اســفند مــاه ســال گذشــته وزير 
بهداشــت،  از وعــده وزارت رفــاه براى 
پرداخت بدهى هاى خــود خبر داد. دكتر 
قاضى زاده هاشــمى گفته بود و قرار بود 
اين بدهى ها تا پايان سال پرداخت شود.

ســال 95 به اتمام رســيد امــا بدهى ها 
پرداخــت نشــد .حــاال بــاز هــم نوبخت 
ســخنگوى دولــت در گفــت و گويــى بــا 
خبرنگار مــا قــول داده دولــت در جهت 
تعديــل و تقليــل مطالبات بخــش دارو و 
ســالمت و كاهش زمــان تســويه بدهى 
بيمه به ايــن بخش ها اقدامات اساســى 

انجام دهد.

نوبخت  به گزارش قدس واكنش نشان داد

«وعده درمانى»  سخنگوى دولت براى درد بيمه ها

عضو هيئت مديره انجمن تاالسمى مطرح كرد
22 هزار بيمار مبتال به تاالسمى در ايران

ايسنا: عضو هيئت  مديره انجمــن تاالسمى ايران گفت: حدود 
22 هزار بيمار تاالسمى ماژور، سيكل سل و اينترمديا در كشور 
داريم كه شناسايى شده اند. وى افزود:   به اين دليل كه بيماران 
تاالسمى جزء بيماران خاص محســوب مى شوند، هرجايى كه 
براى كار مى روند، در مورد اشتغال به مشكل برمى خورند. يونس 
عرب، افزود: بيماران تاالســمى بعد از گذرانــدن همه مراحل 
اســتخدام در آخر وقتى صادقانه مى گويند كه بيمار هســتند، 
اجازه كار به آن ها نمى دهند، به اين دليل كه متأسفانه در قانون 
ما اجازه كار به بيماران خاص داده نشــده اســت و ساده ترين 
مثالش جلوگيرى از استخدام به عنوان نيروى تربيت معلم است. 
وى گفت: مشــكل ديگر بيماران تاالســمى، بحث گواهينامه 
رانندگى است. تمام افراد گواهينامه رانندگى به  صورت 10 ساله 
دريافت مى كنند، درحالى كه بيماران تاالسمى فقط گواهينامه 
با اعتبار دو سال مى گيرند. آن ها با داشتن گواهينامه مى توانند 
حداقل مسافركشــى كنند يا در آژانس هاى مسافربرى مشغول 

به كار شوند. 

مكانيسم پرداخت حقوق در كشور 
ناعادالنه است

ايسنا:نائب رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: هيچ جاى 
دنيا مكانيســم پرداخت حقوق ما را ندارد و اين مكانيســم 

ناعادالنه است.
مسعود پزشــكيان اضافه كرد: معلمى كه گرفتار نان شب و 
زندگى روزمره است هرگز نخواهد توانست اين گفتار و تحليل 
را در بين دانش آموزان اصالح كند و اين رســالت ســنگين 

عملياتى نخواهد شد.
وى اظهار كرد: وقتى در مملكتى يك پزشــك 200 ميليون 
تومان و پزشــك ديگرى تنها يك ميليون تومان دريافتى و 
حقوق دارند، اين به معناى يك شــكاف غيرقابل تحمل در 

جامعه و دور شدن از عدالت است.
پزشكيان ادامه داد: بى ســوادها را بر باسوادها حاكم نكنيم و 

آن گونه كه حق است، مملكت را اداره كنيم.
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فرهنگ

گــزارش خبری

مصطفی رحماندوست در مشهد: 
باید زیاد کتاب بخوانیم و مخاطب را بشناسیم 

فرهنگ: در اولین روز از ششــمین همایش ملــی »ادبیات کودک و 
نوجوان و معنویت« در مشــهد، شب شــعر کودک و نوجوان در سالن 

همایش های دانشگاه امام رضا)ع( برگزار شد. 

در این برنامه که با همکاری حوزه هنری و دانشگاه امام رضا)ع( برگزار 
شــد، بیش از 10 نفر از شــاعران کودک و نوجوان خراسانی از جمله 
طیبه ثابت، منیره  هاشمی، سمیرا زرقانی و منیژه رضوان به شعرخوانی 

پرداختند. 
مصطفی رحماندوست، شاعر کودک و نوجوان، یکی از سخنرانان شب 
شعر بود که در کنار شعرخوانی، دقایقی برای حاضران صحبت کرد. او 
گفت: برای اینکه سوژة شاعر تکراری نباشد باید شعر دیگران را بخوانَد. 
وقتی کتاب و یا مجله ای به دست او می رسد نباید از سر سیری آن را نگاه 
کند و بعد آن را کنار بگذارد بلکه باید موشکافانه آثار دیگران را خواند و 
از آن ها آموخت. حتی اگر شعری به نظر ما بد است باید علت بدبودن آن 
را جست وجو کنیم و سعی نماییم آن  ضعف ها در شعر ما تکرار نشود. 

رحماندوست افزود: من از آن هایی نیستم که بگویم چقدر شعر در قالب 
چهارپاره می شنویم و آن را تکرار می کنیم. می دانم که چهارپاره یکی از 
قالب های قشنگ برای سرودن شعر کودک و یا نوجوان است اما می شود 

و بهتر است که قالب های دیگر شعری را هم تجربه کرد. 
صاحب مجموعه »کاش حرفی بزنی« در بخش دیگری از گفته های خود 
عنوان کرد: برخی مواقع، شاعر کودک به جای اینکه قابلیت های وزن های 
مختلف را بشناسد، موسیقی را در ذهن خود تکرار می کند و بر اساس 
همان موســیقی شعری می گوید که معموالً شعر او در همان وزن های 
تکراری مثل وزن شــعر اتل متل توتوله سروده می شود. گاهی وزنی در 
ذهن شاعر وجود دارد و سوژه ای هم به ذهن او رسیده است ولی شاعر 
به خاطر مطالعه کم و بی دقتی، با زور و بدون رعایت  درست بودن ارکان 

جمله در برخی مصرع ها و ابیات، شعر می گوید. 

 کار شاعر زبان آموزی است
وی با بیان اینکه کار شــاعر زبان آموزی به کودک و انتقال لذت کلمات 
از راه شعر به آن هاست، افزود: از این منظر وقتی شاعری تفاوت 2 کلمه 
»هست« و »است« را نمی داند، باعث می شود از این 2 به شکل ناصحیح 
در شعر خود استفاده کند و این یعنی انتقال یک نکته اشتباه به کودکی 

که شعر ما را می خواند. 
رحماندوست ریشه مشکالت شــعری را کتاب نخواندن و بی اطالعی از 
شعرهای خوب دیگر شاعران دانست و تأکید کرد: خداوند این امکان را 
به ما داده اســت که با قشری صاف و ساده یعنی کودک حرف بزنیم و 
او را از یک نقطه به نقطه دیگری حرکت بدهیم. اما گاهی ما مهم بودن 
خودمان را نمی فهمیم و باید برای به جای آوردن شکر این نعمت، هم زیاد 
کتاب خواند و هم مخاطب را شناخت.  در این برنامه عباسعلی سپاهی 
یونسی، مدیر جلسه شعر کودک و نوجوان حوزه هنری خراسان رضوی، 
با ابراز خوشــحالی از اینکه تعداد فراوانی از شــاعران کودک و نوجوان 
کشور خراسانی هستند، افزود: در اواخر دهه 70 که جلسه شعر کودک و 
نوجوان حوزه را به پیشنهاد مصطفی محدثی خراسانی راه اندازی کردیم، 
فکر نمی کردم که روزی شــاهد برگزاری شب شعر کودک و نوجوان در 
محیط دانشــگاه باشیم، زیرا ما در شروع کار تنها چند نفر بودیم که به 
عشق ادبیات کودک جمع می شدیم و این را به فال نیک می گیرم.  او در 
ادامه با بیان اینکه حرکتی که در آن زمان حوزه متولی آن شد، امروز به 
بالندگی ادبیات کودک و نوجوان استان کمک فراوانی کرده است، افزود: 
حاصل آن جلسه به میدان آمدن شاعرانی است که برخی از آن ها دارای 
مجموعه های شعری هستند و برخی از آثار آنان نیز در رویدادهای مهم 

ادبیات کودک خوش درخشیده است.  
کمال شفیعی، دیگر شاعر میهمان این برنامه، ضمن شعر خوانی گفت: 
وقتی به رابطه ادبیات کودک و نوجوان و معنویت نگاه می کنیم، متوجه 
می شویم که این ادبیات پاک ترین گونة ادبیات در همه جهان است زیرا 
مخاطب این ادبیات گروهی اســت که هنوز از فطرت پاک خود فاصله 

نگرفته است.

 فرهنــگ/ حمید واحــدی   6 روز پس از 
گذشت سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
فرصت مغتنمی  است تا برخی رویه های حاکم بر 
این رویداد را در محک بررســی قرار داد و میزان 
موفقیت آن نسبت به ســال قبل در شهر آفتاب 
و دوره های ســابِق برگزاری آن در مصلی و محل 

دائمی  نمایشگاه کتاب تهران را سنجید. 
نمایشــگاه کتاب در این دوره به دلیل واقع شدن 
انتخابــات  در میانــه تبلیغــات کاندیداهــای 
ریاست جمهوری، در وضعیتی دوگانه قرار گرفت. 
تصمیمــات متغیر مدیــران وزارت ارشــاد برای 
انتخاباتی کردن و نکردن نمایشــگاه کتاب نهایتاً 
منجر به آن شد که بنا بر مصلحت و به اسم حفظ 
حریم فرهنگی نمایشــگاه کتاب، فضای برگزاری 
این رویداد تحت تأثیر اتفاق بزرگ و مهم انتخابات 
قرار نگیرد و همین مســئله، مظلومیت مضاعف 
این عرصه را بار دیگر پیش چشــم اهل آن آورد؛ 
بویژه وقتی که در مناظرات فرهنگی هیچ صدایی 
از وضعیت نشر و کتاب و مسائل مرتبط با آن بلند 
نشد.  این مظلومیت زمانی خود را بیش از پیش 
به رخ می کشــد که ببینیم در پی این سیاســت 
و به دنبال ســایر سیاســت گذاری های جاری بر 
جریان نشر کشــور، در بهترین حالت و بر اساس 
آمارهای رسمی،  عنوان می شود که وضعیت بازدید 
از نمایشگاه کتاب در نیمه ابتدایی برگزاری آن با 
سال گذشته تغییری نداشته است که البته شاهد 
این مدعا آمارهای ارائه شده از سوی متروی شهر 
آفتاب است.  همایون امیرزاده، سخنگوی نمایشگاه 
کتاب تهران، از تشــابه میزان بازدید از نمایشگاه 
طی روزهای گذشته نسبت به سال قبل با تفاوتی 
5 درصدی و نیز تساوی تقریبی میزان فروش در 
نمایشــگاه کتاب خبر داده و عنوان کرده بود: در 
نمایشگاه کتاب بیست و نهم )پارسال( تا پایان روز 
سوم تعداد ۳70 هزار تراکنش مالی در غرفه های 
ناشران انجام شده بود که مبلغ مربوط به آن 17۹ 
میلیارد ریال بوده است. در نمایشگاه امسال تقریباً 
رقمی  در همین حدود به دست آمده است، یعنی 
کمی  بیش از 17۹ میلیارد ریال با تعداد تراکنش 
۳7۳ هزار و 7۸5 مورد.  با یک محاسبه سرانگشتی 

می توان دریافت که به تناسب افزایش قیمت کتاب 
و متعاقباً افزایش میزان هزینه کرد برای خرید یک 
کتــاب، ثابت ماندن میزان خرید به معنی کاهش 

بازدید است. 
بــر همین مبنا می توان گفت که خلوت بودن این 
روزهای نمایشــگاه کتاب که نسبت به سال قبل 
خود را به شکلی مشهود نشان داده است، می تواند 
به عنوان نمایی روشــن از بحران نشر در ایران به 

شمار آید. 

 بــه دنبال ریشــه های قهــر مردم 
با نمایشگاه کتاب 

باران روزهای گذشــته در کنار برخی ضعف های 
ســاختاری در شــهر آفتاب همچون وضعیت بد 
ســالن های زیر چادر که حضور در آن ها را برای 
مخاطبان دشوار کرده، بار دیگر این سؤال را مطرح 
کرده که آیا انتقال محل برگزاری نمایشگاه کتاب 
به شــهر آفتاب موضوعی صحیح بوده و منجر به 

کاهش مخاطب نمایشگاه کتاب نشده است؟ 

امیرمسعود شهرام نیا، قائم مقام نمایشگاه کتاب، در 
این زمینه معتقد است که برگزاری فعلی نمایشگاه 
کتاب نیاز به فضای مسقف بالغ بر 1۳0 هزار متر 
مربع دارد که جز در شهر آفتاب نمی توان برای آن 

امکان تحقق متصور بود. 
وی در این زمینه می گوید، به دلیل 2 برابر شدن 
حجم نمایشگاه کتاب طی 10 سال گذشته، امکان 
برگزاری آن از مکان هایی در داخل تهران ســلب 

شده اســت و مصلی و محل دائمی  نمایشگاه ها 
دیگر نمی توانند میزبان نمایشــگاه کتاب باشند.   
محسن پرویز، معاون اسبق فرهنگی وزارت ارشاد، 
در همین زمینه می گوید: محل دائمی  نمایشگاه ها 
در سئول از حیث کاربری تعریفی تازه پیدا کرده 
است و حتی برگزاری نمایشگاه های محدود نیز در 
آن با مشکالتی عدیده مواجه خواهد شد. مهم ترین 
مســئله در این زمینه، ترافیک است و پس از آن، 
سالن های کوچک و متوسط پراکنده در این مکان 
و در نهایت، نبود میزان سالن های مسقف مطمئن 

و قابل استفاده. 
به بــاور پرویز، در صورت تخریــب برخی از این 
ســازه ها و بازسازی آن شــاید می شد میزبانی از 
نمایشگاه کتاب را برای محل دائمی  نمایشگاه ها 
متصور بود اما وضعیت عجیب مالکیت این مکان 
که خارج از دست وزارت ارشاد و شهرداری تهران 

است، این مسئله را غیرممکن کرده است. 
وی در همین زمینه عنوان می کند که شبستان 
مصالی امام خمینی)ره( امکان تبدیل شــدن به 

یک مرکز نمایشــگاهی دائمی  را دارا بود اما برای 
این اتفاق شــهرداری تهران با مجموعه مصلی به 

توافق نرسید.   

 اسباب کشی دوباره محتمل می شود؟ 
در چنین موقعیتی اســت کــه در میان فعاالن 
نشــر بار دیگر این مسئله به صورت جدی مطرح 
شده است که با خانه تکانی دیگری در نمایشگاه، 
می توان به تن نحیف نشــر در ایران جان تازه ای 
بخشید؟ آیا بازگشت نمایشگاه به خانه سابق خود، 
با وجود زخم های فراوانش بر تن شــهر تهران و 
شــهروندانش، از نابودی یک صنعت ریشه دار در 

ایران جلوگیری نمی کند؟ 
افشین شــحنه تبار، مدیر انتشــارات بین المللی 
»شــمع و مه«، در این زمینه معتقد اســت: در 
وضعیت فعلی به راحتی می شــود دید که مکان 
فعلی هر ســاله منجر به ریزش بیشتر جمعیت 
بازدیدکننده از نمایشــگاه کتاب خواهد شد. این 
وضعیت نشان داده است که مکان فعلی نمی تواند 
میزبان نمایشــگاه کتاب باشد. پس باید برای آن 
فکری کرد. این فکر می تواند تغییر محل باشد و یا 

تالش جدی برای بهینه کردن محل فعلی. 
عادل طالبی، از فعاالن نشر و کارشناس بازاریابی، 
نیز می گوید: در روزگار پیش از حضور نمایشگاه در 
شهر آفتاب، مصلی تنها گزینه برگزاری نمایشگاه 
کتــاب بود و به خاطر این نقش انحصاری، عزمی 
 برای رفع مشکالت ســاختاری و جاری آن برای 
برگزاری نمایشگاه انجام نمی پذیرفت. پس از انتقال 
نمایشگاه کتاب به شــهر آفتاب و شکسته شدن 
انحصــار مصلی در میزبانی از نمایشــگاه کتاب، 
مشکالت شکل تازه ای به خود گرفت که در سال 
جاری نیز شاهد آن بودیم. با این همه، در موقعیت 
فعلی می توان مصلی را به عنوان یکی از گزینه های 
موجود، به اصالحات و تغییرات بیشــتری برای 
برگزاری نمایشــگاه ترغیب کــرد؛ کما اینکه در 
سال های اخیر شاهد رفع بیشتری از نواقص این 
مجموعه بوده ایم. این اتفاق حتی می تواند منجر به 
ایجاد اهرم فشار بر مدیریت فعلی شهر آفتاب برای 

ایجاد رفاه بیشتر نیز بشود. 

آمارها می گویند، نمایشگاه امسال خلوت تر از پارسال است 

هوای ابری کتــــاب در شهر آفتـــاب 

آنچه می خوانید

بــه دلیــل 2 برابــر شــدن حجم 
نمایشــگاه کتــاب طی 10 ســال 
گذشــته، امکان برگــزاری آن از 
مکان هایی در داخل تهران سلب 
شده است و مصلی و محل دائمی  
نمایشــگاه ها دیگــر نمی تواننــد 

میزبان نمایشگاه کتاب باشند

مجیــد  تســنیم: 
رئیس  اقدم  جعفری 
آژانس ادبی و ترجمه 
ادبی پل با بیان اینکه 
اگر نویسنده یا مترجم 
مــا حرفه ای شــود، 
آژانس  نیازمند  حتماً 
ادبی خواهد شــد، گفت: ناشر ایرانی که به حق در 
وانفســای مشکالت چاپ، انتشــار و توزیع کتاب 
زحمات طاقت فرسایی را متحمل می شود، نباید 
فکر کند شاید وجود آژانس ادبی رابطه مستقیم او 
را با نویسنده یا مترجم خدشه دار کند. یک آژانس 
ادبی معتبر و مطمئن می تواند کمک کار و مشاور 
خوبی برای ناشر باشد و او را به نویسندگان و آثار 
مختلف، عوامل و همکاران نشر، بازارهای بین المللی 
نشر و جریان های مختلف فکری در کشور و جهان 

مرتبط سازد. 

نیازمند آژانس ادبی هستیم
مهــر: سرپرســت 
دانشــگاه آزاد گفت: 
استقرار نظام شایسته 
ســاالری و شفافیت 
مالی  امــور  در  مالی 
مهمترین  از  دانشگاه 
برنامه هــای مدیریت 
جدید بشــمار می رود. علی محمد نوریان با اشاره 
به پتانســیل های دانشگاه آزاد اسالمی افزود: این 
دانشگاه 6 میلیون فارغ  التحصیل، یک میلیون و 
620 هزار دانشــجو و 70 هزار اســتاد)تمام وقت 
و نیمه وقــت( دارد به این تربیت ۳2 میلیون نفر 
از خانواده های ایرانی با دانشــگاه آزاد اسالمی در 
ارتباطند. نوریان به چابکسازی دانشگاه آزاد اسالمی 
اشاره کرد و گفت:  بهبود ساختار و توسعه رشته ها 
متناسب با  آمایش سرزمینی باید در اولویت کار این 

دانشگاه قرار گیرد. 

شایسته ساالری در دانشگاه آزاد
ترجمــه  فرهنـگ: 
رمــان  از  جدیــدی 
به  کوچولو«  »شازده 
زبان فارسی در اواسط 
نمایشــگاه  برگزاری 
کتاب تهــران عرضه 
شهیر  اثر  این  شــد. 
ادبیات جهان، نوشــته  آنتوان دو سنت اگزوپری را 
این بار، مهری محمدی مقدم به فارسی برگردانده و 
نشر آرادمان آن را در ۹0 صفحه منتشر کرده است.

»شازده کوچولو« رمانی کوتاه است اما »کتاب قرن 
بیستم« لقب گرفته و هنوز هم یکی از پرفروش ترین 
آثار جهان شمرده می شود. از این رمان ساالنه بیش 
از دو میلیون نسخه در دنیا به فروش می رسد و این 
روند همچنان ادامه دارد؛ تا جایی که می توان گفت، 
کمتر کتابی در ادبیات معاصر جهان به این حد و 

سطح از توفیِق پایدار دست یافته است.

بار دیگر »شازده کوچولو«
مهــر: مصطفـــی 
خراســـانی  محدثی 
می گوید، مدیران همه 
شــعر  از  فقط  دارند 
اما  می کنند  برداشت 
کاشــتی گویا در کار 
نیست؛ فقط جشنواره 
برگــزار می کنند و کتاب زیر چــاپ می برند. وی 
افزود: کســانی که در ذات خود شــاعر هستند و 
رسالت شاعری دارند اسیر بازی های فضای مجازی 
نمی شوند. درست است که تعدد شاعران جدید را 
خوب می دانم اما شــاعری که بخواهد متوجه این 
فانتزی بازی ها باشد، بهتر است با همین کلمات سر 
و کله بزند، این ها شــاعر نمی شوند الاقل سرگرم 
هستند. وی افزود: حجم زیاد شاعران امروز، به شعر 
آسیب نمی زند چون اساس شعر فارسی، این قدر 

استوار است که با این بادها نمی لرزد. 

همه از شعر انتظار برداشت دارند 

کوتاه و خواندنی

KHAMENEI.IR : سردارقاســم سلیمانی پس از مطالعه کتاب »وقتی مهتاب 
گم شــد« یادداشتی بر این کتاب نوشت که همزمان با عرضه کتاب در نمایشگاه 

منتشر شده است.
دراین یادداشت آمده است: »چه زیبا از کسانی حرف زده ای که صدها نفر از آنها 
را همینگونه از دســت دادم و هنوز هر ماه یکی از آنها را تشــییع می کنم و رویم 
نمی شــود در تشییع آنها شــرکت کنم. ده روز قبل بهترین آنها را -مراد و حیدر 
را- از دست دادم، اما خودم نمی روم و نمی میرم، در حالی که در آرزوی وصل یکی 
از آن صدها شــیر دیروز له له می زنم و به درد »چه کنم« دچار شده ام. امروز این 
درد همه وجودم را فراگرفته و تو نمکدانی از نمک را به زخم هایم پاشاندی. تنهای 
تنهایم. عکســت را بروی جلد بوسیدم ای شهید آماده رفتن و دوست ندیده ام که 
بهترین دوستت را در کنارم از دست دادی. امیدوارم سربلند و زنده باشی تا مردم 
ایران در زمین همانند دب اکبر در آسمان نشانی خدا را از تو بگیرند و به تماشایت 

بنشینند. «    

کتاب

یادداشت سردارسلیمانی 
بر»وقتی مهتاب گم شد«

ایرنا: رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: جایگاه سازمان اسناد  باید ارتقا یابد 
تا از رتبه جامع و کامل تری در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی برخوردار شود.

اشرف بروجردی در همایش روز ملی اسناد ملی  و میراث مکتوب، منشور کوروش 
را نخســتین سند مکتوب در حوزه امور اداری دانست و ادامه داد: در تاریخ بعد از 
اسالم همواره نقش مدیران ایرانی را در حکومت داری می بینیم، چنانکه در دوران 

عباسی ایرانی ها ساختار نظام را اداره می کرده اند.
وی گفت: جایگاه سازمان اسناد باید در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی ارتقا 
یابد و همه نهادها خود را ملزم به سپردن اسنادشان به این سازمان بدانند.در سطح 
منطقه ای به دلیل ظرافت های فرهنگی، باید سندهای کشورهای نزدیک را حفظ 
کنیم زیرا در زندگی ما اثر دارد و در سطح بین المللی حفظ بعضی اسناد در تعامل 

بیشتر با جامعه جهانی کمک می کند.
بروجردی تأکید کرد: قدیمی ترین سند در مورد خلیج فارس مهمترین سندی است 

که مالکیت آن را در اختیار ایران قرار می دهد.

فرهنگ عمومی

جایگاه سازمان اسناد 
باید ارتقا یابد



قدس از نمایشگاه »جنگ خاموش« گزارش می دهد 

نمایش مرگ  انسانیت در جنگی نابرابر 

چهار شنبه  20  اردیبهشت  1396
11 13 شعبان 1438 10 می 2017  سال سی ام  شماره 8395 

فارس: سید مصطفی 
ابطحـــی مدیرعامل 
مؤسســـه رسانه های 
تصویـــری گفت: اگر 
توزیع ســریال انجام 
شده باشــد نافرمانی 
از حکــم دادســرای 

فرهنگ و رسانه اســت و این جرم تلقی می شود 
و دادســرا برخورد قانونی انجام خواهد داد و ما در 
ســتاد صیانت انذار و اخطار به دارندگان محتوا  و 
از ســوی دیگر به شرکت های پخش انجام دادیم. 
وی گفت: اگر شــرکت های VOD توزیع سریال 
را در شــبکه نمایش خانگی به دادسرای فرهنگ 
و رسانه انتقال دهند دادسرا در جمع آوری سریال 
اقدام قانونی خواهند کرد و ما هم در خدمت آن ها 
هســتیم. وی افزود: اصالحات فراوانی  برای این 

سریال در نظر گرفته شده است.

توزیع »عاشقانه« مجرمانه است
ایلنا:یکی از مهمترین 
مســائلی که همواره 
مورد مناقشــه اهالی 
موســیقی در تمــام 
ژانرها بوده به مسئله 
ممیزی خود موسیقی 
انتزاعی تریــن  کــه 

هنرهاســت؛ مربوط می شــود. نادر مشایخی نیز 
همچون اکثر اهالی موسیقی با ممیزی شعر کاری 
ندارد اما ممیزی خود موسیقی را مسئله ای غیرقابل 
قبول می داند. نادر مشایخی گفت: یکی از مشکالت 
موســیقی ما در ایران که البته الینحل نیست اما 
پله پله جلو می رود مســئله مجوز موسیقی است. 
مجوز دادن به موســیقی کار بی معنی محسوب 
می شود. باید به این ســمت برویم که باالخره به 
این جوانهایمان امکان بدهیم تا در قبال کارشان 

و کشورشان احساس مسئولیت کنند. 

شوراهای موسیقی تعطیل شود
مهر: سام نوری درباره 
نقش خود در سریال 
دیــوار«  به  »دیــوار 
کــه این شــب ها از 
شبکه سه سیما روی 
گفت:  رود،  می  آنتن 
شخصیت مشیری به 

دنبال کالهبرداری نبوده بلکه نوعی زرنگی کرده 
است که این زرنگی به یک گرداب و باتالق تبدیل 
می شــود. وی ادامه داد: میزان حضور من در این 
سریال هنوز مشخص نیست چون هنوز فیلمنامه 
در حال نگارش اســت ولی ظاهراً این شخصیت 
در قســمت هایی پررنگ تر می شــود. وی درباره 
نقش خود در »شــهرزاد« تصریح کرد: من در این 
مجموعه نقش وکیل خانواده دیوانساالر را بر عهده 
دارم کــه در انتهای فصل اول معرفی شــدم و در 

فصل دوم نقش پررنگ تری دارم. 

نقشم پررنگ تر می شود
ســت  پر سر : یسنا ا
موســــیقی  گــروه 
»بیـــدل پورعطایی« 
جشنواره هایی  گفت: 
که  هستند  ارزشمند 
و  رفاقت  آن هـــا  در 
همدلی اصل باشــد، 

نه این که فضای رقابت، هنرمندان را برنجاند. علی 
پورعطایی با بیان اینکه من با رقابت در جشنواره ها 
مخالفم، گفت:  برخی جشنواره ها به دلیل مباحث 
مالی می گویند گروهی که شایسته مقام اول باشد، 
نداشــتیم. در حالی که برای این که این هزینه را 
حذف کنند، می گویند »شایسته اولی نداشتیم« 
 که این خیلی زشــت اســت. بهتر است بگویند 
 »بودجه و توان مالی نداشتیم«؛ اما این که می گویند 
»شایسته اولی نداریم« توهین است. متاسفانه این 

موضوع در چند جشنواره اتفاق افتاده است.

بگویند بودجه نداشتیم

چهره - خبر

هنر: اکران خصوصی فیلم مستند »زندگی و دیگر هیچ« پرتره ای از زندگی هنرمند 
پیشکسوت داریوش اســدزاده ۲۵ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷:۳۰ در ایوان شمس 
باحضور عوامل و بازیگران برگزار می شود. »زندگی و دیگر هیچ« در ۷۵ دقیقه به 
کارگردانی و نویسندگی ابراهیم شفیعی و تهیه کنندگی مشترک ابراهیم شفیعی و 

مجتبی بیطرفان تهیه و تولید شده است.
این مســتند به روایت زندگی هفتاد ساله هنرمند پیشکسوت داریوش اسدزاده و 
فعالیت های هنری وی می پردازد که در شهرهای مختلفی چون تهران، شیراز و 
کاشان تصویربرداری شده است. در این مستند، بازیگران شاخص و مطرحی چون 
علی نصیریان، محمدعلی کشاورز، اکبر عبدی، حسن پورشیرازی، محمد کاسبی، 
علیرضا خمســه، امین اهلل رشیدی، علی اوسیوند، نادر سلیمانی، علیرام نورایی و 

کامران تفتی حضور داشته اند و اجرای صدای آن بر عهده ماهان شجاعی است.
این فیلم  مســتند پس از اکران خصوصی، در اختیار شبکه نمایش خانگی قرار 

خواهد گرفت و پخش آن نیز برعهده موسسه »بیطرف فیلم« است.

سینما

پرتره »اسدزاده« 
در شبکه خانگی 

فارس: معاون امور استان های رسانه ملی بر ساخت سریال آیت اهلل طالقانی تأکید 
کرد و گفت: با اختصاص بودجه خاص امیدواریم مرکز البرز بتواند از این سریال در 
چهلمین ســال تولد انقالب رونمایی کند. علی دارابی در آیین افتتاح بیش از ۲۵ 
طرح فنی و عمرانی مرکز البرز، از صداوسیمای استان البرز به لحاظ کارهای کمی 
و کیفی از ابتدای تأسیس تاکنون قدردانی کرد. دارابی از تشکیل یک کارگروه ویژه 
در معاونت امور استان های رسانه ملی برای رسیدگی به مسائل و مشکالت مرکز 
البرز خبر داد و افزود: با تشکیل این کارگروه مشکالت بررسی شده و کارها در این 

مرکز زودتر سامان خواهد گرفت.
وی همچنین با تأکید بر افزایش ساعت پخش در شبکه البرز و ۲4 ساعته شدن 
پخش برنامه در این شبکه در آینده نزدیک گفت: باید با تدبیر و استراتژی خودمان 
مخاطبان فعلی را حفظ و مخاطب های دیگر را جذب کنیم تا بتوانیم بر شبکه های 
اجتماعی غلبه کنیم. وی ابراز امیدواری کرد با اهتمام و برنامه ریزی و انجام این مهم 

بزودی شاهد برگزاری جشن صد درصدی پوشش استانی باشیم.

رادیو و تلویزیون

سریال آیت اهلل طالقانی 
در سالگرد انقالب

پرده نقره ای

کنایه های ثریا قاسمی به داوران جشنواره فجر: 
»ویالیی ها« نقش اول و دوم ندارد 

هنر: ثریا قاسمی در مراسم رونمایی از پوستر »ویالیی ها« با اشاره تلویحی 
به داوری جشــنواره  فیلم فجر گذشته، تأکید کرد: این فیلم، فیلم زنان 
جهان است و نقش اول و دوم ندارد.  این بازیگر خطاب به داوران جشنواره  
فیلم فجر ادامه داد: داوران از کلیشه های خود در دادن جایزه بیرون بیایند. 

برخی فیلم ها ارزش این را دارند که جوایز دیگری به آن ها تعلق بگیرد. 
ثریا قاسمی که برای بازی در »ویالیی ها« سیمرغ بازیگری نقش مکمل 
را به دست آورد اما در اختتامیه جشنواره فیلم فجر حاضر نشد، ادامه داد: 
ما نقش اول و مکمل نداریم و همه در این فیلم قهرمان هستیم. بنابراین 
نقش مکمــل را در این عنوان ها قبول ندارم.  او همچنین از تهیه کننده 
فیلم به دلیــل تولید فیلم »ویالیی هــا« قدردانی کرد و از مســئوالن 
سینمایی خواســت از تولید چنین آثاری حمایت ویژه ای داشته باشند.  
حبیب ایل بیگی، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی که در این 
مراسم حاضر بود، ضمن تقدیر از گروه تولید این فیلم، گفت: عوامل فیلم 
»ویالیی ها« اثری را خلق کرده اند که یادآور خاطرات و اتفاقات بزرگی در 
دفاع مقدس اســت.  ایل بیگی به خاطراتی از دوران 8 سال دفاع مقدس 
اشــاره کرد و گفت: »ویالیی ها« می تواند نقــش زنان را در دفاع مقدس 
روایت کند. امیدوارم این فیلم در اکران، خوب دیده شده و فرهنگ سازی 
بهینــه ای درباره چگونگی حضور بانوان در دفاع از کشــورمان در مقابل 

تهاجمات بیگانگان صورت گیرد. 
علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، نیز گفت: از فیلم هایی 
که در ســی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر حضور داشتند، موضوع ۳ 
فیلــم مربوط به رخدادهای دهه 6۰ بود که ۲ فیلم »ماجرای نیمروز« و 
»آباجان« در اکران نوروزی به نمایش عمومی درآمد و از اواخر این هفته 
نیز فیلم »ویالیی ها« به نمایش درمی آید. اما ویژگی متفاوت »ویالیی ها« 
در مقایسه با ۲ فیلم دیگر این است که »ویالیی ها« را یک زن کارگردانی 
کرده و در این فیلم به بخش کمترروایت شدة جنگ تحمیلی یعنی زندگی 

و رشادت های زنان در جریان دفاع مقدس پرداخته شده است. 
منیره قیدی، کارگردان »ویالیی ها«، نیز از رونمایی پوســتر فیلم پس از 
گذشت یک سال از تولید و در آستانه اکران عمومی ابراز خرسندی کرد 
و گفت: در زمان تولید این فیلم شرایط سختی را به دلیل شرایط جوی و 
هوای گرم سپری کردیم.  وی همچنین از گروه تولید از جمله بازیگران 
تقدیر کرد و افزود: رونمایی پوستر فیلم را به ثریا قاسمی به خاطر زحمات 
و صبوری هایی که در طول ایام فیلمبرداری از خود نشــان دادند، تقدیم 

می کنم.  

 هنر/ صباکریمی  تحریم های بانکی و مهم تر 
از آن تحریم دارو علیه ایران که منشعب از همان 
تحریم های بانکی بود، تأثیر بسزایی روی زندگی 
مردم کشورمان گذاشــته و منجر به مشکالت 
فراوانــی در زندگــی مردم و بویــژه بیماران در 
سال های اخیر شــده است؛ به طوری که زندگی 
بســیاری از مــردم تحت تأثیر چنیــن اتفاقی 
دستخوش تغییرات و صدمات جبران ناپذیری شد 
و بسیاری از افراد جان خود را به دلیل محرومیت 

از درمان های الزم از دست دادند. 
در همین راســتا سال 9۲ کمپینی تحت عنوان 
»اعتراض مردمی  به تحریم ها علیه ایران« شکل 
گرفت. این طرح اعتقاد داشت که تحریم بانکی 
غرب علیه ایران منجر به مشــکالت دارویی در 
کشورمان شــده است و طی فراخوانی از مردم و 
چهره های سرشناس مردمی  و غیرسیاسی ایران 
دعوت شــد تا با امضای کارت پســتال هایی به 
دبیرکل ســازمان ملل متحد، اعتراض خود را به 
تحریم های بانکی که معتقد بودند منجر به تحریم 

دارویی ایران شده است، اعالم کنند. 
حتی در این باره مســتندهایی هم تولید شده 
اســت. این بار یک عــکاس موضوع تحریم های 
دارویی علیه ایران را در قالب نمایشــگاه عکسی 
تحت عنوان »جنــگ خاموش« مورد توجه قرار 
داده اســت.  در همین راستا مراسم افتتاحیه و 
رونمایی از کتاب عکس »جنگ خاموش« اثری از 
سید محمدمهدی حسینی هفته گذشته در حوزه 
هنری برگزار شــد که نمایشگاهی از عکس های 
این کتاب در گالری شماره ۱ خانه عکاسان برپا 

شده است. 

 همه چیز از یک ماجرای تلخ شروع شد 
سید محمدمهدی حسینی این عکس ها را از سال 
9۱ طی یک پروژه مســتند عکاسی جمع آوری 
کرد و مجموعه خود را تا ســال 94 تکمیل کرد 
و به پایان رســاند. در بخشی از قاب نخست این 
نمایشگاه عکس آمده است: »همه چیز از لحظه ای 
که خبر ناگوار بیماری پدرم را شــنیدم، شروع 
شد. تشخیص پزشکان سیروز کبدی بود، حال 

پدر رو به وخامت بود و ما شــاهد تحلیل جسم 
و جــان او بودیم. درمان پدر در حالی آغاز شــد 
که بــا تغییرات اجتماعی و اقتصادی ناشــی از 
تحریم های اعمال شده علیه ایران مواجه بودیم. 
همزمان با تلنبار شــدن کاغذپاره ها در سازمان 
ملل و نهادهای بین المللی، بخشی از خانه نیز از 
حجم کاغذهایی که نام داروهای نایابی بر آن ها 
نوشته می شد، پُر می شد. دغدغه  تهیه  داروهای 
نایــاب و گران قیمــت در آن روزهای پرتالطم، 
بیماران و همراهان مستأصل را به مراکز متفاوت 
درمانی دولتی یا خصوصی می کشــاند. قحطی 
دارو فشــاری به مراتب بیشتر از خود بیماری به 
بیماران و خانواده هایشان وارد می کرد. تحریم های 
دارویــی و اقتصادی ایران در دوره ای که هر یک 
روزش برای بیمار و خانواده اش به مثابه یک قرن 
می گذشت، جنگی خاموش و به دور از هیاهو و 
جنجال رســانه ای بود که بیماران و خانواده های 
آنان را مظلومانه قربانــی دالالن تحریم ها کرده 
بود. مجموعه حاضر سعی دارد نه تنها زندگی این 
بیماران و دردها و رنج های نهانشان را به تصویر 

بکشــد بلکه معضالت اجتماعی  که تنها یکی از 
جنگ های خاموش جامعه  ما در ۱۰ سال گذشته 

است را مطرح کند«. 

 امید؛ حلقه مفقوده در جنگی خاموش 
عکس هایی که در این نمایشگاه به نمایش درآمده 
اســت، همگی رنگ و بویی از غم، رنج، اضطراب 

و انتظار برای رهایی از درد و آالم  بشــری دارد. 
بخش اعظمی  از آن، رنجی است که به ناحق به 
بیماران تحمیل شده و به سادگی زندگی آن ها را 
تحت تأثیر خود قرار داده اســت. آنچه شاید در 
این نمایشــگاه بیش از پیش آزاردهنده باشــد، 
نگاه عاجزانــه و دردمندانه کودکانی اســت که 
از همه جا بی خبر، درگیر بازی های سیاســی و 

ناجوانمردی های کشورهای بیگانه شده اند. 
قاب بندی ها، تصاویر کلوزآپ و بســته از صورت 
بیماران، ســیاه و ســفیدبودن تمامی  عکس ها 
و انتظــار بیمارانــی بــا دردهای جانــکاه روی 
صندلی های بیمارســتان، همه و همه نشــانی 
از همین دردهایی اســت که شاید فقط گوشه 
کوچکی از آن از البــه الی این قاب ها به بیرون 
درز کرده است. زیرا تحریم های دارویی در نهایت 
منجر به مرگ بیماران می شــد و همین موضوع 
به خودی خود آن قدر تلخ و واقعی اســت که باید 
در عکس ها به نمایش درآید و شاید گزینه سیاه و 
سفیدبودن عکس ها بهترین انتخاب برای نمایش 
استیصال و ناامیدی موجود در فضای حاضر است. 

گرچه یکــی از بارزترین ویژگی های عکس های 
این نمایشگاه جای خالی امید است که به شدت 
احســاس می شود اما همین نبود امید و نمایش 
این حجم از رنج جانکاه، واقعیتی است که تحت 
تأثیر تحریم های دارویی علیه ایران به ما تحمیل 
شــد و می توان آن را شکل دیگری از یک جنگ 

اما جنگی خاموش دید. 

 جنگ هنوز ادامه دارد 
همان طور که حسینی، عکاس این مجموعه، در 
بخشی از صحبت های خود به این موضوع اشاره 
کرده اســت، هــدف وی از گرفتن این عکس ها 
آن بود که بگوید جنگ هنــوز ادامه دارد زیرا با 
تحریم های دارویی ناحقی که علیه ایران می شود 
بســیاری از خانواده هــا، زنان و کــودکان دچار 
مشکالتی می شوند که نمود آن در این عکس ها 

پیدا و مشخص است. 
واقعیت این اســت که جنگی که در کشــور ما 
وجود داشت فقط محدود به 8 سال دفاع مقدس 
نبــود. پس از آن در دوره های تاریخی مختلف با 
موارد بسیاری روبه رو بودیم که شاخص ترین آن 
تحریم ها علیه ایران بوده و هســت و متأسفانه 
تأثیرات جبران ناپذیــر و نامطلوبی روی زندگی 
مردم گذاشته است. تحریم های دارویی و تبعات 
و خســارات آن را می توان بدترین شــکل این 

تحریم ها عنوان کرد. 
ایــن نمایشــگاه می تواند به عنوان بخشــی از 
دیپلماسی عمومی کشــور در نشان دادن چهره 
پنهان مانــدة تحریم های ظالمانــه ای که حیات 
اجتماعی مردم ما را نشــانه رفته، در کشورهای 
مختلف جهان برپا شود و به افکار عمومی همه 
کشورها بویژه کشورهایی که به تحریم علیه ایران 
رأی مثبت دادند، نشــان دهد که هدف واقعی از 
تحریم ها، کشــتار خاموش مردمی بود که علیه 

زورگویی و زیاده طلبی مقاومت کردند. 
عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند 
همه روزه به خانه عکاسان حوزه هنری، واقع در 
خیابان سمیه، نرســیده به خیابان حافظ، حوزه 

هنری سازمان تبلیغات اسالمی ، مراجعه کنند.

هــنر

آنچه می خوانید

عکس هایی که در این نمایشگاه 
به نمایش درآمده اســت، همگی 
رنگ و بویی از غم، رنج، اضطراب 
و انتظار برای رهایی از درد و آالم  
بشری دارد. بخش اعظمی  از آن، 
رنجی است که به ناحق به بیماران 
تحمیل شــده و به سادگی زندگی 
آن ها را تحت تأثیر خود قرار داده 

است

خبر

بلیت های ۳۰۰ هزارتومانی در کنسرت 
رضا یزدانی 

 مهر: همزمان با آغاز سال جدید موج قیمت گذاری باالی بلیت کنسرت ها 
این بار تازه ترین اجرای صحنه رضــا یزدانی خواننده پاپ را تحت تأثیر 

قرار داده است.
این اجرای صحنه ای در حالی میزبان طرفداران وی در سالن خانه همایش 
خیابان فرشــته خواهد بود که این کنسرت با قیمت بلیت ۱۵۰، ۲۰۰، 

۲۵۰، و ۳۰۰ هزار تومان برای مخاطبان عرضه خواهد شد.
در تبلیغات و معرفی کنســرت یاد شده در سامانه فروش بلیت، از برنامه 
به عنوان »اجرایی که هرگز تکرار نخواهد شد...« یاد شده و به مخاطبان 
این نوید داده شــده که ضمن پذیرایی در سالن VIP برای آنها اجرایی 
متفاوت از قطعات خاطره انگیز ارائه خواهد شــد. این در حالی است که 
»مراسم دیدار، امضا و عکس با هنرمند«، »پکیج هدیه آلبوم ها و پوستر 
امضا شده« و »رونمایی از دو کلیپ منتشر نشده« از جمله پیشنهادهای 

ویژه برگزارکنندگان کنسرت برای مخاطبان اعالم شده است.
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خط خبر

شمار جانباختگان حادثه معدن آزادشهر 
به 43 نفر رسيد

خط قرمز: درحالى كه ديروز در خبرها اعالم شده بود تعداد جان باختگان حادثه انفجار 
درمعدن يورت گلستان درعدد 35معدنكار متوقف خواهد شد، اما با كشف 8 پيكر ديگر 
در تونل هاى فرو ريخته اين معدن روز ســه شنبه اعالم شد كه عمليات امداد و نجات 
همچنان ادامه داردوامدادگران تا آخرين نقطه اى كه امكان حضور كارگران در آن وجود 
داشته پيش خواهند رفت. مديركل دفتر مديريت بحران استاندارى گلستان با بيان اينكه 
پيكر يك معدنچى ديگر در تونل معدن كشف شده است، گفت: خبرهاى مبنى بر پايان 
عمليات صحت ندارد و عمليات امداد و نجات همچنان در معدن آزادشــهر ادامه دارد. 
صادقعلى مقدم اظهار كرد: نيروهاى متخصص معدنكار توانستند جسد يك معدنچى 
ديگر را در تونل معدن كشف كنند و در حال حاضر تالش ها براى خارج كردن اين جسد 
از زير آوار ادامه دارد. وى افزود: با اين پيكر كشف شده، تعداد معدنچيان جان باخته در 
حادثه انفجار معدن آزادشهر به 43 نفر رسيد. مديركل دفتر مديريت بحران استاندارى 
گلستان با تأكيد بر اينكه جست وجو و عمليات امدادى همچنان ادامه دارد، تصريح كرد: 
طرح شــايعاتى همچون پايان عمليات امداد و نجات صحت ندارد و اعالم آن از سوى 
شوراى هماهنگى مديريت بحران استان گلستان رسماً صورت خواهد گرفت.  جانشين 
شــوراى هماهنگى مديريت بحران استان گلســتان با اشاره به اينكه تاكنون پيكر 42 
معدنچى از معدن خارج شده است، گفت: بر اساس گفته معدنچيان يك الى دو معدنچى 
ديگر در تونل معدن محبوس شــده است.  رضا مروتى در گفت و گو با خبرنگاران در 
محل معدن آزادشهر اظهار كرد: بامداد سه شنبه پيكر 7 معدنچى در كارگاه آخر تونل 
شماره يك معدن شناسايى و از آنجا خارج شد. وى افزود: با اين تعداد پيكرهاى كشف 
شده، تا به امروز پيكر 42 معدنچى از معدن زمستان يورت آزادشهر خارج  شد. مروتى 
با تأكيد بر اينكه اولويت ما جســت وجو است، تصريح كرد: جايى از معدن وجود ندارد 
كه جســت وجو نشده باشد و تنها قسمت زير آوارهاى ريزش سوم تونل معدن جست 
وجو نشده است. جانشين شوراى هماهنگى مديريت بحران استان گلستان اضافه كرد: 
عمليات جست وجو براى يافتن يك الى دو معدنچى احتمالى ديگر در اين قسمت ادامه 
دارد. وى يادآور شد: تا ظهر دوشنبه پيكر 35 معدنچى جان باخته از تونل خارج شده بود 
و روز دوشــنبه (18 ارديبهشت) 13 پيكر ديگر به سردخانه گنبدكاووس منتقل شد و 
ساعت40 دقيقه بامداد سه شنبه (19 ارديبهشت) پيكر 7 معدن كار ديگر از تونل خارج 
شد. معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار گلستان خاطرنشان كرد: مكان و محل پيكر 
يك معدنچى ديگر مشخص شده اما دسترسى به آن سخت است و بايد آوار برداشته شود 
تا به پيكر اين عزيز برسيم. وى ادامه داد: آواربردارى در اين قسمت نيازمند تثبيت ديواره 
اســت و تا به پيكر اين معدنچى دسترسى نداشته باشيم آمار رسمى جان باختگان اين 
حادثه همان 42 نفر معدنچى است كه از تونل شماره يك و دو خارج شده اند. الزم به ذكر 
است؛ انفجار صبح چهارشنبه گذشته (13 ارديبهشت) در معدن زمستان يورت آزادشهر 
حادثــه آفريد و معدنچيان كرمان، طبس، مازندران و... براى كمك به نيروهاى امدادى 

استان گلستان در معدن زمستان يورت حضور دارند.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

كالهبردارى 100 ميليونى
با يك كارت و يك صفر!

خط قرمز: فردى كه به بهانه خريد كاال و موادغذايى، با 
شگردى خاص از عمده فروشان خيابان مصلى و كوشش 
مشهد 100 ميليون ريال كالهبردارى كرده بود، دستگير 

شد.
گــزارش خبرنگار مــا به نقل از رئيــس پليس آگاهى 
خراسان رضوى حاكى اســت اين فرد از چند روز قبل 
و به دنبال اعالم شكايت يكى از فروشندگان موادغذايى 

در خيابان مصلى تحت تعقيب كارآگاهان قرار گرفت.
سرهنگ حميد رزمخواه گفت: اين شاكى كه با در دست 
داشتن مرجوعه اى قضايى به آگاهى مراجعه كرده بود، به 
كارآگاهان اداره مبارزه با جعل و كالهبردارى گفت كه 
فرد شياد پس از خريد 256 هزار تومان برنج از مغازه او، 
به هنگام كشيدن كارت بانكى در دستگاه «pos» مبلغ 

25 هزار و 600 تومان را كشيده و متوارى شده است.
در پى اظهارات شاكى، كارآگاهان با بررسى دقيق محل 
سرقت و شــواهد موجود، چهره فرضى متهم را ترسيم 
و عمليات شناسايى و دســتگيرى اين فرد شياد را در 
دســتوركار قرار دادند كه ســرانجام پس از تحقيقات 
گســترده ميدانى و ردزنى هاى اطالعاتــى متهم را در 
مخفيگاهــش واقع در محدوده خيابان چمن مشــهد 

شناسايى و در اقدامى غافلگيرانه دستگير كردند.
رئيس پليس آگاهى خراســان رضوى تصريح كرد: اين 
متهم در بازجويى هاى انجام شــده با توجه به شواهد و 
مدارك موجود اعتراف كرد كه براى اجراى نقشه شيادانه 
خود به بانك هاى مختلف مراجعه و كارت هديه خريدارى 
مى كرده و سپس به مراكز تجارى واقع در محدوده بلوار 
مصلى و كوشش رفته و پس از خريد كاالهاى مختلف، 
هنگام كشيدن كارت هديه در دستگاه كارت خوان، يك 
صفر كمتر وارد كرده و با استفاده از غفلت فروشندگان، 

از محل متوارى مى شده است.
به گفته ســرهنگ رزمخــواه تاكنون 12 نفــر از اين 
كالهبردار شكايت كرده اند و با بررسى هاى اوليه ارزش 
ريالى كالهبردارى هاى سريالى متهم يكصد ميليون ريال 

برآورد شده است.
وى افزود: اين متهم پس از انجام تحقيقات تكميلى به 
همراه مدارك جمع آورى شده در اختيار مراجع قضايى 

قرار گرفت و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

خط حادثه

خط قرمز: دو مرد كالهبردار كه با شــيوه 
و ترفندي جديد و با جــذب پيرزن هاي 
خيــر، به كالهبرداري دســت مي زنند در 
كمين پيرزن ها در غرب تهران هســتند. 
در تازه ترين پرونده، از يك پيرزن طالها و 

جواهراتش به اين شيوه سرقت شد.
اوايل ماه گذشــته بود كه پيرزني با حضور 
در شعبه 15 بازپرسي دادسراي ناحيه پنج 
در زمينه يك سرقت شكايت خود را مطرح 
كرد و گفت: در محــدوده محله ام بودم و 

داشتم از مسجد باز مي گشتم كه يك دفعه 
يك پرايد قديمي جلوي پاهايم توقف كرد. 
مردي از درون اين خــودرو مرا صدا زد و 
من كه از قيافه موجه او مطمئن شده بودم 
نزديكش رفتم. او به من ماجرايي را گفت 
كه باور نكردني بود اما خيلي خوشــحال 
شدم. اين مرد كه راننده ماشين بود براى 
من تعريف كرد برادرش كه كنارش نشسته 
بود يك الل مادرزاد بوده و بر اساس نذري 
كه اين مرد كرده بود شفا پيدا كرده است. 

او اين ادعا را در حالي مطرح مي ساخت كه 
در ادامه به من ماجراي نذرش را توضيح داد 
و مدعي شد من كسي هستم كه بايد به او 

در اجراي نذرش كمك كنم.
ايــن پيــرزن در ادامه به قاضي ســعيد 
احمدبيگي، بازپرس شــعبه 15 دادسراى 
صادقيه گفــت: من به او اطمينان دادم كه 
كمكش خواهم كرد و به اين ترتيب او به من 
توضيح داد كه دو كيسه را پر از تراول كرده 
اســت و هر كدام از كيسه ها حاوي هشت 
ميليون تومان پول است. به او گفتم از من 
چه انتظاري داريد و او گفت مي خواهم يكي 
از اين كيســه ها را به شما بدهم تا شما كه 
به چهره تان نيز مي خورد آدم خيري هستيد 
از اين پول در موارد خيريه استفاده كنيد. 
من نيز پذيرفتم و با گرفتن كيسه يكدفعه 
اين مرد بــه من گفت كه همســرم طال 

مي خواست و از من خواست كه انگشترهايم 
را ببيند. بعد از اينكه يكي از انگشترهايم را 
دادم او گفت عيار اين پايين است و انگشتر 
ديگــري از من گرفت و بعــد از آن گفت 
گردنبندتان را نيز ببينم كه من با اطمينان 
بــه او، گردنبندم را نيز بــه او دادم. پس از 
اين بود كه او طالها را در يك جوراب زنانه 
انداخت و به من داد و از من تشكر كرد كه 
به او در خريد طال كمك كرده ام و از محل 
متواري شــد. زماني كــه جوراب ها را نگاه 
كردم ديدم طالها نيست و متوجه شدم كه 
گول يك مرد كالهبردار را خورده ام چراكه 
در كيسه نيز هيچ پولي موجود نبود و راننده 
شــياد با اين ترفند مرا فريب داد. با كمك 
افراد محل چرخى هم در كوچه ها زديم كه 
چيزى پيدا نشد. از شما تقاضاى رسيدگى 

به پرونده ام را دارم.

شگرد عجيب سارقان جواهرات 
مادر بزرگ ها 

خط قرمــز: اداره هفدهم پليس آگاهى تهــران بزرگ با 
كسب اجازه انتشار عكس بدون پوشش متهمان جيب بر از 

شهروندان درخواست كرد متهمان را شناسايى كنند. 
هفتم ارديبهشــت ماه مأموران پليس مترو در حين گشت 
زنى در ايســتگاه متروى تئاترشهر به حضور دو نفر در بين 
جمعيت حاضر در ايستگاه مشــكوك شده، آن ها را تحت 
مراقبــت قرار داده و در زمان ارتكاب ســرقت كيف يكى از 

مسافران قصد دستگيرى آن ها را داشتند.
دو ســارق جوان با اطالع از شناسايى توسط مأموران مترو 
اقدام به فرار در خيابان انقالب كردند كه طى يكى تعقيب 
و گريز، مأموران كالنترى 148 انقالب اســالمى با اطالع از 
موضوع به كمك مأموران پليــس مترو رفته، هر دو متهم 
را دستگير و در همان بازرســى اوليه مقاديرى وجوه نقد، 

گوشى تلفن همراه و مدارك شناسايى متعلق به افراد غير 
از آن ها كشف شد.

با تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع جيب برى و به دستور 
بازپرس شعبه 12 دادسراى ناحيه 12 تهران، پرونده جهت 
رسيدگى در اختيار اداره هفدهم پليس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفت.
دو متهم به نام هاى حميدرضا. الف 44 ساله و ناصر. ص 43 
ساله در اظهارات اوليه منكر هرگونه سرقت شدند؛ حميدرضا 
در اظهاراتش مدعى شد كه در داخل ايستگاه اتوبوس بوده 
كه توســط مأمورين دستگير شــده و ناصر نيز عنوان كرد 
زمانيكه قصد داشــته سوار يك تاكسى شود دستگير شده 

است.
كارآگاهان اداره هفدهم پليس آگاهى تهران بزرگ، در ادامه 
تحقيقات خود و در بررســى اوليه از سوابق متهمين اطالع 
پيدا كردند كه آن ها از مجرمين ســابقه دار و داراى سوابق 
متعدد دستگيرى در پليس آگاهى (بيش از 9 فقره سابقه 
دســتگيرى) بويژه در پايگاه ســوم و چهارم پليس آگاهى 
تهران بزرگ هســتند كه بارها به اتهام جيب برى و كيف 

قاپى دستگير و روانه زندان شدند.
در ادامــه و با بررســى اموال بدســت آمــده از متهمين، 
كارآگاهان موفق به شناسايى تعدادى از مالباختگانى شدند 
كه در ايستگاه هاى مختلف «مترو» و «بى.آر.تى»، به شيوه 

جيب برى مورد سرقت قرار گرفته بودند.

زندان مقصد نهايى دو جيب بر «مترو» و «بى.آر.تى»

خط قرمــز: اداره هفدهم پليس آگاهى تهــران بزرگ با 

خفاش شب هاى 
جاده شوش دستگير شد 

خط قرمز: رئيس دادگاه بخش شــاوور شهرستان 
شوش در شــمال خوزســتان گفت: خفاش جاده 
شوش - اهواز معروف به على خفاش به اتهام سرقت 
مســلحانه و آدم ربايى دستگير شد. مجيد افراخته 
رئيس دادگاه بخش شــاوور شهرســتان شوش در 
تشريح چگونگى دســتگيرى اين مجرم سابقه دار 
افزود:على خفاش 30 ساله ساكن بخش شاوور سابقه 
فروش مواد مخدر، ســالح و سرقت دارد كه در يك 
ماه اخير با آدم ربايى، تجاوز به عنف، ضرب و جرح و 
سرقت مسلحانه موجب رعب و وحشت اهالى منطقه 
و مســافران جاده شوش - اهواز شده بود. وى اظهار 
كرد:خفاش جاده شوش - اهواز با آدم ربايى و ضرب و 
جرح افراد و نيز تهيه فيلم از افراد آنان را تهديد كرده 
و مــورد اذيت و آزار قرار مى داد. رئيس دادگاه بخش 
شاوور شوش با قدردانى از تالش شبانه روزى سربازان 
گمنــام امــام زمان(عج)، پليس آگاهــى و فرمانده 
انتظامى شهرستان شوش براى دستگيرى اين فرد 
شرور افزود:على خفاش در مخفيگاه خود در شاوور 
بــه دام افتاد. افراخته با بيان اينكه تاكنون چهار نفر 
از اين متهم به خاطر اذيت و آزار، آدم ربايى و تجاوز 
به عنف شكايت كرده اند گفت: شاكيان كه چهار زن 
هستند در مسير تردد در جاده شوش - اهواز در اوايل 
ارديبهشت جارى از ســوى اين فرد شرور با تهديد 
يك قبضه كلت پالســتيكى به وسيله يك دستگاه 
خودروى سمند سفيد رنگ فاقد پالك ربوده شده و 
با پوشاندن چهره آنان، مورد اذيت و آزار قرار گرفتند.



خط بين الملل

مربى تايلندى دختر 3 ساله را با زنجير بست
ركنــا: يــك مربــى در حركتى 
باورنكردنى شــاگرد 3 ساله اش را 
به خاطر خيس كردن لباس خود 
مورد ضرب و شــتم قــرار داد و با 
غل وزنجير بست.  تصاوير منتشر 
شده از اين دختر 3 ساله زخم هايى 
را روى صورتش نشــان مى دهد. 
راننده مهد كودكى در بانكوك كه 
در اين محل كار مى كرده از تنبيه 

سخت اين بچه كوچك عكس و فيلم گرفته است.پس از انتشار تصاوير پليس وارد 
عمل شده و مربى سنگدل را دستگير كرده است.پدر و مادر دختر بچه نيز بيان 
كردند كه هيچ اطالعى از ماجرا نداشته و با ديدن تصاوير دردناك دخترشان شوكه 
شده و از مربى شكايت كرده اند.مربى روانى ادعا كرده كه هنگام ساعت خواب ظهر 
دختر بچه نتوانسته ادرار خود را كنترل كند و به همين دليل رختخوابش را خيس 

كرده و همين موضوع باعث شده تا مربى وى را به شدت تنبيه كند.

قتل يك زوج پزشك آمريكايى 
در آپارتمان لوكس 

 ركنــا: يــك زوج كه هــر دو 
متخصص بيهوشى بودند در پنت 
هاوس يك ساختمان در بوستون 
روز جمعــه بــه قتل رســيدند.  
اجساد يك زوج پزشك در پنت 
هاوس يك برج در بوســتون روز 
جمعه كشف شد. ريچارد فيلد، 
49 ســاله و لينا بوالنوس، 38 
ساله هر دو متخصص بيهوشى به 

شيوه اى وحشتناك به كام مرگ فرستاده شدند. با حمله فرد مهاجم به خانه 
اين زوج لينا به يكى از دوســتانش پيامى مبنى بر حضور يك فرد مسلح در 
خانه شان فرستاد. فرد مهاجم با بستن دست و پاى اين زوج گلوى آن ها را بريده 
است. پليس يك فرد مظنون به نام تيكسيرا بامپوميم 30 ساله را به اتهام قتل 
بازداشت كرد. پليس بعد از دريافت يك گزارش مبنى بر حضور يك فرد مسلح 
در يكى از خيابان هاى بوستون غربى به محل اعزام شد. حين حضور افسران در 
صحنه فرد مهاجم به سمت ماموران پليس تيراندازى كرد. در طى يك عمليات 
متهم دستگير شد و به دليل جراحات وارده به بيمارستان انتقال داده شد. اين 
مرد 30 ساله در معرض اتهام دو فقره قتل قرار دارد و به رغم بسترى بودن در 

بيمارستان اما بعدازظهر دوشنبه در بيمارستان تفهيم اتهام شد.
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ماژيك پرانى معلم جيرفتى، 
چشم دانش آموزش را كور كرد

خط قرمز: معلم جيرفتى با پرتاب ماژيك به سوى دانش 
آموز خود موجب پارگى شبكيه چشم او شد. طبق آيين نامه 
اجرايى مدارس، هرگونه تنبيه دانش آموزان در محيط  هاى 
آموزشى ممنوع است. تنبيه بدنى، اهانت و هرگونه كودك 
آزارى جزء جرايم عمومى به حساب مى آيد و در پيگيرى 
اين مورد احتياج به داشتن شاكى خصوصى نيست. معلم 
جيرفتى با پرتاب ماژيك به سوى دانش آموز خود، موجب 
پارگى شبكيه چشــم او شد. اين چندمين مورد متوالى از 
تنبيه دانش آموزان كرمانى از سوى معلمان است كه باعث 
صدمات جسمى دانش آموزان شده است. محمد جواد 48 
روز پس از وقوع اين اتفاق، دوشنبه 11 ارديبهشت ماه سال 
جارى در يكى از بيمارستان هاى چشم پزشكى تهران، تحت 
عمــل جراحى ليزر قرار گرفــت. او از روز وقوع اين حادثه 
اينطور مى گويد: روز 23 اسفند ماه سال گذشته به همراه 
ساير همكالســى هايم مشغول انجام فعاليت هاى كالسى 
بوديم. من كه براى پاسخگويى به سؤال معلم داوطلب شده 
بودم، دســتم را به نشانه اجازه باال بردم. چند ثانيه اى را با 
يكى از دوستانم مشغول حرف زدن بودم؛ معلم وقتى روى 
خود را به سمت ما برگرداند ماژيكى را كه در دست داشت 
به ســمت من پرتاب كرد و چشمم بعد از برخورد ماژيك، 
دچار خونريزى شد. اين دانش آموز كرمانى درباره جزئيات 
حادثه مى گويد: پس از خونريزى، معلم چند مرتبه چشم 
مرا با آب سرد شست وشو داد و پس از نيم ساعت، چشمم 
باز شــد، اما سوزش و درد شديدى را در چشم خود حس 
مى كردم. محمدجواد مى گويد: پس از تعطيل شدن مدرسه، 
وقتى به خانه رسيدم از شدت درد خوابم برد و پس از اينكه 
بيدار شــدم چشمم متورم و قرمز شده بود. تا آن لحظه از 
اتفاق آن روز حرفى به مادرم نزدم؛ از اين مى ترســيدم كه 
معلم مرا در آن درس تجديد كند. سرانجام به دليل اصرار 
مادرم و دردى كه در چشــمم حس مى كردم، ماجرا را با 
خانواده ام در ميان گذاشتم. پس از تماس مادرم با معلم، تنها 
حرفى كه شنيديم اين بود كه شما برويد دكتر، هزينه هاى 
درمان را به بنده اطالع دهيد تا پرداخت كنم. سرانجام به 
درخواست پزشك، معلم و مدير به بيمارستان آمدند. پس از 
مراجعه به يك چشم پزشك، تشخيص او اين بود كه شبكيه 
چشم به دليل ضربه وارده، دچار پارگى شده و آسيب ديده 
اســت. تاريخ مراجعه بعدى، يك ماه بعد تعيين شد؛ پس 
از يكماه دوباره نزد پزشــك رفتيم تشخيص او اين بود كه 
شبكيه دچار پارگى شده و بايد جراحى شود. پس از گذشت 
48 روز، باالخره چشمم جراحى شد و با مادرم به شهرمان 
جيرفت برگشــتيم. به گفته رحيم ميرشــاه ولد مديركل 
ارزيابى عملكرد و پاسخگويى به شكايات آموزش و پرورش، 
در سال 94 و 95، تعداد شكايات رسيده به اين مجموعه، 
2000 مورد بوده است. آمارى كه در فضاى آموزشى بسيار 
قابل تأمل اســت. امان اهللا قرائى مقدم آسيب شناس، در 
اين باره مى گويد: تنبيه دانش آموزان آســيب هاى جبران 
ناپذيــرى را به دنبال دارد و گاهى به تنفر دانش آموزان از 

ادامه تحصيل منجر مى شود.

خط هشدار

 چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396 
 13 شعبان 1438 10 مى 2017  سال سى ام  شماره 8395 

خط قرمز: سارق مغازه لباس فروشى در خيابان وزرا به 

قتل دوستش در 12 سال قبل در اصفهان اعتراف كرد.

ســاعت 22:45 روز هفدهم ارديبهشــت از طريق مركز 

فوريت هاى پليسى 110 دستگيرى يك سارق مغازه در 
خيابان وزرا به كالنترى 105 سنايى اعالم شد. 

مأموران كالنترى با حضور در محل اطالع پيدا كردند كه 

جوانى حدودا 30 ســاله قصد سرقت از يك مغازه لباس 

فروشى را داشته كه توسط مردم دستگير شده است. 

با تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت مغازه» و به 

دستور بازپرس شعبه 15 دادسراى ناحيه 6 تهران، پرونده 

براى رسيدگى در اختيار پايگاه سوم پليس آگاهى تهران 
بزرگ قرار گرفت. 

متهم به نام ســلمان 32 ســاله در همان اظهارات اوليه 

صراحتاً به سرقت مغازه اعتراف و عنوان داشت:از طريق 

پنجره وارد مغازه لباس فروشى شدم.قصد سرقت پول هاى 

داخل مغازه و 30 دســت كت و شــلوار را داشتم كه در 
لحظه خروج از مغازه توسط مردم دستگير شدم. 

متهم در ادامه اظهاراتش با بيان اين مطلب كه در ســال 

84 مرتكب جنايت شده، به كارآگاهان گفت: بهار سال 84 

به همراه يكى از دوســتانم به نام يداهللا 28 ساله در حال 

كندن چاه بوديم. يــداهللا داخل چاه بود و من باالى چاه 

در حال بيرون كشــيدن خاك بودم. در حين كار كردن 

مقدارى از خاك ها بــه داخل چاه ريخت؛ يداهللا از داخل 

چاه شروع به ناســزا گفتن كرد و همين موضوع، شروع 

درگيرى لفظى ما دو نفر شد؛ در حاليكه بسيار عصبانى 

شده بودم، سنگى را كه از داخل چاه بيرون كشيده بودم 

به روى سر يداهللا انداختم و پس از آن خاك ها را به داخل 

چاه بازگرداندم. يداهللا داخل همان چاه مدفون شد و من 

از آن زمان تاكنون، بالمكان هستم و به عنوان كارگر ساده 

در شهرهاى مختلف از جمله تهران كار و زندگى مى كنم 

تا اينكه تصميم به سرقت از مغازه لباس فروشى گرفتم اما 
توسط مردم دستگير شدم. 

اعترافات وحشتناك به قتل يك دوست پس از 12 سال 

خط قرمز: دختر 8 ماهه در بابل به دليل خفگى جان خود 
را از دســت داد.  غالم نيا روشن سخنگوى مركز مديريت 
حوادث و فوريت هاى پزشــكى بابل گفت: پس از تماس 
خانواده اى با اين مركز مبنى بر عدم هوشيارى دختر بچه 8 
ماهه در ديواملكشاه بندپى شرقى بابل، تكنسين هاى پايگاه 

خشرودپى بالفاصله به محل مورد نظر اعزام شدند.
وى افزود: در اين حادثه دختربچه 8 ماهه در حال بازى با 

برادر خود دچار خفگى شد.
ســخنگوى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى 
بابل گفت: زمانى كه تكنسين هاى اورژانس به بالين نوزاد 
رسيدند وى فاقد عالئم حياتى بود و تالش ها براى احياى 

نوزاد بى نتيجه ماند.

خط قرمز: يك زن در ايستگاه متروى ارم سبز 
دربرخورد با قطار مصدوم و راهى بيمارستان شد. 
حسن عباسى مدير روابط عمومى مركز اورژانس 
تهران گفت: حوالى ساعت 10 (سه شنبه) يك 
خانم 40 تا 45 ساله بدليل تجاوز به حريم ريلى 
و بر اثر برخورد با يك رام قطار دچار مصدوميت 

شد.
وى بيان كرد: با حضور به موقع عوامل اورژانس 
ايــن خانم از مرگ حتمى نجــات يافت و پس 
از انجــام اقدامات اوليــه درمانى اين مصدوم به 

بيمارستان امام خمينى(ره) منتقل شد.

مرگ تلخ دختر 8 ماهه بابلى 
هنگام بازى با برادرش

برخورد زن مسافر با قطار 
در مترو تهران

مرگ مادر هندى 
در قطار مشهد- تهران 

خط قرمز: زن 60 ســاله تبعه هندوســتان كه 
همراه شوهر و پســرش براى مسافرت به ايران 
آمده بود در داخل قطار مســافربرى جان خود را 

از دست داد. 
اين زن كه «گوا نيراســيدابانو» نام داشت همراه 
همسر و پسرش مسافر قطار مسافربرى مشهد- 
تهران بود كه ســاعت 40دقيقه بامــداد ديروز 
ناگهان حالش بد شد و جان خود را از دست داد. 
با توقف قطار، پيكر بى جان اين زن به بيمارستان 
شهرستان خوشاب انتقال يافت اما پزشكان اين 
مركز درمانى در معاينات اوليه مرگ زن 60 ساله 
را اعالم كردند. جســد با دستور مقام قضايى به 
پزشــكى قانونى انتقال يافت و تحقيقات پليس 
خوشاب درباره علت مرگ اين زن 60ساله ادامه 

دارد.

فرمانــدار كوهرنگ در  خط قرمــز: 
استان چهارمحال و بختيارى، از كشته 
شــدن دختر نوجوان 15 ساله عشاير با 
ســالح شــكارى در منطقه بازفت اين 

شهرســتان خبر داد.  مرتضى زمانپور 
فرماندار كوهرنگ در استان چهارمحال و 
بختيارى گفت: اين حادثه عصر دوشنبه 
در منطقه بازفت كوهرنگ در منزل پدر 
متوفى رخ داد كه فرد مضروب به دليل 
شدت جراحات قبل از حضور امدادگران، 

جان خود را از دست داد.
وى از حضور مسئوالن فوريت اورژانس 
و نيروهاى انتظامــى در كمترين زمان 
ممكــن در محــل حادثه خبــر داد و 
گفت: جسد اين نوجوان جهت بررسى 
كارشناســى و صدور جواز دفن تحويل 
انتظامى و قضايى شهرســتان  مراجع 

شده است.

قتل دختر 
51 ساله 
در خانه 
پدرى 



 فوتبــال  ورزش   در دو فصل گذشــته معضلى عجيب 
گريبانگير باشگاه پرسپوليس شده است. در پنجره هاى نقل و 
انتقاالت بازيكنان پرسپوليس با پيشــنهاداتى روبرو مى شوند 
كه وجود خارجى ندارند. اين اتفاق مرموز معموال براى بهترين 
بازيكنان تيم روى مى دهد كه جانشــينى هــم ندارند. هنوز 
مشخص نيست اين پيشنهادات مجهول الهويه از چه كانالى به 
بازيكنان مى رسد اما هرچه هست بازيكنانى كه هدف آن قرار 
مى گيرند براى چند هفته تمركزشان را از دست مى دهند،  بناى 
عصيان و ناسازگارى با باشگاه را مى گذارند و به شدت خواهان 

ترك تيم مى شوند.

*داستان ريزه اسپورت
در مواردى مانند آنچه براى طارمى و رضاييان در تركيه روى داد، 
پس از رسيدن به باشگاه مقصد مشخص مى شود اراده چندانى 
براى قرارداد وجود نــدارد، كما اينكه ريزه اســپورت در قبال 

رضاييان بسيار بى ميل نشان مى داد و ظاهرا فقط اصرار 
طرف ايرانى يعنى همــان كتانى فروش 

معروف به چنــد تمرين رضاييان با 
تيم دوم ريزه انجاميده بود.

*چينى ها و روس ها
در مــورد محمــد انصارى 

اين موضوع به شــكل 
ديگــرى واقع شــد. 
گفتــه مى شــد يك 
بســيار  پيشــنهاد 
هنگفــت از چيــن 

براى انصارى رســيده 
كه چند ميليــارد نصيب 

اين بازيكن بااخالق مى شود. 
مطابق انتظار تمركز انصارى در چند 

خبرى ديدار مهم با خلل مواجه شــد، اما عمال 
از پيشنهاد جدى نشد. پيشنهادات على عليپور از روسيه هم 

از آن دست خبرهاى عجيبى بود كه هرگز تاييد نشد و فقط مدت 
زيادى از فصل عملكرد او را تحت الشعاع قرار داد.  

*كمال؛ هدف بعدى
كمال كاميابى نيا بازيكن بدون جانشين پرسپوليس هدف بعدى 
اين جريان بود. كمال كه در پرسپوليس احيا شده و از نيمكت 

نشينى در نفت به حضور در تيم ملى رسيده بود، 
مدت زيادى از فصل را به كشمكش بر سر تمديد 
نكردن قراردادش پرداخت. كشمكشــى كه تا 
امروز ادامه دارد و مشخص نيست پيشنهادات 
خارجى كمال واقعيت دارند يا از موارد فوق الذكر 

هستند.
*بيرانوند در رادار زير دريايى

و سرانجام آخرين مورد عليرضا بيرانوند. گلرى 
كه قرار بود براى ده ســال دروازه پرسپوليس را 

بيمه كند ولى خيلى زود فيلش ياد هندوســتان 
كــرد. بيرانوند كــه در هفته هاى اخيــر مطلقا 
تمركز نداشته و بيشتر وقتش را به جاى تمرين 
با صادر كنندگان خــودرو(!) مى گذراند و از آنها 
آيفون هفت هديه مى گيرد، مدتى اســت كه از 

پيشــنهادات اروپايى دم مى زند. آن  هم 
از تيم هايى چــون ويارئال. البته 

كه در صورت صحت 
ع  مــــوضو
ق  تفــا ا

كى  ر مبا
اســت اما تا 

اين لحظه نه ايميلى از زيردريايى 
زرد (لقــب تيم اســپانيايى) به 
پرسپوليس رســيده نه خبرى 
در مطبوعات اســپانيا كار شده 
است. اى كاش بيرانوند با اطالع 
از سرنوشــت باقى اغواهاى 
اين چنينى بى گــدار به آب 
نمى زد و تا مطمئن نمى شــد 
سنگر سرخ را ترك نمى كرد. آنهم 
ســنگرى كه مدعيان جدى 
مانند مظاهرى و اخبارى 

دارد.

* جلسه وكيل بيرانوند و نماينده باشگاه تركيه اى
نماينده يك باشــگاه تركيه اى كه خواهــان به خدمت گرفتن 
عليرضا بيرانوند اســت مذاكرات جدى را با باشگاه پرسپوليس 
انجام داده تا دروازه بان اين تيم را به خدمت بگيرد. عصر ديروز 
مصطفى ســليمانى وكيل عليرضا بيرانوند به محل باشــگاه 
پرسپوليس آمد تا در جلسه اى با نماينده باشگاه تركيه اى شركت 
كرده و پيرامون جدايى عليرضا بيرانوند صحبت كند. اگر توافقات 
انجام شود، عليرضا بيرانوند به اين باشگاه تركيه اى كه امسال هم 

در ليگ قهرمانان اروپا حاضر بود، خواهد پيوست.

  بيرانوند :پيشنهاد 500هزار يورويى دارم
 بيرانوند سنگربان پرسپوليس با بيان اينكه اين باشگاه باعث 
شده كه موقعيت كنونى خود را به دست بياورد، تصريح كرد: 
من اگر پنج سال با پرســپوليس قرارداد دارم و به اين دليل 
چنين قرارداد ســفيد امضايى را بســتم، به خاطر هواداران 
بود و به اين خاطر به پرسپوليس وابسته شدم. اگر به عنوان 
دروازه بان اصلى تيم ملى انتخاب شدم از پرسپوليس بوده 
است. هواداران در اين بازى به خوبى از ما حمايت كردند، 
اما نبايد مقابل ذوب آهن آن گونــه با ما رفتار مى كردند. 
اى كاش ما را تشــويق مى كردنــد. اى كاش همچنان 
جشــن قهرمانى بگيرند. به نظرم اعتصاب بازيكنان كار 
اشــتباهى بود، اما پس از بازى مقابــل ذوب آهن بدون 
اينكه با مديريت تيم جلسه اى بگذاريم يا پولى بگيريم به 
تمرينات بازگشتيم. پس از آن نيز گفتيم كاش قبل از بازى 
با ذوب آهن هم اعتصاب نكرده بوديم. به هر حال از هواداران 
بابت اينكه اگر حرفى زدم و ناراحت شــان كردم عذرخواهى 
مى كنم. تيمى كه قهرمان ليگ شــده و از گروهش در آسيا 

صعود كرده، بى غيرت نيست.
بيرانوند در انتها افزود: اگر يك پيشنهاد خوب داشته باشم شايد 
بخاطر اين هواداران رد كنم و در پرســپوليس بمانم. تيم هايى 
هستند كه مى توانند باالتر از 500هزار يورو به من بدهند و از 
تيم هاى خوب اروپا امروز آمده بودند تا عملكرد من را ببينند.»

گفتنى است در بازى با الوحده نماينده باشگاه ويارئال اسپانيا 
براى تماشاى بازى بيرانوند در آزادى حضور داشت. در همين 
حال گفته  مى شود يك باشگاه تركيه اى هم خواهان اين دروازه 

بان شده است.

به ستاره هاى سرخ  پيشنهادهاى فضايى مى شود 

از« ريزه اسپور»  طارمى تا «ويارئال »  بيرانوند ناصحى: دوست دارم در پديده بمانم
تسنيم: كاپيتان تيم فوتبال پديده خراسان در پاسخ به اين پرسش 
كه فصل آينده هم به حضور در اين تيم ادامه خواهد داد يا خير، اظهار 
داشت: من مشكلى در اين باشگاه ندارم و دوست دارم همكارى ام را 
ادامه دهم. هنوز صحبتى انجام نشده اســت، ولى اميدوارم شرايط 
فراهم شود و در پديده بمانم.رضاناصحى با ابراز خرسندى از ماندن 
رضا مهاجرى در تيم پديده خاطر نشــان كرد: مــن معتقدم حفظ 
مهاجرى تصميم خوبى بود كه باشگاه گرفت. به هر حال اين مربى به 
شرايط تيم اشــراف كامل دارد و اميدوارم كه بتوانيم در فصل آينده 

نتايج بسيار خوبى بگيريم.

ويسى گزينه جدى هدايت فوالد 
خوزستان

تســنيم: آخرين اخبار از اهواز حاكى از آن است كه هيئت مديره 
باشگاه فوالد خوزستان از نعيم سعداوى عبور كرده و قرار است كادر 
فنى تيم فوتبال اين باشگاه تغيير كند.  گزينه جدى فوالد خوزستان 
جهت جانشــينى ســعداوى براى فصل بعد عبداهللا ويســى است. 
فوالدى ها در تماس با ويسى خواهان مذاكرات جدى تر با اين مربى 
هستند و احتمال حضور ويسى در اين تيم زياد است.از طرفى ويسى 
يكى از گزينه هاى گسترش فوالد هم محســوب مى شود، اما برخى 
واسطه ها كه با مالك اين باشگاه ارتباط دارند، در صدد آوردن بوناچيچ 

به اين تيم هستند تا او هدايت آبى پوشان تبريزى را برعهده بگيرد. 

مدير عامل پارس جنوبى: تا شروع 
ليگ مشكالت حل مى شود

تسنيم: مديرعامل باشــگاه پارس جنوبى گفت كه حق مردم جم 
است كه بازى هاى خانگى پارس جنوبى در اين شهر برگزار شود.بهرام 
رضاييان همچنين درباره صحبت هاى سعيد فتاحى مسئول برگزارى 
رقابت هاى ليگ برتر پس از بازديد از ورزشگاه جم اظهار داشت: آقاى 
فتاحى به ورزشگاه آمد و شرايط ميزبانى  را بررسى كرد. اين ورزشگاه 
نواقصى دارد كه همه ورزشــگاه هاى ايران چنين نقص هايى دارند. 
گفتند چمن ورزشگاه را ترميم كنيم كه چنين كارى را خواهيم كرد 
و همچنين صحبت كرديم اسكوربورد ورزشــگاه را هم نصب كنند. 
بحث رختكن ها و نور ورزشــگاه هم درست مى شود و به شروع ليگ 

برتر خواهد رسيد.

دياز: به توطئه عليه پرسپوليس فكر 
هم نكرديم!

ورزش:  تيم الهالل عربستان با كسب پيروزى 4 بر 3 برابر الريان در 
دوحه ضمن حفظ صدرنشينى مانع صعود اين تيم به مرحله يك هشتم 
نهايى ليگ قهرمانان آسيا شد و پرسپوليس با الهالل جواز صعود را 
به دست آوردند. رامون ديازسرمربى آرژانتينى تيم الهالل عربستان 
در اين رابطه گفت: ما به دوحه آمده بوديم تا نقش صدرنشينى خود 
را در گروه ادامه دهيم . ما بــه  هيچ توطئه اى عليه رقيب ايرانى خود 

(پرسپوليس) فكر هم نكرديم.

وزير ورزش تماشاگر فينال جام 
حذفى 

ايسنا: مسعود سلطانى فر، روز پنجشنبه  پس از حضور در اهواز، ابتدا 
در جشنواره نشاط و اميد كه با حضور استاندار خوزستان، نمايندگان 
استان در مجلس شوراى اسالمى و مديركل ورزش و جوانان خوزستان 
برگزار مى شــود، شركت مى كند و ســپس عازم خرمشهر شده تا از 
نزديك شــاهد فينال جام حذفى كشــور بين نفت تهران و تراكتور 

سازى تبريز باشد.  

احمدزاده : من على كريمى
 فوتبال ساحلى هستم

ورزش سه: زننده يكى از زيباترين گل هاى فوتبال ساحلى كه عنوان 
بهترين مهاجم ايــن تورنمنت را نيز به خود اختصــاص داد، الگوى 
فنى اش را اسطوره پرسپوليس دانست. محمد احمدزاده مى گويد: 
خدا را شكر كه توانســتم به عنوان آقاى گل و مهاجم برتر بازى هاى 
جام جهانى انتخاب شوم. خيلى خوشحالم كه توپ طالى اين بازى ها 
نصيبم شد. همه بچه هاى ما در اين بازى ها تالش كردند و خوشبختانه 
نتيجه زحمات مان را ديديم. خدا را شكر كه من هم به يكى از آرزوهايم 
رسيدم. على كريمى هميشه الگوى من در فوتبال بوده و سعى كردم 
در گلزنى از او الگو بگيرم. كريمى فوتباليست بزرگى است و در اخالق 

و ورزش هم نمونه است.

نظرى جويبارى: كار خوبى كردم 
عكس مسلمان را منتشر كردم!

تسنيم: معاون پيشــين باشگاه اســتقالل كه بعد از عكس العمل 
محسن مسلمان در بازى مقابل الوحده عكسى از او در كنار پيراهن 
استقالل منتشر كرد، از اقدام خود دفاع كرد. على نظرى جويبارى در 
اين رابطه مى گويد: مسلمان با دستانش عدد 6 را نشان داد، در حالى 
كه  بازى مقابل الوحده ملى بود. وقتى مسلمان حركت زشتى كه دور 
از فرهنگ و ادب است، نشــان داد، تصوير او با پيراهن استقالل را در 
صفحه شخصى ام منتشر كردم و از اين كار هم پشيمان نيستم. آقاى 
مسلمان با ما قرارداد داخلى بستى و با پيراهن استقالل عكس يادگارى 
گرفتى، اما نرسيدن پول و مسائل ديگر باعث شد كه استقاللى نشوى. 
از حركت مسلمان ناراحت شدم و حقش بود كه اين تصاوير را بگذارم.

شيخ سلمان: اين دستاورد تاريخى 
باعث غرور آسيا شد

سايت رسمى فدراسيون: رييس كنفدراســيون فوتبال آسيا 
با ارســال نامه اى به رييس فدراســيون فوتبال كسب مقام سوم 
جام جهانى فوتبال ســاحلى 2017 را تبريك گفت. در پيام شيخ 
سلمان بن ابراهيم آل خليفه  رييس كنفدراسيون فوتبال آسيا به 
مهدى تاج آمده است: با افتخار تمام از طرف خانواده فوتبال آسيا 
دستيابى به كسب مقام سوم جام جهانى 2017 باهاما را صميمانه 
تبريك مى گويم. اين دســتاورد و موفقيــت تاريخى باعث غرور 
آسيا شده است كه به دليل عملكرد عالى فدراسيون فوتبال تحت 
مديريت شما و تالش براى توســعه فوتبال در كشورتان است. بار 
ديگر از شما دعوت مى كنم تا با يكديگر فوتبال آسيا را به درجات 

باالترى تحت عنوان «يك آسيا، يك هدف» برسانيم.

ضد حمله

اطالعيه فدراسيون در واكنش به اقدامات 
باشگاه پرسپوليس

ورزش: كميته تعيين وضعيت فدراسيون فوتبال اطالعيه اى را براى باشگاه هاى بدهكار و 
داراى پرونده در مراجع قضايى صادر كرد. دربخشى از اطالعيه فدراسيون فوتبال آمده است: 
با تصويب هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال جمهورى اسالمى ايران، در تاريخ 1395/12/24 
با اختيارات حاصله از اساسنامه اين فدراسيون  مبنى بر اينكه كليه باشگاه هايى كه داراى 
پرونده هاى قضايى منجر به اتخاذ تصميم در مراجع بين المللى نظير فدراســيون جهانى 
فوتبال و ديوان بين المللى داورى براى ورزش و غيره هســتند، تا تسويه حساب نهايى يا 
مختومه شدن پرونده ها، اجازه ثبت قرارداد با اشــخاص خارجى جديد را نخواهند داشت 
و مطابق اساســنامه فدراســيون، تمام باشــگاه ها و بازيكنان متعهد به تمكين و اجراى 
دستورالعمل ها و مصوبات فدراسيون مى باشــند. اين مصوبه از سوى دبيركل فدراسيون 
به سازمان ليگ و تمام هيئت ها نيز ابالغ شده اســت. لذا بدون اخذ مجوز از كميته تعيين 
وضعيت و ساير نهادهاى ذيربط، هيچ قراردادى در فدراسيون فوتبال به ثبت نخواهد رسيد.

منظورم ازآن عدد هادى نوروزى بود
مسلمان: آگيره عددى نيست كه به او عدد 6 

را نشان بدهم
ورزش: محسن مسلمان پس از برترى شيرين پرسپوليس كه همراه با صعود اين 
تيم بود، اظهار داشت: مسلماً امروز همه ديدند كه  ما بهتر از الوحده بوديم و مزد 
بازى خوبمان را نيز دريافت كرديم. بابت اين پيروزى بايد از هوادارانمان تشكر كنم 
. هافبك پرسپوليس در پاسخ به اين سوال كه عدد 6 را به خاوير آگيره سرمربى تيم 
الوحده امارات نشان داد، گفت: آگيره در بازى رفت براى ما كرى زيادى خوانده 
بود اما من در اين ديدار عدد 6 را به خاطر هادى نوروزى نشان دادم. آگيره عددى 
نيست كه من عدد 6 را به او نشان بدهم. وى در پايان در خصوص ديدار پرسپوليس 
مقابل لخويا عنوان كرد: ديدار دور بعد ما خيلى ســخت است و ان شاءاهللا با يك 
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    برخى از بازيكنان تيم فوتبال پرسپوليس ديروز با حضور در يك مركز 
خون كه زير نظر يكى از ليدرهاى اين باشگاه اداره مى شود به اهداى خون 

پرداختند.
    سازمان ليگ فوتبال ايران از تغيير ســاعت ديدار بين تيم هاى تراكتورسازى و 
نفت تهران در فينال جام حذفى خبر داد. پيش از اين قرار بود اين مسابقه ساعت 20 
فردا برگزار شود كه طبق برنامه جديد با نيم ســاعت تأخير دو تيم به مصاف يكديگر 

مى روند.
    روزنامه الوطن عربستان ديروز در اينفوگرافى ديدار التعاون با استقالل 
گاف بزرگى داد و در تصويرى كه از استقالل منتشر كرد عكس فرهاد مجيدى 
كه سال ها پيش از استقالل خداحافظى كرد را به عنوان بازيكن كليدى آبى هاى 

پايتخت معرفى كرد.

    سيدمحمد ناظم الشريعه، سرمربى تيم ملى فوتسال ايران پيش از ظهر ديروز با حضور 
در دفتر رييس ســازمان تيم هاى ملى با محمدرضا ساكت ديدار و گفت و گو كرد.در اين 

جلسه برنامه هاى تيم ملى براى سفر به شهركرد مرور شد.
    بعد ازآنكه از بازى پرسپوليس و الوحده آن طور كه انتظار مى رفت استقبال 
به عمل نيامد هيئت مديره باشگاه پرسپوليس درباره كاهش قيمت بليت بازى اين 
تيم با تيم لخويا قطر در مرحله حذفى ليگ قهرمانان آسيا تصميم گيرى مى كند.
    اكبر ميثاقيان در گفت وگوى تلفنى با برنامه نود اظهار كرد: هنوز در شوك هستم و 
خيلى اذيت شدم؛ كار غير ممكن بود كه خدا كمك كرد؛ همه اتفاقات دست به دست هم 

داد تا در ليگ برتر بمانيم.
    كميته ان ضباطى راى ديدار ماشين سازى و پرسپوليس را اعالم كرد و به دليل 
فحاشى تماشاگران به داور و بازيكنان تيم حريف (با توجه به سابقه قبلى) ماشين 

سازى تبريز به پرداخت 100 ميليون ريال جريمه نقدى محكوم شد. همچنين اين 
تيم به خاطر پرتاب ترقه و سنگ توسط تماشاگرانش (با توجه به سابقه قبلى) 
طبق بند يك ماده 79 آيين نامه انضباطى به پرداخت 80 ميليون ريال جريمه 

نقدى محكوم شد.
    تيم ملى فوتسال بانوان ايران در آخرين مسابقه خود در تورنمنت چهارجانبه روسيه، 

مقابل جمهورى چك به پيروزى رسيد تا در رتبه سوم اين مسابقات قرار بگيرد.
    كنفدراسيون فوتبال آسيا با ارسال نامه اى به كشور هاى عضو از برگزارى 
رقابتهاى جام ملتهاى فوتسال آسيا در سال 2018 به صورت مرحله مقدماتى 
و نهايى خبر داد.  بر همين اساس در قسمت جنوب و مركز آسيا تيم هاى ايران، 
افغانستان، ازبكستان، قرقيزستان، تاجيكستان،تركمنستان و نپال به رقابت با 

يكديگر مى پردازند. 

اميرى: با قدرت پيش 
مى رويم تا قهرمانى 

آسيا
ورزش: وحيد اميرى پس از پيروزى 4 بر 
2 پرســپوليس مقابل الوحده گفت: بازى 
خيلى ســختى بود و هر دو تيــم تا دقيقه 

90 شانس صعود داشتند. خدا را شكر كه مزد زحمات خود را گرفتيم، چون مزد زحمات 
ما فقط قهرمانى در ليگ برتر نبود بلكه صعود هم جزو آن بــود. اميدوارم به هدف خود 
برسيم. مانند ُمشت هستيم و حاشيه ها نمى تواند ما را خراب كند. با قدرت پيش مى رويم 
تا قهرمانى آسيا. مهاجم سرخ پوشان درباره ديدار اين تيم مقابل لخويا اظهار داشت: بازى 
خيلى سختى پيش رو داريم. پرسپوليس از گروهى صعود كرد كه همه مى گفتند گروه 
مرگ است. بازى رفت ما در خانه خواهد بود كه اميدوارم با كسب نتيجه اى خوب، به مرحله 

بعد بازى ها صعود كنيم.

مصطفى نظرى: 
نمى دانيم كفاشيان 

چه سمتى دارد!
ايسنا: مصطفى نظرى دروازه بان سابق تيم 
ملى فوتسال  با انتقاد از وضعيت مديريت 
فوتسال گفت: ركود بسيار وحشتناكى در 

فوتسال حاكم شده و قراردادهاى امســال به صورت ميانگين 150 ميليون پايين آمده 
است. مگر قراردادها چقدر اســت كه اين مبلغ هم از آن كم شود. دروازه بان تاسيسات 
افزود: دوران ركود دوباره فرا رسيده و حمايت مديريتى از فوتسال نيست. ما كفاشيان را 
دوست داريم اما نمى دانيم در فوتسال، رئيس است يا سرپرست؟ تيم ملى در جام جهانى 
مقام سوم را بدست آورده اما چرا نبايد پخش مستقيم داشته باشد؟ تيم هاى سرمايه گذار، 

هيچ امتيازى ندارند. حتى به آنها بى احترامى هم مى شود.
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تسنيم: گادوين منشــا در اولين فصــل حضورش در 
فوتبال ايران موفق شد با پيراهن پيكان درخشش خيره  
كننده اى داشته باشد و از اين  رو در فصل نقل وانتقاالت 

مشترى هاى زيادى پيدا كرد.
مسئوالن باشگاه پرسپوليس در عقد قرارداد با اين مهاجم 
نيجريه اى به موقع عمل كرده و يك ماه قبل از اتمام ليگ 
قراردادى را با اين بازيكن امضا كردند. منشــا در مورد 

خيلى مسائل پيرامون خودش به سواالت پاسخ داد.

* تو را بايد مهاجم جديد پرسپوليس  بدانيم؟
فكر نمى كنم اين خبر براى كســى ســورپرايز باشــد. 
پرسپوليس انتخاب خيلى وقت پيش من است و در حال 
حاضر از اينكه قراردادم با اين باشــگاه نهايى شده حس 
متفاوتى نسبت به گذشــته دارم. فقط مى توانم بگويم 

همه چيز عالى است.
* چرا يكسرى مشــكالت پيرامون قرارداد تو با 

باشگاه پرسپوليس بوجود آمد؟
مشــكلى وجود نداشــت. نمى دانم چرا قــرارداد من با 
پرسپوليس اين همه ســر و صدا و حرف وحديث بوجود 
آورد در حالى كه من در ايران فقط يك انتخاب داشتم و 

آن هم پرسپوليس بود.
* گويا باشگاه  هاى زيادى ســعى داشتند تو را 
وسوسه كنند تا به اين تيم ها بروى و استقالل يكى 

از اين باشگاه ها بود؟
بله دقيقا همين طور است. نه تنها استقالل بلكه خيلى 
از تيم هاى ايرانى به من پيشنهادات خوبى دادند اما من 

بهترين انتخاب را داشتم.
* دليل انتخاب پرسپوليس واقعا چه بود؟

تفاوت پرسپوليس با باشگاه هاى ديگر ايرانى كامال مشهود 
است. من به تيمى آمده ام كه مى توانم در آن پيشرفت 
كنم. تيمى كه از نظــم تاكتيكى خيلى خوبى برخوردار 
است. تيم برانكو در دفاع و حمله عالى كار مى كند و من 
اين شيوه بازى را مى پســندم. با توجه به بازى هايى كه 
پرســپوليس در اين فصل ارائه داد فكر مى كنم هر فرد 
ديگرى هم جاى من بود وقتى با پيشنهاد اين تيم مواجه 

مى شد هرگز نه نمى گفت.
*فكر مى كنى در پرسپوليس همانند پيكان موفق 

شوى؟
البته كه مى توانم. وقتى شما قرار است كنار نفرات خيلى 

خوبى بازى كنى چرا نبايد موفق شوى؟!

* پرسپوليس موفق شــد راهى مرحله حذفى 
ليگ قهرمانان آسيا شود، آيا مى توانى با اين تيم 

قهرمان آسيا شوى؟
بله؛ چرا كه نه. پرســپوليس تيم بزرگى است و در آسيا 
جزو بهترين هاست. ما تيم خيلى خوبى داريم كه يكى از 
مدعيان جدى قهرمانى در آسياست و اميدوارم در اين 

تيم بتوانم به اين افتخار دست پيدا كنم.
* مى توانى با درخشش در پرسپوليس به تيم ملى 

نيجريه هم دعوت شوى؟
لبته كــه تــالش مى كنم ايــن اتفــاق رخ دهد.  ا
پرســپوليس تيم بزرگى اســت و درخشش در اين 
تيم مســير مرا براى رســيدن به پيراهن تيم ملى 

هموار خواهد كرد.
* صحبتى با هواداران پرسپوليس ندارى؟

از هواداران تشكر ويژه دارم. آنها در ماه هاى اخير مرا مورد 
لطف خود قرار دادند. حمايت هاى آنها در شــبكه هاى 
اجتماعى انگيزه مرا براى حضور در پرسپوليس باال برد. 
از اينكه آنها مرا شايســته حضور در تيم شان دانستند 
تشــكر مى كنم؛  قرارم با هواداران پرسپوليس باشد در 

زمين فوتبال!

پرسپوليس بهترين انتخابم بود

منشا: استقالل هم مرا مى خواست 

ورزشـــى

پيراهن اجاره اي
 اشك هاي دوست نداشتني

رسول بهروش: عادل فردوسي پور مي گويد تا ابد قاب اشك ريختن رضا 
عنايتي بعد از سقوط صباي قم به دســته پايين تر را از ياد نخواهد برد. او 
مي گويد عنايتي سزاوار پايان زيباتري بود و البته كه درست مي گويد. به هر 
حال اينكه بدون پول و پارتي و پشتوانه از دل فوتبال كارگري بيرون بيايي 
و آقاي گل تاريخ ليگ برتر بشوي، كم افتخاري نيست. كاش مي شد رضاي 
آقاي گل طور  ديگري برود، اما راستش اين گريه هاي روز آخر آنقدرها هم 

كه عادل وانمود مي كند حزن انگيز و ستودني نيست.
بر خالف مجري تواناي برنامه نود، شــايد برخي از هــواداران فوتبال 
در ايران ترجيح بدهند به عنوان آخرين قــاب از دوران بازيگري رضا 
عنايتي، آن تصويري را به خاطر بســپارند كه آقا رضا در حساس ترين 
مقطع فصل بعد از شكست تيمش، پيراهن اســتقالل را به تن كرده و 
دارد با تماشــاگران فاتح تيم حريف «ايســلندي» مي زند! صبا شايد 
همان روز مــرد؛ روزي كه راحت مي توانســت حداقل يــك امتياز از 
اســتقالل بگيرد، اما كاپيتانــش از مدتها قبل تصميــم گرفت از اين 
فرصت براي خداحافظي استفاده كند و روي دوش همبازيان سابقش 
برود. حتي نتيجه نهايي و شكســت تلخ و دردنــاك صبا كه اين تيم را 
يك گام ديگر هم به ســقوط نزديك كرد، باعث نشد عنايتي برنامه اش 
را تغيير بدهد. او مثل برنده ها جشــن گرفت و لذت برد، صبا اما مرگ 
را در دو قدمي اش ديد. پيش از مســابقات همين هفته آخر، بازيكني 
مثل ابراهيم صادقي كه از قبل خبر بازنشســتگي اش در پايان فصل را 
اعالم كرده بود با تاكيد از مســئ والن باشگاه خواست كه برايش مراسم 
خداحافظــي نگيرند، چون هنوز روي كاغذ يك درصد امكان ســقوط 
سايپا وجود دارد و خوب نيســت كه تمركز بازيكنان قبل از گام آخر به 
هم بخورد. اين حكايت «نارنجي وفادار» است كه بعد از اين همه سال 
بازي براي سايپا، منافع تيمش را به خودش ترجيح داد. رضا عنايتي اما 
سه هفته پيش از پايان فصل خواب خداحافظي باشكوه را مي ديد و در 
اين شــرايط طبعا گريه هاي پاياني او هم دردي را درمان نخواهد كرد. 
ماجراي مســابقات هفته آخر اين بود كه تيمي به نام صبا دل تك تك 
بازيكنان مهمش مثل فروزان و حنيــف و همين آقا رضا براي تيم هاي 
ديگر و جاهاي ديگر مي تپيد، اما تيم ديگري به نام سياه جامگان با تمام 
وجود به معجزه ايمان داشت و براي استفاده از آخرين ذره هاي شانس 
و اقبالش 90دقيقه با چنگ و دندان جنگيد. حاال شــما بگوييد بقا حق 

چه كسي بود؟

يادداشت

ورزش در دو فصل گذشــته معضلى عجيب    در دو فصل گذشــته معضلى عجيب    در دو فصل گذشــته معضلى عجيب  فوتبــال
گريبانگير باشگاه پرسپوليس شده است. در پنجره هاى نقل و 
انتقاالت بازيكنان پرسپوليس با پيشــنهاداتى روبرو مى شوند 
كه وجود خارجى ندارند. اين اتفاق مرموز معموال براى بهترين 
بازيكنان تيم روى مى دهد كه جانشــينى هــم ندارند. هنوز 
مشخص نيست اين پيشنهادات مجهول الهويه از چه كانالى به 
بازيكنان مى رسد اما هرچه هست بازيكنانى كه هدف آن قرار 
مى گيرند براى چند هفته تمركزشان را از دست مى دهند،  بناى 
عصيان و ناسازگارى با باشگاه را مى گذارند و به شدت خواهان 

ترك تيم مى شوند.

*داستان ريزه اسپورت
در مواردى مانند آنچه براى طارمى و رضاييان در تركيه روى داد، 
پس از رسيدن به باشگاه مقصد مشخص مى شود اراده چندانى 
براى قرارداد وجود نــدارد، كما اينكه ريزه اســپورت در قبال 

رضاييان بسيار بى ميل نشان مى داد و ظاهرا فقط اصرار 
طرف ايرانى يعنى همــان كتانى فروش 

معروف به چنــد تمرين رضاييان با 
تيم دوم ريزه انجاميده بود.

*چينى ها و روس ها
در مــورد محمــد انصارى 

اين موضوع به شــكل 
ديگــرى واقع شــد. 
گفتــه مى شــد يك 
بســيار  پيشــنهاد 
هنگفــت از چيــن 

براى انصارى رســيده 
كه چند ميليــارد نصيب 

اين بازيكن بااخالق مى شود. 
مطابق انتظار تمركز انصارى در چند 

خبرى ديدار مهم با خلل مواجه شــد، اما عمال 
از پيشنهاد جدى نشد. پيشنهادات على عليپور از روسيه هم 

از آن دست خبرهاى عجيبى بود كه هرگز تاييد نشد و فقط مدت 
زيادى از فصل عملكرد او را تحت الشعاع قرار داد.  

*كمال؛ هدف بعدى
كمال كاميابى نيا بازيكن بدون جانشين پرسپوليس هدف بعدى 
اين جريان بود. كمال كه در پرسپوليس احيا شده و از نيمكت 

نشينى در نفت به حضور در تيم ملى رسيده بود، 
مدت زيادى از فصل را به كشمكش بر سر تمديد 
نكردن قراردادش پرداخت. كشمكشــى كه تا 
امروز ادامه دارد و مشخص نيست پيشنهادات 
خارجى كمال واقعيت دارند يا از موارد فوق الذكر 

هستند.
*بيرانوند در رادار زير دريايى

و سرانجام آخرين مورد عليرضا بيرانوند. گلرى 
كه قرار بود براى ده ســال دروازه پرسپوليس را 

بيمه كند ولى خيلى زود فيلش ياد هندوســتان 
كــرد. بيرانوند كــه در هفته هاى اخيــر مطلقا 
تمركز نداشته و بيشتر وقتش را به جاى تمرين 
با صادر كنندگان خــودرو(!) مى گذراند و از آنها 
آيفون هفت هديه مى گيرد، مدتى اســت كه از 

پيشــنهادات اروپايى دم مى زند. آن  هم 
از تيم هايى چــون ويارئال. البته 

كه در صورت صحت 
ع  مــــوضو
ق  تفــا ا

كى  ر مبا
اســت اما تا 

اين لحظه نه ايميلى از زيردريايى 
زرد (لقــب تيم اســپانيايى) به 
پرسپوليس رســيده نه خبرى 
در مطبوعات اســپانيا كار شده 
است. اى كاش بيرانوند با اطالع 
از سرنوشــت باقى اغواهاى 
اين چنينى بى گــدار به آب 
نمى زد و تا مطمئن نمى شــد 
سنگر سرخ را ترك نمى كرد. آنهم 
ســنگرى كه مدعيان جدى 
مانند مظاهرى و اخبارى 

دارد.

* جلسه وكيل بيرانوند و نماينده باشگاه تركيه اى
نماينده يك باشــگاه تركيه اى كه خواهــان به خدمت گرفتن 
عليرضا بيرانوند اســت مذاكرات جدى را با باشگاه پرسپوليس 
انجام داده تا دروازه بان اين تيم را به خدمت بگيرد. عصر ديروز 
مصطفى ســليمانى وكيل عليرضا بيرانوند به محل باشــگاه 
پرسپوليس آمد تا در جلسه اى با نماينده باشگاه تركيه اى شركت 
كرده و پيرامون جدايى عليرضا بيرانوند صحبت كند. اگر توافقات 
انجام شود، عليرضا بيرانوند به اين باشگاه تركيه اى كه امسال هم 

در ليگ قهرمانان اروپا حاضر بود، خواهد پيوست.

  بيرانوند :پيشنهاد 
 بيرانوند سنگربان پرسپوليس با بيان اينكه اين باشگاه باعث 
شده كه موقعيت كنونى خود را به دست بياورد، تصريح كرد: 
من اگر پنج سال با پرســپوليس قرارداد دارم و به اين دليل 
چنين قرارداد ســفيد امضايى را بســتم، به خاطر هواداران 
بود و به اين خاطر به پرسپوليس وابسته شدم. اگر به عنوان 
دروازه بان اصلى تيم ملى انتخاب شدم از پرسپوليس بوده 
است. هواداران در اين بازى به خوبى از ما حمايت كردند، 
اما نبايد مقابل ذوب آهن آن گونــه با ما رفتار مى كردند. 
اى كاش ما را تشــويق مى كردنــد. اى كاش همچنان 
جشــن قهرمانى بگيرند. به نظرم اعتصاب بازيكنان كار 
اشــتباهى بود، اما پس از بازى مقابــل ذوب آهن بدون 
اينكه با مديريت تيم جلسه اى بگذاريم يا پولى بگيريم به 
تمرينات بازگشتيم. پس از آن نيز گفتيم كاش قبل از بازى 
با ذوب آهن هم اعتصاب نكرده بوديم. به هر حال از هواداران 
بابت اينكه اگر حرفى زدم و ناراحت شــان كردم عذرخواهى 
مى كنم. تيمى كه قهرمان ليگ شــده و از گروهش در آسيا 

صعود كرده، بى غيرت نيست.
بيرانوند در انتها افزود: اگر يك پيشنهاد خوب داشته باشم شايد 
بخاطر اين هواداران رد كنم و در پرســپوليس بمانم. تيم هايى 

هستند كه مى توانند باالتر از 
تيم هاى خوب اروپا امروز آمده بودند تا عملكرد من را ببينند.»

گفتنى است در بازى با الوحده نماينده باشگاه ويارئال اسپانيا 
براى تماشاى بازى بيرانوند در آزادى حضور داشت. در همين 
حال گفته  مى شود يك باشگاه تركيه اى هم خواهان اين دروازه 

بان شده است.

از« ريزه اسپور»  طارمى تا «ويارئال »  بيرانوند



مسابقات قهرمانى آسيا  از امروز در هندوستان

فيل تيم ملى كشتى  ياد قهرمانى كرد
 كشتى  هاشم رسائى فر  هندى ها از امروز و به مدت 
دو روز ميزبان رقابت هاى كشتى فرنگى قهرمانى آسيا، در 
دهلى نو خواهند بود. مســابقاتى كه در اوزان پايين آن به 
واسطه مدعيان تراز اولش به جرئت مى توان گفت سطحى 

مانند رقابت هاى جهانى دارد. 
تيم ملى كشتى فرنگى كشورمان كه هميشه يكى از مدعيان 
اصلى كسب عنوان قهرمانى در آسيا بوده است اين دوره با 
شرايط و تركيبى متفاوت به هند سفر كرده است. متفاوت از 
اين جهت كه با همزمانى رقابت هاى بازى هاى همبستگى 
كشورهاى اسالمى و قهرمانى آسيا، تيم ملى در قالب دو تيم 

و دو تركيب به اين دو ميدان پا مى گذارد.
اگرچه قــرار گرفتن رقابت هــاى قهرمانى آســيا در بين 
مســابقاتى كه در رنكينگ  و ســيد بندى كشــتى گيران 
المپيكى تاثير مى گذارد،  اهميــت آن را دو چندان نموده 
است اما خيلى از كشــتى گيران مدعى و آماده حال حاضر 
ايران تمايل داشتند تا در تركيب تيم رقابت هاى كشورهاى 
اسالمى باشند تا قهرمانى آسيا. با اين وجود تيمى كه براى 
قهرمانى آسيا به هند رفته تركيبى از جوان تر ها و يكى دو 

كشتى گير باتجربه است كه اميد زيادى به آن مى رود.
*دهلى نو ميدان محك اشكانى

گرچه در مدت زمان 8 ماهه حضور على اشــكانى در رأس 
هدايت تيم ملى كشتى فرنگى اين مربى جوان هنوز نتوانسته 
خأل مربى بزرگى مثل محمد بنا را پر كند و يكى دو ميدانى 
هم كه او به عنوان سرمربى  مثل مسابقات قهرمانى جهان 
در اوزان غير المپيكى و جام جهانى در تيم ملى بوده است  
فرصتى براى نشــان دادن توانايى هاى اشكانى تلقى نشده 
است اما مى توان گفت نتايج مسابقات قهرمانى آسيا در هند و 
نيز بازى هاى همبستگى كشورهاى اسالمى به عنوان عيارى 
مناسب در مورد عملكرد سرمربى تيم ملى دراين مدت مورد 

ارزيابى قرار خواهد گرفت.
*4كشتى گير بى تجربه 

تركيب تيم اعزامى به رقابت هاى قهرمانى آسيا را كه مرور 
مى كنيم  از مجموع 8 وزن كشتى گيران 4 وزن براى اولين 
بار اينچنيــن ميدانى را تجربه مى كننــد. در 66 كيلو على 

ارسالن كشتى گير جوانى است كه با 22 سال سن براى اولين 
بار دوبنده تيم ملى را در رقابت هاى قهرمانى آسيا مى پوشد 
تا در آينده بتواند جانشين اميد نوروزى در اين وزن براى تيم 

ملى كشورمان باشد.
پژمان پشتام در 75 كيلو جا پاى ســعيد عبدولى و مهدى 
زيدوند گذاشــته و قرار اســت دوبنده وزنى را بپوشد كه تا 

روزهاى آخر سعيد عبدولى نفر اولش بود.
در 85 كيلو حسين نورى اگر چه جوانى ساير تازه واردها را 
ندارد و 27 سالى از عمرش مى گذرد اما براى او كه هميشه 
پشت سر حبيب اخالقى قرار داشته اين بهترين فرصت است 
تا حق خود را از كشــتى فرنگى بگيرد و جاى خود را در اين 

وزن بدست آورد.
98 كيلوى كشــتى فرنگى ايران هميشه يكى از نقاط قوت 
تيم ملى در رقابت هاى آســيايى، جهانــى و حتى المپيك 
بوده است جايى كه قاسم رضايى پرچمدار آن بوده و مهدى 
عليارى را هم در كنار خودش ديده است اكنون در غياب اين 
دو كشــتى گير در رقابت هاى قهرمانى آسيا نوبت به سيد 
مصطفى صالحى زاده جوان رسيده تا با درخشش در آسيا 

شرايط را براى بيمه نمودن اين وزن تيم ملى فراهم نمايد.
*اميد به تجربه قديمى ها

اما از تازه واردهاى تيم ملى كه بگذريم 4 كشتى گير ديگر 
ما يعنى سامان عبدولى ، افشين بيابانگرد ، رامين طاهرى و 

بهنام مهدى زاده هر كدام به نوعى تجربه حضور در تركيب 
تيم ملى براى رقابت هاى قهرمانى آسيا را در كارنامه خود 

دارند و با اين ميدان تا حدودى آشنا هستند.
سامان عبدولى در 59 كيلو سال گذشته نايب قهرمان شد و 
حاال اين فرصت را دارد تا در دهلى نقره اش را به طال تبديل 
كند. افشــين بيابانگرد كه بزرگتر و كاپيتان تيم ملى است 
كوله بارى از تجربه و مدال از مســابقات جهانى و آسيايى 
را دارد كه قطعا در اين ميــدان به كارش خواهد آمد. رامين 
طاهرى در 80 كيلو بعد از اينكه در ســال 2014 نتوانست 
در آســيا مدال بگيرد دو سال بعد طاليى شــد و اين دوره 
به دنبال هتريــك طال در رقابت هاى قهرمانى آسياســت. 
و ســرانجام بهنام مهديزاده كه قهرمانى سال 2014 را در 
كارنامه اش دارد اين دوره يكى از اميدهاى مدال در دهلى 

نو بشمار مى آيد.
* مربى تيم ملى : كار سختى براى قهرمانى داريم

مهرزاد اسفنديارى فر، مربى تيم ملى كشتى فرنگى با اشاره به 
تركيب جوان تيم ملى كشتى فرنگى براى حضور در مسابقات 
قهرمانى آسيا گفت:  امسال تيمى كامال جوان و دگرگون شده 
را عازم مسابقات مى كنيم البته جوانانى كه در عين جوانى 
با تجربه هم هســتند و از انگيزه بااليى براى درخشش در 

مسابقات برخوردارند.
وى ادامه داد:  با توجه به طرح اتحاديه جهانى كشتى مبنى 
بر سيدبندى كشتى گيران امسال سطح مسابقات نسبت به 
ســال هاى قبل باالتر خواهد بود و تمام عنوان داران گام به 
ميدان خواهند گذاشت. اين موضوع كار جوانان ما را سخت 
مى كند اما با توجه به شناختى كه از آنها دارم مى دانم كه مرد 
مبارزه در ميدان هاى سخت هستند و از نام و عنوان حريفان 

ترسى ندارند.
مربى تيم ملى كشــتى فرنگى گفت: كار سختى داريم و از 
مردم ايران مى خواهيم دعا كنند تا با دست پر و جام قهرمانى 
به كشور بازگرديم. نفراتى مانند عبدولى، بيابانگرد و طاهرى 
سال گذشته نيز در اين مسابقات به ميدان رفتند و موفق به 
كسب مدال هم شــدند. اميدواريم امسال بتوانيم نسبت به 
سال گذشته مدال هاى بيشتر و خوشرنگ ترى كسب كنيم.

واليبال قهرمانى زير بيست و سه سال آسيا
تيم ملى اميد با قتدار قهرمان شد 

ورزش: تيم ملى واليبال كشورمان بر ســكوى نخست رقابت هاى 
واليبال زير بيست و سه سال آسيا ايستاد. مردان جوان سيچلو ديروز 
در اروميه موفق شدند ژاپن را با نتيجه قاطعانه 3 بر صفر شكست دهند 
و قهرمان اين دور از رقابت ها شوند.اين دومين بار است كه تيم ملى 
اميد كشورمان بر سكوى نخست اين رقابت ها مى ايستد.  براى تعيين 
جايگاه هاى سوم و چهارم رقابت ها دو تيم چين تايپه و تايلند رقابت 

كردند كه چين تايپه توانست به جايگاه سوم مسابقات دست يابد.

بازتاب ممنوع الخروجى زهرا نعمتى در 
رسانه هاى خارجى

ايســنا: ممنوع الخروجى زهرا نعمتى، پرچمدار ايــران در المپيك ريو 
2016 در رسانه هاى معتبر ورزشى جهان بازتاب گسترده اى داشت.  زهرا 
نعمتى، ورزشكار معلول تيروكمان ايران در المپيك ريو 2016 پرچمدار 
كاروان ورزشى ايران بود كه توانست در المپيك و پارالمپيك حاضر باشد. 
اعالم ممنوع الخروجى اين ورزشكار از سوى همسرش، بازتاب گسترده اى 
در رســانه هاى خارجى داشت. الموندوى اســپانيا در واكنش به اين خبر 
نوشت: ورزشكار ايرانى كه درخواســت جدايى از همسرش كرده با اقدام 
عجيبى روبرو شد تا جايى كه همسرش عنوان كرد اجازه نخواهد داد حتى 
براى رقابت هاى ورزشى از كشور خارج شود. دى ولت آلمان نيز در بازتاب 
اين خبر نوشت: ورزشكار پر افتخار ايرانى به داليل خانوادگى اجازه حضور 
در رقابت هاى برون مرزى را ندارد. او در حالى كه در رقابت هاى پارالمپيك 
توانسته براى ايران مدال كسب كند، بنا به خواست همسرش نمى تواند در 

رقابت هاى خارج از ايران حضور داشته باشد.
زهرا نعمتى كه ورزش را با تكواندو شروع كرد، در 18 سالگى با تصادف بدى 
مواجه شد كه باعث شد نتواند ديگر اين ورزش را ادامه دهد و به همين خاطر 

به رشته تيروكمان روى آورد. 

خبر

چهارشنبه 20 ارديبهشت ليگ قهرمانان اروپا
 اتلتيكومادريد - رئال مادريد
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4 سهميه ايران براى 
المپيك زمستانى 2018 قطعى شد

ورزش: در حال حاضر كاروان ورزشــى ايران در اسكى 4 سهميه خود 
را براى المپيك پيونگ چانگ قطعى كرده است.  فدراسيون جهانى اسكى 

با انتشار ليستى به كشورهاى مختلف تعداد ســهميه هاى حاضر در بازى هاى 
المپيك 2018 كره جنوبى را اعالم كرد. براين اساس 4 سهميه ايران (2 سهميه 
در آلپاين و 2 سهميه در صحرانوردى) قطعى شده است. البته تغييراتى در خصوص 
توزيع سهميه در المپيك 2018 پيونگ چانگ نسبت به سوچى رخ داده است. براى 

حضور در المپيك سوچى ورزشكارانى كه بين 500 نفر برتر بودند جواز حضور 
در المپيك را به دست مى آوردند اين در حالى است كه نحوه توزيع سهميه 

براى سال 2018 فرق كرده است. هر 4 ورزشكار ايران براى المپيك 
2014 در حالى موفق به كسب سهميه شده اند كه امتيازشان 

در ليست المپيك زير 140 است.

قهر  سرمربى تيم ملى 
روئينگ بانوان 

 ورزش: افشين فرزام كه سالهاســت هدايت تيم ملى روئينگ بانوان را 
برعهده دارد، اردوى ملى را به دليل اعتراض ترك كرد. فدراسيون قايقرانى ايران 

در جهت رشد روئينگ پسران با جيوگانيك وارد مذاكره شد و اين مربى خارجى از 
اول ارديبهشت به ايران آمد تا هدايت تيم پسران را برعهده بگيرد، اما بعدها خبرهايى 
كه روى خروجى سايت فدراسيون قرار گرفت نشان مى داد جيوگانيك مدير تيم هاى 
ملى است.  اين اتفاقات در حالى رخ داد كه غالمرضا امينى در گفت وگويى كه داشت 
اعالم كرده بود فرزام به عنوان سرمربى دختران كار خود را ادامه مى دهد، در حالى 

كه امروز خبرهايى در خصوص ترك اردو توسط افشين فرزام به گوش مى رسد.  
فرزام سالهاست با تيم ملى روئينگ بانوان ايران كار مى كند و نتايج خوبى هم 

در بازى هاى آسيايى گرفته است. مهسا جاور تحت هدايت وى سهميه 
المپيك ريو را گرفت.  ورزشكاران روئينگ سوار بانوان پس از 

ترك اردو توسط فرزام، امروز در تمرينات شركت 
نكردند.

سليمى: درد زانويم 
كالفه ام كرده است

 ورزش: قهرمان وزنه بردارى المپيك لندن گفت: درد زانويم هنوز 
برطرف نشده ولى تمام تالشــم را انجام مى دهم تا در مسابقات جهانى 

آمريكا عملكرد خوبى داشــته باشم.  بهداد ســليمى گفت: سعى مى كنم 
تمرينات را به خوبى دنبال كنم تا زودتر آماده شوم. وى افزود: زانوى آسيب 
ديده ام هنوز درد دارد و كالفه ام كرده اما به هر شكل با آن مى سازم و مشكلى 
نيست.  وزنه بردار دسته 105+ كيلوگرم كشورمان خاطرنشان كرد: يك روز 
زانويم خوب است و فردا بد مى شود و وقتى پيش پزشك مى روم هيچ مشكلى 
ندارد.  سليمى ادامه داد: اين هم شانس من است اما به هر شكل مشكلى 
نيست و سعى مى كنم تا مسابقات جهانى به باالترين ركوردها و درجه 

آمادگى دست پيدا كنم تا روى تخته با صالبت باشم.  وى عنوان 
كرد: زمان زيادى تا مســابقات جهانى آمريكا مانده و در 

اين 7 ماه به آمادگى كامل مى رسم.
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 طبيعت/ عباســعلى سپاهى 
يونسى  امروز روز جهانى پرندگان 
مهاجر است. موضوعى كه مى تواند 
در جلب گردشــگر به كشــورمان تأثير بسزايى 
داشته باشــد و البته ما از آن غفلت كرده ايم. به 
اين بهانه ســراغ رضا على اصــل، مدرس درس 
پرندگان دوره راهنمايان طبيعت گردى رفتيم تا 
با او درباره اين موضوع گفت و گويى داشته باشيم 

كه مى خوانيد.

  چه نيازى اســت كه روزى با عنوان روز 
پرندگان مهاجر داشته باشيم؟

 پاســخ اين پرســش را مى توان در شعارى كه 
امسال براى روز جهانى پرندگان مهاجر انتخاب 
شده است، يافت كه مى گويد:« آينده آن ها آينده 
ماســت» چيزى كه در حال حاضــر براى آن ها 
اتفــاق مى افتد، همان چيزى اســت كه براى ما 
اتفاق خواهد افتاد و البته بخشى از آن هم اتفاق 

افتاده است.
به عنوان مثــال اگر گونه اى از پرندگان به خاطر 
نابودى زيســتگاه و اســتفاده بى رويه سموم در 
كشــاورزى و بقيه موارد در حال انقراض است، 
همين اتفاق ها براى ما هم پيش خواهد آمد، براى 
همين امســال خيلى هنرمندانه و با زيركى اين 
شعار انتخاب شده است كه آينده پرندگان آينده 
ماســت. انتخاب اين روز حركتى بود در جهت 
توجه دادن مردم جهان به بحث اهميت پرندگان، 
حفاظت از آن ها، نقش اكولوژيكى، تهديدهايى كه 
پرندگان با آن روبه رو هســتند و ديگر مسائل. با 
انتخاب اين روز در ســال 2006 عنوان شــد هر 
كشور با توجه به زمانى كه بيشترين پرنده مهاجر 
را ميزبانى مى كند، مى تواند برنامه اى براى اين روز 
داشــته باشد كه در كشــور ما هم در آبان و آذر 
اوج مهاجرت پرندگان است و در سال هاى اخير 
پنج آذر يا 23 آبان و... برنامه هايى با اين موضوع 

برگزار شد.

  وقتى صحبــت از پرنــدگان مهاجر 
مى شود به موضوع پرنده شناسى و موضوع 
پرنده نگرى مى رسيم. اين دو چه تفاوتى با 

هم دارند؟
 در موضوع پرنده شناســى ما از منظر علمى به 
ماجرا نگاه مى كنيم، به عنوان مثال تشريح درون 
پرنده و يا بررســى گونه هاى مختلف پرندگان از 
لحاظ ژنتيك و موضوعاتى از اين دســت كه به 
طور كامل تخصصى است، اما در بحث پرنده نگرى 
ما بــا حضور در طبيعــت، پرندگان را تماشــا 

مى كنيم و نيازى نيست براى پرنده نگرى پرنده 
شناس هم بود، هر چند شناخت و آگاهى درباره 
گونه هاى مختلف پرندگان باعث مى شود موضوع 
پرنده نگرى براى ما جذاب تر شود و لذت بيشترى 
ببريم. اما اصل قصه همان تماشــاى پرندگان و 
رسيدن به يك بينش و لذت است و البته اين در 
اديان مختلف و از جمله دين اسالم هم سفارش 
شده اســت و در ادبيات ما هم پرندگان حضور 
پررنگى در شعر شاعران بزرگ ما از جمله حافظ 
و ســعدى و مولوى و ديگران داشــته اند؛ حافظ 

مى گويد:
به تاج هدهدم از ره مبر كه باز سفيد
چو باشه در پى هر صيد مختصر نرود

در اين بيت نام 3 پرنده ديده مى شود و رفتار آن ها 
هم آمده است و به نظرم حافظ يك پرنده نگر بوده 
است كه اين همه زيبا از حضور آن ها در شعرش 
استفاده كرده است. پرنده نگرى در پى آن است كه 

به بهبود زندگى انسان ها و پرندگان كمك كند.

  با اين توضيحى كه شــما داديد به اين 
نتيجه مى رسيم كه اگر چه پرنده نگرى در 
نگاه اول تماشــاى پرندگان و لذت بردن از 
اين كار اســت، اما چيزهاى ديگرى هم در 

اين موضوع نهفته است؟
 امروز در غرب روان شناســان سفارش مى كنند 

كه به پارك ها يا طبيعت برويد و به پرنده ها نگاه 
كنيد، چون تأثيــرات روحى و روانى خوبى دارد 
و افرادى كه پرنده نگر هستند روحيه لطيف ترى 
دارند. يعنى پرنده نگرى يك تفريح علمى است كه 

به كار روح و روان انسان هم مى آيد.

  كشــور ما يكى از مناطقى اســت كه 
پذيراى پرندگان مهاجر است. از امكان كوچ 

پرندگان چه قدر استفاده كرده ايم؟ 
 بله؛ ايران يك كريدور اصلى مهاجرت پرندگان 
است؛ يعنى در مسير مهاجرت پرندگان از چهار 
جهت شرق و غرب و شمال و جنوب قرار گرفته 
است. ما غير از زمستان، مهاجران بهاره هم داريم 

بــه عنوان مثال پرندگانى كــه از آفريقا به ايران 
مى آينــد و اين يعنى برخوردارى كشــور از يك 
ظرفيت عالى كه مى تواند باعث توســعه صنعت 
پرنده نگرى در كشــور بشــود. امــروز در دنيا از 
پرنده نگرى با موضوع صنعت نام مى برند. آمريكا 
در سال 2013 بر اساس ارقام و آمار، 80 ميليارد 
دالر از محل پرنده نگرى درآمد داشــته اســت 
كه رقم عجيبى اســت و در همان ســال درآمد 
صنعت گردشــگرى ما در كل 7/8 ميليارد دالر 
بود. آمريــكا 50 ميليون پرنده نگر دارد و اكنون 
خيلى از كشورهاى آسيايى و آفريقايى به دنبال 
اين هســتند كه پرنده نگرى خودشان را توسعه 
بدهند.اما ما هنوز سهم خودمان را از اين صنعت 

نگرفته ايم.

  چه بايد كرد؟
 اين بخش شــاخه اى از گردشگرى است كه در 
آن دولــت و مردم بايد خيلى مســئوالنه عمل 
كنند و كمترين ميزان تأثير منفى را در زيستگاه 
پرنــدگان دارد. پرنده نگران خيلــى آرام و بدون 
ايجاد مزاحمت در حاشــيه يك تاالب پشــت 
دوربين خودشان قرار مى گيرند و پرنده ها را تماشا 
مى كنند. سرو صدا ندارند، آتشى برپا نمى كنند و 
خالصه مى خواهند در اوج آرامش رفتار پرنده را 
ببينند و البته درآمد خوبى هم مى توان از اين راه 

كســب كرد و براى رسيدن به اين وضعيت بايد 
ديد ديگر كشورها چه كرده اند و از تجارب آن ها 
استفاده كرد. يادمان نرود يك توريست پرنده نگر 

آورده ارزى دو برابر يك گردشگر معمولى دارد.

  چرا اين آورده بيشتر است؟
 براى سرويس دادن به يك پرنده نگر كه در دامن 
طبيعت اين ســرويس دهى انجام مى شود، افراد 
بيشترى دخيل هستند و پرنده نگرها مى توانند 
بــه پرورش و بهبود وضــع جوامع محلى كمك 
كنند. پرنده نگر لزوماً به هتل پنج ستاره نمى رود 
و دوســت دارد نزديك تاالب و آبگير و فضاهايى 
اينچنينى، در خانه هاى محلى مســتقر بشــود. 
وقتى جوامع محلى ببينند كه از اين پرنده نگرى 
ســود مى برند و به اقتصاد آن ها كمك مى شود، 
خودشــان محافظت از محيط زيست و پرندگان 
را اولويت خودشان مى دانند و به عهده مى گيرند. 
امروز در جايى مثل اســتراليا برخى خانواده ها با 
سرويس دادن به پرنده نگرها ساالنه 60 هزار دالر 
درآمد دارند و اين مــوارد مى تواند الگويى براى 
كشور ما باشد. اگر خواسته باشم در ايران خودمان 
مثالى بزنم، بايد بگويم اگر ما پرنده نگرى در شمال 
كشو را توسعه بدهيم، هم درآمد خواهيم داشت 
و هم فريدونكنار قتلگاه پرندگان مهاجر نمى شود.

  چرا شاهد اين وضعيت در فريدونكنار 
هســتيم و چرا اقدامــى در جهت اصالح 

مشكل نمى شود؟
 خب فريدون كنار ســياه چاله پرندگان مهاجر 
اســت و پرندگان زيــادى در اين ســياه چاله 
نسل ُكشــى مى شــوند. برطرف كردن مشكل 
پيچيدگى هاى خاص خــود را دارد. اين منطقه 
جزو مناطق حفاظت شده است، ولى تعداد زيادى 
از مردم زمين كشاورزى خود را به دامگاه تبديل 
كرده اند، چون دنبال معيشت خودشان هستند. 
چاره كار همين توســعه پرنده نگرى اســت كه 

مى تواند كارساز باشد.

  و حرف آخر ...
 جايى مثل آمريكا را مثال زدم با تعداد گونه هاى 
كمتر و درآمد باال از پرنده نگرى. در ايران، ما 550 
گونه پرنــده داريم كه نيمى از آن ها از گونه هاى 
متنوع مهاجر هستند اما نتوانسته ايم اين امكان 
را به دنيا معرفى كنيم. اين تعداد پرنده فرقى با 
داشتن چاه نفت ندارد اما متأسفانه از اين امكان 
استفاده نكرده ايم و بايد در اين جهت فكر اساسى 

كرد.

گفت وگو با يك پرنده نگر به بهانه روز جهانى پرندگان مهاجر

از صنعت پولساز پرنده نگرى بهره اى نبرده ايم

آيا ما هم مى توانيم كوه يخ به كشورمان 
بياوريم؟

طبيعت/ ســپهر يونسى: شــنيدن خبر انتقال يك كوه 
يخ از منطقه اى به منطقه اى ديگر بيشــتر به بخشى از يك 
فيلمنامه علمى تخيلى شبيه است. وقتى اطالعات بيشترى 
درباره اين اتفاق كه قرار اســت انجام شــود را مرور مى كنيم، موضوع 

شگفت انگيز تر مى شود. 
ماجرا از اين قرار است كه اماراتى ها در اقدامى عجيب قصد دارند كوه 
يخ بزرگى را از قطب جنوب به ســواحل كشــور خود در خليج فارس 
بياورند تا آب شــيرين قابل شرب داشته باشند و بنا به اطالع رسيده 
اين كوه يــخ مى تواند 20 ميليارد گالــن آب توليد كند كه نياز يك 
ميليون نفر را براى پنج ســال تأمين خواهد كرد. قرار است اين كوه 
يخ، از فاصله 8800 كيلومترى به خليج فارس آورده شود و آب ذخيره 

و در نهايت پس از تصفيه به مصرف شرب برسد.
 در گذشــته فكرهايى از اين جنس را مى شد در آثار علمى ژول ورن 
خواند و حاال مى خوانيم كه از ســال 2018 قرار اســت عمليات اين 

انتقال شروع شود.
 يك بخش اين خبر شــگفتى است كه با خواندن آن به انسان دست 
مى دهد، چون حتى فكر انجام اين پروژه هم بسيار بسيار بلند پروازانه 
است، اما بخش ديگر اين خبر كه حكايت از واقعيتى تلخ دارد هم قابل 

تأمل است كه همان ماجراى كمبود آب قابل شرب در جهان است. 
اين بال در آينده دامن ما را هم خواهد گرفت.

 نشــانه هاى آن را هم مى توان ديد. خشــك شدن دشت ها، نشست 
زمين، خشــك شدن درختان ديم، خشك شــدن تاالب ها و خشك 
شدن قنات هايى كه سال هاى سال آب داده اند بخشى از هشدارهايى 

است كه طبيعت به ما مى دهد. 
البته اين هشــدارها دير زمانى اســت كه از جانب طبيعت داده شده 

است، اما طبق معمول دير متوجه شده ايم.
قرار گرفتن در آســتانه فاجعه كم آبى بايد زنگ هشدارى جدى براى 
ما باشد. بايد به روزى فكر كنيم كه اگر شهرهايى چون تهران، مشهد، 
اصفهان و ديگر شــهرهاى بزرگ تشــنه شــوند چه بايد بكنيم؟ آيا 
وضعيت ما هم وضعيتى مشــابه امارات متحده عربى است كه بتوانيم 
كوه يخى را بكشيم و به ايران برسانيم؟ مسلماً خير! تهران به تنهايى 
جمعيتى 12 ميليونى دارد تا برســيم به ديگر شهرهاى بزرگ و بحث 

گستردگى خاك ايران و باقى ماجرا.
بــا اين همه امــروز هنوز آب داريــم و هنوز هم قدر اين داشــته را 
نمى دانيم و به شــكل هاى مختلف آن را هدر مى دهيم چون بسيارى 
از مــا به اين موضوع فكر هم نمى كنيم كه روزى آب خوردنى هم در 

كار نخواهد بود. 
بايد براى اين بى فكرى ها فكرى كرد قبل از اينكه كامًال دير شــود و 
اين كار را از همين امروز بايد شروع كرد و مردم را متوجه آن روز تلخ 

نمود تا آب را درست مصرف كنند.

زيست بوم

چهارشنبه  20 ارديبهشت 1396
16  13  شعبان 1438 10  مى 2017  سال سى ام  شماره 8395  

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

طبيعت

به بهانه بازديد از باغ وحش شيراز
يكى به داد اين زبان بسته ها برسد!

طبيعت/ مسعود حيدرى معينى: دوستانم كه از حاميان محيط 
زيست هســتند چند بار از وضعيت بد حيوانات زندانى در باغ وحش 
شيراز برايم گفته بودند و حاال در باغ وحش شيراز هستم. كنار قفس 
خرس ها، جوانى را پيدا مى كنم كه گويى يكى از نگهبانان باغ وحش 
است، به او مى گويم كه تورى آهنى كف قفس خرس ها كنده شده و 

به كف پاى خرس ها فرو مى رود، لطفاً كارى بكنيد!
جوان با لحنى بى تفاوت مى گويد: بفرماييد چكار كنيم؟ اين خرس ها 
خودشان كف قفس را پاره مى كنند و اين وضعيت را به وجود مى آورند. 
وقتى چند بار دست و پايشان زخمى شود ديگر اين كار را نمى كنند!

  پرندگان زخمى خواهند مرد

در حال بازديد از محل پرندگان هســتم. چند پرنده شكارى زخمى 
هم داخل قفس هستند كه هر از چند گاهى مورد هجوم پرنده هاى 
ديگر قرار مى گيرند و گويى رمق هاى آخرشان است؛ البته اگر اشتباه 
نكنم براى چند كركس كه در قفس ديگرى نگهدارى مى شوند شام 
مفصلى فراهم مى شود و از مرگ اين پرنده ها سود خواهند برد، البته 

اگر جسدشان از كارگاه تاكسيدرمى سر در نياورد.

 نگهدارى از شيرها در تور مرغى

يكى ديگر از نكته هاى تأســفبار در ايــن باغ وحش، محل نگهدارى 
شيرهاســت كه تقريباً در پنج محل متفاوت با وضعيت هاى مختلف 
نگهدارى مى شوند. عده اى در محلى نوساز بدون سقف با ديوارهايى در 
حد دو متر كه اگر شيرها كمى به خودشان زحمت بدهند مى توانند از 
آنجا فرار كنند. چندتايى هم در جايى محصور با تور مرغى نگهدارى 
مى شوند. فقط كافى است اين هفت هشت تا شير بى حال ناخودآگاه 
تنه شان به تورى بخورد و بدون هيچ واسطه اى در بين بازديدكنندگان 
حاضر شوند! باورش برايم خيلى دشوار است كه كوچك ترين نكته هاى 
ايمنى هم در اينجا رعايت نشده و چند قالده حيوان وحشى را در تور 
مرغى زندانى كرده اند! مسئوليت جان بازديد كنندگان با كيست؟ آيا 
نبايد ميله و حفاظ ايمنى استانداردى وجود داشته باشد؟ اگر كودكى 

دستش را از الى تورى به داخل ببرد چه اتفاقى برايش مى افتد؟

  سلول كثيف ميمون ها

هرچه زود تر از اين محل پرخطر دور مى شوم. در محل قفس ميمون ها 
بوى بدى همه فضا را پر كرده اســت. ناچارم با دستمال جلو دهانم 
را بگيرم و از اين ده دوازده ســلول هم بازديد كنم و عكس بگيرم. از 
پالستيك چيپس و پفك تازه تا نان كپك زده را مى توانى در قفس ها 
ببينى! به ســمت آبخورى و دستشويى مى روم تا آبى به سرو صورت 
بزنم. هيچ ماده شست و شويى نيست. يك خانواده هم كه چهار نفر 
هستند و با خودرو شخصى به اينجا آمده اند گله مى كنند و مى گويند 
از بچه ســه ســاله ما هم 7000 تومان پول بليت گرفتند و در كل 
30هزارتومان براى بازديد پرداخت كرده ايم در حالى كه مايع شست 

و شوى دست هم ندارند! 

  «قفس وحش » يا باغ وحش؟

جالب اســت خواننــدگان محترم بدانند در حــال حاضر پنج مركز 
نگهدارى از حيوانات وحش، همچنان بدون مجوز ســازمان حفاظت 
محيط زيســت به فعاليت مشغول هستند كه باغ وحش شيراز يكى 
از اين مراكز است. اين مركز همچنان نه مهر تأييد سازمان حفاظت 
محيط زيســت را دارد و نه تعطيلى اش مورد پيگيرى مسئوالن اين 
سازمان واقع مى شود؛ البته هدف ما از تهيه اين گزارش تعطيلى اين 
مراكز نيست بلكه هدف توجه بيشتر صاحبان اين مراكز و مسئوالن 
محيط زيست است تا «قفس وحش ها» به باغ وحش تبديل شوند و 

حيوانات هم در شرايط بهترى نگهدارى شوند. 
درست اســت كه هنوز بازسازى اين باغ وحش به اتمام نرسيده ولى 
مسئوالن باغ وحش مى توانند با رعايت نظافت قفس هاى اين حيوانات 
كمترين لطف را در حق اين حيوانات بى زبان بكنند و مسئوالن محيط 
زيست و بهداشت هم از پشت ميزهايشان برخيزند و براى يك بارهم 

كه شده از نزديك سرى به اين باغ وحش بزنند.
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