
باز هم تخلف مالى ديگر 
فرهنگيان را گرفتار كرد

تسنيم: سال 92 فرهنگيان در قالب كارت صدرا 
اقدام به خريد كاال كرده اند، اما با گذشت سه سال 

از اين ماجرا با مشكل عجيبى مواجه شده اند.
سال 92 بود كه شركت تعاونى مسكن فرهنگيان 
تهران از اعطاى وام 4 ميليون تومانى به فرهنگيان 
خبر داد و بر همين اســاس حدود 16 هزار نفر از 

فرهنگيان براى اين موضوع اقدام كردند.
در قالب تفاهمنامه اى با بانك سرمايه كارت صدرا 
تهيه و براى خريد كاالهاى اساســى در اختيار 
فرهنگيان قرار گرفت تا آنها بتوانند با ســود 12 

درصد اقدام به خريد كاال كنند.
حال با گذشت سه سال از اين موضوع طى تماس 
فرهنگيان با خبرگزارى تســنيم مشكلى مطرح 
شد. ماجرا از اين قرار است كه فرهنگيان در مدت 
سه ســال هر ماه 178 هزار تومان بابت پرداخت 
اين قســط از حقوقشان كســر مى شد كه طبق 
گفته يكى از فرهنگيان شهر تهران تا آذر ماه سال 

گذشته در حال پرداخت اين اقساط بودند. 
وى افزود: با وجود آنكه اقساط ما تمام شده بود، 
مجدد به ما اعــالم كردند كه به بانك ســرمايه 
بدهكاريم چرا كه بانك سرمايه وام ها را دريافت 
نكرده است و پس از بررسى متوجه شديم تعاونى 
مصرف فرهنگيان اقساط را از حقوق ما كسر اما 
به بانك پرداخت نكرده است.  اين فرهنگى مطرح 
كرد: هم اكنون به دليل ايــن موضوع و بدهكار 
بودن ما به بانك سرمايه نه مى توانيم ضامن فردى 
شويم و نه مى توانيم دسته چك دريافت كنيم و 
هيچ فرد پاسخگوى مشكل به وجود آمده نيست.

خون در كشور بى رويه مصرف 
مى شود

ايسنا: مديرعامل ســازمان انتقال خون گفت: 
ذخيره خون و فراورده هاى خونى كشــور، هفت 

برابر مصرف روزانه  است. 
دكتر على اكبر پورفتح اهللا درخصوص شــرايط 
فعلى ذخيره هاى خونى در كشور،  گفت: در حال 
حاضر ما هفت برابر مصــرف روزانه مان ذخيره 
خون و فراورده هــاى خونى در كشــور داريم و 
همچنين يك زنجيره منظــم را براى جابه جايى 

خون و فراورده هاى خونى در كشــور براى پاسخ 
به بحران ها و حوادث ايجاد كرديم. پورفتح اهللا با 
بيان اينكه بخش عمده چالش هاى ما به چرخه 
دوم انتقال خون، يعنى چرخه بيمارستانى انتقال 
خون بازمى گردد، گفت: استانداردهاى بانك هاى 
خون بيمارستانى ما پايين و ضعيف است و خون 
و فراورده هاى خونى به صــورت بى رويه مصرف 

مى شود.
 اين درحالى است كه رويه انتقال خون در جهان 
به دليل عوارضى كه خــون و فراورده هاى خونى 
ايجاد مى كنند، انتقال خون محافظه كارانه است 
و اصوال انتقال خون و فراورده هاى خونى را جزء  
اعمال پيوند تلقــى مى كنند كــه از يك فرد به 
فرد ديگر منتقل مى شــود و طبعاً در كنار فوايد 

مى تواند عوارضى هم داشته باشد.

13 درصد از جامعه ايثارگرى 
را سالمندان باالى 60 سال 

تشكيل مى دهند
باشــگاه خبرنگاران جوان:معاون بهداشت 
و درمان بنياد شــهيد و امور ايثارگران گفت: 13 
درصد از جامعه هدف بنياد شــهيد را سالمندان 

باالى 60 سال تشكيل مى دهند.
عبدالرضا عباســپور   اظهار داشــت: خدمت 
رســانى به 63 هزار و 803 جانباز شــيميايى 
در كشور توسط بنياد شــهيد و امور ايثارگران 

انجام مى شود.
وى با بيــان اينكه 1980 جانبــاز داراى ضايعه 
نخاعى در كشور وجود دارند كه 180 نفر از آن ها 
از ناحيه گردن تا پا ناتوان هســتند، افزود: 218 
هزار جانباز اعصاب و روان از زمان جنگ تحميلى 

وجود دارند. 
وى تصريح كرد: 53 هزار پدر شهيد، 110 هزار 
مادر شهيد، 63 هزار همسر شهيد و 150 فرزند 
شــهيد از امكانات بنيــاد بهره مند مى شــوند؛ 
همچنين 330 هزار نفر از جانبازان زير 25 درصد، 
230 هزار نفر باالى 25 درصد و 960 نفر باالى 

70 درصد هستند.

وزير ورزش و جوانان 
در گفت و گوى اختصاصى با قدس:

خصوصى سازى استقالل و پرسپوليس 
را دنبال مى كنيم

ورزش/ يكــى از دغدغه هاى جــدى وزير 
ورزش و جوانان در برهه كنونى تعيين تكليف 
مديريت دو باشگاه اســتقالل و پرسپوليس 

است. اين دو باشگاه كه مدت بسيار زيادى...

خط قرمز/  مرد جوانى كه پس از آشــنايى 
با زن جوان در فرودگاه، به خانه او در تركيه 
رفته و سرقت ميليونى انجام داده بود، در خانه 

مجردى اش در غرب تهران دستگير شد...

1214
ماجراى عجيب سرقت اموال يك 

زن از تركيه تا ايران

پالسكوها و يورت هاى ديگر را دريابيد
لطفاً به جاى دستور پيگيرى،  فرمان 

پيشگيرى صادر كنيد
نمى دانم بگويم عادت جهان ســومى يا عادت مديريتى در 
كشور ماســت كه وقتى فاجعه اى رخ مى دهد مديران وارد 
گود شده و دستور ويژه براى بررسى علت ها و پيگيرى ماجرا 

صادر مى كنند.
پالسكو در كام آتش فروريخت و عده اى قربانى شدند دستور 
پيگيرى صادر و معلوم شد موارد متعددى از نشانه هاى خطر 
در اين ساختمان پير بوده اما تنها اقدام متوليان نامه نگارى 

بوده و بس!
انفجار در معدن زمستان يورت بيش از 40 نفر را هم آغوش 
مرگى سياه در دهليزهاى عميق اين معدن كرد و كارگران 
زخم خورده اين معدن فرصتى پيدا كردند تا دردهاى كهنه 
خود را فرياد بزنند، دردهايــى كه دامنگير هزاران معدنكار 

ايران است.
اما مى خواهم بگويم چرا از هيچ حادثه اى عبرت نمى گيريم 
چرا وقتى حادثه اى رخ مى دهد عالى ترين مقام ها وارد صحنه 
مى شوند و دستور پيگيرى صادر مى كنند، پالسكو ُمرد اما 
پالسكوهاى فراوانى در كالنشهرهاى ايران وجود دارند كه 
مستعد بروز حوادث تلخ تر از آن هستند چرا براى جلوگيرى 
از تكرار حادثه مشابه پالسكو دستور ويژه اى براى تعطيلى 
مجتمع هاى تجارى ناايمن صادر نشــد چرا هيچ مجتمعى 
به علت خطرآفرين بودن پلمب نشــد، چرا بــا آنانى كه به 
وظيفه نظارتى و اجرايى خود عمل نمى كنند برخورد نشده 

و نمى شود.
و در تلخ ترين حادثه اين روزها حتى رئيس مجلس هم وارد 
و دستور پيگيرى صادر كرده است ولى مسئله اين است كه 
چرا همين مجلس محترم به دستور رئيس محترم دستور 
ويژه اى براى بررســى وضعيت حقوق، بيمه، بازنشستگى و 
ساير مطالبات معدنچيان ديگر صادر نمى كند، چرا دستورى 
صادر نمى شــود تا به تمام معادن ايران سر بزنند و معادن 

ناايمن را كه فراوان هم هستند، تعطيل كنند.
آنچه دردناك تر اســت اينكه تقريباً تمام مديرانى كه اين 
روزها و در موارد مشــابه بر طبل پيگيرى مى كوبند از ريز 
تمام معضالت و مشــكالت حوزه هاى مربوطه خبر دارند و 

هيچ كارى نمى كنند.
به طور مثال مگر مى شــود رئيس مجلــس نداند كه اكثر 
كارگران معدن حقوق واقعى خود را دريافت نمى كنند مگر 
مى شود نشنيده باشد كه اكثر آن ها بيمه كاملى ندارند، مگر 
مى شود رئيس قوه مقننه كشور نداند قوانين مربوط به ايمنى 

معادن در 90 درصد معادن كشور اجرا نمى شود.
خالصه اينكه عاجزانه از تمام مديران محترمى كه لطف 
كرده و دســتور پيگيــرى داده اند تقاضــا مى كنيم قبل 
از آنكه پالســكويى ديگر در آتش ســهل انگارى، چشم 
پوشــى و مماشــات به زانو درآيد و يا چاله هاى جهنمى 
و نمور معادن ناايمن ديگر عــده اى از هموطنان بى پناه 
و زحمتكش را ببلعند به حرمت «جان آدمى» دستورى 
براى پايان دادن به تمام ســوءرفتارهاى خطرآفرين در 
حوزه هاى مختلف و بويژه معادن ايران را بدهند تا ديگر 
به خاطر نبود يك دســتگاه معمولى گازســنج يا خرابى 
يك تهويه مكانيكى قديمى، عّده اى در عمق زمين جان 
ندهند يا دچار امراض ريوى شوند كه عوارض آن تا پايان 

عمر دامنگيرشان باشد.

يادداشت 

خبر

على محمدزاده 
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سامـانـه پيـامكـى
 صـفـحه اجـتماعى

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

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.
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نايب رئيس كميسيون قضايى و حقوقى 
مجلس:

قانون وكالت اصالح مى شود
خانه ملت:نايب رئيس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس با 
بيان اينكه طرح ها و لوايحى كه در مورد وكالت در كميسيون 
بررسى شد به نتيجه نرسيد، گفت: حال قرار است قانون وكالت 

مورد اصالح قرار گيرد.
محمد كاظمى افزود: واقعيت آن است كه قانون فعلى وكالت 
نيازمند اصالحاتى اســت كه بايد طرحى را براى اصالح اين 
قانون داشته باشيم؛ البته هم قوه قضائيه و هم كانون وكال در 
تالش براى اصالح قانون وكالت هستند، اما هنوز به جمع بندى 
خاصى دست پيدا نكرديم. وى يادآور شد: تعداد زيادى از دانش 
آموختگان حقوق وجود دارند كه بايــد زمينه ورود به عرصه 
وكالت براى آن ها فراهم شود؛ همچنين بر اين باور هستم كه 
بحث الزامى شدن وكيل در محاكم بايد پيگيرى شود زيرا اين 
كار به قضات در رسيدگى پرونده ها كمك مى كند و در اشتغال 
دانش آموختگان حقوق و كمك به دادرسان قضايى و صدور به 

موقع احكام تأثيرگذار است.

وزير سابق آموزش و پرورش:
ابالغ سند 2030 برخالف برنامه ششم 

توسعه بود
مهر: وزير سابق آموزش و پرورش، ابالغ سند 2030 را بر خالف 
برنامه ششم توسعه خواند و گفت: آموزش و پرورش بايد همه 
بندهاى اين ســند را اجرا كند و نمى تواند بندها را جدا كند. 
حميدرضا حاجى بابايى اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه، 
وزارت آموزش و پــرورش را مكلف كرديم فقط ســند تحول 
آموزش و پرورش و هر آنچه را كه قانون است اجرا كند. در آن 
زمان هم بحث ســند 2030 مطرح بود. اما طبق برنامه ششم 
توسعه، دولت نمى توانست اين سند را اجرايى كند. وى افزود: 
مجلس براى اينكه وزارت آموزش و پرورش را  از اجراى هر سند 
ديگرى منع كند اين ماده را در قانون برنامه ششم به تصويب 
رساند. حاجى بابايى تصريح كرد: سند 2030 در مجلس شوراى 
اسالمى به تصويب نرسيده و در شوراى عالى انقالب فرهنگى 
تصويب نشده است. اينكه وزارت آموزش و پرورش بر چه مبنايى 
اقدام به اجراى اين سند كرده است مشخص نيست و مستند 

قانونى در اين خصوص به دست ما نرسيده و وجود ندارد.

مديركل امور تربيتى و مشاوره وزارت 
آموزش و پرورش خبر داد

آغاز «هدايت تحصيلى» دانش آموزان 
از اول تير ماه

فارس:مديركل امور تربيتى و مشاوره وزارت آموزش و پرورش 
با اشــاره به جزئيات روند هدايت تحصيلــى دانش آموزان در 
سال جارى گفت: هدايت تحصيلى دانش آموزان از اول تيرماه 
آغاز مى شود. مسعود شــكوهى اظهار داشت: نسبت به سال 
گذشــته تغييرات خاصى نداريم، اما امســال ظرفيت ها را 
مالك قرار داده ايــم و همه ادارات آمــوزش و پرورش بايد 
حداكثر ظرفيت را براى پذيرش دانش آموزان در رشته هاى 
مختلــف در نظر بگيرند. وى تأكيد كرد: امســال اجبارى در 
پذيرش رشــته اى وجود ندارد، اما مدارس ظرفيتى مشخص 
در هر رشته دارند و نمى توانند دانش آموزانى كه حداقل نمره 
الزم را به دست نياوردند در رشته هاى مختلف ثبت نام  كنند 
در  نتيجه دانش آموزان رتبه بندى مى شــوند كه اين يك بار 
با خود دانش آموز، يك بار با مدرســه و يك بــار هم با منطقه 

سنجيده مى  شود.

مريم احمدى شــيروان: رئيس گروه تحقيقات بيابان 
مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور معتقد است، عامل 
انسانى بيشترين نقش را در ظهور و تشديد پديده بيابانزايى 

در كشور داشته و دارد.
دكتر محمد خسروشاهى در گفت و گو با قدس مى افزايد: در 
خصوص پديده گرد و غبارى كه يكى از فرايندهاى بيابانزايى 
محسوب مى شود و چندين سال است كشور را تحت تاثير 
قرار داده، كافى است به محيط طبيعى اطرافمان نگاه كنيم، 
بيشــتر تاالب هاى داخلى ما خشــكيده اند. هورالعظيم و 

هورالحمار در جنوب خشكيده اســت، تاالب هاى جنوب 
شرق كشور در سيستان و بلوچستان خشك شده اند. اكنون 
بستر خشكيده اين تاالب ها منشــأ توليد ريزگرد شده اند. 
اگر تركيه با احداث ســد بزرگ آتاتورك بر رود فرات آغاز 
شكل گيرى ريزگردها را در غرب ايران سبب شد، چه ربطى 
به تغيير اقليم دارد.  وى ادامه مى دهد: گفته مى شود، تركيه 
هم اكنون نيز در حال ساختن سد ايليسو بر روى دجله است. 
بى گمان با اين كار از حجم قابل توجه آبى كه از خاك تركيه 
به دجله سرازير مى شد، جلوگيرى مى شود و در نتيجه پديده 

بيابانزايى و خشكسالى در عراق شدت مى يابد و ايران هم از 
آثار زيانبار آن در امان نخواهد بود. 

خسروشــاهى تأكيد مى كند: در خصوص افغانســتان 
حقابه هامون هاى چهارگانه سيســتان و بلوچستان به 

پاى مزارع خشخاش افغانســتان مى ريزد و پيامدهاى 
خشــكى و گرد و غبــار را بايــد مردم زابل بچشــند. 
مديريت آب در كشــور خودمان كه نيــازى به گفتن 
ندارد و به اندازه كافى كارشناسان در اين مورد مطلب 

گفته اند و نوشته اند. 
خسروشاهى مى گويد: آمار وزارت نيرو نشان مى دهد، بيش 
از 1000 سد كوچك و بزرگ در اين كشور ساخته شده يا 
در حال ساخت است آن وقت چگونه انتظار داريم تاالب ها 
و چاالب هاى ما خشــك نشــوند و پديده اى به نام ريزگرد 

نداشته باشيم؟
خشكيدن تاالب ها و چاالب هاى بيابانى به طريق ديگرى هم 
سبب تشديد پديده بيابانزايى شده و مى شوند. در اين مناطق 
دانه هاى ريز نمك همراه با ذرات ديگرى كه با نمك همراه 

است، موجب مى شــود، باد آن ها را به آسانى جا به جا كند 
كه نمونه جديد آن در توفان هاى نمكى برخاسته از بخش 

خشكيده درياچه اروميه ديده مى شود. 
وى مى گويد: بخشى از زمين هاى زراعتى كه در مجاور اين 
گونه مناطق قرار گرفته اند، در نتيجه وزش بادهاى تند شور 
مى شوند و بتدريج ارزش خود را از دست داده و سرانجام به 
حالت غيرقابل كشت در مى آيند. بررسى هايى كه در روسيه 
صورت گرفته نشــان مى دهد در يكى از استپ هاي شور با 
مســاحتي حدود 6 كيلومتر مربع ظرف مدت يك ساعت 
7200 تن نمك محلول كه قســمت اعظم آن كلرورسديم 
بوده به وسيله باد حمل شده اســت. اين مقدار نمك كافى 
است، 45 هكتار از زمينى را كه پيشتر شور نبوده به حالت 

كويري و شور تبديل شود. 

يك مسئول مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع در گفت و گو با قدس:
احداث 1000 سد در كشور به ايجاد ريزگردها كمك كرده است

  گروه جامعه/  محمود مصدق    ســه ســال پس از 
اجراى طرح تحول ســالمت حاال انتقادها از آن هر روز 
بيشتر از قبل مى شــود. منتقدان بر اين باورند كه طرح 
تحول ســالمت اگرچه در گام هاى اول و دوم اجرايش 
در سال هاى 93 و 94 توانست تأثيرات مثبتى بر حوزه 
بهداشــت و درمان بگذارد و هزينه هاى مردم در بخش 
بسترى بيمارستانى دولتى را به هشت درصد برساند و 
اين گونه رضايت آنان را جلب كند، اما اين دستاوردهاى 
مهم با افزايش هزينه خدمات آزمايشگاهى، راديولوژى 
و بويــژه 2/5 برابر شــدن تعرفه هاى پزشــكى در گام 
سوم اجرايش بشــدت رنگ باخت، چرا كه فقط نيمى 
از هزينه هاى پرداختى ســالمت آنان مربوط به بخش 
بسترى مى شود و مابقى آن به درمان سرپايى بر مى گردد 

كه عمده آن توسط بخش خصوصى ارائه مى شود. 

*شايد نتوانيم به خوبى به بيماران خدمات بدهيم 
مريم، يكى از پرستاران بيمارستان امام خمينى تهران 
مى گويد:در پى اجراى طرح تحول ســالمت با افزايش 
بيماران مواجه شده ايم.البته مراجعه به اين بيمارستان 
هميشه زياد بوده، اما اكنون بيشتر از قبل شده است، به 
همين دليل حجم كارى ما هم افزايش يافته اســت كه 
اين مسئله خود باعث وارد شــدن فشارهاى جسمى و 
روحى شده است و احتمال اين كه در دراز مدت نتوانيم 
به خوبى به بيمــاران خدمات ارائه كنيــم، وجود دارد. 
ضمن اينكه همين االن برخى از پزشــكان و پرستاران 
دلشان مى خواهد در مراكز خصوصى فعاليت بكنند تا 

سالمتشان به خطر نيفتد. 
*در پرداخت كارانه به كادر درمانى بايد بازنگرى 

شود 
يكى از ماماهاى بيمارســتان اكبرآباد در جنوب تهران 
كه مايل نيســت خود را معرفى كند نيز در اين زمينه 
مى گويد: اين طرح عالوه بر بيمار محور بودن بايد پرسنل 
محور هم باشد. يعنى اكنون بيشتر پزشكان و بيماران از 

اين طرح رضايت دارند نه پرستاران و ماماها. 
وى با اشــاره به اينكه طرح ياد شــده جامع نيســت، 
مى افزايد: بيمارســتان اكبرآباد همواره شــلوغ است، 
بنابراين نمى توان گفت افزايش مراجعات روى كيفيت 

درمان بيماران تأثير منفى گذاشته است. 
* شايد تداوم اجراى طرح تحول ممكن نباشد 

دكتر فاطمه رنج كش عضو هيئت علمى دانشگاه علوم 
پزشــكى قزوين نيز از اجراى نامناســب طرح تحول 
ســالمت انتقاد مى كند و به قدس مى گويد: اين طرح 
خوبى است و هزينه درمانى مددجويان را بسيار كاهش 
داده، حتى در بخش زايمان طبيعى هزينه آنان را به صفر 
رسانده است، اما در پرداخت كارانه به پزشكان، پرستاران 

و ماماها اشكاالتى دارد كه بايد بازنگرى و برطرف شود.
وى با بيان اينكه ميزان پرداخت كارانه به پزشكان بسيار 
زياد بوده است، مى گويد: اين موضوع برخالف آن چيزى 
است كه در ساير بخش هاى كادر درمانى مثل پرستاران 
و ماماها مى بينيم و اين همان نكته اى اســت كه ايجاد 
نارضايتى و افســردگى شــغلى مى كند. چون پرستار 
بخش احساس بيگارى مى كند و بر همين اساس دغدغه 

زيادى براى انجــام وظايفش 
ندارد و اين موضوع يعنى ايجاد 

فرسودگى شغلى. 
* ايرادات طــرح تحول 

سالمت زياد است 
دكتــر محمد معصــوم زاده، 
معاون درمان دانشــگاه علوم 
پزشــكى گناباد نيز با تأكيد 
بر اينكه افزايــش حدود 20 
درصدى هزينه هــاى درمان 
ســرپايى و ديگر هزينه هاى 
جانبى مثل تصويــر بردارى 
چيزى نيســت كه بتوان آن 
را انكار كــرد، مى گويد: قطعاً 
طرح تحول ســالمت نواقصى 
دارد، اما ايــن نواقص به گونه 
اى نيست كه نتايج مثبت آن را 
زير سؤال ببرد.  وى مى افزايد: 
طرح تحول سالمت در مراحل 

ابتدايى خود است و اگر طبق پيش بينى ها برنامه پزشك 
خانواده و سيستم ارجاع بيمار بدرستى پياده شود در آن 
صورت اين طرح به مرحله بلوغ و تكامل خود مى رسد و 
سهم پرداختى از جيب مردم در بخش درمان سرپايى 

نيز كاهش مى يابد. 
* شاهد اتفاقات مثبتى در حوزه سالمت بوده ايم

دكتر امير حسين شيرانى، مدير نظارت معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشكى اصفهان هم طرح تحول سالمت 
را داراى ايرادهاى زياد مى داند و مى گويد: با اين وجود 

با اجــراى اين طرح شــاهد 
اتفاقات خــوب و مثبتى در 

حوزه سالمت بوده ايم. 
وى با قبــول افزايــش آمار 
مراجعات به بيمارستان هاى 
دولتــى و ســخت شــدن 
دسترســى بيمــاران بــه 
تخت هــاى بيمارســتانى، 
مى گويــد: اين امر نشــان 
مى دهد نگاه طرح ياد شــده 

به محرومين جامعه است. 
*بايد نقص هــاى طرح 

تحول را برطرف كنيم
على ماهر معاون فنى معاونت 
درمــان وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشكى نيز 
اگرچه از تحقق اهداف طرح 
تحول سالمت در دسترسى 
آســان به خدمات درمانى، 
افزايش خدمــات و كاهش پرداخت هزينــه درمانى از 
جيب مردم خبر مى دهد و از رسيدن آمار فعاليت تمام 
وقت پزشــكان در مراكز درمانى دولتى از 500 نفر به 
10 هزار نفر مى گويد اما تلويحاً مى پذيرد كه اين طرح 
نواقصى دارد كه بايد برطرف شــوند و مى گويد: سال ها 
تعرفه ها ثابت نگه داشته شده بود و ما طبق برنامه پنجم 
متعهد بوديم تا تعرفه ها را به قيمت واقعى نزديك كنيم 
كه براى اين منظــور تالش هايى كرديم، اما توان دولت 

بيش از اين نيست. 

اين اظهارات شــائبه ناكارآمدى طرح تحول سالمت را 
تقويت مى كند، با اين همه پرســش اساسى اين است 
كه اين ناكارآمدى ريشــه در اين طرح دارد يا به نظام 
ارائه خدمات درمانى كشور بر مى گردد؟ و مهم تر اينكه 
آيا طرح تحول با اين همه مشــكل بايد تداوم يابد يا به 

شكست آن اذعان كرد و به فكر طرح جايگزين بود؟ 
*نبايد دنبال طرح ديگرى باشيم 

بشيرخالقى دبير كميسيون بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى هم مى گويد: هيچ طرحى به صورت 100 در صد 
كامل نيست و قطعاً ايراداتى دارد كه مى توان از افزايش 
زياد كارانه پزشــكان به عنوان يك نمونــه ياد كرد، اما 
تعميم دادن اين گونه اشــكاالت به كل طرح و ناديده 
گرفتن نتايج مثبت  در كاهــش هزينه هاى پرداختى 
درمان از جيب مردم به عنوان يكى از دغدغه هاى بزرگ 

رهبر معظم انقالب، كار درستى نيست. 
وى بروز اشــكاالتى در طرح تحول ســالمت را دليل 
شكســت خوردن آن نمى داند و تصريح مى كند: دليل 
عمده اى كه بخواهيم اين طرح را شكست خورده تلقى 
كنيم و آن را كنار بگذاريم و دنبال طرح ديگرى باشيم، 

وجود ندارد. 
 وى با اشــاره به اينكه با اجراى طرح تحول ســالمت 
حدود11 ميليون نفر كه در گذشته بيمه نبودند، تحت 
پوشش قرار گرفته اند كه اين امر خود بار مالى اين طرح 
را افزايش داده است، مى افزايد: در نهايت اين طرح خالى 
از عيب و ايراد نيســت و به همين منظور كميســيون 
بهداشت مجلس با وزارت بهداشت و... نشستى داشته 
است تا نقاط ضعفش را برطرف و نقاط قوتش را تقويت 

كند.  

آنچه مى خوانيد
در  كــه  پزشــكانى  و  پرســتاران 
بيمارستان هاى دولتى مشغول به كارند 
مى گوينــد در پــى اجراى طــرح تحول 
ســالمت با افزايــش بيمــاران مواجه 
شــده اند و به همين دليل حجم كارى 
آن ها هم نســبت به گذشته افزايش 
يافته است  و همين مسئله خود باعث 
وارد شدن فشــارهاى جسمى و روحى 
به اينان شده اســت .به گفته پرسنل 
درمانى بيمارســتان هاى دولتى امكان 
اينكــه آن هــا در آينــده نتواننــد به 
بيماران خويش بخوبــى خدمات ارائه 
ندهند وجود دارد . اين گزارش سعى 
دارد روى ديگــر ســكه طرح ســالمت 
را نيز كه بــه كادر درمان بــر مى گردد 

نشان دهد

آيا بوى شكست يك طرح به مشام مى رسد؟

طرح تحول سالمت، سالمت پزشكان و پرستاران را تهديد مى كند

سازمان تأمين اجتماعى اعالم كرد 
رشد 8 درصدى مستمرى بگيران 

تأمين اجتماعى
 مهر: سازمان تأمين اجتماعى اعالم كرد: با رشد 8 درصدى 
مستمرى بگيران اين ســازمان، تا پايان آذر سال گذشته، 41 
ميليون و 293 هزار و 533 نفر تحت پوشــش سازمان تأمين 

اجتماعى قرار گرفتند.
براســاس اعالم دفتر آمار محاســبات اقتصادى و اجتماعى 
ســازمان تأمين اجتماعى از مجموع جمعيت تحت پوشش 
در همين مدت، 35 ميليون و 631 هزار و 109 نفر بيمه شده 
بودند كه بيــش از 13 ميليون و 737 هــزار و 413 نفر بيمه 
شــده اصلى و 21 ميليون و 893 هزار و 696 نفربيمه شــده 

تبعى بودند.
همچنين تا پايان آذر ســال95، 5ميليون و 662 هزار و 424 
نفرازجمعيت تحت پوشــش ســازمان تأميــن اجتماعى را 
مستمرى بگيران تشكيل مى دهند كه نسبت به مدت مشابه 

در سال ماقبل آن 6/85 افزايش داشته اند.
از مجموع مستمرى بگيران تأمين اجتماعى در همين مدت، 
3 ميليون و 185 هزار و  549 نفر مستمرى بگيراصلى هستند 

كه 7/95 رشد را نسبت به آذر ماه سال 94 نشان مى دهد.
همچنين تا پايان آذر سال 95، 2 ميليون و 476 هزار و 875 
نفرمستمرى بگيرتبعى سازمان تأمين اجتماعى بودند كه در 
اين بخش نيز نسبت به مدت مشابه ســال ماقبل آن، 5/45 

درصد افزايش داشته ايم.
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فرهنگ

خوانش

خبر

کشفی ملموس و باورپذیر 
خوانش شعری از بهمن ساکی 

 حميدرضا شكارسري 
»جیرجیرک/ کفش مرا جفت خود پنداشت/ تنها به خانه می رفتم«* 

»شــهود« را به معانی آشکار، عیان، حضور، حاضرآمدن، دیدن و مقابل 
»غیب« دانسته اند)دهخدا که این طور فرموده است!(. در شعر اما شهود، 
کشف است؛ آشکارساختن، عیان ساختن، حاضرگرداندن و به دید آوردن 
غایب ها. شــهود تنها در عرصه مفاهیم مجــرد صورت نمی پذیرد بلکه 
برعکس، هرچه به روزگار ما نزدیک می شــویم، شــهود حاصِل کشف 
نادیده در دل همین روزمرگی ها می شود.  دیگر دوش مالئک در میخانه 
را نمی زنند و گل آدم را سرشته نمی کنند و به پیمانه نمی زنند! دیگر دِر 

زندان ابد را از سِر عربده مستانه به هم درنمی شکنند! 
بهمن ساکی نه حافظ است و نه موالنا. او به جای صدای در زدِن مالئک، 
صدای جیرجیر کفش خود را می شنود و بین آن با صدای جیرجیرک 
قرابتی می یابد. این قرابت تخیل او را فعال می سازد. طی مکانیسم تخیل، 
شــاعر جیرجیر کفش را به خاطر صدایش جفت خود می پندارد. حاال 
گفت و گویی عاشقانه در جریان است؛ مکالمه ای که تنها ساکی و تنها او 

آن را می شنود و این همان شهود است! 
شهود امری شخصی است وگرنه صدای جیرجیرک را همه می شنوند و 

نیز صدای کفش ساکی را! 
شهود گاه به کشف سمبل و نماد می انجامد اما گاه حتی به استعاره هم 
ختم نمی شود، به تخیلی ناب می رسد؛ به یافتن ناپیدایی در پس پیداها. 
شــاید اطالق »شــعر ناب« به این متن ها کار نادرستی نباشد. اما، کار 
درستی است چون لباس هستی بر تن ناپیدایی ناممکن پوشانده است؛ 
کار درستی است چون امتناع عقلی به انکار آن می پردازد و اقناع ذوقی 
آن را می پذیرد و لذت می برد. شعر بهمن ساکی مخاطب را در مرز غیب 
و شهادت نگاه می دارد. ساکی همانند حافظ و موالنا حقیقتی را کشف 
کرده اما این حقیقت را از دل روزمرگی های زندگی خود یافته اســت؛ 
زندگی و زیستی مشــابه زیست مخاطب امروز. بنابراین نگارنده شهوِد 
بهمن ساکی را بس دلپذیرتر از کشف های حافظ و موالنا می داند؛ کشفی 

ملموس تر و باورپذیرتر. 
»با پریان گریخته از شیشــه های عطر«، بهمن ســاکی، نیماژ، 1394، 

صفحه 55.

عرضه دو کتاب تازه 
بر مبنای بيانات رهبر انقالب در نمایشگاه کتاب

فرهنگ: انتشارات انقالب اسالمی دو کتاب تازه بر مبنای بیانات رهبر 
معظم انقالب اســالمی را با عنوان »تفسیر سوره مجادله« و »معیشت 
مؤمنانه« منتشر کرد. دو کتاب »تفسیر سوره  مجادله« حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای و »معیشــت مؤمنانه« آشنایی با چهار مفهوم زهد، 
رفاه، تجملگرایی و اشرافیگری در کالم رهبر معّظم انقالب اسالمی در 
غرفه انتشارات انقالب اسالمی به عنوان جدیدترین آثار این انتشارات در 
دسترس عالقه مندان قرار گرفت. کتاب »تفسیر سوره مجادله« حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای متن ویراســته  جلسات تفسیر سوره  مجادله 
است. این جلســات در دوران مسئولیت ریاست جمهوری معّظمٌ له در 
جمع پاسداران و اعضای دفتر ریاست جمهوری در هفت نوبت از هفدهم 
اردیبهشــت تا یازدهم تیرماه 13۶1 برگزار شــده و تمامی ۲۲ آیه  این 
سوره مورد بحث قرار گرفته است. ایشان درباره  علّت انتخاب این سوره 
و ســوره های بعدی که متن آن بزودی منتشر می شود،گفته اند: علّت 
اینکه اینجا را انتخاب کردیم این است که سوره های جزء بیست وهفتم 
و بیست وهشتم و این حدود، غالباً سوره های مدنی است و از سوره هایی 
اســت که در مدینه طّیبه بر پیغمبر اکرم نازل شــده و مربوط است به 
بعد از تشکیل حکومت اسالمی، یعنی مثل وضع کنونی ما. نوع مطالب 
و مســائلی که بعد از تشــکیل حکومت برای یک جامعه الزم است با 
نوع مطالب و مســائلی که ]مربوط به[ حین مبارزه  مردم برای تشکیل 
حکومت اسالمی است فرق می کند؛ کمااینکه شما در جامعه  خودمان 
هم این را مشاهده می کنید. امروز شما یک مسائلی دارید که این مسائل 

قبل از بهمن 5۷ برای شما وجود نداشت، مطرح نبود.
کتاب 1۷۶ صفحه ای »معیشــت مؤمنانه« هم به کوشــش ابوالقاسم 
کریمی در چهار فصل با موضوع زهد، رفاه، تجملگرایی و مصرف زدگی و 

اشرافیگری چاپ و عرضه شده است.

 فرهنــگ/ زهره کهنــدل   ایــن روزها 
که تنــور تبلیغات دوازدهمیــن دوره انتخابات 
ریاست جمهوری داغ است، هر کدام از نامزدها به 
بیان دیدگاه ها و برنامه هایشان مشغولند تا نظرات 
عمومی  و صنفی را به خودشان و برنامه هایشان 
جلــب کنند. در ایــن فضا که عمــدة برنامه و 
سخنان نامزدها بر مســائل اقتصادی و سیاسی 
متمرکز شده است، کمتر نامزدی را می بینید که 
برنامه هایش در حوزه فضای مجازی را ارائه دهد؛ 
فضایی که در سال های اخیر نه تنها مجازی نیست 
بلکه با تک تک اجزای زندگی ما درآمیخته است. 
به ســراغ کارشناســان و فعاالن عرصه فضای 
مجازی رفتیم تا مطالبات و خواسته هایشان را از 
رئیس جمهور آینده کشور که ریاست عالی ترین 
شورای فضای مجازی کشور را نیز بر عهده دارد، 
بشنویم. مسعود جاللی، کارشناس فضای مجازی 
و طراح نرم افزار پیام رســان داخلی »سالم«، در 
این بــاره به خبرنگار ما می گوید: اولین مطالبه 
ما اجرای دســتورهای مقام معظم رهبری در 

شــورای عالی فضای مجازی هســت که 
هنوز اجرا نشده است. این امر شامل 

مواردی همچون اجرای شبکه 
ملــی اطالعات کــه کامل 
نشده و آنچه گفته می شود، 
فقط 10 درصد از کل برنامه 

است. 
او ایجــــاد شـــبکه های 
آی پی  تی وی )ســامانه ای 
است که در آن با استفاده 
 )IP( از پروتکل اینترنت
بر روی یک زیرساخِت 
شــبکه با پهنــای باند 
وســیع، برنامه هــــای 
تلویزیونـــی به صــورت 
دیجیتال ارائه می شــود( 
و فراگیرکــردن آن و نیز 
ایجاد بســتر اشتغالزایی 
برای توســعه دهنده ها و 
متخصصان کشورمان را از 

دیگر مطالبات دانسته و اضافه می کند: البته برای 
شبکه های IPTV چند مورد مجوز داده اند که نه 

فراگیر شده و نه مردم از آن استفاده می کنند. 

برای حوزه ای  برنامه های محــدود   
نامحدود 

جاللــی با تأکید بــر اهمیت و ضــرورت ایجاد 
شــبکه پیام رسان بومی،  خاطرنشــان می کند: 
کشــورهایی همچون چین، کره، ژاپن، روسیه و 
اکثر کشورهای دنیا پیام رسان بومی  خودشان را 
دارند ولی ما نداریم.  او با بیان اینکه پرسشــی 
درباره ارائه برنامه جامع در حوزه فضای مجازی از 

کاندیداهــای ریاســت جمهوری در برنامه های 
تبلیغاتی شــان نشــد، می گوید: دربــاره جنگ 
نرم صحبت هایی شد اما قشــر سیاسی عموماً 
کلی گویی می کنند و تحلیل مجموع برنامه های 

تبلیغاتی تلویزیونی نامزدها نشــان می دهد که 
تعداد کمی  از نامزدها در این حوزه برنامه دارند. 

ایــن فعال فرهنگــی با تأکید بــر اینکه فضای 
مجــازی، فضای تعامل و تقابل تفکرات اســت، 
خاطرنشــان می کنــد: تاکنــون از نامزدهای 
ریاست جمهوری ســؤال نکرده اند که چه برنامه 

مشخص و جامعی در حوزه فضای مجازی دارید 
در حالی که این حوزه بسیار مهم است. رهبری 
در سخنانشان گفته اند که اگر من این مسئولیت 
را نداشــتم، فرمانده فضای مجازی می شدم اما 
مســئوالن این اهمیت را یا درک نکرده اند یا به 

آن بی توجه هستند. 

 مطالبه ما از جنس فرهنگ است 
محمد هادی بیات، کارشــناس فضای مجازی، 
به خبرنگار ما می گوید: هر قشری خواسته های 
صنفی خودشان را از رئیس جمهور آینده دارند. 
اما واقعیت این اســت که توقعات ما، قشــری و 
صنفی نیست چون فعاالن فضای مجازی صنف 
ندارند و شــاید جمع کردن آنان در یک صنف، 
درست نباشــد. اما بحث ما یک بحث فرهنگی 
اســت. او ادامه می دهد: بحث ما آمیخته شــدن 
فضــای دیجیتالی با فضای 
واقعی زندگی افراد است 
چون فضای مجازی بر 
جزء جزء زندگی ما تأثیر 
دارد. بــا توجه به ابعاد 
اجتماعی  و  فرهنگی 
داریم  توقع  فضا،  این 
که مســـائِل مربوط 
به فضـــای مجازی 
در قوانیـــن کشور، 
لعمل ها  ا ر ســتو د
فرآینـــــدهای  و 
کاری سازمـــان ها 
نهادهای مختلف  و 

پیش بینی شود. 
این فعــال فرهنگی با تأکید بر اهمیت 
فعالیت تشــکل های مردمی  در فضای مجازی، 
معتقد اســت: واسپاری مسئولیت های فرهنگی 
به تشکل ها و مردم از ضرورت هاست. تشکل های 
مردمی کارکردهای  خوبی در کشــورمان دارند 
ولی در حوزه فضای مجــازی خبری از فعالیت 
آنان نیست.  او خاطرنشــان می کند: توقع ما از 
رئیس جمهور آینده، سیاسی و صنفی نیست بلکه 

مطالبه عمومی  مردم است.  به باور بیات، دولت 
فقط شعار شکوفایی فضای مجازی را داده است 
در حالی که مردم فقط کاربر ِصرف این فضا بودند 
و سیاست گذاری در این حوزه انجام نشده است. 
دولتی ها فقط می گفتند که ما از فضای مجازی 
حمایــت می کنیم اما نگفتنــد از چه چیزی در 

فضای مجازی حمایت می کنند. 

 استفاده ابزاری از فضای مجازی 
بیات با بیــان اینکه دولت در اولیــن قدم باید 
فرصت های فضــای مجازی را بررســی کند و 
همه ایــن فرصت ها فقط سیاســی و اقتصادی 
نیســتند، می گوید: اگر قرار است اخالق در این 
فضا حاکم شود، دولت برای فضای مجازی باید 
تصمیم کارشناسانه بگیرد. متأسفانه تاکنون فقط 
به کلی گویی، پراکنده گویی و مباحث ســطحی 
سیاسی پرداخته شده و اصل داستان که زندگی 
دیجیتالی مردم اســت، برایشان اهمیت نداشته 

است. 
او ضمن انتقاد از بی توجهی به روح وجود مردم در 
فضای مجازی، معتقد است: از این فضا صرفاً به 
عنوان ابزار سیاسی و جناحی استفاده شده و ابعاد 

فرهنگی و اجتماعی آن رها شده است. 
این کارشــناس فضــای مجازی با بیــان اینکه 
نامزدهــا برنامه جامعی برای این موضوع ندارند، 
می گوید: برخی از نامزدها فقط شــعار می دهند 
که ما طرفدار فضای مجازی هستیم. می گویند 
که فضای مجازی برای مردم مثل آب است ولی 
نمی گویند اگر کسی آب آلوده بخورد، چه اتفاقی 
برایش می افتد؟ جای پرداختــن به موضوع در 

برنامه نامزدها خالی است. 
وی یادآور می شد: ما چندان امیدوار نیستیم که 
کسی به صورت کارشناسی با این موضوع برخورد 
کند. شورای عالی فضای مجازی عمالً به تعطیلی 
کشیده شده است. در حالی که فضای مجازی با 
زندگی مردم عجین شده است، معلوم نیست که 
رئیس جمهــور آینده برای این فضا چه برنامه ای 
دارد و بعیــد می دانــم کــه در زد و خوردهای 

سیاسی، کسی به این موضوع توجه کند.

فعاالن فضای مجازی از رئيس جمهور آینده چه می خواهند 

نامزدها مطالبات رهبر انقالب را اجرایی کنند 

مرتضــــی  تسنيم: 
امیری اسفندقه درباره 
قالــب قصیده  ارزش 
و بی توجهــی به این 
قالب در شــعر امروز 
قصیــده  می گویــد: 
باز  افق های  به  چشم 
آینده پیش رو دارد، اما ما هنوز قصیده را درســت 
و حسابی نشناخته ایم.  تازه ترین دفتر شعر مرتضی 
امیری اسفندقه با عنوان »سیاه مست سایه تاک« در 

دست انتشار است. 
این دفتر شعر شامل 100 قصیده از امیری اسفندقه 
است که همگی آنها به شخصیت های فرهنگی کشور 
تقدیم شده است. به گفته وی همه سروده های این 
اثر قصیده یا به تعبیری قصیده واره است؛ چراکه تا 
رسیدن به شــکل نهایی قصیده امروز زبان پارسی 

فاصله هاست.  

قصیده و افق های باز آینده
ســـتاد خبــری 
نمایشــگاه کتاب: 
دبیــر شــورای عالی 
با  فرهنگی  انقــالب 
حضور در نمایشــگاه 
ابراز  تهــران  کتــاب 
امیـــــدواری کــرد 
واگذاری امور این نمایشــگاه به صنــوف، در کنار 
نظــارت و ارزیابی اتفاق بیفتــد. محمدرضا مخبر 
دزفولی دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی درباره  
واگذاری امور نمایشگاهی به صنوف نشر نیز گفت: 
این کار بسیار خوبی است اما باید قاعده و ضابطه ای 
داشته باشد. اگر کاری در هر جای جهان به بخشی 
واسپاری شود مسئوالن برگزاری، برای آن ضابطه و 
قاعده ای دارند و بعدآن را نظارت و ارزیابی می کنند. 
امیدوارم واگذاری نمایشــگاه به صنــوف در کنار 

واگذاری با نظارت و ارزیابی اتفاق بیفتد. 

واگذاری باید قاعده مند باشد
ایسنا:  رئیس دانشگاه 
علمــی کاربــردی از 
رشــته های  حــذف 
نامرتبــط با مأموریت 
مراکز علمی کاربردی 
از مهرماه امسال خبر 
محمدحســین  داد. 
امید بیان کرد: با توجه به این تصمیم اگر ماموریت 
یک مرکز علمی کاربردی کشاورزی است، نمی تواند 
در رشــته ای مرتبط با صنعت دانشجو جذب کند 
یا اگــر ماموریت یک مرکز هنر اســت، نمی تواند 

دانشجوی رشته صنعتی جذب کند. 
این مقام مسئول تصریح کرد: این مهم در گذشته به 
خوبی رعایت نشده و مراکز به دلیل کمبود دانشجو 
در هر زمینه ای دانشــجو جذب کرده اند، به همین 
دلیل یک تقســیم بندی در میان رشــته ها انجام 

می شود. 

حذف رشته های نامرتبط
باشگاه خبـرنگاران 
جـوان : طاهره ایبد 
و  کودک  نویســنده 
نوجــوان گفــت: ۲1 
عنوان کتاب از من زیر 
چاپ بوده که تعدادی 
از آنها به نمایشــگاه 
رسیده اســت. از بین کتاب های جدید می توانم به 
این موارد اشاره کنم؛ »جادوگر خمره به سر« از نشر 
بهار، »قاقاقولی قول قا قولی« از کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان،  مجموعه 5 جلدی »چارخانه 
و خاله کشمشی« که یک مجموعه طنز و فانتزی 

خردسال است که به صورت پک ارائه می شود.
وی افزود:  دو کتاب »بیبو بی بیبو« و »گرگ گنده 
و ماهی خپله« که فروش خوبی داشته و هر دو کار 
طنز و تصویری کودک هســتند از انتشارات علمی 

فرهنگی. 

تازه های ایبد در نمایشگاه

کوتاه و خواندنی

تسنيم: موسی حقانی در نشست رونمایی و بررسی کتاب نقدی بر مدخل خمینی 
روح اهلل)ره( گفت: درمدخل ویسی قلم باید بی طرف باشد و بیان واقعیت را انجام 

دهد در مدخل مذکور قلم بی طرف نبوده و دارای اشکاالت محتوایی است.
حقانی در این نشست گفت: در خصوص مدخل امام خمینی)ره( در دایره المعارف 

بزرگ اسالمی باید گفت که این کتاب نقد از خود مدخل بیشتر شده است.
این پژوهشــگر تاریخ معاصر به یک اشتباه در دایره المعارف نویسی اشاره کرد و 
گفت: یک اشتباه عمده در دایره المعارف نویسی این است که افراد فکر می کنند 
این کتاب بیان مواضع رسمی جمهوری اسالمی است. چرا که فکر می کنند نظام 

آن را چاپ کرده و بخشی از دست اندرکاران آن نیز متعلق به آن هستند. 
وی در پایان صحبت های خود گفت: در این مدخل در موارد زیادی صحبت هایی 
شده است که تحریف به حســاب می آید این موارد نگرانی هایی را ایجاد می کند 
دایره المعارف باید مطالبی را منتشــر کند که اشتباه نبوده و با دید حزبی نوشته 

نشده باشد.

کتاب

انتقاد از دایره المعارف 
بزرگ اسالمی 

ایسنا: مراسم یادبود محمدرضا رستمی و علی عاشوری به عنوان چهره های فقید 
نمایشگاه کتاب تهران، همراه با تقدیر از فاطمه اسحاق تبار گوینده رادیو فرهنگ و 
فعال حوزه کتاب برگزار شد. در این مراسم علیرضا بهرامی فعال حوزه کتاب و نشر 
گفت: یکی از وجوه دل انگیز نمایشگاه کتاب به وجود آمدن فرصتی چندروزه برای 
دیدار با فعاالن حوزه نشر و به ویژه خبرنگاران پرتالش حوزه کتاب است. با این وجود، 
لحظاتی در این فضا رقم می خورد که ناخودآگاه از بودن در آن دل زده می شــویم؛ 
این که در این دوره از نمایشگاه، چشم هایمان را به هر سو بگردانیم اما نتوانیم دوستی 

عزیز مانند رضا رستمی را در آن بیابیم، از این دست لحظه هاست.
سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد نیز گفت: نمایشگاه کتاب مانند 
یک قالی ایرانی است که هر سال گره های متعددی به آن زده می شود. امروز ما به 
یاد دو عزیزی هستیم که در این گره زدن ها سهیم بودند؛ علی عاشوری ۲0 سال در 
آفرینش این قالی سهیم بود و رضا رستمی هم در دوره های مختلف نمایشگاه کتاب 
و به ویژه دوره گذشته، عالوه بر گره زدن تارو پود این قالی، آن ها را روایت هم می کرد.

رسانه 

یادبود چهره های فقيد 
نمایشگاه برگزار شد

آنچه می خوانید

دولت فقط شعار شکوفایی فضای 
مجازی را داده اســت در حالی که 
مردم فقــط کاربر ِصرف این فضا 
بودند و سیاســت گذاری در این 
حوزه انجام نشده است، دولتی ها 
فقــط می گفتنــد که مــا از فضای 
مجازی حمایت می کنیم اما نگفتند 
از چــه چیــزی در فضــای مجازی 

حمایت می کنند



مهدی گلستانه، کارگردان فیلم سینمایی »نقطه کور«: 

درک مخاطبـــان سینما باال رفتـــه است 

شنبه  23  اردیبهشت  1396
11 16 شعبان 1438 13 می 2017  سال سی ام  شماره 8397 

مهر: قائم مقام سیما 
فیلم دربــاره رویکرد 
صداوسیما  جدیـــد 
به 21پروژه   نســبت 
توضیحاتی  ویژه  الف 
را ارایــه کــرد. علی 
حمیدی گفت: پروژه 

سریال حضرت موسی)ع( اکنون در مرحله برآورد 
اســت و چون پروژه های الف ویژه مقدمات سخت 
و سنگینی برای نهایی شــدن دارند پیش تولید 
این ســریال هم به طول می انجامد. وی همچنین 
درباره پروژه »سلمان فارسی« که قرار است داوود 
میرباقری آن را بسازد، بیان کرد: متن این سریال 
در حال بازنویســی است و این مجموعه هم جزو 
کارهایی اســت که در حال فعالیت اســت. هنوز 
نمی تــوان گفت این 2 پروژه بــه طور قطعی چه 

زمانی کلید می خورند.

۲۱ پروژه الف ویژه داریم
و  تئاتر  مدرس  ایرنا: 
ســینما گفت: حضور 
به  انتخابات  در  مردم 
ســرمایه های  عنوان 
اجتماعــی، در جهت 
دهــی بــه مســایل 
سیاســی،  فرهنگی، 

اقتصادی و سرنوشت کشــور تعیین کننده است. 
وی افزود: مردم باید بدانند سرنوشت جمع جدا از 
انتخاب فرد نیســت و با بی تفاوتی ازکنارهیچ چیز 
نگذرنــد، باید با حضور خود در انتخابات در تعیین 
سرنوشت خود و فرزندانمان نقش داشته باشیم.  وی 
با اشاره به دغدغه جامعه هنری افزود: امنیت شغلی، 
رفاه و توسعه فرهنگی مطالبه اصلی هنرمندان است، 
همچنین خالقیت ها نباید بی پاسخ بماند. وی گفت: 
یک مؤلف یا هنرمند باید بدون گرفتاری های رایج 

بتواند به اندیشه های خود جامه عمل بپوشاند.

دعوت برای حضور در انتخابات 
مهر: رضــا توفیــق 
کارگـــردان  جــــو 
سینما از مــــذاکره 
با تهیه کننـــدگان و 
ســرمایه گذاران برای 
ســاخت 2 فیلمنامه 
ســینمایی خبر داد. 

وی گفت: در حال حاضر 2 فیلمنامه در دست دارم 
که یکی از آنها با عنوان »خانه ییالقی« 2 ســال 
پیش توســط سامان استرکی نوشته شده است و 
دیگری که هنوز نامی  هم برای آن انتخاب نکرده ایم 
توسط محمد رضایی راد مراحل پایانی نگارش خود 
را می گذارند. وی افزود: طرح »خانه ییالقی« از من 
بود و این فیلم روایتگر زندگی یک خانواده است که 
اگر بتوانیم با ســرمایه گذاران به نتیجه برسیم در 
زمستان در ارتفاعات گیالن و به طور مشخص در 

تالش فیلمبرداری آن را آغاز می کنیم .

»خانه ییالقی« را کلید می زنم
ارکستر  رهبر  ایسنا: 
فیالرمونیک تهران در 
پیش  اجرای  آستانه 
روی ایــن ارکســتر، 
سولیست  انتخاب  از 
گروه، رپرتوارها، آلبوم 
گــروه و ... صحبــت 

کرد. 
آرش گوران ادامه داد: شــاید خودم دغدغه داشته 
باشم که بخواهم این فعالیت بین  فرهنگی در هر 
کنسرت فیالرمونیک وجود داشته باشد. هرچند 
این، کار سختی محســوب می شود. البته با تمام 
ســختی هایش، دلم می خواهــد این فعالیت بین 
فرهنگی و تبادل نوازنده و هنرمند بین ما و آن ها 
اتفاق بیفتد. این موضوع دغدغه من اســت، پس 
تالشــم این اســت که در هر کنسرتی، این اتفاق 

بیفتد.

دغدغه فعالیت بین فرهنگی

چهره - خبر

 ایرنا: نویســنده و مستندســاز دفاع مقــدس از هنرمندان متعهد خواســت تا 
دیده بان های انقالب اسالمی باشند و فعالیت های دشمن را رصد کنند.

عبدالعلی مکرمی پنجشنبه در هفتمین نشست ادبیات با طعم انقالب با موضوع 
جایگاه ادبیات داســتانی انقالب در ســینما گفت: هنرمندان انقالبی باید خود را 
 پشت خاکریز ببینند و هر روز فعالیت های دشمن را رصد کنند که دشمن از چه 
ناحیه ای قصد ضربه وارد کردن را دارد و چنانچه به خوبی فعالیت دشمن را رصد 

کنند، می توانند به موقع پاسخ دشمن را بدهند.
وی ، از رهبر معظم انقالب به عنوان بزرگترین دیده بان یاد کرد که بارها به مردم 

تذکر و هشدار داده و هنرمندان انقالبی باید هشدارهای ایشان را جدی بگیرند.
مکرمی با بیان این که ادبیات انقالبی یک گام جلوتر از سینماســت، افزود: ادبیات 
نســبت به سینما از رشــد و بالندگی خوبی برخوردار بوده و ما زمینه هایی برای 
رســیدن به یک فیلمنامه خوب و انقالبی داریم و حتی برخی از آثار ادبی ما در 

سطح جهانی قابل ارائه است.

سینما

 هنرمندان متعهد 
دیده بان های انقالب باشند

ایســنا: یک مؤسسه هنری پس از دو سال متوجه شــد 1۰ هزار پوند را صرف 
خرید یک اثر نقاشی با امضای جعلی »باب دیلن« کرده است. گاردین نوشت: به 
نظر می رسد جاعالن هنری تمرکز ویژه ای روی نقاشی های »باب دیلن« هنرمند، 
خواننده و ترانه سرای آمریکایی برنده نوبل گذاشته اند. اخیراً مشخص شده یک مرکز 
خرید و فروش کتاب و نقاشی های آنتیک به اشتباه برای خرید یک نقاشی با امضای 
»دیلن« 1۰ هزار پوند از ســرمایه خود را از دست داده است. این اثر جعلی سال 
2۰1۴ به عنوان یکی از کارهای ســال 1۹۶۸ باب دیلن در یک حراجی به فروش 
رسید. کارشناسان هنری در مؤسسه »پیتر هارینگتون« که خود در حوزه کتاب ها 
و طراحی های آنتیک تخصص دارند،  اخیرا متوجه شده اند قربانی چه کاله برداری 
بزرگی شده اند. در این میان، حراجی ای که این اثر را عرضه کرده بود، اعالم کرده 

هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد و این مبلغ قابل استرداد نیست.
این نقاشی »باب دیلن« را با اعضای یک گروه کاناداییـ  آمریکایی در حال نواختن 

نشان می دهد.

تجسمی

نقاشی منتسب به »باب 
دیلن« تقلبی از آب درآمد

پرده نقره ای

خبر

»فیلشاه«  مهرماه بر پرده سینماها می نشیند 
هنر: انیمیشن پر سر و صدای »فیلشاه« مهرماه امسال در سراسر کشور 
به اکران عمومی درخواهد آمد. هادی محمدی، کارگردان این اثر، درباره 
ایده شکل گیری و هدفش از ســاخت این انیمیشن گفت: بعد از تولید 
انیمیشن سینمایی »شــاهزاده روم«، ایده اولیه ســاخت »فیلشاه« در 
هیئت مدیره گروه »هنرپویا« مطرح شد. تیم ایده پردازی کارش را برای 
وسعت بخشیدن به داســتان و شاخ و برگ دادن به آن آغاز کرد. با توجه 
به تجربیاتی که در تولید و پخش »شاهزاده روم« به دست آورده بودیم، 

توانستیم »فیلشاه« را قدرتمندتر آغاز کنیم. 
او افزود: بر اساس ساز و کاری که گروه هنرپویا برای رسیدن به فیلمنامه 
در نظــر گرفت، کارگاه نگارش فیلمنامه با حضور محمدباقر مفیدی کیا، 
محمدعلی رمضان پور و بنده تشــکیل شد. البته عالوه بر کارگاه، شورای 
محتوایی گروه هنرپویا نیز مسئولیت نظارت بر کارگاه فیلمنامه را بر عهده 
دارد و بنده هــم به عنوان مدیر هنری )گروه هنرپویا( و کارگردان عضو 
این شورا هستم. در مراحل مختلف کار نیز از مشورت استادان و خبرگان 
حوزه فیلمنامه بهره گرفتیم تا در نهایت بتوانیم به یک فیلمنامه کم نقص تر 

برسیم. 
وی در ادامــه درباره زمان اکران بین المللی این انیمیشــن گفت: اکران 
عمومی انیمیشــن که مهرماه در سراســر ایران خواهد بود ولی در مورد 
اکران بین المللی اش باید بگویم با توجه به اینکه این اثر به 3 زبان دیگر 
یعنی عربی، انگلیسی و فرانسوی نیز دوبله شده است، قطعاً آقای جعفری 
)تهیه کننده اثر( و تیم مرتبط در گروه هنرپویا برنامه مفصلی برای پخش 
و اکران بین المللی آن دارند که در زمان مناسب از طریق روابط عمومی 

کمپانی اطالع رسانی خواهد شد. 
این کارگردان درباره شخصیت پردازی »فیلشاه« توضیح داد: اجازه بدهید 
که بعد از اکران مفصالً در مورد شخصیت پردازی انیمیشن صحبت کنیم 
چون به این شکل ممکن است موضوع داستان لو برود. ولی همه تالش 
ما در این کار این بوده که شخصیت های فانتزی و جذابی را خلق کنیم و 
یک قصه پر کشش را برای مخاطبان کودک و نوجوان روایت نماییم. البته 
ناگفته نماند که کاراکتری که برای شخصیت »فیلشاه« در نظر گرفتیم، 

کمک بسزایی به فانتزی شدن فضای این انیمیشن کرده است. 
محمدی در پایان در مورد ســاخت سری دوم انیمیشن »شاهزاده روم« 
گفت: قطعاً در گروه هنرپویا برای این استراتژی 1۰ ساله، کارهای مختلفی 
تعیین و تثبیت شده است که ایده ها نیز به تدریج و بر اساس کارگروه های 

تخصصی مشخص می شود. 

مالک اصلی انتخاب 
والیت مداری و دردمندی است

 جلیــل فخرایی  والیتمــداری و وفاداری بــه حاکمیت ولی فقیه و 
دردمندبودن مالک اصلی انتخاب باید باشد. یک محقق و پژوهشگر تاریخ 
اسالم گفت: تبعیت و پیروی از خط رهبری، راهبرد اصلی پیشرفت کشور 
به شمار می رود. محمدعلی رجبی دوانی محقق و پژوهشگر تاریخ اسالم، 
در نشست رویش فرهنگ که در تاالر قدس کتابخانه حرم مطهر رضوی 
برگزار شــد، با اشــاره به حقیر بودن جایگاه انتخابات در قبل از انقالب 
اســالمی ایران اظهار کرد: پیش از انقالب اســالمی، انتخابات به صورت 
رســمی در بین مردم جایگاهی نداشــت، اگرچه در هنگام مشروطیت 
حرکت هایی شروع شد، اما آن نیز بعد از چند مرحله آزادانه صورت نگرفت.

وی ادامــه داد: در زمان رضاخان، مجلس ابزار دســت وی بود و مجلس 
همان کاری را می کرد که رضاخان می خواست اما با سقوط رضاخان در 
ســال 132۰، یک آزادی نسبی برای مردم ایران پیش آمد که آن هم با 

کودتای 1332 از بین رفت.
این کارشناس مسائل تاریخی گفت: با انقالب شکوهمند اسالمی، ملت 

ایران در سرنوشت کشور خویش نقش مستقیم پیدا کرد.
وی با اشــاره به اینکه نظام ما مبتنی بر ولی فقیه اســت، اظهار کرد: در 
هر جایی که مســئوالن نظام از رهبری تبعیت کردند کشــور پیشرفت 
کرد،اگر مسئوالن همانطوری که در ظاهر پیرو رهبری هستند، در رفتار و 
فعالیت های دولتشان همگام و هم نظر رهبری حرکت کنند، یقیناً آینده 

روشنی برای ملت ایران رقم می خورد.
رجبــی در ادامه به برخی از آیات قرآن مجید که به موضوع والیتمداری 
داللت دارد، اشاره و عنوان کرد: مؤمنان واقعی در هر مرحله ای و شرایطی 
پیرو خط رهبری هستند و با پیروی از ولی فقیه امت واحده شکل خواهد 

گرفت.

 هنر/ تکتم بهاردوســت  فیلم سینمایی 
»نقطه کور«  به کارگردانی و تهیه کنندگی مهدی 
گلســتانه و نویسندگی احسان بیگلری، داستان 
زوجی را مطرح می کند که در زندگی خانوادگی 
دچار مشــکالتی شــده اند.  این فیلم ســومین 
ساخته گلستانه است که پیش از این قرار بود به 
تهیه کنندگی و با همکاری گروه دیگری ساخته 
شــود. به انگیزه اکران این فیلم با گلســتانه به 
گفت و گو نشسته ایم که مشروح آن را می خوانید. 

 از شــکل گیری ایده فیلمنامه بگویید. 
داستان شــما اصالً ســوژه بکری ندارد. 
فیلمنامه به چه شــکل پرداخته و ساخته 

شده است؟ 
در ســال ۹۴ برای فیلــم »وقایع نــگاری یک 
تشــویش« درخواست پروانه ســاخت دادم که 
متأسفانه پروانه ای برای آن فیلمنامه صادر نشد 
و دوســتان شورای پروانه ســاخت اعالم کردند 
که صالح نیست این فیلمنامه را به عنوان اولین 
فیلم ســینمایی ام تهیه کنم و بسازم. با دوستان 
نویسنده ای که می شــناختم، صحبت کردم که 
فیلمنامه دیگری را جایگزین آن کنم. حدود 1۶ 
فیلمنامه را مطالعه کردم تا رسیدم به فیلمنامه 
»نقطه کور« که احسان بیگلری آن را نوشته بود. 
درباره بخش دوم سؤالتان هم باید بگویم که اساساً 
ما سوژه بکر نداریم. دغدغه من سینمای قصه گو و 
داستان پرداز است. در این سینما برای هر قصه ای 
که می خواهد روایت شــود باید به آن 25 بستر 
داستانی که ارسطو در کتاب »فن شعر« از آن ها 
یاد کرده است، توجه کرد و هر آنچه ما در فضای 
داستان مطرح می کنیم باید حتماً در این بسترها 
باشــد.  به نظر من چیزی که شاید یک داستان 
را بکر می کند، زاویه روایت اســت. سوژه های ما 
قاعدتاً بکر نخواهند بود و من هم پرهیزی ندارم از 

اینکه بخواهم چنین چیزی را بیان کنم. 

 تا جایی که می دانــم، در ابتدا قرار بود 
این فیلم توسط تهیه کننده و گروه دیگری 

ساخته شود. 

از ابتدا تهیه کنندگــی و کارگردانی کار بر عهده 
خود من بود و احســان بیگلری دوســت داشت 
که این فیلمنامه را بســازد ولی بعداً به فیلمنامه 
»برادرم خســرو« رسید و این فیلمنامه را به من 

واگذار کرد. 

 فیلم در پیش تولیــد اولیه »دیازپام 10« 
نام داشــت که عنوان آن بعداً به »23 روز« 
و نهایتاً به »نقطه کور« تغییر یافت. ماجرا 

چه بود؟ 
 از ابتدا نام فیلم »نقطه کور« بود ولی چون یک 
فیلمنامه دیگر با همین نام زودتر از ما ثبت شده 
بــود، طبق قانون ما باید نــام فیلممان را تغییر 
می دادیم. درخواســت اولیه ما به نــام »دیازپام 
1۰« صادر شد ولی شورای پروانه ساخت موافقت 
نکرد. ما کمتر از 2۴ ســاعت فرصت داشتیم تا 
برای پروانه ساختی که هنوز اسم نداشت، اسمی 
 انتخاب کنیم. از آنجایی که شخصیت »خسرو« 

در داستان ما 23 روز از هر ماه را زیر آب زندگی 
می کند، اسم »بیست و سه روز« را برای فیلمنامه 
انتخاب کردیم. برای مقطعی که فیلم آماده شده 
و می خواستیم به شورای نمایش درخواست پروانه 
نمایش بدهیم، چون ما فیلم خودمان را از گروه 
فیلمنامه »نقطه کور« زودتر ســاخته بودیم، نام 

»نقطه کور« روی فیلم ما ماند. 

 این فیلم چقدر حاصل بازنویسی های خود 
شماست؟ 

از یک جایی به بعد چون احسان بیگلری مشغول 
ساخت فیلم »برادرم خسرو« شد، خودش اعالم 
کرد که ارتباط عاطفی من با این فیلم قطع شده 
اســت. تنها نویسندة امین من در آن مقطع امیر 
بوالی بود که فیلمنامه »وقایع نگاری یک تشویش« 
را هم نوشــته بود. چون هم من جنس قلم او را 
می شناختم و هم او با زاویه نگاه من آشنا بود، از او 

خواستم که بیاید و با ما همکاری کند. 

 مخاطب در این فیلم چه جایگاهی دارد؟ 
چون از همان ابتدا درگیر ماجرا نمی شــود 
و این قضیه به تدریج اتفــاق می افتد، این 
نگرانی وجود نداشت که مخاطب کم حوصله 
و سختگیراز همان ابتدا دلزده شود و سالن 

را ترک کند؟ 
وقتی ذائقه شــخصی من سینمای قصه گو است 

حتماً مخاطــب برای من جایگاه ویــژه ای دارد. 
حقیقت این اســت که درک و فهم مخاطب در 
طی سالیان گذشته  باال رفته و ذائقه اش نسبت 
به فیلم ها تغییر کــرده و من تا این لحظه حتی 
به ترک ســالن فکر هم نکرده ام. حتی منتقدین 

سختگیر هم چندان از فیلم ناراضی نبودند. 
ببینید اصالً جنس فیلم می طلبد که دیر شروع 
شــود. برای اینکه باید اول مقدمه چینی شــود 
و کاراکترها اول باید معرفی شــوند و بعد بیایند 
و داخل موقعیــت قرار بگیرند و این قضیه کاماًل 

خودخواسته بود. 

 در انتخاب بازیگرانتــان به چه مواردی 
توجه داشتید؟ کسی مثل محمدرضا فروتن 
برای بازی در این گونه نقش ها خیلی تکراری 

نیست؟ 
ما در سینمای ایران هنگام انتخاب بازیگران چند 
مورد داریم که حتماً باید به آن ها توجه شود. یکی 
این است که زمانی که ما می خواهیم کار را شروع 
کنیــم باید ببینیم کدام بازیگران آزاد هســتند؛ 
همچنین بایــد دید از لحاظ مالــی با کدام یک 
می توانیم کنار بیاییم؛ جنس بازی کدام بازیگر به 
کدام پارتنر نزدیک اســت؛ یا حتی اینکه جنس 
برخورد کدام بازیگر با سختگیری ها و وسواس های 
من در سر صحنه همخوانی دارد. تقریباً با همه این 
پارامترهایی که گفتم، ما به اولین گزینه های هر 

کدام از نقش هایمان در این فیلم رسیدیم. 

مثل »سعادت آباد«   فیلم هایی  از  چقدر   
)برگزاری یک مهمانــی و ایجاد بحران با 
کشف حقایق در خالل این دورهمی( یا حتی 

نمونه های خارجی اش وام گرفته اید؟ 
»ســعادت آباد« در مورد یک سبک زندگی ویژه 
و از خرده پیرنگ تشــکیل شده است و من بعید 
می دانــم که این 2 فیلم با هم نقطه اشــتراکی 
داشته باشند. شاید بشود گفت تنها نقطه اشتراک 
این 2 آن اســت که یک بخش عمده از داستان 
ما همانند »ســعادت آباد« دارد در یک لوکیشن 

می گذرد. 

هــنر

آنچه می خوانید

ریتم کند فیلم یکی از انتقادات 
به این اثر اســت امــا کارگردان 
از آن دفــاع می کنــد و می گویــد 
ضرورت فیلمنامه و داستان، این 
روند را اجتناب ناپذیر کرده است
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خط بين الملل

دخترى كه «اميت شاه» كشت 
زنده از قبر درآمد

ديلى ميل: دخترى 19 ساله به نام خوشبو خاتون راهى خانه اش بود كه 3 مرد 
او را ربوده و در چاله اى به عمق 3 متر دفن كردند.

كليپ منتشره نشان مى دهد كه چند مرد، دختر جوان نگون بخت را از چاله اى 
در روستاى گوويندپور در استان بيهار در شرق هند پس از گذشت 2 ساعت از 
دفن شدن در چاله، با تالش خستگى ناپذير بيرون مى آورند و جانش را نجات 
مى دهند. خوشــبو پس از نجات يافتن گفت: آن ها من را در چاله انداختند و 
مى خواســتند زنده به گورم كنند. پليس عملياتى را براى يافتن عامالن جرم 
كه يك تاجر محلى به نام «اميت شاه» و 2 مرد ديگر هستند، آغاز كرده است.

ديلى ميل نوشــت: اميت شاه با پدر خوشــبو خاتون بر سر يك قطعه زمين 
اختالف دارد و با دزديدن خوشبو مى خواست كه آن قطعه زمين را تصرف كند.

نقشه شوم زن مصرى 
براى دور كردن سايه هوو! 

خط قرمز: يك زن مصرى براى جلوگيرى از ازدواج مجدد همســرش، دست 
به سرقت اموال او زد. 

اين زن از دوست دخترخاله اش خواست كه او را كتك بزند. سپس مبلغ 46 هزار 
دالر را كه نتيجه كار همسرش بود درجايى دور از منزل مخفى كرد و مدعى شد 
دزد به خانه آمده و بعد از كتك زدن او پول ها را برداشته و متوارى شده است.

پليس قاهره هنگام تحقيق متوجه تناقض گويى هاى زن شد و او نيز به ناچار 
لب به اعتراف گشــود و گفت براى آن كه همسرش از عهده هزينه هاى ازدواج 

دوم برنيايد، دست به اين كار زده است.

مادر آمريكايى جان فرزندش را نجات داد 
ركنا: جوانى كه در چارلســتون، كاروليناى جنوبى گروگان گرفته شده بود با 

هوشيارى مادرش توانست از مرگ حتمى نجات پيدا كند. 
پخش شدن فيلم يك گروگانگيرى در فيس بوك منجر شد قربانى به كمك مادر 
هوشيارش از مرگ نجات پيدا كند. ترى ميلر براى آشنايى بيشتر با جاستين 
گرين سوار خودروى وى شده بود، اما شروع اين رابطه با رفتار غيرمتعارف گرين 
به يك كابوس تبديل شــد. متهم 31 ساله ضمن تهديد خشونت آميز ميلر با 
چاقو، گفته بود: «تو رو مى كشــم و بدنتو تيكه تيكه مى كنم و داخل كيســه 
مى ذارم.» مادر قربانى كه يكى از اين فيلم ها را در فيس بوك ديده بود بالفاصله 
با اداره پليس تماس مى گيرد و گروگانگيرى پســرش را اطالع مى دهد. طى 
بررسى و تعقيب و گريز پليس در نهايت فرد مظنون بازداشت شد و ميلر كه در 

پى اين اتفاق زخمى شده بود به بيمارستان انتقال داده مى شود.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

مرگ رازآلود پيرمرد 82 
و جوان 28 ساله در مشهد

خط قرمز- مهدى كاهانى مقدم: تحقيقات گسترده 
كارآگاهان ويژه جنايى براى رمزگشايى مرگ مشكوك و 
رازآلود يك پيرمرد 82 ساله و جوانى 28 ساله در مشهد 

آغاز شده است. 
به گزارش خبرنگار ما حوالى ظهر چهارشــنبه گذشته 
مرد جوانى كه به همراه پدرش در خيابان سرشور مشهد 
زندگى مى كرد، پس از بازگشــت به خانه پدرى با پيكر 
بى جان اين مرد 82 ســاله روبه رو شــد و بالفاصله از 

نيروهاى امدادى و پليس كمك خواست.
دقايقى بعد و با تأييد مرگ اين مرد 82 ســاله كه روى 
كاناپه دراز كشيده و طنابى دور گردنش حلقه زده بود، 
از ســوى امدادگران اوژانس115، قاضى ويژه قتل عمد 
دادگسترى مشــهد به همراه پزشك قانونى و اكيپى از 

كارآگاهــان جنايى در محل حاضر شــده و به تحقيق 
پيرامون موضوع پرداختند. 

پســر 40 ساله متوفى در اين تحقيقات به قاضى كاظم 
ميرزايى گفت كه از سال ها پيش با پدرش (متوفى) در 
اين منزل زندگى مى كند و صبح روز حادثه براى انجام 
كارى از خانه خارج شــده، اما وقتى چند ساعت بعد به 
خانه بازگشته  با جسم بى حركت پدرش بر روى كاناپه 

مواجه شده است.

سقوط مرگبار جوان 28 ساله از پنجره آپارتمان
گزارش ديگرى حاكى اســت صبح پنجشنبه جوان 28 
ســاله اى به داليل نامعلومى از پنجره طبقه چهارم يك 
آپارتمان در محدوده بلوار شهيد كالنترى مشهد به پايين 

سقوط كرد و جان خود را از دست داد.
با توجه به مشــكوك بودن مرگ اين جــوان، مأموران 
كالنترى نجفى حاضر در صحنه مراتب را به قاضى ويژه 
قتل عمد دادگسترى مشهد اطالع دادند كه دقايقى بعد 
قاضى على اكبر احمدى نژاد به همراه كارآگاهان جنايى 
و عوامل بررسى صحنه جرم با حضور در محل تحقيقات، 
بررســى هاى مقدماتى خود را پيرامون اين حادثه آغاز 

كردند. 
در اين تحقيقات مشخص شد كه متوفى مجرد بوده و در 
خانه پدرى اش زندگى مى كرده و در كار تعمير و خريد 

و فروش گوشى هاى تلفن همراه اشتغال داشته است.

خط حادثه

خط قرمز: مرد جوانى كه پس از آشنايى با 
زن جوان در فرودگاه، بــه خانه او در تركيه 
رفته و سرقت ميليونى انجام داده بود، در خانه 

مجردى اش در غرب تهران دستگير شد.
 21 فروردين ماه زن 30 ســاله اى با مراجعه 
به كالنترى 134 شــهرك قدس به مأموران 
اعالم داشت كه توسط فردى به نام كاوه كه 
قصد اخاذى از وى را داشــته، مورد سرقت و 

زورگيرى قرار گرفته است.
با تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع سرقت به 
عنف و به دستور بازپرس شعبه 11 دادسراى 
ناحيه 2 تهران، پرونده در اختيار پايگاه دوم 

پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت.
خانم جوان پــس از حضــور در پايگاه دوم 
آگاهى به كارآگاهــان گفت: مدتى پيش در 
داخل فــرودگاه امام(ره) با جوانى به نام كاوه 
آشنا شدم. به واسطه شغلم در كشور تركيه  
شهر استانبول زندگى مى كنم و كاوه نيز در 
روز آشــنايى مان در فرودگاه، قصد آمدن به 
تركيه را داشــت؛ پس از رسيدن به فرودگاه 
اســتانبول، از كاوه خبر نداشتم تا اينكه يك 
روز با من تماس گرفت و با من قرار مالقات 
گذاشت. براى بار اول، در يك رستوران با هم 
مالقات كرديم و به اين طريق دوستى من و 
كاوه آغاز شــد تا اينكه پس از گذشت چند 
روز كاوه به خانه من آمد و از من درخواست 
ازدواج كــرد، اما بر خــالف انتظارش من با 
درخواستش مخالفت كردم. همين مخالفت 

باعث ناراحتى شديد كاوه از من شد. 
او با من درگيرى لفظى پيدا كرد؛ من نيز در 
مقابل از او درخواست كردم تا از خانه ام بيرون 
برود و حتى خودم براى آنكه درگيرى ادامه 

پيدا نكند از خانه خارج شدم.
شاكى پرونده افزود: زمانى كه به خانه آمدم، 
متوجه  بهم ريختگى اسباب و وسايل داخل 
خانه شــدم. كاوه از غيبت من استفاده كرده 
و اقدام به سرقت طال و جواهرات و پول هاى 

داخل خانه كرده است.
خانم جــوان در خصوص مراجعتش به ايران 
گفت: پس از گذشــت چنــد روز از ماجراى 
ســرقت، كاوه طى چندين تماس تلفنى مرا 
تهديد كرد كه اگر مبلغ 200 ميليون تومان 
به حســابش در ايران واريز نكنم، تصاوير و 
عكس هاى خصوصى مرا كه در زمان سرقت، 

آن هــا را نيز با خودش برده در شــبكه هاى 
اجتماعى منتشر خواهد كرد. به همين علت 
تصميم گرفتم تا به تهران بيايم تا شايد طى 
صحبت با كاوه، عكس ها و فيلم هاى خصوصى 

را پس بگيرم.
وى افزود: پــس از چند نوبت تماس تلفنى، 
با كاوه در منطقه ســعادت آباد قرار مالقات 
گذاشــتيم؛ كاوه نشانى يك خانه را در كوى 
فراز به من داد و بــه بهانه بازپس دادن طال 
و جواهراتم و همچنين عكس ها و فيلم ها از 
من خواســت تا به آنجا بروم. زمانى كه به در 
خانه رسيدم، ناگهان كاوه مرا به زور به داخل 
حياط خانه كشيد؛ گلويم را گرفت تا مانع از 
كمك خواستن شود و با تهديد به كشتن مرا 
مجبور به سكوت كرد. در آنجا بود كه مجدداً 
گوشى تلفن همراه و گردنبند طاليم را به زور 

از من گرفت و مــرا از حياط خانه به بيرون 
پرتاب كرد.

كارآگاهان پايگاه دوم پليس آگاهى سرانجام 
روز دوشنبه با مراجعه به نشانى محل سكونت 
كاوه در سعادت آباد كوى فراز و طى اقدامات 
پليسى از حضور وى در داخل اطمينان پيدا 
كرده، ضمن هماهنگى با بازپرس پرونده اقدام 

به اجراى عمليات دستگيرى متهم كردند.
در زمان دســتگيرى، متهم كــه از حضور 
مأموران در محل اطالع پيدا كرد قصد داشت 
تا مانع از دســتگيرى خود شود، اما سرانجام 
در داخل مخفيگاهش دســتگير و به پايگاه 
دوم پليس آگهى تهران بزرگ منتقل شد. در 
همان تحقيقات اوليه مشخص شد كه محل 
سكونت اصلى متهم در شهرك ولى عصر بوده 
و محل دستگيرى، خانه  مجردى متهم است.

رئيس پايگاه دوم پليس آگاهى تهران بزرگ، 
با اعالم اين خبر گفت: در بازرسى از مخفيگاه 
متهم، قســمتى از اموال زن جوان از جمله 
تصاوير و فيلم ها كه متهم قصد داشــت تا با 
سوء اســتفاده از آن ها اقدام به اخاذى 200 

ميليون تومانى كند، كشف شد.
سرهنگ كارآگاه سعداهللا گزافى گفت: متهم 
در همــان تحقيقات اوليه به ســرقت اموال 
شــاكى پرونده اعتراف و تحقيقات تكميلى 
از متهم، پس از صدور قرار قانونى از ســوى 
بازپرس پرونده در دستور كار كارآگاهان پايگاه 

دوم پليس آگاهى قرار گرفته است.

ماجراى عجيب سرقت اموال يك زن از تركيه تا ايران

انهدام باند سارقان خانوادگى در مشهد
خط قرمز : مجرم سابقه دارى كه به همراه دو برادرزنش 
به منزلى در شهر مشهد دستبرد زده بودند، با هوشيارى 

كارآگاهان پليس به دام افتادند.
رئيس پليس آگاهى خراســان رضــوى در اين باره به 
خبرنگار ما گفت: در پى اعالم سرقت از منزلى در خيابان 
كوهسنگى مشهد، موضوع در دستور كار تيمى از اداره 
مبارزه با سرقت پايگاه جنوب آگاهى اين شهر قرار گرفت.
ســرهنگ حميد رزمخواه اظهارداشــت: كارآگاهان در 
بررسى محل سرقت و اظهارات مالباخته متوجه شدند 
كه وى در آن روز براى شــركت در يك مراسم عروسى، 
منزلش را ترك كرده اما وقتى بازگشته، متوجه دستبرد 
سارقان و ربوده شدن دو سرويس طال، چند حلقه النگو، 
لپ تاپ، كارت هاى عابر بانك و ديگر وسايل منزلش كه 

دست كم 24 ميليون تومان ارزش داشته، شده است.
وى افزود: كارآگاهان سپس با بررسى دقيق آثار به جاى 
مانده در محل سرقت، تحقيقات گسترده اى را به منظور 
شناســايى عامل يا عامالن اين سرقت آغاز كردند و با 
استفاده از شيوه هاى نوين پليسى به دست داشتن يكى 
از سارقان ســابقه دار به نام جالل در اين دستبرد، پى 

بردند.
كارآگاهان در ادامه با تحقيقات ميدانى، محل اختفاى 
جالل را شناســايى و با كنترل نامحســوس اين محل، 
سرانجام او را دستگير و در بازرسى از مخفيگاهش ابزار و 

ادوات سرقت را كشف كردند.
رئيس پليس آگاهى خراسان رضوى تصريح كرد: نامبرده 
در بازجويى هاى به عمل آمده به سرقت از منزل مالباخته 

با همدستى دو برادرزنش (امين و مهدى) اعتراف كرد و 
گفت كه اموال مسروقه را نيز به يك زن و شوهر جوان 

مالخر فروخته اند.
ســرهنگ رزمخواه افــزود: در پى ايــن اعترافات، دو 
همدســت متهم و زوج جوان مالخر اموال مسروقه نيز 
در عمليات هاى جداگانه دستگير شدند كه در بازرسى از 

مخفيگاه آن ها اموال مسروقه نيز كشف شد.
دستگير شدگان پس از انجام تحقيقات تكميلى به همراه 
پرونده مربوطه در اختيار مراجع قضايى قرار گرفتند تا با 

حكم مقتضى روانه زندان شوند.

با همدستى دو برادرزنش (امين و مهدى) اعتراف كرد و 



خط خبر

دستگيرى 3 آدم رباى كرجى 
در كمتر از 12ساعت

خــط قرمز: فرمانــده انتظامى 
شهرســتان كرج گفت: با تالش 
مأموران كالنترى 25 محمدشهر 
كرج افــرادى كه به قصد اخاذى 
ميلياردى از خانواده يك پيمانكار 
ساختمان وى را گروگان گرفته 
بودند شناسايى و دستگير شدند.
سرهنگ حســنعلى فيروزخواه 
گفــت: بدنبال تمــاس يكى از 

اهالى محمدشهر كرج با مركز فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر اينكه يكى از 
همسايه ها كه به تازگى به آن محل آمده است، مرد ميانسالى را در حالى كه 
چشم و پاهايش را بسته به كمك دو نفر ديگر به منزل خود انتقال داده است.

وى ادامــه داد: بالفاصله اكيپى از مأموران مجرب كالنترى پس از بررســى و 
اطمينان از صحت موضوع در يك اقدام غافلگيرانه وارد منزل شده و دو نفر در 
محل و نفر سوم را كه قصد فرار از پشت بام داشت دستگير و در بازرسى از آن 
جا، مرد ميانسالى را كه با دست و پاى بسته در يكى از اتاق ها زندانى شده بود 

شناسايى و از چنگال آدم ربايان رها كردند.
سرهنگ فيروزخواه ضمن اعالم اينكه متهمان در بازجويى اوليه به جرم خود 

مبنى بر گروگانگيرى اعتراف كردند.
فرمانده انتظامى شهرستان كرج در پايان با بيان اينكه با سرعت عمل مأموران 
گروگان در كمتر از 12 ساعت آزاد شد گفت: متهمان پس از تشكيل پرونده 

جهت سير مراحل قانونى تحويل مراجع قضايى شدند.

دو شرور قمه به دست راهى زندان شدند
خط قرمز: فرمانده انتظامى مشهد گفت: دو شرور موتورسوار كه با قمه و چوب، 
به خودروهاى شهروندان و منازل مسكونى واقع در منطقه خواجه ربيع مشهد 

خسارت زده بودند، دستگير شدند.
ســرهنگ محمد بوســتانى افزود: در دقايق اوليه بامداد روز گذشته ساكنان 
خيابان شــهيد چراغچى 9 مشهد شاهد عربده كشى و شرارت هاى دو جوان 

موتورسوار بودند كه رفتار و حركات آن ها حالت طبيعى نداشت. 
اين دو شــرور خيابانى كه قمه و چوب در دســت داشتند، در برابر چشمان 
بهت زده شاهدان، شيشه هاى هفت دستگاه خودرو و هشت منزل مسكونى را 

تخريب كرده و از صحنه متوارى شدند.
رئيس پليس مشهد خاطرنشان كرد: در اين راستا مأموران پليس با اجراى طرح 
مهار و اقدام هاى گســترده اطالعاتى دو شرور خيابانى را دستگير و براى سير 

مراحل قانونى به مراجع قضايى معرفى كردند.

13

تنبيه بدنى 4 دانش آموز 
دبيرستانى در اردبيل با شيلنگ 

قرمــز:  خــط 
از  يكــى  معلــم 
ى  ن ها ســتا هنر
اردبيــل به منظور 
تنبيه، چهار دانش 
آمــوز خــود را با 
كتك  آب  شيلنگ 
زد كه در اثر آن دو 

نفر از دانش آموزان از ناحيه چشم و دست آسيب ديدند. 
معلم يكى از هنرستان هاى ناحيه يك اردبيل چهار دانش 
آموز خود را با شيلنگ آب تنبيه مى كند كه در پى آن دو 
تن از دانش آموزان آسيب ديده و به مراكز درمانى مراجعه 
مى كنند. در پى اين اتفاق كه درست در هفته معلم حادث 
شده است، اولياى يكى از دانش آموزان از معلم فرزند خود 

شكايت كرده است.
مديركل آموزش و پرورش استان اردبيل ضمن تأييد اين 
خبر تصريح كرد: متأسفانه اين اتفاق رخ داده و معلم يكى 
از هنرستان ها دست به تنبيه بدنى دانش آموزان خود زده 

كه اين موضوع موجب تأثر ما شده است.

مرگ تلخ كودك 2 ساله كنار 
مادرش در خانه 

خط قرمز: گازگرفتگى در آذربايجان غربى مرگ تلخى را 
در يك خانه رقم زد و يك زن نيز سياهپوش شد. 

براثر اين اتفاق كه ساعت20/30 پنجشنبه و بر اثر انتشار 
گاز مونوكسيدكربن ناشى از محل دودكش آبگرمكن روى 
داده كودك دو ساله اى به همراه مادرش در خانه مسكونى 
دچار خفگى شــده بودنــد. با تالش نيروهــاى امدادى 
مادركودك از مــرگ نجات يافت امــا على رغم تالش 

نيروهاى امدادى متأسفانه كودك دو ساله جان باخت.

مرگ اعضاى يك خانواده 
با سقوط پژو به كانال آب 

 خط قرمز: بر اثر سقوط يك پژو داخل كانال انتقال آب، 
پنج سرنشين اين خودرو جان خود را از دست دادند. 

بهنام كرمانى سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات 
ايمنى ورامين در تشــريح اين خبر گفت: ساعت يك و 
30 دقيقه بامداد پنجشــنبه خودرويى در جاده قوئينك 
در حوزه استحفاظى شهرستان پاكدشت به داخل كانال 
انتقال آب ســقوط كرد كه با توجه به نزديكى حادثه به 
ايستگاه ورامين، نيروهاى امدادى و تجسس اين سازمان 
به محل حادثه اعزام شدند. وى گفت: در اين خودرو پنج 
سرنشين شامل دو مرد، دو زن و يك دختر بچه پنج ساله 

حضور داشتند كه همگى جان خود را از دست دادند.

خط شهرستان ها
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خط قرمز: مرد سرايدار كه با صحنه سازي يك و نيم ميليارد 
تومان جواهر از خانه پيرمرد ثروتمند ســرقت كرده بود، در 
جريان تحقيقات پليسى كارآگاهان اداره آگاهى شناسايى و 
به سرقت ميلياردى اعتراف كرد. تحقيقات از متهم دستگير 

شده همچنان ادامه دارد. 
مرد ســرايدار كه به همراه همســر خود در خانه اعياني كار 
مي كرد در نهايت با طراحي و اجراي نقشــه اي شوم يك و 
نيم ميليارد طال و جواهر را به دســت همكاران سارقش داد 
و بعد از آن با كتك زدن خودش وانمود كرد كه ســه سارق 
مســلح به خانه پيرمرد آمده و دو گاوصندوق اين خانه را به 
يغما برده اند. گفتني است در اين ماجرا يكي از گاوصندوق ها 
به روش تخريب باز شده و در محل سرقت موجود بود كه در 
نهايت اين سرايدار شياد لب به اعتراف گشود و واقعيت را در 

شعبه هشتم بازپرسي دادسراي ناحيه 34 بازگو كرد. 
11 ارديبهشت ماه امسال، مأموران انتظامي در محدوده شرق 
تهران در جريان يك فقره سرقت مسلحانه از منزلي در همين 
محدوده قرار گرفتند و با حضور در محل، تحقيقات خود را 
در ايــن زمينه كليد زدند. در جريان اين تحقيقات به زودي 
مشــخص شد كه ســرايدار مرد خانه مجروح شده و به اين 
ترتيب اورژانس تهران در جريان موضوع قرار گرفت و تا قبل 
از رسيدن اورژانس، مأموران به تحقيق از اين سرايدار مجروح 

پرداختند. 
ســرايدار مجروح با هويت اســداهللا گفت: من در خانه بودم 
كه ســر و صدايي آمد و يكدفعه سه مرد مسلح كه يكي از 
آن ها نيز چاق بود وارد شــدند. اين سه نفر مرا گرفتند و با 
بســتن دست و پايم از من خواســتند كه آن ها را به سوي 
اموال ارزشــمند خانه ببرم. خيلي ترسيده بودم و در جريان 
اين كشمكش ها آن ها مرا مورد ضرب و جرح قرار دادند. براي 
اينكه آن ها از قصد شوم خود پشيمان شوند تصميم گرفتم 
به آن ها بگويم همه اموال در گاوصندوق ها قرار دارد و آن ها 
بعد از اين به ســراغ گاوصندوق ها رفتند. اين افراد سعي در 
باز كردن گاوصندوق ها داشتند كه چندان موفقيتي حاصل 
نشــد و باالخره گاوصندوقي را به باالي پله ها بردند و از آنجا 

به پاگرد پرتاب كردند كه به اين شــيوه گاوصندوق تخريب 
شــد. بعد از اين ماجرا گاوصندوق ديگر را نيز برداشتند و از 

محل رفتند. 
*تحقيقات در بازپرسي

بنا بر اين گزارش با وجود مداركي در پرونده مبني بر امنيتي 
بودن خانه باالخره همسر اسداهللا نيز به بازپرسي فراخوانده 
شد. اين زن كه در تناقض گويي هاي خود گرفتار شده بود 
در شرح ماجرا گفت: من از ماجراي سرقت خبري ندارم و در 
جريان موضوع نيستم. من و همسرم سرايدار خانه هستيم و 
وقتي ديدم كه در تخريب شده و دزدان داخل خانه شده اند از 
همسايه ها كمك خواستم. به داخل آپارتمان رفتيم و ديديم 
كه شوهرم در يك سو بيهوش افتاده است و از دماغ و دهانش 
نيز خون مي رود. پس از اين مأموران كالنتري را در جريان 
موضــوع قرار داديم.  ايــن زن در زمينه باز بودن درب هاي 
ورودي خانه نيز مدعي شــد كه درب ها را با فراموشــي باز 
گذاشــته است و به زودي تصميم بر اين گرفته شد كه اين 

زن بازداشت و براي تحقيقات در اختيار مأموران قرار گيرد.
*سرقت يك و نيم ميلياردي

پس از اين شاكي در شعبه هشتم بازپرسي دادسراي جنايي 
به رياســت قاضي رســولي حضور يافت و در زمينه موضوع 
اينگونه مدعي شد: براساس برآوردي كه از اموال سرقتي به 
دستمان آمده اســت ارزش اموال حدود يك و نيم ميليارد 
تومان است. من هنوز هم در زمينه امنيت اين خانه مطمئن 
هستم و باورم نمي شود كه چنين اتفاقي رخ داده باشد. خانه 
براي پدرم است و من براي اينكه او راحت باشد يك پرستار 
و سرايدار برايش گرفته ام. در اين زمينه نيز تنها به سرايدار ها 
مي توانم شك كنم چراكه خانه به آن صورتي نيست كه سه 
ســارق مسلح و با نقشه از پيش تعيين شده وارد شوند مگر 
اينكه از جايي ديگر اطالع داشته باشند كه در اين خانه اموال 
ارزشمندي نگهداري مي شده است. پدر من نيز بازنشسته 
اســت و يكي از تجار سرشــناس اســت به همين دليل در 
خانه كلي طال و جواهر و برليان و ســرويس هاي گرانقيمت 
نگهداري مي كرد.  بعد از اين بود كه موضوع تحت بررســي 

قرار گرفت و به اين ترتيب ســرايدار مجروح نيز بازداشت و 
در اختيار مأموران قرار گرفت كه اين مرد در مراحل بعدي 

بازجويي به واقعيت اعتراف كرد. 
* نقشه سرايدار خيانتكار

ســرايدار خيانتكار درباره جزييات روز حادثه و اجراى نقشه 
سرقت گفت: من و همسرم سرايدار اين خانه بوديم و از همه 
چيز باخبر بوديم تا اينكه يك روز متوجه شديم پيرمرد قرار 
اســت تا شب نباشد. به همين دليل با افرادي كه از چندي 
پيش با آن ها آشنا شده بودم صحبت كردم و آن ها نيز براي 
سرقت آمدند. براي اينكه نقشه سرقت كامل شود به مغازه 
ابزارفروشي در محل رفتم و از آنجا ابزاري خريدم تا صحنه 
سازي براي ســرقت را انجام دهم و بعد از آنكه اين سارقان 
آمدند به من قول دادند قســمتي از اموال را به من خواهند 
داد و به اين ترتيب آن ها از محل متواري شــدند اما پيش از 
آنكه بروند با آن ها صحبت كردم تا براي طبيعي تر جلوه دادن 
ماجرا مرا كتك بزنند و بعد از آن نقشه سرقت مسلحانه سه 

مرد نقاب دار را ساختم و به مأموران گفتم. 
بعد از اين قرار بازداشت به دستور قاضي رسولي براي اين مرد 
شياد به اتهام خيانت در امانت صادر شد و پرونده براي بررسي 
بيشتر و دستگيري ديگر متهمان پرونده در اختيار مأموران 
آگاهي قرار گرفت. تحقيقات در زمينه اين پرونده همچنان 
ادامه دارد. گفتني است سرايدار خيانتكار به همكاري زنش 

در اين ماجرا نيز اعتراف كرده است.

به پاگرد پرتاب كردند كه به اين شــيوه گاوصندوق تخريب 
شــد. بعد از اين ماجرا گاوصندوق ديگر را نيز برداشتند و از 

بنا بر اين گزارش با وجود مداركي در پرونده مبني بر امنيتي 
بودن خانه باالخره همسر اسداهللا نيز به بازپرسي فراخوانده 
شد. اين زن كه در تناقض گويي هاي خود گرفتار شده بود 
در شرح ماجرا گفت: من از ماجراي سرقت خبري ندارم و در 
جريان موضوع نيستم. من و همسرم سرايدار خانه هستيم و 
وقتي ديدم كه در تخريب شده و دزدان داخل خانه شده اند از 
قرار گرفت و به اين ترتيب ســرايدار مجروح نيز بازداشت و همسايه ها كمك خواستم. به داخل آپارتمان رفتيم و ديديم 

نقشه شوم سرايدار براي يك و نيم ميليارد جواهرات تاجر بازنشسته

خط قرمز: رئيس كالنترى 141 شهرك 
گلستان، گفت: مأموران انتظامى براى پايان 
بخشيدن به فرار پى در پى سارق، مجبور 
به شليك گلوله به طرف او شدند.  سرهنگ 
محمد بهرامى ارشــد درباره جزييات اين 
خبر گفت: شب گذشــته وقوع يك فقره 
سرقت توسط چهار سارق در يكى از منازل 

مســكونى حوالى خيابان امير كبير اعالم 
شد؛ با حضور مأموران در محل، چهار نفر 
را در زمين خالى مجاور ساختمان مشاهده 
مى كنند كه دو نفر از آنــان بر روى ديوار 
ساختمان در حال خم كردن محافظ ايمنى 
ساختمان هســتند. مظنونين به محض 
ديــدن پليس، از ديوار به زمين پريده و به 
همراه دو نفــر ديگر به خيابان هاى اطراف 
متــوارى مى شــوند كه تيم هايــى براى 
دستگيرى ســارقين اعزام و بالفاصله سه 

سارق دستگير مى شوند. 
رئيس كالنترى 141 شــهرك گلســتان 
در ادامه گفت: ســارق چهارم كه به يكى 

از خيابان هاى اطراف متوارى شــده بود، 
بــدون توجه به فرمان پليس، به فرار خود 
ادامه مى دهد و مأموران مجبور مى شــوند 
براى دستگيرى آن، سه تير هوايى شليك 
كنند. اما سارق بدون توجه به دستور ايست 
پليس، وارد ساختمانى مى شود. در همين 
حين مالك ســاختمان كه با خودرو قصد 
خروج از ساختمان داشت، به مأموران اجازه 
ورود به ساختمان را مى دهد و سارق را در 

حياط ساختمان مشاهده مى كنند. 
ســارق كه خود را مجهز به سالح سرد و 
اســپرى اشــك آور كرده بود، به دستور 
پليس توجهى نكــرده و عالوه بر مقاومت 

كــردن از ســاختمان به بيــرون پريده و 
متوارى شد. با توجه به اينكه سارق سالح 
سرد و افشانه اشك آور در اختيار داشت و 
بيم آن مى رفت كه اقدام به گروگان گيرى 
كند به ســمت وى شليك كه اين بار هم 
ســارق از محل متوارى و وارد دبيرستان 
دخترانه مى شــود.  مأمــوران انتظامى با 
هماهنگى سرايدار وارد مدرسه مى شوند و 
بــا توجه به رد خون به جاى مانده بر روى 
زمين محل اختفاى سارق شناسايى و او را 
دستگير مى كنند. متهم پس از دستگيرى 
به بيمارستان انتقال و به همراه سه سارق 
قبلى تحت بازجويــى اوليه قرار گرفتند و 
ســپس تحويل پايگاه دوم پليس آگاهى 

تهران بزرگ شدند.

 دستگيرى سارق فرارى در دبيرستان دخترانه

قرمــز:  خــط 
از  يكــى  معلــم 
ى  ن ها ســتا هنر
اردبيــل به منظور 
تنبيه، چهار دانش 
آمــوز خــود را با 
كتك  آب  شيلنگ 
زد كه در اثر آن دو 



وزیر ورزش و جوانان در گفت و گوی اختصاصی با قدس:

خصوصیسازیاستقاللوپرسپولیسرادنبالمیکنیم
 فوتبال  آرش خلیل خانه   یکــی از دغدغه های 
جدی وزیر ورزش و جوانان در برهه کنونی تعیین تکلیف 
مدیریت دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس است. این دو 
باشگاه که مدت بسیار زیادی از نبود مدیریت قانونی رنج 
می برند، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با مجموعه های 
موقت اداره شده اند، تا حدی که پس از تغییر وزیر در کابینه 
دولت یازدهم یکی از جدی ترین انتقادها به دولت از سوی 
نمایندگان مردم در خانه ملت و کارشناسان حوزه مدیریت 
فوتبال، موضوع بالتکلیفی مدیریت دو باشگاه استقالل و 

پرسپولیس بود. 
سید مسعود سلطانی فر پس از جلب رای اعتماد خانه ملت 
وعده داد که این موضوع را رفع  خواهــد کرد اما از زمان 
ورود آقای وزیر به ساختمان سئول شمالی تا به امروز این 
اتفاق رخ نداده ولی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 
در شرایطی که هر دو مجموعه با وجود مشکالت فراوان در 
زمره بهترین های ایران قرار دارند زمزمه تغییرات مدیریتی 
به صورت جدی شنیده می شود تا همه حواس ها به سمت 
این دو باشگاه معطوف شود. اما پرسش کلیدی اینجاست 
آیا تغییرات ورزشی اســت یا اهداف دیگری در پس آن 

وجود دارد که هواداران از آن بی خبر هستند.
بر همین اساس با مسعود سلطانی فر در پاستور همکالم 

شدیم تا در این ارتباط توضیحات وی را بشنویم!
- زمزمه ها در مورد تغییــرات در هیئت مدیره دو 
تیم مطرح کشور، استقالل و پرسپولیس آن هم در 
آستانه انتخابات سوال هایی را درباره علت انجام 
این کار در این زمان بوجود آورده. چرا در آستانه 

انتخابات تصمیم به چنین کاری دارید؟
*هیئت مدیره استقالل و پرسپولیس باید ترمیم شود زیرا 
در هر دو تیم برخی افراد استعفا داده اند و باید جایگزین 
شوند. البته ما قطعا بعد از انتخابات این تغییرات را انجام 
خواهیم داد و ربطی به انتخابات ندارد. مسئله این است که 
دو عضو هیئت مدیره استقالل یکی )مرحوم پورحیدری( 
فوت کرده اند و  آقای جهانیان هم استعفا داده اند.  حداقل 
ما باید این دو نفر را جایگزین بکنیم. در پرســپولیس هم 

وضع همینطور است.
-یعنی تغییر دیگری بجز این جایگزینی در راه نیست؟

*باید ببینیم چه می شود و چه اتفاق هایی رخ خواهد داد. 
فعال در دست بررسی است.

-با توجه به عملکرد خوب دو تیم آیا الزم اســت 
تغییرات بیشتری صورت بگیرد؟

*ما کال طرفدار ثبات و آرامش هستیم. سیاستی هم که 
در 6 ماه گذشته دنبال کردیم با وجود همه جو سازی ها و 
حاشیه سازی ها  ایجاد آرامش و ثبات بوده و از این سیاست 
هم نتیجه گرفته ایم. یکی اول  شد و یکی دوم. هر دو تیم 
در لیگ قهرمانان آسیا به مرحله بعد صعود کردند. حال 
ورزش کشور خوب است و حال فوتبال هم خوب است و ما 

به همین شکل کار  را جلو می بریم.
-در صورت ابقای این دولت و حضور شما در همین 
مسند بحث خصوصی سازی این دو باشگاه را دنبال  

خواهید کرد یا این موضوع را باید مختومه بدانیم؟
*این یکی از موضوعاتی اســت که  در دستور کار مانده و 

معتقدیم باید دنبال شود.

سینا حسینی: وزیر ورزش و جوانان برای ایجاد 
تغییرات در مدیریت باشــگاه اســتقالل به جمع 
بندی نهایی رسیده اســت اما فعال این تغییرات 
رسانه ای نمی شود چون هنوز مسعود سلطانی فر 
خودش موفق نشده است که با  علی فتح اهلل زاده 
در این ارتباط مذاکره حضوری داشته باشد. البته 
فتح اهلل زاده در مالقات بــا داورزنی در این ارتباط 
مذاکرات جدی و موثری را داشته است ولی از آنجا 
که شــروط فتح اهلل زاده برای قبول مسئولیت در 

حیطه اختیارات معاون وزیر نبوده باید شــخص 
وزیر خودش بــا وی وارد مذاکره شــود تا درباره 
مسائل کالن و شــرایط وی به گزینه مدیرعاملی 

اطمینان خاطر بدهد.
گویا فتح اهلل زاده در مذاکره مســتقیم با وزارت 
نشینان اعالم کرده باید حداقل نیمی از اعضای 
هیئت مدیره باشــگاه با پیشــنهاد وی انتخاب 
شــوند تا از برتری مطلق بــرای تصمیم گیری 
کالن در باشــگاه اســتقالل بهره مند شــود. 

موضوع بدهی های باشــگاه دومین شرط قبول 
مســئولیت مدیریت از سوی فتح اهلل زاده است. 
سومین موضوع به اختیار تام مدیریت در حوزه 
درآمدزایی ارتباط دارد با این تضمین که برنامه 
سه ساله فتح اهلل زاده در صورت اجرای دقیق به 

قهرمانی آسیا ختم شود. 
مسعود سلطانی فر که این روزها عزم خود را برای 
ایجاد تغییر در هیئت مدیره هر دو باشــگاه جزم 
کرده به صورت تلویحی به شــرایط فتح اهلل زاده 

چراغ سبز نشان داده اما به دلیل سفر فتح اهلل زاده 
به خارج از کشــور موفق با مالقات حضوری با وی 

نشده است. 
ظاهرا مذاکره مذکور و سرنوشــت ساز به احتمال 
بســیار زیاد در هفته جاری برگزار خواهد شد که 
اگر جمع بندی حاصل شــود فتح اهلل زاده معرفی 
خواهد شــد در غیر این صورت افتخاری در فصل 
هفدهم نیز به عنوان مدیر ارشد آبی ها مسئولیت 

اداره باشگاه را برعهده خواهد گرفت.

سوپرجام قبل از لیگ
ورزش: با اعالم مسئول برگزاری مسابقات، سوپرجام فوتبال ایران 
بین قهرمان لیگ برتر و جام حذفی یک هفته پیش از شــروع لیگ 
هفدهم برگزار خواهد شد. پرســپولیس توانسته با قهرمانی در لیگ 
برتر و نفت تهران نیز با قهرمانی در جام حذفی به این رقابت راه یابند 
و با قهرمانی در سوپرجام می توانند فصل را با یک اتفاق جالب توجه و 

روحیه ساز استارت بزنند.

در لیگ قهرمانان
طارمی و مهدی رحمتی در یک تیم

ورزش: با پایان مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا، مطابق روال 
گذشته مســئوالن برگزاری این مســابقات اقدام به انتخاب برترین 
بازیکنان هفته کردند که سه بازیکن ایرانی موفق شدند در تیم اعالم 

شده حضور یابند.

علی دایی سرمربی سایپا شد
ورزش: پــس از قهرمانی نفت در جام حذفی، دایــی نیز که با 
مشــکالت زیادی در این تیم مواجه بود بــا بازیکنان این تیم 

خداحافظی کرد تا به شــایعه حضورش در سایپا قوت بخشد.

نورافکن به جام جهانی می رود
ورزش:علیرضا منصوریان سرمربی استقالل که تجربه حضور در تیم 
ملی بزرگساالن و سرمربی گری تیم ملی امید را در کارنامه خود دارد 
و به خوبی از اهمیت مسابقات ملی آگاه است، بعد از صعود استقالل 
از مرحله گروهی در بازگشت از ایران به نورافکن اجازه داد تا به همراه 
تیم ملی جوانان راهی کره جنوبی شود و در مسابقات جام جهانی تیم 

ملی را همراهی کند. 

کامیابی نیا غایب بازی با لخویا 
ورزش:  کمال کامیابی نیا که در طول دو هفته اخیر دو بار با دررفتگی 
کتف مواجه شده اســت، احتماال به دلیل شدت جراحت دیدار برابر 

لخویا در تهران را از دست بدهد.

کرمالچعب هم راهی هلند خواهد شد
وزش سه: بعد از اینکه شهاب زاهدی با اعالم پیشنهادی برای تست 
در باشگاه هلندی با مسئوالن پرسپولیس برای صدور مجوز به توافق 
دست یافت، گفته می شود در این سفر رضا کرمالچعب، مهاجم جوان 
این تیم نیز او را همراهی خواهد کرد تا در صورت قبولی در تســت 

باشگاه مورد نظر تجربه حضور در فوتبال هلند را پشت سر بگذارند.

ضد حمله

نفت یک- تراکتور صفر
جام روی دست دایی 

 حمیدرضاعرب: فینال جام حذفی هم با برتری نفت تهران تمام شد و دایی و شاگردانش فاتح این 
بازی شدند. تیمی که به قول علی دایی نه مدیریتش مشخص است ونه مالکانش. نفت درعین حال 
درآخرین ایستگاه جام حذفی از وجود بخشی از شاکله اصلی خود بی بهره بود. بازیکنانی همچون 
مبعلی، آل نعمه، آل کثیر و حتی خود دایی که نتوانست روی نیمکت بنشینند. با این حال نفتی ها 
توانستند در تک بازی فینال جام حذفی نمایش بهتری را به اجرا بگذارند وبا ارائه فوتبالی هدفمند 
تراکتوری های کامال احساسی و بی رمق را با یک گل شکست دهند. مردان  قلعه نویی حتی دقیقه 
28 به یک ضربه پنالتی هم رسیدند و می توانستند درهمان لحظه کار را تمام کنند اما بهترین 
بازیکن این تیم درفصل جاری یعنی محمدایران پوریان ضربه ناامید کننده ای به توپ زد و تمام 
رویاهای  امیرقلعه نویی را در همان نیمه اول بر باد داد.  شاید قلعه نویی تصورمی کرد که می تواند 
پس از4 سال حسرت دوباره جامی را در دست لمس کند اما انگارپرونده موفقیت های او درفوتبال 
ایران بسته شده است.  قلعه نویی باخت و شاید این باخت او را برای همیشه ازقاب مربیان موفق 

فوتبال ایران که می توانند پیشنهادهای بزرگی داشته باشند، خارج کند. 

پس از چراغ سبز منصوریان به گلزن جوان فوالد
ساسان منتظر تصمیم کاوه  

ورزش: منصوریان که تمایل بسیار زیادی برای استخدام ساسان انصاری گلزن 
جوان فوالد خوزستان از خود نشــان داده امیدوار است فصل آینده رقیب آقای 
گل لیگ شانزدهم را در جمع شاگردانش ببیند. اما انصاری برای حضور در جمع 
شاگردان منصوریان پیش شرط گذاشته است. نخستین موضوعی که این بازیکن 
گلزن برای آبی ها تعیین کرده رقم قرارداد نجومی برای حضور دو ساله در باشگاه 
استقالل است که البته با توجه به مشتریان پرشمار این بازیکن کامال طبیعی است. 
اما به جز این شرط گفته  می شود انصاری شرط حضور خود در باشگاه استقالل 
را منوط به تعیین تکلیف کاوه رضایی کرده است به گونه ای که اگر وی قراردادش 
را با این باشگاه تمدید کند، برای حضور در باشگاه استقالل مردد خواهد شد.حاال 
باید دید آیا این بازیکن گلزن مقصد نهایی خود را پیش از تعیین تکلیف رضایی با 
استقالل مشخص خواهد کرد یا منتظر می ماند که اول کاوه مقصدش را مشخص 

کند تا بعد پای قرارداد جدید خود را امضا کند.
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ورزشـــی

گزارش اختصاصی قدس از تغییرات 
در باشگاه استقالل

سه شرط فتح اهلل زاده 
برای قبول کردن 
مدیر عاملی



درگفت و گو با قدس

توكليان: كار سختى براى قهرمانى در« آسيا» و مسابقات «همبستگى اسالمى» داريم

تسنيم: ســهراب مرادى، قهرمــان وزنه بردارى 
المپيك ريو در خصوص ادامه غيبتش در اردوهاى 
تيم ملى گفــت: انگار حضور يا عــدم حضور من 

چندان اهميتى ندارد.
وى افزود: خودم چند وقتى است كه به تنهايى در 
اصفهان تمرين مى كنم اما هيچ مسئولى جوياى 

تمرينات من نيست.
وزنه بردار دسته 94 كيلوگرم كشورمان خاطرنشان 

كرد: در روزهايى كه رقيبانــم در فكر زدن ركورد 
هستند من بايد در فكر حضور مجدد در تمرينات 
باشم و مشخص نيست چه كسى جوابگوى مدال 

نگرفتن من خواهد بود.
مرادى ادامــه داد: از رئيس جمهور درخواســت 
دارم در حين برنامه هــاى انتخاباتى نيم نگاهى به 
قهرمانان المپيك و سختى كارشــان هم داشته 
باشــد. كمتر از 7 ماه ديگر در آمريكا و مسابقات 

جهانى بايــد روى تختــه بــروم و نمى دانم چه 
ديپلماسى قوى تر از افراشته شــدن پرچم ايران 

خواهد بود.
مرادى عنوان كــرد: نه تنها از طريق مســئوالن 
اصفهانى بلكه از سوى خيلى ها كه انتظار مى رفت 
نيز حمايتى نشــده و اميــدوارم حداقل از طريق 

شخص رئيس جمهور ديده شويم.
 قهرمان المپيك ريو تصريح كرد: خيلى دوســت 

دارم كه در آمريكا مــدال جهانى بگيرم اما من كه 
نماد وزنه بردارى ايران شــده ام وضعيتم اين گونه 
است و همه جلو پاى من سنگ مى اندازند و باعث 
دلسردى من شده اند. تأســف من از اين است كه 
شأن اولين طاليى استان اصفهان در المپيك ديده 
نمى شود و مسئوالن استان به هيچ عنوان براى ما 
وقت نمى گذارند و اميدوارم آقاى روحانى در حين 

كارهاى انتخاباتى وقتى هم براى من بگذارند.

 كشتى  ورزش  نزديكى زمان برگزارى مسابقات 
كشــتى قهرمانى آســيا با رقابت هاى همبســتگى 
كشورهاى اسالمى باعث شــده تا فدراسيون كشتى 2 
تيم با تركيبى متفاوت براى حضــور در اين دو رويداد 
انتخاب كند. تيم ملى كشتى فرنگى كه براى قهرمانى 
در آسيا با تركيبى از كشتى گيران جوان و باتجربه در 
هند به مصاف حريفان آسيايى رفت و توانست با اقتدار 
قهرمانى را جشن بگيرد. تيم ملى كشــتى آزاد بعد از 
مسابقات فرنگى با اينچنين شــرايطى بايد رو در روى 

كشتى گيران كشورهاى آسيايى برود. 
امير توكليان، مربى مشــهدى تيم ملى كشتى آزاد 
درباره آخرين وضعيت آزادكاران در آســتانه حضور 
در رقابت قهرمانى آســيا، گفــت: در اردوى پايانى 
تيم ملى نفرات اعزامى به رقابت هاى قهرمانى آســيا 
و بازى هاى همبستگى اســالمى به صورت جداگانه 
تمرينات خــود را زير نظر كادر فنــى برگزار كردند. 
هدف ما كسب نتيجه در هر دو رويداد قهرمانى آسيا 
و بازى هاى همبستگى اسالمى است تا انتظار مردم 

ايران را برآورده كنيم.
مربى تيم ملى كشــتى آزاد با تأكيد بر اينكه آزادكاران 
براى كسب نتيجه در هر دو رويداد كار سختى پيش رو 
دارند، گفت: در بازى هاى همبستگى اسالمى تيم هاى 
آذربايجان و تركيه با تمام قوا به ميدان مى آيند و مطمئنا 
كار بســيار ســختى پيش رو داريم. اين بازى ها براى 
آذربايجان ميزبان به قدرى مهم اســت كه آنها نفرات 

اصلى شان را به مســابقات اروپايى اعزام نكرده اند. تيم 
تركيه نيز از تركيب بســيار خوبى بهره مى برد البته ما 
نااميد نيستيم و با وجود اينكه در تركيب تيم تغييراتى 
را صورت داده ايم اميدوار هستيم به نتايج خوبى برسيم.

وى با اشاره به حضور كشــتى گيران جوان در تركيب 
تيم ملى، گفت: اطرى، رشيدى، تيمورى و محبى براى 
نخستين بار است كه دوبنده تيم ملى را در رقابت هاى 
رسمى بر تن مى كنند. هدف ما ميدان دادن به جوانان 
در كنار كسب نتيجه بوده كه اميدوارم اين نفرات مزد 
زحمت شان را بگيرند و به خوبى جواب اعتماد كادرفنى 

را بدهند.
توكليان درباره مصدومان تيم نيز گفت: مصدوم جدى 
نداريم اما كشتى ورزش سنگينى است و همه نفرات ما 
به نوعى با آسيب ديدگى مواجه هستند. به عنوان مثال 
حســين خانى از ناحيه زانو احســاس درد مى كند و يا 
حسين شهبازى باالى چشــمش آسيب ديده و هفت 

بخيه خورده است.
مربى تيم ملى كشتى آزاد درباره ميزان شانس ايران 
براى كســب عنوان قهرمانى در رقابت هاى قهرمانى 
آســيا و بازى هاى همبستگى اســالمى، خاطرنشان 
كرد: مردم بايد بدانند تعدادى از جوانان به تيم ملى 
اضافه شــدند چرا كه ما هدف مان بلندمدت است و 
چشم به مســابقات جهانى و المپيك داريم. با اينكه 
كار بسيار ســختى پيش رو داريم اما به كسب نتيجه 

اميدواريم.

 بنى تميم:انتخابات شوراى كشتى آسيا 
يك جنگ تمام عيار بود

مهر: نايب رئيس فدراســيون كشــتى گفت: انتخاب من به عنوان 
دبيركل شوراى كشتى آسيا حاصل تالش چند ماهه تيم ديپلماسى 

كشتى ايران بود.
  حميد بنى تميم گفت: انتخابات   براى تعيين هفت عضو جديد هيئت 
رئيسه شوراى كشتى آسيا يك جنگ تمام عيار بود كه خوشبختانه به 

نتيجه خوبى براى كشتى ايران و البته آسيا منجر شد.

قرعه كشى ليگ جهانى انجام شد
تيم ملى واليبال در گروه مرگ

 مهر: مراســم قرعه كشــى ليگ جهانى واليبــال 2018 در مقر 
فدراســيون جهانى در لوزان ســوئيس با حضور «آرى گراســا» 

برگزار شد.
  فدراسيون جهانى واليبال در اقدامى بى سابقه فرمول و نحوه برگزارى 
ليگ جهانى واليبال در ســال 2018 را به منظور توسعه و گسترش 
بيشــتر واليبال در دنيا و حركت در راستاى هدف اول FIVB براى 

معرفى واليبال به نخستين ورزش المپيك تا سال 2024 تغيير داد.
 در فرمول جديد ليــگ جهانى 2018 كه با عنــوان «ليگ جهانى 
جديد» از آن ياد مى شود، 16 تيم حضور دارند كه 12 تيم اول براى 
هفت سال متوالى در اين سطح قرار خواهند داشت كه برزيل، ايتاليا، 
آمريكا، چين، صربستان، فرانســه، آرژانتين، ايران، لهستان، آلمان، 
ژاپن و روسيه 12 كشور تضمين شــده براى هفت سال آينده ليگ 

جهانى هستند.
  بر اساس قرعه كشى انجام شــده گروه بندى تيم ملى واليبال ايران 
در پنج هفته دور مقدماتى ليگ جهانى سال 2018 به قرار زير است:

 هفته اول، گروه يك: استراليا، فرانسه، ايران و ژاپن
هفته دوم، گروه سوم: آرژانتين، ايران، كانادا و ايتاليا
هفته سوم، گروه سوم: ايران، چين، روسيه و برزيل

هفته چهارم، گروه سوم: صربستان، آمريكا، ايران و لهستان
هفته پنجم، گروه سوم: ايران، آلمان، بلغارستان و كره جنوبى

مدال برنز ايران در دوچرخه سوارى 
كوهستان

 ايسنا: در نخســتين روز از مسابقات دوچرخه ســوارى كوهستان 
قهرمانى آسيا، تيم ايران توانست براى نخستين بار در ماده تيم رلى 

صاحب مدال شود.
 براى ايران فرانك پرتو آذر ، محمدحسين اسكندرى، سجاد طاهرى، 
محمد پورشريف و فراز شــكرى ركاب زدند و بعد از تيم هاى ژاپن و 

چين بر روى سكوى سوم قرار گرفتند.

خبر
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ايران 
قهرمان كشتى فرنگى 

آسيا  شد
 ورزش: شاگردان على اشكانى پيش از پايان رقابت هاى كشتى قهرمانى 

آسيا در هند بر بام قاره كهن ايستادند. روز دوم و پايانى بيست و هفتمين دوره 
رقابت هاى كشتى فرنگى قهرمانى آسيا   با برگزارى مسابقات اوزان 59، 71 و 

85 كيلو گرم در شهر دهلى نو پايتخت كشــور هندوستان آغاز شد. بر اين اساس 
در وزن 59 كيلوگرم سامان عبدولى به  مدال برنزدست يافت.   در وزن 71 كيلوگرم 
افشين بيابانگرد   در فينال به حريف   ژاپنى خود باخت و به مقام دوم رسيد.   در وزن 
85 كيلوگرم حسين نورى  در ديدار پايانى با غلبه بر آتسوشى ماتسوموتو از ژاپن  

به مدال طال دست يافت  .  در پايان مسابقات روز نخست تيم ايران در اوزان 80، 
98 و 130 كيلوگرم توسط رامين طاهرى، سيد مصطفى صالحى زاده و 

بهنام مهدى زاده به مدال طال دست يافت،در وزن 66 كيلوگرم توسط 
على ارسالن صاحب مدال برنز شد و پژمان پشتام در وزن 75 

كيلوگرم از دور رقابت ها كنار رفت.

 گاليه 
از پاداش ها در بازى هاى 

كشورهاى اسالمى
برارى: 20 سكه خيلى كم است

ايسنا: قهرمان وزنه بردارى آسيا اظهار كرد:  پاداش هاى تعيين شده 
براى مدال آوران بازى هاى كشورهاى اسالمى خيلى كم است و كاش 

مقدارى از بودجه ميلياردى تيم هاى فوتبال كم  مى كردند و به پاداش ها 
اضافه مى كردند.

 محمدرضا برارى  گفت: دو هفته بعد از مســابقات قهرمانى آسيا بايد در 
بازى هاى كشورهاى اسالمى شــركت كنيم. البته سرمربى تيم ملى 
با برنامه اى كه داشــت، چند روزى را فرصت داد تــا بدن هايمان 

را ريكاورى كنيم. هنوز به شــرايط مســابقات قهرمانى آسيا 
نرسيدم؛ با اين حال حدود يك هفته تا آغاز مسابقه ام 

زمان باقى مانده و ان شاءاهللا در اين فرصت به 
شرايط ايده آل مى رسم.

فردا نبرد ايران- قطر 
در واليبال همبستگى كشورهاى 

اسالمى
 ايرنا: تيم واليبال ايران اعزامى به بازى هاى همبســتگى كشورهاى 

اسالمى درنخستين ديدارخود تيم عربستان را با نتيجه قابل توجه 3 بر 
صفر شكست دادند. جواد كريمى يكى ازبهترين هاى تيم واليبال ايران دراين 
ديدار بود.  او درحالى درتركيب اصلى تيم كشورمان به ميدان رفت كه به رغم 
خستگى ناشى ازشركت در تركيب تيم اميد ايران در رقابت هاى قهرمانى 
زير 23 آسيا، اردبيل پاى به اين رقابت ها گذاشته است اما با ارائه نمايشى 
قابل قبول يكى از بهترين هاى تيم ايران در ديدار برابر عربستان لقب 

گرفت. رقابت هاى واليبال مردان بازى هاى كشورهاى اسالمى  با 
شركت10كشورآغازشد.ايران درگروه دوم اين رقابت ها 

با تيم هــاى قطر،الجزاير،عربســتان ومراكش 
همگروه است. 
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مرادى:  
همه جلوى پاى من 
سنگ مى اندازند



 زندگى/ مريم احمدى شيروان 
يكى از اركان اصلى سالمت جامعه، 
پيــروى از الگــوى غذايى ســالم 
اســت. اينكه چه مى خوريم، چگونه و چه مقدار 
مى خوريم بر سالمت جسم و روان ما تأثير بسزايى 
دارد. گفته مى شــود كه تغذيه ســالم و درست 
مى تواند، ابتال به بيمارى هاى قلبى و عروقى را تا 
50 درصد و سرطان ها را 30 تا 40 درصد كاهش 
دهد. اين در حالى اســت كه براســاس آخرين 
گزارش مركــز آمار 47.4درصد بزرگســاالن از 
فست فود به عنوان وعده غذايى استفاده مى كنند. 
نمك و قند و چربى، ســه ماده با فراوانى باال در 
فست فودها، سه رأس مثلث مرگ هستند كه در 
صورت تغيير نكردن ذائقه، جامعه ما را با بحران 

روبه رو خواهند كرد.

  دو برابر حد مجاز نمك مى خوريم
دكتر زهرا عبداللهى، مديركل دفتر بهبود تغذيه 
وزارت بهداشــت با بيان اينكه ما ايرانى ها دو برابر 
حد اســتاندارد نمك مى خوريم بــه خبرنگار ما 
مى گويد: مصرف چربى و روغن ايرانيان در مقايسه 
با سبد مطلوب غذايى كه متخصصان و كارشناسان 
توصيه مى كنند، بســيار باالســت. طبق توصيه 
كارشناسان، هر فرد مى تواند 35 گرم در روز روغن 
مصرف كند، در حالى كه سرانه مصرف روغن در 
كشور ما 46 گرم است. اين يعنى ما بسيار بيشتر 
از حــد نياز و اســتاندارد روغن مصرف مى كنيم. 
عبداللهى در ادامه مى افزايد: متأســفانه ما قند و 
شكر و مواد قندى و شيرينى هم زياد مى خوريم. 
مصرف نوشابه هاى گازدار، آبميوه هاى مصنوعى پر 
از قند و نوشيدنى هايى با قند افزوده در كشور رو 
به افزايش است كه صدمات جبران ناپذيرى براى 
ســالمتى افراد دارد.وى توضيح مى دهد: مصرف 
زيــاد قند، نمك و چربى از يكســو و مصرف كم 
ســبزى و ميوه از ســوى ديگر در حال حاضر به 
عنوان مهم ترين عوامل خطر ابتال به بيمارى هاى 
غيرواگير (ديابت، سكته هاى قلبى، مغزى و انواع 
سرطان ها) است و تغيير در سنت هاي گذشته و 
شيوه هاي جديد زندگي منجر به تغيير در الگوهاي 
غذايــي، مصرف زياد قند، نمك و چربى، غذاهاى 
چرب و سرخ و مصرف بى رويه فست فودها شده كه 

از جمله غذاهاى ناسالم به شمار مى روند. 

  جايگزين مناسب فست فودها
عبداللهى تأكيد مى كند: استفاده زياد از غذاهاي 
پركالري و چرب مانند انواع مختلف فست فود به 
اين دليل كه حاوي مقادير زيادي چربي هستند، 

احتمــال ابتالى افراد به اضافــه وزن و چاقي را 
افزايش مي دهــد و چاقي زمينــه را براي بروز 
بيماري هاي مزمن از جملــه بيماري هاي قلبي 

عروقي، ديابت نوع 2 و سرطان ها فراهم مي كند.
مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت، ترويج 
فرهنگ مصرف غذاهاى ايرانى فورى را جايگزين 
مناسبى براى فست فودها دانسته، مى گويد: انواع 
كوكوها و املت ها، كتلت ها و بســيارى غذاهاى 
ايرانى ديگر كه ســريع آماده شــده و به صورت 
ســاندويچى قابل استفاده هســتند، جايگزين 
مناسبى براى سوسيس و كالباس و پيتزا هستند.

  فست فودهاى كم چرب و كم نمك سالم هستند
دكتر عزيزاهللا زرگران، عضو هيئت علمى و مدير 
دفتر ارتباط با صنعت انستيتو تحقيقات تغذيه اى 
و صنايع غذايى كشور نيز در گفت وگو با خبرنگار 
ما مى گويد: با توجه به اينكه برخى فست فودها در 
روغن سرخ مى شوند، شرايط روغن مصرفى بسيار 
مهم است و در صورتى كه سرخ شدن بيش از حد 
اتفاق بيفتد و شرايط دمايى نيز نامناسب باشد، 
احتمال تشــكيل راديكال هاى آزاد و مشكالت 
ناشــى از آن محتمل اســت. مشــكالتى مانند 
اضافه وزن، چاقى، پر فشــارى خون از مهم ترين 
اين بيمارى هاست.اين استاد دانشگاه مى افزايد: 
سالمت غذا ابعاد مختلفى دارد. از بُعد ميكروبى، 
آلوده نبــودن موادغذايى به ميكرو ارگانيزم هاى 
بيمارى زا مبين سالمتى غذاست. از بُعد شيميايى، 

فــرآورى صحيح غذا كه موجب تشــكيل مواد 
آسيب رســان به سالمت نشــود، مالك سالمت 
غذا اســت. اما از بُعد تغذيــه اى، با توجه به آمار 
بيمارى هاى غيرواگير در كشور، فست فودهاى كم 
چرب و كم نمك را مى توان سالم به حساب آورد. 
در اين زمينه با توجه به اجراى طرح نشانگرهاى 
رنگى تغذيه اى مى تــوان از محتواى قند، نمك، 
چربى و اسيدهاى چرب ترانس محصوالت غذايى 
بسرعت آگاه شد و انتخاب هاى سالم ترى داشت. 
همچنين يك منوى غذايى را كه شامل تمامى 

گروه هاى غذايى و به اندازه متنوع باشد، مى توان 
غذاى سالم به شمار آورد.

  مى توان فست فودها را كنترل كرد
دكتر زرگران با تأكيد بر اينكه تركيبات ناســالم 
و فرآورى ناسالم منجر به توليد فست فود ناسالم 
مى شــود و نه ســرعت تهيه و عرضه فست فود، 
مى افزايد: به عنوان مثال مى توان پيتزايى بسيار 
ســالم تهيه كرد كه در آن از تركيبات سالمت 

افزايى همچون سبزيجات استفاده شده باشد.
وى ادامه مى دهد: در زمينه توليد فست فود سالم 
در خانه ها و فروشگاه هاى عرضه فست فود مى توان 
به واحدهايى اشــاره كرد كه امروزه در كشور به 
عرضه ســاالدهاى حاوى تركيبات پروتئينى و 
سبزيجات متنوع مى پردازند. بنابراين نه تنها در 
منزل بلكه با يك بازنگرى اساســى در سيستم 
عرضه فست فود مى توان فهرست غذاهاى سالم 
را تهيه كرد. حال وظيفه صنعت غذا اين است كه 
با تهيه منوهايى سالم، از آسيب رسانى فست فودها 
پيشــگيرى كند. بنابراين پيشنهاد مى شود اگر 
ســرمايه گذاران قصد ورود به اين بازار را دارند، با 
مشاوره كارشناسان تغذيه، منوهايى كامل و سالم 

عرضه كنند. 

به صورت حساب تغذيه اى خود رسيدگى كنيم   
مدير دفتر ارتباط با صنعت انســتيتو تحقيقات 
تغذيه اى و صنايع غذايى كشور در ادامه مى گويد: 

با توجه به ارتباط بين مصرف شكر و بيمارى هاى 
غيرواگير بايد در مصرف اين نوشيدنى ها جانب 

احتياط را رعايت كنيم.
وى سه آســيب عمده در اثر مصرف نوشابه هاى 
گازدار را ميزان كالرى باالى آن ها، آسيب رساندن 
به دندان ها و تغيير ذائقه به سمت شيرين پسندى 
دانسته و تصريح مى كند: در بسيارى از كشورها 
ماليات ســنگينى بر روى نوشيدنى هاى شيرين 
شده با شكر و بخصوص نوشابه هاى گازدار وضع 
مى شود تا با گران تر شــدن آن ها مصرف كمتر 
شــود. مطالعاتى نيز وجود دارد كه تأثير افزايش 
قيمت نوشابه هاى گازدار و كاهش مصرف آن ها 
را بر روى شــيوع چاقى، ديابت و حتى خوردگى 

دندان اثبات كرده است. 
زرگران اضافه مى كند: ممكن اســت مصرف هر 
از گاه اين نوشــيدنى ها مشكل ســاز نباشد، اما 
قرارگيــرى ثابت آن ها در رژيــم غذايى در دراز 
مــدت مى تواند، احتمال ابتال بــه چاقى، اضافه 
وزن و ديگر بيمارى هاى مرتبط را تشــديد كند. 
بنابراين با در نظر گرفتن مصرف محدود مى توان 
از نوشــيدنى هايى با قند جايگزين كه به تأييد 
ســازمان هاى نظارتى و اجرايى رسيده است، آن 
هم با رعايت اعتدال استفاده كرد. از سوى ديگر با 
توجه به درج نشانگرهاى رنگى بر روى محصوالت 
غذايى كه ميزان قند، نمك، چربى و اســيدهاى 
چرب ترانس را با ســه رنگ سبز، نارنجى و زرد 
مشخص كرده است، مى توان نوشيدنى هايى را كه 
از نظر ميزان قند وضعيت مناسبى دارند، انتخاب 

كرد.
اين اســتاد دانشــگاه تأكيد مى كند: بايد مانند 
حساب و كتاب مالى، به صورت حساب تغذيه اى 

خود نيز رسيدگى كنيم. 

  از ساالدها بيشتر استفاده كنيم
از ديــدگاه تغذيه اى مصــرف محصوالت غذايى 
آسيب رســان به سالمت بايد محدود شود. دكتر 
زرگران در اين باره با اشاره به اينكه فست فودهاى 
عرضه شده در كشور ميزان چربى و نمك بااليى 
دارند توصيه مى كند كه بهترين راه حل، مصرف 

كمتر اين محصوالت است.
او در ادامه مى گويد: مى توان گاهى نگاه سنتى به 
فســت فود را كنار گذاشت و از منوهاى ساالدها 
اســتفاده كرد كه موجب افزايش سهم دريافتى 
ميوه و سبزى در رژيم غذايى مى شود. همچنين 
در انتخاب نوشــيدنى عرضه شده نيز بايد دقت 
شود كه با توجه به درج نشانگرهاى رنگى بر روى 
محصوالت غذايى از انواع كم قندتر استفاده شود.

كارشناسان درباره مصرف روزافزون فست فودها هشدار مى دهند

نمك، قند و چربى سه ضلع مثلث مرگ 

محبت، اساسى ترين نياز نوجوان است

دكتر سيمين موحد/ روان شناس: همه جامعه شناسان، 
روان شناســان و رهبــران مذهبــى بر ايــن عقيده اند كه 
اساســى ترين نياز يك نوجوان، احســاس عشق عاطفى از 
جانب بزرگســاالن اصلى زندگى خويش اســت. ديويد پاپ نو، استاد 
جامعه شناسى دانشــگاه رانجرز مى نويسد: كودكان زمانى به بهترين 
وجه، رشد مى كنند كه از فرصت روابط گرم، صميمى، پايدار و مستمر 
با پدر و مادر خود بهره مند باشند. اگر والدين و ساير بزرگساالِن مهم 
زندگى نوجوان، نياز او به عشــق را برطرف نكننــد، نوجوان در انواع 
مكان هاى نامناســب به جست وجوى عشــق خواهد پرداخت. پسران 
محروم از محبت، كه از ســوى معلمان و والدين طرد شــده اند هدف 

اصلى افراد ناباب و خالفكار در جامعه هستند.

  منظور از عشق عاطفى چيست؟
در اعمــاق وجود نوجوان آرزوى ارتباط با والدين و پذيرفته شــدن از 
ســوى آنان و مورد حمايت قرار گرفتن آنان وجــود دارد. زمانى كه 
اين اتفاق بيفتد نوجوان احســاس مى كند مورد عشــق والدين است. 
وقتى نوجوان ارتباطى با والدين احســاس نكند و حمايت و پذيرش 
آنان را لمس نكند، مخزن عشــق درونش خالى مى شود و اين خأل بر 
رفتار نوجوان اثر مى گذارد. اگر والدين مى خواهند نوجوانشان احساس 
محبــت كند بايد مدتى از وقت خود را به او اختصاص بدهند. نوجوان 
مى خواهد احساس پذيرش از طرف والدين داشته باشد. يك بار پسر 
چهارده ســاله اى گفت: مهم ترين چيزى كه من در مورد پدر و مادرم 
دوســت دارم اين اســت كه مرا همين طور كه هستم دوست دارند و 
سعى نمى كنند مرا شبيه خواهر بزرگترم كنند. اين نوجوان احساس 
مى كنــد مورد محبــت والدينش قرار دارد و اين عشــق و محبت در 
اثر پذيرش او از ســوى والدين پديــد مى آيد. وجه ديگر مهرورزى به 

نوجوانتان اين است كه از او حمايت كنيد و او را بپروريد.
 نوجوانانــى كه در محيطــى گرم، مهرآميز، تشــويق گر و داراى جو 
عاطفى مثبت پرورش يافته اند هنگامى كه به دوران جوانى مى رسند 

گل هايى شاداب و زيبا و ميوه هاى تازه و خوشگوار مى دهند.

  پدر و مادرى پرورش دهنده باشيد
والديــن پرورش گر، نگرش مثبت دارند. آن ها دســت خدا را در پس 
رويدادهــاى زندگى مى بينند و اين روحيــه را به نوجوانان خود القاء 
مى كننــد. والدين پرورش گر ديگران را تشــويق مى كنند و به دنبال 
نكات مثبت چيزهايى هستند كه نوجوانشان انجام مى دهد و مى گويد 
و به آن ها ابراز مى كند. والدين پرورش گر، والدين دلسوزى هستند كه 
هميشــه به دنبال راه هايى براى بهبود زندگى نوجوانشان مى گردند. 
به طور خالصه، اگر نوجوان عشــق و محبت كافى دريافت كند رشد 
فكرى، عاطفــى، اجتماعى، اخالقى، و روحــى و معنوى او به ميزان 
عظيمى بهبــود خواهد يافت. بر عكس، اگر نيــاز نوجوان به محبت 
برطرف نشود، در تمام اين حوزه ها به ميزان زيادى آسيب خواهد ديد.

چهارديوارى
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خانواده

آنچه مى خوانيد
مــردم معمــوالً تــا زمانــى كــه دچــار 
بيمارى هــاى ســخت و جدى ناشــى از 
عادات نادرست غذايى نشده اند حاضر 
نيستند اين واقعيت را بپذيرند كه اين 
عادات غذايى مى تواند جان آن ها را به 
خطر بيندازد يا براى آن ها محدويت هاى 
دائمــى در زندگــى به بــار آورد. آن ها 
وقتى براى عمل جراحى قلب مى روند، 

تازه از خواب بيدار مى شوند!

رسانه و فريب زيبايى
زندگى/ مجيد صوفى: ميزان ترويج و عادى ســازى مبحث مد به 
اندازه اى گســترش يافته اســت كه امروزه مدگرايى نه تنها به يكى 
از اجزاى تفكيك ناپذير زندگى بشــر مدرن تبديل شده، بلكه درآمد 

فراوانى را براى دست اندركاران اين صنعت فراهم آورده است.
بررسى ها نشان مى دهد كه دهه 60 ميالدى را مى توان برهه اى دانست 
كه شاخص مدگرايى دنيا، دچار تحول بنيادين شد و مبناى زيبايى، 
مطابق با آنچه هاليوود به دنيا معرفى كرد، پى ريزى شد. بدين معنا كه 
هاليوود با ارائه سبك زندگى مورد نظر خود تعريف كرد كه چه كسى 
زيبا و چه كسى زشت است. اين در حالى است كه اين معيارها با آنچه 

در فرهنگ اقوام مختلف تا به حال وجود داشته، متفاوت بوده است.
رسانه ها با شناخت نيازهاى ذاتى افراد كاال يا خدماتى را ارائه مى كنند كه 
فرد به مصرف و خريد آن محصول كشش داشته باشد، ولى عمق فاجعه 
زمانى است كه رسانه ها توسط ارائه الگوهايى تحت عنوان سوپراستارها 
در افراد نيازســازى مى كنند. فرد با ديدن اين سوپراستارها تمام تالش 
خود را مى كند كه از لحاظ ظاهرى تا حد ممكن شبيه به آن ها بشود و از 
آن پس جوانان سراسر دنيا اندام خود را با آن ها مقايسه كرده براى هرچه 
نزديك تر شدن شكل و شمايل خود به آنان، به رقابتى سنگين با خود و 
ديگران مى پردازند و با جراحى ظاهرى خود مى كوشند تا هر چه بيشتر 
به شاخص هاى زيبايى هاليوودى نزديك شوند.در حال حاضر با گسترش 
رسانه هاى ارتباط جمعى مانند ماهواره و اينترنت، اين رفتار بيش از پيش 
شيوع يافته و رو به جهانى شدن است. تا جايى كه امروزه معيار زيبايى 
در جهان به يك معيار واحد كه همان شــباهت با ستارگان هاليوودى 
است، بدل شده است. معيارهايى كه تاريخ مصرف دارد و رسانه در پى 
رسيدن به اهداف خود اين الگوها را تغيير مى دهد و اين يك بازى بى انتها 
است. ضمن اينكه هر فردى كه با اين معيارها فاصله دارد، سعى خود را بر 
اين امر متمركز مى كند كه از طريق اقدام هاى گوناگون و پرهزينه، خود 

را شبيه به آن ها كند و به آن شاخص ها نزديك شود.
نكته مهم اينجاست كه معرفى سوپراستارهاى هاليوودى و رسانه ها 
بــه مردم جهان به عنوان معيار زيبايــى، در حالى اتفاق مى افتد كه 
واقعيت چهره بازيگرانى كه امروزه به الگو تبديل شــده اند با آنچه در 
رسانه به نمايش در مى آيد، كامالً متفاوت است و در اصل، آن چهره 
وجود خارجى ندارد و افراد جامعه با اين الگوبردارى كوركورانه چرخ 
اقتصاد دست اندركاران صنعت مد را به گردش در مى آورند. به غير از 
بحث نفوذ فرهنگى و تأثيرهاى آن بر اجتماع كه تبديل به آفتى شده 
است، اين فريب رسانه اى در سال هاى اخير سبب دگرگونى فرهنگى 
و اجتماعى جوامع شــده و مردم را به پياده نظام اجراى سياست هاى 

غرب در كشورهاى جهان سوم بدل كرده است.

سيگار كشيدن تفننى هم به قلب آسيب مى رساند 
ترجمه/ مريم سادات كاظمى: حتى 
اگر يك ســيگارى قهار نيســتيد و به 
اصطالح، تفننى سيگار مى كشيد، باز هم 
سالمت قلب شما در معرض خطر است.
نتايج مطالعات جديد نشــان مى دهد 
حتى سيگار كشيدن گاه گاه نيز خطر 
فشار خون و كلســترول باال را افزايش 

مى دهد. پژوهشــگران اين احتمال را در بيش از 39 هزار نفر كه سيگار 
مى كشــند، بررسى كردند. 10 درصد اين افراد اذعان داشتند كه سيگار 
كشيدن آن ها تفننى است. نتايج نشان داد 75 درصد اين گروه پرفشارى 
خون و 54 درصد كلسترول باال دارند. اين در حالى است كه كلسترول و 
فشار خون باال تأثير قابل توجهى در بروز بيمارى هاى قلبى عروقى دارد 
كه مهم ترين عامل مرگ و مير در دنيا محســوب مى شــود. اين نتيجه 
مى تواند به عنوان زنگ خطر جدى براى سالمت جامعه محسوب شود و 
نياز توجه جدى تر نهادهاى بهداشت و سالمت را مى طلبد . خوشبختانه 
رعايت ســبك زندگى سالم مانند كنترل فشار خون و كلسترول، حفظ 
تناسب اندام، مديريت استرس، ورزش و دورى از دخانيات در پيشگيرى 

از ابتال به ناراحتى هاى قلبى عروقى بسيار مؤثر هستند. 
www.Top Santé.fr:منبع

رُفتگر
سيد مصطفى حسينى راد: آن روز، 
يكى از روزهاى خــوب زندگى اش بود. 
قرار بود پس از مدت ها، وامش را بدهند. 
مى خواست براى پسر نوجوانش دوچرخه 
بخرد. خيلى وقت بود كه وعده اش را به 

او داده بود اما با اين حقوق 800 هزار تومانى كه نمى شــد هم زندگى را 
چرخاند و هم دوچرخه خريد.جارويش را از ترك موتور باز كرد. موتورش 
را كنار بزرگراه زير درختى قفل كرد و مشــغول كار شد. دائم به اين فكر 
مى كرد كه وقتى َحسن دوچرخه را ببيند چهره اش چه شكلى مى شود. 
از تصور شــادى پســرش، قند توى دلش آب مى شد. تازه مى خواست با 
بقيه وام، يخچال قديمى خانه را هم كه همســرش روز در ميان مجبور 
بود برفك هايش را باز كند، عوض كند. يك يخچال بزرگ تر دســت دوم 
هم ديده بود كه فروشنده مى گفت خوب و سالم است. باقى مانده پول را 
هم يك دوچرخه كوچك تر براى پسر كوچكش مى خريد. ديدن برق نگاه 
حسين كه ســوار دوچرخه توى كوچه بازى مى كند، قلبش را به تپش 
مى انداخت.آرام كنار بزرگراه را جارو مى كشيد و پيش مى رفت. چشمش 
به پاكت چيپســى افتاد كه وسط بزرگراه جا خوش كرده بود. زير لب با 
خــودش گفت آخر چرا به بچه هايتان ياد نمى دهيد كه زباله ها را بيرون 
ماشــين نريزند. خواست از خير برداشتن پاكت بگذرد. به ذهنش رسيد 
كه اگر بازرس شــركت رد شود و پاكت چيپس را وسط خيابان ببيند يا 
جريمه ام مى كنند و يا بايد ســين جيم  شوم. جارو را محكمتر در دست 
گرفت و به سمت پاكت حركت كرد.چند قدم به وسط بزرگراه مانده خم 

شد و پاكت را برداشت. شبه سفيدى ناگهان به او برخورد كرد...
ترافيك، بزرگراه را بند آورده بود. ماشين ها نمى توانستند حركت كنند. 
بچه ها از توى ماشين هايشان به وسط بزرگراه اشاره مى كردند. جنازه 
بى جان ُرفتگر وسط بزرگراه افتاده بود. كمى آن طرف تر باد پاكت خالى 

چيپس را آهسته تكان مى داد.
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