
امروز اسامى 600 كاروان حج با 
8 گروه قيمتى اعالم مى شود

ايلنا:رئيس ســازمان حج و زيارت با بيان اينكه 
امروز اســامى 600 كاروان حج با 8 گروه قيمتى 
اعالم مى شود، گفت: حجاج مى توانند از 9 صبح 
يكشنبه به مدت پنج روز نام نويســى خود را از 
طريق ســامانه حج و يا دفاتر كارگــزارى انجام 
دهند. حميد محمــدى گفت: همــه واجدين 
شرايط تشرف به حج امسال كه از 23 فروردين 
تا 21 ارديبهشــت با مراجعه به شعب بانك ملى 
براى نام نويسى اوليه تشرف به حج اقدام كرده اند، 
مى توانند از صبح يكشــنبه 24 ارديبهشــت با 
مراجعه به سامانه  haj.ir96 haj  يا با مراجعه 
مســتقيم به كاروان ها، بــراى نام نويســى در 

كاروان هاى حج اقدام كنند.

افزايش 17 درصدى شهريه 
مدارس غيردولتى تأييد نشد

تســنيم: مديركل مدارس و مراكــز غيردولتى 
وزارت آموزش و پــرورش، اعالم صريح افزايش 17 
درصدى شــهريه مدارس غيردولتى را تأييد نكرد. 
حسن مســعودى گفت: در ســال تحصيلى جديد 
به استناد ماده 15 قانون تأســيس و اداره مدارس 
و مراكز غيردولتى «الگوى شــهريه» مالك عمل 
تعيين شهريه قرار گرفته است. وى افزود: هيچگونه 
مطلبى بصراحت از سوى بنده مبنى بر افزايش 17 
درصدى شهريه مدارس غيردولتى كشور بيان نشده 
است. در همين خصوص رئيس ســازمان مدارس 
غيردولتى و مشــاركت هاى مردمى بــا بيان اينكه 
ممكن است برخى مدارس غيردولتى كاهش شهريه 

هم داشته باشند، ضمن تكذيب افزايش 17 درصدى 
شهريه مدارس غيردولتى، اظهار داشت: به طور كلى 
نمى توان ميزان ثابتى را بــراى افزايش و يا كاهش 
شهريه مدارس اعالم كرد. وى با بيان اينكه بر اساس 
هفت آيتم شــهريه مدارس تنظيم مى شود، افزود: 
هر مدرسه متناسب با شــرايط منطقه خود، برنامه 
تحصيلى، شــرايط فيزيكى، تجهيزات، كالس هاى 
فوق برنامه و نرخ تورم در فرمولى شهريه مدرسه را 
تعيين مى كند و بعد از تعيين شهريه توسط مدرسه 
هيئتى در منطقه يا شهرستان اين شهريه را براساس 
استانداردها بررسى مى كند و نرخ نهايى را تعيين و 

آن را ابالغ مى كند.

رئيس سازمان نوسازى، توسعه و 
تجهيز مدارس كشور اعالم كرد
نياز 6000 ميليارد تومانى 

براى مقاوم سازى فضاهاى 
آموزشى كشور

ايسنا: رئيس سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز 
مدارس كشور گفت: خيرين مدرسه ساز، كمك 

كار آموزش و پرورش هستند.
محمد تقى نظرپور اظهاركرد: خيرين مدرسه ساز 
در كشــور كمك كار آموزش و پرورش هستند و 
حدود 20 درصد مدارس در كشور توسط خّيرين 
ساخته شده است. وى با بيان اينكه از سال 92 تا 
95 حدود 356 هزار كالس درس در كشور توسط 
خّيرين ساخته شده است، افزود: 12 هزار ميليارد 
تومان اعتبار براى تخريب و بازســازى و 6000 
ميليارد تومان اعتبار براى مقاوم سازى فضاهاى 

آموزشى مورد نياز است.

سخنگوى كميسيون بهداشت و درمان:
مجلس با تحقيق و تفحص از طرح 

تحول سالمت مخالفت كرد
ايرنا: نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با تقاضاى 
تحقيق و تفحــص از طرح تحول ســالمت مخالفت 
كردند. محمدنعيم امينى فرد، ســخنگوى كميسيون 
بهداشــت و درمان گفت: متقاضيان تحقيق و تفحص 
از طرح تحول سالمت به موارد مختلفى اشاره كردند و 
يكى از اين موارد نبود شفافيت منابع مالى ونحوه هزينه 
كرد طرح تحول سالمت است كه كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس به اين موضوع ورود جدى داشته و در 
تصويب برنامه ششم توسعه، نمايندگان به بسيارى از 
اين مشكالت ساختارى توجه كرده و راهكار براى ادامه 

اجراى اين طرح مشخص شده است.
وى اظهار داشــت: بنابراين بســيارى از مشكالت 
طرح تحول ســالمت ســاختارى بوده و در طول 
سه ســال گذشــته در خصوص رفع اين مشكالت 
اقدام هاى قابــل قبول و كارهــاى بزرگى صورت 

گرفته است.

جام حذفى با دوئل جذاب
 دايى- قلعه نويى 

فينال بالتكليف ها

ورزش/  اولين مسئله اى كه پيش از تقابل 
نفت تهران و تراكتورسازى به ذهن مى رسد 
مشكالتى است كه اين دو تيم با آن دست 
و پنجه نرم مى كنند. نفت تهران به سبب...

خط قرمز/  2 جوان با خودروهاى ســرقتى 
در شــهررى مسافركشــى مى كردند اما به 
جــاى كرايه با تهديد چاقو همــه دار و ندار 

طعمه هايشان را سرقت مى كردند...

1215
گفت و گوى خط قرمز با زورگير 

دماغ دراز
خواستم با دزدى پولدار شوم اما 

مجرم شدم

دولت آينده چه بايد بكند؟
اين روزها فصل مناظره هاى انتخاباتى است و 6 كانديداى معرفى 
شده در راديو و تلويزيون نظرهاى خود را بيان مى كنند، چه خوب 
بود به جاى 6 نفر، مانند كشور فرانســه عده بيشترى در بررسى 
صالحيت مورد پذيرش قرار مى گرفتند و نظرهاى آنان هم مورد 

داورى مردم قرار مى گرفت.
از ميان نامزدهاى ششگانه كنونى آقاى دكتر روحانى به شهادت 
همين نظر خواهى هايى كه از مردم مى شــود و پيامك هايى كه 
در روزنامه هاى داراى ســتون حرف مردم و صداى مردم به چاپ 
مى رســد و برخالف نظرها و خوش زبانى هاى مشاوران رسانه اى 
نامبرده كه به ايشان القا مى كنند مردم شيفته و كشته مرده جناب 
دكتر و برجام و آمارهاى ايشان هستند (مردم اين آمارها را قبول 
ندارند و با گوشت و پوســت گرانى و تورم و بيچارگى و فقر و فاقه 
خود را لمس مى كنند) موضع ضعيفــى دارد كما اينكه در اولين 
مناظره اســحاق جهانگيرى وجاهت اجتماعى بيشترى يافت و 
مثًال نيامدن 700 هزار توريســت شــيعه را كه هر سال به شهر 
مشهد مى آمدند گردن كســانى گذاشت كه به سفارت عربستان 
در تهران و كنسولگرى آن در مشهد حمله ور شدند و فتح الفتوح 
كردند و خسارات زيادى به كشور وارد ساختند و اعراب را پررو و 

طلبكار كردند.
مى دانيد كه عربستان پس از قطع رابطه با ايران زير بار پرداخت 
خونبهاى 465 نفر شهداى واقعه منا نمى رود و آن حادثه را نتيجه 
بى مباالتى و تهاجم خود ايرانى ها و زيردســت و پا رفتن ايشان 
مى داند. برخالف مسافرت ها و مذاكرات و خواهش ها و تمناهاى 
مقام هاى ســازمان حج و زيارت كه نمى دانم چرا اين قدر اصرار 
دارند 80 هزار حاجى را روانه عربستان كنند و دولت سعودى در 
كمال منت گذاردن در مقابل سياست اصرار و التماسى سازمان 
حج و زيارت با ســفر حج ايرانى ها به مكه موافقــت كرده، هيچ 
توافقنامه اى امضا نشــده كه دولت سعودى جان و مال و حيثيت 

ايرانيان زائر را تضمين كند.
ما تمام حرف ها را از زبان مســئوالن حج و زيارت ايران شنيديم. 
آقايان مى گويند عربستان پذيرفته آيين برائت از مشركين اجرا 
شــود. به جاى تضمين جان و مال و ناموس حجاج ايرانى، آقايان 
مى گويند اين قول را گرفته اند. چــرا روى كاغذ نياورده اند كه در 
طول ايام حج كســى ايرانيان را آزار نخواهد داد و پليس سعودى 

مراقبت تام خواهد كرد؟
به هر ترتيب وزارت امــور خارجه خود را به كلــى از ماجرا كنار 
كشــيده و جان و مال و آبروى 80 هزار ايرانى را دست سازمانى 
ســپرده كه قصد دارد هر چه زودتــر ده ها هزار ايرانــى را راهى 
عربســتان كند و از تعهدات خود درباره ثبت نام كنندگان آسوده 
شود، من نمى دانم نقش ديپلمات هاى وزارت امور خارجه چيست؟
آمديم باز هم حادثه اى روى داد؟ آمديم باز هم حادثه منا تكرار شد. 
جواب مردم را چه مى دهيد؟ باز هم بايد رهبرى مداخله فرمايند و 

با تهديد عربستان را وادارد تا پيكر شهدا را پس دهد؟
به هر ترتيب آقاى روحانى با وجود تبليغات پيگير رسانه اى به دليل 
وعده هاى انجام نشده، دلبستگى كامل به برجام و اطمينان غلط از 
مواعيد آمريكايى ها آن محبوبيت انتخابات دوره گذشته را ندارد، 
ضمناً ايشان بسيار عالقه به ســالمندانى چون آقاى نعمت زاده و 
عزيزانى چون وزير راه و شهرسازى و اخوى ارجمند خويش دارد.

بسيارى از مسائل دوران حكومت مشاراليه چون حقوق نجومى 
و مزاياى ويژه براى امثال صفدرحســينى و صدقى و حقوق 57 
ميليونى بانك ها و حقوق متعــارف وزرا و نيز افزايش هزينه هاى 
دولت براى مردم روشن نشده است، آقاى دكتر قاليباف به علت 
خدمات شهرسازى و تغيير سيماى تهران و خدمات خاص ايشان 
در نيروى انتظامى بخصوص راه اندازى تلفن 110 در سراسر كشور 
و نيز احداث بوستان ها و باغ ها در تهران مورد نظر مردم است، ولى 
متأسفانه مخالفان وى موضوع امالك نجومى و نيز اعطاى وام هاى 
كالن مسكن به مشاوران و مديران و مسئوالن شهردارى را بزرگ 
مى كنند و نقبى به تاريخ زده درخصوص حوادث سال 1378 نيز 
مطالبى مى نويسند. آقاى حجت االســالم رئيسى توليت آستان 
قدس رضوى در ماه هاى اخير با ريشه كن كردن يك شاخه فساد 
مالى در آستان قدس و نيز دســتور خدمت رسانى به زائران و نيز 
روستاييان اطراف مشهد محبوبيتى كسب كرده و در مصاحبه ها 
نيز مطالبى روشنفكرانه بر زبان مى آورند، اما عده اى دغدغه دارند 
عده اى بر ايشــان تأثير گذارند و عقايد خاص خود را بر نامبرده 
تحميل كنند و جوانان و دانشــجويان را از نامبرده دور ســازند. 
روزى كسى مى گفت: در طول يك سال 7 ميليون نفر بر سفره امام 
رضا(ع) نشسته و از خوان و طعام ثامن االئمه برخوردار شده اند و 
روزى حدود يك ميليارد تومان خرج تغذيــه زائران و نيز تغذيه 
روستاييان خراسان رضوى مى شــود .بگذار مردمى كه از صدها 
كيلومتر گاهى پاى پياده و گاهى با اتوبوس و اتومبيل شخصى يا 
راه آهن يا هواپيما به مشهد مشرف بنشيند از تبرك غذاى حضرت 

برخوردار شوند.
درخصوص آقاى جهانگيرى معــاون اول آقاى دكتر روحانى بايد 
به آينده نگاه كرد. ان شــاءاهللا اگر ايشان رئيس جمهور شدند در 
انتخاب وزيران امعان نظر خواهند كرد. من نامزدى آقايان مصطفى 
ميرسليم و هاشمى طبا را با توجه به اينكه آقايان گرچه از رجال 
سياسى هستند اما اشتهار چندانى در جامعه نداشته و بيشتر در 
سايه قرار گرفته بودند چندان جدى نمى دانم و تصور مى كنم اين 

دو بزرگوار بيشتر براى آرايش ميدان وارد صحنه شده اند.
به هر ترتيب رئيس جمهور آينده ايــران بايد حرف هاى تازه اى 
داشته باشد. اســير دولت و آشــنا و برادر و قوم و خويش نباشد. 
مشاوران سياسى، رسانه اى و اجتماعى و اقتصادى ورزيده، جوان، 
و متخصص داشته باشد و حقوق خود و وزرا را متعارف كند (10 
ميليون تومان و حدود آن) و به رفاه طبقات پايين و مســتضعف 
توجه خاص نشان دهد و زياد وعده هاى غيرقابل اجرا ندهد؛ مردم 

از وعده  و وعيد خسته شده اند. 

يادداشت هاى ساعت 25
خسرو معتضد

خبر

3000737274
سامـانـه پيـامكـى
 صـفـحه اجـتماعى

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

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.
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در بيانيه اعتراضى بسيج دانشجويى 
دانشگاه هاى فرهنگيان عنوان شد

خروج تمام اطالعات تعليم و تربيت 
كشور در سال 93 به نهادهاى بين المللى 
فارس: بسيج دانشجويى 85 پرديس دانشگاه فرهنگيان كشور با صدور 
بيانيه اى خطاب به اعضاى شــوراى عالى انقالب فرهنگى، پيرامون 
خطر نفوذ بزرگ ترى به نام «سند توســعه پايدار 2030» اطالعاتى 

را منتشر كرد.
در اين بيانيه آمده است: آيا خبر داريد در سال 93 تمام اطالعات 15 
سال كشور (از سال 79 تا 93) تعليم و تربيت كشور را به صورت يكجا 
به امضاى  وزير محترم آموزش و پرورش وقــت، در اختيار نهادهاى 
بين المللى قرار داده شد؟ آيا خبر داريد بعد از تأسيس دفتر يونسكو در 
ايران، از سال 93، مجموعه اطالعات حوزه آموزش و پرورش به صورت 

به روز، در اختيار يونسكو قرار گرفته است؟
در ادامه بيانيه آمده است: رؤساى محترم قوا!، اعضاى محترم شوراى 
انقالب فرهنگى!، نمايندگان محترم مجلس! آنچه امروز علنى شــد، 
قطعه اى از پازل دشمن بود و نه همه آن! سند آموزش 2030، فقط يكى 

از 17 هدفى است كه در سند «توسعه پايدار 2030» ذكر شده است.

يك فعال محيط زيست:
نسل كشى ساليانه بيش از يك 

ميليون قطعه پرنده مهاجر 
فارس: يك فعال محيط زيســت، از تخلفات گسترده شكار 
و فروش فاجعه بار پرندگان مهاجر در شــمال ايران خبر داد و 
گفت: هيچ برخورد جدى بر روى فعاليت بازار فروش پرندگان 
فريدونكنار وجود ندارد و در اين بازار براحتى پرندگان مهاجر و 

حرام گوشت فروخته مى شود.
محمدعلــى اهللا قلى گفت: تحقيقاتى در ســال گذشــته در 
خصوص آمار ساليانه كشتار پرندگان در اين منطقه با «مؤسسه 
بين المللى حيات پرندگان» انجام شده است كه نشان مى دهد 
هر ســاله از ميان 2، 2/5 ميليون قطع پرنده مهاجرى كه وارد 
آســمان ايران مى شــود، بيش از يك ميليون قطعه پرنده در 

مازندران قتل عام مى شوند.
به اذعان اين كارشــناس هيچ برخورد جدى و تأثيرگذارى بر 
روى فعاليت بازار فروش پرنــدگان فريدونكنار وجود ندارد و 
در اين بازار براحتى پرندگان مهاجر و حرام گوشــت فروخته 

مى شود.

سخنگوى سازمان ثبت احوال خبر داد
تعويض و صدور يك روزه شناسنامه تا 

روز برگزارى انتخابات 
ايسنا: سيف اهللا ابوترابى در يك برنامه تلويزيونى درباره سن مجاز براى 
رأى دادن، گفت: مطابق قانون حداقل ســن براى رأى دادن، كسانى 

هستند كه تا 29 ارديبهشت 96 به 18 سال تمام مى رسند.
سخنگوى سازمان ثبت احوال درباره نحوه صدور شناسنامه المثنى در 
ايام انتخابات، با بيان اينكه براى تعويض شناسنامه اجبارى وجود ندارد، 
تأكيد كرد: البته اگر كسى شناسنامه اش پاره شده باشد و يا در آن دست 
برده باشد، نمى تواند رأى دهد و بايد آن را تعويض كند. بر اين اساس در 
صورتى كه افراد به ما مراجعه كنند، شناسنامه المثنى را در سريع ترين 
زمان ممكن و حتى در همان روز برايشــان صادر مى كنيم. كســانى 
كه شناسنامه شان مفقود شده هم شــامل صدور يك روزه شناسنامه 
مى شوند و تشريفات اين كار نظير استعالمات و گواهى هاى مربوط به 

مفقودى شناسنامه آن ها هم در يك روز انجام مى شود.
وى ادامه داد: مدارك الزم براى دريافت شناسنامه جديد شامل كپى 
شناســنامه قبلى و يك قطع عكس به همراه پركردن فرم ثبت احوال 

براى تعويض شناسنامه است. 

  گروه جامعه/ محمود مصدق     يك روز پالسكو در آتش 
مى سوزد و آتش نشان ها را به كام مرگ مى كشاند و روز 
ديگر معدنچى ها قربانى انفجار معدن مى شوند. حوادثى 
با اين شدت شايد خيلى در كشور رخ ندهد اما گوياى اين 
واقعيت تلخ است كه اصول بهداشت حرفه اى و ايمنى در 
محيط كار بدرستى رعايت نمى شود. اين در حالى است كه 
نزديك به دو دهه پيش برنامه ريزى ها در خصوص حفظ 
نيروهاى انســانى و منابع مادى با شناسايى از خطرات و 
پيشگيرى از وقوع حوادث در محيط هاى كارى كه با عنوان 
بهداشت حرفه اى و ايمنى كار ياد مى شود آغاز شده و در 

دستور كار مسئوالن قرار گرفته است. 
با اين همه پرسش اينجاســت كه بهداشت حرفه اى و 
ايمنى كار در ايران تا چه اندازه رعايت مى شود و جايگاه 
كشورمان در رعايت مسائل ايمنى كار در سطح جهان 

چگونه است؟  
 جايگاه ايران مناسب نيست

نايب رئيس كانون انجمن هاى صنفى مسئوالن حفاظت 
فنى، ايمنى و بهداشــت كار كشور در اين باره به قدس 
مى گويد: تا 16 سال پيش بهداشت حرفه اى و ايمنى 
كار در ايران كامًال به صورت سنتى انجام مى شد، اما از 
آن زمان به بعد كم كم اقدامــات به صورت حرفه اى و 
 HSE علمى تر انجام شده به طورى كه االن تا حدى واژه
يا همان بهداشت حرفه اى، ايمنى كار و محيط زيست 
جا افتاده است، البته اين بدين معنى نيست كه بگوييم 

اين موضوع آن گونه كه الزم است رعايت مى شود.  
محمد جواد حيدرى، جايگاه ايران را در دنيا در زمينه 
رعايت مسائل ايمنى كار مناســب ارزيابى نمى كند و 
مى گويد: آمار حوادث ناشــى از كار در ايران بويژه در 
بخش ساختمانى بسيار باالست. براى مثال32 درصد 
حوادث كار كشــور فقط مربوط به حوادث ساختمانى 

است كه 40 درصدش به فوت منجر مى شود!
وى ضعف وزارتخانه هاى كار و بهداشــت در بازرسى و 
نظارت از كارگاه هاى توليدى و خدماتى را دليل رعايت 
نشدن اصول ايمنى و باال بودن حوادث ناشى از كار در 
ايران مى داند و مى گويد: تعداد بازرسان اين دو دستگاه 

بسيار كم هستند و نمى توانند پاسخگوى نياز باشند.  
وى حمايت نكردن قانون و دولت از كارفرما را از ديگر 
عوامل باال بودن حوادث ناشى از كار در كشور مى داند 
و مى افزايد:كارفرما در ايران مسائل و مشكالت خاص 
خــود را دارد و ديگر نبايد دغدغه HSE را داشــته 
باشــد، اما مى بينيم كه مفاد 86 تا 95 قانون كار به 
صراحت كنترل حوادث را به عهده كارفرما گذاشته 
است و دولت نيز جز برگزارى چند همايش و جلسه 
كار خاصى در زمينه بهداشت حرفه اى، ايمنى كار و 
محيط زيســت انجام نمى دهد، در حالى مى تواند از 
محل 20 درصدى كه كارفرما بابت تأمين اجتماعى 
مى پردازد، از كارفرما حمايت هاى الزم را بكند مثًال 
هزينه هاى آموزش كالس هــاى ايمنى كار كارگران 

را بپردازد. 

1800 نفر ســاالنه قربانى 
حوادث كار

دبير كل كانــون انجمن هاى 
صنفى كار ايــران نيز چنين 
نگاهــى دارد و بــه قــدس 
مى گويد: ايمنى كار در ايران 
همپاى صنعت رشــد نكرده 

است .
هادى ابوى با اشــاره به اينكه 
طبق گزارش هــا و آمارهاى 
ارائه شــده از ســوى وزارت 
تعاون، كار و رفــاه اجتماعى 
حوادث ناشــى از كار ساالنه 
1800 ايرانــى را به كام مرگ 

مى كشاند و حدود 14 هزار نفر براثر بيمارى هاى ناشى 
از كار قربانى مى شوند ،تصريح مى كند: در واقع روزانه 
4/5 نفر در حوادث كار فــوت مى كنند. چنين آمارى 
كشورمان را در بين 186 كشور دنيا در رتبه 102 قرار 
داده است كه اصًال شايسته نيست و بايد تالش كنيم كه 

جايگاه ايران را بهبود بدهيم. 
وى با بيان اينكه كارگاه ها و واحدهاى توليدى كشور 
مجهز به ابزارهاى ايمنى مورد نظر وزارت كار هستند، 
مى افزايد: اما گاهى آموزش نديدن كارگران حادثه ساز 
مى شــود.مثًال تعويض باترى در تونل حادثه انفجار در 
معدن زغال سنگ يورت در آزاد شــهر را رقم زده، در 
حالى كه اين معدن از نظر تجهيزات ايمنى مشــكلى 

نداشته اســت و دو مسئول 
ايمنــى بهداشــت نيــز در 
هنگام حادثه در آنجا حضور 
داشــته اند كه جانشان را از 

دست داده اند.
وى ضعف شــديد آموزش 
ايمنى كار را عمده دليل باال 
بودن حوادث ناشى از كار در 
كشور مى داند و مى گويد: قبل 
از مولفه هايى مثل تجهيزات 
ايمنى و تعيين مسئول ايمنى 
آمــوزش، ايمنــى كارگران 
مالك اســت كه متأسفانه 
اقدامــات دولــت در حوزه 
آموزش ايمنى و بهداشت حرفه اى بسيار ضعيف است.  
وى با اشاره به اينكه طبق بررسى ها حوادث ناشى از كار 
ســاالنه حدود 90 هزار ميليارد تومان هزينه به كشور 
تحميل مى كند، مى گويد: اگر بخشى از اين هزينه صرف 
آموزش ايمنى كارگران شــود در آن صورت جلوى 30 

درصد حوادث ناشى از كار گرفته مى شود.
ابوى نيز از ضعف نظارت توســط وزارتخانه هاى كار و 
بهداشت به عنوان يكى ديگر از عوامل باال بودن حوادث 
كار در كشــور ياد مى كند و مى گويد: تعداد بازرســان 
ايمنى و بهداشــتياران اين دو وزارتخانه به 4000 نفر 
هم نمى رسد كه به هيچ وجه پاسخگوى نيازها نيست. 

يك عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى 

نيز در همين خصوص مى گويد: حوادث تلخ پالسكو 
و انفجار معدن زغال ســنگ در اســتان گلستان به 
خوبى نشــان مى دهد كه رعايت ايمنى كار در كشور 
زير سؤال است. مســعود رضايى با اشاره به اينكه اگر 
نظارت ها بدرستى صورت گيرد و از تجهيزات ايمنى 
به خوبى استفاده شود آن وقت شاهد چنين حوادث 
تلخــى نخواهيم بود، تصريح مى كند: مســئوالن در 
ارتباط با ايمنى كار فقط شعار مى دهند، اما در عمل 
به نظارت و بازرســى از واحدهاى توليدى و خدماتى 
توجه نمى كنند كه همين امر نقــش زيادى در باال 

بودن حوادث ناشى از كار در كشور دارد. 
كمبود بازرس نداريم

با اين همه دكتر خسروصادق نيت رئيس مركز سالمت 
و محيط كار وزارت بهداشــت در گفــت و گو با قدس 
از جايگاه مناســب ايران در منطقه از لحاظ بهداشت 
حرفه اى سخن مى گويد و مى افزايد: ما در كشور 2000 
بازرس بهداشــت حرفه اى داريم كه در قالب تيم هاى 
بازرســى از مؤسســات و كارگاه هاى توليدى بازديد 
مى كنند تا عوامل زيان آور محيط كار بيش از حد مجاز 

نباشد و كارگر آسيب نبيند. 
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا بازرسى ها و نظارت ها 
كافى و پاسخگوى نيازهاست، مى گويد: ما براى نظارت 
يكســرى كمبودهايى براى دسترســى بازرســان به 
مؤسسات و واحدهاى توليدى داريم كه قرار شده طى 
امسال اين كمبود ها برطرف شود تا بتوانيم از حداكثر 

توان بازرسان استفاده كنيم.

آنچه مى خوانيد
حوادثى مثل پالسكو، معدن يورت و ده ها 
حادثه اى كه هر روز در محيط هاى كارگرى 
رخ مى دهد از پايين بودن ضريب ايمنى 
در محيط هاى كارى خبــر مى دهد؛ عده اى 
دليل ايــن موضــوع را مشــكالت روحى 
كارگران، عده اى ديگر ناآشــنايى آن ها با 
اصول اوليه كار با ابزار مى دانند و برخى 
ديگر انگشت اتهام را به سوى كارفرمايان 
و مسئوالن نشانه مى روند. اين گزارش 
به بررســى چرايى وقوع چنيــن حوادثى 

پرداخته است.

مرگ روزانه 4/5 نفر در حوادث ناشى از كار

بى توجهى دو  وزارتخانه به  ايمنى كارگران

مريم احمدى شيروان: امــروزه اكثر ما در معرض تابش 
تشعشعات الكترومغناطيس ساطع شده از تجهيزات ارتباطى 
مانند موبايل، تبلت، واى فاى، تلفن بيسيم و همچنين لوازم 
الكترونيكى منــزل مانند مايكروفر، المپ ها و... هســتيم؛ 
امواجى كه هنوز تحقيقات علمى از تأثير آن ها بر ســالمت 

پاسخى محكم پيدا نكرده است.
رئيس اداره پرتوهاى وزارت بهداشــت با تأييد اثر داشتن 
امواج راديوفركانس ها يا همان پارازيت ها بر ســالمت بدن 
به خبرنگار ما مى گويد: جنس امواج از انرژى بوده و انرژى 
عامل اثر و حركت است، ضمن اينكه بدن ما بافتى بيولوژيكى 
و اثرپذير دارد، پس اين امواج صد در صد اثرگذار هستند؛ اما 

از ميزان و شدت اين اثر اطالعات دقيقى در دست نيست.
 دكتر على گورانى تشريح مى كند: بر اساس آخرين تحقيقات 
پزشكى دنيا، اين امواج اثرات حرارتى روى بافت هاى سطحى 
بدن افراد ايجاد مى كند، اما براى ساير آسيب هايى كه دارند، 
اطالعات قطعى و دقيقى وجود ندارد. اگر به هر صورت مقدور 
باشد كه اصًال از اين انرژى ها استفاده نكرده و يا در معرض 
آن ها قرار نگيريم كه بسيار سالم و مطلوب است، اما مى دانيم 
كه در عصر ارتباطات الكترونيكى و ديجيتالى امروز، از بودن 
در معرض امواج گريزى نيست. اما بايد تالش كنيم كه مقدار 
اين انرژى ها و امواج از حد اســتاندارد فراتر نرود، به همين 
منظور اســتانداردى ملى براى آن ها تعريف شده و در اين 

خصوص با حساسيت زيادى اين ميزان سنجيده مى شود.
رئيس اداره پرتوهاى وزارت بهداشت در ادامه بيان مى كند: 
اين استانداردها شامل گيرنده ها و فرستنده ها مى شود و در 
كشور ما مانند همه دنيا حساسيت زيادى روى گيرنده ها و 
بخصوص گوشى تلفن همراه وجود دارد. گورانى علت اين 
حساســيت را خطر تجمع امواج عنوان مى كند و توضيح 
مى دهد: وقتى انرژى متمركز مى شــود پرخطرتر مى شود. 

مانند ذره بينــى كه وقتى جلــوى آفتاب قــرار مى گيرد، 
انرژى هاى پراكنده آن سمت عدسى ذره بين را به نقطه اى 

خاص متمركز كرده سبب آتش زدن مى شود.
وى در ادامه عنوان مى كند: تلفن همــراه هم دقيقاً همين 
كار را مى كند. اگر از آن بدون رعايت موارد ســاده ايمنى و 
بهداشت و زياد اســتفاده كنيم تمام انرژى هاى پراكنده در 
فضا را كه مقادير زيادى هم هست، در نقطه اى از بدن تمركز 

مى دهد كه در نتيجه آسيب ايجاد مى شود.
گورانى تأكيد مى كند كه بايد در اين زمينه با احتياط عمل 
كرد و به همين دليل در دنيا تأكيد مى شود، اصل حفاظت 
بر تشعشعات كه به آن آالرا مى گويند، بايد به حداقل ممكن 
برسد، يعنى تا جايى كه امكان دارد، پرتوگيرى كم شود. به 
طور نمونه مردم كمتر و فقط در مواقع لزوم از تلفن همراه، 
مايكروويو، تلويزيون و... اســتفاده كنند يا در صورت نياز و 

مصرف، زمان مصرف را پايين بياورند.
رئيــس اداره پرتوهاى وزارت بهداشــت خاطرنشــان 

مى كنــد: ميزان ايــن انرژى هــاى فرســتنده، در حد 
استاندارد كميســيون بين المللى ICNIRP بوده و 90 
كشور دنيا سطح امواجى مشــابه با كشور ما دارند، اما از 
گيرنده ها راديوفركانس ها و گوشــى هاى همراه، بسيار 
بيشتر از كشــورها اروپايى استفاده مى كنيم كه مى تواند 
آســيب هايى جبران ناپذير داشته باشــد. وى مى گويد: 
طبق آخرين تحقيقات امــواج تلفن همراه براى كودكان 
زير پنج سال، زمانى كه گوشى به گوش او چسبيده است 
تا 75 درصد مغزش را تحت تاثير قرار مى دهد، براى بچه 
بزرگ تر و تا 10 ســال، اين آسيب به 50 درصد رسيده و 

براى بزرگساالن به 25 درصد كاهش پيدا مى كند.
دكتر گورانى در پايان با اشــاره به اينكه نه تنها در ايران كه 
در تمام دنيا ابهاماتى در خصوص ماهيت پرتوها وجود دارد، 
مى افزايد: حاال كه نياز به پيشــرفت علم و دانش بشر براى 
پى بردن به ماهيت اين پديده وجود دارد، توصيه مى كنيم 

هموطنان تا مى توانند احتياط كنند.

رئيس اداره پرتوهاى وزارت بهداشت در گفت و گو با قدس:

امواج آسيب زا هستند تا مى توانيد احتياط كنيد
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فرهنگ

کوتاه و خواندنی

فرهنگ: مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای با اشاره به ضعف های کلیدی 
صنعت بازیسازی در کشور و نبود قانون جامع برای صنعت بازی و همچنین نبود 
قانون کپی رایت، گفت: اگر االن به فکر بازی و مشکالت ریشه ای آن نباشیم، 10 
سال دیگر با بحران روبه رو خواهیم شد. حسن کریمی قدوسی افزود: اکنون وقت 
آن اســت که بیشتر به بحث بازی پرداخته شود. ۲۳ میلیون نفر جمعیت کمی 
نیســت و تمام آمار و ارقام مربوط به صنایع فرهنگی نشان می دهد که بازی ها 

بیشترین رشد را دارند و از صنایعی چون فیلم و موسیقی جلو زده اند. 

بازی ها بیشترین رشد را دارند

فارس: معاون فرهنگی دانشــگاه آزاد و استاد دانشگاه گفت: ما نیازمند دولتی 
هستیم که با همه وجود برای حل مشکالت اقتصادی تالش کند. رئیس جمهور 
آینده باید با همه وجود به این مسئله ایمان داشته باشد.  حجت االسالم ابراهیم 
کالنتری با بیان اینکه سیاست اصلی کشور را مقام معظم رهبری به درستی تبیین 
کردند، تصریح کرد: ما نباید دنبال دولتی برویم که بخواهد به ســمت بازی های 
سیاسی و درگیری های جناحی و نگاه افراطی به غرب باشد. باید به دنبال دولتی 

باشیم که با همه وجود به »اقتصاد مقاومتی« ایمان داشته باشد. 

دولت آینده از نگاه یک استاد دانشگاه 

ایبنا: اسداهلل شعبانی، شاعر کودک و نوجوان، با اشاره به اینکه امروزه کتاب های 
خاصی در کشور توزیع می شود که هیچ کس نمی خواند اما با این وجود دوباره از 
سوی مسئوالن تولید و توزیع می شود، یادآور شد: من با این مردم در اوج فقر و 
دارایی زیسته ام و ارتباط خوبی با همه اقشار دارم. مردم ما همچنان بافرهنگ اند، 
همچنان دنبال فضیلت هستند و اخالق و تعلیم و تربیت برایشان مهم است و به 
دنبال کتاب های هنری خوب هستند. اما چون در تولید کتاب نارسایی داریم و 
زد و بندهایی در این حوزه وجود دارد، نمی گذارند کتاب ها عادالنه توزیع شوند. 

نمی گذارند کتاب ها عادالنه توزیع شوند

خاطرات صادق آهنگران منتشر می شود 

افسوس می خورم  خاطراتم را در زمان جنگ ننوشتم 

تسنیم: مداح معروف جبهه ها می گوید که خاطراتش را به نیت باقیات الصالحات نوشته است.  صادق آهنگران 
قرار است کتاب خاطراتش را به همراه نوحه هایی که در سال های دفاع مقدس خوانده شده، در قالب مجموعه ای 
۲ جلدی منتشــر کند. این خاطرات از دوران کودکی آهنگران تا زمان حاضر را در بر می گیرد. او در رابطه با 
چرایی نگارش خاطراتش گفت: من نیز مانند بسیاری دیگر از رزمندگان بر این باور بودم که این کار ممکن است سبب ریا 
شود. اما بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری برای ثبت خاطرات رزمندگان، مشتاق و مصمم شدم که این کار را انجام دهم.  
آهنگران ادامه داد: تأسف می خورم از اینکه در زمان جنگ این خاطرات را ننوشتم. در زمان جنگ اهمیت این موضوع برایم 
خیلی جا نیفتاده بود یعنی آینده نگری نکردم. دوستانی بودند که با آینده نگری و زیرکانه این روزها را در نظر داشتند اما من به 
خاطر مشغله یا به دلیل یک  سری اتفاقات این فرصت را نداشتم تا خاطرات را همان زمان بنویسم. از سوی دیگر، فکر می کردم 
رزمنــده نباید ریا کند. البته این فکر در میان اکثر بچه ها بود. همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، هر فردی دیدی 
مختص خودش به حوادث دارد. برای هر کسی اتفاق خاصی می افتد که امکان دارد برای دیگری رخ نداده باشد. اگر بچه های 
جبهه، همة این جمعیتی که از شهدا بازماندند، ذهنشان را فعال و خاطراتشان را یادداشت کنند، برای هر کسی تجربه و اتفاق 
جدیدی ثبت خواهد شد که امکان دارد برای دیگری این تجربه وجود نداشته باشد.  به گفته آهنگران، به همین دلیل مقام 
معظم رهبری از جنگ با عنوان گنجی که تمام نمی شود، یاد کرده اند. وی می افزاید: با توجه به این مسائل، احساس وظیفه 
و تکلیف کردم که در این عرصه وارد شــوم و هر چه در ذهن دارم را روی کاغذ بیاورم. البته به دلیل گذشت سال ها گاهی 
در ذهن خألهایی ایجاد می شود که در این زمان از همسنگران، فرماندهان، دوستان و بچه های تبلیغات جنگ برای یادآوری 

کمک می گرفتم. فرد دیگری که من را به این کار واداشت، علی اکبری، مدیر نشر »یا زهرا)س(« بود. 

نویسنده  می گوید

خرده روایت ها

آزاد اندیشی در ادبیات داستانی

 کامران پارسی نژاد 
ادبیات داســتانی و آزاداندیشی، ارتباط تنگاتنگ و منسجمی با یکدیگر 
دارند و ضرورت وجود آزاداندیشــی در ادبیات و هنر، به شدت احساس 
می شود.  حیات ادبیات و هنر، به نوعی بستگی به آزاداندیشی دارد. درواقع، 
ضرورت درک این مســئله برای داستان نویسان، متولیان امور فرهنگی، 
وزارت ارشاد، نهادها و ... مانند ضرورت حفظ ماده حیاتی آب برای انسان 
است آنهم در بیابانی تفتیده و سوزان. بی شک میان آزاداندیشی و ادبیات 
داســتانی ارتباط دوسویه ای وجود دارد.حیات ادبیات داستانی وابسته به 
آزاداندیشی است.از سویی دیگر ادبیات داستانی است که می تواند شرایط 
مناسبی برای آزاداندیشی در جامعه ایجاد کند. در واقع ادبیات داستانی 
هم به نوعی، باعث تثبیت و رشد آزاداندیشی می شود،در هر حال با توجه 
به شرایط و دوران های خاص حاکم این ادبیات داستانی است که به هر 
صورت، راه خود را پیدا می کند و در قالب و شــکل های نو وبدیع هویت 
خود را حفظ می کند. بســیار دیده شــده که در دوره های سخت اهالی 
قلــم از طریق فنون، صناعات ادبــی و تکنیک های مختلف، ناگفته ها را 
بیــان می کنند و هیچ رد پایی برای توقیف اثر به جا نمی گذارند چرا که 
مهمترین خصیصه ادبیات، چند وجهی بودن آن است. البته باید به این 
مسئله توجه داشت که در غرب با شعارهای فریبنده ای چون دموکراسی و 
آزاداندیشی، سعی کرده اند به نوعی، ذهن و اندیشه مخاطبان خود را تحت 
تأثیر قرار داده و به شیوه متفاوت به سلطه جویی خود ادامه دهند. از این رو 
نویسندگان ما باید این مسئله را در نظر بگیرند که تمام جریان های ادبی 
غرب در بستر وقایع و رویدادهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 
همان کشــورها شکل می گیرد و نویسندگان نباید بدون در نظر گرفتن 
چنین مسائل مهمی، به گرته برداری از مکاتب و جریان های غرب بپردازند.  
اصوال پیدایش آزاد اندیشی در عرصه ادبیات داستانی بنا بر روابط علت و 
معلولی مستحکمی چون ژرف اندیشی در جامعه و سنجش عقالنی بدون 
بغض و غرض بستگی دارد. برخی از صاحبنظران ادبیات داستانی معتقدند 
که هر داستان و رمانی که بر خالف سنت های رایج شکل بگیرد، در گونه 
رمان آزاد اندیش قرار می گیرد. آن چنان که نویسندگانی چون ماکسیسم 
گورکی، ویکتور هوگو ، چارلز دیکنز، به عنوان آزاد اندیشــان دوران خود 
شناخته شدند. جا دارد برخی از نویسندگان آزاداندیش با خلق داستان های 
رئالیستی و تلفیق رویدادهای مهم زندگی با تخیل آثار ماندگاری را پدید 
آورنــد؛ به گونه ای که مورخان پس از آن برای درک اوضاع و احوال زمان 
کنونی به آثار داستانی رجوع کنند. باید به این مسئله توجه داشت که الزم 
نیست همه نویسندگان داستان چنین شیوه ای برگزینند. اما این مسئله 
نباید به آنجا ختم شــود که پس ازگذر زمان طوالنی حتی یک داستان 
ماندگار و ارزشمند رئالیســتی در کارنامه داستان ها یافت نشود. در این 
گونه آثار مستندسازی و بیان حقایق جامعه آن هم در قالب کامالً داستانی 
امری پســندیده و حائز اهمیت است. لذا می طلبد نویسندگان این حوزه 
بدون غرض ورزی و اعمال نفوذ در کالم راوی و شخصیت ها، رویدادهایی 
را در کنار هم قرار دهند که نماینده زندگی واقعی مردم ایران باشــد. تا 
آنجا که پژوهشــگران و مورخین بتوانند به اطالعات ریز و در عین حال 
مهمی که تاریخ توانایی بازگویی و ثبت آنها را ندارد دست یازند.قابل ذکر 
است که مردم ایران به شدت پایبند به حفظ رئالیسم هستند. از این رو 
هر حرکت ادبی شکل گرفته ای معموالً در ایران بر اساس ضوابط و قوانین 
رئالیسم قوام می یابد و در بستر جامعه رنگ می بازد. و به همین دلیل آزاد 
اندیشی در حوزه داستان می بایست با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی 

و سیاسی حاکم بر جامعه شکل بگیرد.

خبر

پایان همایش ملي 
»ادبیات کودك و نوجوان و معنویت«

فرهنگ: ششمین همایش ملي »ادبیات کودک و نوجوان و معنویت« 
در دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( به کار خود پایان داد. برگزاري کارگاه، 
اجراي تئاتر »گم«، قرائت بیانیه، نمایش کلیپ، تقدیر و تشکر از مولفان 
کتب و حامیان و برگزارکنندگان همایش و بازدید از آرامگاه فردوسي، از 
برنامه هاي مراسم اختتامیه این همایش بود.  مدیر مرکز مطالعات ادبیات 
کودک دانشگاه شیراز، در ابتداي این مراسم چرخشي بودن همایش هاي 
علمي را رسمي پذیرفته براي تمامي مراکز علمي در همه دانشگاه هاي 
جهان دانســت و گفت: داوطلب شدن دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( 

براي برگزاري این همایش، اقدامي مبارک بود.

 فرهنگ/ آرش شفاعی   هرسال در دومین 
پنجشنبه برگزاری نمایشــگاه کتاب تهران که 
معموالً شــلوغ ترین روز نمایشــگاه هم هست، 
»قدس« بســته ای پیشنهادی شامل کتاب های 
تألیفِی شــعر و داســتان که به نظــر ما ارزش 
خواندن و خریــدن دارد را معرفی می کند. این 
بسته پیشــنهادی در سال های اخیر مورد توجه 
دوستداران ادبیات قرار گرفته است. امسال هم ما 
تعدادی از کتاب های خوب و خواندنی که در این 
نمایشگاه برای نخستین بار به مخاطبان عرضه 

شده اند را به شما معرفی می کنیم. 
نکته قابل توجه درباره نمایشگاه امسال این است 
که به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری، 
تب و تاب سیاسی کشور بر این رویداد فرهنگی 
نیــز تأثیرگذار بوده و حضــور مخاطبان کتاب، 

نسبت به سال های گذشته، کمتر شده است. 
برای بررســی کتاب های ارزشمند و خواندنی در 
حوزه های مختلف، نخست از مجموعه های شعر 

آغاز می کنیم. 

 شعردوستان بخوانند 
با وجود اینکه بازار کتاب از کتاب های شعر پر شده 
است اما، پیدا کردن مجموعه شعرهایی که بتوان 
آن ها را با طیب خاطر به مخاطبان معرفی کرد، 
بســیار کم است. مجموعه های خوب و خواندنی 
کم هستند و شــاعران شناخته شــده و دارای 
کارنامه، نسبت به سال های قبل، آثار کمتری را 
منتشر کرده اند. از جمله مجموعه شعرهای خوبی 
که امسال منتشر شده و مورد استقبال مخاطبان 
قرار گرفته اســت، می توان به »تحیر« ســروده 
سید حمیدرضا برقعی اشاره کرد. این مجموعه 
را انتشارات »ثالث« منتشر کرده است. این ناشر 
عالوه بــر این مجموعة پرفــروش که به پدیده 
نمایشگاه تبدیل شــده، مجموعه ای هم از روجا 
چمنکار به نام »عاشــقانه های ریخته روی میز« 
چاپ کرده است که آن هم ارزش خواندن دارد. 

انتشارات »سوره مهر« نیز چند مجموعه تازه به 
نمایشگاه آورده است که از آن جمله می توان به 
»اجازه هســت بگویم که دوستت دارم« سروده 

محمود اکرامی فر، شاعر نام آشنای خراسانی، اشاره 
کرد. از دیگر مجموعه شعرهای این انتشارات باید 
از مجموعه ای از سروده های شاعر خوب اصفهانی، 
مهدی جهاندار نیز یاد کرد. همچنین مجموعه ای 
از غزل های نفیسه سادات موسوی به نام »بی نا« از 
سوی »سوره مهر« چاپ شده که خواندنی است.  
انتشارات »چشمه« امسال عالوه بر مجموعه های 
شعر ســپید، دست به انتشار مجموعه های غزل 
زده که یکی از این ها، تازه ترین اثر علیرضا بدیع، 
شاعر خراســانی، به نام »ماه و ماهی« است که 

امسال به نمایشگاه آمده است. 
امــا یکــی از ناشــرانی کــه در آن می توانید 
مجموعه شــعرهای خوبی پیدا کنیــد، »نیماژ« 
است. در غرفه این انتشارات مجموعه های »آواز 
کرگدن« سروده لیال کردبچه، »آقای هیچ کس« 
از حامد ابراهیم پور، »آل« ســروده امید روزبه و 

»شهر غلغله« از ســیدرضا محمدی از تازه ترین 
کتاب های شعر هستند که ارزش خواندن دارند. 

انتشــارات »مروارید« هم امســال در انتشــار 
مجموعه های شعر فعال عمل کرده است و از آن 
جمله می توان به ۲ کتاب اشــاره کرد؛ »نه مثل 
ماهی ها« سروده شیرین خسروی و »دریاها پشت 

دیوار« از علی عبداللهی. 

نشــر »نگاه« هم با چندین مجموعــه ترانه به 
نمایشگاه آمده است که از جملة تازه ترین کتاب ها 
می توان به »پروانه پوش« اشاره کرد که منتخبی 

از ترانه های اهورا ایمان است. 
»نقشه قرار« سروده محمد عسکری ساج را هم 
»فصل پنجم« منتشر کرده که مجموعه خوبی 

است. 

 در داستان دستتان باز است 
اما در میان کتاب های داســتان دســتتان برای 
انتخاب بازتر است زیرا رمان ها و مجموعه های قابل 
توجه کم نیستند. از انتشارات »سوره مهر« شروع 
می کنیــم که ۲ رمان »رژیســتور« از حمیدرضا 
شــاه آبادی و »خلســه با طعم باروت« از خسرو 

باباخانی را به نمایشگاه آورده است. 
انتشــارات »افق« با چند کتاب تازه در نمایشگاه 

حضور دارد که از آن جمله می توان »حلزون های 
پســر« از احمد آرام و »حرفه، خرابکار« نوشــته 
مهدیه مطهر را به دوستداران کتاب معرفی کرد. 
در نشر »ققنوس« چندین کتاب خوب می توانید 
انتخاب کنید از جملــه »بالزن ها« از محمدرضا 
کاتب، »اپرای مردان سبیل اســتالینی« نوشــته 
اسماعیل حاجی علیان، »سوگواری برای شوالیه ها« 
از مرتضــی کربالیی لو و »تو از دســت های من 

سردتری« نوشته بنفشه رحمانی. 
ناشر دیگری که با کتاب های داستان در نمایشگاه 
حضور فعالی دارد، »ثالث« اســت که ما از میان 
کتاب های این ناشــر، »راز قتــل آقاامیر« تالیف 
نویســنده خــوب و باســابقه کشــورمان داوود 
غفــارزادگان را معرفی می کنیم. تا به حال هرچه 

از غفارزادگان خوانده ایم، زیبا بوده است. 
انتشــارات »مروارید« را با »شــب نورد« مرجان 
نصیری و نشــر »چشــمه« را با »همین امشب 
برگردیم« از پیمان اســماعیلی به شما پیشنهاد 
می کنیم. البته در انتشــارات »نیستان« هم »من 
ســقراط مجروح را دوســت دارم« نوشته سعید 
تشــکری را فراموش نکنید.  کســانی که ادبیات 
داســتانی را دنبال می کننــد می دانند که فریبا 
کلهر در این ســال ها تقریباً هر سال رمان تازه ای 
نوشته و همه کتاب های او نیز پرفروش بوده است. 
امســال هم »آموت« که به ناشر اختصاصی این 
نویسنده تبدیل شده اســت، با »مردی از آنادانا« 
از کلهر به نمایشــگاه آمده است. یادمان نرود که 
از میان کتاب های داســتان انتشــارات »نیماژ« 
هم »پدرکشــی« نوشته مالحت نیکی را به شما 
پیشنهاد بدهیم.  نکته قابل تأمل درباره کتاب های 
داســتان این است که سال به ســال بر حجم آثار 
ترجمه افزوده می شود. وجود ترجمه های متعدد از 
یک اثر، ترجمه های گاه مغشوش و نه چندان قابل 
اعتماد و اصرار بر انتشــار تعداد باالی این دست 
کتاب ها باعث شده است که فضای ادبیات داستانی 
ما بیش از پیش غیرایرانی باشد. شاید الزم باشد 
درباره پیوستن و نپیوستن ایران به کپی رایت تأمل 
بیشتری کنیم تا بازار کتاب ادبی ما به این شکل 

بی در و پیکر نباشد.

دوستداران شعر و ادبیات داستانی بخوانند 

بسته پیشنهادی شعر و داستان در نمایشگاه کتاب تهران 

آنچه می خوانید

امســال تعداد مجموعه شعرهای 
خوب در نمایشــگاه کتاب تهران 
کمتر از ســال گذشــته است اما 
در مورد کتاب های داستان دست 

مخاطب بازتر است



با الهام چرخنده، بازیگر نمایش »رؤیای شب دهم اردیبهشت« 

هر وقت گنبد طالی امام رضاj  را دیدید، نایب الزیاره ما باشید 

پنجشنبه  21  اردیبهشت  1396
11 14 شعبان 1438 11 می 2017  سال سی ام  شماره 8396 

عیدانه تلویزیون با فیلم های دیدنی

»ریو« در شبکه 2 به پرواز درمی آید 

هنر: فیلم های »سفر به کوهستان«، »بچه های کوچه دوازدهم«، »ریو«، »مجرد چهل ساله«، »مجردها«، »سر 
به مهر«، »دو دو تا چهار تا«، »جیسون بورن«، »روز ملی«، »پیرمرد صد ساله ای که از پنجره بیرون پرید و 
ناپدید شد«، »رالف خرابکار«، »کومبا«، »فاصله«، »میلیونر فراری«، »به  سالمت بانو«، »یک تیر و دو نشان«، 
»شــهر بدون درخت«، »نمایش ترومن«، »ملک سلیمان«، »مردی به نام ایپ 3«، »یک روز خوب«، »عملیات جنگل«، 
»بهترین ساعات«، »ارثیه لوئیزا«، »زادورا«، »احمق و احمق تر« و »آخرین مهلت« امروز و فردا از شبکه های سیما روی 
آنتن می روند.  فیلم های سینمایی »سفر به کوهستان« با بازی رابرت ردفورد، نیک نولت و اما تامسون امروز ساعت 22:30 و 
»بچه های کوچه دوازدهم« به کارگردانی شاپور غریب فردا ساعت 10:30 از شبکه یک سیما پخش خواهند شد.  انیمیشن 
»ریو« فردا ساعت 8 و »مجرد چهل ساله« ساعت 17:30 از شبکه 2 سیما پخش خواهند شد. همچنین فیلم »سر به مهر« 
امروز ساعت 15 و »جیسون بورن« فردا ساعت 19:30 روی آنتن  شبکه 3 سیما می روند. فیلم »روز ملی« با بازی ادریس 
البا و ریچارد مدن امشب ساعت 20:30 و »پیرمرد صد ساله ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد« فردا ساعت 21:30 از 
شبکه 4 روی آنتن می روند. انیمیشن های »رالف خرابکار« امروز ساعت 13:30 و »کومبا« فردا ساعت 9 از شبکه 5 پخش 
می شوند. فیلم سینمایی »به سالمت بانو« با بازی مریم سعادت و عسل بدیعی فردا ساعت 20 از شبکـــه تماشا پخش 
خواهد شد. انیمیشن سینمایی »شاهزاده روم« امشب ساعت 20:30 از شبکـه امید پخش خواهد شد. فیلم های سینمایی  
»نمایش ترومن« فردا ساعت 10 و »ملک سلیمان« فردا ساعت 18:30 از شبکه افق پخش خواهند شد. همچنین فیلم های 
سینمایی و تلویزیونی »مردی به نام ایپ 3«، »یک روز خوب«، »عملیات جنگل«، »سفر به کوهستان« و »بهترین ساعات« 

امروز در ساعت های 11، 13، 17:15، 21،23 از شبکه نمایش پخش می شوند. 

آخر هفته با تلویزیون چهره - خبر

مهر: فرهاد فخرالدینی، آهنگســاز و رهبر ارکستر، گفت: طی ماه های گذشته 
دنبال چاپ کتاب هایم بودم که در قالب 2 اثر مجزا به عالقه مندان ارائه می شود. 
وی ادامه داد: کار دیگری که در حوزه تألیف آثار موسیقایی ام دارم، اثری با عنوان 
»ریتم در موسیقی ایران« است که قرار بود خیلی پیش تر از کارهای تألیفی اخیرم 
منتشر شود اما بنا به دالیل متعدد این امکان فراهم نشد. اکنون مشغول ویرایش 
مجدد این اثر تألیفی هستم که بعد از انجام کارهای نهایی مربوط به ویرایش و 

صفحه بندی، به چاپ می رسد. 

»ریتم در موسیقی ایران« را منتشر می کنم 

ایلنا: علی مرادخانی، معاون امور هنری ارشــاد، گفــت: از روز اولی که در این 
معاونت فعالیت کردم، گفتم امیدوارم بتوانیم کاری کنیم که هنرمندان در آرامش 
به کارشان بپردازند و امروز به یک معنی، کسی را نداریم که مشکل فعالیت هنری 
داشته باشد. زمانی که من آمدم فهرست طوالنی درباره افرادی که مشکالتی در 
این زمینه داشتند، وجود داشت. اما االن چنین چیزی نداریم. البته ممکن است 
مواردی باشد که در گفت وگوها حل خواهد شد. مرادخانی افزود: ما فضایی ایجاد 

کردیم که هنرمندی می گوید در این دولت هیچ تئاتری تعطیل نشده است. 

امروز هیچکس مشکل فعالیت هنری ندارد

فارس: ایرج محمدی گفت: در سایر کشورها یکی از پرفروش ترین آثار سینمایی، 
فیلم های کودک و نوجوان است اما در سینمای ایران به دلیل شرایط نامناسب، 
سرمایه گذار از فعالیت در این عرصه ترس دارد. این تهیه کننده سینما افزود: برای 
فیلم هایی که در زمینه کودک و نوجوان تولید شده اند، حتماً سرمایه مالی وجود 
داشــته که نهایی شده اند. به هر حال سرمایه باید برای سرمایه گذارش بازگشت 
مالی داشــته باشد. در سبد کاالی فرهنگی در بخش سینما همواره جای فیلم 

کودک و نوجوان خالی است. 

سرمایه گذار برای ساخت فیلم کودک ترس دارد 

گفت و گو

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفت و گو با قدس: 
روش ما مذاکره، اصالح و اکران است 

 هنــر/ آرش خلیل خانــه   ســیدرضا صالحــی امیــری، وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی، در گفت وگو با خبرنگار ما درباره ادامه توقیف 
برخی فیلم های سینمایی در دولت یازدهم با وجود وعده های داده شده، 
توضیح داد.  خبرنگار ما به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت که یکی از 
شعارها و وعده های دولت یازدهم این بود که اجازه نخواهد داد فیلم هایی 
که مجوز گرفته و ساخته می شوند، توقیف گردند و از اکران آن ها جلوگیری 
شود. اما در همین دولت فیلم های زیادی بعد از ساخت نتوانستند مجوز 
اکران بگیرند. برخی از آن ها هم که اکران شــدند، نمایش آن ها در کمتر 

از یک روز با بلندشدن اعتراض ها متوقف شد و وزارت ارشاد عقب نشینی 
کرد. فیلم هایی مثل »عصبانی نیستم«، »خانه پدری«، »ارادتمند نازنین، 
بهاره، تینا« و »آشــغال های دوست داشتنی« در این دولت توقیف شدند 
و حتی تهیه کنندگان برخی از آن ها مثل »رســتاخیز« به دیوان عدالت 
اداری شکایت کرده و حکم دریافت خسارت گرفته اند. چه شد که وزارت 
ارشاد نتوانست به وعده خود عمل کند؟ مسئول این سوء مدیریت کیست؟ 

از نظر مراجع عبور نخواهیم کرد
صالحی امیری در پاســخ گفت: به جای آنکه این سؤال را از من بکنید، 
باید آن را از مراجع دیگر بپرســید. شما می گویید از اکران برخی فیلم ها 
جلوگیری شــده است. اگر از »رستاخیز« می گویید جواب من این است 
که ما به احترام مرجعیت که درباره اکران این فیلم تحفظ داشتند و آن 
 را جایز نمی دانستند، فعالً و موقتاً اکران آن  را متوقف کردیم و برای اینکه 
بتوانیم نظر مراجع را تأمین کنیم، مذاکراتی را با آن ها در قم داشتتیم. در 
نهایت هم 2 راهکار متصور است. یکی از این راه حل ها اخذ مجوز از مراجع 
است که برای ما نظراتشان قطعاً الزم االتباع است و وزارت ارشاد در هیچ 

شرایطی از مرجعیت عبور نخواهد نکرد. 
وی اضافه کرد: راهکار دوم این است که اگر نظر مراجع تأمین نشود حتماً 
خســارت وارده را پرداخت خواهیم کرد. درباره فیلم »رستاخیز« توافقی 
میان کارگردان و تهیه کننده با رئیس ســازمان سینمایی انجام شد و در 
صورتی که نتوانیم توافق مراجع را بگیریم، خسارت را پرداخت خواهیم 

کرد. 
صالحی امیری افزود: در مورد بقیه فیلم هایی که اشاره کردید، قوه قضاییه 
به خاطر تبلیغات در شبکه های ماهواره ای بیگانه نظرات و ایراداتی داشت 
و ایــن امر را مغایر با اصول امنیت ملی می دانســت. ما هم معتقدیم که 
همه کارگردان ها و تهیه کنندگان باید امکان تبلیغ در داخل کشــور را 

داشته باشند. 

توافق ارشاد با صدا و سیما 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در تشریح اقدامات وزارت ارشاد برای 
ایجاد امکان تبلیغ سهل تر فیلم های ایرانی گفت: ما در این راستا 2 اقدام 
انجام داده ایم. اول اینکه با رئیس سازمان صدا و سیما توافق کردیم که با 
اعمال تخفیف های الزم و همکاری و مساعدت های مالی که وزارت ارشاد 
انجام خواهد داد، تبلیغات فیلم ها در صدا و ســیما افزایش پیدا کند که 
اکنون این توافق در حال اجراست. راه دوم برای حل مشکل سینماگران 
این بود که با قوه قضاییه مذاکره کردیم که بتوانیم با تعامل کارگردان ها 
و تهیه کنندگان مانع از تبلیغ فیلم ها در شــبکه های ماهواره ای خارجی 

بشویم. 
وزیر ارشاد با اشاره به ترتیبات موجود در وزارتخانه برای دریافت مجوزها، 
گفت: نکته بعدی این است که ما در سازمان سینمایی نظامی داریم که 
از فیلمنامه تا اکران را شامل می شود. فیلم ها باید بر اساس آیین نامه هایی 
که در این نظام هســت، برای اکران بازبینی شــوند. بــا توجه به اینکه 
شماری از کارگردان ها و تهیه کننده ها تقاضای تجدید نظر داشتند، من 
با رئیس ســازمان سینمایی توافق کردم و مقرر شد یک هیئت متشکل 
از رئیس خانه سینما، نماینده کارگردانان و تهیه کنندگان سینما و یک 
نفر از سازمان سینمایی مجدداً فیلم ها را بازبینی کنند و برای اصالح آن 
بخش هایی از هر فیلم که امکان اکران آن نیست، اقدام کنند. لذا روش ما 

انسدادی نیست بلکه مذاکره، اصالح و اکران است. 

جشن زادروز مشکاتیان باحضور بزرگان موسیقی 

روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران:جشن شصت و سومین زادروز 
زنده یاد پرویز مشکاتیان آهنگساز، نوازنده سنتور و پیشکسوت موسیقی 
ایران در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود. حسین علیزاده ، مهدی 
ستایشگر، بهداد بابایی و دیگر هنرمندان و پیشکسوتان موسیقی در این 

برنامه حضور خواهند داشت. 
پخش کلیپ، اجرای آثاری از پرویز مشکاتیان با هنرمندی گروه موسیقی 
»نهیب« به سرپرستی محمدرضا بنایی بخش هایی از این برنامه است. 
پرویز مشکاتیان آهنگساز و نوازنده سنتور 1334 در نیشابور متولد شد، 
وی مقدمات موسیقی را از 6 سالگی نزد پدرش حسن مشکاتیان استاد 
سنتورنوازی متبحر فراگرفت، وی یادگیری موسیقی را در نیشابور همراه 
با تحصیل دنبال کرد و سال 1353 وارد دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه 
تهران شــد و به آموختن ردیف میرزا عبداهلل نزد نور علی خان برومند و 
داریوش صفوت پرداخت.  عالقه مندان می توانند روز شنبه )23 اردیبهشت 

ماه( ساعت 18 به فرهنگسرای ارسباران مراجعه کنند.

 هنر/ محمدعلی میرزایی   این روزها در تاالر 
وحدت نمایش »رؤیای شب دهم اردیبهشت« به 
کارگردانی میالد جبــاری موالنا درباره زندگی 
شهید محســن وزوایی، از طراحان تاکتیک های 
جنگی و دانشــجوی پیــرو خط امــام)ره(، با 
هنرنمایی بازیگرانی از جمله ارژنگ امیرفضلی، 
ایمان صفا، مهری آل آقــا، آتش تقی پور و الهام 

چرخنده به روی صحنه می رود. 
از همین رو بــا الهام چرخنده، یکی از بازیگران 
این نمایش که خود از بازیگران ممتاز تلویزیون 
اســت، گفت وگویی انجام داده ایم که از نظرتان 

می گذرد. 

 چه شد که وارد گروه اجراکننده نمایش 
»رؤیای شب دهم اردیبهشت« شدید؟ 

تصمیم داشــتم بعد از ســال ها دوری از صحنه 
تئاتر، امسال به این عرصه برگردم. وقتی باخبر 
شدم که همزمان با سالروز تولد سیدالشهدا)ع( 
و همین طور ســالروز شهادت ســردار محسن 
وزوایی، قرار است نمایشی با موضوع زندگی این 
شهید در تاالر وحدت به روی صحنه برود، یک 
صفحه از نمایشــنامه برای بنده ارسال شد و آن 
را مطالعــه کردم. خیلی برایم جالب بود که این 
شــخصیتی که قرار است من بازی کنم، آن قدر 
اهمیت داشته است. کلیت کار درامی است که 
به صورتی ساده اجرا می شود ولی به نظر من قصه 

و خاطرات خاصی دارد. 
به این دلیل این نمایش را برگزیدم که قرار است 
نقش  چندین زن پایداری ســاز و تراز اول را ایفا 
کنم. به هر حال برای بنده به عنوان یک بازیگر، 
این نقش حائز اهمیت بود. من نقش پرســتاری 
را بازی می کنم که شخصیت کاماًل پارادوکسی 
دارد. ایمان صفا بازیگر نقش مقابل من است که 

بازیگری بسیار کاربلد می باشد. 
همچنیــن گــروه، مجموعه ای بســیار خوب و 
ارزشمند است؛ بویژه آقای میالد جباری موالنا 

که زحمات زیادی برای این نمایش کشید. 
نکته قابل توجه آن اســت کــه این نمایش در 
حقیقت یــک کار تئاتــر- فیلم اســت  و من 

شخصیت یک فرشــته مرگ، یک پیرزن و یک 
خانم و... را در فضای های مختلفی ایفا کردم. 

 شــما خودتان چقدر درباره زندگی و 
وزوایی  محســن  شهید  خصوصیت های 

مطالعه داشته اید؟ 
زندگینامه و وصیت نامه ایشان را خواندم و قبل 
از آن هم در فیلم »ایستاده در غبار« شخصیت 
ایشان یکی از کاراکترهای فیلم بود. در این چند 
وقت هم الحمدهلل به واسطه ساخت مستند های 
خــودم بســیاری از زندگی نامه های شــهدا را 
خواندم؛ از جمله شــهدای غیرمسلمان که برای 
آن ها مستندی ســاختم. همچنین زندگینامه 

شهدای مدافعین حرم را خواندم. 
چیزی که در همه آن ها مشــترک است، ایمان 
قلبی و ازخودگذشتگی و آزادگی بوده است و ای 
کاش قبل از این که بمیریم، شــهید شویم. این 

تمام  حرف های من در این رابطه است. 

 با توجه به این بســیاری از همکارانتان 
حضور در این گونه آثار را نمی پسندند، کار 
کردن در درون مایه های مذهبی چه آورده ای 

برای شما داشته است؟ 
نه. برای خیلی از همکارانم و برای همه بازیگران 
فضای مذهبی، انقالب و جنگ ملموس اســت. 
حاال ممکن اســت بعضی ها  برداشتی متفاوت از 
این مسئله داشته باشند ولی امیدوارم همه این طور 

کارها را تجربه کنند؛ به این علت که زمان جنگ 
الگو های بسیار زیبایی در زنان وجود دارد. شاید اگر 
رشادت و دلگرمی  این زنان نبود، هیچ وقت مردان 
را راهی جنگ نمی کردند. چنانکه بنده در بسیاری 
از مطالعاتم به زنانی با شــخصیت هایی وارســته 
رسیدم. همیشه پشت مردان حیدری زنان زهرایی 
بوده اند. برای مِن بازیگر این طور شــخصیت ها به 
علت تأثیری که ایــن نقش بعد ها بر روی بازیگر 
می گذارد، بسیار جذاب هستند و امیدوارم که در 

فضای سینمایی در این بخش فعالیت کنم. 

 از دید شما در کارهای هنری ما چقدر به 
نقش زنان در جنگ اهمیت داده شده است؟ 
ما آثار خوبی داشته ایم که سینماگران حرفه ای در 
بخش های مختلف دفاع مقدس آن را ساخته اند. 
امیدوارم که این ارزش ها حفظ شود. چون به هر 
حال این جنگ تحمیلی اتفاق عجیبی در سرزمین 
ما بوده است. خیلی از جوانان هم شخصیت های 

عجیبی داشته اند. این رزمندگان میهن پرستانی 
بودند که به عشق سیدالشهدا)ع( رفتند و به نظر 
من همه می کوشــند به اندازه توانشان دین خود 
را به آن ها ادا کنند. امیدوارم در فضای ارزشــی و 
دینی، عزیزانم با پشتکار بیشتری فعالیت کنند. 
چون قصه ها و شــخصیت های خیلی عجیبی در 
دفاع مقدس هســتند که وقتــی آن ها را مطالعه 
می کنیم، مــی بینیم که هرکــدام یک قهرمان 
هستند. در کشورهای دیگر شخصیت های تخیلی 
مانند »اسپایدرمن« سمبل قهرمانی هستند ولی 
در این کشــور آدم های واقعی ســمبل قهرمانی 
می باشند. چه خوب می شود کودکان یا نوجوانان، 
انقالب و جنگ را به وســیله هنر دریافت کنند. 
همین شهید محســن وزوایی زمانی که 21 سال 
سن داشت، نخبه رشته شیمی و طراح بسیاری از 
تاکتیک های جنگی بوده است. چه خوب می شود 
که یک جوان 21 ساله از این شهید یک الگو و آدم 

موفق در ذهن خود داشته باشد. 

 در حــال حاضر حضور شــما در حوزه 
تلویزیون و سینما کمرنگ شده است. کاری 

در دست انجام دارید؟ 
من بعد از ســریال »حانیه« در مجموعه دیگری 
هم بازی کردم که در آن نقش همســر شــهید 
را عهده دار بودم. ولی واقعیت این اســت که قرار 
نیســت فقط در یک نقش باشم. االن هم از نظر 
روحی برای فعالیت در سینما آماده هستم چون 
سینما مثل هوای کشور است. شاید بد نباشد که 
من هم در عرصه سینما فعالیت کنم به این علت 
که از تمام تعالیمی  که در عرصه سینما و موسیقی 
گذراندم باید در فضای ارزش های کشور استفاده 

کرد. 

 در پایان صحبت خاصی دارید؟ 
چــون روزنامه »قدس« متبرک بــه نام علی بن 
موســی الرضا)ع( اســت، از همین جــا به همه 
هموطنانم در مشهد عرض سالم و خدا قوت دارم و 
از آن ها می خواهم هر زمانی که به گنبد طالی این 

امام عزیز نگاه کردند، نایب الزیاره همه ما باشند. 

هنر: نخستین اکران مردمی فیلم »نهنگ عنبر 2، سلکشن رویا« با جشن تولد 49 
سالگی رضا عطاران همراه شد در این مراسم که صبح دیروز با حضور جمع زیادی 
از مخاطبان در پردیس کوروش برگزار شــد، سامان مقدم کارگردان این فیلم در 
سخنانی مطرح کرد: فیلم »نهنگ عنبر 2 « بسیار فیلم سختی بود، امیدوارم فیلم 

را دوست داشته باشید. 
رضــا عطاران بازیگر فیلم هم که در مراســم حاضر بود، در ســخنانی خطاب به 
مخاطبان گفت: من هم فیلم را با صدا و موســیقی ندیده ام و همراه با شما فیلم 
را می بینم. او با اشــاره به استقبال صبحگاهی مخاطبان ادامه داد: فکر می کردم، 
فقط خودم امروز صبح زود از خواب بیدار شدم،خوشحالم که  همه ما صبح زود از 
خواب بیدار شده ایم. علی مسعودی که گروه را در اولین اکران همراهی کرده بود، 
نیز گفت: من در این فیلم هیچ کاره ام فقط آمده ام که بخندم. از حاشیه این مراسم 

می توان به تولد رضا عطاران اشاره کرد. 

سینما

» نهنگ عنبر2« 
روی پرده رفت

مهر: بهزاد بزرگی نگارگر معتقد است تلفیق فضای معاصر و هنر نگارگری می تواند 
به این هنر کمک کند تا به انزوا نرود و جوانان به سمت آن جذب شوند.

این روزها نمایشگاه آثار بهزاد بزرگی نگارگر در گالری والی برپاست و در آن آثاری 
که مرزی میان خوشنویسی، نگارگری، هنر آبستره را می شکند به نمایش درآمده 

و هنرمند سعی دارد خوانشی معاصر از مینیاتورهای مکتب اصفهان داشته باشد.
بزرگی درباره این نمایشگاه گفت: وی ادامه داد: بعد از 36 سال کار مداوم به نظرم 
دیگر به زبان شخصی خودم در این عرصه رسیده ام و می خواستم آثاری خلق کنم 
که بتوانم آنها را از آن خود بدانم. در نمایشگاه قبلی بیشتر کارها حس نوستالژیک 

داشت ولی کارهای جدیدم آبستره و مدرن و در عین حال سنتی اند. 
این استاد نگارگری درباره اهمیت ادامه دادن تجربه استادان نگارگری توسط جوانان 
بیان کرد: هنر مینیاتور باید دنبال شود چون هنری است که گویی رو به اتمام است، 

اما این هنر اصیل و سنتی ماست و نمی توانیم رهایش کنیم. 

تجسمی

هنر مینیاتور 
باید دنبال شود 

ایلنا: کیوان پهلوان که نوازنده دف و تمبک و از پژوهشــگران عرصه موسیقی با 
بیان اینکه من با ثبت هر نوع سازی برای ثبت مخالف نیستم، گفت: با ثبت دف به 
عنوان یک ساز خاص ایرانی مخالفم. این ساز فقط مخصوص سرزمین ایران نیست. 
اما می خواهم بدانم وقتی می گوییم دف ثبت ملی می شود، منظور ما از این حرف 
چیســت. آیا دف به عنوان یک شیء را می خواهند ثبت کنند یا آنکه ویژگی های 
هنری هم مدنظر است. ضمن آنکه چرا مدعی هستیم که این ساز خاص ایرانیان 
اســت یا دف یک ساز کامالً ایرانی یا مخصوص یک استان است.  وی گفت: اصاًل 
دف واژ ه  ای عربی است و فارسی آن دپ است. ساز دف با نام های مختلفی در ایران و 
دیگر کشورهای آسیای غربی وجود دارد و ساخت آن تفاوت چندانی با هم ندارند و 
فقط در اندازه و نوع پوست و چوب برخی از نام های آن ممکن است متفاوت باشند. 
این ساز به خاطر سادگی در ساخت و نواختن آن به عنوان یک ساز کوبه ای تفاوت 

کیفی باهم ندارند. تفاوت اصلی در ریتم ها و رنگ صداست.

موسیقی

ثبت ملی دف 
اشتباه بود

روابط عمومی مؤسســه اوج: درحالی که تصویربرداری ســریال ِســّر دلبران 
در لوکیشــن بیمارستان در شــهر یزد ادامه دارد، نگار عابدی و فرخ نعمتی هم 
به جمع بازیگران این ســریال اضافه شدند. نگار عابدی پیش ازاین در سریال های 
دودکش و پادری نیز با محمدحســین لطیفی همکاری داشــته است، ولی »ِسّر 
دلبران« نخســتین تجربه همکاری مشترک فرخ نعمتی و محمدحسین لطیفی 
به حساب می آید.طی روزهای آتی بازیگران دیگری نیز به سریال ِسّر دلبران اضافه 
خواهند شد. »سر دلبران« جدیدترین محصول مرکز فیلم و سریال سازمان اوج به 
تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی، کارگردانی محمدحسین لطیفی بر اساس داستان 
حسین حسنی است که قرار است ماه مبارک رمضان روی آنتن سیمای ملی برود. 
بازیگران این مجموعه را محمد کاســبی، فرهاد قائمیان، اسماعیل محرابی، برزو 
ارجمند، متین سادات ستوده، جعفر دهقان، کامران تفتی، جهانبخش سلطانی، 

شهین تسلیمی، شهرام عبدلی، رابعه مدنی و... تشکیل می دهند.

رادیو و تلویزیون

بازیگران جدید در 
»سّر دلبران« 

هــنر

آنچه می خوانید

چرخنده می گوید همیشه پشت 
مــردان حیــدری زنــان زهرایی 
بوده اند، برای مِن بازیگر این طور 
شــخصیت ها به علت تأثیری که 
این نقش بعد ها بــر روی بازیگر 

می گذارد، بسیار جذابند
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خط بين الملل

راز جسد يك دختر در كمد اتاق پسر انگليسى
خط قرمز: پســر جوان به اتهام پنهان كردن جســد دختر نوجوان در كمد 
خانه اش دستگير شــد.  به گزارش پليس شهر «ولورهمپتون»، جسد «مگان 
لوييس بيلز» در حالى در خانه «اشلى فاستر» 24 ساله پيدا شد كه حدود دو 
هفته از زمان مرگش مى گذشــت و بوى تعفن جسد در محل پيچيده بود. راز 
اين جنايت مرموز زمانى فاش شد كه همسايگان در تماس با پليس از بوى مردار 
در اطراف خانه فاستر شكايت كردند و مأموران پس از بررسى خانه پسر جوان، 
جسد نيمه متالشى دختر نوجوان را در كمد پيدا كردند. با وجود كشف جسد 
و دستگيرى «اشلى فاستر»، پليس همچنان هيچ گزارشى درباره علت مرگ 
اين دختر و رابطه متهم با مقتول فاش نكرده و معتقد است با توجه به اظهارات 
عجيب و غريب پسر جوان و اعالم بى اطالعى اش از هويت قربانى جنايت، پليس 

پيش بينى كرده كشف راز اين پرونده با پيچيدگى هاى فراوانى همراه باشد.

مرگ دردناك 10 كودك كره اى
در يك تصادف جاده اى 

رويترز: سانحه رانندگى جان 10 كودك ُكره اى را گرفت.  بنابر اعالم مقامات 
محلى چين، صبح (سه شــنبه) حادثــه رانندگى در يكى از مناطق اســتان 
«شاندونگ» اتفاق افتاد كه در پى آن 10 دانش آموز اهل كره جنوبى و دست كم 
يك چينى كشته شدند. گزارش ها حاكيست كه اين تصادف داخل يك تونل و 
حدود ساعت 9 صبح به وقت محلى رخ داده  است. به گزارش خبرگزارى رويترز، 

هنوز جزئيات بيشترى از اين حادثه منتشر نشده  است.

ارسال فيلم شكنجه هولناك 
دختر براى مادر چينى 

 خط قرمز: مرد جنايتكار كه از شكنجه دختر خردسالش فيلم گرفته وآن را 
براى همسر سابقش فرستاده بود، دستگير و زندانى شد. 

وى كه نامش فاش نشده، در شهر «گوانگيوآن» با دخترش تنها زندگى مى كرد. 
همســر اين مرد كه از رفتارهاى او به ســتوه آمده بود خانــه را ترك كرده و 
درخواست طالق داده بود. اما دختر 8 ساله اين زوج از اين اتفاق راضى نبود و 
سعى داشت مانع جدايى پدر و مادرش شود. به همين دليل در غفلت پدرش 
سراغ وســايل او رفت و احضاريه دادگاه براى طالق را پاره كرد و شيشه الكل 
پدرش را شكست. اين مرد كه از دست دخترش بشدت عصبانى شده بود، او را 
با طنابى به سقف خانه اش بست و در حال كتك زدن از او فيلم گرفت. او كه فكر 
مى كرد همسرش باعث اين اتفاقات است فيلم شكنجه دخترك را براى مادرش 
فرستاد. اين زن به محض دريافت فيلم وحشتناك، پليس را در جريان گذاشت و 
به اين ترتيب دختر خردسال از مرگ حتمى نجات يافت و پدرش بازداشت شد. 

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

زن و شوهر مالخر راز سارقان 
منازل تر بت را فاش كردند

خط قرمز: با دستگيرى يك زوج مالخر در تربت حيدريه، 
ســارق حرفه اى منازل مسكونى در اين شهر شناسايى و 
دســتگير شد. گزارش خبرنگار ما به نقل از رئيس پليس 
تربت حيدريه حاكى است ميليونها ريال اموال مسروقه از 

اعضاى اين باند كشف شده است.
سرهنگ اكبر آقابيگى در تشــريح چگونگى دستگيرى 
اعضاى اين باند گفت: در پى گزارش سرقت هاى سريالى 
شبانه از منازل خالى از سكنه در سطح شهر تربت حيدريه، 
موضوع به صورت ويژه در دســتوركار پليس آگاهى قرار 
گرفت. وى افزود: كارآگاهان دايره مبارزه با سرقت پليس 
آگاهى با بررسى سرقت ها و اظهارات مالباختگان، تحقيقات 

گسترده اى را براى دستگيرى سارقان آغاز كردند.
وى تصريح كــرد: پس از چند روز تالش شــبانه روزى 
سرانجام زوجى جوان در حال فروش طالهاى مسروقه در 

يكى از طالفروشى ها شناسايى و دستگير شدند.
وى عنوان كرد: متهمان در بازجويى هاى به عمل آمده به 
خريد طالهاى مسروقه از فردى به نام امير اعتراف كردند 
كه تيم رسيدگى كننده بالفاصله وارد عمل شدند و سارق 
را دستگير و در بازرسى از مخفيگاهش مقادير زيادى لوازم 
مسروقه شامل طال و جواهر، وجوه نقد، گوشى تلفن همراه، 

يك قبضه اسلحه شكارى و... كشف كردند.
وى گفت: متهم در بازجويى هاى به عمل آمده به 20 فقره 
سرقت از منازل فاقد تجهيزات ايمنى و فروش قسمتى از 

آنها به سه نفر مالخر اعتراف كرد.
ســرهنگ آقابيگى با اشــاره به معرفى دستگيرشدگان 
به دادسرا از شــهروندان خواست مقابل پنجره هاى قابل 
دسترسى، نقاط نفوذپذير، نورگيرها و روى ديوارهاى كوتاه، 
حفاظ مقاوم و مطمئن نصب كنيد. راهرو و پشت بام را با 
حفاظ نرده اى ايمن و نسبت به تعويض قفل هايى كه كليد 
يدكى آنها گم شده يا براى مدتى در اختيار ديگران بوده، 
سريعاً اقدام كنيد. در صورت تغيير مكان حتماً قفل هاى در 

اصلى منزل جديد را تعويض نماييد.
*كشف دو انبار بزرگ اموال مسروقه

خبر ديگرى حاكى اســت پليس آگاهــى تربت حيدريه 
با دستگيرى فردى مالخر و كشــف دو انبار بزرگ لوازم 
سرقتى در شهرهاى تربت حيدريه و زاوه صدها قلم اموال 

مسروقه كشف كرد.
فرمانده انتظامى تربت حيدريه در اين باره گفت: با كسب 
خبــرى مبنى بر نگهدارى مقادير زيادى لوازم مســروقه 
در يك انبــار ضايعــات، در خيابان امام رضا(ع) شــهر 

تربت حيدريه تيمى از پليس آگاهى وارد عمل شد.
وى افزود: كارآگاهان پليس آگاهى با شناســايى انبار كه 
متعلق به مردى 50 ســاله به نام غالم بــود، محل را به 
صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند. وى عنوان داشت: 
مأموران اين فرماندهى پس از چند روز كنترل نامحسوس 

و اطمينان از نگهدارى اموال مسروقه وارد عمل شدند.

خط خبر

خط قرمز: 2 جوان با خودروهاى ســرقتى در شــهررى 
مسافركشى مى كردند اما به جاى كرايه با تهديد چاقو همه 
دار و ندار طعمه هايشان را سرقت مى كردند. روز 9 اسفند ماه 
سال گذشــته مأموران كالنترى 167 دولت آباد در جريان 
زورگيرى 2 جوان مســافركش نما با خودروى پرايد تاكسى 
ســبز رنگ قرار گرفتند. مأموران در تحقيقات پليســى پى 
بردند كه طعمه دزدان مرد ســاعت فروش است كه دزدان 
در پوشــش مسافركش مرد جوان را سوار بر خوردرو كردند 
و با تهديد چاقو 4 ســاعت طال به ارزش 14 ميليون تومان، 
2 ميليون پول، گوشى موبايل و مداركش را سرقت كردند و 

در ادامه مرد جوان را در بيابان هاى دولت آباد رها كرده اند.
بدين ترتيب تيمى از مأموران پايگاه نهم پليس آگاهى تهران 
به دستور بازپرس مسعودى از شعبه اول دادسراى شهررى 
براى دستگيرى اين 2 زورگير مسافركش نما وارد عمل شدند.

كارآگاهــان در گام نخســت پى بردند كه خــودروى پرايد 
تاكسى ســاعت 2 بامداد همان روز سرقت شده است و در 
ادامه مشــخص شد افراد ديگرى در دام اين دو زورگير چاقو 
به دســت گرفتار شــده اند. در گام بعدى مأموران پى بردند 
كــه دزدان در بعضى از ســرقت ها با تهديد چاقو رمز كارت 
بانكى طعمه هايشان را گرفته و تا زمانى كه پول را از دستگاه 
خودپرداز برداشت نمى كردند طعمه هايشان را رها نكرده اند و 
جالب اينكه همگى ادعا مى كردند كه يكى از دزدان قد بلند 
و بينى بزرگى داشته است. در اين مرحله مأموران با سرنخى 
كه در دست داشتند به سراغ آلبوم مجرمان سابقه دار رفتند و 
خيلى زود اشكان 27 ساله يكى از دزدان سابقه دار شناسايى 
شــد. كارآگاهان روز 16 فروردين با شناسايى مخفيگاه اين 
ســارق حرفه اى در دولت آباد موفق به دســتگيرى اشكان 
شدند. اشكان كه راهى جز اعتراف نداشت در بازجويى هاى 

پليسى همدستش بابك 26 ســاله را لو داد و مأموران در 
همان روز اين متهم را نيز دستگير كردند. اشكان 27 ساله 
كه به خاطر بينى بزرگش خيلى زود شناسايى شده است 
ادعا مى كند هر چه پول به دســت آورده هزينه اعتيادش 

كرده يا به دوستانش داده است. گفت و گوى كوتاه خبرنگار 
ما با اين متهم را بشناسيد.

*سابقه دارى؟ بلــه، سال 89 به خاطر زورگيرى دستگير 
شدم و 6 ماه پيش پس از اينكه توانستم از شاكيان پرونده ام 

رضايت بگيرم از زندان آزاد شدم.
*چرا دوباره زورگيرى كردى؟ مشكل داشتم.

*چه مشكلى داشتى كه دزدى كردى؟ به خاطر اعتيادم 
به هروئين و شيشــه مجبور به سرقت شدم. مصرفم كه باال 
رفت ديگر پول توجيبى كه خانــواده مى دادند كفاف دخل 
و خرجــم را نمى داد. براى همين هم بايد براى خودم كارى 

دست وپا مى كردم. 
*چند سال اســت كه مواد مى كشى؟ از 16 سالگى به 
مواد مخدر اعتياد پيدا كردم. يك مهمانى رفتم و معتاد شدم، 
وگرنه اگر از اهل محل بپرســيد همه شهادت مى دهند كه 
خانواده ام پاك پاك هستند و كسى كار خالف انجام نمى دهد. 
*به چه شــيوه اى زورگيرى مى كردى؟ با خودروهاى 
ســرقتى و همراه بابك در خيابان ها پرسه مى زديم و وقتى 
طعمه هايمان كه فكر مى كردند ما مسافركش هستيم سوار بر 
خودرو مى شدند با تهديد چاقو اقدام به سرقت گوشى موبايل، 
پول، مدارك شناسايى و وسايل با ارزش آن ها مى كرديم. بعد 
هم خانم ها و آقايانى را كه ترسيده بودند را پياده مى كرديم و 

مى رفتيم سراغ نفر بعدى. 
*چقدر پول به دست آوردى؟  نمى دانم. آنقدر به دست 
آورده بودم كه خوب مى خوردم و شــيك مى پوشــيدم و به 

دوســتانم هم كمك مى كردم. همه پول ها را هزينه اعتيادم 
مى كردم و بعضى اوقات نيز به خاطر دوستانم سرقت مى كردم.
*به خاطر دوســتانت؟ بله، من خيلى رفيق باز هستم و 
خيلى وقت ها پول هاى سرقتى را به دوستانم مى دادم و هيچ 

پولى براى خودم نمى ماند.
* از زن ها هم سرقت مى كردى؟ نه، اصالً با زنان كارى 
نداشتيم. زن ها جيغ جيغو هستند و بعد اگر سر جريان خانم 
گير بيفتى آزار و اذيت هم به آدم نسبت مى دهند همين كه 
بخواهى آن را ثابت كنى كه كارى انجام نداده اى نصف عمرت 

را بايد پشت ميله ها آب خنك بخورى. 
*در كدام مناطق زورگيرى مى كردى؟  شــهررى، بازار 
تهران، دولت آباد، باقرآباد و حومه شهررى زورگيرى مى كرديم.

* چقدر درس خوانده اى؟  تا سيكل.
*چرا ادامه تحصيل ندادى؟

برادرو پسردايى هايم ترك تحصيل كردند و من هم به دنبال 
آن ها ديگر ادامه تحصيل ندادم. جدا از آن ديگر درس خواندن 

را هم دوست نداشتم. دوست داشتم زودتر پولدار بشوم.
*االن از وضعيتى كه دارى راضى هستى؟ نه االن به جاى 
پولدار بودن يك مجرم سابقه دارم. من دوست دارم مثل يك 
آدم عادى زنگى كنم. االن از مردم مى ترسم. همه متهم هاى 
داخل بازداشتگاه ما را ترساندند. گفتند االن عكسمان پخش 
شــده و هر كسى كه هر جنسى از او دزديده اند، را مى اندازد 
گردن ما. ما جوان هستيم. دوست داريم درست زندگى كنيم. 
يك جاى كار را اشــتباه رفته ايم، اما هميشه كه قرار نيست 

ته چاه بمانيم.

 ســاله را لو داد و مأموران در 
 ساله 
كه به خاطر بينى بزرگش خيلى زود شناسايى شده است 

 

خواستم با دزدى پولدار شوم، اما مجرم شدم
گفت و گوى خط قرمز با زورگير دماغ دراز

ته چاه بمانيم.آورده بودم كه خوب مى خوردم و شــيك مى پوشــيدم و به 

 خط قرمز: درگيرى دو جوان در همدان در 
حالى رنگ خون گرفت كه قاتل يك ساعت 
بعد از وقوع ماجرا شناسايى و دستگير شد.  
شب گذشته در منطقه حصار امام خمينى 
شهر همدان دو جوان به علل نامعلومى با 
يكديگر درگير شدند. دعواى دو جوان كه 

در منطقه اى دور افتاده به جان هم افتاده 
بودند بالفاصله از سوى شاهدان به مأموران 
پليس اطالع داده شد و اكيپى از مأموران 
كالنترى امام خمينى همدان براى بررسى 

علت ماجرا به محل حادثه اعزام شدند.
دقايقى قبل از حضور مأموران پليس دعواى 
هر دو جوان شــدت گرفــت و درجريان 
درگيرى بين ايــن دو جوان، يكى از آن ها 
كه كمتر از 22 سال سن داشت با استفاده 
از سالح ســرد طرف ديگر دعوا را مجروح 
كــرد و بالفاصله از محــل حادثه متوارى 

شد.با حضور مأموران پليس در محل حادثه 
بالفاصله فرد مجروح به بيمارستان منتقل 
شد و تالش براى شناسايى جوان فرارى در 

دستور كار مأموران پليس قرارگرفت.
تحقيقات پليســى براى شناسايى متهم 
فــرارى در حالــى ادامــه داشــت كه از 
بيمارستان خبر رسيد جوان مجروح در راه 

بيمارستان فوت كرده است.
با اعالم خبر فــوت مرد جوان پرونده قتل 
عمد از سوى بازپرس كشيك قتل تشكيل و 
رسيدگى به ماجرا بر عهده كارآگاهان اداره 

جنايى پليس آگاهى قرار گرفت.
كارآگاهان اداره پليس اگاهى موفق شدند 
يك ســاعت بعد از ماجــراى قتل متهم 
22 ســاله را در حالى كه قصد فرار داشت 

شناسايى و دستگير كنند.
بــا انتقال متهم به قتل 22 ســاله به اداره 
پليس آگاهى وى تحت بازجويى هاى فنى 
و پليسى قرار گرفت. مجتبى قتل دوستش 
با هويت نادر را قبول كرده اســت، اما فعًال 
درباره انگيزه قتل دوســتش با استفاده از 

چاقو حرفى به زبان نياورده است.

دوئل مرگبار 2 جوان در همدان



 خط حادثه

بخت دزدهاى پژوسوار را 
طالهاى دخترجوان بست

خط قرمز: با ســرعت عمل پليس دو سارق به عنف طال هاى دختر جوان در 
نيشابور شناسايى و دستگير شدند.

فرمانده انتظامى نيشــابور با اعالم اين خبر گفت: در پى ســرقت به عنف 
طالهاى دخترى جوان تيمى از پليس آگاهى براى بررســى موضوع وارد 

عمل شدند.
وى تصريح كرد: در بررســى اظهارات دختر جوان مشخص شد كه در مسير 
برگشت به منزل سوار يك خودروى پژو مى شود كه در مسير راه راننده پس از 
متوقف نمودن خودرو در حاشيه خيابان با كمك ديگر سرنشين خودرو پس از 
تهديد، سه عدد النگو و انگشتر به همراه كيف دستى حاوى گوشى موبايل را 

سرقت كرده و او را در محدوده جاده كاشمر رها كردند.
ســرهنگ مختارى افزود: كارآگاهان دايره عمليات ويژه پليس آگاهى پس از 
بررسى دقيق اظهارات مالباخته و كمك گرفتن از تجهيزات نوين پليسى، در 
كمتر از 72 ســاعت راننده اين خودرو را شناسايى و با هماهنگى قضايى او را 

دستگير و اموال مسروقه را كشف كردند.
وى گفت: اين متهم 20 ساله در بازجويى هاى به عمل آمده ضمن اعتراف به 
ارتكاب زورگيرى، همدست 22 ساله اش را نيز معرفى كرد كه كارآگاهان پليس 
آگاهى بالفاصله همدست او را نيز دستگير كردند. تحقيقات از اين متهمان براى 

كشف تمامى جرايم ارتكابى آنان در حال انجام است.

محاصره و دستگيرى كودك ربايان 
توسط مردم چابهار 
 خــط قرمز: چهــار آدم ربا در 
چابهار كه قصد ربودن يك كودك 
را داشــتند در حلقه مردم به دام 

افتادند. 
چهار آدم ربا بــا يك پرايد بچه 
خردســالى را ربوده بودند كه از 
سوى مردم دســتگير و تحويل 
نيــروى انتظامى شــدند. طبق 
شنيده ها اين آدم ربايان يك زن 

و ســه مرد بودند كه دو نفر از آن ها فرار كردند و يك زن و يك مرد دستگير 
شدند.

ايــن آدم رباها كه قصد دزدى كودك دبســتانى درنزديكى عيدگاه نوبنديان 
را داشــتندناكام ماندند و دو نفر از دزدان توســط مردم دســتگير و سه نفر 

ديگرمتوارى شدند.
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بخشدار خاطى جوكار 
بازداشت شد

خط قرمز: فرهاد جهانيان بخشــدار جــوكار از توابع 
شهرســتان ماليــر، در ارتباط با برخــورد چندى پيش 
خودروى فرماندار مالير با يك مأمور راهنمايى و رانندگى، 
به جرم تمرد نســبت به مأمورين در حين انجام وظيفه، 
توهين به مأمورين، ايجاد ضــرب و جرح عمدى مأمور، 
و تخريــب امــوال دولتى به همراه دو نفــر از كارمندان 
فرماندارى مالير با قرار وثيقه در دادسراى عمومى انقالب 

همدان روانه زندان شد. 

خودكشى عجيب مرد
 با موتورسيكلت 

مرد  قرمز:  خط 
جوانى در سورك 
طرز  به  مازندران 
عجيبى به زندگى 

خود پايان داد. 
در  جوانى  مــرد 
مازندران  سورك 
خود  طنــاب  با 
بــه  و  زد  دار  را 

زندگى خود پايان داد. گزارشات محلى حاكى از اين است 
كه اين مرد جوان پس از آماده كردن طناب دار خود سوار 
بر موتورسيكلت شده و سپس با كشيدن موتورسيكلت از 

زير پاى خود به زندگى خود پايان داد.

شهادت مأمور پليس بانه 
در درگيرى با گروه هاى معاند

خط قرمز: روز سه شنبه يك مأمور پليس در درگيرى با 
گروهك هاى معاند به شهادت رسيد. 

اســتواريكم وحيد مرشدى اهل شهرستان قروه مسئول 
برجك سيرين هنگ مرزى بانه كردستان در درگيرى با 
گروهك هاى معاند از ناحيه ســر مورد اصابت گلوله قرار 

گرفت و به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

شيرجه مرگ مرد جوان 
از روى ساختمانى در اراك 

 ركنا: مرد جوانى در اراك با پريدن از يك ساختمان بلند 
به زندگى خود پايان داد. 

حوالى ساعت 11 صبح مرد جوانى به داليل نامعلومى از 
طبقه پنجم ساختمانى در خيابان پامچال واقع در منطقه 

يك شهر اراك خود را به پايين پرتاب كرد.
 بعد از اين اتفاق اين فرد مصدوم و توسط تيم اورژانس به 

بيمارستان منتقل شد.

خط شهرستان ها
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 خط قرمز: حجت االســالم جعفرى دادستان عمومى و انقالب مركز استان 

مازندران از دستگيرى غاصب عناوين دولتى و قضايى در شهرستان آمل خبر 

داد.  وى در تشريح جزئيات اين خبر اظهاركرد: متهم «ع. ى» در شهرستان هاى 

مختلف اســتان مازندران با غصب عناوينى، چــون بازپرس ويژه قتل، قاضى 

دادگســترى استان، بازپرس ويژه قوه قضائيه و پرسنل حفاظت و اطالعات با 

فريب مردم به كالهبردارى اقدام كرده است. وى ادامه داد: با توجه به استمرار 

فعاليت مجرمانه نامبرده و گزارش و شــكايت شهروندان، متهم در تاريخ 17 

ارديبهشت ماه 96 توسط مأمورين حفاظت و اطالعات دادگسترى كل استان 

مازندران در شهرستان آمل دستگير و با صدور قرار مناسب به زندان معرفى 

شد. حجت االسالم والمسلمين جعفرى خاطرنشان كرد: مطابق مستندات و 

شــكايت هاى موجود، متهم به اتهام كالهبردارى به مبلغ حدود سه ميليارد 
ريال، در شعب مختلف استان داراى پرونده قضايى در حال رسيدگى است.

خط قرمز- بهاره بختيارى: رئيس پليس امنيت عمومى خراســان رضوى گفت:با كسانى كه 
دراين ايام رعايت شئون تبليغات انتخاباتى را نكرده واقدام به راه اندازى كارناوال هاى مسئله دار ويا 
تشويش اذهان عمومى يا ايجاد مزاحمت مى كنند برخورد جدى خواهد شد. به گزارش خط قرمز، 
مولوى نسب افزود: پليس به عنوان يك دستگاه حكومتى در كمال بى طرفى خواستار امنيت و 
پايدارى در جامعه است و با تمام افرادى كه در راستاى برهم زدن نظم عمومى به دنبال تشويش 
و برهم زدن نظم جامعه هســتند، برخورد مى كند. ســرهنگ حسين مولوى نسب در نشست 
مطبوعاتى به جمع آورى كافه قليان ها در سطح شهر مشهد و مناطق ييالقى طرقبه و شانديز 
اشاره كرد و افزود: از ابتداى اجراى اين طرح در بازديد كنترلى با هماهنگى دستگاه قضا و دانشگاه 
علوم پزشكى توانسته ايم، يك هزار و 615 مورد از مكان هاى عرضه كننده قليان را جمع آورى 
كنيم. رئيس پليس امنيت عمومى خراسان رضوى، با بيان اينكه پرونده قضايي براي تمام روزه 
خواران در ماه مبارك رمضان ايجاد مي شود، گفت: با افرادى كه در ايام ماه مبارك رمضان در 

مأل عام تظاهر به روزه خوارى مى كنند برخورد خواهد شد. 

قاضى ويژه قالبى، كالهبردار ميلياردى بود 
پليس با عوامل بى نظمى انتخاباتى بشدت برخورد مى كند

 خط قرمز: زنى ميانسال كه 21 سال قبل نوزادش را به 
طور مرموزى در يكى از بيمارســتان هاى تهران از دست 
داده بود، مدعى اســت كه درگير توطئه خانواده شوهر 

سابقش شده است. 
صبح ديروز زن ميانسالى به دادسراى امور جنايى تهران 
رفــت و براى پيــدا كردن دختر 21 ســاله اش از قاضى 
مرشــد لو، بازپرس شعبه هفتم درخواست كمك كرد. او 
گفت: 21 سال قبل دخترم را در يكى از بيمارستان هاى 
شمال تهران به دنيا آوردم، اما خواهر شوهر و مادر شوهرم 
نوزادم را دزديدند و مدعى شــدند كه بچه ام فوت كرده 
اســت. چهار ماه قبل، اما متوجه شــدم كه دخترم زنده 
است به همين خاطر به دادســرا آمدم و از مادر شوهر و 

خواهر شوهرم به اتهام ربودن دخترم شكايت دارم.
وى در شرح زندگى اش گفت: من اهل شهرستان جيرفت 
استان كرمان هستم. سال 1371 به اصرار پدر و عمويم 
با پســر عمويم كه خانواده اش وضعيت مالى خيلى خوبى 
داشــتند ازدواج كردم تا اختالفات خانوادگى ما و عمويم 
تمام شود. ابتدا زندگى خوبى داشتيم تا اينكه سال 1374 
من باردار شــدم. وقتى مادر شــوهر و خواهر شوهرهايم 
متوجه شــدند من باردارم اصرار داشتند نوزادم را سقط 
كنم. آن ها به من حســادت مى كردنــد و از طرفى هم 
دوست نداشتند برادرشان از من بچه دار شود و بچه من 
وارث آن همه مال و ثروت پدرشــان شود. من در مقابل 
آن ها مقاومت كردم تا اينكه بــه روزهاى آخر باردارى ام 
نزديك شدم. در همان روزهاى پايانى باردارى مادر شوهرم 
كه در انگلستان زندگى مى كرد به ايران آمد. او و يكى از 
خواهر شوهرهايم تصميم گرفتند من دخترم را در يكى از 
بيمارستان هاى تهران به دنيا بياورم در صورتى كه كرمان 
و يزد كه خيلى نزديك به شــهر ما بود بيمارستان هاى 
مجهزى دارد، اما آن ها تصميم خودشان را گرفته بودند و 
مرا سوار خودرويى كردند و حدود هزار كيلومتر در جاده 

كوير رانندگى كردند تا براى يك زايمان ساده مرا به تهران 
آوردند. من خبرى از نقشه شوم آن ها نداشتم و فكر كردم 
قصــد خير خواهى دارند. روز 21 مردادماه ســال 1375 
در يكى از بيمارستان هاى شمالى تهران بسترى شدم و 
دخترم را به دنيا آوردم. مادر شوهر و خواهر شوهرم براى 
من اتاق خصوصى گرفتند و به همين خاطر كسى به اتاق 
من رفت و آمد نداشــت. ساعتى بعد دخترم را در حالى 

كه صحيح و سالم بود براى شير دادن پيش من آوردند.
زن ميانسال ادامه داد: هنوز لحظه ديدن دخترم را به ياد 
دارم و هرگز چهره معصومش در اين 21 سال از خاطره ام 
پاك نشده است. من به او شير دادم تا اينكه دوباره از من 
گرفتند و به اتاق نوزادان منتقل كردند. عصر دوباره دخترم 
را در اتاق نوزادان ديدم و شب وقتى سراغ دخترم را گرفتم 
خواهر شوهرم مدعى شد كه دخترم حالش بد شده و به 
بيمارستان ديگرى كه مخصوص اطفال است، منتقل شده 
اســت. آن ها روز بعد مرا از بيمارستان مرخص كردند و 
به خانه شان در يكى از خيابان هاى شمالى تهران بردند. 
چند روزى گذشــت و من دلتنگ دخترم بودم و برايش 
گريه مى كردم، اما خواهر شــوهرم مدعى بود دخترم در 
بيمارستان بسترى است. آن ها وقتى با اصرار و گريه هاى 
من روبه رو شــدند من را يك بار تا نزديكى بيمارســتان 
بردند و گفتند ســاعت مالقات تمام شده است و دوباره 
بــه خانه برگرداندند تا اينكه چند روز بعد مرا به امامزاده 
داوود بردند و آنجا به دروغ گفتند دخترم فوت كرده است. 
وقتى ســراغ قبرش را گرفتم، گفتند كه جسد را تحويل 
مردى داده اند تا در بهشــت زهرا دفن كند و هرگز مرا به 
محل دفن دخترم نبردند. او ادامــه داد: چند روز بعد از 
آن مادر شوهرم به انگلســتان رفت. شوهرم نيز تصميم 
داشت براى ادامه زندگى به انگلستان برود، اما كارهايش 
درســت نشد به همين دليل تصميم گرفته بود پناهنده 
شود و از من خواست تا با هم پناهنده شويم اما من قبول 

نكردم. من براى ادامه زندگى به كرمان پيش پدر شوهرم 
رفتم و شــوهرم در تهران ماند تا كارهايش را براى رفتن 
به انگلستان هماهنگ كند. يك سال بعد دوباره به تهران 
آمدم تا اينكه هفت ســال بعد شوهرم مرا تنها گذاشت و 
به انگلســتان رفت . پس از اين من طالق غيابى گرفتم و 
از او جدا شــدم. در اين مدت در هر مراسمى كه شركت 

مى كردم بستگانم مدعى بودند كه دخترم زنده است.
من با خاطره دخترم زندگى ام را ادامه دادم و هر روز دلم 
خوش بود به نگاه كردن به عروسك هايى كه برايش خريده 
بودم تا اينكه چهارماه قبل فرد ناشناسى به من تلفن زد و 
مدعى شد دخترم زنده است. به نظر مى رسيد فرد ناشناس 
از نزديكان خانواده شــوهرم باشــد كه به خاطر رهايى از 
عذاب وجدان با من تماس گرفته بود. فرد ناشناس به من 
گفت: براى پيدا كردن دخترم به بيمارستان محل تولدش 
بروم و بعد هم شكايت كنم. تلفن فرد ناشناس جرقه اى در 
من به وجود آورد و باعث شد تا كار و زندگى ام را رها كنم 
و براى پيدا كردن سرنخى از دخترم راهى تهران شوم. در 
تحقيقى كه از بيمارستان كردم متوجه شدم دخترم آن 
روز صحيح و سالم از بيمارستان مرخص شده است. بعد 
از اين به اداره آگاهى رفتم و از خواهر شوهر و مادرشوهرم 
به اتهام ربودن دخترم شــكايت كردم. همان روز در اداره 
آگاهى بودم كه تلفن ديگرى به من شد. مرد ناشناسى به 
من گفت اگر از شكايتم صرف نظر كنم، او كمك مى كند 
تا به دخترم برسم، اما من تصميم گرفتم تا از طريق قانون 

به دخترم برسم.

نقشه شوم مادر و دختر براى عروس كرمانى 

مرد 
جوانى در سورك 
طرز  به  مازندران 
عجيبى به زندگى 

در  جوانى  مــرد 
مازندران  سورك 
خود  طنــاب  با 



جام حذفی با دوئل جذاب دایی- قلعه نویی 

فینال بالتکلیف ها
 فوتبال  حمید رضا عرب   اولین 
مســئله ای که پیش از تقابل نفت تهران 
و تراکتورســازی بــه ذهــن می رســد 
مشــکالتی اســت که این دو تیم با آن 
دســت و پنجه نرم می کنند. نفت تهران 
به ســبب مشــکالت مالی مدت ها است 
حقــوق بازیکنانش را پرداخــت نکرده 
و بدهی هــای انباشــته این باشــگاه به 
بازیکنانش به معضلی بزرگ بدل شــده 
اســت. حــال تصورکنید چنیــن تیمی 
قهرمان جام حذفی شــود و بخواهد در 
لیــگ قهرمانان فصل آینــده هم حضور 
یابد. آیا نفت با این اوضاع نابسامان مالی 
می توانــد نماینده خوبی بــرای فوتبال 
ایران درآسیا باشــد؟ پاسخ روشن است. 
مادامــی که تیم هــای ایرانی بــا چنین 
وضعی روبه روباشند نباید انتظار موفقیت 
چشــمگیری در آسیا داشــت. قهرمانی 
تراکتورسازی در این جام هم بعید است 
که اتفاق خاص و ویژه ای را برای فوتبال 
ایران در رقابت های آســیایی فصل بعد 

رقم بزند.
 تراکتورســازی نیــز بــا محرومیت نقل 
وانتقاالتی ازســوی فیفا مواجه اســت و 
طبیعی اســت که این تیم نتواند با جذب 
بازیکنان مطلوب خود را در کوران سخت 

این رقابت ها به موفقیتی برساند. 
تنها حســن قهرمانی دراین جام رسیدن 
به دســتاوردهای داخلی اســت و شاید 
دراین میان رقابت میان دایی و قلعه نویی 
حســاس تر باشــد چون امیر بــه دنبال 
ســومین قهرمانی اش در این جام اســت 
و دایی به دنبال ســومین جــام. دایی در 
حالی به مصاف تراکتــور و امیرقلعه نویی 
می رود که از نشستن روی نیمکت تیمش 
محروم اســت و بازیکنانی همچون میالد 
فخرالدینی وایمــان مبعلــی را به دلیل 

مصدومیت دراختیار نــدارد. عالوه بر آن 
او با 3 بازیکــن محروم هم مواجه اســت 
وشرایط برای سرمربی نفت تهران قدری 
دشوارمی شود. البته درآخرین بازی لیگ 

دیدیم که تراکتورسازی به سختی توانست 
از ســد نفت تهران بگذرد واگر گل دقیقه 
90 ادینیو نبود شاید نفت تهران با تساوی 
از ورزشــگاه یادگارامام)ره( تبریز بیرون 
می آمد. دربازی امشب نیز که راس ساعت 
20:30آغاز می شود بعید نیست که احتیاط 
و نزدیکی دو تیــم از لحاظ قوای تاکتیکی 

کار را به وقت های اضافــه و حتی ضربات 
پنالتی بکشاند.

 البته به طور کلــی تراکتور از لحاظ نفری 
دستش بازتر اســت هرچند که آن ها نیز 

روی نیمکت بازیکنان آن چنانی در اختیار 
ندارند کــه در وقت های اضافــه احتمالی 
به کارشــان بیاید. به هر حال این تقابل را 
بایــد رویارویی تیم هــای بالتکلیف لیگ 
برتر دانســت. تیم هایی که هفته هاســت 
زمزمه جدایی سرمربی های آن ها به گوش 
می رســد و دور از ذهن نیست که حتی در 

صورت قهرمانی ســرمربی تیم قهرمان از 
تیمش جدا شود. درباره قلعه نویی که قطعا 
این گونه است و مدیران باشگاه تراکتور با 
فرازکمالوند تمام کرده اند اما شــاید دایی 

تصمیمش را درصورت قهرمانی نفت عوض 
کند هرچند که او نیز با سایپا تمام کرده.

 *اسامی محرومان فینال حذفی
تراکتورسازی: جاسم کرار

نفت تهران: علی دایی) سرمربی(، احمد آل 
نعمه، عباس بوعذار و توحید غالمی

کی روش ۲۰ بازیکن را فراخواند
 ورزش:کارلوس کی روش برای برگزاری اردوی تیم ملی در کشــور 
اتریش و برگزاری دیدار تدارکاتی مقابل مونته نگرو 20 بازیکن را به 
اردوی تیم ملــی دعوت کرد. محمدرضا اخباری، رشــید مظاهری، 
حامد لک، رامین رضاییان، محمدحســین کنعانــی زادگان، پژمان 
منتظری، مرتضی پورعلی گنجی، میــالد محمدی، عزت اهلل پورقاز، 
وحید محمدزاده، سعید آقایی، مهدی ترابی، سعید عزت اللهی، علی 
کریمی، احسان حاج صفی، اشــکان دژاگه، احسان پهلوان، ساسان 

انصاری، کریم انصاری فرد، سردار آزمون.

جدیدترین فهرست تیم ملی فوتسال
ورزش: سیدمحمدکاظم ناظم الشریعه، ســرمربی تیم ملی فوتسال 
اسامی 17 بازیکن دعوت شده به اردوی تدارکاتی این تیم را که امروز در 
شهرکرد  آغاز می شود، به شرح زیر اعالم کرد:علیرضا صمیمی، علیرضا 
رفیعی، حمید احمدی، مسلم اوالدقباد، شهاب طالبی، محمدرضا کرد، 
سعید احمد عباسی، مهدی جاوید، علیرضا عسکری، مرتضی عزتی، امین 
نصراهلل زاده، محمد شجری، محمدرضا سنگ سفیدی، میثم برمشوری، 

سجاد بندسعدی، مسعود محمدی و سجاد بابایی.

فتاحی: لیگ برتر ۱۸ تیمی نمی شود
ورزش: در روزهای گذشــته در برخی شبکه های فضای مجازی شایعه 
برگزاری هفدهمین دوره لیگ برتر با حضور 18 تیم بر سر زبان ها افتاده 
بود و دهان به دهــان می چرخید و از همین رو برخــی اعتقاد دارند که 
صبایی ها با استناد به این موضوع می گویند که در لیگ برتر خواهند ماند.

در همین خصوص سعید فتاحی، مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر 
اظهار داشت: مگر خانه خاله اســت که بدون برنامه تعداد تیم های لیگ 
برتر را افزایش دهیم؟  لیگ با حضور همان 16 تیم برگزار می شــود. ما 
برای برگزاری لیگ 16 تیمی با مشکل مواجه هستیم چه برسد به اینکه 

بخواهیم لیگ را 18 تیمی کنیم.

گل حسینی نامزد بهترین گل جام  
جهانی فوتبال ساحلی

ورزش: با پایان رقابت جام جهانی فوتبال ساحلی 2017، سایت 
رســمی فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( رأی گیری خود برای 
انتخاب بهترین گل ایــن تورنمنت را آغاز کــرد. فیفا 12 گل را 
کاندیدای بهتریــن گل این دوره از رقابت هــا معرفی کرده که بر 
این اساس گل پیمان حسینی ، دروازه بان تیم ملی کشورمان برابر 
مکزیک، یکی از کاندیداهای بهترین گل این تورنمنت شده است. 
رأی گیری ظهر روز 15 ِمی )25 اردیبهشت( به وقت محلی اروپای 

مرکزی بسته می شود. 

ضد حمله

طارمی بهترین گلزن مرحله گروهی شد
ورزش: با صعود سه تیم پرسپولیس، استقالل و استقالل خوزستان به مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا، فوتبال ایران دارای بیشترین نماینده در جمع برترین تیم های 
منطقه غرب این رقابت ها شد. کشور عربستان )الهالل و االهلی( و امارات )العین و االهلی( 
دو نماینده و قطر )لخویا( یک نماینده نیز در میان هشت تیم برتر غرب آسیا دارند. همچنین 
مهدی  طارمی مهاجم پرســپولیس با 6 گل زده بهترین گلزن مسابقات مرحله گروهی در 

منطقه غرب می باشد .
مهدی رجب زاده، فرهاد مجیدی، محمدرضا خلعتبری و مهدی سیدصالحی، در دوره های 
گذشته لیگ قهرمانان توانســته اند 5 گل در یک فصل این مســابقات بزنند. پیش از این، 
هیچ بازیکن ایرانی نتوانسته بود تعداد گل های زده اش در این جام را به عدد 6 برساند. تنها 
بازیکنی که در یک باشگاه ایرانی به 6 گل رسید، لوسیانو پریرا بود که ملیت ایرانی نداشت. 
طارمی حاال به رکورد پریرا رسیده است. البته کار، برای او و تیمش تمام نشده شاید پس از 

بازی لخویا، به رویاهای بزرگتری فکر کند.

با امضای قرارداد 
گادوین منشا و شجاع خلیل زاده رسماً به 

پرسپولیس پیوستند
ورزش:باشگاه پرسپولیس که زودتر از ســایر باشگاه ها کارش را برای فصل بعد 
استارت زده است، خیلی زود با شجاع خلیل زاده مدافع فصل گذشته سپاهان و 

گادوین منشا مهاجم فصل قبل پیکان به توافق رسید.
این دو بازیکن دیروز با حضور در باشگاه پرسپولیس، رسما قرارداد دو ساله خود را 
با سرخپوشان امضا کردند تا جزو اولین بازیکنانی باشند که در نقل و انتقاالت لیگ 
برتر جابجا شده اند. گادوین منشا  که شماره 90 را خواهد پوشید گفت:  دوست 
دارم من و طارمی زوج خوبی بسازیم و فصل بعد 50 گل برای پرسپولیس بزنیم. 
این در حالی است که هنوز تکلیف قرار داد با بازیکنان خارجی تیم های بدهکار 

مشخص نشده و باید منتظر روزهای بعد ماند. 14
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ورزشـــی

دایی: نفت را قهرمان 
می کنم و می روم 

ســرمربی تیم نفت تهران از مسئوالن باشگاه 
دلخور است و اعالم می کند هدفش قهرمانی 

در حذفی و سپس خدحافظی است.
*باتوجه به شرایطی که باشگاه نفت در 
این فصل برای شــما و تیم تان به وجود 
آورد، به نظر می رســد قهرمانی نفت در 
جام حذفی بار دیگر شما را شگفتی ساز 

کند.
شگفتی نیست، اگر قهرمان شویم مزد زحمات 
بچه ها را گرفته ایم. مــن از تمام بچه های تیم 
تشــکر می کنم. آنها در این فصل شــق القمر 
کرده اند. تیم هایی که دو ماه قبل از ما کارشان 
را در لیگ شــروع کرده بودند دیدید که چه 
اتفاقاتی برایشــان رخ داد. اما خدا را شکر به 
کمک بچه ها و همت آنها هم در لیگ آبروی مان 

حفظ شد و هم به فینال جام حذفی رسیدیم.
*باتوجه به شکستی که در لیگ مقابل 
تراکتورسازی داشتید شرایط تیم چطور 

است؟
در این هفته تمرینات خوبی داشتیم. باتوجه به 
شناخت کاملی که از تراکتور داریم هدف مان 

قهرمانی است.
*اگر علی دایی نبود، شاید شرایط نفت 
هم مثل تیم های دیگر می شد و بازیکنان 
در آســتانه فینال دســت به اعتصاب 

می زدند.
ببخشید این طور نیست. من کاره ای نیستم. در 
این مدت به خاطر زحمت بچه ها سعی کردم 
کنارشان باشــم و یک کوچولو دین مان را به 
آنها ادا کنم وگرنه کمترین حق آنها قهرمانی 
در جام حذفی است. حاال  هم نفت را قهرمان 

می کنم و می روم پی زندگی ام.



سرمربى تيم ملى هندبال در گفت و گو با قدس:

حبيبى: خوشحال مى شوم مربى خوب خارجى بيايد
 هندبال  رها حاتمى  عليرضا حبيبى در حالى به عنوان 
سرمربى جديد تيم ملى هندبال ايران انتخاب شد كه بيشتر 
اهالى اين رشته تصورشان اين بود كه رئيس فدراسيون دنبال 
گزينه  خارجى است. به خصوص اينكه طى دو سال گذشته، 
تعداد قابل توجهى از بازيكنان خوب هندبال ايران راهى ليگ 
اروپا شده اند. همين انتقال بازيكنان ايران به ليگ هاى اروپايى 
اين توقع را به وجود آورد كه ايــن بازيكنان بايد زير نظر يك 
مربى تراز اول خارجى كار كنند اما با تصميم رحيمى و انتخاب 
حبيبى همه اين حدس و گمان ها به هم خورد. حاال حبيبى كه 
امسال با شهردارى كاشان به قهرمانى ليگ رسيده و در سال 
هاى قبل، بارها در تيم ملى ايران مربيگرى كرده، مسئوليت 
تيمى را بر عهــده گرفته كه مهمترين هدفش كســب جواز 
حضور در رقابت هاى جهانى است؛ تيمى كه براى رسيدن به 

اين هدف تنها هشت ماه فرصت دارد.

*كارتان را شــروع كرده ايد يا هنوز در حال بررسى 
شرايط هستيد؟

بررسى ها انجام شده و آخرين اقدامات مربوط به برنامه ريزى 
براى تيم ملى را طى مى  كنيم. در حال قطعى كردن مكان و 
زمان اردوهاى تيم ملى هستيم و البته تعداد نفراتى كه قرار 

است دعوت شوند.
*با لژيونرها يا بدون لژيونرها؟

قطعا مى خواهيم لژيونرها در تمرينات باشــند اما با توجه به 
اينكه قرارداد دارند بايد ببينيم مسابقاتشان چه زمانى تمام 
مى شود. باباصفرى 10 خرداد در ايران است. برادران استكى، 
نوروزى نژاد و يكى - دو نفر ديگر هم تا آخر خرداد مى رسند 
بنابراين تا جايى كه امكان داشته باشد، كار را با لژيونرها دنبال 
مى كنيم. بايد ببينيم براى سال آينده نيز چه برنامه اى دارند. 
آيا با همين تيم ها مى مانند يا تغيير تيم مى  دهند. بعد از عقد 
قراردادشان از همين حاال، با باشگاه هايشان نامه نگارى مى 

كنيم تا در روزهاى حساس آينده، كنار تيم ملى باشند.
*با اين شرايط جوانترها شانس زيادى براى حضور در 

تيم ملى ندارند.
به اين شــكل نيست كه شانسى نداشته باشــند. من با توجه 

به اينكه امســال رقابت هاى ليگ را از نزديك ديده ام تقريبا 
از وضعيت تمام بازيكنــان حاضر در ليگ برتــر اطالع دارم. 
البته فقط بــه ليگ برتر اكتفا 
نكرده ام. ليگ دسته يك را هم 
ديده ام. بر اساس اين شناخت 
خوب هاى هر دو ليگ را به اردو 
دعوت مى كنم. در اين مسير، 
هر جوانى بتوانــد خودش را 
ثابت كند، در تيم ملى مى ماند، 
در غير اين صورت از تيم جدا 
مى شود. شــايد اگر يك سال 
قبل كار را شروع كرده بوديم، فرصت براى جوانگرايى بود اما 
االن زمان زيادى نداريم و تنها هشــت ماه براى گرفتن جواز 
رقابت هاى جهانى وقت داريم. بنابراين اولويتم لژيونرها هستند 

و ملى پوشانى كه قبال خود را ثابت كرده اند.

*تصور مى شد كه سرمربى خارجى به تيم ملى بيايد 
اما شما انتخاب شديد. فكر مى كنيد حضورتان موقتى 

است؟
با توجه به صحبتى كه با آقاى رحيمى داشتم، قرار است تيم 
را براى رقابت هاى قهرمانى آسيا آماده كنم و صحبتى از مربى 
خارجى نيست. ضمن اينكه بايد به اين نكته توجه كنيم آيا هر 
مربى خارجى، خوب است؟ قطعا اگر مربى تراز اول خارجى 
بيايد، براى من هم اتفاق خوبى است و خوشحال مى شوم كه 
كنارش كار كنم. اما مربى مثل فردى كه در دوره قبل به تيم 
ملى آمد، نه تنها كمكى به بهبــود كار نمى كند بلكه ما را از 
مسيرمان دور مى كند. هيچ زمانى مثل روزهايى كه عرفان، در 
تيم ملى بود، براى تيم ملى هندبال هزينه نشد اما ديديم كه 
اين تيم جز حاشيه، هيچ چيزى نداشت. بنابراين اگر قرار است 
مربى خارجى متوســط بيايد، خيلى بهتر است كه به مربيان 

داخلى اعتماد شود.

*فكر مى كنيد تيم تان چه ويژگى داشته باشد؟
 ويژگى هاى زيادى خواهد داشت اما فكر مى كنم مهمترين 
نكته اين است كه من و بازيكنان سال هاست كه همديگر را 
مى شناسيم و احترام متقابل بين مان برقرار است. چيزى كه از 
االن مى توان پيش بينى كرد در تيم ملى هندبال وجود داشته 

باشد، آرامش است.

بعد از المپيك رها شديم
سليمى: مسئوالن 4 سال يك بار ياد 

وزنه بردارى مى افتند
 فارس: دارنده مدال طالى وزنه بردارى جهان و المپيك گفت: مســئوالن 

ورزش ما هر 4 سال يك بار و نزديك المپيك ها ياد وزنه بردارى مى افتند.
 بهداد ســليمى، قهرمان وزنه بردارى المپيك لندن و جهان بعد از ناكامى در 
المپيك 2016 ريو تمريناتش را آغاز كرد، امــا خيلى زود مصدوميت كهنه 
زانويش بازگشت و اجازه نداد تمرينات را ادامه دهد. همين موضوع باعث شد 
بهداد بار ديگر تمرينات را رها كند و به درمان زانوى مصدومش بپردازد، اما به 
تازگى به ساير اردونشينان ملحق شده و استارت تمرينات را براى حضور موفق 
در مسابقات جهانى زده است. بهداد سليمى گفت: بعد از المپيك 2 بار تمريناتم 
را شروع كردم كه هر دو مرتبه مصدوميت زانو آزارم داد و متورم شد كه بعد از 
فيزيوتراپى خوشبختانه به شرايط نرمال برگشته و چند روزى است كه مجددا 
استارت تمرينات را زده ام؛ اميدوارم اين بار ديگر مشكل ساز نشود و بتوانم تا 
مسابقات جهانى به آمادگى مطلوب برسم.  متاسفانه مسئوالن هر 4 سال يك 
بار و المپيك به المپيك ياد وزنه بردارى مى افتند. متاسفانه بعد از المپيك وزنه 
بردارى رها شد. كارى به فدراسيون ندارم، اما وزنه برداران رها شدند و تبعاتش 
را هم همه مى بينند. نفراتى مانند مرادى و رستمى در اردوى تيم ملى حضور 
ندارند كه به خاطر اين شرايط بد قيد تمرين را زده اند. اميدوارم با رويكردى 
كه وزير ورزش دارد شرايط بهتر شود كه خوشبختانه شاهد تغييرات خوبى 
هستيم؛ اميدوارم ديگر چنين مسائلى تكرار نشود. وى در مورد شايعاتى درباره 

احتمال خداحافظى گفت: هيچ چيزى بعيد نيست؛ شايد. 

مى دانستيم بازى آسانى نداريم
سيچلو: بازيكنانم تا آخرين لحظه براى 

قهرمانى جنگيدند 
ورزش: سرمربى تيم ملى واليبال اميد ايران گفت: مى دانستيم بازى آسانى 
نداريم، بازيكنانم تا آخرين لحظه جنگيدند تا در نهايت قهرمان شدند.   خوان 
سيچلو  گفت: در ابتدا به تيم ژاپن تبريك مى گويم، چون ما و آن ها توانستيم 
سهميه جهانى بگيريم. ما مى دانستيم كه   بازى آسانى نداريم.  وى ادامه داد: 
ژاپنى ها بويژه در دو ست ابتدايى تا امتيازهاى پايانى از ما جلو بودند. بايد به 
تيمم تبريك بگويم كه بازيكنانم در لحظات حساس جنگيدند و پيروز شدند.

وى گفت: ما بهتريــن چيزها را براى ايران مى خواهيم. بــا مربى تيم جوانان 
موافقت كرديم كه تعدادى از بازيكنان را تا اين تورنمنت در اختيار داشته باشيم 

و پس از آن به طور كامل در اختيار تيم جوانان قرار بگيرند.
 كار من اين است كه با بازيكنان تمرين كنم تا بهتر شوند، اما اگر در اين مدت 
اوضاع بهتر نشود يعنى كار من خوب نبوده اســت. تالش مى كنم تا بهترين 

نفرات را تا زمان شروع مسابقات جهانى انتخاب كنم. 

خبر

15

مالك 
پرسپوليس مشهد:  قطب 

سوم فوتبال استان مى شويم
ورزش: على ظهورنيا، مالك و مديرعامل باشگاه پرسپوليس مشهد در 

خصوص ادامه فعاليت اين تيم بعد از صعود به ليگ دسته دوم به خبرنگار ما 
گفت: ما براى حضور در ليگ دسته دوم برنامه اى خاص در نظر داريم كه بعد از 

تشكيل جلسه اعضاى هيئت مديره اين هدف گذارى انجام خواهد شد.با توجه به 
قراردادى كه براى زمين تمريناتمان بسته ايم تمرينات آماده سازى تيم براى حضور 
در ليگ دسته دوم از اواخر تيرماه آغاز خواهد شد.ضمن اينكه روى اهميت تيم هاى 
پايه باشگاه نيز برنامه ريزى خوبى صورت گرفته كه اميد داريم در اين بخش نيز 

موفقيت هايمان ادامه يابد. وى در ادامه درباره اينكه آيا پرسپوليس مشهد 
مى تواند قطب سوم فوتبال استان باشد اظهار داشت: اميدواريم در كنار 

سياه جامگان و پديده ، پرسپوليس مشهد   بتواند قطب سوم 
فوتبال استان باشد كه فكر مى كنم اين اتفاق بيفتد.

 
تصميم ملى پوش 

كشتى براى شكايت از 
مسئوالن ورزش يك استان!

ايسنا: مصطفى حسين خانى، دارنده مدال برنز جهان با بيان اين كه 20 ماه 
است مسئوالن هيئت كشتى همدان از دادن مبلغ قراردادش براى حضور در ليگ 

خوددارى مى كنند، گفت: من و چند كشــتى گير ديگر براى گرفتن حقمان قصد 
داريم از مسئوالن ورزش اين استان شــكايت كنيم.  وى گفت: واقعا ديگر خسته 
شديم. 20 ماه است از روزى كه براى شوراى شهر همدان مى گذرد، اما نمى خواهند 
حق ما را بدهند. به من يك چك 12 ميليون تومانى دادند، اما هيچ اقدامى براى 
پرداخت آن نمى كنند. در حال  حاضر رحيمى فر، رييس جديد هيئت كشتى 

همدان شده است كه خودش عضو شوراى شهر همدان است. به نظرم 
اين شخص  مى تواند خيلى راحت مشكل ما را حل كند و حقمان 

را بدهد،  ولى متاسفانه با وجود قولى كه داده است هيچ 
كارى در اين چند ماه انجام نداده است.

 كوالكوويچ: 
نتيجه ديدارهاى 

تداركاتى مهم نيست
تسنيم: سرمربى تيم ملى واليبال ايران گفت: براى من نتيجه 

ديدارهاى تداركاتى مهم نيســت و هدفم برطرف كردن ضعف هاى 
بازيكنان اســت.  تيم ملى واليبال ايران در نخستين مسابقه تداركاتى 
و دوســتانه خود در شهر «پودگوريتسا» كشــور مونته نگرو سه بر دو در 
برابر تيم ملى اين كشور پيروزى شــد. ايگور كوالكوويچ   گفت: بايد اين 
اشتباهات برطرف شود. تيم ايران در حمالت اول هم دچار مشكل است 
و شايد دليلش اين باشــد كه تمركز اصلى بازيكنان روى دفاع است. 

برگزارى مسابقه با مونته نگرو در پنج ست خيلى خوب بود چون 
من تا كنون نتوانستم ارزيابى از بازيكنان تيم ايران داشته 

باشم. نتيجه ديدار بعدى را نيز همانند اين مسابقه 
پيش بينى مى كنم.
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ورزش در سيما

دعوت از 51 هندباليست به 
اردوى تيم ملى 

ورزش: نخســتين اردوى تيــم ملــى هندبــال براى 
آماده سازى هندباليســت ها براى  مســابقات قهرمانى 
بزرگســاالن آســيا و انتخابى آلمان از 27 ارديبهشت تا 
چهارم خرداد در دو گروه به ميزبانى مشكين شهر استان 

اردبيل برگزار مى شود.
عليرضا حبيبى، مربى تيم ملى هندبال اسامى 51 بازيكن 
را به اين شــرح اعالم كرد: در گروه الف كــه از 27 تا 31 
ارديبهشت برگزار مى شود ميالد مســائلى، محسن بابا 
صفرى، فرهاد شــفيعى، على مانيان، حسين رحتمى، 
احسان كميلى، مجيد مســعودى، مهدى بيجارى، پويا 
نوروزى نژاد، مهــرداد صمصامى، مجتبى حيدرپور، امير 
مسكنى، هادى طالبى، محمد قاســمى، ميثم نوروزى، 
حسين صالحى، امين يوسف نژاد، افشين صادقى، عارف 
طائى، محســن كرميان، محمدامين فرهادى، شــاهو 
نصرتى، مهدى موسوى، سعيد حيدرى راد و سجاد ندرى 

حاضر خواهند شد.
در ديگــر گروه كــه از 31 ارديبهشــت ماه تــا چهارم 
خرداد به طول خواهد انجاميد اهللا كرم اســتكى، سجاد 
استكى، سيدعليرضا موسوى، سعيد پورقاسمى، سعيد 
برخوردارى، جالل كيانى، امين كاظمى، محمد كيانى، 
وحيد مســعودى، جواد رضايى، اميد سه كنارى، محمد 
سياوشــى، اميد يگانه، احمد رمضانى، كاظم جمعه پور، 
على رحيمى، بهرام رســتمى، ســالمان بربط، مجتبى 
كرميان، كامران نصرتى، رحيم مومن زاده، مسلم كاظمى، 
جابر مرشدى، وحيد مرادى، كيانوش پاالد و احسان ابويى 

بازيكنانى هستند كه به اين اردو دعوت شده اند. 



دنياى   زندگى/ رضا طلبى  در 
امروز مــردم به خــوردن غذاهاى 
مختلف و متنــوع اهميت زيادى 
مى دهند و از طرفى با شــاغل بودن بســيارى 
از مــردان و زنان، تمايل به اســتفاده از غذاهاى 
رستوران ها و فست فودها افزايش يافته است. همه 
اين موارد ضرورت وجود آشپزهاى ماهر و متبحر 
را اثبات مى كند. از طرفى به اعتقاد برخى، آشپزى 
يك كار زنانه است و مردها نبايد خودشان را وارد 
اين كار كنند. در اين بين كسانى هم هستند كه 
آشــپزى را جزئى جدايى ناپذير از زندگى خود 
مى دانند و به قول خودشان با كارشان كه آشپزى 
است، خو گرفته اند. «محمد رفيقى» از آن دسته 
مردهايى اســت كه بين اين همه شــغل، سراغ 
آشپزى رفته و توانسته در اين رشته جايگاه قابل 

توجهى را كسب كند. 
از طرفى باور اينكه از اين شغل بشود درآمد زيادى 
كسب كرد، نيز مشكل است، اما وقتى با فردى كه 
در اين شــغل موفقيت زيادى كسب كرده است 
آشنا مى شــويد، ديدگاهتان نسبت به اين شغل 
عوض مى شود و اين شغل را در دسته شغل هاى 

پولساز قرار خواهيد داد. 

  همه چيز در دانشگاه خالصه نمى شود
محمد رفيقى كه اكنون سرآشــپز يك رســتوران 
بزرگ اســت، مى گويد: اين تصميــم بزرگ كه به 
سمت شغل آشپزى بروم از سن 18 سالگى و هنگام 
آماده شدن براى كنكور در سال پيش دانشگاهى و 
به قول معروف سال سرنوشت ساز توسط من گرفته 
شد، تصميمى كه با توجه به ابعاد و تأثيرات آن بر 

زندگى ام بسيار شجاعانه تلقى مى شد. 
وى بــا لبخندى بر چهره ادامــه مى دهد: وقتى 

هم سن و ســاالن و دوســتان خودم را مى بينم 
كه هنوز دنبال رشــته هاى مهندسى دانشگاهى 
مى روند و با شــرايط اشــتغال كنونى آينده اى 
نامعلوم دارند در حالى كه من كامالً مســتقل و 
داراى برنامه ريزى مشــخص هســتم و در كنار 
كار، ازدواج نيز كرده ام، از تصميم شجاعانه خودم 
احســاس رضايت مى كنم. اگرچه از آنجا كه ذاتاً 
آدم زياده خواه و پرتوقعى هســتم و هيچ وقت از 
خودم راضى نيستم به نظرم هنوز جاى پيشرفت 
و موفقيت هاى زيادى دارم. در نهايت كســى كه 
هدفمند، منطقى و از روى عالقه و تحقيق تصميم 

بگيرد، هميشه موفق و برنده است. 

  ضرورت سفره آرايى
او بر اين باور اســت كه آشپزى يك هنر است و در 
افراد مختلف متفاوت است. رفيقى مى گويد: من به 
جرئت مى گويم كه تمام ايرانى ها چه خانم ها و چه 
آقايان، استعداد آشپزى را دارند و اين امر به دو دليل 
است، يكى اينكه ذاتاً هنردوست هستند و دوم اينكه 

براى غذاى خوب و خوشمزه اهميت قائلند.
رفيقى مى گويد: وقتى در اين كار شناخته شديد 
و حسابى مهارت پيدا كرديد، مى توانيد بازار خوبى 
داشته باشيد و همراه با تيم هاى مخصوص خود 
درآمد قابل توجهى كســب كنيد. او مى افزايد: 
آشــپزى هنر تبديل مواد خام بــه انواع غذاهاى 
خوشــمزه و مطبوع است. يك آشپز ماهر فردى 
است كه اين هنر را به خوبى دارا باشد و با استفاده 
از روش هاى مختلف آشپزى، غذاهاى متنوعى را 
آماده كند. حتى اگر كســى طعم يــا غذايى را 
دوست نداشته باشــد، با جلوه هاى مختلفى كه 
مى توان به غذا داد، مى توان آنقدر غذا را زيبا ارائه 
كرد كه اشتهاى شخص تحريك شده و با كمال 

ميل غذاى جديد را امتحان كند.

  آشپز بايد خالق باشد
اين سرآشــپز جوان با اشاره به اينكه براى موفق 
شــدن در ايــن كار بايد عالقه زيــادى به غذا و 
آشــپزى داشته و سرعت عمل خوبى هم در اين 
كار داشته باشــيد، مى افزايد: همچنين بايد در 
فرايند تهيه غذا و ســرو آن، خالقيت داشــته با 
صبورى تحمل فشار كارى زياد را داشته باشيد. 

اين كه هر موقع از روز با رستوران يا آشپزخانه ها 
تمــاس مى گيريــم و يــا حضــورى مراجعه و 
درخواســت غذا مى كنيم به اين معنى است كه 
ساعت كارى آشپزها معموالً طوالنى و فشرده و 
از صبح تا نيمه شب مى باشد. موضوعى كه آشپز 
رفيقى نيز به آن اشــاره مى كند و معتقد است 
فشار كارى يك آشپز بسته به موقعيت كارى فرد 

تفاوت دارد. اگرچه بيشترين حجم كارى در آخر 
هفته ها و روزهاى تعطيل مى باشد؛ زيرا مشتريان 

بيشترى در اين روزها تقاضاى غذا دارند.
اين سرآشــپز جوان ادامه مى دهد: آشپزخانه كه 
محل كار آشــپز اســت، اغلب گرم و مرطوب و 
در زمان هاى ســرو غذا خيلى شلوغ است. آشپز 
بايد هميشــه لباس هاى سفيد و كاله مخصوص 
آشــپزى را به منظور رعايت نكات بهداشتى، به 
تن داشته باشد. نظارت بر كيفيت و ميزان مواد 
اوليه، رعايت دســتورعمل هاى بهداشتى، ايمنى 
و ســالمت، توانايى انجام چنــد كار به صورت 
همزمان، خالقيت در تهيه انواع غذاهاى متفاوت 
و خوشــمزه همراه با تزئينات ويژه، دقت و نظم 
زياد، توانايى كار تيمى بخصوص در آشپزخانه هاى 
بزرگ از جمله مهارت ها و وظايفى است كه يك 

آشپز ماهر بايد به آن ها تسلط داشته باشد.

  آشپزى يك تخصص شده است
وى كه10سال سابقه كار آشپزى دارد، مى افزايد: 
بســيارى از آشپزها در گذشته به صورت تجربى 
وارد اين شــغل شــده اند. اما امروزه آشپزى يك 
حرفه تخصصى شــده اســت. براى ورود به اين 
شــغل بايد تخصص و دانــش الزم را آموخت. 
عالقه مندان مى توانند پس از گذراندن سال اول 
متوسطه، وارد رشــته كاردانش شده و در رشته 
آشپزى تحصيل كنند. در صورت تمايل به رفتن 
به دانشگاه، مى توانند در دانشگاه علمى كاربردى 
در رشــته آشــپزى تا مقطع كارشناسى و يا در 
دانشــگاه هاى ديگر در رشته مديريت هتلدارى 
(كه آشپزى زيرمجموعه آن است) ادامه تحصيل 
دهند. كسب تجربه در موفقيت آشپز بسيار مهم و 
مؤثر است، بنابراين اگر فردى در خالل دوره هاى 
آموزشى، بتواند در جايى كار عملى و آشپزى كند، 

در موفقيت آينده او بسيار تأثيرگذار است.
اما با توجه به افزايش روزافزون استفاده مردم از 
فست فودها و رستوران ها و زياد شدن تعداد اين 
مكان ها، بديهى است آشپزهاى ماهر و با تجربه 
فرصت هاى شغلى خوبى پيش روى خود خواهند 
داشت. آشــپز مى تواند در مكان هاى مختلف از 
جمله هتل ها، رســتوران ها، فست فودها، مراكز 
تهيه غذا و يا آشــپزخانه هاى صنعتى كار كند و 
با داشتن تجربه و صالحيت كارى كافى سرآشپز 
يا مدير آشپزخانه شود. همچنين مى تواند مدير 
رستوران شده و به صورت كترينگ با سازمان ها و 

شركت هاى مختلف قرارداد ببندد.
وى در پايان بــه تمام جوانان و نوجوانان توصيه 
مى كند اگر به شــغل يا مهارتــى عالقه دارند با 
تالش و پشتكار سعى كنند آن را ادامه دهند تا 

در آن رشته به موفقيت دست پيدا كنند.

گفت و گو با يك سرآشپز جوان و موفق

همه ايرانى ها هنر آشپزى دارند!

خشكشويى

مهــارت/ اميد پويا: امروزه با افزايش مشــغله مردم و به 
دنبال آن كمبود وقت و نداشتن حوصله و صبر و همچنين 
افزايــش عمر برخى لباس ها و منســوجات نياز به خدماتى 
مانند خشكشويى، در جامعه نسبت به گذشته بيشتر احساس مى شود.

تميز كردن لباس ها، پرده ها و ســاير منســوجات به وسيله انواع مواد 
شــوينده، مواد شيميايى و ماشــين ها و اتوكشى آن ها در حوزه شغل 
خشكشويى قرار مى گيرد. خشكشويى ها، لباس ها و پارچه هايى كه بايد 
شست و شو شــوند را از لحاظ رنگ و جنس تفكيك و جدا مى كنند؛ 
زيرا لباس هاى رنگ روشن و لباس هاى تيره به طور جداگانه بايد شسته 

 شوند.
سعيد ساالرى كه به گفته خودش 15 سال است در حرفه خشكشويى 
و اتوشــويى مشــغول كار است مى گويد: خشكشــو بايد فرد دقيق و 
منظمى بوده توجه زيادى به جزئيات داشــته باشد. توانايى كار با انواع 
ماشين هاى لباسشويى، خشكشويى و اتوكشى نيز از جمله مهارت هايى 

است كه يك فرد در اين شغل بايد به آن ها مسلط باشد.
همچنين يك فرد در اين شغل بايد از مهارت ارتباطى بااليى برخوردار 
بوده و برخورد مناســبى با مشتريان داشته باشــد. امانت دار بودن و 
تحويل بموقع و بى نقص سفارشــات به مشــتريان نيز از ويژگى هاى 

مهم اين شغل است. 
آشنايى با دستور شست و شوى لباس ها، پرده ها و تشخيص نوع رنگ 
و پارچه براى جلوگيرى از خرابى آن ها در جريان شســت و شو، زدن 
كد شناســايى روى لباس ها و پرده ها و لكه گيرى و ضدعفونى كردن 
آن ها قبل از شســت و شو، قرار دادن آن ها در ماشين هاى لباسشويى 
و خشكشويى و تنظيم برنامه شســت وشوى ماشين هاى رختشويى، 
مناســب با نوع و ميزان كثيفى پارچه ها، بررسى، اتو زدن، تا كردن و 
يا آويزان كردن لباس هاو پرده ها پس از پايان شســت وشو و تحويل 
سفارشات به مشتريان از جمله وظايف فرد شاغل در اين پيشه است. 

ســاالرى تأكيد مى كند چون فــرد در اين كار با انواع مواد شــيميايى 
و شــوينده ســر و كار دارد، احتمال ابتال به آلرژى، مشكالت تنفسى و 
حساسيت هاى پوستى وجود دارد. بنابراين تا حد امكان بايد نكات ايمنى 

و بهداشتى را رعايت كند. 
درآمد خشكشــويى با توجه به نوع كارش متفاوت است. كسى كه در 
كارخانه، بيمارســتان و هتل مشغول كار اســت، مطابق با قانون كار 
و قــرارداد خود با كارفرما حقوق مى گيرد كه البته معموالً در ســطح 
متوســط است. درآمد خشكشويى براى آن هايى كه به صورت مستقل 
كار مى كنند، با توجه به كيفيت كار و تعداد مشــتريان، ارقام متفاوتى 

خواهد بود.
ساالرى به عالقه مندان ورود به اين شغل توصيه مى كند كه براى ورود 
به آن و يادگيرى كامل بايد نزد يك اســتادكار ماهر مدتى شــاگردى 
كنند تا همه فنون و روش هاى آن را ياد بگيرند و در صورتى كه تجربه 
و ســرمايه اوليه الزم را داشته باشند، مى توانند به صورت مستقل كار 

كرده، كسب و كار خود را راه اندازى كنند.

پيشه ها
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مهارت

درنگ
مهارت/ امين صدرا: اين روزهــا يكى از بزرگترين 
مشــكالت نيــروى كار ماهر و تحصيل كــرده، افزون 
بــر نبود بــازار كار و فرصت هاى شــغلى اين اســت 
كــه اگر بــا هزار جور مشــكل و بيچارگــى، كار هم 
پيدا شــود تــازه مى گويند چقدر ســابقه كار دارى؟

پرســش اين است نيروى كار جوانى كه با هزار اميد و 
آرزو به دانشگاه رفته و در يك رشته فنى يا مهندسى 
درس خوانده اســت و يا هنرآموزى كه براى كســب 
مهارت به مراكز فنى و حرفه اى رفته و حاال با آمادگى 
اوليه و مدركى كه تأييد مى كند داراى مهارت اســت 
دنبال شغل مى گردد، «سابقه كار» را از كجا جور كند؟ 

مگر قرار نيســت او اكنون به عنوان يك نيروى جوان، 
وارد بازار كار شود و به تدريج مهارت هاى عملى خود را 

هم افزايش دهد؟
اين فرهنگ و مرام خوبى نيست كه كارگاه ها و مؤسسات 
توليدى و صنعتى به نيروهاى جوان اطمينان نمى كنند 
و شرط نامعقول «سابقه» را پيش پاى آن ها مى گذارند. 
روشن است كه نيرويى كه تازه فارغ التحصيل شده هنوز 
سابقه كار ندارد و باالخره بايد كارش را از يك جايى آغاز 
كند. اما وقتى هيچ كس به او كار نمى دهد چون سابقه 

كار ندارد، او دچار مشكل مى شود.
مگر عزيزانى كه امروز اســتادكار هســتند يا صاحب 

شــركت و مؤسســه، خودشــان يك روز كارشان را 
از يــك جايى آغــاز نكرده اند؟ آيا اگر آن روز كســى 
آن هــا را به شــاگردى نمى پذيرفت يا بــه آن ها كار 
نمى داد، آن هــا امروز داراى مهــارت و تجربه بودند؟
نكته ديگر اين كه قديم  ترها، اســتادكاران و صاحبان 
پيشــه ها و صنايــع بــراى آمــوزش دادن جوانان و 
مهارت آموزى به آن ها نوعى قداست قائل بودند. آن ها 
معتقد بودند كه بايد براى رضاى خدا و حفظ هنرشان، 
توانايى و مهارت خود را در اختيار نسل بعد قرار دهند 
اما متأسفانه گويا امروز اين نگاه و فرهنگ ارزشمند در 

حال فراموشى است.

چون 
«سابقه كار» 

نداريد استخدام 
نمى شويد!

چالش هاى مهارت آموزى در كشور
در جامعــه امروز كه مهــارت آموزى پيش نيازى براى توســعه و 
رشــد كشورها محسوب مى شــود، تعريف هماهنگ و يكپارچه از 

آموزش هاى مهارتى در كشور ضرورى و الزامى است.
بسيارى از خروجى هاى دانشگاه ها در حال حاضر، كارآموز سازمان 
آموزش فنى و حرفه اى و 70 درصد از مراجعه كنندگان به سازمان 
آموزش فنى و حرفه اى كشــور دانش آموختگان دانشــگاهى در 
رشته هاى مهندسى هســتند كه در دانشگاه ها نتوانسته اند ادراك 
عملى و فنى كافى نســبت به رشته خودشــان پيدا كنند. امروزه 
هر خانواده اى به اين نتيجه دســت يافته است كه آموزش تئورى 
به تنهايى پاســخگو نبوده و فراگيرى كار خالقانه همراه با مهارِت 

معطوف به نياز بازار كار، امرى ضرورى است.
بــدون ترديد به موضوع مهارت آموزى بايد يك نگاه ملى داشــت. 
هم اكنون فهم و درك مشــتركى در نظام آموزش ملى كشــور در 
موضــوع مهارت آموزى وجود ندارد. از ســال 1358 همه ســاز و 
كارهايى كه در زمينه مهارت آموزى تعبيه شده اند، به خاطر اينكه 
يكپارچگى در آن ها وجود نداشــته اســت، ناكام بوده اند. از طرفى 
موضوع مهارت آموزى در نظام آموزشى كشور به صورت معنادارى 
تعريف نشده است. مهارت آموزى، پيش نيازى براى تحقق اقتصاد 
مقاومتى و توليد و اشتغال است و در صورتى كه يك فرهنگ ملى 
در اين زمينه در كشور نهادينه شود، موضوع مهارت آموزى بيشتر 

در كشور ديده و درك خواهد شد. 
از طرفى ريشــه بى توجهى به موضوع مهــارت آموزى به مدارس 
برمى گردد؛ زيرا دانش آموزان در اين نظام آموزشى از همان ابتدا به 
فكر غول ترسناكى به نام كنكور هستند كه البته از فرد نمى خواهد 

نوع مهارت يا فن خاصى را اجرا و عملياتى كند. 
از طرفى مهارت آموزى بايد در خانواده ها به صورت يك ارزش مطرح 
شود؛ زيرا مدرك گرايى براى خانواده ها كارگشا نبوده است. از جمله 
چالش هاى ديگر در موضوع مهارت آموزى اين است كه كارورزى در 
حيــن تحصيل و به صورت واقعــى در محل كار بايد جدى گرفته 
شود. رسانه ها نيز در تحقق فرهنگ مهارت آموزى نقش بسيار مهم 
و بسزايى دارند. رسانه ملى بخصوص شبكه هاى پرمخاطب آن گونه 
كه بايد سهمى در معرفى مشــاغل فنى و مهارت ها به جامعه ايفا 
نمى كنند. جامعه، خانواده، دانشگاه و رسانه ها پازل هويت بخشى به 
فرهنگ مهارت آموزى در جامعه هســتند كه بايد هم سو و همدل 
با دولت و جامعه در ارتقاى فرهنگ ملى مهارت تالش كنند. كسب 
مهارت در كشــور مى تواند توليد اشــتغال و ثروت نمايد، اگر قوه 
مجريه، مقننه و قضائيه نسبت به آن فهم مشتركى داشته باشند و 
يك هم افزايى دراين زمينه در كشــور ايجاد شود. از طرفى يكى از 
انتقاد ها اين است كه با وجود آنكه چالش هاى حوزه مهارت آموزى 
به كميســيون آموزش مجلس انعكاس پيدا كرد و در گزارش هاى 
مختلفى به اســتحضار نمايندگان مجلس رسيد، اما متأسفانه در 

برنامه ششم توسعه هيچ بهايى به اين حوزه داده نشد. 
مهــارت آموزى به عنوان يك نياز ملــى و جزئى از مطالبات رهبر 
معظم انقالب است، اما بايد به آن بها داده شود و از موازى كارى ها 
درباره آن پرهيز شــود زيرا اگر به موضوع مهارت آموزى به عنوان 
عامل ايجاد اشتغال نگريسته شود و جامعه مهارت آموزى را بيشتر 
بر مبناى سرگرمى در نظر نگيرد، كاهش بيكارى و نشاط و پويايى 

جامعه دور از دسترس نخواهد بود.
رئيس سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور

نگهدارى از رنگ خودرو
مهارت/ رادين مصطفوى: يكى 
از موضوعاتى كه براى هر صاحب 
خودرويى مهم است، سالمت رنگ 
و درخشــندگى و زيبايــى ظاهر 
خودرو است. رنگ خودرو چيزى 
اســت كه در اولين نگاه به چشم 
مى آيد و خودرويى كه از سالمت 
رنگ برخوردار نباشد مانند آدمى 

است كه لباس مرتب و تميزى به تن ندارد.
دانستن و رعايت برخى نكات مى تواند به شما كمك كند كه خودرويى 
با رنگ درخشــنده تر و زيباتر داشته باشيد. بايد توجه كنيد كه رنگ 
خودرو هم يك افزونه شيميايى است كه به خودرو شما اضافه شده و 
درست مانند لباسى كه بر تن شماست، رنگ هم بر تن خودروى شما 
نشسته و نياز به مراقبت دارد. بنابراين بايد مراقب باشيد رنگ خودرو 
در معرض مواد شــيميايى و بخصوص حالل هايى مانند بنزين قرار 
نگيرد زيرا به سرعت دچار خوردگى و خرابى مى شود. شما براى پاك 
كردن لكه ها يا مواد قيرمانندى كه گاه به رنگ و بدنه خودرو مى چسبد 
نبايد از بنزين يا تينر استفاده كنيد. براى اين منظور مى توان از واكس 
يا پوليش مخصوص براى تميز كردن بدنه خودرو اســتفاده كرد. اين 
مــواد با تركيبات ويژه اى كه دارند نــه تنها به رنگ خودرو صدمه اى 
نمى زنند بلكه موجب تميزى و شفافيت بيشتر و همچنين طول عمر 

بيشتر رنگ خودرو مى شوند.
سعى كنيد خودرو خود را زير آفتاب مستقيم بخصوص در فصل هاى 
گرم ســال پارك نكنيد. اگر زير ســايه درخت پارك كرديد و متوجه 
شــديد خودروى شــما مورد لطف پرندگان قرار گرفته است هرچه 
زودتر نسبت به پاك كردن بقاياى فضله پرندگان كه داراى تركيبات 
مخرب براى رنگ خودرو است،  اقدام كنيد. براى اين كار از آب ولرم و 
پارچه نرم پنبه اى استفاده كنيد و از به كار بردن پارچه هاى پشمى يا 
پالستيكى خشن خوددارى كنيد زيرا موجب خش افتادگى روى رنگ 
خودرو مى شوند. براى پاك كردن شيره و صمغ درختان از روى رنگ 
هم بايد از پوليش استفاده كنيد زيرا برخى درختان موادى دارند كه به 
راحتى از سطح بدنه خودرو پاك نمى شوند.استفاده از پودرهاى شوينده 
يا مايع ظرفشــويى براى شستن خودرو توصيه نمى شود و بهتر است 
كه براى اين كار از محلول پاك كننده مخصوص خودرو استفاده كنيد.

اگر خودروى شما دچار ضربه و آسيب ديدگى بدنه شد، هرچه سريعتر 
نســبت به ترميم و صافكارى و نقاشى آن اقدام كنيد تا نقاط صدمه 
ديده دچار خوردگى و زنگ زدگى نشوند و خودروى شما از سكه نيفتد.

يادداشت

مهارت خودرو

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
م 1
ت 2

3
و و ا 4
ت ل 5

س د 6
ب م ر 7
ی ب ا 8
د ا ز 9
ر د 10
ی ه ک 11
غ ر 12

ر ا ی س ب ر ت ا ک ت س ب 13
ی د ن و ا ر و ی ر ف ر و ا 14
ی ی ا ی ل و خ ی ل ا م ه ت س 15

حل جدول شماره قبل

1- پرستار و رياضيدان و آماردان بزرگ 
پرستارى  حرفه  بنيانگذار  و  انگليسى 

مدرن ملقب به بانوى چراغ به دست
واحد   - كندن  گودال   - حقيقى   -2

پول برمه
چرخاندن  لوالى  كار-  و  كشت   -3
ته  گودى    - فرمون  محور  روي  چرخ 

دره
4- ضمير هميشه غايب! - گلدسته - 

ماه پاييزى - خرس آسمانى!
5- برابرى - كجاوه

6- نابود كردن - فال بينى - ماه نو
نفر سوم مسابقات -  7- جنس مدال 

كتاب شاعر - «فشنگ» دم بريده!
 - رختشويى  ظرف   - توت  شهر   -8

طرد كردن - دويدن
9- بخت و شانس - زشت شمردن - 

شن نرم
نابود   - تزارها  - كشور  كدو  كرم   -10

كردن
 - هجرى   7 قرن  نامى  غزلسراى   -11

«فردا» در گويش بچه لندن!
12- طاقچه باال- خاك - پايتخت نروژ 

- خداى سنگى
13- كمان صورت - بت ها - مرزبان

14- خانه تابستانى - ظرف مشبك - 
سوبسيد

سال  هر  ماه  فروردين  بيستم   -15
كشور  دستاوردهاى  پاسداشت  براى 
در زمينه انرژى اتمى اينگونه نامگذارى 

شد

 - خوار  مردار  حيوان   - خردمند   -1
پرحرفى

2- كرمينه حشرات - كشورى در خط 
مقدم جبهه مقاومت - سازمان جهانى 

خوار و بار
3- تمكن مالى - خزنده گزنده - زبان 
آموزشى  ساز   - روى سطحى  كشيدن 

كودكانه شبيه سنتور
مى  متهم  از   - بينوايى   - برهنه   -4

گيرند!
 - ايران  دانشجويان  خبرگزارى   -5

نازيبا  - برداشت محصول
 - نزديكى   - عار  و  عيب  داراى   -6

پسوند شباهت
7- دخل - رايحه - مقدس ممنوعه

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

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده
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 افقى

 عمودى

8- شوم و نامبارك - نگارنده رايانه اى!- 
باالى مجلس

9- فتوى دادن - نوعى حلوا - جانور
10- مساوى - كسى كه دوره پرستارى 
درمانگاه  يا  بيمارستان  در  و  گذرانده  را 

مشغول كار است  - مجاور
مهرجويى»  از«داريوش  فيلمى   -11

محصول1348 - ستاره- كربن خالص
12- لجباز - خوش چهره - برهنه

قطعه   - سبك سر   - پدربزرگ   -13
موسيقايى كه با يك ساز نواخته شود - 

مظهر سبكى
14- محافظ - ميل به غذا - بصير

15- لنگه در - ميوه مربايى - قصور

* محمد امين سازگارنژاد
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