
گزارش زمين خوارى به دستگاه هاى 
اجرايى ابالغ مى شود

خانه ملت: نائب رئيس كميســيون اصل نود 
مجلــس گفت: بر اســاس گزارش هــاى واصله 
همچنان بيشــترين تخلفات زميــن خوارى در 

تهران رخ مى دهد.
محمدرضا اميرحســنخانى، در خصوص آخرين 
وضعيت پرونــده زمين خوارى، گفــت: پرونده 
زمين خوارى در كميته ويژه كميسيون اصل نود 
در حال بررسى است، پيش از اين موارد مختلف 
زمين خوارى احصا و جمع بندى صورت گرفته 

است.
وى تأكيد كــرد: به نظر مى رســد بــا توجه به 
پرونده هــاى متعدد زمين خــوارى در پايتخت، 
تهران بيشترين زمين خوارى در كشور را داشته 

باشد.
اميرحسنخانى يادآور شد: پرونده زمين خوارى 
در روستاى زيارت و گردنه حيران نيز همچنان 
در حال بررســى اســت، گزارش زمين خوارى 
كميسيون در نهايت پس از قرائت در صحن علنى 

به دستگاه هاى اجرايى مرتبط ابالغ خواهد شد.

جزئيات به كارگيرى سربازمعلم
فارس: مديركل امور ادارى و تشــكيالت وزارت 
آموزش و پرورش گفت: تاريخ اعزام سربازمعلمان 
اول تيرماه هر سال است كه دو ماه آموزش نظامى 
مى گذرانند و از اول شهريور تا اول مهرماه، دوره 
يك ماهه آمادگى تدريــس را مى بينند و محل 
خدمتشان مشخص مى شود. سيدحسن حسينى 
اظهار داشت: سربازمعلمان ابتدا دو ماه آموزش 
نظامى را گذرانــده و يــك دوره ضمن خدمت 
آموزش كالس دارى مى بيننــد و از يكم مهر ماه 
در آموزش و پرورش به جاى دوران خدمت نظام، 
كار مى كننــد و پايان خدمت منفك شــده و از 

آموزش و پرورش مى روند. وى گفت: حدود 8000 
نفر ســرباز معلم داريم كه يك ســرى از آن ها، 

خدمتشان در تابستان امسال منقضى مى شود.
حسينى با بيان اينكه به طور ميانگين هزينه اى 
كه يك ســربازمعلم براى آموزش و پرورش دارد 
ماهيانــه 600 هزار تومان اســت، گفت: حقوق 
سربازمعلمان، يك بخش از اين هزينه است كه 
بر اساس اعالم ستاد و درجه اى كه آن ها به سرباز 

داده اند، محاسبه مى شود.

استقرار هيئت بازرسى در 
وزارت آموزش و پرورش

ايســنا: هيئت بازرسى سازمان بازرســى كل كشور 
در وزارت آموزش و پرورش مســتقر است. به گزارش 
سازمان بازرسى كل كشور، هيئت بازرسى امور آموزشى 
و پژوهشــى از 19 فروردين تا  27 ارديبهشت 96 در 
وزارت آموزش و پرورش مستقر است. چنانچه كاركنان 
و شــهروندان در خصوص عملكــرد و اقدام هاى اين 
دستگاه اجرايى شــكايت يا اعالماتى دارند، مى توانند 
به هيئت بازرسى مســتقر مراجعه و يا با شماره تلفن 
گوياى 136 و يا با شــماره تلفن 87751764 تماس 
بگيرند. در ضمن، ســامانه رســيدگى به شكايت هاى 
http:// سازمان بازرسى كل كشور به نشانى اينترنتى

shekayat.bazresi.ir آماده دريافت شكايت ها و 
اعالمات شهروندان در اين زمينه است.

افراد با درآمد كمتر از 
200هزارتومان به وزارت رفاه 

بروند!
فارس: معاون توانبخشى ســازمان بهزيستى كشور از 
خانواده هايى كه مى توانند ثابت كنند درآمدشــان از 
200هزار تومان كمتر است خواست به وزارت رفاه براى 

دريافت مستمرى مراجعه كنند.
حسين نحوى نژاد گفت: وزارت رفاه اعالم كرده دريافتى 
مددجويان بايد متوســط 20 درصد دستمزد مصوب 
شوراى عالى كار باشد، بنابراين افرادى كه بر اين مبنا 
حقوق ندارند و تحت حمايت كميته امداد و بهزيستى 
نيستند، اما احساسشان بر اين است كه درآمدشان از اين 
ميزان كمتر است، بيايند و ثبت نام كنند تا مستمرى به 

آن ها هم داده شود.
وى گفت: اين 20 درصد معادل 200هزار تومان است، 
بنابرايــن خانواده هايى كه ثابت كنند درآمدشــان از 
200هزار تومان كمتر اســت مى توانند به وزارت رفاه 

براى دريافت مستمرى مراجعه كنند.
وى در مورد اينكه آيا خانوارهايى با اين سقف درآمدى 
وجود دارند، گفت: بله، هســتند افرادى كه در مناطق 
دورافتاده بوده يا شــغلى ندارند و ممكن است افرادى 
باشــند كه از چشــم نهادهاى حمايتــى دور افتاده 
باشــند، پس اين  اقدام فرصت خوبى است كه به اين 
حداقل بگيرها كمك شود تا دچار مشكل شديد نشوند.

همه نگاه ها به نتايج ورزشكاران ايران در 
بازى هاى همبستگى كشورهاى اسالمى 

كاروان ايران
پر مدال از باكو برمى گردد؟

ورزش/جمعه شــب بــا برگزارى مراســم 
افتتاحيــه، چهارميــن دوره بــازى هــاى 
كشــورهاى اســالمى به صورت رسمى به 

ميزبانى آذربايجان و در باكو آغاز شد...

خط قرمز/  اميرعلى 7 ساله پس از 11 روز 
دورى از خانواده جمعه شب با تالش مأموران 
پليس امنيت استان زاهدان و با نيابت قضايى 

كارآگاهان پليس آگاهى مازندران...

1215
كودك ربايى بهشهر 

در لب مرز زاهدان به پايان رسيد

وقتى وزير ناپدرى مسكن مهر مى شود
وزير راه و شهرســازى كه طرح مســكن اجتماعى او با اقساط ماهى 
2 ميليون تومان به ناكامى و رســوايى انجاميــد! در روزهاى اخير به 
مناسبت گرم شــدن تنور انتخابات ســرى بلند كرده و آلوده دامن 
از ناكامى هــاى پى در پى خود در اين چهار ســال به نامــه پرانى به 
حجت االسالم رئيسى از سويى و قاليباف از سوى ديگر پرداخته و در 
لباس و در حقيقت پوستين يك دلسوز جامعه و مردم ظاهر شده است.
آخوندى طرح مفيد مسكن مهر كه ميليون ها تن از مردم فاقد مسكن 
را خانه دار كرده است فاجعه، مزخرف و بيهوده مى داند زيرا او ميلياردر 

است و لواسان نشين و از درد مردم كم درآمد بى خبر است.
همه به ياد داريم كه پيش از جدى شــدن اجراى مسكن نگين غرب 
در تهران، مسكن سازان اخاذ چه به روز مردم مى آوردند و دادگسترى 
را سال ها با مردم مالباخته رودررو و گرفتار كردند كه فريب تبليغات 
دروغ را خورده بودند؛ همه مى دانيم كه در شهر رى مسكن ساز كالشى 
هر آپارتمان را به سه خريدار فروخت و متوارى شد.  طرح مسكن كه 
به دست مديران و مهندسان و كارشناسان جوان، نجيب، پاكدامن و 
خدمتگزار مردم سپرده شده بود تشفى بخش قلوب مردم تحقير شده 

و گول خورده و بى پناه بود.
در واقع طرح مسكن مهر به مردم نشان مى داد كه دولت از خود آنان 
اســت. غم آنان دارد و به نصايح و تأكيدات و وصاياى امام راحل عمل 

مى كند و مردم بى پناه را به كنام سودجويان نمى فرستد. 
مردمى كه براى خريد مسكن مهر مى شتافتند اندوخته هاى ميلياردى 
نداشتند كه از چهارصد هزار مسكن مدرن و شيك مترى 10 تا 20 تا 
28 تا ماشااهللا كه جناب وزير مدعى اند در تهران وجود دارد و ساخته 
شده استفاده كنند، مردم تنگ دست و زحمتكش كشور نه در خيابان 
فرشــته نه در فرمانيه، نه در امانيه ويال و آپارتمان هاى سوپر مدرن 
جست و جو نمى كردند، دنبال سرپناهى بودند كه خود و خانواده هايشان 
در چهار ديوارى اختيارى زندگى كنند و سر هر سال دچار كابوس و 
دلهره افزايش اجاره منزل كه يك رســم متداول شده نشوند. كسى 
امالك نجومى هم به آنان نمى داد، سر پناه مى خواستند و سرپناه در 

بنگاهى ها به دست نمى آيد.
دولت تدبير و توســعه عامل اصلى رشــد نقدينگى را بدهى بانك ها 
به بانك مركزى قلمداد كــرده 77 درصد بدهى مزبــور را به بدهى 
بانك مســكن به بانك مركزى وانمود مى كرد كــه به عنوان خطوط 
اعتبارى در اختيار بانك مســكن و در حقيقت خريداران مسكن مهر 

قرار گرفته است.
جالب اينجاســت كه اين وجوه هرگز حيف و ميل نشده و همه ماهه 
به صورت بازپرداخت وام و از طريق اقساط ميليون ها خريدار مسكن 
به بانك مســكن و از آنجا به بانك مركزى بازمى گردد. مسكن مهر 2 
ميليون و 300خانواده را صاحب مسكن كرده است. اين اقشار صاحبان 
اصلى مملكت هستند. آقاى وزير نه هيچ تاريخ مى داند نه مى خواند. زير 
شرح شهرسازى براى مردمان غيرمتمكن از عصر ساسانيان در كتاب ها 
آورده شده و در هر دوره شهرهاى متعددى براى اسكان مردم بنا شده 
كه حتى شهرهاى هر عصر هم كامًال مشخص و متمايز است. دولت ها 
مى دانند هر گاه مردم صاحب خانه و شهر شوند عالقه آنان به حفظ و 

حراست كشور فزونى مى يابد.
آقاى وزير از علت تأسيس بنياد مسكن در دوران حيات امام راحل  نيز 
بى خبر است، زيرا در سال هاى پيش از انقالب درباريان و خاندان هاى 
ذى نفوذ وابسته به حاكميت با ساختن شهرهاى كاغذى چون داوان 
و شمستان كاله هزاران نفر را برداشــته و مشكل بى خانمانى مردم و 
كوخ نشينى از معضالت مهم رژيم سابق بود. بالفاصله پس از پيروزى 
انقالب امام راحل در فرمان تأسيس بنياد مستضعفان تهيه خانه براى 
همه مردم بى خانمان بخصوص مســتضعفان را تأكيد كردند و بنياد 
مســكن كه گزارش مفصل عمليات آن در جرايد و سالنامه هاى بعد 
از انقالب به چاپ رســيده انجام اين مأموريت عمده را عهده دار شد؛ 
در دولت نهم و دهم اين طرح به صــورت يك مأموريت دولتى جدى 
درآمد و وزارت مسكن و شهرسازى كه بعدها متأسفانه با وزارت راه و 
ترابرى يكى شد به اجراى اين مهم پرداخت؛ اكنون به اثبات رسيده 
اعتبارات مسكن مهر نقش مهمى در انباشــتگى نقدينگى نداشته و 
آنچه دولت يازدهم از اجراى آن ناتوان اســت بازپس گرفتن 93 هزار 
ميليارد تومان معوقات وصول نشده بانكى است كه دولت بدان توجهى 
نشان نمى دهد و حتى جرئت نمى كند يارانه پردرآمدها را كه تشخيص 
آن از ســوى وزارت اقتصاد و دارايى بسيار آسان است و ميلياردرهاى 
پورشه و مازراتى و بنز سوار و صاحبان شــركت ها و مؤسسات بزرگ 
مالى و انتفاعى هم كامًال شناخته شده اند قطع كند و شايد به داليل 
بعضى از بده بستان ها اين كار ســاده را هم در سرلوحه اقدامات خود 
قرار نمى دهد. در توزيع ســبد خواربار نيز نوعى مسامحه، سرسرى 
كارى مالحظه مى شود. فقيرترين و كم درآمدترين و مستضعف ترين 
طبقات جامعه از دريافت اين سبد محقر كذايى محرومند در حالى كه 
به كسانى كه از نظر ثروت و بى نيازى كمترين احتياجى به اين سبد 
خواربار ندارند تقديم مى شود. دولت تدبير و اميد توسعه مسكن مهر 
را مى كوبد و وزير راه و شهرســازى آن را «مزخرف» مى داند اما طرح 
جانشينى براى آن ارائه نمى كند چون وضع موجود مسكن را كه به نفع 

دالالن است كافى مى داند.
وزير راه و شهرسازى جزء مرفهين بى درد اســت. او اخيراً در نامه اى 
به حجت االســالم رئيســى خود را روحانى زاده معرفى كرده است، 
حال آنكه معموالً بيشــتر روحانيون در ميان مردم و بسيارى از آنان 
در زمره افراد كم بضاعت جامعه بودند. در خانه هايشان به روى مردم 
باز بود. درد مردم را مى فهميدنــد اما اين جناب با ثروت نجومى براى 
مردم مسكنى مى سازد كه نام آن را اجتماعى گذارده و براى خريدارى 
آن وامى به خريداران عرضه مى شــود كه قسط ماهانه آن نزديك دو 

ميليون تومان است.
اين طرح با شكست كامل روبه رو شده است. خانواده هاى كم درآمد 
نمى توانند ماهانــه 900 هزار تا 1 ميليون و 800 هزار تومان قســط 
مســكن بدهند. خانه هاى بدون متقاضى نيز به علــت ناتمام ماندن 
تأسيســات، دور بودن از شــهرها، عدم احداث جاده، برقرار نشدن 
خطوط اتوبوســرانى و مينى بوس رانى، نبود دكان و بازار و درمانگاه 
و پاسگاه پليس بدون تقاضا مى مانده اند و اگر وزارت راه و شهرسازى 
ناپدرى نبود و نظر حمايت و سازندگى داشت مطمئن باشيد خريداران 
بى شمار مى يافت؛ حتى مى توان آن ها را با اقساط كم و شرايط خوب 
به كارمنــدان رده پايين، كارگران و نظاميان مســتقر در اســتان ها 

واگذار كرد.

يادداشت هاى ساعت 25
خسرو معتضد

خبر

3000737274
سامـانـه پيـامكـى
 صـفـحه اجـتماعى

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

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.

آموزش و پرورش مى روند. وى گفت: حدود 8000
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معاون سازمان بهزيستى كشور:
واگذارى نوزادان

در بيمارستان غيرممكن است
ايسنا: معاون اجتماعى بهزيستى كشور بررسى طرح «واگذارى 
نوزادان به طور مستقيم از بيمارستان  به خانواده هاى متقاضى 
فرزندخواندگى» را غير ممكن دانست. حبيب اهللا مسعودى در 
واكنش به مطرح شدن طرح واگذارى نوزادان به متقاضيان در 
بيمارستان ها از سوى بهزيستى استان تهران در رسانه ها گفت: 
اجراى اين طرح غيرممكن است، زيرا كودك بايد در فرايند پذيرش 
بهزيستى وارد شود و حتى اگر داراى والدين معتاد هم باشد، باز 
نمى تواند به اين سرعت حكمى در خصوص بدسرپرستى آن ها 
صادر كرده و كودك را بالفاصله به بهزيســتى تحويل داد، زيرا 
ممكن است پدر يا مادر كودك، 6 ماه بعد اعتياد خود را ترك كنند. 
به همين دليل بايد در يك پروسه مشخص صالحيت نداشتن 
دائمى والدين اثبات شود و اين مسئله ساده اى نيست. وى گفت: 
تصميم گيرى درباره چنين موضوع مهم و كالنى در سطح استان 
مقدور نيست و اين امر بايد در سطح كشورى بررسى شود؛ هرچند 

اجراى اين طرح نيز غيرممكن است.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس:
حقوق تمام پزشكان متخصص

 زير 5 ميليون تومان است
خانه ملت:عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان 
اينكه تعيين سقف درآمدى براى پزشــكان انگيزه كارى را از 
پزشك ســلب مى كند، گفت:جهت ســاماندهى پرداختى به 
پزشــك، تعيين ســقف درآمد كارايى الزم را نخواهد داشت. 
اكبر تركى با اشــاره به وضعيت درآمدهاى پزشــكان، افزود: 
همه پزشكان متخصص كه جزء اعضاى هيئت علمى نباشند، 
حقوقشان زير 5 ميليون تومان است، حتى اگر سابقه 20 ساله 

داشته باشند. 
وى ادامه داد: شرايط مذكور در حوزه پرداختى كارانه متفاوت 
است، به گونه اى كه به فراخور تخصص، عمل هاى جراحى يا 
تعداد روزهاى كارى يك پزشك و حضور دربخش خصوصى 
يا دولتى، دريافتى كارانه متفاوت خواهد بود. وى يادآور شد: 
تعيين سقف درآمدى براى پزشك باعث خواهد شد تا پزشك 
به اندازه همان ســقف به ارائه خدمت بپــردازد و از آن به بعد 

تالشى براى خدمت رسانى به بيمار نكند.  

مديرعامل صندوق تأمين خسارت هاى بدنى:
فقط 300 هزار موتور سوار 

بيمه نامه دارند
ايرنا: مديرعامل صندوق تأمين خسارت هاى بدنى گفت: طبق 
آمار رسمى كه اعالم شده است، هم اكنون در كشورمان بيش از 
11 ميليون موتور سيكلت وجود دارد كه تنها 300 هزار راننده 

اين وسيله نقليه پرحادثه، بيمه نامه دارند. 
على جبارى اضافه كــرد: در طرحى كــه از ابتداى خرداد 
امسال اجرايى مى شــود، موضوع دريافت بيمه براى موتور 
سيكلت اســت كه از ورود بســيارى از رانندگان به زندان 

مى كاهد.
وى يادآور شد: با تصويب قانون بيمه اجبارى، خسارت وارد  
شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشى از وسايل نقليه در 
ارديبهشت سال گذشــته (95) و تأكيد قانونى بر حمايت 
ســريع بيمه از بدهــكاران ديات جرحى و فوتى ناشــى از 
سوانح رانندگى، خوشبختانه پرونده 50 هزار مددجو مورد 
رســيدگى قرار گرفت و از ورود بسيارى از اين بدهكاران به 

زندان پيشگيرى شد.

مريم احمدى شيروان: عضو وابســته فرهنگستان 
علوم جمهورى اســالمى ايران معتقد اســت با توجه به 
لرزه خيز بودن برخى مناطق كشــور و با در نظر گرفتن 
آيين نامه هاى كشورهاى لرزه خيز بايد در آن قسمت ها 
ساختمان هاى يك يا دو طبقه امكان ساخت داشته باشند 
و از تجمع و انبوه سازى بايد به هر طريق ممكن اجتناب 
شــود. دكتر مهدى زارع در گفت وگو با قدس مى افزايد: 
مساحت بافت فرســوده و ناكارآمد از سوى وزارت راه و 
شهرسازى حدود 120 هزار هكتار اعالم شده است، كه 
حدود 17 هزار هكتار از آن مربوط به پايتخت است. اين 

بافت ناكارآمد و فرســوده در عمل به افزوده شدن   بافت 
ناپايدار و ناكارآمد شــهرى مى انجامد، چرا كه عملكرد 
ســاختمان هاى مســكن مهر در زلزله ورزقان 1391 و 
زلزله مورمورى ايالم 1393 بسيار نامطلوب ارزيابى شد.

وى ادامه مى دهد: از سوى ديگر مردم مناطق زلزله زده يا 
سانحه طبيعى با ابعاد رويدادي همچون زلزله هاي1382 
بم، 1369منجيل يا 1357طبــس، در عمل روند عادي 
زندگي خويش را با از دســت دادن نزديكان و بستگان و 
اعضاي خانواده مختل شــده، مي يابند. فشارهاي رواني 
در چنيــن هنگامي به اندازه اى اســت كــه گاه موجب 

آسيب هاي رواني و شــخصيتي دائمي در افراد مصيبت 
ديده مي شود.

اســتاد پژوهشــگاه بين المللى زلزله شناسى مى گويد: 
چشــم انداز پيش روى براى توسعه بشــدت وابسته به 
نوع نگاه ما به طبيعت و محيــط زندگيمان در وضعيت 

كنونى و در سال هاى پيش رو اســت. بايد اين شرايط و 
وضعيت اقليمى و طبيعى را كه در فــالت ايران داريم، 
عاقالنه و به صورت علمى بشناســيم و با آن كنار بياييم. 
يا ايــن واقعيت هاى محيط خودمان كه زلزله و ســوانح 
طبيعى نيز ناشى از همين شرايط و بسيار وابسته به نوع 
زندگى ما با اين شرايط است، كنار مى آييم و يا متأسفانه 
سوانح طبيعى به صورت حادثه مخرب (اتفاقات منجر به 
خســارت هاى جانى و مالى) رخ خواهند داد و با افزايش 
جمعيت و افزايش تمركز جمعيت در شهرهايمان بيشتر 
در معرض رخداد اين مخاطرات و در نتيجه در وضعيت 

ريسك باالتر قرار خواهيم گرفت. 
وى در ادامه مى گويد: ساخت بنا بر روى پهنه گسل فعال 
در آيين نامه هاى مهم در كشــورهاى لــرزه خيز منع و 
ممنوع شده است و حداقل توصيه شده تا بناهاى معمولى 

و ســاختمان هاى يك يا دو طبقه امكان ساخت داشته 
باشد و از تجمع و انبوه ســازى بايد به هر طريق ممكن 
اجتناب شود. در بيشتر پهنه هاى گسل هاى فعال كه در 
پاى دامنه ها واقع هستند، عالوه بر خطر گسل و جنبش 
شــديد زمين در هنگام زلزله، خطر لغزش جدى است. 
بناهاى 8 تا 20 طبقه يا بلندترى كه اكنون در حال ساخت 
در پهنه گسل شمال تهران، شــمال تبريز و در مشهد، 
كرمان، زرند، تربت حيدريه، كاشــمر، سمنان، دامغان، 
بجنورد، بيرجند و...  هستند، بسيارى بر روى شيب هاى 
بيش از 30 درجه ساخته مى شوند. در اين شيب ها حتى 
در شرايط بدون زمين لرزه هم احتمال خطر زمين لغزش 
و مشــكالت ديگر در فصل زمستان در آن ها باالست. در 
يك زمين لرزه مهم، اين دامنه هاى تحت خطر، مى تواند 

مشكالت مضاعفى تجربه كنند.

يك عضو فرهنگستان علوم در گفت وگو با قدس خبر داد
وجود 120هزار هكتار بافت فرسوده و ناكارآمد در كشور

  جامعه/  مريم احمدى شــيروان   مشكالت و 
ضعف هاى صنعت خودرو از يك سو و آلودگى هواى 
كالن شهرها و بيمارى هاى ناشى از آن از طرف ديگر 
تهديدهاى بزرگى هســتند كه به مذاق هيچكس 
خوش نمى آيــد. خودروها در بحــث آلودگى هوا، 
حكم چوب دو سر طال را دارند. از يك طرف استفاده 
نادرست و از طرف ديگر كيفيت پايين خودروهايى 
كه تنها به پشــتوانه تقاضاهاى مردم وارد شاهرگ 

شهرى مى شوند، نفس كشيدن را دشوار كرده اند.
* زير ساخت هاى الزم را نداريم

دكتر على يوسفى، اســتاد دانشگاه و جامعه شناس 
شــهرى به خبرنگار ما مى گويد: ضعف در سيستم 
حمل و نقل عمومى و راحتى استفاده از وسايل نقليه 
شخصى سبب شده اســت كه افراد جامعه، ترجيح 

بدهند از وسيله نقليه شخصى استفاده كنند.
وى مى افزايد: اگر حمل و نقل عمومى در حد كفايت و 
در دسترس عموم باشد و تردد با وسايل نقليه عمومى 
وقت كمتر و آســايش بيشــترى براى افراد جامعه 
ايجاد كند، به طور طبيعى ميل به استفاده از وسايل 
حمل و نقل عمومى افزايش پيدا مى كند. يوســفى 
به آخرين تحقيقات انجام شــده در اين زمينه اشاره 
كرده و مى گويد: بر اســاس نتايج آخرين تحقيقات 
عامل اصلى 70 درصد آلودگى هوا، خودرو سوارانى 
هستند كه بسيارى از آن ها تك سرنشين مى باشند. 
البته خودروهاى عمومى فرسوده نيز سهم زيادى در 
اين آلودگى ها دارند. اين جامعه شناس شهرى توضيح 
مى دهد: اگر بخواهيم تمايل مردم براى اســتفاده از 
وسايل نقليه عمومى افزايش پيدا كند، عالوه بر آماده 
سازى زيرساخت و آسان شدن دسترسى، بايد هزينه 
استفاده از وسايل شخصى هم افزايش پيدا كند. بحث 
كنترل بهداشتى و كنترل هاى زيست محيطى در كنار 
خصوصيات سازه اى و طراحى خودروهاى شخصى و يا 
خارج كردن خودروهاى فرسوده از مدار، عمدتاً دست 
دولت بوده و دولت وظيفه كنترل آن ها را دارد، اما گويا 

دولت توان اين كار را ندارد.
دكتر يوسفى در ادامه به فرهنگ اســتفاده از خودرو 
اشاره كرده و بيان مى كند: فرهنگ رانندگى و خودرو 
سوارى از نظر اجتماعى در كشور ما دچار ايراد و انتقاد 
است و بخشى از مشكل استفاده بى رويه از خودرو به 
فرهنگ جامعه مرتبط است كه به همين منظور بايد 
آموزش هاى عمومى افزايش پيدا كرده، نهادها، رسانه ها 
و مجموعه هاى اثرگذار فرهنگى تقويت شده و نظارت و 
كنترل شديدترى اعمال شود تا افراد از وسيله شخصى 

درست و در چارچوب هاى خاصى استفاده كنند.
* خودروسازان تمايلى به توليد خودروهاى 

كم مصرف ندارند 
دكتر كمال الدين ناصرى، رئيس دانشــكده منابع 
طبيعى و محيط زيست نيز با تأكيد بر اينكه مهم ترين 
منابع آالينده كالن شــهرها، خودروها هستند به 

خبرنگار مــا مى گويد: علت 
بروز اين مشــكل ادامه دار، 
متناقض بودن سياست هاى 
ماســت. چرا كه از يك سو 
مايليم جزء توليدكنندگان 
برتر دنيا باشــيم و از ديگر 
ســو مى خواهيــم آلودگى 
هوا نداشته باشــيم. اين ها 
صــداى واحــدى نيســت 
كه از بخش هــاى صنعت و 
محيط زيســت كشــور به 
گــوش مى رســد. از طرفى 
خودروهايى توليد مى كنيم 
از نظــر مصــرف ســوخت 
و ميــزان آاليندگــى بــا 

استانداردهاى جهانى فاصله دارد.
استاديار گروه آموزشى مرتع و آبخيزدارى دانشكده 
منابــع طبيعى و محيــط زيســت در ادامه عنوان 
مى كند: بنا به داليلى كه بر همه پوشــيده اســت، 
خودروســازان ما تمايل به توليــد خودروهاى كم 
مصرف و كوچك ندارند. او مى گويد: همه مى دانيم 
يكى از معضــالت ترافيك و آلودگــى هواى كالن 
شهرها، ماشــين هاى تك سرنشين هســتند، اما 
خودروسازان ما به سمت توليد خودروهاى كوچك 
يك نفره يا دونفره نرفته اند و همچنان ماشين هاى 
بــزرگ خانوادگى، با مصرف ســوخت و آاليندگى 

زيــاد توليــد مى كننــد. 
ماشــين هايى مشابه آنچه 
در كشورهاى اروپايى توليد 

و استقبال شد.
دكتر ناصرى با اعالم اينكه 
سيســتم هاى حمل و نقل 
عمومى مــا كارآيى الزم را 
ندارند، توضيــح مى دهد: 
حاال كه به دليل مســائل 
فرهنگى و آمــاده نبودن 
بســتر اســتفاده راحت از 
وسايل نقليه عمومى، مردم 
تمايل به استفاده از ماشين 
دارنــد، بايــد خودروهاى 
كوچك كه حداقل ميزان 

مصرف و حداقل ميزان آلودگى را دارد، توليد شود.
اين كارشناس محيط زيست در پايان يادآور مى شود: 
تا زمانى كه استفاده از خودروهاى شخصى و سوخت 
آن ها در كشور ارزان باشــد، مردم تمايلى به كمتر 
اســتفاده كردن نخواهند داشــت و هر روز از روز 
قبل آلودگى و بيمارى هاى ناشــى از آن مانند انواع 

سرطان ها را بيشتر در جامعه خواهيم ديد.
* امروز خريد خودرو، فردا ابتال به سرطان

دكتر مطلق رئيس اداره ســرطان وزارت بهداشت 
نيز با تأييد افزايش سرطان ها به خاطر آلودگى هاى 
ناشــى از افزايش خودروها مى گويــد: آلودگى هوا 

يكى از عوامل سرطان است و امروزه ماشين ها را از 
بزرگ ترين آالينده هاى شهرى مى دانيم. 

دكتر مطلق ميزان اين آاليندگى را با كيفيت ماشين ها 
مرتبط دانسته و تأكيد مى كند به طور قطع باال بودن 
استاندارد ماشين ها، از اين آاليندگى مى كاهد. رئيس 
اداره سرطان وزارت بهداشــت خاطرنشان مى كند، 
اطالعات دقيقى از درصد ســرطان هاى كشور كه به 
خاطر آلودگــى هوا بوجود آمده باشــد، نداريم، اما با 
اطمينان اعالم مى كنيم كه نقش عوامل محيطى از 
جمله آلودگى هوا، مانند شيوه زندگى ناسالم سبب 

بروز سرطان در ميان افراد جامعه مى شود.
* از استانداردهاى روز دنيا فاصله داريم

فريد زاوه كارشناس خودرو نيز با بيان اينكه اكنون 
دوازدهمين توليد كننده ماشــين در دنيا هستيم، 
بيان مى كند: تــا زمانى كه در كشــور تقاضا وجود 
داشته باشد نمى توان توليد و عرضه ماشين را محدود 
كرد. چرا كــه محدود كردن آن بــه بهانه ترافيك، 
آلودگى،اشباع شــدن ظرفيت خيابان ها و... سبب 

اثرات سوء اقتصادى، گرانى و بازار سياه مى شود. 
اين مدرس دانشــگاه در ادامه مى افزايد: ماشين هاى 
توليد داخل كشور در حوزه آاليندگى با استانداردهاى 
ملى تطابق دارند و اكنون مطابق با اســتانداردهاى 
يورو 4 ســنجيده مى شــوند. البته قبول داريم كه از 
اســتانداردهاى روز دنيا عقب تر هســتيم، چرا كه 
استانداردهاى مورد تأييد ساير كشورها يورو 6 است. 

متأسفانه ما سوخت استاندارد در كشور نداريم.

آنچه مى خوانيد
بخش عمده اى از مشــكل آلودگى هواى 
شــهرها را بايد در تعداد خودروها و غير 
اســتاندارد بــودن و فرســودگى آن ها 
دانست. از ســويى ديگر ضعف جدى در 
سيســتم حمل و نقل عمومى،  مردم را به 
استفاده از وسايل نقليه شخصى ترغيب 
مى كند. بر اساس نتايج آخرين تحقيقات 
عامل اصلى 70درصد آلودگى هوا، خودرو 
سواران هستند كه بسيارى از آن ها تك 
سرنشين مى باشــند.اين گزارش سعى 
دارد با نگاهى نقادانــه به نقش نهادهاى 

مسئول در اين خصوص نيز اشاره كند.

بى تدبيرى مسئوالن سالمت مردم را تهديد مى كند

دولت توان كنترل هاى زيست محيطى را ندارد
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فرهنگ

کوتاه و خواندنی

ایسنا: ســیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشــاد و رئیس سی امین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در مراسم پایانی این نمایشگاه از افزایش تعداد 
بازدیدکننــدگان از این رویداد فرهنگی خبر داد و گفت: با وجود شــرایط داغ 
سیاسی و اجتماعی کشور صدهزار نفر به تعداد بازدیدکنندگان نمایشگاه امسال 
اضافه شــد. وی اعالم کرد: از فردا می خواهیم کلید نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران را به دســت تشکل های حوزه نشر بسپاریم و از آنها می خواهیم با نگاهی 

به قوت و ضعف نمایشگاه سی اُم مراحل اجرای نمایشگاه آینده را شروع کنند.

افزایش بازدیدکنندگان از نمایشگاه

ایسنا: مجتبــی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به تعداد باالی 
دانشجویان کشور اظهار کرد: جمعیت دانشجویی در سال های اخیر سیر کاهشی 
داشته اســت، به طوری که از ســال 1392 تاکنون، تقریباً 500 هزار نفر کاهش 
جمعیت دانشجویی داشــته ایم. با کنترل ظرفیت های دانشجویی که متناسب با 

نیاز بازار کار تعریف می شود، افزایش پذیرش دانشجو رشد کمی  نخواهد داشت. 
وی ادامه داد: ارتباطاتی که با وزارتخانه هایی مثل وزارت کشــاورزی و کار داریم، 

زمینه ای را فراهم کرده که متناسب با نیاز آن ها، رشته را تعیین کنیم.

کنترل ظرفیت های پذیرش دانشجو متناسب با بازار کار

مهر: ســخنگوی نمایشــگاه کتاب تهران اعالم کرد: تا پایان روز نهم، بیش از 
5۷ میلیارد تومان خرید کتاب تنها از طریق دســتگاه های کارتخوان موجود در 
غرفه های ناشران ثبت شده است. همایون امیرزاده گفت: خرید صورت گرفته طی 
ایــن میزان تراکنش 5۷۴ میلیارد و 5۴3 میلیون و ۴۷0 هزار و ۷۷0 ریال بوده 
است. امیرزاده درباره احتمال تمدید مهلت استفاده از بن کارت های الکترونیک 
گفت: پس از پایان نمایشگاه کتاب، بن کارت ها مسدود می شود و سپس توسط 

کارگروهی نسبت به تمدید یا عدم تمدید بن کارت ها تصمیم گیری خواهد شد.

خرید ۵۷ میلیارد تومان کتاب در نمایشگاه

یک کارشناس در گفت وگو با قدس:

تحریم های حوزه IT پس از برجام بیشتر شد

 فرهنگ/ زهره کهندل   یک کارشناس فضای مجازی و فعال فرهنگی با تأکید بر اهمیت ایجاد بستر 
اشتغال زایی در حوزه IT گفت: برنامه نویسان بااستعدادی داریم، اما نمی توانند به طور مستقیم کار بین المللی 
انجام دهند، دلیلش هم تحریم هاست و متأسفانه پس از برجام این تحریم ها در حوزه آی تی بیشتر شده است.

مسعود جاللی در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: اکنون کشور هند به عنوان مرجع تولید نرم افزار در دنیا شناخته می شود. 
آن ها طرح هایی برای این موضوع دارند، چون مبادالت بین المللی داشته و برنامه نویسان شان می توانند در عرصه بین المللی 

کار کنند، اما برنامه نویسان ایرانی از این فرصت محرومند.
او با بیان این که براســاس دستور مقام معظم رهبری، مدیریت فضای مجازی برعهده شورای عالی فضای مجازی است، 
توضیح داد: این شورا که رئیس جمهور، رئیس آن است، باید مدیریت کالن فضای مجازی کشور را انجام دهد، بر این اساس 

برای هرکدام از قوا، وظیفه ای تعیین شده که باید آن را به درستی انجام دهند.
این طراح نرم افزارهای داخلی ادامه داد: فضای مجازی مثل فضای واقعی است و زیرساخت هایی دارد. اگر برنامه ای تصویب 
شود، باید از دستگاه های اجرایی کشور مطالبه شود که آن را اجرا کنند، درحالی که بیشترین خروجی شورای عالی فضای 
مجازی در این چندســال، درباره نحوه پیامک زدن و قوانین آن بوده اســت. البته برای شبکه ملی اطالعات هم مصوباتی 

داشته اند، اما به طور کامل اجرایی نشده و فقط بر روی برگ کاغذ بوده است.
جاللی خاطرنشــان کرد: تعداد جلسات شورای عالی فضای مجازی که ریاست آن را رئیس قوه مجریه برعهده دارد، در 
چندســال گذشته کمتر از تعداد انگشتان دست بوده است و درحالی که رهبری، ریاست آن را برعهده عالی ترین رئیس 

دستگاه اجرایی کشور گذاشته اند، اما تاکنون شاهد خروجی جدی از این شورا نبوده ایم.

خبر روز

قاب عکس

نمایشگاه کتاب تهران در ایستگاه پایانی
عکس: مقداد مددی

 فرهنگ/ ساحل عباســی  مرضیه ناصری 
مادر شهید ســید اسداهلل سجادی، همسر شهید 
ســید عبدالحمید سجادی اســت؛ مادری که از 
یازده سالگی به همراه همسر جوانش از افغانستان 
به عراق کــوچ می کند و همســرش در درس و 
بحث امــام خمینی)ره( در نجف اشــرف حاضر 
می شود. از آن زمان مهر امام)ره( بر دل این خانواده 
می نشــیند. شهید سجادی که در نجف اشرف به 
دنیا  آمد، دومین فرزند این خانواده اســت. مادر 
شهید می گوید: آن روزها امام خمینی)ره( در نجف 
صبح ها و بعدازظهرها درس جهاد با نفس داشتند. 
خانم ناصری می گوید: قبل از تولد اســداهلل، ما را 
به دلیل عشــق به امام خمینی)ره( از نجف اخراج 
کردند. آن زمان دوران حکومت حسن البکر بود. او 
به شدت ضد ایرانی بود. آن زمان همه ایرانی ها را از 
نجف اخراج کردند و به افغانســتانی ها هم دو ماه 
فرصت دادند تا وسایلشان را جمع کنند و بروند. 
مجبور شــدیم به افغانستان بازگردیم. یک سال و 
نیم را در افغانستان گذراندیم و سپس مجدداً به 

ایران بازگشتیم.
                          

 شهیدی که آشپز هیئت های محرم بود
شهید ســید اسداهلل عاشــق حضور در جلسات 
مذهبی بود، به خصوص ایام محرم را بسیار دوست 
می داشت. همیشه می گفت توان مالی برای کمک 
کردن ندارم، اما تا جایی که پاهایم یاری کند، برسر 
دیگ های غذای نذری همه تکایا حاضر می شوم 
تا از این طریق در آشــپزی کــردن خدمتی در 
ایام محرم کرده باشــم. اسداهلل آشپز ماهری بود. 
از این رو در تمامی  محرم ها به هیئت های مذهبی 

خدمت می کرد.  
شهید ســید عبدالحمید پدر شهید مدافع حرم، 
سید اســداهلل سجادی قبل از انقالب بسیار فعال 
بود. تکثیر اعالمیه های امام خمینی)ره( و تشکیل 
جلساتی با مجاهدین افغانستانی و مبارزان ایرانی 
علیه شــاه از برنامه هایی بود که همواره در منزل 
ما صــورت می گرفت. من هم به عنوان همســر 
خانواده، همواره درکنار آن ها بودم و با تدابیری که 
می اندیشیدم، بعضاً در زمانی که ساواک یا نیروهای 

امنیتــی برای پیدا کردن بیانیه های امام به منزل 
ما یورش می آوردند، به همسرم کمک می کردم تا 
کسی به نفوذ جریان انقالبی در بیت ما مشکوک 
نشود. به یاد می آورم کمی  قبل از بهمن ماه سال 
5۷ روزی برای زیارت امام رضا)ع( وارد حرم شدم. 
باورم نمی شد در و دیوار حرم پر از عکس های امام 

خمینی)ره( باشد. شاید باورتان نشود، از همانجا تا 
منزل دویدم و گریه کردم. آنجا از خدا خواستم به 
من و همه خانواده ام افتخار دهد و اجازه دهد که تا 

آخرین نفس در خط انقالب و اسالم بمانیم.

 اول با طالبان، سپس با داعش جنگید
شهید سید اسدهلل ســجادی در شانزده سالگی 
برای مبارزه با طالبان وارد خاک افغانستان شد. 
چهارسال در آنجا ماند تا از مردم مظلوم منطقه 
»کاکری« دفاع کند. اسداهلل سهم قابل توجهی 
در جنگ کابل علیه طالبان داشت، به نحوی که 
صداوسیمای افغانستان تصاویر او را پخش کرده 
که به طالبان گفته: چهره مرا خوب بشناسید، 
من فرزند شــهید عبدالحمید سجادی هستم. 
پدر من پدران شما را به درک واصل کرده و من 
هم از کشته های شــما پشته می سازم. اسداهلل 
بعد از چهارســال حضور در افغانستان، مجدداً 
به ایران بازگشــت. آن زمان نوه ام یعنی فرزند 
اسدهلل برای دفاع از حرم به سوریه رفته بود. با 

رفتن سید اسداهلل به سوریه، فرزندش به ایران 
بازگشــت تا جایی برای حماسه آفرینی پدر باز 
کند. به یاد دارم شهید سید اسدهلل از من اجازه 
تشــرف برای دفاع از حرم حضرت زینب)س( 
را خواســت و گفت  چون ما اتباع افغانســتان 
را به ســوریه راه نمی دهند، چه توفیقی بهتر از 
اینکه برای دفاع از حرم وارد ســوریه شوم. من 
نیز باور داشــتم و به او اجــازه دادم تا به إذن 
خدا و رهبرمان برای نابودی دشمنان و به درک 
واصل کردن تروریست ها عازم حلب شود. مادر 
شهید اضافه می کند: تقریباً دو ماه در سوریه در 

شهر حلب بود. 
به روایتی شب یازدهم یا شب سیزدهم محرم 
به شهادت رسید، چراکه به گفته بچه ها، پیش 
از آن برای نذری های محرم، همه هم ســنگرها 
پول روی هم می گذارند و گوسفندی می خرند 
و اســداهلل غذای نذری در دل همان ســنگرها 
درست می کند. آن هایی که می گویند در شب 
ســیزدهم محرم به شهادت رســیده ، این گونه 
گفتند که ســید اســداهلل و گروهش سه شب 
در محاصره تروریســت ها بودنــد و روایت اول 
می گوید که سید اســداهلل یاعلی گویان از یک 
سنگر به ســنگر دیگر می رفته و آتش خود را 
برای منحرف کردن ذهن تروریســت ها از چند 
سنگر برســر آن ها می ریخته، تا سایر نیروهای 
رزمنده فرصت برگشــتن به عقب را داشــته 

باشند. 
گویا خمپاره ای به کمر ســید اســداهلل اصابت 
می کند و در همان لحظه به شــهادت می رسد.  
به یاد دارم زمانی که می خواستند خبر شهادت 
فرزندم را به ما بدهند، تماس گرفتند و گفتند 
برای احوال پرسی می خواهیم به منزلتان بیاییم. 
آن لحظه »انا هلل« گفتم و به بچه ها گفتم خبر 
شهادت پدرتان را می آورند. آن ها گریه کردند، 
اما به فرزندان پسرم گفتم گریه نکنید، خداوند 
بــه هر خانواده ای افتخار نمی دهد که دو تن از 
آن ها را به فیض شهادت برســاند. پدرتان راه 
پدرش را ادامه داد و اینک در بهشــت میهمان 

بهترین بندگان خداست.

 برای دیدار با رهبر به حضرت عباس)ع( 
متوسل شدم

از آن روز تــا زمانی که به دیدار مقام معظم رهبری 
رفتم، فقط خداخدا می کــردم که خداوند به من 
افتخار دیــدار با رهبر فرزانه انقــالب را بدهد. به 
یاد دارم روزی که با مقام معظم رهبری در مشهد 
دیدار داشــتیم، من تهران بودم و برای عروســی 
نوه ام وارد ســاوه شده بودیم. فردای عروسی بود و 
ســرتاپا لباس هایم گلی بود. نزدیک های ظهر بود 
که تلفنم زنگ خورد، گفتند امروز ســاعت چهار 
در حرم مطهر امام رضا)ع( با مقام معظم رهبری 
دیدار دارید. باورم نمی شد، من تهران بودم، رهبرم 
در مشهد. همان جا ساکم را برداشتم، پسرم را که 

از خستگی عروسی و کار خوابیده بود بیدار کردم و 
در چشم به هم زدنی سوار ماشین شدیم و به سمت 
فرودگاه رفتیم. آنجا به حضرت ابالفضل)ع( متوسل 
شدم و نذری به نام ایشان کردم که بلیت هواپیما 
پیدا کنم. لحظه ای که در فــرودگاه بی قرار بودم، 
پســرم را دیدم که بر دو بلیت بوسه می زند، گویا 
دونفر قبل از پرواز سفرشان را کنسل کرده بودند. 

آنجا خدا را شــکر کردم، چراکه دیــدار با رهبرم 
برایم میســر شــده بود. با دیدن رهبرم توانستم 
یک ربع با ایشان درددل کنم و از مشکالت شیعیان 
افغانستانی برایشان بگویم که ایشان هم گفتند من 
شما افغانســتانی های والیتمدار را دوست دارم و 

صبورانه پای درددل ما نشستند.

پای صحبت های مادر سید اسداهلل سجادی، شهید مدافع حرم

اول با طالبان بعد با داعش جنگید

آنچه می خوانید

اســداهلل ســهم قابل توجهی در 
جنگ کابل علیه طالبان داشــت. 
تصویری از او در تلویزیون پخش 
شــد که گفته: من فرزند شهید 
عبدالحمید سجادی هستم، پدر 
من پدران شما را به درک واصل 
کرده و من هم از کشته های شما 

پشته جور می سازم

در این نزدیکی

می گذارم پیتزا را نیز الی تخم مرغ 
فرهنگ: کتاب »بوقلمان« مجموعه ای از شعرهای  طنز سعید طالیی، 
شاعر جوان طنزپرداز کشــور، است که نشر »قاف« آن را در نمایشگاه 
کتاب تهران رونمایی کرده اســت. شعرهای طالیی با نگاهی طنز و با 
اســتفاده از قدرت شاعر در استخدام کلمات، به مسائل اجتماعی توجه 
دارد. در یکی از ســروده های این مجموعه با عنوان »در تخم مرغ«، در 
عین لزوم گنجانده شدن این گوهر ارزنده و انعطاف پذیر در ِهرم غذایی 
دانشجویان به مسائلی چون تقبیح خروج نخبگان از کشور و بیان اروتیک 
در وصف موضوع، انتقاد سازنده از شکاف عمیق بین طبقات اقتصادی 
جامعه و نیز حل یکی از بنیادی ترین مشــکالت فلسفی تاریخ مبنی بر 

تقدم و تأخر پیدایش مرغ و تخم مرغ را می خوانیم: 
چیست دانشجو، به جز راز بقای تخم مرغ
در دلش هرگز نگیرد عشق جای تخم مرغ

این غذا هر وعده با یک چهره ظاهر می شود
از خورشِت زرده تا الزانیای تخم مرغ

گاه املت می شود، گه نیمرو، گه آب پز
جاِم صدرنگ است این، جانم فدای تخم مرغ

قلب دانشجو شبیه آینه ست و توی آن
هیچ چیزی نیست غیر از اشتهای تخم مرغ

ما تمام قشر دانشجو شهادت می دهیم
ما نمی خواهیم چیزی در ازای تخم مرغ
صادرات تخم مرغ اصالً فرار مغزهاست

چاره ای باید بر این »نشت  نشا«ی تخم مرغ
در میان شانه ای دیدم چهل یاقوت را

مرحبا بر گوهر بی ادعای تخم مرغ
قدر او را کس نمی داند ولی با این وجود

از نجابت درنمی آید صدای تخم مرغ
نفس اّماره تشنج می کند وقتی که خوب
می شوم مبهوِت خیز و انحنای تخم مرغ

هیچ فرقی نیست بین زیر و روی خط فقر
فقر را درمی نوردد کیمیای تخم مرغ

گرچه می گردد گران اما خدا را شکر کن
بیش از این ها چون  که می ارزد طالی تخم مرغ

غالباً حس می کنم از نان شب واجب تر است
می گذارم پیتزا را نیز الی تخم مرغ

نور چشم ماست این سرمایه بی انتها
می کشم بر چشم هایم توتیای تخم مرغ

همچو خورشیدی میان ابر پنهان گشته است
زرده در الی سفیده در ورای تخم مرغ

گرچه می گویند از جای کثیفی آمده ست
کم نخواهد شد پشیزی از بهای تخم مرغ

اینکه او اهل کجا باشد چه فرقی می کند؟
ما همه هستیم وقتی آشنای تخم مرغ

اول او بوده ست یا مرغ؟ این سؤالی ساده است
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با هدف ترویج فرهنگ صرفه جویی و ساده زیستی

تولید مستندمسابقه »یک روز زندگی« در شبکه افق

روابط عمومی شبکه افق: تهیه کننده مستند مسابقه »یک روز زندگی« از آغاز تولید این برنامه در شبکه 
افق خبر داد و گفت: هدف از ســاخت این مجموعه، ترویج سبک زندگی اسالمی و فرهنگ صرفه جویی و 
ساده زیستی است. سیدمحسن حسینی گفت: آن گونه که مقام معظم رهبری می فرمایند »ما اگر پیشرفت 
همه جانبه را به معنای تمدن سازی نوین اسالمی بگیریم، این تمدن نوین دو بخش دارد؛ یک بخش، بخش ابزاری است، 
یک بخش دیگر، بخش متنی و اصلی و اساسی است و به هردو بخش باید رسید، اما بخش حقیقی، آن چیزهایی است که 
متن زندگی ما را تشکیل می دهد، که همان سبک زندگی است«، بر همین اساس طرح مستند مسابقه »یک روز زندگی« 
با هدف ترویج سبک زندگی مبتنی بر ساده زیستی، خالقیت و عامل بودن ارائه شد. وی افزود: تبلیغ و ترویج مهمان نوازی، 
ساده زیستی و پرهیز از تجمل گرایی، خالقیت در آراستگی محیط و ساده زیستی، عامل بودن درمقابل مصرف گرایی، تعامل 
با اعضای خانواده و تعامل با دیگران، صرفه جویی و مدیریت و بهره وری در منزل، از جمله اهداف اصلی این مجموعه هستند.

این تهیه کننده تلویزیونی با اشاره به ساختار اجرایی »یک روز زندگی« خاطرنشان کرد: مادربزرگ)یک هنرپیشه - مجری( 
خانه بزرگی دارد که اکنون به دو خانه مستقل تفکیک شده و این دو خانه در حیاط و یک ایوان بزرگ مشترک هستند که 

در هر برنامه قرار است مادربزرگ میزبان یک »مهمان خاص فرهنگی« باشد. 
حسینی با بیان اینکه خانواده هایی با دو فرزند و باالتر به عنوان شرکت کننده مسابقه در استودیو حضور می یابند، گفت: 
اعضای این دو خانواده سعی می کنند از مهارت های مختلفی که دارند، نهایت استفاده را داشته باشند. به عنوان مثال کارهای 
فنی توســط پدر خانواده و آشپزی و خانه داری توسط مادر صورت می گیرند و فرزندان هم به فراخور توانمندی هایی که 

دارند، سعی می کنند هنر خود را به کار گیرند و بخشی از منزل را تزیین کنند.

خبر چهره - خبر

مهر: مصطفی کیایی با اشــاره به اینکه سریال »لیالی من« را برای شبکه خانگی، 
نیمه دوم سال جلوی دوربین می برد، از ساخت فیلم سینمایی »پالسکو« خبر داد که 
در آن به آتش گرفتن ساختمان پالسکو پرداخته می شود. وی ادامه داد: »لیالی من« 
یک سریال ملودرام و بسیار پرتعلیق و پرکشش است که می تواند در جذب مخاطب 
در شــبکه نمایش خانگی موفق باشد. کیایی با اشاره به اینکه یک فیلم سینمایی 
جلوی دوربین می برد، گفت: نام این فیلم سینمایی »پالسکو« است که واقعه پالسکو 

در دل داستان آن قرار دارد و فیلم نامه این اثر تا یک ماه دیگر آماده می شود.

»پالسکو« به زودی ساخته می شود

فارس: بازیگر سریال »آشوب« گفت: قصه این سریال، حال وهوای زمان بعد از 
انقالب و آغاز جنگ تحمیلی را به تصویر می کشد و عالوه بر این ها در »آشوب« 
یک مثلث عشــقی هم داریم که من یکی از ضلع های آن مثلث هستم. عباس 
غزالی ادامه داد: این سریال در اصل حال وهوای آن زمان خرمشهر را بازگو می کند 
و مــن نیز نقش رضا را بازی می کنم. ویژگی های اخالقی و شــخصیتی رضا با 
سایر کاراکترهایی که تابه حال بازی کرده ام، متفاوت است. در این سریال اغلب 

شخصیت ها گویش و لهجه جنوبی دارند.

»آشوب« آغاز جنگ تحمیلی را به تصویر می کشد

ایسنا: رضا کیانیان گفت: موفقیت های سینما مانند ۳۶۷ جایزه جهانی سینما 
در سال گذشته، مؤلفه ای برای جذب گردشگران خارجی به منظور سفر به ایران 
بوده است. وی بیان کرد: صنعت سینما تأثیر مستقیم بر صنعت گردشگری دارد. 
با کسب هر جایزه توسط ایران در جشنواره های بین المللی، بالفاصله هزاران کلمه 
مثبت درباره کشورمان نوشته و گفته می شود و در همه رسانه ها اعم از مکتوب و 
مجازی، اتفاقات خوب سینمای ایران انتشار می یابد. در نتیجه ایران به عنوان یک 

کشور خوب به جهانیان معرفی می شود.

سینما و جذب گردشگر خارجی

گزارش اکران

مناظره ها هم حریف سینما نشد
»نهنگ عنبر2« همان اول رکورد زد

هنر: درحالی کــه روز جمعه به دلیل برگزاری مناظره ســوم انتخابات 
ریاست جمهوری، همه انتظار روز کم فروغی را برای سینماهای کشور 
داشتند، بازهم یک فیلم طنز و بازهم رضا عطاران به داد سینمای ایران 
رسیدند و فروش »نهنگ عنبر2« در تهران در همان روز اول به مرز 440 

میلیون تومان نزدیک شد.

ظرفیت تمام سالن هایی که این فیلم را پخش می کردند، حتی در زمان 
مناظره، کامل بود و گفته می شــود فروش این فیلم در مشهد حتی از 
فروش تهران بیش تر بــوده و اکنون با یک روز فروش، تنها با 2میلیون 
تومان دیگر به باشگاه میلیاردی ها می پیوندد و به این ترتیب فیلم تازه 
ســامان مقدم درحالی رکورد فروش در روز اول را جابه جا کرده است، 
که به نظر می رســد در مدت زمانی بســیار اندک می تواند جایگاه فیلم 
»گشت2« را به عنوان پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما از آن خود کند. 

فروش خیره کننده این فیلم درحالی بود که دیگر فیلم های روی پرده، 
همزمان با برگزاری مناظره های انتخاباتی با افت شــدید فروش روبه رو 
شدند.  شامگاه روز جمعه عوامل سازنده فیلم »نهنگ عنبر2: سلکشن 
رؤیا« به پردیس تازه تأسیس شهرک اکباتان رفتند تا مردم را به دیدن 

این فیلم و البته شرکت در انتخابات ترغیب کنند.
براســاس گزارشی که روابط عمومی فیلم ارســال کرده، سامان مقدم 
کارگــردان گفت: معموالً قســمت دوم فیلم ها به خوبی قســمت اول 
نمی شود، اما من به شــما می گویم که قسمت دوم این فیلم به خوبی 

قسمت اول است و فیلمی بسیار دلنشین است.
مهناز افشــار بازیگر فیلم »نهنگ عنبر 2« نیز که با همراهی همسرش 
رامین در مراســم بود، گفت: امیدوارم این فیلم را دوست داشته باشید 
و چراغ ســینمای ایران همیشه روشن باشد و همه مسئولین از سینما 

حمایت کنند، زیرا سینما دلخوشی مردم است.
در ادامه این مراسم، رضا عطاران نیز گفت: خوشحالم از اینکه می بینم، 
ایــن تعداد مردم برای دیدن فیلم »نهنگ عنبر 2« آمده اند. امیدوارم با 

همین ازدحام در سرنوشت کشور شرکت کنید.
ویشــکا آســایش از دیگر بازیگران فیلم نیز در سخنانی گفت: از همه 
شما مردم عزیز تشکر می کنم که برای دیدن فیلم آمدید. ما بدون شما 
هیچ چیزی نیستیم. امیدوارم فیلم را دوست داشته باشید و از دیدن آن 

لذت ببرید. حرف های خوب را رضا عطاران زد.
حســام نواب صفوی نیز گفت: در این فیلــم درواقع دوران نوجوانی ام را 
بازی کردم.  همایون ارشادی از هنرمندانی که برای دیدن فیلم دعوت 
شــده بود نیز گفت: خوشحالم از اینکه در این مراسم حضور دارم، فیلم 
را دیدم و معتقدم قســمت دوم آن هم به خوبی قســمت اول است. در 
مورد انتخابات باید بگویم که رأی دادن حقی اســت که به همه ما داده 
شــده است، نمی گویم به چه شــخصی رأی بدهید، اما می گویم حتماً 

رأی بدهید.
کامران تفتی از جمله هنرمندانی که به این مراسم دعوت شده بود هم 
مطرح کرد: من در این فیلم حضور ندارم، اما همه دوستانم در آن بازی 
کرده اند. این فیلم را یکی از کارگردان های بزرگ و سرشناس کشورمان 

ساخته است که با سلیقه اش می گوید، می توان سینما را حفظ کرد.

 فروش های دیگر
اما بد نیســت به فروش دیگر فیلم هایی که این روزها روی پرده اســت 
هم توجه کنیم. »گشــت2« همچنان می فروشد و با حدود 18 میلیارد 
و 100 میلیون تومان، صدرنشــین جدول فروش سینمای ایران است 
و پس از آن فیلم »خــوب، بد، جلف« قرار دارد که 15 میلیارد و 800 
میلیون تومان فروخته است. »سالم بمبئی« هم با وجود اینکه از دیروز 
و با برخی ممیزی ها، وارد شبکه سینمای خانگی شده، هنوز در سینماها 
اکران می شــود و با حدود 1۳ میلیارد و ۷00 میلیون تومان، همچنان 

پرفروش است.
»ماجرای نیمروز« هم با حدود 4 میلیارد و 100 میلیون تومان همچنان 

در جدول پرفروش ها حضور دارد.

 هنر/ تکتم بهاردوســت  فیلم داستانی 
»ترمینال غرب« به نویسندگی محمد نیک دل، 
تهیه کنندگی حامد بامروت نــژاد و کارگردانی 
قربانعلی طاهرفر با موضوع اتفاقات هســته ای 
ســال های اخیر و حواشــی اجتماعی آن است 
که داستان امید، دانشجوی جوانی که ازطرفی 
درگیر بورســیه خواهرش است و ازسوی دیگر، 
روی پروژه ای با موضوع تحقیقات هسته ای کار 
می کنــد را روایت می کند. به انگیــزه ورود این 
فیلم به شــبکه خانگی، با طاهرفر به گفت و گو 

نشسته ایم که می خوانید:

 فیلم شما مستقیم گویی گزنده ای دارد. 
این نگرانی از ابتدا وجود نداشــت که این 
قضیه باعث آزردگی برخی و حتی توقیف 

فیلم شود؟
  قبول دارم. اما چرا گزنده؟ فیلم آیینه تمام نمای 
واقعیات پیرامون سال 94 است. باید بگویم که 
با نظرتان موافق نیســتم، فیلم گزنده نیســت، 
این واقعیات هســتند که گزنده اند. تازه موضوع 
خشکسالی دریاچه ارومیه که در این فیلم مطرح 
شده، یکی از هزاران موضوعی است که به خاطر 
بی توجهی و بی مباالتی و عدم توجه به پتانسل 
عظیم فکــری جوانان و خالقیت و اســتعداد 
نهفته آنان، منجر به فرار مغزها شده است. این 

واقعیت ها هستند که گزنده اند.
این که زندگــی در اروپا و آمریــکا برای برخی 
مدینه فاضله شــده اســت، گزنده است. اینکه 
تالش چندین ســاله دانشــمندان یک کشور 
به بهای بحث به حراج گذاشــته شــود، گزنده 
است. اینکه دانشمندان هســته ای یک کشور 
که سرمایه های نظام محسوب می شوند، اخراج، 
تعلیق و تعدیل شوند، این هاست که گزنده است. 
اینکه دانشــمندان کشــور در امن ترین کشور 
خاورمیانه، پیش دیدگان همه ترور شوند، گزنده  
است. اینکه با غرور ملی راکتور تأسیس کنی و با 
تحقیر بین المللی، آن را با سیمان پر کنی، آن هم 

به بهای توبه گرگ، حقیقت گزنده ای است.
به نظرم این فیلم مستقیم گویی ندارد. هر فیلم 

دیگری که بخواهد مســتندوار به این واقعیات 
بپردازد، محکوم به همین شــیوه روایت است. 
در مورد بخش دوم سؤالتان درخصوص نگرانی 
مخاطب باید بگویم که بله، با شما موافقم، ولی 
ایرادی ندارد اگر گاه از مرز این نگرانی ها بگذریم 
و به جای پیچش کالم در چندین لفافه، مستقیم 
ســخن بگوییم و حق انتخاب را به تماشــاگر 

بدهیم.

اما درخصــوص توقیف فیلم، ایــن قضیه هم 
ماجرای خودش را دارد. ترس از توقیف فیلم یک 
تابو است؛ تابویی که فیلم سازان را به وادی هراس 
می کشاند و دستشــان را می لرزاند، ولی باید از 

طوفان عبور کرد.

با  این گونه آثار)سیاســی(    ســاخت 
مشکالت زیادی مواجه است. از مشکالت 

ساخت این فیلم بگویید.
  از ســؤال خود شــما وام می گیرم. درخصوص 
فیلم سیاسی، بحران مخاطب، شکست گیشه و 
پیامدهای پرفراز و نشیب تولید، همراه همیشگی 
این ژانر ســینمایی بوده و هســت.  در چنین 
فضایی وقتی یک فیلم ساز می تواند با یک قصه 
اجتماعی تلخ و سیاه، هم فاتح گیشه باشد و هم 
همراه جشنواره های داخلی و خارجی، چرا باید 

به سری که درد نمی کند، دستمال ببندد؟
با این اوصاف اگر فیلم ســازی دغدغه مســائل 

سیاســی را داشته باشد، یا ســاکت می ماند یا 
دغدغه هایش را در آرشیو ذهنی اش نگه می دارد 
تا در جدال های سیاســی و جناحی و به صورت 
شفاهی یا نقل در جامعه مجازی تسویه حساب 
کند، کــه صدالبته این تســویه حســاب ها و 

موضع گیری ها کامالً محافظه کارانه است.
 

  فیلم شما یک فیلم سیاسی است. چرا 
این گونه ساخته ها هنوز جایگاهشان را در 
میان دیگر ژانرها پیدا نکرده اند؟ اصالً چه 
خألیی درخصوص ساخت فیلمی  با موضوع 
اتفاقات هسته ای در سینمای ما وجود دارد؟ 
چرا با اینکه موضوع هسته ای، موضوع روز 
ازسمت  کشور ماســت، چندان توجهی 

فیلم سازان ما به این قضیه نمی شود؟
خــأ که چه عرض کنم! مگــر تولید فیلم های 
ســینمایی ما با موضوع هسته ای هنوز به شمار 
انگشتان یک دســت رسیده است؟ مگر ما برای 
کدام یک از بزنگاه های تاریخــی انقالبمان کار 
قابل تأملی با رویکرد جهانــی انجام داده ایم که 
حاال خأ فقط در این حوزه احســاس می شود. 
شــکاف عمیق جریان فکری سینمای ایران با 
دغدغه هــای نظام و آرمان  هــای انقالب حرف 
تازه ای نیست.  اما درخصوص موضوع هسته ای 
بایــد بگویم که اگر از چشــم انداز درام هم نگاه 
کنیم، پتانســیل های بســیاری برای خلق آثار 
نمایشی وجود دارد. کشوری با اهداف صلح آمیز 
هسته ای با تکیه بر دانشمندان جوانش به قدرتی 
بزرگ در این عرصه تبدیل می شود و ابرقدرت ها 
که آن را تهدیدی بــزرگ می پندارند، با ترویج 
سیاســت توهم توطئــه این کشــور را تحریم 
اقتصادی می کنند، دانشمندان را ترور می کنند 
و... ولی این قدرت نوظهور به پشــتوانه ایمان و 
اقتدار البته تا مقطعی متزلزل نمی شود و بازهم 
راهش را ادامه می دهد. همه نویسنده ها می دانند 
همین چند عنصر برای خلق چندین اثر ماندگار 
کافی اســت. اما حقیقت این است که ما کتاب 
400روز را می نویســیم، ولی  هالیــوود آرگو را 

می سازد.

   فیلم شما سیر داستانی منظمی  ندارد.
حتی در سی دقیقه اول، تقریباً هیچ صحنه 
جذابی ندارد و این می تواند مخاطب  را از 

دیدن داستان منصرف کند. 
  حجم اطالعات ارائه شده در سی دقیقه ابتدایی 
فیلم نامه بسیار زیاد است و شاید از ذهن متعهد 
و دلسوز نویسنده نشأت می گیرد و این حجم 
از اطالعات، این سی دقیقه را تحت الشعاع قرار 
می دهد، ولی چون حرف های تازه ای را بیان 
می کند، موجب خستگی مخاطب نمی شود. 
البتــه ناگفته نماند که مــن برخی ایرادات 
مضمونی و روایتی و نه فنی و ســاختاری را 

برای ریتم ابتدایی فیلم می پذیرم.

    شما در این کار به نمادها)مدیریت برنامه 
هسته ای که ما ابتدا مدیر آنجا را شخصی با 
ریش کامل و مرتب می بینیم و در صحنه ای 
دیگر که با روی کار آمدن تیم جدید و با 

و  رفاه طلب  اشــرافیت  تفکر جدید، 
غربگرا به مدیریت می رســد( توجه 

زیادی داشته اید. چرا؟
  بازهم می پذیرم، اما دوباره تکرار می کنم 
که این فیلم تــالش دارد به واقعیت ها 
نزدیک شــود، اما اینکه کدام تیم با 
کدام هیئت، چه اهداف و عملکردی 
داشتند، برگرفته از شخصیت های 

واقعی است.

گروه  بــرای  فیلم  این       
خاصی از مخاطبان ساخته 

شده است؟
  هرگز! اتفاقاً کامال برعکس 

است. 
تمــام تــالش فیلــم، 
عمومی  نسبت  آگاهی 
هسته ای  مســائل  به 
اســت و مخاطب عام، 

هدف گذاری اصلی فیلم 
است.

هــنر

آنچه می خوانید

کارگردان فیلم »ترمینال غرب« 
دربــاره اینکــه فیلمــش گزنده 
است، می گوید اینکه دانشمندان 
کشــور  امن تریــن  در  کشــور 
خاورمیانــه، پیش دیــدگان همه 
ترور شوند و راکتور را با سیمان 

پر کنی، حقیقت گزنده ای است
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خط هشدار

قتل اقتدار پليس در جنگ خيابانى 
هولناك بولوار توس

خط قرمز- احمد فياض: نزاع خيابانى و دسته جمعى هولناك جمعى از اراذل 
و اوباش در شب ميالد امام عصر(ع) باعث برهم خوردن نظم و امنيت و رعب و 

وحشت شهروندان يك محله در مشهد شد.
به گزارش خبرنگار ما؛ خيابان توس 87(تخم مرز) در شامگاه پنجشنبه طى نزاع 
دسته جمعى با چوب و چماق، قمه و چاقو و شيشه نوشابه مبدل به يك ميدان 
كارزار خوفناك از ســوى جمعى از اراذل و اوباش شد. نزاع و دعواى خيابانى كه 
با عربده كشى و رجزخوانى هاى ممتد عامالن و تخريب خودروهاى شهروندان 
عالوه بر به چالش كشيدن اقتدار مجريان نظم و امنيت؛ نارضايتى، ترس و هراس 
ســاكنان اين منطقه را به همراه داشت. بر اساس اظهارات شهروندان و برخى از 
كسبه محل كه البته به خاطر ترس از اراذل و اوباش مايل به افشاى هويت خود 
نيستند اين نزاع دسته جمعى به دليل اختالفات فاميلى ميان بيش از ده نفر از 

جوانان چاهشك جاده سنتو و بيش از 15 نفر از اهالى محله روى داد. 
حدود ســاعت 21 تعداد زيادى از جوانان چاهشك به هوادارى از عروس خانواده 
بــا چوب و چماق و قمه و چاقو عازم محله تخم مرز شــده، و از آن طرف تعداد 
بيشــترى از هواداران داماد در محله با اطــالع از اين موضوع با چوب و چماق و 
شمشير و چاقو و شيشه نوشابه در انتهاى توس 87 به كمين مى نشينند. پس از 
رجزخوانى و كرى هاى فاميل وابسته به عروس در خيابان هاى نه، يازده و سيزده 
توس 87 ناگهان از سوى كمين كنندگان مورد محاصره و حمله قرار گرفته و در 
مواجهه با تعداد زيادى از طرفداران داماد مجبور به عقب نشينى و فرار از صحنه 
جرم مى شــوند. شــدت و حدت اين درگيرى به گونه اى بود كه صداى شكسته 
شدن شيشه هاى نوشابه و پرتاب آن به سوى خودروهاى شهروندان باعث احساس 
ناامنى شديد اهالى مى شود و كسبه محله بالفاصله اقدام به كشيدن كركره هاى 
مغازه ها مى نمايند. همچنين رهگذران و عابران پياده كه در شب ميالد فرخنده 
امام عصر(عج) با جعبه هاى شيرينى عازم منازل خود بودند با ديدن اين نزاع دسته 
جمعى و قمه كشى و چاقوكشى مخالن امنيت، اقدام به فرار و دور شدن از صحنه 
مى نمايند. بر اساس اظهارات اهالى محله تمامى كف خيابان از شيشه هاى شكسته 
نوشابه پر مى شود. همچنين وانت يكى از اهالى كه براى خريد نان در نانوايى بوده، 
مورد تخريب قرار مى گيرد. اين در حالى است كه ساير خودروهاى پارك شده نيز 
مورد تجاوز و تخريب سطحى قرار مى گيرند. بر اساس اظهارات شاهدان عينى يكى 
از عوامل نزاع بشدت با ضربات شيشه نوشابه خون آلود مى شود. همچنين آثار زياد 

خون بر كف خيابان نيز از سوى اهالى تأييد مى شود.
گفتنى است حاشيه خيابان توس 87 اغلب بصورت تجارى- مسكونى است و 
اصناف زيادى در اين راسته مشغول به فعاليت هستند. تعدادى از اهالى و كسبه 
محل خواستار برخورد قاطع دادستان مشهد و پليس با برهم زنندگان نظم و 

امنيت و مجازات اراذل و اوباش و عامالن اين نزاع دسته جمعى شدند.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

خط قرمز: اميرعلى 7 ســاله پس از 11 
روز دورى از خانواده جمعه شــب با تالش 
مأمــوران پليس امنيت اســتان زاهدان و 
با نيابت قضايــى كارآگاهان پليس آگاهى 
مازنــدران در مخفيــگاه آدم ربايان زنده و 
ســالم شناســايى و به آغوش خانواده اش 
تحويل داده شــد. گــزارش اين  آدم ربايى 
صبح 12 ارديبهشــت ماه امسال از طريق 
تماس مردى بــا ســامانه 110 به اطالع 
مأموران پليس اداره آگاهى بهشهر رسيد. 
مرد جوان كه به شــدت وحشت زده بود 
به مأموران گفت: دقايقى پيش پســرم را 
در راه مدرســه دزديده اند و آدم ربايان در 
تماس با من تقاضاى پول كرده اند.  با اعالم 
اين خبر و با توجه به حساســيت موضوع 
بالفاصله اكيپــى از كارآگاهان اداره آگاهى 
عازم خانه مردى شــدند كــه ادعاى آدم 

ربايى فرزندش را مطرح كرده بود.  با حضور 
مأمــوران پليس در خانه، مرد جوان گفت: 
من يك مغازه دار هستم. صبح امروز ساعت 
7 طبق روال هر روز محمد پسر 7 ساله ام را 
آماده كردم كه به مدرسه برود. چون براى 
معلمشان به مناسبت روز معلم هديه خريده 
بود بــراى او آژانس گرفتيم كه راحت تر به 
مدرســه بــرود و كادويش خراب نشــود. 
هنــوز دقايقى از حركت آژانس نگذشــته 
بــود كه تلفن خانه به صدا در آمد و مردى 
كه صدايش به سختى به گوش مى رسيد 
گفت:پسرت پيش ما امانت است.  پدر امير 
على در ادامــه اظهاراتش گفت: فكر كردم 
كه اشتباه گرفته اند و از آنجايى كه صداى 
مرد ناشناس نامفهوم بود چيزى به همسرم 
نگفتم اما گوشــى تلفن در دستانم بود كه 
زنگ در به صدا در آمد و يك دستگاه پرايد 
اعالم كرد كه از آژانــس محل براى بردن 
فرزندمان آمده اســت. من كه به شــدت 
ترسيده بودم خودم را به جلوى در رساندم 
راننده آژانس گفت شــب گذشته خودم با 
آژانس آن ها تماس گرفتم و ساعت حضور 
آژانس به در خانه را نيم ســاعت جا به جا 
كرده ام. من كه به شدت نگران فرزندم بودم 
بالفاصله با مدرسه تماس گرفتم و معلمشان 
اعالم كرد كه امير على به مدرســه نيامده 

است.  با ثبت اظهارات پدر كودك 7 ساله 
كارآگاهان كــه خود را در برابر يك پرونده 
آدم ربايــى مى ديدند با آموزش به خانواده 
كودك ربوده شــده آن ها را براى مذاكره با 
آدم ربايان آماده كردند. بالفاصله به دستور 
رئيــس پليس آگاهى مازنــدران اكيپى از 
كارآگاهان زبده پليس آگاهى رسيدگى به 

پرونده را در دستور كار خود قرار دادند.
بررسى هاى پليســى براى برقرارى آرامش 
در خانــواده كودك ربوده شــده در حالى 
ادامه داشــت كه ســاعت 11 صبح همان 
روز ســرانجام آدم رباى ناشناس با خانواده 
امير على تماس گرفت و در حالى كه قصد 
داشت در كمترين زمان ممكن مكالمه را 
به پايان ببرد تقاضاى 200 ميليون تومان 
پــول كرد و ادعا كرد در صورتى كه پليس 
از ماجرا با خبر بشود امير على زنده نخواهد 
ماند.  رديابى هاى پليســى نشــان مى داد 
كه مرد ناشــناس در حال حركت است و 
نمى شــود مكان دقيق وى را رديابى كرد. 
بالفاصلــه كارآگاهــان اداره پليس آگاهى 
مازندران با همكارى قوه قضاييه با تشكيل 
چند اكيپ مختلف پليســى تالش براى 
رديابى آدم رباى ناشــناس را آغاز كردند. 
بررسى هاى مأموران نشان مى داد پدر امير 
على جزو انجمن امنيت بازار است و امكان 

دارد آدم ربايى به دليل اختالف مالى اتفاق 
افتاده باشد. 

تالش ها براى به دام انداختن آدم ربايان در 
حالى ادامه داشت كه آن ها ادعا مى كردند 
امير على را از مرزهاى شرقى بيرون برده اند 
و فقط در ازاى دريافت 200 ميليون تومان 
حاضر به بــاز پس دادن وى هســتند. با 
گذشــت 11 روز از زمان ربوده شدن پسر 
7 ساله سرانجام با تحقيقات فنى و پليسى 
كارآگاهان اداره آگاهى مازندران و زاهدان 
موفق شدند محل دقيق اختفاى متهمان را 
در زاهدان شناسايى كرده و در يك عمليات 
ويژه پليسى هر دو آدم ربا به همراه كودك 

7 ساله را شناسايى و دستگير كنند. 
بررسى هاى پليسى نشان مى داد كه كودك 
7 ساله در نهايت صحت و سالمت است و 
آدم رباها فقط براى ترســاندن خانواده وى 

ادعاهاى واهى مطرح مى كردند. 
با تالش هاى شــبانه روزى نيروهاى پليس 
آگاهى استان كودك ربوده شده 7 ساله در 
كمتــر از 11 روز از چنگال آدم ربايان آزاد و 
يك نفر دستگير شده است.  تحقيقات در اين 
خصوص در حال انجام است. امير على صبح 
شــنبه تحويل خانواده اش شد و تحقيقات 
دربــاره هر دو آدم ربا و انگيــزه آن ها از آدم 
ربايى در دستور كار مأموران پليس قرار دارد.

كودك ربايى بهشهر در مرز زاهدان به پايان رسيد
خود درمانى مادر جان 

كودك 2 ساله را گرفت

خط قرمز: مادر جوان در مشــهد با يك اشــتباه مرگ 
كودك دو ساله خود را صبح روز جمعه رقم زد.

 صبــح روز جمعه گزارش مرگ كودكى خردســال در 
بيمارستان جواد االئمه(ع) مشهد به پليس 110 اعالم 
شــد. در پى اين گزارش مأموران كالنترى 36 مشــهد 

بالفاصله وارد عمل شدند.
بررسى هاى اوليه با دستور مقام قضايى از مادر جوان اين 

كودك آغاز شد.
زن 38ســاله اظهار كرد كه پســر دو ساله و دختر 10 
ســاله اش دچار ســرماخوردگى بوده اند كه او از داخل 
يخچال شيشه داروى سرماخوردگى را برداشته مقدارى 

به آن ها خورانده است.
اما غافل از اين كه داخل شيشــه داروى ديگرى وجود 
داشته و فرزندانش به شدت دچار مسموميت شده اند. 
ايــن دو كودك پــس از انتقال به بيمارســتان تحت 
مراقبت هاى ويژه پزشكى قرار گرفتند اما با وجود تالش 
پزشكان، پسر دو ساله كه ميكاييل نام داشت جان خود 
را از دست داد. حال خواهر او رضايت بخش اعالم شده 

است.

دستگيرى فوتباليست مشهور
 به خاطر رانندگى  مستانه

خط قرمز: فوتباليست مشهور كه شب گذشته به دليل 
رانندگى با سرعت باال در يكى از اتوبان هاى شمالى تهران 
بازداشــت شده بود مورد انجام تست الكل قرار گرفت و 

متأسفانه با تأييد تست الكل اعمال قانون شد.
در تست الكلى كه مأموران راهنمايى و رانندگى از يك 
بازيكن مشهور فوتبال انجام دادند نتيجه آزمايش وجود 

93 درصد الكل بوده است.
اين بازيكن مشــهور پس از دستگيرى با ارائه چك 10 
ميليون تومانى قصد پرداخت رشوه داشت كه با مخالفت 

مأموران مواجه شد.
اين بازيكن مشــهور فوتبال براى انجام كارهاى قضايى 
تحويل پليس انتظامى شــده اســت و تحقيقات از وى 

همچنان ادامه دارد.

خط حادثه

خط قرمز: 2 پسر جوان كه با ازدواج خواهر و پسرعمه شان 
مخالف بودند در جريان نزاعى خونين پسرعمه جوان را به 

ضرب گلوله به قتل رساندند. 
عصر روز 20تيرماه سال93 به مأموران پليس خبر رسيد 
كه پســر جوانى در نزديكى خانه شــان به ضرب گلوله به 
قتل رسيده است. زمانى كه مأموران به محل وقوع جنايت 
رسيدند مادر مقتول باالى سر او بود. وى به مأموران گفت: 
در خانه بودم كه با شنيدن صداى شليك گلوله بيرون آمدم 

و ديدم پسرم خون آلود روى زمين افتاده است.
او هنوز نفس مى كشــيد. وقتى دربــاره عامل تيراندازى 
پرسيدم گفت كه پســردايى هايش به او شليك كرده اند. 
با انتقال جسد به پزشــكى قانونى تحقيقات پليس براى 
دستگيرى پسردايى هاى مقتول كه 2پسر جوان بودند آغاز 
شد. با اينكه آن ها گريخته بودند اما چند ساعت بعد مأموران 
به اطالعاتى درباره مخفيگاه شان دست يافتند و توانستند 
آن ها را دستگير كنند. متهمان در بازجويى هاى مقدماتى به 

قتل پسرعمه شان اعتراف كردند و گفتند به دليل اختالفاتى 
كه با او داشتند دست به اين جنايت زده اند.

بــرادر بزرگ تر در اعترافاتش گفــت: در جريان درگيرى 
ناگهان برادرم از جيبش يك اسلحه بيرون آورد. اما قبل از 
آنكه شليك كند آن را از دستش گرفتم و خودم به سوى 
پسرعمه مان شليك كردم. دومين متهم نيز حرف هاى برادر 
بــزرگ ترش را تأييد كرد اما وقتى چند ماه از اين جنايت 

گذشت و متهمان همچنان در بازداشت به سر مى بردند با 
اظهارات برادر كوچك تر روند تحقيقات تغيير كرد.

او به قتل پسرعمه اش اعتراف كرد و مدعى شد كه برادرش 
قاتل نيست. او گفت: چون برادرم بزرگ تر از من است دلش 
براى من سوخت و خودش قتل را گردن گرفت. درحالى كه 
اســلحه براى من بود و من با آن شليك كردم. وى ادامه 
داد: پسرعمه ام خواستگار خواهرم بود اما ما با ازدواج آن ها 

مخالف بوديم.
او هم وقتى ديد ما به هيچ قيمتى حاضر به اين ازدواج 
نيستيم به خواهرمان مينا تهمت زد. روز حادثه عصبانى 
بودم و با برادرم سراغش رفتم و با سالحى كه داشتم به 
طرفش شليك كردم. به دنبال اين اعترافات، براى برادر 
كوچك تر به اتهام مباشرت و براى برادر بزرگ تر به اتهام 
معاونت در قتل كيفرخواست صادر شد و پرونده آن ها 
به شعبه دهم دادگاه كيفرى يك استان تهران فرستاده 

شد.

پسرعمه به خاطر عشق دختردايى كشته شد
 پسر جوان كه با ازدواج خواهر و پسرعمه شان 
مخالف بودند در جريان نزاعى خونين پسرعمه جوان را به 

 به مأموران پليس خبر رسيد 
كه پســر جوانى در نزديكى خانه شــان به ضرب گلوله به 
قتل رسيده است. زمانى كه مأموران به محل وقوع جنايت 
رسيدند مادر مقتول باالى سر او بود. وى به مأموران گفت: 
در خانه بودم كه با شنيدن صداى شليك گلوله بيرون آمدم 

قتل پسرعمه شان اعتراف كردند و گفتند به دليل اختالفاتى 

آن ها را دستگير كنند. متهمان در بازجويى هاى مقدماتى به 



خط بين الملل

قتل وحشيانه زن تاجر و دخترش 
خط قرمــز: زن ثروتمند مكزيكى 
كــه در پيگيرى و تحقيقات بى وقفه 
پرونده قتل دخترش، 13 عضو كارتل 
مخوف «زتا» را پشت ميله هاى زندان 
انداخته بود، پس از ماه ها تهديد به 
قتل ســرانجام در خانه اش كشــته 
شد. دخترجوان «ميريام رودريگس 
مارتينــز»، چنــدى قبــل به طور 
مرموزى ناپديد شــده بود تا اينكه 

مادرش با گروهى 600 نفره از اقوام و ساير مردم، جست وجوهاى شبانه روزى 
گســترده اى براى يافتن دخترش آغاز كرد تا اينكه آن ها جسد وى را يافتند.  
شــواهد هم نشان داد او پس از ربوده شــدن هدف تجاوز قرار گرفته و سپس 
كشته شده است. زن تاجر كه از كشته شدن دخترش شوكه بود با پيگيرى هاى 
فراوان ســرانجام پليس را به 13 عضو كارتل مخوف مواد مخدر مكزيك رساند 
كه همگى شــان در پرونده آدم ربايى و قتل دخترش نقش داشــتند. بعد هم 
همگى آن ها راهى زندان شدند. اما با فرار يكى از تبهكاران زندانى، مزاحمت هاى 

گسترده براى اين زن آغاز و او پى  در  پى تهديد به مرگ شد.

برگزارى مراسم عروسى 
هنگام وقوع سيل! 

خط قرمز: در حالى كه همه جا را 
آب گل آلود فراگرفته، مهمانان اين 
جشن عروسى روى صندلى هاى خود 
نشسته و در حال گفت و گو و مشغول 
پذيرايــى از خود ديده مى شــوند.  
شهر «گوانگ ژو» در جنوب شرقى 
چين طى هفته گذشته شاهد باران 
شــديدى بود كه منجــر به جارى 
شدن ســيلى شد كه طى 20 سال 

گذشته در اين منطقه بى سابقه بود. در برخى نقاط اين شهر بسيارى از خانه ها 
به زير آب رفت و حدود 7 هزار نفر از ساكنين اين شهر مجبور به ترك خانه هاى 
خود شــدند. اما  با اين حال اين قهر طبيعت، نتوانســت جشن عروسى يك 
عروس و داماد اهل اين شــهر را خراب كند و آن ها در يك تصميم عجيب و 
جالب مراســم عروسى خود را در نقطه اى از اين شهر سيل زده برگزار كردند. 
در تصاوير منتشر شده، آب گل آلود همه جا را فرا گرفته و مهمانان حاضر در 
اين مراسم در حالى كه آرام و خونسرد روى صندلى هاى خود نشسته اند ديده 
مى شــوند. همچنين چند نفر نيز در حال حمل ميوه و غذا با گارى دستى و 

پذيرايى از مهمانان ديده مى شوند.
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كالهبردارى ميليونى از 11شهروند 
ساده لوح مقابل عابربانك

خط قرمز: فردى كه با ترفند حيله گرانه از 11 مشترى 
بانك در يكى از خيابان هاى مشــهد كالهبردارى كرده 
بود دستگير شــد.  رئيس پليس آگاهى خراسان رضوى 
با اعالم اين خبر گفت: يكى از شــهروندان با در دســت 
داشتن شــكوائيه اى مبنى بر اينكه هنگام برداشت وجه 
از دســتگاه عابر بانك در خيابان شــهيد بهشتى مورد 
كالهبردارى توسط فردى ناشناس قرار گرفته به پليس 
آگاهى مراجعه و خواســتار پيگيرى سريع موضوع شد. 
ســرهنگ حميدرضا رزمخواه افزود: در پى اين گزارش 
كارآگاهان مبارزه بــا جعل و كالهبردارى پليس آگاهى 
تحقيقات گســترده خود را آغاز كردند. با بررسى هاى به 
عمل آمده مشــخص شد متهم پرونده در خيابان شهيد 
بهشتى مشهد از چند نفر ديگر كالهبردارى كرده است. 
كارآگاهان پليس آگاهى با پيگيرى سرنخ هاى موجود و 
پس از چهره نگارى توانستند متهم پرونده را شناسايى و 
تحت تعقيب قرار دهند كه پس از شناسايى محل اختفاى 
متهــم ضمن هماهنگى با مقام قضايى اين فرد را پس از 
چند ساعت كنترل و مراقبت هاى نامحسوس در اقدامى 
غافلگيرانه دستگير كردند.  كارآگاه رزمخواه درباره نحوه 
كالهبردارى اين متهم گفت مرد جوان در اعترافات خود 
بيان داشته مقابل عابربانك ها كمين مى كرده و هنگامى 
كه طعمه هايش كارت خود را داخل دستگاه مى  گذاشتند 
با اين ادعا كه دستگاه خراب است جلو مى رفته و با انجام 
عملياتى ســريع پس از انتقال مبلغى به حساب خودش 
كارت را بيرون كشيده و تحويل صاحبان مى داده است.  
رئيس پليس آگاهى خراسان رضوى با اعالم اينكه متهم 
تاكنون به 11 فقره كالهبردارى به مبلغ يكصد ميليون 
ريال از افراد ساده لوح اعتراف كرده گفت: تحقيقات درباره 

اين پرونده همچنان ادامه دارد.

اعتراف زن و شوهر جوان 
به 25 فقره كيف قاپى 

خط قرمز: زن وشــوهر موتور سوار كه در محدوده غرب 
مشهد كيف قاپى مى كردند دستگير و تاكنون به 25 فقره 
سرقت اعتراف كرده اند.  فرمانده انتظامى مشهد با اعالم اين 
خبر گفت: در پى گزارش چند فقره كيف قاپى در مناطق 
غربى شــهر مشهد توسط زن و شوهرى موتورسوار كه به 
بهانه پرسيدن آدرس به مالباختگان نزديك شده و با تيز 
دستى گوشى يا كيف دستى اين افراد را به سرقت مى بردند، 
دستورات الزم براى پيگيرى موضوع صادر و سركالنترى 
پليس غرب مشــهد وارد عمل شد.  وى خاطرنشان كرد: 
زن 36 ساله و مرد 30 ساله كه ادعا مى كردند زن و شوهر 
هستند در برابر شواهد و ادله موجود راهى جز بيان حقيقت 
نديدند و در تحقيقات اوليه پرونده تاكنون به 25 فقره كيف 
قاپى در محدوده بلوار امامت، سيد رضى و منطقه قاسم آباد 

و ديگر مناطق شهر مشهد اعتراف كردند.

خط خبر
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خط قرمز: به دستور بازپرس كشيك قتل 
پايتخت كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهى 
مأموريت پيدا كردند تــا درباره علت مرگ 
خودخواســته جوان 23 ســاله در محدوده 

سعادت آباد تحقيق كنند.
عصر روز 5شنبه گذشته مأموران كالنترى 
163 ولنجك در تماس مردمى با ســامانه 
110 در جريان وجود جســد حلق آويزشده 
يك مــرد جوان در داخل يكــى از باغ هاى 
محله سعادت آباد قرار گرفتند. با اعالم اين 
خبر بالفاصله اكيپى از مأموران كالنترى در 

محل حادثه حاضر شده و با جسد حلق آويز 
شده مرد 23 ساله اى روبه رو شدند كه خود 
را از شــاخه يك درخت حلق آويز كرده بود 
و شــواهد نشان مى داد كه ساعت ها از زمان 

مرگ خود خواسته وى مى گذرد. 
با مشــاهده اين صحنــه بالفاصله بازپرس 
كشــيك قتل در جريان ماجرا قرار گرفت و 
تحقيقات درباره هويت مرد جوان آغاز شد. 
بررســى هاى مأموران پليس تا رسيدن تيم 
بررسى صحنه جرم نشــان مى داد كه مرد 
جوان بهمن نام دارد و همسايه ها و همچنين 
نگهبان باغ قديمى او را مى شناسند. بهمن 
به همــراه خانواده اش در همــان محدوده 
زندگى مى كرد و گاهى براى كشيدن سيگار 
در محــدوده باغ تردد داشــت. نگهبان باغ 

متروك كه با مشاهده جسد حلق آويز مرد 
جوان موضوع را به پليس اطالع داده بود به 
كارآگاهان گفت: صبح براى سركشى به اين 
حوالى آمدم اما خبــرى نبود، عصر امروز با 
توجه به سر و صداى سگ ها مشكوك شدم 
كه اتفاقى افتاده اســت براى همين هم به 
انتهاى باغ آمدم كه از اتوبان قابل مشــاهده 
است. همين كه به لب ديوار رسيدم احساس 
كردم چيــزى روى درخــت در حال تاب 
خوردن است. گاهى وقت ها معتادهاى ولگرد 
از راه اتوبان وارد باغ مى شدند و براى عبور از 
ديوار كوتاه باغ اول وسايلشان را به داخل باغ 
پرتاب مى كردند كه به شاخ و برگ درختان 
توت گير مى كرد به خيال اينكه اســباب و 
وسايل معتادان ولگرد به شاخه درخت گير 

كرده است به محل رفتم و ناگهان با جسد 
حلق آويز شده بهمن رو به رو شدم. 

 پيرمــرد در ادامه اظهاراتش گفت: بهمن را 
مى شــناختم جوان آرامى بود كه درهمين 
دور و اطراف زندگى مى كرد اما نشانى دقيق 
محــل زندگى اش را نمى دانــم گاهى براى 
كشيدن ســيگار به كنار باغ مى آمد و با هم 
سالم و عليك داشــتيم. امروز كه جسدش 
را پيدا كردم شــوك زده شدم. با مشخص 
شــدن هويت متوفى و با اجازه انتقال جسد 
بهمن به پزشــكى قانوتى بازپرس كشيك 
قتل پايتخت به كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهى مأموريت داد تــا درباره علت مرگ 
خودخواســته مرد جوان تحقيقات خود را 

آغاز كنند.

ورود پليس به پرونده مرگ خودخواسته جوان 23 ساله

خط قرمز: پســر جوان كــه با همدســتى دختر مورد 

عالقه اش و برادر او از خانه مادربزرگش ســرقت ميليونى 
كرده بود،خيلى زود شناسايى و دستگير شد.

16 فروردين از طريق مركز فوريت هاى پليسى 110 وقوع 

يك فقره سرقت به عنف منزل در منطقه گيشا - خيابان 
بيست و يكم به كالنترى 137 گيشا اعالم شد.

 با حضــور مأمــوران در محل و انجــام تحقيقات اوليه 

مشخص شد سرقت از منزل پيرزنى 75 ساله انجام شده 

و ســارقان اقدام به سرقت وجوه نقد و جواهرات پيرزن به 

ارزش تقريبى 70 ميليون تومان كردند.  با تشكيل پرونده 

مقدماتى با موضوع «ســرقت به عنف منزل» و به دستور 

بازپرس شعبه 14 دادســراى ناحيه 2 تهران، پرونده در 

اختيار پايگاه دوم پليس آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 

پيــرزن صاحبخانه پس از حضور در پايگاه دوم آگاهى در 

اظهاراتش به كارآگاهان گفت: حدود ساعت 14:30 زنگ 

خانه به صدا درآمد. دو نفر آقا و خانم جوان خودشــان را 

از همسايگان داخل مجتمع معرفى و به بهانه اينكه كليد 

خانه شان را جا گذاشــته اند از من خواهش كردند تا در 

مجتمع را برايشــان باز كنم. چند دقيقه اى از اين ماجرا 

نگذشــته بود كه صداى زنگ واحد من به صدا در آمد؛ به 

محــض باز كردن در آپارتمان، ناگهان دو زن و مرد جوان 

كه صورت هاى خود را با تورى مشكى كامالً پوشانده بودند 

به داخل خانه حمله ور شده و با تهديد چاقو مرا مجبور به 

سكوت كردند. آن ها پس از بستن دست و پا و دهانم اموال 

باارزش خانه ام همچون طال، لپ تاپ، گوشى تلفن همراه، 

سكه هاى طال و وجوه نقد را سرقت كرده و از خانه خارج 

شدند.  مالباخته در ادامه اظهاراتش به كارآگاهان گفت: در 

همان وضعيت بودم تا اينكه پس از گذشــت چند ساعت 

يكى از دخترانم كه براى سر زدن به خانه ام آمده بود مرا 
در آن وضعيت پيدا كرد و نجات يافتم.

با توجه به اظهارات پيرزن مبنى بر اينكه سارقان از پشت 

آيفون او را به نام فاميلى صدا كرده اند، كارآگاهان اطمينان 

پيدا كردند كه سارقان با داشتن اطالعات دقيق از پيرزن، 

سرقت خود را طراحى و اجرا كردند لذا تحقيقات پليسى 

پيرامون افراد مرتبط و همچنين بســتگان مالباخته در 

دستور كار كارآگاهان قرار گرفت.  كارآگاهان در تحقيقات 

پليسى موفق به شناسايى يكى از نوه هاى شاكى پرونده به 

نام محسن 30 ساله به عنوان يكى از مجرمان سابقه دار در 

زمينه سرقت منزل شدند كه پيش از اين نيز توسط پايگاه 
يكم آگاهى دستگير و روانه زندان شده بود. 

با توجه به شــواهد و قرائن مســتند و غيــر قابل انكار، 

محسن ششم ارديبهشت و در خانه مجردى اش واقع در 

خيابان كميل دستگير شد. متهم در تحقيقات اوليه منكر 

هرگونه آشنايى و دوستى با مينا يا اطالع از سرقت منزل 

مادربزرگش شــد اما پس از ارائه داليل و قرائن از ســوى 

كارآگاهان به ناچار لب به اعتراف گشود و به طرح پيشنهاد 

و طراحى سرقت از منزل مادربزرگ خود اعتراف كرد. 

در ادامه اقدامات پليســى، كارآگاهان موفق به شناسايى 

خانم جوانى به نام مينا 28 ساله شدند كه از چندى پيش 

با محسن رابطه دوستى داشته و برابر اعترافات محسن، در 

سرقت از منزل مادربزرگ محسن حضور مستقيم داشته 

است. محسن در اعترافاتش به كارآگاهان گفت: با اطالعات 

دقيقى كه از زندگى مادربزرگ و وضعيت مالى او داشتم، 

موضوع را با مينا در ميان گذاشــتم و قرار شد تا مينا به 

همراه برادرش به نام نادر 26 ساله سرقت را انجام و پس از 

سرقت نيز پول هاى حاصل از سرقت را به صورت مساوى 

بين خود تقسيم كنيم. 

محسن در ادامه اعترافاتش به كارآگاهان گفت: روز سرقت 

من با اطمينان از تنها بودن مادربزرگ در خانه اش، مينا 

و برادرش را به در مجتمع رســانده و دقيقاً زنگ واحد را 

نيز به آن ها نشان دادم تا به اشتباه زنگ ديگرى را نزنند؛ 

پس از آن از محل دور شدم و مينا و نادر نيز نقشه سرقت 
را اجرا كردند. 

در ادامــه مينا و برادرش هشــتم ارديبهشــت در محل 

سكونتشــان در شهرستان بهارســتان - منطقه اكبرآباد 
دستگير و به سرقت از خانه پيرزن اعتراف كردند. 

سرهنگ كارآگاه سعداهللا گزافى، رئيس پايگاه دوم پليس 

آگاهى، با اعــالم اين خبر گفت:با دســتگيرى متهمان 

و اعتــراف صريح آن ها به ســرقت، محــل فروش طال و 

جواهرات مسروقه در منطقه اكبرآباد شناسايى و قسمت 

قابل توجهى از اموال مسروقه كشف و توقيف شد. 

سرهنگ كارآگاه سعداهللا گزافى گفت: با تكميل تحقيقات، 

اعتراف صريح متهمان به طراحى و اجراى سرقت و كشف 

قسمت عمده اموال مسروقه، قرار قانونى از سوى بازپرس 

پرونده صادر و پرونده به همراه متهمان در اختيار مرجع 
قضايى قرار گرفت.

اعتراف نوه ناخلف به سرقت ميليونى از مادربزرگ



مدافع جدید سرخ ها در گفت و گوی اختصاصی با قدس

شجاع خلیل زاده: تاب نیمکت نشینی در پرسپولیس را ندارم
 فوتبال  حمید رضا عرب  شجاع خلیل زاده 
ســرانجام به پرسپولیس پیوســت. بازیکنی که 
ازسال ها قبل دوست داشت به جمع سرخ پوشان 
پایتخت ملحق شود اما به دالیلی این انتقال انجام 
نمی شد. شــجاع اما ســرانجام درفصل هفدهم 
می تواند پیراهن تیم مورد عالقه اش را بپوشــد، 
تیمی که درقلب خط دفاع بازیکنان ارزشمندی 
همچون سیدجالل حسینی و محمد انصاری را 
دراختیاردارد. این سوال که چرا شجاع با وجود 
این مدافعــان درجه یک حاضربــه عقد قرارداد 
با پرسپولیس شــده ما را به سمت او می کشاند. 

محورگفت وگو همین انتخاب است.
*پرسپولیس را درحالی انتخاب کردی که 
این تیم بهترین عملکــرد را در خط دفاع 
دارد .این انتخاب تو را ازحضور در ترکیب 

اصلی پرسپولیس محروم نمی کند؟
من با پرسپولیس قرارداد نبستم که نیمکت نشین 
باشم. البته تصمیم گیری دراین خصوص به عهده 
شخص برانکو است اما من بازیکنی نیستم که تاب 
نیمکت نشینی داشته باشم. به پرسپولیس آمدم 

که بازی کنم. این رویای کودکی ام است.
* حضورسید جالل و محمد انصاری تو را 

نگران نمی کند؟
آن ها دوستان من هستند و شک نکنید که یک 
رقابت سالم میان ما شــکل خواهد گرفت. بدون 
شک اگر مشکلی با حضور من ایجاد می شد هیچ 
وقت برانکو راضی به جذب من نمی شد. آن ها من 
را خواستند تا در ترکیب قرار بگیرم. شاید هم 3 

نفر ما با هم در ترکیب اصلی بازی کنیم.
*می توانی مقابل لخویا بازی کنی؟

در مرحله اول حذفی نه اما از مرحله بعد می توانیم 
بازی کنیم.

*پس باید آرزو کنی که پرســپولیس به 
مرحله بعد برود.

امیدوارم این اتفاق رخ دهــد. لخویا تیم بزرگی 
اســت اما ما هم تیم خوبی هستیم. پرسپولیس 
درلیگ قهرمانان آســیا عملکرد خوبی داشته. 
مطمئنم اگر از ســد لخویا بگذریم تا جمع چهار 

تیم باال می رویم.
* داستان چیست که این همه مدت پشت 

خط تیم محبوبت ماندی؟

من طی ایــن مدت در تیم های تراکتوســازی و 
ســپاهان بازی کردم وتجربیات زیادی به دست 
آوردم. خودم این دوری 4ســاله را به حســاب 
حکمت می گذارم. درست است که 4سال پشت 
خط پرســپولیس ماندم وحسرت حضور در تیم 
محبوبم را کشــیدم اما با تجربیات زیادی به این 
تیم آمدم. پرسپولیس برای من طلسم شده بود 
اما حاال دیگر این طور نیست و من می توانم با همه 

وجودم برای تیم محبوبم بازی کنم.
*به غیرازعشق و دلبستگی هایی که تو را 
به پرسپولیس کشاند، چه چیزهای دیگری 

به عقد این قرارداد کمک کرد؟
من دوستانی در پرســپولیس دارم مثل سروش 

که در تراکتور هم بازی بودیم. با سروش ارتباط 
خوبی دارم و روی کمک هایش خیلی حســاب 
کردم. دوستان دیگری هم هستند که من با آن ها 
ارتباط های نزدیکی داشتم. من اینجا را انتخاب 
کردم که در یــک محیط پرانرژی و شــاداب به 
فوتبالم ادامه بدهــم. می دانم که با حضور برانکو 
اتفاق بزرگ تری برای پرســپولیس رقم خواهد 
خورد. از طرفی انتخاب پرسپولیس می تواند در 

راه دعوتم به تیم ملی خیلی موثر باشد. 
*تو که اینقدر با ســروش رفیعی صمیمی 

هستی آیا او در پرسپولیس می ماند؟
 من از خدایم است سروش در پرسپولیس بماند. 
او صمیمی ترین دوســت فوتبالی ام اســت. من 
و ســروش از تیم جوانان هم اتــاق بودیم و در 
تراکتورسازی هم کنار هم بازی کردیم. آن زمان 
من هوای سروش را داشتم اما حاال او باید هوای 
مرا داشته باشد )خنده ( او برادر کوچکتر من است 
اما مغزش بزرگتر است و همیشه بهترین تصمیم 

را می گیرد.
*به او اصرار می کنی که قراردادش را تمدید 

کند و در پرسپولیس بماند؟
 چرا که نه. بارها با او صحبت کــرده ام که بماند 
اما مهم پیشــرفت او است. اگر ســروش به اروپا 
برود من هم خوشحال می شــوم چون می تواند 
بیشــتر پیشــرفت کند اما تیم های عربی نه. به 
سروش گفته ام قید تیم های عربی را بزن، چون 
پرسپولیس از همه آنها بزرگتر است. خود سروش 

هم چنین نظری دارد.

سینا حســینی : منصوریان با شــرایطی عجیب رو 
به رو شده اســت. مسئوالن باشــگاه با وجود اینکه در 
مصاحبه های خود صراحتا از فعالیت جدی خود برای 
فصل آتی سخن می گویند در عمل هیچ اقدامی برای 
یارگیری انجــام نمی دهند چون آنهــا قدرت تصمیم 
گیری برای فصــل بعد را ندارنــد. منصوریان که توقع 
چنین رفتاری از ســوی مدیریت باشگاه را نداشت، در 
اعتراض به این تصمیم اعالم کرد مســئولیت ناکامی 
استقالل در لیگ آتی و ناکامی در فصل نقل و انتقاالت 

برعهده مدیریت فعلی باشگاه است!
اما مسئوالن باشگاه معتقدند در این بین هیچ ایرادی 

به عملکرد آنها وارد نیست بلکه مقصر اصلی مجموعه 
مدیریت ورزش کشور است چون تا زمانی که مدیریت 
جدید از سوی دستگاه ورزش معرفی نشود آنها اختیاری 
برای جذب نفرات جدید ندارند. آنهــا برای اثبات این 
مسئله مصوبه جلسه هیئت مدیره را نیز منتشر کردند 
تا به نوعی خود را از هر اتهامی مبرا کنند. اما این اتفاق 
زیاد به مذاق منصوریان خوش نیامده تا حدی که وی 
در حاشیه مراسم عروسی یکی از بازیکنان تیم فوتبال 
اســتقالل به یکی از مسئوالن باشــگاه پیغام داده اگر 
وضعیت به همین منوال پیش برود، او مجبور اســت 
ناگفته های خود را با هواداران مطرح کند تا فردا کسی 

از او انتظار نداشته باشد که با پرسپولیس رقابت کند.
اما پشــت پرده ناراحتی منصوریــان از فضای کنونی 
بابت چیست؟ گفته می شود منصوریان از این موضوع 
ناراحت است که همین شرایط برای پرسپولیسی ها نیز 
در جریان است و تغییراتی که قرار است برای استقالل 
رخ دهد برای پرســپولیس نیز وجود دارد، اما آنها در 
این مدت حداقل با چند بازیکن وارد مذاکره شدند که 
از این تعداد با دو ، ســه نفر قرارداد رسمی امضا کردند 
اما مدیران باشگاه استقالل تنها به ذکر چند نام بسنده 
کردند و منتظرند که آقای وزیر چه زمانی صالح بداند 
که تغییرات مدیریتی در این دو باشگاه را استارت بزند. 

کرار: ان شاء اهلل تمدید می کنم
تســنیم: هافبک عراقی تیم تراکتورسازی که ســال پر نوسانی را 
در تبریز پشت ســر گذاشت، از تصمیم خود برگشــته و می خواهد 
قراردادش را با این تیم تمدید کند.کرار جاسم درباره آخرین وضعیتش 
در ایران و اینکه همچنان به همکاری اش با تیم تراکتورسازی ادامه 
خواهد داد یا خیر، گفت: هنوز در تبریز هستم و ایران را ترک نکرده ام، 
اما ان شاء اهلل در تراکتورسازی می مانم. یا در تراکتورسازی می مانم یا 

برای همیشه به عراق می روم و دیگر هیچ وقت برنمی گردم!

اعالم آمادگی هیئت فوتبال گیالن برای 
واگذاری سپیدرود

ورزش: وضعیت مالکیت باشــگاه ســپیدرود رشت مشخص نشده 
و سازمان لیگ به هیئت فوتبال اســتان گیالن اعالم کرده است که 
باید وضعیت مالکیت این باشــگاه هرچه زودتر مشخص شود.باشگاه 
سپیدرود در اختیار هیئت فوتبال گیالن قرار گرفته است، اما از آنجایی 
که هیئت فوتبال، طبق قانون نمی تواند تیمداری کند، این هیئت از 
دیروز آمادگی خود را برای واگذاری مالکیت باشگاه به بخش خصوصی 
یا هر ارگانی اعالم کرده است.هیئت فوتبال استان گیالن اعالم کرده 
مالکیت باشگاه به فردی واگذار می شــود که مشکل قضایی و بدهی 
نداشته باشد و برای گرفتن باشگاه تضمین بدهد. از طرفی، باید بدهی 
باشگاه را که چیزی در حدود شش میلیارد تومان است، پرداخت کند.

نورافکن با استقالل تمدید می کند
ایسنا: امید نورافکن هافبک جوان اســتقالل که قرار است با تیم ملی 
جوانان راهی جام جهانی کره جنوبی شود، قرار است پیش از سفر به کره 
جنوبی قرارداد خود را با این تیم تمدید کند.به این ترتیب او اولین بازیکن 

استقالل خواهد بود که حضورش در فصل بعد هم قطعی خواهد بود.

تاریخ قرعه کشی یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان مشخص شد

دربی بزرگ ایران این بار شاید در آسیا
ورزش: طبق اعالم AFC، با پایان مرحله یک هشتم نهایی و مشخص 
شدن تیم های برتر این مرحله، رقابت های مرحله یک چهارم نهایی در 
تاریخ 6 ژوئن )16 خرداد 96( در کواالالمپور مالزی قرعه کشــی شده و 
دیدارهای مرحله یک چهارم نیز مشخص خواهد شد. نکته جالب اینکه در 
صورتی که استقالل و پرسپولیس از ایران بتوانند حریفان خود را شکست 
دهند و به مرحله یک چهارم نهایی برسند این احتمال وجود دارد که در 
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی، این دو تیم رقیب یکدیگر شده و این 
بدان معناست که دربی بزرگ ایران این بار در قاره کهن و برای اولین بار 

زیرنظر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار خواهد شد.

ضد حمله

شهباززاده: به گذشته برگردم
 باز به ترکیه می روم

مهر: سجاد شهباززاده که بعد از بازگشت از تیم آالنیا اسپور ترکیه به تیم نفت 
تهران پیوست، درباره مشکالتی که در  تیم نفت داشت گفت:مشکالت ما همه 
جا گفته شده است.  مشکالت تیم نفت، مسائل ابتدایی یک تیم فوتبال است. 
گاهی تمرین ما به خاطر نداشتن زمین لغو می شد. از نظر مالی هم کمترین 
درصد را در میان تیم هــای لیگ برتری گرفتیم. در کنار این مشــکالت جو 
صمیمانه ای در تیم نفت وجود داشــت و این رابطه اگر نبود شــاید قهرمانی 

حذفی هم رقم نمی خورد.
شهباززاده درباره اینکه آیا اگر به گذشته برگردید بازهم به تیم آالنیا اسپور ترکیه 
می روید؟ تصریح کرد: در آن مقطع سعی کردم بهترین تصمیم را بگیرم. شاید 
بله، اگر به گذشته برگردم باز هم به ترکیه می رفتم. باوجود باز یهای کم در ترکیه 

اما عملکرد خوبی داشتم. 

توافق هافبک استقالل با پرسپولیس
قدس آنالین: باشگاه پرســپولیس در صدر خبرســازترین نقل و انتقاالت لیگ برتر 
فوتبال ایران هستند و رقابت نزدیکی برای جذب بازیکنان مختلف  با  باشگاه استقالل 

وجود دارد.
*خرید باقری:  یکی از این بازیکنان، فرشید باقری است که این فصل در تیم استقالل حضور 
داشت. باقری به خاطر کم بازی کردن در استقالل، مورد توجه پرسپولیس قرار گرفت و برانکو از 
مسئوالن پرسپولیس خواست این بازیکن را جذب کنند. در حال حاضر  باقری با باشگاه پرسپولیس 
به توافق رسیده است ولی حضورش در پرسپولیس منوط به گرفتن رضایتنامه است. در صورت 

جذب این  هافبک دفاعی، شهاب کرمی از لیست پرسپولیس خارج می شود.
*ترابی منتفی: همچنین در باشگاه پرسپولیس احتمال جذب یک بازیکن از بین رحیم 
زهیوی و مهدی ترابی وجود دارد. بعید است با حضور علی دایی در سایپا، رضایتنامه ای به 
مهدی ترابی داده شود و این بازیکن در سایپا ماندنی است. زهیوی هم بعد از جدایی از باشگاه 
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ورزشـــی

شما مي خواستید پرسپولیس را 
بخرید؟

رسول بهروش: نفت تهران در حالي قهرمان مسابقات جام 
حذفي باشگاه هاي کشــور شــد که با انبوهي از مشکالت و 
گرفتاري هاي ریز و درشت دست و پنجه نرم مي کرد. بازیکنان 
و مربیان این تیم که عمدتا حتي نیمي از مبالغ قراردادشــان 
را هم دریافت نکردنــد، در ماه هاي اخیر بــه دفعات از اینکه 
مسئوالن و مالکان باشــگاه را ندیده اند ابراز خشم و ناراحتي 
کردند. با این وجود هیچ خبري از آقایان نشد تا اینکه نفت به 
قهرماني جام حذفي رسید؛ اینجا بود که سایت رسمي باشگاه، 
اطالعیه تبریک آقاي مالک را روي خروجي اش گذاشت! نادر 
گلرخســار که فقط روزهاي اول خرید باشگاه نفت اسم او در 
رسانه ها مطرح بود، در این پیام مدعي شده به خاطر مشکالت 
مالي »شرمنده« اعضاي باشگاه است؛ اما آیا واقعا شرمندگي 

مي تواند پاسخي قانع کننده باشد؟
نفت تهران با همه ارزش هایش، هرگز یک باشگاه »مردمي« 
نبوده و نیست؛ به این معنا که غم و شــادي و حیات و ممات 
این تیم با تار و پود مردم گره نخورده و عاقبت و سرنوشــتش 
براي هیچکس اهمیت ندارد. به ایــن ترتیب چه وزارت نفت، 
چه خانواده گلرخسار و چه هر کس دیگري که امتیاز نفت را 
مي خرد، در نهایت فقط با اعضاي باشــگاه و خانواده هاي آنان 
طرف اســت و اگر نتواند به درســتي حق مطلب را در مسائل 
مالي ادا کند، صرفا مدیون همین جماعت انگشت شمار خواهد 
بود. فاجعه اما این اســت که چنین مدیریتي در باشگاه هایي 
همچون پرسپولیس یا استقالل پیاده شود. اینجاست که شما 
نه با 30بازیکن و 30خانواده، که شاید با چند ده میلیون انسان 
طرف هستید که ضربان قلب شان به عشق این تیم ها مي تپد. 

بنابراین نمي شود هر تصمیمي را گرفت و بعد پشیمان شد.
دو سال پیش وقتي ســهام باشگاه پرســپولیس را به مزایده 
گذاشتند، تنها دو مشتري براي این تیم پیدا شد؛ یکي حسین 
هدایتي بود که فعال کسي از او خبر ندارد، دیگري هم همین 
خانواده گلرخسار که چون در نهایت نتوانستند پرسپولیس را 
بگیرند، نفت را خریدند و پیراهنش را قرمز کردند. امسال اما 
همه ایرانیان عاقبت تیم داري آن ها را دیدند و به کم و کیف این 
مدل از واگذاري پي بردند. فقط یک لحظه چشم تان را ببندید 
و تصور کنید شــرایطي که این فصل در نفــت رقم خورد، بر 
پرسپولیس حاکم مي شد. به نظر تان در این صورت مردم چه 

حس و حالي پیدا مي کردند؟
 شاید امروز باید خدا را شــکر کنیم که آن مدل ناقص الخلقه 
از واگذاري پرسپولیس و استقالل به ســرانجام نرسید. از آن 
مهم تر اما این است که تصمیم سازان ورزش ایران از ماجراي 
نفت تهران درس گرفته باشند و از این به بعد به فکر واگذاري 
تیم هاي مردمي به کساني نباشند که صرفا ثروت اولیه آن ها 
براي خرید سهام کافي است. این وسط خیلي چیزهاي دیگر 

هم اهمیت دارد.

عصبانیت منصوریان 
از بی تفاوتی
 هیئت مدیره 
سرمربی 
استقالل 
تهدید به 
افشاگری کرد



همه نگاه ها به نتايج ورزشكاران ايران در بازى هاى همبستگى كشورهاى اسالمى 

كاروان ايران پر مدال از باكو برمى گردد؟
 مهر   جمعه شب با برگزارى مراســم افتتاحيه، چهارمين 
دوره بازى هاى كشــورهاى اســالمى به صورت رسمى به 
ميزبانى آذربايجان و در باكو آغاز شد. ايران يكى از 57 كشور 
عضو سازمان كنفرانس اســالمى و فدراسيون همبستگى 
كشورهاى اسالمى است كه در اين دوره بازى ها شركت دارد.
به غير از دومين دوره بازى هاى كشورهاى اسالمى كه سال 
2010 برگزارى آن در ايران لغو شد، ورزشكاران ايران در دو 
دوره ديگر اين بازى ها شركت داشتند. حاصل اين دو دوره 
حضور، كسب مجموع 89 مدال بود كه جايگاه دومى ايران در 

جدول كلى توزيع مدال ها را موجب شده است.
در اولين دوره بازى هاى كشورهاى اسالمى كه سال 2005 
با حضور نمايندگان 55 كشــور به ميزبانى عربستان برگزار 
شد، كاروان ورزش كشورمان با كسب 10 مدال طال، 9 نقره 
و 11 برنز در جايگاه پنجم قرار گرفت. ســومين دوره بازى 
هاى كشورهاى اسالمى هم سال 2013 با حضور نزديك به 
دو هزار ورزشكار از 44 كشور در اندونزى برگزار شد. در اين 
دوره بازى ها كاروان ايــران صاحب 30 مدال طال، 17 نقره 
و 12 برنز شد. مجموع 59 مدال به دست آمده در اين دوره 
موجب  ارتقاى ســه پله اى كاروان ايــران و قرار گرفتن در 

جايگاه دوم شد.
در مجموع و بر اساس جدول كلى توزيع مدال ها در هر دو 
دوره گذشته بازى هاى كشورهاى اسالمى، ايران در جايگاه 
دوم قرار دارد. بر اساس اين جدول و طى اين دو دوره بازى 
هاى كشورهاى اســالمى، 956 مدال ميان ورزشكاران 34 
كشور توزيع شده اســت. در اين جدول مصر با 128 مدال 
شامل 40 مدال طال، 46 نقره و 42 برنز در صدر قرار دارد و 
ايران با 89 مدال شامل 40 مدال طال، 26 نقره و 23 برنز در 
رده دوم ايستاده است. اگرچه اندونزى در مجموع دو دوره 
بازى هاى اسالمى صاحب 108 مدال شده  اما به خاطر تعداد 
مدال طالى كمتر نســبت به مصر و ايران (37 مدال طال) 

صاحب جايگاه سوم است.
مســئوالن كاروان ورزش ايران كه كاروانى بزرگ تر از ادوار 
گذشــته را راهى محل برگــزارى دوره جديــد بازى هاى 
كشورهاى اســالمى كرده اند، اميدوار هســتند با عملكرد 

موفق ورزشــكاران اعزامى جايگاهى بهتر از دو دوره قبل را 
كسب كنند. حتى كيومرث هاشــمى، رئيس كميته ملى 
المپيك با اشاره به نشست هاى برگزار شده با فدراسيون ها و 

مربيان تأكيد كرد كه «برآورد ما اين است به جز چند رشته 
مثل تنيس  و ژيمناستيك، در ساير رشته ها با هدف كسب 

خوش رنگ ترين مدال شركت داشته باشيم.»

كاروان ورزش ايران در چهارمين دوره بازى هاى كشورهاى 
اسالمى با 159 ورزشــكار در 20 رشــته از 16 فدراسيون 
شركت كرده است. واترپلو و واليبال تنها رشته هاى تيمى 
هســتند كه ايران در آنها شــركت خواهد داشــت. ساير 
ورزشــكاران اعزامى كشــورمان در رقابت هاى انفرادى به 

مصاف حريفان شان مى روند.
آنچه مسلم است مدال طال بيشترين تأثير را در جدول رده 
بندى بازى ها دارد. مسئوالن ورزش و كاروان اعزامى ايران 
اميدوار هستند كه با كسب تعداد مدال هاى طالى بيشتر 
نسبت به ديگر كشورها بتوانند هم در جدول رده بندى اين 
دوره بازى ها و هم در جدول كلى بازى ها صعود داشــته و 

صدرنشين شوند.

على مرادى: بودجه فدراسيون ها بايد 
مطابق با واقعيت باشد

 ايرنا: رئيس فدراســيون وزنه بردارى،گفت: موفقيت در ورزش بايد 
مطابق با واقعيت ها باشــد نه با شــعار و حرف؛ انتظار داريم بودجه 
فدراسيون ها براســاس عملكرد واقعى پرداخت شود.  «على مرادى»  
گفت: به جرئت مى توانم بگويم كه در فدراسيون وزنه بردارى اقتصاد 
مقاومتى را پياده مى كنيم. قبل از المپيك مانند برخى از رشــته ها 
مى توانستيم اردوهايى را در اســپانيا و آلمان برگزار كنيم اما به دليل 
مشكالت مالى و رعايت اصل صرفه جويى ترجيح داديم كه اردوها در 
ايران برگزار شــود. مرادى گفت: در حال حاضر تيم هاى بزرگساالن، 
نوجوانان و جوانان و در مجموع 60 نفر در اردو حضور دارند كه هزينه هر 
نفر به طور متوسط در روز بين 200 تا 300 هزارتومان است كه ساالنه 
بين 5 تا 6 ميليارد تومان هزينه دربرخواهد داشت و مبالغ قابل توجهى 
نيز بايد صرف خريــد مكمل هاى غذايى وزنه برداران شــود. رئيس 
فدراسيون وزنه بردارى ادامه داد: افزايش بودجه امسال ما همانند ساير 
فدراسيون ها بوده و متاسفانه شاخص هاى ارزيابى جهت تحول و تغيير 
برنامه ها از جزيره اى و گلخانه اى به توسعه اى، بسيار محدود بوده است.

بازى هاى كشورهاى اسالمى 
دست تيراندازان ايران به مدال نرسيد

مهر:  تيراندازان ايران در تفنگ بازى 10 متر مردان بازى هاى كشورهاى 
اسالمى از كسب مدال بازماندند.  در جريان رقابت هاى فينال مسابقات 
تيراندازى بازى هاى كشورهاى اسالمى در بخش تفنگ بادى 10 متر 
مردان، دو نماينده كشورمان با 6 تيرانداز ديگر رقابت كردند. در اين بخش 
كه با حضور 8 تيرانداز از كشورهاى مختلف برگزار شد، پوريا نوروزيان با  
203.9 امتياز به مقام چهارم دســت يافت و موفق به كسب مدال نشد.  
همچنين در اين رقابت حسين باقرى با 160.9 امتياز در رده ششم قرار 

گرفت و از كسب مدال بازماند.   

در جام جهانى بسكتبال جوانان 
 آرژانتين جايگزين برزيل شد

فارس: تيم ملى بسكتبال جوانان آرژانتين جايگزين برزيل در جام 
جهانى 2017 مصر شد.  فدراسيون جهانى بسكتبال سرانجام تكليف 

نماينده آمريكا در جام جهانى 2017 جوانان را مشخص كرد.
  برزيل كه سهميه اين رقابت ها را كسب كرده بود، به دليل تعليق از 
سوى فدراسيون جهانى نمى تواند شركت كند و اين فدراسيون پس از 

بررسى ها آرژانتين را جايگزين برزيل كرد.
در قرعه كشى مســابقات نيز نماينده آمريكا بايد در گروه يك جاى 
مى گرفت و آرژانتين بايد با نيوزيلند، كره جنوبى و فرانسه بازى كند.

تيم ملى كشورمان كه سهميه اين مســابقات را دارد، در گروه D با 
آنگوال، ايتاليا و آمريكا همگروه است. 

خبر
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گلبال 
مردان ايران در جمع 10 

تيم برتر جهان
ورزش: در تازه ترين رده بندى فدراســيون جهانى نابينايان، 

گلبال مردان ايران يك پله صعود كرد.
 تيم گلبال مردان ايران با يك پله صعود جايگزين كانادا در جايگاه دهم 

بهترين تيم هاى جهان شد. 
طبق رنكينگ جديــد، برزيل جايگاه خود را  در صــدر جدول رده بندى 
برترين تيم هاى گلبــال جهان حفظ مى كند و ليتوانــى، تركيه، چين، 
آمريكا، اوكراين، سوئد، جمهورى چك، فنالند و ايران در جايگاه هاى 

دوم تا دهم قرار دارند.
اين رده بندى به زودى دســتخوش تغييراتى خواهد بود 

چراكه رقابت هــاى منطقه اى پيــش روى تيم ها 
خواهد بود.

دبيرفدراسيون: 
براى رفتن به المپيك 
ناشنوايان بودجه نداريم

ايسنا: دبير فدراسيون ناشــنوايان گفت: انتظار داشتيم وزارت ورزش و 
جوانان 50 درصد از اعتبارات امســال ما را كه حدود يك ميليارد تومان است 

در اختيار فدراسيون قرار دهد تا مشكلى براى آماده سازى تيم اعزامى به المپيك 
تابستانى ناشنوايان نداشته باشيم اما متاسفانه هنوز بودجه محقق نشده است. مهران 
تيشه گران  گفت: با وجود اين كه چندين بار با سلطانى فر، وزير و داورزنى، معاون 
حرفه اى و قهرمانــى وزارت ورزش و جوانان نامه نــگارى كرديم كه براى اعزام 

كاروان به  المپيك ناشنوايان با مشكالت شــديد اعتبارى مواجه هستيم و 
حداقل 50 درصد از اعتبارات امسال ناشنوايان را قبل از اعزام اختصاص 

دهند تا كاروان را در شرايط بهتر  و با آمادگى بااليى راهى تركيه 
كنيم، اما متاســفانه تا به امروز به هيچ نتيجه  مثبتى 

دست پيدا نكرده ايم.

 دو مدال برنز ديگر 
براى تيراندازان ايران در 

تورنمنت آلمان
ورزش: در سومين روز از تورنمنت هانوفر آلمان، فاطمه كرم زاده و تيم 

پسران تفنگدار موفق به كسب مدال برنز شدند. تورنمنت بين المللى آلمان 
در شهر هانوفر با بيش از 1500 تيرانداز از سراسر جهان در حال برگزارى است 
كه در سومين روز از اين رقابت ها، فاطمه كرم زاده موفق شد با امتياز418/2 به 
عنوان نفر دوم به فينال رشته تفنگ بادى بانوان در رده جوانان راه يابد كه در 
فينال مدال برنز را به گردن آويخت. دو تيرانداز از آلمان اول و دوم شدند.  

تيم تفنگ پسران هم با تركيب اميرمحمد نكونام، عليرضا داوودآبادى 
و اميرسياوش ذوالفقاريان در رشته خفيف درازكش رده جوانان 

به مصاف حريفان خود رفت و در نهايت توانســت به 
مدال برنز اين رقابت ها دست يابد.
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اولين مدال هاى كاروان ايران در بازى هاى همبستگى اسالمى
ورزش: رقابت هاى فينال تيراندازى تفنگ بادى 10 متر بانوان بازى هاى كشورهاى اسالمى با حضور الهه احمدى، 
نجمه خدمتى و نرجس امامقلى نژاد همراه با پنج تيرانداز ديگر از كشورهاى مختلف برگزار شد. در اين بخش از مسابقات 
و پس از شليك تيرهاى متعدد توسط تيراندازان حاضر از كشورهاى ايران، ازبكستان، تاجيكستان، عمان و بنگالدش، 
نرجس امام قلى نژاد به عنوان قهرمانى دست يافت و الهه احمدى هم عنوان نايب قهرمانى را از آن خود كرد.  امام قلى 
نژاد و احمدى به ترتيب با كسب 249.6 و 246.1 امتياز قهرمان و نايب قهرمان شدند.  در اين بخش از مسابقات نماينده 

ازبكستان سوم شد ضمن اينكه نجمه خدمتى هم به عنوان چهارم دست يافت.



 فناورى/ رها واعظى  بهار فصل 
همراهى با گياهان است. بهار فصلى 
اســت كه ديدن طــراوت گياهان، 
آرامش بى نظيرى به انسان مى دهد. از آنجايى كه 
گياهان، مانند انسان ها نياز به مراقبت و رسيدگى 
دارند تا بدرستى رشــد كنند و به ثمر برسند و 
با توجه به اينكه هر يــك از گياهان با توجه به 
نوع خود، نيازهاى متفاوتى دارند، به همين دليل 
نگهدارى از آن ها براى بســيارى از افراد دشــوار 

است.
همه اين مسائل باعث شده است كه فناورى به داد 
گياهان نيز برسد و تبديل به يك دايه هميشگى 
براى آن ها بشود، همين طور به ما انسان ها كمك 
كند كه از لــذت ديدن گياهان در كنار خود، به 

خاطر دشوار بودن نگهداريشان، محروم نشويم.
امروزه فناورى پرورش گياهان براى همه گياهان 
از خانگى گرفته تا گياهانى كه محصوالت زراعى 

مهمى به حساب مى آيند، در دسترس است.

  فناورى پرورش گياهان آپارتمانى
چند سالى است كه گلدان هاى مدرن و جديدى 
وارد زندگــى مــردم جهان شــده اســت. اين 
گلدان هاى مدرن كامالً براساس فناورى طراحى 
شده اند. اين گلدان ها در واقع گلدان هاى بزرگى 
هستند كه داراى سيستم آبيارى هوشمند و نور 
مصنوعى تنظيم شونده و متناسب با نوع گياهان 

هستند.
درون ايــن گلدان هــاى بــزرگ، گلدان هــاى 
كوچك ترى با نام كپســول گياه جاى مى گيرند. 
اين كپســول ها در واقع گلدان هاى كوچك ترى 
هســتند كه داخل گلدان بزرگ قرار مى گيرند 
و داراى خاك غنــى و تقويتى به عالوه بذرهاى 

مختلف هستند.
پس از آنكه كپســول هاى گياه مورد نظر خود را 
درون جايگاهشان در گلدان هوشمند قرار دهيد 
و با يك كليك نوع گياه را مشخص كنيد، گلدان 
به طور اختصاصى، نــور مصنوعى و آبيارى الزم 
براى رشد و پرورش گياه را ايجاد مى كند و به اين 
ترتيب پس از مدت زمان مشــخص شده توسط 
سيســتم گلدان، شما صاحب يك گياه خوراكى 
مانند كاهو يا سبزى و يا يك بوته ميوه اى مانند 
توت فرنگى و گوجه فرنگى خواهيد شد. حتى اگر 
كپسول يك گياه گل دار را بخريد، مى توانيد در 
مدتى مشخص صاحب يك بوته كوچك گل رز 

زيبا بشويد.

  ارمغان فناورى براى آپارتمان ها
اين باغچه هاى هوشــمند، ارمغان فناورى براى 
زندگى هاى مدرن و آپارتمانى امروزى است و به 
نظر مى رسد كه فناورى در اين زمينه سنگ تمام 

گذاشته است.
هر چند كــه كم تر پيش مى آيد كــه اين گونه 

فناورى ها در ايران قابل دسترســى باشــند، اما 
استثنائاً اين بار بايد به شما اين نويد را بدهيم كه 
اين گونه گلدان هاى هوشمند در ايران وجود دارند 
و قيمت آن ها بين 500 تا 600 هزار تومان است. 
كپسول هاى مختلف اين گلدان هاى هوشمند نيز، 

قيمتى بين 120 تا 140 هزار تومان دارند.

  فناورى هاى مكمل براى پرورش گياهان
در كنــار گلدان هــاى هوشــمند، فناورى هاى 
مكمــل ديگــرى نيز بــراى پــرورش گياهان 

وجــود دارند و بــه درد كســانى مى خورند كه 
قصــد دارنــد در گلدان هــاى خودشــان و در 
ابعــادى بزرگ تر بــه پرورش گياهــان خانگى

 بپردازند.
 از جملــه ايــن فناورى ها مى توان بــه نورهاى 
مصنوعى قابل تنظيم و كنترل دار، سيستم هاى 
آبيارى هوشمند خانگى، سيستم هاى دور كننده 
آفات و حشرات مضر با استفاده از امواج و يا پخش 
موادى خاص و سيســتم هاى هوشمند هواساز و 

رطوبت ساز اشاره كرد.

  فناورى براى غنى سازى گياهان
فناورى هاى موجود در صنعت كشاورزى، آن قدر 
پيشرفت كرده است كه مى توان با كمك آن ها، 
خاك، بذرها، آب و در نتيجه گياه را غنى سازى 
كرد. اين غنى سازى باعث رشد سريع تر، مؤثرتر 
و محصول نهايى بيش تر و با كيفيت تر مى شود؛ 
بنابراين وجود فناورى هاى پيشــرفته در صنعت 
كشــاورزى، توانسته است به بشر خدمت بزرگى 

بكند. 
البته اين روزها حرف هــاى زيادى در خصوص 
ارگانيك بودن و يا نبودن گياهان و خوراكى هاى 
گياهى مطرح مى شود، اما بايد گفت كه هر چند 
ممكن است برخى از فناورى ها در روند طبيعى 
رشد گياهان مداخله كنند، اما تالششان در جهت 
بهبود كيفيت گياهان است، نه در جهت تخريب 
آن ها، بنابراين اگر از اين زاويه به فناورى هاى مؤثر 
در رشد و پرورش گياهان نگاه كنيم، پى مى بريم 
كه دخيل شــدن فناورى در پــرورش گياهان، 
چندان هم موضوع ناراحت كننده اى نبوده است. 
همين فناورى اگر به رشــد سريع تر يك درخت 
در محيط هاى شهرى كمك كند، باعث افزايش 
سريع تر فضاى سبز در يك شهر آلوده و صنعتى 
مى شود و همين امر به افزايش سريع ميزان توليد 
اكسيژن و تلطيف هواى آن شهر كمك مى كند، 
بنابراين مى تواند نقش مؤثرى در ســالمت افراد 

يك جامعه ايفا كند.

ديگر نگران نگهدارى از گلدان هايتان نباشيد

پرورش گياهان با فناورى هاى هوشمند

MP3 بازنشسته مى شود!
جى اس ام: حتماً شما هم از كسانى 
 MP3 هستيد كه موسيقى را با فرمت
درك كرده ايــد. در حــال حاضر اين 
فرمت صوتى پر كاربردترين و رايج ترين 
نوع در بين كاربران و همچنين اهالى 
موسيقى است. اما بتازگى خبر رسيده 
كــه خالقان اين قالــب در حال پايان 

دادن به پشتيبانى از آن هستند. در حال حاضر فرمت هاى صوتى مختلفى 
براى فايل هــاى صوتى وجود دارند، اما بى شــك MP3 به دليل حجم 
مناســب و پشتيبانى شدن توسط پخش كننده هاى بسيارمحبوب ترين 
آن هاســت. ولى روزگار خوش اين فرمت در حال پايان اســت و خالقان 
MP3 اعالم كرده اند كه به گواهى كردن تمامى پتنت هاى مرتبط با اين 
فرمت خاتمه مى دهند. انستيتو Fraunhofer در وب سايت خود اعالميه 
منتشر كرده است كه در واقع مى توان آن را پايانى بر عمر MP3 دانست. 
دليل اين امر اين است كه گرچه اين قالب محبوبيت بسيار زيادى دارد، 
اما امروزه فرمت هاى بهترى براى ذخيره سازى موسيقى وجود دارند و به 

احتمال زياد با بازنشستگى MP3، اين فرمت ها فرصت رشد مى يابند.

سامسونگ و توليد چيپ براى شركت هاى ديگر
ديجياتو: سامسونگ بخوبى مى داند كه مى تواند درآمد خوبى را از طريق 
ساخت چيپ هاى نيمه هادى براى شركت هاى ديگر كسب كند و از اين 
رو امروز خبر مى رســد كمپانى كره اى بخش تازه اى را در تجارت نيمه 
هادى خود تأسيس كرده تا با ديگر شركت ها براى تأمين چيپ هاى مورد 
نيازشان همكارى و خريداران بيشترى را به سوى سامسونگ جذب كند. 
گفتنى اســت اين طور كه در خبرها گزارش شــده، بخش تازه تأسيس 
موظف است پردازنده هاى موبايل و چيپ هايى ديگر به جز حافظه را براى 
كمپانى هايى مانند كوالكام و انويديا توليد كند و در اين مســير با ديگر 

شركت ها مانند TSMC رقابت كند.

آزمايش خودروهاى خودران در داخل آلمان 
قانونى شد

فارس: شركت هاى سازنده خودروهاى 
براى  پس  اين  از  آلمان  در  خودران 
به  نيازى  ضرورى  آزمايش هاى  انجام 
انتقال توليدات خود به كاليفرنيا ندارند. 
دولت آلمان فهرستى از قوانين مورد 
نياز كه اين شركت ها بايد براى آزمايش 

خودروهاى خودران خود رعايت كنند، را اعالم كرده است. 

OLED افزايش درآمد سامسونگ از نمايشگرهاى
ديجياتو: بر اســاس گزارشى تازه، 60 درصد از كل فروش نمايشگرهاى 
 OLED سامســونگ در سه ماهه ابتدايى سال 2017، به نمايشگرهاى
اختصاص داشته و با وجود شركت هاى بسيارى كه قصد دارند موبايل هايى 
با نمايشگر خميده بسازند، اين شركت كره اى انتظار دارد تا انتهاى امسال 
رونق بسيار بيشترى هم به خود ببيند. مدير اجرايى سامسونگ ديسپلى 
مى گويد: «به كارگيرى پنل هاى OLED توسط توليدكنندگان در سه 
ماهه دوم به طور مداوم افزايش خواهد يافت و سامســونگ الكترونيكس 
عملكرد استوارى را با پاسخگويى به مشتريان خارجى و تأمين محصوالت 
منعطف براى عمده مشتريان به دست خواهد آورد.» در حالى كه تقاضا 
براى نمايشــگرهاى OLED كوچك افزايش يافته اما تعداد خريداران 

نمايشگرهاى OLED براى تلويزيون هاى بزرگ كم و كمتر مى شود.

اخبار فناورى
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ديجياتو: برنامه ارســال انســان به مريخ 
شــامل دو مرحله اصلى خواهد بود: مرحله 
اول يك سال اقامت در ماه كه حدود 1000 
ميليارد دالر خرج بر مى دارد. بر اين اساس 
قرار است چهار فضانورد توسط يك سفينه 
به قمر زمين فرستاده شوند تا در آنجا يك 
ســكونتگاه انســانى براى اقامت يك ساله 

فضايى بنا كنند. اين سكونتگاه شامل محل استراحت، يك آزمايشگاه، منبع 
توليد انرژى و محلى براى ورود و خروج خودروهاى ماه نورد خواهد بود. اين 
سفر در تاريخى بين سال هاى 2018 تا 2026 به انجام خواهد رسيد. مرحله 
دوم سفر به مريخ نيز از سال 2027 آغاز مى شود. در اين مرحله سفينه انتقال 
دهنده اصلى به كمك يك راكت غول پيكر از زمين پرتاب مى شود تا در مدار 
ماه چهار فضانورد ســاكن آن را ســوار كرده در حدود سال 2030 به سمت 

سياره سرخ راهى شود.

ايرنا: رئيس ســومين كنگره بين المللى توليد 
مثل، يكــى از پنل هاى تخصصى اين كنگره را 
تبديل ســلول هاى بنيادى به اسپرم و تخمك 
اعالم كرد و گفــت: در جهان دســتاوردهاى 
تحقيقاتى خوبى در زمينه تمايز ســلول هاى 
بنيادى به اسپرم و تخمك انسان حاصل شده، 
اما اين موضوع هنوز وارد حوزه درمان و بالينى 

نشــده اســت. دكتر نصراصفهانى افزود: محققان در اين زمينه به نتايج مطلوب و 
پيشرفت هاى بسيار خوبى دست يافته اند، اما استفاده درمانى آن نياز به كار بيشتر 
دارد. وى گفت: در دنيا روى حيوانات آزمايش هاى متعدد شده و توانسته اند اسپرم و 
جنين موش را توليد كنند. مطالعات روى حيوانات بايد به صورت مكرر انجام شود تا 
براساس نتايج مثبت آن، بتوان فعاليت روى انسان را آغاز كرد. وى افزود: تحقيقات در 
ايران نيز همانند ديگر كشورها در حال انجام است و تعدادى از مراكز تحقيقاتى كشور 
در اين زمينه فعال هستند و توانسته اند نتايج خوبى در حوزه پژوهش به دست آورند.

صدا و سيما: محققان بزرگ ترين تلسكوپى 
را كه تاكنون ساخته شــده است، آزمايش 
كردند. اين تلســكوپ قرار است اكتبر سال 
آينده از گويان فرانسه به فضا فرستاده شود. 
طول عمر اين تلسكوپ بين پنج تا 10 سال 
برآورد شده اســت. پيتر جنسن، مدير اين 
طرح گفت: اين بزرگ ترين تلسكوپى است كه 

ما به فضا پرتاب خواهيم كرد و اندازه آن حتى از اندازه راكتى كه آن را پرتاب 
مى كند، بزرگ تر اســت. از اين رو، ما بايد نخســت آن را سر هم كنيم و اين 
بخِش چالش برانگيز طرح است. اين تلسكوپ به اخترشناسان كمك مى كند 
نشانه هاى اوليه موجود در كهكشان را مشاهده كنند و دريابند چگونه آن ها در 
ميليون ها سال شكل گرفته اند. تلسكوپ جيمز وب در مقايسه با نوع قبلى خود 
يعنى هابل، هفت برابر قدرت جمع آورى نور را دارد. اين قابليت به تلســكوپ 
اجازه مى دهد با دقت بتواند گاز و غبار اطراف ستاره ها و سياره ها را مشاهده كند.

آزمايش بزرگ ترين تلسكوپ ساخته شده بشرتبديل سلول هاى بنيادى به اسپرم و تخمكبرنامه ناسا براى اقامت يك ساله در مريخ

خبر

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

فناورى

بهترين گوشى هاى 800 هزار تا 1ميليون تومانى
آى تى رســان: در محدوده قيمتى 800 هزار تا 1 ميليون تومان 
گوشى هاى ميان رده  رو به باال با مشخصات سخت افزارى و نرم افزارى 
مناسبى يافت مى شوند كه از ميان آن ها 6 اسمارت فون برتر را به شما 
پيشنهاد مى كنيم. پرچمداران سال هاى گذشته را كه با افت قيمت 

روبه رو شده اند در اين فهرست نمى بينيد.

Xperia XA Ultra سونى 
فبلت هاى Ultra هميشــه از ســرى هاى 
موفق اكســپريا بوده و جذابيت هاى خاص 
خود را داشته اند هرچند تاكنون هيچكدام 
نتوانســته اند موفقيت و جذابيت اكسپريا 
Z Ultra را تكرار كننــد. XA Ultra از 
 Full يك صفحه نمايش 6 اينچى با وضوح

HD با تراكم پيكسلى 367 استفاده مى كند و با توجه به تراشه 64 
بيتى مدياتك 6755، حافظه رم 3 گيگابايتى و اندرويد 6، يك ميان 
رده قوى به نظر مى رســد. ويژگى شاخص XA Ultra را مى توانيم 
بهره مندى آن از دوربين هاى اصلى و سلفى 21/5 و 16 مگاپيكسلى 
بدانيم كه هر دوى آن ها قابليت فوكوس اتوماتيك و لرزش گير اپتيكال 

دارند. اين گوشى حدود يك ميليون تومان قيمت دارد.

2017 A3 سامسونگ گلكسى 
محصوالت سرى A سامســونگ در ادامه 
گلكسى آلفا توليد شدند و ويژگى شاخص 
آن ها طراحى زيبا و جنس بدنه اســت و در 
واقع اين سرى، گلكسى هاى خوش ساخت 
و نسبتاً گران قيمت را در بر مى گيرد. امسال 
سومين نســل از ميان رده هاى سرى A با 

پســوند 2017 به بازار عرضه شدند كه مهم ترين تفاوت آن ها نسبت 
به نسل قبلى، مقاومت در برابر آب، گرد و غبار و همچنين پشتيبانى 
از پورت USB type C بوده و گلكســى A3 2017 كوچك ترين 
و ارزان ترين آن ها به شــمار مى رود. صفحه نمايش اين گوشــى دو 
سيم كارته با سايز 4/7 اينچ از نوع super AMOLED بوده، وضوح 
HD دارد و با پوششى از گوريال گالس 4 محافظت مى شود. چيپست 
هشت هســته اى و 64 بيتى اگزينوس 7870 با 2 گيگابايت حافظه 
رم، امكان اجراى روان و بدون دردســر برنامه ها و بازى هاى معمول 
اندرويد را فراهم مى كند؛ گلكسى A3 2017 با جنس شيشه و فلزى 
خود طراحى زيبايى دارد و دو دوربين 13 و 8 مگاپيكسلى با f/1/9و 
عملكرد خوب براى آن در نظر گرفته شــده است. قيمت اين گوشى 
كه داراى سنسور اثر انگشت هم هست حدود 950 هزار تومان است.

DTEK50 بلك برى 
براى ســال ها برند بلك برى يادآور امنيت، 
كيفيت باال و محصوالتى خاص بوده است. 
اين برند كانادايى با سيستم عامل انحصارى 
خودش شــناخته مى شــد اما ســرانجام 
نتوانست آن را حفظ كند و به اندرويد روى 
آورد. گوشــى هاى اندرويــد بلك برى هنوز 

انگشت شمار هستند و DTEK50 به عنوان يك گوشى ميان رده 
معرفى شــده كه مشخصاتى به اين شرح دارد: چيپست 8 هسته اى 
اســنپدراگون 617، 3 گيگابايت رم، صفحــه نمايش 5/2 اينچى با 
رزولوشــن Full HD. اين گوشى از يك ســيم كارت در سايز نانو 
پشتيبانى مى كند و به دوربين اصلى 13 مگاپيكسلى با f/2 و فوكوس 
خودكار مجهز اســت. دوربين ســلفى DTEK50 هم رزولوشن 8 
مگاپيكسلى دارد. اين گوشى 900هزار تومانى با توجه به مشخصات 
سخت افزارى، كمى گران به نظر مى رسد كه با توجه به كيفيت ساخت 

و برند معتبر توجيه مى شود.

Prime J7  سامسونگ گلكسى 
سرى J سامسونگ، شــامل ميان رده هاى 
اقتصــادى بوده و از محصــوالت پر فروش 
بازار محســوب مى شود. اين سرى در نسل 
اول خود با بدنه پالستيكى و ظاهرى قديمى 
معرفى شــد اما در ســرى 2016 و سرى 
Prime طراحى و كيفيت ساخت آن ها به 

صورت واضح بهبود يافت. گلكســى Prime J7 قوى ترين عضو اين 
خانواده است و مشخصات فنى مناسبى با توجه به قيمتش دارد كه 
ارزش خريد آن را افزايش مى دهد. اين گوشــى هوشمند از نمايشگر 
5/5 اينچى PLS TFT با رزولوشن فول اچ دى بهره مى برد و قدرت 
آن را چيپست 8 هسته اى اگزينوس 7870 همراه با پردازنده گرافيكى 
Mali-T830MP2 تامين مى كند. دوربين اصلى 13 مگاپيكسلى 
و دوربين جلويى 8 مگاپيكسلى با دريچه ديافراگم f1,9 وظيفه ثبت 
تصاوير كاربران را برعهده دارد. 3 گيگابايت رم، 16 گيگابايت حافظه 
داخلى با امكان افزودن كارت حافظه خارجى، سنســور اثر انگشت، 
باترى غير قابل تعويض 3300 ميلى آمپرى و سيســتم عامل اندرويد 
مارشــملو 6/0/1 ساير مشخصات اين گوشــى 860 هزار تومانى را 

تشكيل مى دهند.

6X هواوى آنر 
آنر 5X در زمان معرفى خود مشــخصات، 
كيفيت ساخت و ظاهرى بسيار فراتر از رده 
قيمتى خودش داشــت و هنوز هم در رده 
قيمتى خود ارزش خريد بسيار بااليى دارد؛ 
با اين حال كمپانى هواوى نسل بعدى اين 
اسمارت فون را با رفع برخى از نقايص و انجام 

يك سرى بروزرسانى توليد كرده است. 
آنر 6x هم دقيقاً مانند بســيارى از محصوالت هواوى از جمله نسل 
قبلى خود مشخصات و كيفيت خوبى را به ازاى قيمت پرداختى ارائه 
مى دهد؛ ويژگى هايى مانند 32 گيگابايت حافظه داخلى، 3 گيگابايت 
حافظه رم، صفحه نمايش 5/5 اينچى Full HD، دوربين دوگانه 12 
و 2 مگاپيكســلى، دوربين سلفى 8 مگاپيكسلى، سنسور اثر انگشت 
ســريع و دقيق و بدنه خوش ساخت فلزى از مواردى هستند كه در 

بسيارى از گوشى هاى هم قيمت مشاهده نمى كنيم.
 چيپســت اختصاصى 64 بيتى هواوى با نام كايرين 655 به همراه 3 
گيگابايت رم مشخصات سخت افزارى مناسبى براى اين گوشى 850 

هزار تومانى هستند.

بازار همراه
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حل جدول شماره قبل

1- شاعر، نويسنده و مترجم كتاب هاى 
«صددانه  شاعر  و  نوجوانان  و  كودكان 

ياقوت»
تيره  از  جانورى   - توگوشى   -2
تيره  عمودى  خط هاى  با  سانان  گربه 
گرفتارى   - نارنجى  و  قرمز  خز  روى 

- جسم
نياز فيلم  باالپوش - وسايل مورد   -3

- جاى بلند
الفباى   - دروازه   - بردن  تاراج   -4

حيات
رهانيدن   - سرو  صفت   - معروف   -5

از اسارت
6- مفرد - از وسايل پرواز - درون - 

زدنى بهانه گير!
7- سوره مردم - جامه- اولين موذن 

اسالم
8- خصومت و دشمنى  - آزرده دل - 

سازمان انرژى هاى نو ايران
9- آدمكش - پرنده اى شكارى با نام 

ديگر شهباز - طايفه كم حرف ايرانى
10- خاك كوزه گرى - كفش قدما - 

سمت راست - ابر زمينى
11- كاالبرگ - همنشين جسم - نوعى 

نان نازك
12- دربند و گرفتار - حالت بيهوشى 

- ميوه كال
13- هيئت و صورت - تاجر- پدر تازى

14- راه كوتاه! - صفحه الكترونيكى - 
خنك - ورزش گران قيمت مورد عالقه 

«راجر فدرر» 
يكصدهزارنفرى  بزرگ  ورزشگاه   -15

تهران

صفت   - اندام  درشت   - اسرافكار   -1
انسان بين مخلوقات

2- شكار كردن - تراك - فواق
3- پرچم - ساز ضربى مدور برنجى - 

چاهى در جهنم
از ماشين  باختر-  بازارى -  4- قيمت 

آالت ساختمانى - شخص و فرد
 - خوردنى!  حرف   - دادن  مهلت   -5

خانه شعرى!
6- اثرى از «دافنه دوموريه» - ماالمال 

- اجراى حركات نمايشى در كاراته
تنگه   - سرنيزه   - كردن  زندانى   -7

استراتژيك جنوبى
8- نام دخترانه ايرانى به معنى ملكه - 

سخن قافيه دار - تفتيش كردن
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com
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9- سياهرگ - بى شرم - قرض و دين
10- ماسك - پافشارى - پشيمان

 - خرما  درخت   - راهب  عبادتگاه   -11
ترازنامه

 - همايش   - داشتن  دوست   -12
روشنايى - موضوع رساله

ناخن-  زينت   - بلقيس  سرزمين   -13
ماركى معتبر در صنايع غذايى

هزار   - كشتى  مسابقات  عرصه   -14
درخت   - كسى  با  كردن  مدارا  كيلو- 

لرزان
واحد   - شيميايى  باردار  ذره   -15
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