
تعطيالت رسمى كشور بايد 
هدفمند شود

خانه ملت: عضو كميســيون برنامــه، بودجه و 
محاســبات مجلس با بيان اينكه ســليقه هاى 
مسئوالن در مورد ساماندهى تعطيالت آخر هفته 
متفاوت اســت، گفت: در اين رابطه بايد به يك 

اجماع عمومى برسيم.
عبدالرضا مصرى گفت: متأســفانه هر زمانى كه 
بحث ســاماندهى تعطيالت پيش آمده، ساليق 
بر واقعيت ها غلبه كرده و به نتيجه نرسيده است.

وى تصريح كرد: اگر تعطيــالت مدارس اصالح 
نشود، ســاماندهى تعطيالت اثربخش نخواهد 
بود؛ كما اينكــه با توجه به تعطيــالت 15 روزه 
نوروز تمامى ادارات با وجــود تعطيلى 6 روزه تا 
15 فروردين تعطيل هستند و هيچ نتيجه اى از 
فعاليت اداره ها در اين زمان عايد كشور نمى شود، 
يعنى در اين 6 روز هزينه دســتگاه هاى اجرايى 
پرداخت مى شــود، بدون اينكه خروجى داشته 

باشند.
وى با تأكيد بر اينكه براى ســاماندهى تعطيالت 
رسمى كشور بايد منطقى عمل كرد نه احساسى و 
سليقه اى، يادآور شد: اگر منطقى عمل كنيم، مى توان 
ساماندهى مناسبى را در مورد تعطيالت رسمى داشته 

باشيم.

بازديد از موزه ها
 28 ارديبهشت رايگان است

 مهر: بازديد از موزه هاى سراسر كشور به مناسبت روز 
جهانى موزه و هفته ميراث فرهنگى، روز پنجشنبه 28 

ارديبهشت رايگان است.
محمدرضــا كارگر مديــر امور موزه ها، امــوال منقول 
فرهنگى تاريخى كشــور گفت: به مناسبت فرا رسيدن 
روز جهانى مــوزه و هفته ميراث فرهنگــى و به منظور 
بزرگداشت اين روز، برگزارى برنامه هاى متنوع فرهنگى 
در موزه ها و اماكن فرهنگى تاريخى در ســطح كشور 

تدارك ديده شده است.
وى ادامــه داد: در راســتاى ترغيب و تشــويق عموم 
مردم و بازديدكنندگان براى بازديد از موزه ها روز 28 
ارديبهشت بازديد از تمام موزه ها و اماكن تحت پوشش 

سازمان براى عموم به صورت رايگـان است.

كاهش «سن ابتال به ديابت» به 
دليل كم تحركى افراد جامعه

فارس: معاون تربيت بدنى و ســالمت وزير آموزش و 
پرورش گفت: سن ابتال به ديابت بشدت كاهش يافته و 
به حدود 40 سال رسيده است كه اين امر ناشى از نبود 

تحرك الزم در بين افراد جامعه است.
مهرزاد حميدى اظهار داشت: زندگى آپارتمان نشينى 
و استفاده از اتومبيل در رفت وآمدها باعث كم تحركى 

افراد جامعه بويژه دانش آموزان شده است.
وى ادامه داد: همچنين استفاده از فناورى هايى مانند، 
تلفن همراه، اينترنت، تبلت و سيستم هاى رايانه اى باعث 
شده است تا افراد بيشتر اوقات در حال نشسته و بدون 

تحرك الزم باشند.
وى تصريح كرد: متأسفانه ســن ابتال به ديابت بشدت 
كاهش يافته و به حدود 40 ســال رسيده است كه اين 

امر ناشى از نبود تحرك الزم در بين افراد جامعه است.

نتايج آزمون استخدامى 
آموزش وپرورش بزودى اعالم 

مى شود
ايســنا: رئيس مركز برنامه ريزى منابع انسانى 
و فناورى اطالعــات وزارت آمــوزش و پرورش 
درباره نتايج آزمون اســتخدامى اين وزارتخانه 
كه آبان سال گذشــته برگزار شد گفت: گزينش 
پذيرفته شــدگان اين آزمون انجام و نتايج يك 
برابر ظرفيت هم اعالم شــده و قرار است بزودى 

نتايج اعالم شود.
اسفنديار چهاربند ادامه داد: براى جذب نيرو در 
سال 96 هم مجوزهاى الزم را دريافت كرده ايم و 
احتماالً تا پايان خرداد آزمون استخدامى 10 هزار 

نفرى ديگرى را برگزار مى كنيم. 
چهاربند درباره اعمال سياست بومى گزينى در 
آزمون استخدامى آتى عنوان كرد: بومى گزينى را 
مدنظر داريم اما آن را منعطف كرده ايم و بوم ها را 
فراتر درنظر گرفته ايم. به اين معنا كه داوطلب در 
زمان درخواست استخدام محل زندگى و خدمت 
خود را مشخص مى كند و در نهايت پس از پذيرش 
آموزش و پرورش مناطق تصميم گيرى مى كنند 
و به اين طريق ميــزان رقابت ها هم افزايش پيدا 

مى كند.

3ملى پوش فوتسال درراه مشهد
«فرش آرا»  مدعى مى شود؟  

ورزش/ شرايط فوتسال در مشهد و خراسان 
رضوى طى سال هاى گذشته همواره شرايطى 
قابل توجه بوده، طورى كــه نماينده يا گاها 

نمايندگان فوتسال استان در ليگ برتر و...

خط قرمز/  مرد 38 ســاله اى كه زن جوان 
خود را در برابر چشمان فرزندانش در مشهد 
با ضربات چاقو به قتل رسانده بود، با اعترافات 

تكان دهنده خود پرونده اين جنايت ...

1215
اعترافات مردى كه زنش را در 

برابر فرزندانش سالخى كرد

حال ناخوش 
اجراى طرح تحول سالمت

طرح تحول سالمت با هدف ســامان بخشيدن به وضعيت 
بهداشــت و درمان در كشور ارائه شده اســت. اين طرح از 
پانزدهم ارديبهشت سال 93 در وضعيتى اجرا شد كه سهم 
پرداخت درمان از جيب مردم 55 تا 60 درصد بود و بسيارى 
از زير ساخت هاى درمانى كشور مشــكل داشت. از سويى 
بيمارستان ها و مراكز درمانى عالوه بر فرسودگى از كمبود 
تجهيزات و تخت بيمارستانى رنج مى بردند. اما با اجراى اين 
طرح بخشى از زير ساخت ها اصالح شده است. ضمن اينكه 
كاهش پرداخت هزينه درمان از جيب مردم بويژه در بخش 
دولتى انكارناپذير است، البته اين نكته را نيز بايد افزود كه 
با اجراى اين طرح، تعرفه ها رشــد كرده است، بدون آنكه 

برداشت اضافى از جيب مردم صورت پذيرد.
وجود اشكاالتى همچون نبود توازن در تعرفه ها در اجراى 
طرح تحول سالمت غيرقابل انكار است و بسيارى نيز به آن 
اذعان دارند و بايد اصالح شود. اما با اين حال همه اشكاالت 
موجود در نظام ارائه خدمات درمانــى را نمى توان به طرح 

تحول نسبت داد. 
به عبارت بهتر ايراد به طرح تحول سالمت مربوط نمى شود، 
بلكه به نظام ارائه خدمات درمانى كشــور مربوط مى شود؛ 
يعنى بستر ارائه خدمات درمانى در كشور كه مبتنى بر نظام 
آزاد خدمات درمانى است با مشكل مواجه است. در اين بستر 
فردى كه دفترچه درمانى در دست دارد، مى تواند با استفاده 
از آن در شبانه روز ايجاد هزينه كند، بدون آنكه اين هزينه به 
بهبود وى منجر شود. بنابر اين به جرئت مى توان گفت طرح 
ياد شده در بسترى بيمار اجرا شده اســت. از اين رو تغيير 

بستر ارائه خدمات درمانى ضرورت دارد. 
البته براى اين منظور نيز بايــد نظام ارائه خدمات هدفمند 
اتفاق بيفتد. در اين راســتا مجلس دهم با تأكيد بر اجراى 
طرح پزشك خانواده، نظام ارجاع بيمار، توجه به راهنماهاى 
بالينى، خريد راهبردى توسط بيمه ها و غيره مسير حركت 
دولت را در برنامه ششــم توسعه مشخص كرده است. البته 
بايد به ياد داشته باشيم كه وقتى در نظام آزاد ارائه خدمات 
درمانى پرت هزينه داريم قطعاً با تزريق اعتبارات به اين نظام 

پرت هزينه بيشتر مى شود. 
از سوى ديگر شايد اين پرسش مطرح شود كه آيا با افزايش 
تعرفه هايى كه در حوزه درمانى تعريف شــده است، تداوم 
اجراى طرح تحول ســالمت امكان پذير اســت؟ كه پاسخ 
مثبت اســت. يعنى با ريل گذارى كه در برنامه ششم براى 
دولت شده است، تداوم اجراى اين طرح كامًال طبيعى است. 
در اينجا بايد به اين نكته توجه كنيم كه كشــورهاى حوزه 
خليج فارس كه يك نظام ارائه خدمات درمانى ناقصى دارند، 
سهم سالمتشــان از درآمد ناخالص ملى بيشتر از ماست؛ 
بنابر اين ما با اجراى طرح تحول سالمت فقط كمى پول به 
بخش درمان كشــور تزريق كرده ايم كه اين امر به خودى 
خود كار خوبى اســت، يعنى گمان نكنيم بيــش از اندازه 
متعارف در نظام سالمت هزينه مى كنيم. البته ممكن است 
آنچه را كه در اختيار داريم بدرســتى هزينه نكنيم كه بايد 
براى هزينه كردن درست اعتبارات در حوزه سالمت توازن 
را برقرار كرد.عالوه بر اين بايــد يك بازنگرى در تعرفه هاى 
پزشكى داشته باشــيم و همچنين نظام بيمه اى و الگوى 

رفتارى دريافت خدمات را اصالح كنيم. 
*نائب رئيس اول كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس شوراى اسالمى 

يادداشت  

خبر 

*سيد مرتضى خاتمى

خبر

3000737274
سامـانـه پيـامكـى
 صـفـحه اجـتماعى

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

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.
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از صبح ديروز در سراسر كشور
نام نويسى در كاروان هاى حج تمتع 

96 آغاز شد
مهر: نام نويسى در كاروان هاى حج تمتع امسال به صورت همزمان در 

همه استان ها از ساعت 9 صبح ديروز آغاز شد.
حميد محمدى، رئيس سازمان حج و زيارت گفت: همه واجدين شرايط 
تشرف به حج امســال كه از 23 فروردين تا 21 ارديبهشت با مراجعه 
به شعب بانك ملى براى ثبت نام اوليه تشــرف به حج اقدام كرده اند، 
مى توانند با مراجعه به سامانه 96haj.haj.ir يا با مراجعه مستقيم به 

كاروان ها، براى نام نويسى در كاروان هاى حج اقدام كنند.
وى افزود: مطابق توافقى كه درخصوص اعزام زائران ايرانى به حج 96 
با عربستان شد در اولين گام هيئت مسكن جمهورى اسالمى ايران به 
عربستان سفر كرده و حدود يك ماه و نيم براى تأمين مسكن حجاج 
در عربستان بود تا هتل هايى با شاخص هاى مورد نظر سازمان حج را 

فراهم كند كه اكنون كار اين هيئت پايان يافته است.
محمدى ادامه داد: امســال 150 مدير كاروان، 150 روحانى و 150 

معاون و عوامل كاروان هم به مجموعه نيروها اضافه خواهد شد.

سخنگوى كميسيون بهداشت و درمان مجلس:
منابع دولتى براى نوسازى تخت هاى 

بيمارستانى كافى نيست
خانه ملت: سخنگوى كميسيون بهداشت و درمان مجلس با تأكيد بر 
استفاده از ظرفيت بخش عمومى و خصوصى درجهت نوسازى تخت هاى 
بيمارستانى، گفت: اعتبارات دولتى به تنهايى قادر به پوشش كمبودها 
نيست. محمدنعيم امينى فرد درخصوص اظهارات وزير بهداشت، مبنى 
بر اينكه كشور با كمبود جدى تخت هاى بيمارستانى روبه رو است، گفت: 
شرايط به لحاظ تعداد تخت هاى بيمارستانى در كشور قابل قبول نيست؛ 
زيرا افزايش تخت هاى بيمارستانى به ازاى هر 1000 نفر جمعيت 1/7 
تخت بوده؛ اما اين ميزان در تركيه دو برابر است. وى گفت: درحال حاضر 
طبق آمارهاى مطرح شده حداقل 45 هزار تخت بيمارستانى نوسازى شده 
است؛ ضمن اينكه بيش از 20 هزار تخت بيمارستانى تا پايان دولت يازدهم 
به سيستم درمانى كشور افزوده مى شود. وى تأكيد كرد: شرايط در حوزه 
تخت هاى بيمارستانى به گونه اى است كه اعتبارات دولتى به تنهايى قادر 
به پوشش كمبودها نيست، بنابراين بايد از بخش هاى عمومى مانند سازمان 

تأمين اجتماعى در ارتقا و نوسازى تخت هاى بيمارستانى استفاده كرد.

با صدور بيانيه انجام شد
انتقاد انجمن دفاع از حقوق كودكان از 

«خندوانه»
ايسنا: انجمن دفاع از حقوق كــودكان در واكنش به حضور تعدادى 
از كودكان كار و كودكان در شرايط دشــوار و معلم هايشان در برنامه 
«خندوانه» بيانيه اى صادر كرد. در اين بيانيه آمده است: «يكى از اهداف 
فعاالن حقوق كودك در ايران؛ لغو و حذف كار كودك است. رفتارهاى 
از سر ناآگاهى و گاهى تبليغاتى برخى سازمان هاى مدنى و مؤسسات 
خيريه در مرحله نخست و نگاه ترحم مآبانه رسانه اى در سال هاى اخير 
صدمه هاى جدى را بر پيكر دستيابى به اين هدف وارد ساخته است. 
آوردن كودكان كار در برنامه اى همچون خندوانه بدان گونه كه اتفاق 
افتاد، گرچه به نظر مى رسد نوعى توجه خاص به آن هاست ولى در اصل 
به رسميت شــناختن كار كودكان و نوعى مواجهه منفى با حذف اين 
آسيب اجتماعى است. بخصوص آنجا كه از اين چالش با ادبيات تشويق 
كننده اى چون «نان آور بودن» اين كودكان ياد شــد. وقت آن رسيده 
است كه صدا و سيما در امور كودكان و كودك كار از فعاالن اين حوزه 
مشاوره جويد و از   نمايش سطحى و احساسى آسيب ها خوددارى كند.

فاطمه امير احمدى: «در گردشــگرى مذهبى و 
اسالمى برخى نكات وجود دارد كه ضرورتش براى 
اين نوع گردشــگرى الزامى تر اســت. به طور نمونه 
نمى توان در فضايى مذهبى هتلى اشرافى ساخت؛ 

زيرا اين عمل با نفس زيارت انطباق ندارد.»
معاون  صنايع دستى سازمان ميراث فرهنگى كشور 
با بيان اين مطلــب در گفت و گو با نشــريه «زائر» 

مى افزايد:
در گردشگرى مذهبى شــرايطى در زيرساخت ها و 
بافت مردمى بايد مهيا شود تا گردشگر تمايل براى 

حضور داشته باشد.
بهمن نامور مطلق مى گويد: بايد شرايطى آماده باشد 

كه با گردشگرى طبيعت، تاريخى و... متفاوت باشد، 
زيرا آن ها به اين عوامل تشرف نياز نداشته و شرايط 
ديگرى مى طلبند. در گردشگرى مذهبى و دينى نياز 
به فراهم كردن شرايط تشــرفى است كه متأسفانه 
رعايت نمى شود و شاهد مثال اين امر دستفروشان 
پياده روهاى اماكن زيارتى هســتند كه مناسب اين 

فضا نيستند.
اين عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى در ادامه 
خاطرنشان مى كند: ما در گردشگرى مذهبى هنوز 
تخصصى نشده ايم، از اين رو شاهد ساخت برج هايى 
در كنار و اطراف حرم هســتيم كه آن را تحت تأثير 
قرار مى دهد و اينكه اقامــت در اين گونه مكان هاى 

مجلل - كه حتى برخى از آن ها عنوان مجلل را نيز 
يدك مى كشند،  در راستاى جايگاه زيارت نيست و به 

افراد حس زيارت دست نمى دهد. 
وى ادامه مى دهد:زيارت در سادگى، تواضع، قناعت 
و... است و اين عوامل زائر را براى ورود به حرم ها آماده 
مى كند. نبايد ذهن افراد درگير مســائل حاشيه اى 

شــود. در نتيجه ما بايد براى اعتمادسازى به سمت 
مفاهيم بنيادين اسالمى برويم كه سادگى و رسيدگى 
به ديگران در آن نمود دارد. بايد شرايط مناسبى براى 
استحاله و دگرديســى افراد به وجود آورده باشيم تا 
فردى كه براى زيارت زحمت سفر به خود مى دهد، 
هنگام بازگشــت فرد متفاوتى شده باشد. آيا چنين 
فضايى در كشور براى گردشگرى اسالمى مهيا شده 
است؟ روح زيارت در اين است. تناقض هاى معمارى 

و تجارى در اطراف مكان هاى زيارتى چه مى كند؟
وى در پاسخ به اين پرســش كه براى اعتمادسازى 
گردشــگران اروپايى و آســيايى كه به ايران ســفر 
مى كننــد آيا برنامــه اى براى بردن بــه مكان هاى 
مذهبى وجــود دارد تا به عنوان هديــه تبليغى نيز 
در مقابل ايران هراسى مطرح باشد، مى گويد:نيازى 
به اين گونه برنامه ها نيست، با يارانه و هزينه كردن 
از اين دست چيزى درست نمى شود. بايد شرايطى 

را آماده كرد كه خود افراد براى ســفر تمايل داشته 
باشند. امروز دنيا تشنه باور است، نياز به ايمان دارد، 
اما نمى تواند پيدا كند؛ چون مدل ها و الگوهاى خوبى 
وجود ندارد. اگر ما در كشور بتوانيم الگوى مطلوبى 
بســازيم با ويژگى هايى كه به آن ها اشاره شد، اينكه 
ساده باشد و در آن انسان بتواند درباره هستى تأمل 
كند، اگر چنين شود از قضا خود آن ها داوطلب براى 
آمدن مى شوند. در آمدن بايد دچار تحول و متامورفوز 

(تغيير) شد و دچار استحاله وجودى گرديد.
معاون  صنايع دستى سازمان ميراث فرهنگى كشور 
خاطر نشان مى كند: اگر بر اين باوريم زيارت مطلوب 
انسان هاست و موجب پيرايش و از بين رفتن دردهاى 
روانى، روحى و اعتقادى بشر مى شود، بايد زيرساخت 
و بستر را به گونه اى آماده و تبليغ كنيم كه آن ها خود 
هزينه كنند و براى حضور در اين فضا اشتياق داشته 

باشند، البته بايد هزينه ها كاهش پيدا كنند.

معاون  صنايع دستى سازمان ميراث فرهنگى كشور:

هنوز در گردشگرى مذهبى  متخصص نشده ايم

 جامعه / محبوبه على پور     نظام پرســتارى كشور كه 
بدون ترديد ســهم قابل مالحظه اى از فراينــد درمان و 
سالمت كشور بر دوش آن ها سنگينى مى كند، همواره از 
نبود عدالت گله كرده اســت. موضوعى كه هيچ گاه گوش 
شنوايى براى شــنيدن آن و اميد به تغيير در نگرش آن از 

سوى تصميم سازان حوزه سالمت وجود نداشته است.
* ثمره گفتمان فرادستان براى فرودستان

معاون فرهنگى و اجتماعى سازمان نظام پرستارى كشور در 
اين خصوص مى گويد: زمانى بحث گفتمان اثرگذار مى تواند 
مؤثر باشد كه هر دو طرف فرصت برابرى براى سخن گفتن 
داشته باشند و توازن و تعادل قدرت ميان طرفين رعايت 
شود؛ نه آنكه يكى در رأس هرم باشد و نگاهى فرادستى كند 
و فرياد بزند و طرف مقابل در جايگاه فرودوستى قرار بگيرد. 
دكتر سيد عباس كشفى تأكيد مى كند: با نگاهى به وضعيت 
پرستارى در حوزه سالمت مى  توان دريافت در اين زمينه 
عدالتى وجود ندارد؛ گــواه اين نظر را مى تــوان در نحوه 
پرداخت ها ديد. چنان كه قانون ارتقاى بهره ورى مصوب 
ســال 1388 مجلس شــوراى اســالمى، هنوز در برخى 
بيمارستان هاى خصوصى و وابســته نيروهاى مسلح اجرا 
نمى شود و بيمارستان هاى دانشــگاهى و سازمان تأمين 
اجتماعى نيز تنها يك بنــد آن را اجرا مى كنند.همچنين 
قانون تعرفه گذارى خدمات پرســتارى كه در سال 86 در 
مجلس شوراى اسالمى مصوب شده به اجرا در نيامده است. 
اين در حالى است كه مقوله كارانه پزشكان كه مبناى قانونى 
نداشته و در مجلس شوراى اسالمى به تصويب نرسيده؛ در 
وزارت بهداشت و شــوراى معاونين آن تصويب شده و در 

حال اجراست.
وى با اشاره به اين كه تنها 25 درصد پزشكان از درآمدهاى 
نجومى برخوردارند، مى گويد: افرادى بايد نسبت به اجراى 
قانون تعرفه پرستارى تصميم  بگيرند كه ادامه وضعيت و 
رويه فعلى براى آن ها انتفاع مالــى دارد، پس دليلى براى 
اصالح و اجراى قوانين حمايتى از پرستاران نمى بينند. در 
حالى كه اجراى آن به ســود «مردم» است، تأكيد مى كنم 
«مردم و نه بيمار»؛ زيرا كه خدمات بهترى دريافت مى كنند 
و با اجراى آن انگيزه پرستاران كه پيوســته در حال ارائه 
خدمت به بيمار هستند نيز افزايش پيدا مى كند. در ضمن 
اين مسئله به نفع سازمان هاى بيمه كننده است، زيرا با اين 
رويه هزينه واقعى خدمات را مى پردازند. در حال حاضر در 
خدمات مشترك ميان پزشك و پرســتار همانند گرفتن 
نوار قلب اگر به نام پرستار باشد 600 تومان مى گيرد اما به 
نام پزشــك فوق تخصص قلب تعرفه اين خدمت 36 هزار 

تومان خواهد بود. 
* قانون مشاغل سخت و زيان آور اجرا نمى شود

دكتر مظلوم، نائب رئيس شوراى عالى نظام پرستارى كشور 
نيز خاطرنشان مى كند: از قوانين حمايت از پرستاران كه بر 
زمين مانده، مى  توان به قانون مشاغل سخت و زيان آور اشاره 
كرد كه در آن پرســتاران بايد از يكسرى مزاياى حرفه اى 
همانند بازنشســتگى زودهنگام برخوردار شوند، ولى اين 
قانون در بيمارســتان هاى دولتى به بهانه كمبود نيروى 
انسانى به هيچ وجه اجرا نمى شــود و در بيمارستان هاى 

تأمين اجتماعــى نيز كه تنها با 
پنج سال تخفيف اجرا مى شد، 
در ابالغيه جديد كه از ســوى 
اين سازمان مطرح شده، همين 
اجراى نيمه به چالش كشــيده 

شده است. 
اين فعال پرســتارى مى افزايد: 
به طور كلى قوانيــن حمايتى 
اين حوزه سليقه اى و بى ضابطه 
اجرا مى شود، چنان كه مطابق 
قانون ارتقاى بهره ورى؛ موظفى 
پرستاران 144 ســاعت درماه 
است و مزايايى همانند ضريب 
اضافه كار و شــيفت شب تعلق 
مى گيرد. در حالى كه اين قانون 

در بيشتر بيمارســتان هاى خصوصى و خيريه اى يا اجرا 
نمى شود و يا ناقص به اجرا در مى آيد. قانون تعرفه گذارى 
خدمات پرستارى نيز با گذشت 9 ســال از تصويب آن به 
بهانه نبود بودجه كافى اجرا نمى شــود.در سال جارى نيز 
متوليان حوزه سالمت از زير بار اين تعهد شانه خالى كرده و 
اظهار مى كنند،براى اجراى اين قانون نياز به 2000 ميليارد 
تومان اعتبار است؛ درحالى كه همواره براى پرداخت يارانه 

پزشكان بودجه دارند. 
وى تأكيد مى كند: بنــا بر طرح مبتنى بــر عملكرد، 60 
درصد درآمد بيمارستان ها به پزشــكان تعلق مى گيرد و 
27 درصد نصيب ســاير اعضاى تيم سالمت مثل پرستار، 

راديولوژيست، امور خدمات و 
ادارى و ديگران مى شود. حال 
آنكه از جمع كاركنان بالينى 
70 درصد را پرستاران تشكيل 
مى دهند و جمعيت پزشكان 
حدود هفت تا هشــت درصد 
است. اين درحالى است كه با 
بررسى هاى صورت گرفته در 
نظام سالمت جوامع پيشرفته، 
مشــخص مى شــود درآمد 
پرســتاران در اين كشــورها 
بين سه تا پنج برابر پرستاران 
كشور ماست و درآمد پزشكان 
آن ها حتى به يك پنجم درآمد 

پزشكان ما نيز نمى رسد.
* رشد بى انگيزگى

شواهد حكايت از آن دارد كه چالش هاى حوزه پرستارى 
هر روز رو به فزونى است، چنان كه در سال هاى اخير شاهد 
رشد چشــمگير مهاجرت اين گروه هستيم، به طورى كه 
شنيده مى شود مهاجرت پرســتاران در سال هاى گذشته 

300 درصد رشد داشته است. به راستى چرا؟
دكتر ســيد رضا مظلوم با تأكيد بر فعاليت 13 هزار مدير 
پرســتارى مى گويد: مهم ترين علت بروز اين مشكالت به 
ناآشنايى جامعه با اين قشر و كاركرد آن مربوط مى شود. اين 
درحالى است كه ازعمر پرستارى در دانشگاه ها بيش از 50 
سال مى گذرد و در حال حاضر حداقل مقطع تحصيلى اين 

رشته كارشناســى بوده و 10 رشته كارشناسى ارشد براى 
آن درنظر گرفته شده اســت. همچنين 100 هزار پرستار 
در مراكز دانشــگاهى و دولتى به كار مشــغولند و بيش از 
50 هزار نفر در بيمارستان ها و مراكز خصوصى و خيريه اى 
ارائه خدمت مى كنند. حال آنكه به دليل كاهش انگيزه هاى 
شغلى آن، بنابر بررسى هاى انجام شده حدود 5000 پرستار 

تحصيلكرده، هيچگاه جذب اين حرفه نمى شوند.
عباس كشــفى نيز در اين باره خاطر نشــان مى كند: به 
دليل نبود جذابيت هاى اقتصــادى اين حرفه براى دانش 
آموختگان پرســتارى، آن ها ترجيــح مى دهند يا جذب 
مشاغل ديگر شوند يا به مهاجرت بينديشند. چنان كه اين 
روند بى انگيزگى به پرستاران با سابقه نيز رسيده؛ زيرا بنا 
بر سياست ها و واكنش هاى مختلف خود را گرفتار چرخه 

نابرابرى و بى عدالتى حرفه اى و صنفى مى بيند. 
* خرج تراشى سياست هاى درمانى

در سال هاى اخير شاهد رشــد جمعيت بيماران در برابر 
افزايش مراكز درمانى هستيم.

دكتر مظلوم با اشاره به اين مقوله مى گويد: چرخه سالمت 
متكى بر سه عنصر پيشــگيرى، درمان و توانبخشى است 
كه براســاس سياســت هاى مديران اين حوزه كه بيشتر 
پزشك هستند بر درمان توجهى افزون تر مى شود. چنان 
كه سال هاست افزايش تخت هاى بيمارستانى نشانه توسعه 
اين حوزه قلمداد مى شــود. حال آنكه با اهميت بر محور 
پيشــگيرى، مى توان به كاهش هزينه هاى نظام سالمت 
پرداخت، در اين مقوله نيز مى تــوان از توانمندى تمامى 

گروه هاى حوزه سالمت مانند پرستاران سود جست.

آنچه مى خوانيد
جامعه پرستارى كشور با مشكالت مختلفى 
دســت و پنجه نرم مى كند. از بى عدالتى 
در نحوه پرداخت ها، اجرا نشــدن قانون 
مشاغل سخت و زيان آور، ناآشنايى جامعه 

با اين قشر و كاركرد آن و...
اين موضوعــات با وجود تكــرار آن گرچه 
با وعده هايى براى حــل آن ها همراه بوده 
اســت، اما هيچ گاه پايان نداشته است. 
اين گزارش نگاهى دارد به اين مشكالت 
و پيشــنهادهايى كه براى حل آن ها ارائه 

مى شود:

قدس از بى عدالتى در نظام سالمت كشور گزارش مى دهد

قانون حمايت از پرستاران در بستر بى قانونى

رئيس مركز پزشكى حج و زيارت جمعيت 
هالل احمر عنوان كرد 

پيش بينى مشكالت بيشتر پزشكان 
ايرانى در«حج»

تسنيم: رئيس مركز پزشــكى حج و زيارت جمعيت هالل 
احمر گفت: طول حج امســال بين 38 تا 40 روز اســت كه 
مشكالت گروه پزشكى با توجه به افزايش طول مدت اقامت 

زائر بيشتر مى شود.
سيد على مرعشى با اشاره به نبودن آموزش كمك هاى اوليه 
و مديريت بحران در برنامه حج سال هاى گذشته، گفت: اين 
آموزش ها امسال در دســتور كار مركز پزشكى حج و زيارت 
جمعيت هالل احمر قرار گرفت كه در اين زمينه از كارشناسان 

و برنامه ريزان در سطح كشور استفاده شد.
وى افزود: امســال به جاى 64 هزار زائر، 86 هزار نفر عازم 
حج خواهند شد كه با توجه به نبود اطالعات كافى نسبت 
به شــرايط امســال عربســتان و نيز پيش بينى اتفاقات 
احتمالى، معاينــات از دقت و وســواس خاصى برخوردار 
اســت و آزمايش ها و مشــاوره هاى تكميلى بايد در زمان 

كوتاه ترى انجام شود. 
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 زهرا دلپذیر   شاهنامه فردوسی سند افتخار فرهنگ
هویت ایرانــی و آمیزه ای از فرهنــگ و باورهای 
اســاطیری، پهلوانی و تاریخی ملت ایران اســت 
که ریشه در گذشته های بسیار دور این سرزمین 
دارد. بنابراین برای دریافت مفاهیم بلند و زوایای 
آشکار و نهان آن نیازمند پژوهش و آگاهی به علوم 
مختلف هستیم. شاهنامه پژوهی و فردوسی شناسی 
که پیشینه ای به قدمت خود شاهنامه دارد، در 2 
قرن اخیر رونق بســیاری یافته و پژوهشگران با 
تحقیق در دریای ناپیداکرانة این کتاب ارزشمند، 
مقاالت و کتاب های بســیاری تألیف کرده اند. اما 
شــاهنامه پژوهی نیازمند چه اصولــی دارد و چه 
کسی را می توان شاهنامه پژوه نامید؟ به بهانه روز 
بزرگداشت فردوسی، برای پاسخ به این پرسش ها 
با چند تن از شاهنامه پژوهان مطرح به  گفت وگو 

نشسته ایم که حاصل آن را در ادامه می خوانید. 

 شناخت معیارهای درست شاهنامه پژوهی 
دکتر محمدرضا راشــد محصل، شاهنامه پژوه و 
استاد دانشگاه فردوسی مشــهد، اعتقاد دارد که 
شــاهنامه برآمده از تاریخ و آمیخته با سنت هایی 
اســت که غیــر از باورهای دینــی و آگاهی های 
اجتماعــی و فرهنگی، سرچشــمه هایی هم در 
گذشته های بسیار دور دارد و اگرچه امروز با تکامل 
اندیشه های انسانی، آن ها را خرافه می دانیم اما از 
پشتوانه های قطعی رویدادها و افسانه ها هستند لذا 
باید در بررسی شاهنامه و دریافت مفاهیم اجتماعی 
و نمادین آن مورد نظر قرار گیرد. او به خبرنگار ما 
می گوید: از جمله آبشخورهای شاهنامه می توان 
به اســاطیر هندی و ایرانی؛ جهان بینی اوستایی؛ 
اندرزنامه هــای پهلوی؛ اخــاق اجتماعی دوران 
ساسانی و اندیشه های ایرانی؛ و باورهای اعتقادی 
اسامی اشاره کرد و بررســی و دریافت مفاهیم 
مقایســه ای آن ها نیازمند بینش و دانش ادبی و 
علمی و دانستن خاطره های جمعی و آداب و رسوم 
سنتی اســت.  وی کسی را شاهنامه پژوه می داند 
که از پشتوانه های اســتوار فرهنگی، اجتماعی و 
تاریخی آگاه باشــد و در بررسی ها و پژوهش های 
خود از آن بهره مند گردد. این اســتاد دانشــگاه 

می افزاید: از آنجا که تاکنون بیشتر پژوهش های 
ما جنبــه ادبی و توصیفی داشــته و منحصر به 
تاریخ پیدایش و تدوین شــاهنامه، آن هم بر پایه 
دریافت های علمی متعارف بوده و این اثر به عنوان 
یک شاهکار ادبی و گنجینة خرد فردی و جمعی 
مورد بررسی قرار گرفته است، باید بپذیریم که به 
مفاهیم و معیارهای درست شناخت شاهنامه توجه 
نداشته ایم و چه بسا که از پشتوانه های گرانقدر این 
کتاب هم آگاه نبوده ایم. بنابراین به طور طبیعی، 
نتایج حاصل از پژوهش های شاهنامه شناسی نیز 

خالی از نقص نبوده است. 

 هیاهوی تبلیغاتی سایت های نامعتبر 
دکتــر ســجاد آیدنلو، شــاهنامه پژوه و اســتاد 
دانشگاه ارومیه، با اشــاره به اینکه شاهنامه پژوه 
و شاهنامه شــناس 2 تعریــف متفــاوت دارند و 
شاهنامه پژوهی مقدمه شاهنامه شناسی است، به 
خبرنگار ما می گوید: شــاهنامه پژوه کسی است 
که در حوزه شاهنامه تحقیق می کند و آثار خود 
را در قالــب مقاالت مســتدل در مجات معتبر 
علمی به چاپ می رســاند. در درجــه باالتر از او، 
شاهنامه شــناس قرار دارد. شاهنامه شناس کسی 
اســت که پس از چندین ســال تحقیــق درباره 
زوایای گوناگون شــاهنامه و چاپ ده ها کتاب و 
مقاله به درجه اجتهاد رسیده است. وی می افزاید: 
تعداد شاهنامه پژوهان واقعی در کشور ما از تعداد 
انگشتان دست کمتراست و شاهنامه شناس هم در 

کل دنیا شاید 3 نفر داشته باشیم. 
دکتــر آیدنلــو می گویــد: برخی از ســایت ها و 
کانال های مجازی از یک سو و بعضی از مؤسسات 
و بنیادهای فرهنگی نیز از سوی دیگر با هیاهوی 
تبلیغاتی، افرادی که فاقد هر گونه تخصص درباره 
شاهنامه هستند و صاحیت علمی شان مورد تأیید 
نیست را به عنوان شاهنامه پژوه معرفی می کنند. 
در مقابل، شــاهنامه پژوهان خوبی هســتند که 
ناشــناخته مانده انــد. او می افزاید: حتی برخی از 
این مؤسســات که صرفاً در پی مطرح کردن خود 
هستند و بار علمی ندارند، از افراد فاقد شایستگی 
به عنوان شاهنامه پژوهِ برتر تقدیر کردند و به آن ها 

جایزه دادند. وی ادامه می دهد: برخی از افراد نیز 
به پشتوانه همین مؤسسات و صرفاً بر اساس روابط 
به همایش های مختلف دعوت می شوند و در مورد 
شاهنامه ســخنرانی می کنند. این استاد دانشگاه 

با انتقاد از چاپ برخی کتاب های بســیار ضعیف 
در زمینه شــاهنامه می گوید: متأسفانه ما درباره 

شاهنامه با کتاب ســازی هم بسیار مواجهیم. 
بعضــی از افراد کتاب هایــی درباره مباحث 
مختلف شــاهنامه و یا حتی گزیده هایی از 

شــاهنامه را از طریق ناشران غیرمعتبر چاپ 
کرده اند. البته گاهی حتی چاپ کتاب توسط ناشر 
معتبر را نمی توان دلیلی بر شاهنامه پژوه بودن فرد 
و شایستگی کتابش دانست زیرا برخی به خاطر 
تدریس در فان دانشــگاه معتبر و یا همکاری 
با یک مرکز معتبــر، صرفاً به خاطر روابط و نه 
لیاقت و سزاواری، کتابشان چاپ شده است که 

فاقد بار علمی است. 
وی تأکید می کند: متأســفانه بیشــتر افرادی 
که در جامعه ما به عنوان شــاهنامه پژوه مطرح 
شده اند، شایسته این عنوان نیستند و باید آن ها را 
شاهنامه دوست نامید. در مقابل، شاهنامه پژوهان 
خوبی را داریم که گمنام مانده اند. البته آثار این  
شاهنامه دوستان حباب روی آب است و مسلماً 
کارهای افرادی که دود چراغ خورده اند، ماندگار 

خواهد بود. 
این شاهنامه پژوه با ابراز تأسف از ورود افراد 

به عرصه شــاهنامه پژوهی،  کم اطاع 
خاطرنشــان می کند: در ســال های 
اخیــر مخصوصــاً با فراگیرشــدن 

شــبکه های اجتـــماعی، هرکس 
به راحتی یادداشت می نویسد و درباره 
شاهنامه اظهار نظر می کند. دانشگاه ها 

و مراکز علمی، مجله هــا، روزنامه ها و 
ســایت های معتبر در مقابل این موج، 

باید شاهنامه پژوهـــان واقعی 
کــه دارای صاحیــت 

علمــی و اخاقی و 
شایســــته عنوان 
»شاهنامه پژوه« 
هســـتند را به 
مــردم معرفی 

کنند. 

بررسی چالش های عرصه فردوسی شناسی در گفت وگو با کارشناسان 

شاهنامه پژوهی  با  شاهنامه دوستی  اشتباه  نشود 

ایسنا: احمد شاکری، 
منتقد  و  نویســنده 
ادبی، با بیــان اینکه 
باید  رونمایی هــا  در 
حقیقت یابی  جنبــه 
اثر لحاظ شود و این 
مراســم صرفــاً ابزار 
تبلیغی نباشد، گفت: رونمایی یعنی یک محصول 
فرهنگی کــه نیاز طیفی از مخاطبــان را مرتفع 
می کند و مخاطبان مشــتاق مطالعه آن هستند، 
در معرض دید آن ها قرار گیرد اما در عمل چنین 
اتفاقــی نمی افتد.  او با بیــان اینکه تصور من این 
است که باید از چیزی رونمایی شود که نیاز واقعی 
آن درک و لمس شــده است، گفت: فارغ از جنبه 
تبلیغی و ترویجی کتاب، برنامه هایی مانند جشن 
امضا و رونمایی باید توسط خوانندگان واقعی آثار 

برگزار شود. 

رونمایی کتاب و اما و اگرهایش 
ایبنـا: محمـــدرضا 
یوســــفی، داستـان 
نویس بـــا بیان اینکه 
ما  نویسندگان  اغلب 
در خلـوت و تنهایی و 
بی ارتباطی می پوسند 
و ایــن یــک فاجعه 
است که نویسندگان ارتباط چندانی با مخاطبانشان 
ندارنــد، افزود: آمــوزش و پرورش باید نویســنده 
را به مخاطب معرفی کند.  یوســفی با بیان اینکه 
کتابخوانی در کشور ما تبدیل به یک بحران و فاجعه 
ملی شده و ریشه آن در سوء مدیریت هاست، افزود: 
اگر بخواهیم پایة ضعیف کتابخوانی در کشورمان که 
مدام سیر نزولی داشته است را افزایش دهیم، الزم 
است کار اساسی انجام دهیم. مدیریت فرهنگی در 
کشــور ما اقتدار و شناخت الزم در حوزه فرهنگ و 

کتاب ندارد.

نویسندگان درخلوت می پوسند! 
ایرنــا: وزیــر علوم، 
تحقیقــات و فناوری 
گفت: فارغ التحصیان 
مراکز  و  دانشــگاه ها 
آموزشــی کشــور از 
کسب  برای  امســال 
به  بیشــتر  مهــارت 
محیط های فنــی و حرفه ای خواهند رفت.  محمد 
فرهادی گفت: سازمان برنامه و بودجه سال گذشته 
اعتبار دانشگاه ها را به صورت صد درصد تخصیص 
داد و بسیاری از بدهی های دانشگاه ها به شهرداری ها، 
اعضای هیئت علمی، بازار و غیره پرداخت شده است.  
وزیر علوم خاطرنشــان کرد: امســال در نمایشگاه 
تجهیزات علمی  و آزمایشگاهی هزار و 400 میلیارد 
تومان بین دانشــگاه ها و تولیدکنندگان تجهیزات 
علمی  قرارداد امضا شد که این رقم در سال گذشته 

77 میلیارد تومان بوده است. 

دانش آموختگان در فنی و حرفه ای 
مهر: موســی بیدج، 
مترجــم،  و  شــاعر 
با اشــاره بــه مزایای 
بــه  آثــار  ترجمــه 
زبان های دیگر گفت: 
در دیدارهایــی کــه 
از کشــورهای عربی 
داشته ایم، اظهار می کنند که ادبیات شما کجاست؟ 
انقاب اســامی  یک انقاب سیاســی است؟ من 
جوابی ندارم. از ســوی دیگر، رســانه های مخالف 
جمهوری اسامی  به این موضوع دامن می زنند و 
منفی بافی می کنند و باعث می شــوند که دیگران 
فکر کننــد که ادبیات فاخر نداریــم. در حالی که 
چنین نیست و ادبیات بالنده ای داریم اما در ترجمه 
و معرفی این آثار قصور متوجه خود ماست.  بیدج 
در پایان گفت: اگر کسی می خواهد با ادبیات عرب 

و پیشینه آن آشنا شود.

کم کاری کرده ایم 

کوتاه و خواندنی

روابط عمومی  بنیاد شعر و ادبیات داستانی: کتاب 3 جلدی »زیر و بم داستان« 
شامل تجربه های نویسندگان ایران و جهان، نوشته مرحوم حسین حداد، 11 سال 
پس از درگذشت این پژوهشگر ادبیات داستانی منتشر شد.  »زیر و بم داستان« که 
حاصل سال ها تحقیق و تاش زنده یاد حسین حداد است، با تصحیح و بازنویسی 
محمد حنیف و از سوی انتشــارات »علمی فرهنگی« روانه بازار نشر شده است.  
حداد مجموعة پژوهش هــای خود که مبتنی بر مطالعه حدود 300 منبع ایرانی 
و خارجــی اعم از کتــاب، مجله، پایان نامه و تحقیق علمی  اســت را با زیرعنوان 
»تجربه های نویسندگان ایران و جهان« در این کتاب 3  جلدی گردآوری و در هزار 
و 248 صفحه منتشر کرده است.  »زیر و بم داستان« در شمارگان هزار نسخه و 

قیمت دوره 54 هزار تومان منتشر شده است. 
مرحوم حسین حداد 11 سال قبل و در پی ابتا به بیماری سرطان در 46 سالگی 
درگذشــت. از او تألیفات دیگری نیز در این حوزه به چاپ رســیده که مجموعه 

»گلچهر« از آن جمله است. 

ادبیات

انتشار یک کتاب، 11 سال 
پس از مرگ نویسنده 

فرهنگ: عضو هیئت علمی  دانشگاه تهران با بیان اینکه اعزام دانشجو به خارج از 
کشور نباید یک سویه باشد، گفت: زمانی جذب دانشجوی خارجی اتفاق می افتد 
که ما تولیدکننده کاالهای استاندارد باشیم و این ظرفیت را در داخل کشور ایجاد 
کنیم. دکتر اصغر مهاجری افزود: نقطه شروع این اتفاق در حوزه دانش و پژوهش 
هســت که بتوان ارتباط بین صنعت و دانشــگاه را ایجاد کرد. وقتی دانشــجوی 
فوق لیســانس که روش پژوهش را بلد نیست ســاالنه چند مقاله ISI دارد، یعنی 
فریب دادن خودمان؛ چون آن دانشجو پول داده و مقاله چاپ کرده است. موضوع 
انتشــار مقاله به عنوان یکی از مؤلفه های سنجش فعالیت علمی مدت هاست که 
با انتقاد کارشناســان روبه رو شده اســت.  او خاطرنشان کرد: وزارت علوم در ذیل 
برنامه 5 ساله توسعه، اعام کرده که مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور باید 
درصد مشخصی دانشجوی خارجی جذب کنند ولی این مؤسسات قادر نیستند که 
دانشجو جذب کنند بلکه دانشجویانی برای رشته های خاص جذب می شوند که 

عموماً بورس تحصیلی می شوند و ارزآوری هم ندارند. 

دانشگاه 

اعزام دانشجو به خارج 
نباید یک سویه باشد 

دیدگاه

خبر

شاهنامه پژوهی 
حربه اسالم ستیزی نشود 

دکتر محمود امیدساالر 
شاهنامه پژوه و استاد دانشگاه کالیفرنیا 

تحقیق درباره شــاهنامه مانند تحقیق درباره هر اثر ادبی دیگر نیازمند 
موازین و اصول خاصی اســت. شاهنامه حاوی تاریخ قومی ما و در یک 
کام، داستان ایران اســت. کسی که درباره حماسه ملی ایران تحقیق 
می کند، باید با جزئیات مطالب شاهنامه، تاریخ و زمینه فرهنگی پیدایش 
آن و ویژگی های اخاقی و روحی ســراینده این حماســه بزرگ تا حّد 
مقدور آشنایی داشته و از همه مهم تر، منصف باشد و شاهنامه را وسیله 

کوبیدن ایران و ایرانیان و آب به آسیاب دشمن ریختن قرار ندهد. 
 برخــی از افراد، شــاهنامه و شــاهنامه پژوهی را حربــه ای برای بیان 
گرایش های اسام ستیزانه خود قرار داده اند در حالی که فردوسی شیعة 
معتقدی بود که برای اعتقاداتش هزینه سنگینی پرداخت و انصاف نیست 
اثری را که این شــیعة ســختکوش برای آفرینش آن 30 سال زحمت 
کشید و در پیری به تنگدستی افتاد، وسیلة اسام ستیزی و دشمنی با 
شیعه قرار داد. در واقع محققی که شاهنامه را وسیله تبلیغات نژادی و 
اسام ســتیزی قرار می دهد، یا در کار خودش اهمال کرده یا پیام آن را 

درست نفهمیده است. 
امروزه که کشــور ما مورد هجوم پیدا و پنهان دشــمنان این مرز و بوم 
است، شاهنامه پژوهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا شاهنامه به 
ما ایران دوســتی و حمایت از این آب و خاک را یاد می دهد نه همکاری 
تبلیغاتی با دشــمنان این آب و خاک را!  دستگاه های عریض و طویل 
تبلیغاتِی بدخواهان این آب و خاک 24ساعته مشغول ایران کوبی هستند 
و ما ایرانیان نباید به بهانه های واهی از قبیل مسائل کودکانة نژادی که 

گهگاه در کارهای محققین ما دیده می شود، با آن ها هم صدا شویم. 
یکی از بزرگ ترین و زیباترین بخش های شاهنامه، ابیات مربوط به قتل 
سیاوش به دست افراسیاب و کین خواهی ایرانیان از تورانیان است. در این 
داستان پهلوانان ایران به خونخواهی از سیاوش که ناجوانمردانه توسط 
تورانیان کشته شده، خاک توران را زیر و زبر می کنند و کیخسرو به کین 
سیاوش، افراسیاب را می کشد. در جایی از این داستان رستم در سوگ 

سیاوش می گوید: 
کنون من دل و مغز تا زنده ام/ برین کینه از آتش آگنده ام 

همه جنگ با چشم گریان کنم/ جهان چون دل خویش بریان کنم 
در جهان امروز نیز دانشــمندان هسته ای ما که به دست عوامل دشمن 
به شهادت رسیده اند، شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی 8 ساله، شهدای 
مدافع حرم و همه ســربازان مدافع این آب و خاک، ســیاوش های ما 
هستند. کین این ها را باید کشید. یکی با قلم این کار را می کند، یکی با 
اسلحه و دیگری با وسایل دیگر. یکی از مهم ترین پیام های شاهنامه این 
است که خون مظلوم نباید هدر برود. شاهنامه پژوه عاوه بر تبیین مطالب 
اخاقی شاهنامه، این قضایا را هم باید برای خوانندگان اثرش روشن کند. 

هادی خانیکی تشریح کرد
فضای سیاسی و رسانه ای در ایام انتخابات

ایسنا: رئیس انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات ایرانی به تشریح فضای 
سیاســی و رسانه ای زمان انتخابات پرداخت. هادی خانیکی در نشستی 
با عنوان انتخابات بررسی فضا، شــرایط و روندهای سیاسی و رسانه ای 
اظهار کرد: امســال یکی از سردترین فضاهای انتخاباتی را در دانشگاه ها 
و میان اعضای هیئت علمی مشــاهده می کنید. سؤال من این است که 
چرا چنین اتفاقاتی در دانشــگاه می افتد. در حالیکه در خیلی از روزها 
دانشگاه ها قلب تپنده انتخابات بودند. خانیکی با اشاره به آخرین انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا گفت: یکی از مسائلی که در انتخابات آمریکا به 
وجود آمد این بود که چرا ترامپ پیروز شد؟ و این مسئله مطرح شد که 
هنگام انتخابات افرادی به ترامپ رای دادند که پیش از آن رای خودشان 
را ابراز نمی کردند و به نوعی از گفتن آن احســاس شرمندگی می کردند 
ولی هنگام انتخابات موج غالبی شکل گرفت که توانست خودش را ابراز 
کند. خانیکی با تاکید بر اینکه تنها به نظرسنجی ها و درصدها نمی توان 
اعتماد کرد، گفت: نکته مهم دیگر بحث چرخش هاست که در روندهای 
مهم شکل می گیرد. امروز اکثر افراد با درصدها به انتخابات نگاه می کنند 
و نه روندها. درصدها مهمند ولی از روندها جدا هستند.  خانیکی با اشاره 
به تاثیر مناظره های تلویزیونی در انتخابات گفت: مناظره های تلویزیونی 

یکی از تاثیرگذارترین رسانه هایی است که وجود دارد.

آنچه می خوانید

تعداد شاهنامه پژوهان واقعی در 
کشور ما از تعداد انگشتان دست 
کمتر است و شاهنامه شناس هم 
در کل دنیا شــاید 3 نفر داشــته 

باشیم
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ایلنــا:  ماه چهـــره 
خلیلــی بــا انتقــاد 
نشــدن  اکــران  از 
گفت:  فیلم هایــش 
درحال حاضر ۹ فیلم 
دارم کــه هنوز اکران 
امیــدوارم  و  نشــده 

روزی همه آنها نمایش داده شــوند. البته درست 
اســت که هر فیلمی باید در زمان خودش اکران 
شود زیرا تأثیرگذاری اش بیشتر است با این وجود 
دوســت دارم روزی این ۹ فیلم به نمایش درآیند 

زیرا برای همه فیلم هایم زحمت کشیده ام.  
وی با بیان اینکه هیچ وقت دنبال سوپراستارشدن 
نبوده اســت، افزود: در طول ســال های کاری ام 
هیچ وقت دنبال مطرح شــدن نبودم و بازیگری از 
عالیق شــخصی ام اســت و منبع درآمدم از جای 

دیگری است.

دنبال سوپراستار شدن نبودم
امیــــرحسین  مهر: 
رهبــــر  کاشــانیان 
ارکستر و تنظیم کننده 
بسیاری از آثار شهرام 
خواننــده  شــکوهی 
موســیقی پــاپ بــا 
اشاره به دالیل غیبت 

چندماهــه این خواننده در حــوزه اجراهای زنده و 
تولیــد آلبوم و تک آهنگ ها توضیــح داد: قبل از 
هر چیزی باید بگویم که هیچ گونه مشــکلی برای 
شهرام شــکوهی به وجود نیامده فقط وی در این 
مدت درگیر یکسری مشــکالت جسمی بوده که 
خوشبختانه همه این مشکالت مرتفع شده و ما به 
زودی با قدرت روی صحنه های کنسرت ها حضور 
خواهیم داشــت. وی ادامه داد: به طور حتم بعد از 
پایان ماه مبارک رمضان دور جدید فعالیت های ما 

آغاز خواهد شد.

شهرام شکوهی باز می گردد
حســین  فــارس: 
مسافر آســتانه مدیر 
پردیــــس  جدیــد 
تئـــاتر تهران گفت: 
 با همــکاری خوب و 
برنامه ریـــــزی های 
مختلــفی که در حال 

انجام هستم، تالش می کنم فاز مطالعاتی و برنامه 
ریزی را تا دو ماه آینده انجام دهم. مســافر آستانه 
درباره اهمیت قرار دادن تئاتر در سبد خانوار مردم 
در آن منطقه گفــت: ما تالش داریم هنرمندان و 
گروه های تئاتری را از نیامدن تماشــاگر نترسانیم 
و تضمین می کنیم صندلی های تماشــاخانه ها را 
پُر کنیم، با تخفیف ها و یارانه ها بخشی را خودمان 
کمک می کنیم بنابراین بخشــی از هزینه ها را به 
صورت یارانه خودمان تقبــل و گروه های ما برای 

اجرا در آن منطقه بیشتر مشتاق باشند. 

صندلی ها ُپر می شود
فارس:نویســـــنده 
پای  »زیــر  ســریال 
معتقدم  گفت:  مادر« 
»زیـــر پـــای مادر« 
جذاب ترین نام جهان 
است نه به این دلیل 
که نام ســریالی است 

که من آن را نوشــتم، به این دلیل که درباره مادر 
است. ســعید نعمت اله گفت: دلم نمی خواهد وارد 
مسائل حاشــیه ای شــوم. اگر بعد از تماشای این 
سریال مخاطبین به این نتیجه رسیدند که عنوانی 
که انتخاب شــده با مضمون اثــر همخوانی ندارد، 
می تــوان درباره آن توضیحاتی ارائه داد اما در حال 
حاضــر تمام انرژی مان را بــرای انجام مراحل فنی 
سریال گذاشته ایم. »زیر پای مادر« به تهیه کنندگی 
زینب تقوایی و کارگردانی بهرنگ توفیقی از ششم 

خرداد از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

جذاب ترین نام جهان چیست؟

چهره - خبر

مهر: مینی ســریال »ایستاده در غبار« که از روی نسخه سینمایی آن ساخته شده 
برای پخش در سیما در نظر گرفته شده است. فیلم سینمایی »ایستاده در غبار« به 
کارگردانی محمدحسین مهدویان در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور پیدا 
کرد و توانست ســیمرغ بلورین بهترین فیلم را کسب کند. این فیلم که به زندگی 
جاویداالثر احمد متوسلیان می پردازد مورد استقبال مخاطبان و منتقدان قرار گرفت. 
همزمان با ساخت این سینمایی نسخه مینی سریال آن نیز ساخته شده که قرار است 
برای پخش در سیما در نظر گرفته شود. نسخه تلویزیونی زیرنظر سازمان اوج تهیه 
شده و در اختیار سازمان صدا و سیما قرار می گیرد. این مینی سریال ۶ قسمت دارد و 

هنوز مشخص نیست که چه زمانی از تلویزیون پخش خواهد شد. 
هادی حجازی فر، امیرحسین هاشمی، فرهاد فداکار، عماد محمدی و ... از بازیگران این 
فیلم سینمایی اند. محمدحسین مهدویان کارگردان فیلم سابقه کار تلویزیونی نیز دارد 
و نخست با ساخت سریال »آخرین روزهای زمستان« درباره زندگی و شخصیت سردار 

شهید غالمحسین افشردی توانست توجه دوستداران سینما را به خود جلب کند.

رادیو و تلویزیون

»ایستاده در غبار« 
مینی سریال شد

هنر: مهدی ســجاده چی فیلمنامه نویس گفت: اقتباس از روی آثار خارجی واقعاً 
کار سختی است که بتوان آن اثر را با فرهنگ ایران هماهنگ کرد به همین خاطر 
معموالً این اتفاق دیر به دیر در سینمای ایران اتفاق می افتد. وی افزود: کم بودن 

مطالعه مردم جریان را برای اقتباس به وجود نمی آورد. 
ناگفته نماند که دوره ای سیمافیلم در زمینه آثار اقتباسی تالش هایی انجام داد اما 
اتفاقی نیفتاد و همچنان درجا زده ایم. پدیده های فرهنگی زوری نیستند و باید بر 
اساس نیازهایی آنقدر تکرار شوند تا در نهایت تثبیت شده و به عنوان یک پدیده 
فرهنگی در جامعه جا بیفتند. وی یادآور شــد: امید من به عنوان فیلم نامه نویس 
در این زمینه، متن های قدیمی مثل آثار نظامی، فردوســی و ... است که به نظرم 
جنبه داســتانی توانا و نیرومندی دارند که آن هم با اندازه های تولید در سینمای 
ایران سازگاری ندارند؛ ضمن اینکه اراده ای هم در این زمینه وجود ندارد به دلیل 
اینکه تصور می شود که داستان های گنجینه ادب فارسی پر از حکمت اند اما از این 

لحاظ شاخص نیستند.

سینما

اراده ای در زمینه اقتباس 
ادبی وجود ندارد

گزارش خبری

کارگردان»آوانتاژ« در جلسه نقد و بررسی فیلمش: 
فیلم  تبلیغاتی  نساخته ام 

 هنــر/ تکتم بهاردوســت  در پی سلسله نشســت های فیلم های 
به اکران در آمده در گروه هنر و تجربه، عصر روز شنبه جلسه نقد و بررسی 
مســتند »آوانتاژ« با حضور محمد کارت، کارگردان این مستند، در سالن 
شــماره 5 سینما هویزه مشهد به نمایش درآمد.  محمد کارت در ابتدای 
صحبت هایش در توضیح این مسئله که آیا این فیلم یک مستند تبلیغاتی 
برای مؤسسه طلوع بود یا نه، گفت: من از اولی که با مدیر طلوع، صحبت 
کردم گفتم من نمی خواهم فیلم تبلیغاتی به نفع کســی یا ارگانی بسازم. 
چون چنین چیزی اصالً نه در شــأن من و نه در شــأن موضوع بود. وی 
با بیان اینکه این مســتند مهم ترین فیلمی اســت که درباره یک سازمان 
مردم نهاد ساخته شده است، اضافه کرد: من اصالً فرآیند اداری و مشکالت 
جاری مؤسســه را در فیلم نیاوردم و با توجه به مفهوم، این نوع روایت را 

انتخاب کردم. 

وی دربــاره تصویر خواب و کابوس هایی که از بهبودیافتگان تصویر کرده، 
گفت: اغلب می گفتند از خواب که می پریم، باورمان نمی شود اینجاییم و 
تــا صبح بیدار می مانیم. آن کراهت و تنهایی زندگی کارتون خوابی کمک 
می کرد که من آن ســکانس را گذاشتم و اتفاقاً سکانس خیلی پرخرجی 

هم بود. 

 ماراگرفتند
کارت در ادامه گفت: ما کاراکترهای مستندی داریم که می خواستیم ببینیم 
توی ذهنشــان دارد چه اتفاقی می افتد. این صحنه میزانسن دارد و البته 
یک جایی ِخفتمان را می گیرند. ســر گرفتن همین سکانس بود که ما را 
گرفتند و همان لحظاتی که داشتم توضیح می دادم ما چیزی فیلمبرداری 
نکرده ایم، خدا را شکر فیلمبردار کارت حافظه را برداشته بود و عمالً چیزی 
دســتگیر مأموران نشد. حتی بعضی ها قبل از نمایش فیلم می گفتند این 
صحنه را از فیلم حذف کن، یعنی چه که در فیلم می خواهی کابوس آدم ها 
و رفتن به اینکه توی ذهنشان چه می گذرد را نشان بدهی؟  وی در ادامه 
گفت: من تعمداً درباره گذشته آن ها حرف نزدم. در طول ساخت فیلم هم 
بارها پای صحبت ها و خاطره هایشان نشستم. خیلی از این ها خاطره های 
بکری از گذشــته و کودکیشــان برایم تعریف کردند. کارگردان این فیلم 
مســتند در پایان گفت: همین حاال هم مطمئنم اگر یکی از آن خاطرات 
را در فیلمم می گذاشــتم، تماشاگران بعد از دیدن فیلم می گفتند عجب 
دیالوگی، عجب خاطره ای! ولی مطمئن بودم همان آدم ها بعد از دیدن فیلم 

از من و فیلمم بدشان می آمد و متنفر می شدند. 

 هنر/ صباکریمی  رئیس شــورای ارزشیابی و 
نظارت اداره کل هنرهای نمایشــی هفته گذشته 
اعالم کرد که فراخوان نخستین مسابقه فرهنگی 

هنری تئاتر کمدی به زودی اعالم می شود. 
رحمت امینی در توضیح بیشتر درباره این مسابقه 
گفت: پیــرو پیش بینی و برنامه ریــزی کارگروه 
تئاتر کمدی شــورای ارزشیابی و نظارت مبنی بر 
برگزاری یک رقابــت بین گروه های تئاتر کمدی 
)آزاد(، فراخوان نخستین مسابقه فرهنگی هنری 
تئاتر کمدی را منتشر می کنیم. با اشاره به اینکه 
این مسابقه دارای بخش های مختلف است، اظهار 
کرد: از این رو از واژه »جشــنواره« برای مسابقه 
فرهنگی هنری تئاتر کمدی استفاده نکردیم چون 

شکل اجرایی اش با جشنواره متفاوت است.
او همچنین توضیح داده اســت که پس از انتشار 
فراخوان، آثاری که اجرا می شــوند به چند شکل 
مورد کارشناســی و داوری قــرار می گیرند. یک 
مرحله آثار توسط کارشناسان مرسوم شورا مورد 
ارزیابی قرار می گیرند. در مرحله بعد نیز توســط 
داورانی که مشــخصاً انتخاب می شــوند و بدون 
 اعــالم قبلی در طــول اجراها به تماشــای آثار 
می نشــینند، کارها ارزیابی انجام می شــود. یک 
مرحله هم نظرســنجی مردمی برای آثار صورت 
می گیرد.  امینی یادآور شد: تئاترهای کمدی طی 
چند ماه مورد ارزیابی قرار می گیرند و پیش از آغاز 
ماه محرم، برگزیدگان این مسابقه فرهنگی هنری 
معرفی می شــوند. یکی از آیتم های تأثیرگذار در 
همه بخش ها، تأثیرات فرهنگی و هنری این آثار 
است یعنی اینکه کدام نمایش، نمایشنامه و بازیگر 
از نظر وجوه فرهنگی و هنری تأثیرگذاری بیشتری 

بر مخاطب دارد. 

 باکمترینتبلیغاتوبیشتریناستقبال
نکته ای که در این میان قابل بررســی است و به 
بهانه برپایی نخستین مســابقه فرهنگی هنری 
تئاتر کمدی )آزاد( در این گزارش مورد بحث قرار 
گرفته است، ویژگی های نمایش های کمدی آزاد 
است؛ نمایش هایی که سال هاست در گوشه و کنار 
سالن های سینما، فرهنگسراها و در مجموعه های 

فرهنگی و هنری به نمایــش درمی آیند و اتفاقاً 
از اســتقبال بســیاری خوبی هم در میان مردم 
برخوردار هســتند. این نمایش ها کــه عمدتاً بر 
لطیفه های معمول و رایج در میان مردم و براساس 
طنزگفتار ساخته می شوند، ساختار داستانی ساده 
و سرراســتی دارند و البتــه گاه از خطوط قرمز 
اخالقی نیز عبور می کنند. این در حالی است که 
این گونه نمایش ها به غیر از تبلیغات بسیار محدود 
در سطح شــهر و یا تراکت های تبلیغاتی، محل 
دیگری برای اطالع رسانِی خود ندارند و عموم این 
نمایش ها به واسطه تبلیغات شفاهی و دهان به دهان 

مورد توجه قرار می گیرند. 
در اینجا بد نیست نگاهی به پیشینه این تئاترها 
در ایــران بیندازیــم. تئاترهای کمــدی پیش از 
این بیشــتر با تئاتر روحوضی، تئاتر الله زاری و... 
شــناخته می شــدند. اما خود تئاتر روحوضی در 
ایام قدیم برای خودش تعریف مشــخصی داشت 
و به طــور کلی به نمایش هایی گفته می شــد که 

تماشــاگران روی یک حوض را با الوار پوشانده و 
رویش را فرش کرده اند و داســتان نمایش را اجرا 
می کنند. نمایش های روحوضی شــاید در زمان 
پیدایشش، فقط نمایش های مفرحی بوده اند که با 
به هجو کشیدن شخصیت هایی که جنبه طنزآمیز 
بیشــتری برای مخاطبان خود داشــته، شــکل 
گرفته اند. اما شاه، ســیاه، مبارک و... پس سال ها 
تنها  ابزار خندة ِصرف نبودند بلکه هر کدام از آن ها 
نماد و نماینده ای از شخصیت ها و صفات افرادی 

هستند که در جامعه زندگی می کنند و در قالب 
داستان، نمایشی درباره آن ها خلق می شوند. این 
نوع نمایش در زمان های قدیم بیشتر از امروز رایج 
بود و می توان گفت تقریباً این شــکل از نمایش 
امروزه دیگر منسوخ شده اما در شکل های دیگری 

راه خود را ادامه داده است. 

 تئاترهایاللهزاریهنوززندهاند
شاید بتوان دهه 50 را اوج رونق تئاتر عامه پسند و 
تئاترهای الله زاری قلمداد کرد که استقبال بسیار 
خوبی هم از آن ها صورت می گرفت و خاستگاه آن 
هم خیابان الله زار تهران بود. نمایش های کمدی 
کــه در آنجا روی صحنــه می رفت نیز به همین 
نام ماندگار شــدند. با گذر سال ها این نمایش ها 
به ســالن های تئاتر در گوشه و کنار شهر کشیده 
شــده و گروه های مختلفی با ترکیبی از بازیگران 
همیشگی شان نمایش هایی را روی صحنه می برند 
که گاه برخــی از آن ها ســال های متمادی اجرا 

می گیرنــد و روی صحنه می روند و همچنان هم 
میزان استقبال از آن ها باالست. 

اتفاقــاً نکته ای که در میــان این نمایش ها بیش 
از پیش به چشــم می آید حجم بــاالی ابتذال، 
شــوخی های رکیک، رقــص و آواز غیرمتعارف 
و مســائلی از این دســت اســت. مخاطب وقتی 
پای چنین نمایشی می نشــیند صرفاً یک تئاتر 
کمدی را به تماشــا ننشســته بلکه ملغمه ای از 
یک کنســرت رقص و آواز، شوخی های سطحی 
و مبتذل و داستان های بی مایه را شاهد است. اما 
جالب است که چنین نمایش هایی همچنان جزء 
پرمخاطب ترین نمایش هاست و همیشه سالن های 
اجرای آن ها پر از تماشاگر است.  به نظر می رسد 
یکی از مهم ترین دالیل استقبال از این هجویاتی 
که قطعاً مخاطبش هــم می داند چیزی جز یک 
وقت گذرانی ساده نیســت و نکته مثبتی برایش 
به همراه نمی آورد، صرفاً شــادی کاذبی است که 
در بطن این نمایش ها نهفته است. اجراکنندگان 
این تئاترها برای خنداندن و همراه کردن مخاطب 
با خود به هر موضوع و ســوژه ای چنگ می زنند 
اما نمی توان از تأثیری که تئاترهای الله زاری روی 
خرده فرهنگ ها و ادبیات عامیانه مردم می گذارد، 
غافل بود.  البته نحوه گرفتن مجوز این نمایش ها 
در حالی که بسیاری از خطوط قرمز رایج را زیر پا 
می گذارند، هم جای بحث و بررسی دارد. اینکه در 
شرایط فعلی و حتی در سال های گذشته قریب به 
اتفاق تئاترهای که در سالن های اصلی شهر به اجرا 
در می آمدند و می آیند با سختگیرانه ترین ممیزی ها 
مواجه اند اما ایــن نمایش ها با ابتذالی قابل توجه 
به ســادگی مجوز اجرا دریافــت می کنند و حتی 
ســال ها هم اجرای آن ها تمدید می شود و تقریباً 
مورد اعتراض هیچ نهاد و ارگان فرهنگی و هنری 

هم نیستند، جای تعجب دارد. 
حال باید دید برپایی نخســتین مسابقه فرهنگی 
هنری تئاتر کمدی )آزاد( که قرار اســت به زودی 
فراخوان آن هم اعالم شود، چه تئاترهایی را مورد 
نظر خود قرار خواهد داد و چقدر می تواند در مسیر 
رشــد و ارتقای کیفی تئاترهای کمدی تأثیرگذار 

باشد.

هــنر

آنچه می خوانید

مخاطب وقتی پای چنین نمایشی 
یــک  از  ملغمــه ای  می نشــیند 
کنسرت رقص و آواز، شوخی های 
ســطحی و مبتذل و داستان های 

بی مایه را شاهد است

قاب عکس

مراسم پایانی جشنواره تئاتر دانشجویی کشور
عکس: شهاب الدین قیومی
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خط حادثه

دستگیرى راننده اى که 6زن و کودك را 
به کشتن داد

خط قرمــز: راننــده جوان 
زانتیا که با شوخى مرگبار در 
جاده، 8 زن و کودك را به کام 
مرگ کشانده و گریخته بود با 
ردیابى هاى پلیسى دستگیرشد.

وحشتناك ترین حادثه رانندگى 
ســال شــامگاه جمعه در جاده 
سرچشمه- رفسنجان اتفاق افتاد 
و با واژگون شدن یک خودروى 

سوارى هشت سرنشین خودرو که چهار زن و چهار کودك از اعضاى یک خانواده 
بودند، به طرز دلخراشى کشته شدند. خودروى سوارى رانا ساعت 7/30 بعدازظهر 
روز جمعه، با رســیدن به روبه روى پمپ بنزین «اوراف» پس از انحراف از جاده 
واژگون شــد. خودرو در حالى که هر هشت سرنشــین در داخل اتاقک در هم 
شکســته آن مانده بودند، چند بار در حاشــیه جاده معلق زنان زیر و رو شد و 
سرانجام اتاقکى مچاله شــده برجا ماند. مدیر مرکز فوریت هاى پزشکى گفت: 
امدادگران پس از حضور در محل حادثه اقدام به بیرون کشــیدن سرنشینان از 
داخل اتاقک در هم پیچیده خودرو کردند که شش نفر از قربانیان، زنان و کودکان 
بودند اما دو نفر که به ســختى مجروح شده و نیمه جانى داشتند به بیمارستان 
رفسنجان انتقال یافتند. ولى ساعاتى بعد آن ها نیز در بخش آى سى یو بیمارستان 
جان ســپردند. به گفته وى، کودکان جان باخته، ســه ساله تا 12 ساله بودند و 
زنان سرنشــین خودرو رانا هم 23 تا 31 ســال داشتند. ساعتى پس از انتشار 
خبر وقوع این حادثه دلخراش اســامى سرنشینان خودرو نیز به این شرح اعالم 
شــد:1- آیدا ستوان فرزند سجاد 8 ساله، 2- مهتاب سلطانى فرزند حسین 23 
ساله، 3-  افسانه سلطانى  فرزند حسین 30 ساله، 4- پارسا حق پناه فرزند رضا 3 
ساله، 5- نگین سلطانى فرزند محمد حسین 8 ساله، 6- اکرم پاریزى فرزند محمد 
31 ساله، 7- فاطمه سلطانى فرزند حسین 25 ساله و 8- نرگس حق پناه فرزند 
على 12 ساله.به گفته مدیر مرکز فوریت هاى پزشکى دانشگاه رفسنجان، قربانیان 
این حادثه اعضاى یک خانواده و اهل کریم آباد «محقق» از توابع رفسنجان بودند. 
جانشین فرمانده انتظامى رفسنجان گفت: با توجه به اینکه شاهدان گفته بودند 
دو سرنشین جوان یک دستگاه خودرو زانتیا با شوخى هاى خطرساز عامل این 
حادثه هولناك شده و گریخته بودند بالفاصله تالش براى دستگیرى آن ها آغاز 
شد. سرهنگ رضا خلیلى نژاد گفت: راننده خودرو زانتیا به محض وقوع حادثه از 
محل متوارى شد که موضوع توقیف و دستگیرى راننده در دستور کار قرار گرفت 
و با بررسى بیشتر و تحقیق از شاهدان حادثه شماره خودرو شناسایى و راننده که 

پسر 22 ساله اى است در عملیاتى ضربتى بازداشت شد.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

مرگ تلخ 3 معلم 
در تصادف مشگین شهر  

خط قرمــز: در اثر حادثــه رانندگى در شهرســتان 
مشگین شــهر ســه معلم جان باختند و سه نفر دیگر 
بشدت مصدوم شــدند.  در حادثه تصادف که در جاده 
مشگین شهر - مغان حوالى روستاى گوده کهریز روى 
داد 2 دســتگاه سوارى پراید و پیکان بشدت با یکدیگر 
برخورد کردند. شدت سانحه به حدى بود که سه نفر از 
سرنشینان سوارى پراید که از آموزگاران مشگین شهرى 
شاغل در بخش انگوت گرمى بودند در دم جان باختند. 
در این تصادف دلخراش سه نفر دیگر نیز از سرنشینان 
هر 2 وسیله نقلیه بشــدت مصدوم و به مراکز درمانى 

اعزام شدند.

برق جان کودك 3 ساله را 
گرفت

خط قرمز: پسر بچه اى سه ساله در یکى از روستاهاى 
شهرستان تایباد بر اثر برق گرفتگى جان باخت.  فرمانده 
انتظامى شهرســتان تایباد گفت: ظهر روز شنبه در پى 
اعالم یک فقره مرگ مشــکوك در روستاى دینو خان 
از توابع شهرســتان تایباد بالفاصله تیم گشت کالنترى 
کاریز به محل اعزام شــد.  در بررسى هاى به عمل آمده 
مشــخص شد پسر بچه سه ســاله که همراه پدرش به 
مزرعه کشــاورزى رفته در غفلت پدر به کابل هاى فشار 
قوى موتورخانه چاه آب دست زده و دچار برق گرفتگى 
شدید شده و فوت نموده است.  سرهنگ ناگهانى تصریح 
کرد: با هماهنگى مقام قضایى جسد این کودك خردسال 

توسط عوامل امدادى به پزشکى قانونى انتقال یافت.

یک میهمان عروسى جان 
سپرد و 64 تن مسموم شدند

خط قرمز: 65 نفر از مهمانان یک عروســى در شــهر 
مریوان به دلیل مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند 
که متاســفانه یــک نفر از آن ها جان خود را از دســت 
مى دهد. براى بررسى این موضوع اکیپى از دانشگاه علوم 
پزشکى کردستان به مریوان اعزام شده است تا علت این 

حادثه  را به صورت دقیق بررسى کند.

خط شهرستان ها

خط قرمز - مهدى کاهانى مقدم: مرد 38 ساله اى که زن 
جوان خود را در برابر چشمان فرزندانش در مشهد با ضربات 
چاقو به قتل رسانده بود، با اعترافات تکان دهنده خود پرونده 

این جنایت را پیچیده تر کرد.
به گزارش خبرنگار ما این مرد نیمه هاى شــب پنجشــنبه 
گذشته پس از مشاجره لفظى شدید با همسر 29 ساله اش، 
چند ضربه چاقو به پهلو، پشــت و شکم این زن که در پناه 
چهار فرزند تنى و ناتنى خود قــرار گرفته بود، وارد کرده و 

متوارى شده بود.
به دنبال فرار این مرد، پسر نوجوان خانواده بالفاصله با کمک 
امدادگران اورژانس 115 جسم نیمه جان مادر ناتنى اش را به 
بیمارستان انتقال داد اما تالش کادر درمانى هم نتوانست مادر 
را زنده نگه دارد و او براثر اصابت ضربات چاقو به ناحیه قلب و 

ریه و عوارض ناشى از آن جان سپرد.
با اعالم مرگ این زن، کاظم میرزایى، قاضى ویژه قتل عمد 
دادگسترى مشهد به همراه اکیپى از کارآگاهان اداره جنایى 
پلیس آگاهى خراســان رضوى و عوامل بررسى صحنه جرم 
در بیمارستان حضور یافته و به تحقیق در این باره پرداخت.

نوجوان 15 ساله اى که با کمک امدادگران اورژانس پیکر نیمه 
جان مادرش را به بیمارســتان رسانده بود، درباره چگونگى 
وقوع ماجرا به مقام قضایى گفت: من 2 ماهه بودم که مادرم از 
پدرم طالق گرفت و پدرم با «مرضیه» (مقتول) ازدواج کرد و 
نامادرى ام با محبت مرا در کنار خواهر بزرگم که ازدواج کرده 
و دو پسر خردسال خودش، بزرگ کرد. شب حادثه  نفهمیدم 
کــه درگیرى بین پدر و نامادرى ام به چه خاطر رخ داد؛ ولى 
وقتى با سروصداى آن ها به همراه دیگر برادرانم از خواب بیدار 
شدیم، دیدم پدرم در اتاق دیگر با عصبانیت گلوى مادرم را 
فشــار مى دهد. به کمک مادرم رفتم و او را از دســت پدرم 
خالص کردم و به اتاق خواب خودمان بردم اما پدرم بار دیگر 
به سمت او حمله کرد و با چاقوچند ضربه به شکم، پشت و 
پهلوى او وارد کرد بعد هم با همان چاقو ضرباتى به سر من 
کوبید که سرم شکست. در این هنگام پدرم گوشى مادرم را 
از روى اپن آشــپزخانه برداشت و درحالى که شلوارش را به 
دســت گرفته بود از خانه خارج شد. من هم وقتى مادرم را 
نقش بر زمین و خون آلود دیدم با اورژانس تماس گرفتم که 
بالفاصله او را به مرکز درمانى انتقال دادیم ولى تالش پزشکان 

به نتیجه نرسید و نامادرى ام جان خود را از دست داد.
قاضى کاظم میرزایى با شنیدن این اظهارات و براساس تجربه 

قضایــى خود، احتمال داد متهم بــه قتل در آن وقت صبح 
سرگردان بوده و احتمال دارد به کارگاه محل کارش بازگردد؛ 
به همین خاطر با صدور دستورات ویژه به مأموران کالنترى 
شهرك مهرگان مشهد که جنایت در حوزه استحفاظى آن ها 
رخ داده بود، از آنان خواست با درنظر گرفتن این فرضیه، به 

ردیابى متهم بپردازند.
در همین راســتا گروهى از مأموران انتظامى به سرپرستى 
سروان برزنونى (جانشین کالنترى مهرگان) وارد عمل شدند 
و در قالب چند تیم درحالى به رصدهاى اطالعاتى پرداختند 
که قاضــى ویژه قتل عمد، نظارت مســتقیمى بر عملیات 
داشــت. از ســوى دیگر مأموران انتظامى با راهنمایى هاى 
ســرهنگ محمد بوستانى (فرمانده انتظامى مشهد) از همه 
توان اطالعاتى و عملیاتى خود براى شناسایى محل اختفاى 
متهم استفاده مى کردند تا این که گروهى از ماموران موفق 
شدند محل کار متهم را شناسایى و به محاصره درآورند. آنان 
پس از اطمینان از حضور متهم 38 ساله در محل و هماهنگى 
با مقام قضایى، در یک عملیات هماهنگ، وارد عمل شده و 

متهم را دستگیر کردند.
متهم که تنها چند ســاعت بعد از ارتــکاب قتل در چنگ 
قانون گرفتار شــده بود، به دستور قاضى کاظم میرزایى به 
مقر پلیس آگاهى استان منتقل شد؛ وى که در بازجویى هاى 
اولیه کارآگاهان براى رهایى از مجازات، دســت به داستان 
سرایى هاى ساختگى متعددى مى زد، روز شنبه وقتى مقابل 
بازپرس شــعبه 211 دادسراى عمومى و انقالب مشهد قرار 
گرفــت، اگرچه باز هم به تناقض گویــى پرداخت اما دیگر 
نتوانســت حقیقت موضوع را پنهان کند و بــه وارد آوردن 

ضربــات چاقو اعتراف کرد و گفت: همســر اولم به بیمارى 
ســرطان مبتال بود، به همین خاطر سال ها قبل با مرضیه 
(مقتول) ازدواج کردم تا این که حدود 6 سال قبل همسر اولم 
از من طالق گرفت ولى مرضیه هم به بیمارى کلیه دچار بود 
و نمى توانست برخى از وظایف زندگى مشترك را به درستى 
انجام بدهد، این بود که به توصیه او با زن غریبه اى که در یک 

قنادى کار مى کرد آشنا شدم. 
من که شــماره تلفن آن زن را به دست آورده بودم، با ارسال 
پیامک هایى خودم را مجرد معرفى کردم و قرار شد با یکدیگر 
نیــز در پارك مالقات کنیم امــا آن زن به مجرد بودن من 
مشکوك شده بود؛ به همین دلیل از من خواست تا به خانه ام 
بیاید. من هم به همســرم (مرضیه) گفتم که بچه ها را جاى 
دیگــرى ببرد تا من با آن زن مالقات کنم ولى همســرم به 
پلیس گزارش داده بود و ما توسط نیروهاى انتظامى دستگیر 
شدیم. پرونده ما هنوز در دادسرا مورد رسیدگى قرار داشت 
که آن زن غریبه پیامکى براى من ارسال و عنوان کرد: مرد 
دیگرى برایش پیامک مى فرستد. او به من مشکوك بود که 
شــماره تلفنش را در اختیار فرد دیگرى گذاشته ام، من هم 
بالفاصله به همسرم مظنون شدم و به او گفتم تو شماره آن 

زن را به کسى داده اى؟ 
همسرم نیز بدون تأمل گفت: بله! شماره را به برادرم دادم تا 
به آن زن بگوید دســت از سر زندگى من بردارد. وقتى این 
جمله را شــنیدم به آن زن غریبه پیامک دادم که همسرم 
این کار را کرده اســت ولى هنوز در حال پیامک بازى شبانه 
بودم که ناگهان مرضیه گوشــى را از دستم قاپید و آن را به 
دیوار کوبید! از این حرکت مرضیه به شدت عصبانى شدم و 
گلویش را با دست محکم فشردم اما دلم نیامد خفه اش کنم 
تا اینکه فرزندانم به کمکش آمدند. من هم چاقویى را که زیر 
رختخواب بود، برداشــتم و ضرباتى به همسرم زدم و چند 
ضربه هم با ته دسته چاقو به سر پسر بزرگم کوبیدم. سپس 

از خانه فرار کردم!
ادامه این گزارش به نقل از قاضى میرزایى حاکى است هرچند 
متهــم به ارتکاب جنایت صراحتاً اقــرار کرده اما با توجه به 
شــواهد و قراین موجــود، هنوز تناقض گویى هاى آشــکار 
در اظهارات وى مشــهود است و به منظور انجام تحقیقات 
بیشتر این متهم هم اکنون با قرار بازداشت موقت در اختیار 
کارآگاهان جنایى قرار دارد تا تحقیقات بیشترى درباره برخى 

از ادعاهاى متهم صورت گیرد.

اعترافات مردى که زنش را در برابر فرزندانش سالخى کرد

خط قرمز: دزدان حرفه اى پس از ورود به خانه 
یک متخصص بیهوشــى قلب درحوالى میدان 
ونک با تخریب گاوصندوق دســت به سرقت 

میلیونى طالها و پول ها زدند. 
در این ســرقت عجیب که شــامگاه جمعه 
درخیابان صائب تبریــزى- حوالى خیابان 
مالصدرا- رخ داد دزدان از طریق پنجره وارد 
آپارتمان طبقه اول مجتمع مســکونى شده 
و در مدت کوتاهى، با شکســتن گاوصندوق 
و ســرقت طال و جواهرات در تاریکى شب 

گریختند.

 صاحب این خانه که از این ســرقت شوکه بود 
گفت: حدود ســاعت 9 شب به همراه همسرم 
براى انجام کارى و به طور اتفاقى ازخانه بیرون 
رفتیم. اما حدود دوســاعت بعد که بازگشتیم 
درکمال ناباورى متوجه سرقت گاوصندوق و به 

هم ریختگى خانه شدیم.
متخصص بیهوشــى قلب ـ پـــرفیوژنیست ـ 
در ادامه اظهار داشــت: نخستین بررسى هاى 
پلیس نشــان داد دزدان از طریق حیاط پشتى 
ساختمان وارد  شده و از طریق پنجره به داخل 
آپارتمان راه یافته و پس از شکستن گاوصندوق 

ســنگین وزن، تمامــى محتویــات داخل آن 
ازجمله طال، جواهرات، دالر و پول نقد متعلق 
به دختروهمســرم را براحتى ســرقت کرده و 

گریختند.
 ایــن درحالى اســت که وقوع این ســرقت 
درآغازشــب و با  وجود حضور ســرایدار در 
ساختمان، بسیار عجیب و تأمل برانگیز است 
و امیدواریــم کارآگاهان پلیس تهران هرچه 
ســریع تر دزدان حرفه اى را که باعث ســلب 
امنیت مردم مى شــوند شناسایى و دستگیر 

کنند.

سرقت شبانه 
جواهرات 

از گاوصندوق 
خانه پزشک 

مشهور 



خط بین الملل

پدر و مادر اوکراینى بد مست در پارك 
دستگیر شدند 

خط قرمز: پــدر و مادر ســهل انگار 
که تحت تأثیر الکل، نــوزاد خود را در 
کالسکه اش بى پناه در خیابان رها کرده 

بودند دستگیر شدند. 
پلیــس اوکرایــن ایــن زوج بى خیال 
و شــیطان صفت را دســتگیر و حق 
سرپرستى کودکشان را از آن ها سلب 

کرده است. بنا بر گزارش هاى رسیده رهگذران پس از دیدن صحنه تنها ماندن 
کودك در کالسکه اش با پلیس تماس گرفته و درخواست کمک کرده اند.

سرانجام مبهم مرد آمریکایى 
که با پول دزدى از هواپیما بیرون پرید 

 رکنا: در 24  نوامبر 1971، یک فروند هواپیماى بوئینگ 727 با محموله اى از 
اسکناس در مسیر پورتلند اوریگان آمریکا در حال پرواز بود که توسط تبهکارى 

مرموز به نام «دى.بى.کوپر» دزدیده شد. 
این شــخص براى پس دادن هواپیما درخواست دویست هزار دالر کرد و پس 
از تهیه این پول به قســمت انتهایى هواپیما رفت و از آنجایى که مى دانست 
مهمانداران امکان باز کردن درب عقب هواپیما را دارند، یکى از آنان را مجبور به 
بازکردن درب عقب نمود و در حالى که هواپیما بر فراز آب هاى اقیانوس آرام در 

حال پرواز بود با کوله حاوى چتر نجات خود از هواپیما به بیرون پرید.
پس از این جریان اف بــى  آى به همراه چند ارگان نظامى ماه ها محل پرش 
دى.بى. کوپر و ســواحل اطراف را براى پیدا کردن وى و یا نشــانى از او زیر و 
رو کردند اما هیچ اثرى از وى نبود. حدود ده سال بعد در سال 1980،  وقتى 
پسربچه اى هشت ساله در ساحل رودخانه اى در حال بازى، اسکناس هایى با 
همان شماره سریال اسکناس هاى دزدیده شده را از مردى ناشناس دریافت کرد 
ســبب شد تا بار دیگر دى.بى کوپر بر سر زبان ها بیفتد. پس از آن اف بى آى 

تحقیقات بسیار زیادى انجام داد اما تا به امروز راه به جایى نبرده است.

قطار یونانى 5 نفر را زیر گرفت
خط قرمز: بر اثر خروج یک قطار مسافربرى از ریل در شمال یونان دست کم 

5 نفر کشته شدند. 
یک مقام سازمان آتش نشانى یونان اعالم کرد شنبه شب یک قطار مسافربرى 
در شمال این کشور از ریل خارج شد. در این حادثه دست کم 5 نفر کشته و 10 
نفر زخمى شدند. مقصد نهایى این قطار مسافربرى که از شهر «آتن» حرکت 

کرده بود، «تسالونیکى» دومین شهر بزرگ یونان بود.
خبرگزارى آتن گزارش داد تعداد مسافران این قطار حدود صد نفر بودند.  
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زلزله 5/7 ریشترى بجنورد
 2 کشته داشت

خط قرمز: معــاون امداد و نجات هالل احمر اســتان 
خراسان شمالى گفت: بعد از اعزام 12 تیم واکنش سریع 
امداد و نجات به مناطق زلزله زده خراسان شمالى تاکنون 
19 مصدوم از زیر آوار رهاســازى شــده اند و دو نفر در 

روستاى لنگر و قصر قجر جان خود را از دست داده اند. 
گزارش ها حاکى است، 150 نفر از آسیب دیدگان زلزله 

بجنورد سرپایى مداوا شدند.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استاندارى خراسان شمالى 
گفت: در پى وقوع زلزله 5/7ریشــترى شنبه شب 150 
مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام على (ع) بجنورد 

سرپایى مداوا و ترخیص شدند.
حسین عظیمى با اشاره به اینکه از 12 روستاى شهرستان 
بجنــورد و مانه و ســملقان گزارش خســارت دریافت 
شده اســت افزود گروه هاى امداد و نجات براى کمک و 
همچنین بررسى میزان خسارت هاى وارده به این مناطق 

اعزام شده اند.
به گفته وى، همچنین جاده روستاى طراقى کرد به علت 

ریزش کوه مسدود شده است.
پیش از این نیز معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى 
خراســان شــمالى خبر داده بود که زلزله 5/7 ریشترى 
شنبه شــب به واحدهاى مســکونى برخى روستاهاى 

شهرستان هاى بجنورد و مانه و سملقان خسارت زد.
محمدحســین على نیا در نخســتین دقایق یکشــنبه 
اظهار کرد: این زلزله به واحدهاى مســکونى روستاهاى 
«قصرقجــر»، «بوربور»، «قره چاى»، «بیدك» و «لنگر» 

20 تا 50 درصد خسارت وارد کرده است.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى خراسان شمالى 
گفت: زلزله همچنین موجب نشــتى گاز و قطعى برق 
در شــهر بجنورد شد که این مشکالت با تالش مأموران 
شــرکت گاز و توزیع نیروى برق هم اکنون برطرف شده 

است.
شبکه لرزه نگارى وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران گزارش داد: زلزله 5/7 ریشــترى ساعت 22و 30 
دقیقه و58 ثانیــه رخ داد.این زمین لــرزه در عمق 11 
کیلومترى زمین که کانون مرکزى آن پیش قلعه اســت 

و 22 کیلومترى شمال غرب بجنورد رخ داد.

خط  خبر

 دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 
 18 شعبان 1438 15 مى 2017  سال سى ام  شماره 8399 

خط قرمز- سعید کوشافر: زن جوانى که گمان مى کرد 
تصاویر خصوصــى خود را براى مردى در فضاى مجازى 
ارســال مى کند، تمام تصاویر را در موبایل شوهرش دید 
و زندگى اش زیر و رو شــد. ماجراى این زن جوان که با 
چشمانى اشکبار راهى دادگاه شده بود تا از عامل فریب 
و اخاذى تلگرامى شکایت کند، حکایت جالبى بود. او در 
شرح ماجرا به افسران پلیس فتا مى گوید: مانند همیشه و 
هر روز در فضاى مجازى و پیام رسان ها در حال گشتن 
و گپ و گفت با دوســتانم بودم که پیامى از یک آیدى 
ناشــناس به دستم رسید. این پیام حاوى یک متن زیبا، 
ساده و دلنشــین بود که درخواست دوستى و برقرارى 
ارتباط داشــت. بالفاصله به پروفایل او مراجعه کردم تا 
ببینم این پیام از سوى چه کسى ارسال شده، عکس پسر 
جوانى را نشان مى داد که اگر چه چهره اش به نظرم آشنا 

مى آمد، اما هر چه فکر کردم او را بجا نیاوردم.
ارتباط دوســتانه من و این پســر جوان که اندك اندك 
خود را عاشــق و دلباخته من معرفى مى کرد آغاز شــد 
وادامــه یافت. او تصاویر گوناگونــى از خود در زمان ها و 
موقعیت هاى مختلف ارسال مى کرد. همین مسئله باعث 
شد تا باور کنم که او مردى است که تنها و تنها شیفته 
من شده است. من هم متقابالً عکس هایى از خودم برایش 
ارسال کردم، او پس از دیدن تصاویر آنقدر از من تعریف 
مى کرد که من را ترغیب به ارسال تصاویر بیشتر مى کرد، 
حتى فیلم هاى خصوصى خودم را هم برایش ارسال کردم.

این ارتباط و دوستى ادامه داشت تا اینکه یک روز شوهرم 
با عصبانیت به خانه آمد و وقتى دلیل عصبانیتش را جویا 
شــدم، موبایلش را پیش رویم گذاشت، همان جوان که 
طى تمــام این مدت خودش را دوســت و دلباخته من 
معرفــى مى کرد تمام عکس ها و فیلم هــاى من را براى 
شوهرم ارسال کرده بود و گفته بود که عکس ها را خودم 
با کمال میل برایش ارسال کرده ام. دنیا دور سرم شروع 
به چرخیدن کرد و دیگر هیچ چیز نفهمیدم، وقتى چشم 
باز کردم که روى تختم بود، شــوهرم نامه اى نوشته و از 
خانه رفته بود. گرفتار یک توطئه کثیف شده بودم و باید 
عامل این دسیسه شوم که زندگى من را نابود کرده بود 
شناسایى مى کردم، پس راهى دادگاه شدم تا شکایتم را 
از عامل انتشار تصاویر خصوصى ام مطرح کنم. مأموران 
پلیــس فتا وارد عمل شــدند و طى یک عملیات فنى و 
تخصصى متهم را شناسایى کرده و به پلیس فتا احضار 
کردند. متهم زنى جوان بود، زنى که شــاکى به محض 
دیدنش او را شــناخت. او کســى نبود جز دوستش، آن 
هم از دوســتان نزدیک. متهم که داراى مشکل فیزیکى 
بود پس از دستگیرى اتهامش را پذیرفت و گفت: دوستم 
همیشــه از زندگى  و شوهرش در جمع دوستانه تعریف 
مى کرد، او آنقدر این مســئله را مایــه تفاخر و مباهات 
کــرده بود که گاهى دیگر زیاده روى مى کرد و مى گفت 
من هر کار بکنم، هر جا بروم یا با هر کس دوســت شوم 
شــوهرم هیچ حرفى نمى زند. این در حالى بود که من 

به خاطر مشکل فیزیکى هرگز نتوانسته بودم به چنین 
موقعیت هایى برسم و حرف هاى او باعث ایجاد حسادت 
شدیدى در من شــد، تا اینکه یک روز وسوسه شیطان 
در ذهنم نفوذ کرد و نقشــه عجیبــى را طراحى کردم. 
یک ســیم کارت خریدم، با کاله گیس و برخى وسایل 
گریم چهره ام را تغییــر دادم و از خودم عکس گرفتم و 
در پروفایل گذاشــتم و اقدام به ارسال پیام براى شاکى 
کردم. او هم بالفاصله جواب داد. در تمام این مدت برایش 
پیام هاى عاشقانه ارسال مى کردم تا اینکه با ترفندى جالب 
از او درخواست عکس و فیلم کردم و او هم گرفتار حیله 
من شــد و فیلم و عکس ارسال کرد. باورم نمى شد این 
کار را بکند، اما به محض دریافت آن ها را براى شوهرش 
فرستادم تا ببینم عکس العمل او چیست که انگار باعث 

شده تا زندگى آن ها از هم بپاشد.
سرهنگ کاکوان، رئیس پلیس فتا تهران که این خبر را 
نقل مى کرد، تصریح کرد: ارسال عکس و فیلم در فضاى 
مجازى اشتباه بزرگى است که زندگى را در معرض خطر 

قرار مى دهد.

نابودى تلگرامى زندگى زن جوان با یک کاله گیس

خط قرمز:  مرد جوان که در قرار عاشقانه با دختر مورد عالقه اش اقدام به قتل او کرده بود موفق 
شــد با کمک خیرین از خانواده مقتول رضایت بگیرد و در نهایت دیروز از جنبه عمومی جرم 
محاکمه شد. رسیدگی به این پرونده در شعبه دهم دادگاه کیفري یک استان تهران به ریاست 
قاضی قربانزاده و مستشــاران قاضی ملکی و قاضی غفاري برگزار شد. رسیدگی به این پرونده 
از 18 مهر ماه سال 92 و با کشف جسد در خانه اي در محدوده عبدل آباد آغاز شد. با حضور 
مأموران انتظامی در محل و تأیید فوت مشــکوك خانم جوان، موضوع به بازپرس کشیک قتل 
پایتخت اعالم شــد و به این ترتیب پرونده براي بررسی در اختیار کارآگاهان  اداره دهم پلیس 
آگاهى قرار گرفت. تحقیقات درباره مرگ زن جوان در حالى ادامه داشت که طبق نظریه پزشکى 
قانونى مشخص شد متوفى به دلیل خفگى جان خود را از دست داده است. سرانجام  در جریان 
تحقیقات پلیسى کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهى موفق به شناسایى  و دستگیرى متهم شدند. 
در جریان بازجویى هاى پلیسى متهم به قتل زن جوان ناشنوا اعتراف کرد و گفت من قصد داشتم 
با مرضیه ازدواج کنم اما وصلتمان ســر نگرفت. او ازدواج کرد و بعد از چند سال من هم با فرد 
دیگرى ازدواج کردم. دو سال پیش به طور اتفاقى با هم رو به رو شدیم ارتباطمان هر روز بیشتر 
مى شد. مى ترسیدم همسرم متوجه ارتباطم با مرضیه بشود براى همین هم از او خواستم دیگر 
با من تماس نگیرد. اما مرضیه هر بار به بهانه کتک خوردن از همسرش و درد دل کردن با من 
تماس مى گرفت. روز حادثه قرار شد او را براى آخرین بار مالقات کنم که او گفت من را دوست 
دارد و اگر به رابطه مان ادامه ندهیم همه چیز را به همسرم مى گوید من هم با او درگیر شدم و 
روسرى را دور گردنش آنقدر فشار  دادم که متوجه شدم او دیگر نفس نمى کشد بعد هم از محل 
حادثه فرار کردم.   با صدور کیفرخواست براي این پرونده به زودي موضوع براي بررسی بیشتر 
به دادگاه کیفري یک استان تهران اعالم شد و متهم که با حکم دادگاه به قصاص محکوم شده 

بود در نهایت دیروز صبح و در طی جلسه دادگاه توانست از اولیاي دم مقتول رضایت بگیرد.

خط قرمز: مرد زن نما که در اتوبوس هاى بهشت 
رضا جیب برى مى کــرد و اعضاى باند زورگیرى 
در جاده قدیم مشــهد- نیشابور در چنگ قانون 
گرفتار شدند.  فرمانده انتظامى مشهد با اعالم این 
خبر گفت: تیم هاى گشتى کالنترى طرق مشهد 
در اجراى طرح ارتقاى امنیت اجتماعى با کنترل 
حوزه استحفاظى در جاده قدیم مشهد- نیشابور 

با سه جوان شرور روبه رو شدند که در حال زورگیرى بودند.  سرهنگ بوستانى افزود: این 
متهمان که موتور سیکلت آپاچى داشتند مسیر یک خودروى پراید سوارى را سد کرده 
و با تهدید شمشیر و تخریب شیشه هاى خودرو قصد زورگیرى از راننده و سرنشین این 
خودرو را داشتند.  وى خاطرنشان کرد: پلیس بالفاصله وارد عمل شد و متهمان با مشاهده 
مأموران انتظامى پا به فرار گذاشتند.  فرمانده انتظامى مشهد مقدس اظهار داشت: مأموران 
انتظامى عامل اصلى این باند زورگیرى را دستگیر و سرنشین 25 ساله خودرو که از ناحیه 
پهلو دچار جراحت ســطحى شده بود به پزشکى قانونى معرفى شد.  سرهنگ بوستانى 
تصریح کرد: متهم دستگیر شده 2 همدست دیگر خود را معرفى کرد و مأموران انتظامى 
این متهمان فرارى را نیز دستگیر و تحقیقات از آنها براى کشف دیگر جرایم ادامه دارد. 
فرمانده انتظامى مشهد مقدس همچنین به دستگیرى جیب بر حرفه اى اشاره کرد که 
با پوشش زنانه در اتوبوس هاى مسیر بهشت رضا مشهد سرقت مى کرد. وى اظهار داشت: 
تحقیقات از این مرد زن نما که 38 سال سن دارد براى کشف سرقت هاى انجام شده توسط 
او ادامه دارد.  وى از شــهروندان خواســت هنگام استفاده از وسایل حمل و نقل عمومى 
مراقب وسایل همراه، کیف دستى و وجوه نقدى خود باشند تا مورد جیب برى قرار نگیرند.

دستگیرى جیب بر زن نما و راهزنان جاده نیشابورقاتل زن ناشنوا از چوبه دار گریخت
مرد زن نما که در اتوبوس هاى بهشت 
رضا جیب برى مى کــرد و اعضاى باند زورگیرى 
در جاده قدیم مشــهد- نیشابور در چنگ قانون 
گرفتار شدند.  فرمانده انتظامى مشهد با اعالم این 
خبر گفت: تیم هاى گشتى کالنترى طرق مشهد 
در اجراى طرح ارتقاى امنیت اجتماعى با کنترل 
حوزه استحفاظى در جاده قدیم مشهد- نیشابور 



 فوتبال  حميد رضا عرب  تيم جوانان ايران اولين 
بازى اش را 31ارديبهشت ماه مقابل كاستاريكا برگزار 
مى كند. جوانان ايران كه اكنون در كشــور كره جنوبى 
مستقر شــده اند به زودى تمرين هاى جدى خود را در 
راستاى آماده سازى براى رويارويى با رقباى جهانى آغاز 
مى كنند. ايران با تيم هاى كاستاريكا، زامبيا وپرتغال هم 
گروه است. اگر ايران را هم محاسبه كنيم دراين گروه 
4  كشــور از4 قاره مختلف به مصاف هم خواهند رفت. 
اميد نورافكن كه امروز، فردا خــودش را به اردوى تيم 
جوانان ايران در كره جنوبى مى رساند، پيش از آنكه به 
هم تيمى هايش ملحق شود با اميد بسيارى درباره صعود 

ازاين گروه حرف زد. 

*نظرت درباره گروه تيم ملى چيست؟
 بــا تيم هايــى مواجه ايــم كه در ره بزرگســاالن 
تيم هــاى مطرحــى محســوب نمى شــوند. البته 
منهاى پرتغال كه تيم شــناخته شده  اى است و ما 
به خوبى سبك فوتبال اين كشــور را مى شناسيم. 
درباره كاســتاريكا و زامبيا اما نمى توان با قاطعيت 
چيزى گفت. با اين حال قبل از سفر به كره جنوبى 
كادرفنى تيم جوانان اطالعات بسيار خوبى درباره 
اين دو تيم به دست آورده كه در كوران مسابقات 

به كارمان مى آيد. 
*اولين بازى با كدام تيم روبرو مى شويد؟

شخصا دوست داشتم در بازى اول با پرتغال بازى كنيم 
چون از اين تيم شناخت بهترى داريم اما طبق قرعه اى 
كه كشيدند ما در بازى اول به مصاف كاستاريكا مى رويم. 
بايد قبل از بازى به خوبى ازحريف مان اطالعات كسب 

كنيم.
* آيا تيم جوانان ايران ظرفيت صعود از اين گروه 

را دارد؟
ترديد نكنيد تيم خوبى داريم. تيمى كه 

مى تواند از گروه صعود كند. 
ما بازيكنان با نظمى 

داريم و ســعى 
با  مى كنيــم 
ين  بيشــتر

آمادگى ذهنى و بدنى راهى اين مســابقات شويم. طى 
اين زمان كه تيم جوانان در ايران بود، تمرين هاى بسيار 
خوبى انجام داد و به شرايط ايده ال رسيد. تصورمى كنم 

صعود ايران ازاين گروه دور از ذهن نيست. 
*چقدر براى حضور در مراحل نهايى شــانس 

داريم؟
بــاال برويــم ما اگر از گروه 

حتما 

سعى مى كنيم خودمان را در جام نگه داريم. شايد ايران 
شگفتى سازاين جام شــود چون روحيه بسياربااليى 
در تيم جوانان ايران وجود دارد و بچه ها در اوج انگيزه 

هستند.
 *كاپيتان تيم جوانان كيست؟ 

چه فرقى مى كند؟ قبال من بازوبند را مى بستم اما براى 
اينكه كاپيتان باشم با كسى حرفى نزدم. مهم خدمت 
كردن به تيم ملى است. تمركز من روى بازى هاى تيم 

جوانان است نه بازوبند. 
 *چه شد منصوريان  با حضورت در اردوى جوانان 

موافقت كرد؟
 ببينيد هردو تيــم براى من مهم هســتند. هم تيم 
جوانان و هم اســتقالل. من صحبت هايــى با آقاى 
منصوريان داشــتم و حرف هايم را با ايشان زدم اما 
تصميم گيرى را به خودشان واگذار كردم. من هيچ 
فشارى به مربيانم در اســتقالل وارد نكردم تا حتما 
در تيم جوانان باشــم اما اين را هــم پنهان نمى كنم 
كه دوست داشتم در جام جهانى باشم. اينجا توى 
ويترين بزرگى قرار مــى گيرم و مى توانم خودم را 
نشان بدهم. طبيعى است كه هر بازيكنى در سن و 
سال من دوست داشته باشد براى تيم كشورش در 

اين تورنمنت بزرگ بازى كند.
* آيا ممكن اســت اميد بعد ازجــام جهانى به 

تيم هاى خارجى برود؟ 
اولويتم اســتقالل اســت. به آن ها گفتم برمى گردم 
و تمديــد مى كنم اما ايــن حــرف را مى خواهم اينجا 
بزنم. حرفى كه جايى نزدم. اگر پيشــنهاد خوبى باشد 
دوست دارم بروم. البته پيشــنهاد بايد به نفع خودم و 
استقالل باشــد. من قبل از اينكه به جام جهانى بروم 
پيشنهاديى داشــتم اما به خودم گفتم بعد از جام 
جهانى ممكن است پيشنهادهاى بهترى 
به دستم برســد.  براى همين 
تا بعــد ازتورنمنت 

صبرمى كنم.

راستاى آماده سازى براى رويارويى با رقباى جهانى آغاز 
مى كنند. ايران با تيم هاى كاستاريكا، زامبيا وپرتغال هم 
گروه است. اگر ايران را هم محاسبه كنيم دراين گروه 
  كشــور از4 قاره مختلف به مصاف هم خواهند رفت. 
اميد نورافكن كه امروز، فردا خــودش را به اردوى تيم 
جوانان ايران در كره جنوبى مى رساند، پيش از آنكه به 
هم تيمى هايش ملحق شود با اميد بسيارى درباره صعود 

ازاين گروه حرف زد. 

*نظرت درباره گروه تيم ملى چيست؟
 بــا تيم هايــى مواجه ايــم كه در ره بزرگســاالن 
تيم هــاى مطرحــى محســوب نمى شــوند. البته 
منهاى پرتغال كه تيم شــناخته شده  اى است و ما 
به خوبى سبك فوتبال اين كشــور را مى شناسيم. 
درباره كاســتاريكا و زامبيا اما نمى توان با قاطعيت 
چيزى گفت. با اين حال قبل از سفر به كره جنوبى 
كادرفنى تيم جوانان اطالعات بسيار خوبى درباره 
اين دو تيم به دست آورده كه در كوران مسابقات 

به كارمان مى آيد. 
*اولين بازى با كدام تيم روبرو مى شويد؟

شخصا دوست داشتم در بازى اول با پرتغال بازى كنيم 
چون از اين تيم شناخت بهترى داريم اما طبق قرعه اى 
كه كشيدند ما در بازى اول به مصاف كاستاريكا مى رويم. 
بايد قبل از بازى به خوبى ازحريف مان اطالعات كسب 

كنيم.
* آيا تيم جوانان ايران ظرفيت صعود از اين گروه 

را دارد؟
ترديد نكنيد تيم خوبى داريم. تيمى كه 

مى تواند از گروه صعود كند. 
ما بازيكنان با نظمى 

داريم و ســعى 
با  مى كنيــم 
ين  بيشــتر

*چقدر براى حضور در مراحل نهايى شــانس 
داريم؟

بــاال برويــم ما اگر از گروه 
حتما 

 *كاپيتان تيم جوانان كيست؟ 
چه فرقى مى كند؟ قبال من بازوبند را مى بستم اما براى 
اينكه كاپيتان باشم با كسى حرفى نزدم. مهم خدمت 
كردن به تيم ملى است. تمركز من روى بازى هاى تيم 

جوانان است نه بازوبند. 
 *چه شد منصوريان  با حضورت در اردوى جوانان 

موافقت كرد؟
 ببينيد هردو تيــم براى من مهم هســتند. هم تيم 
جوانان و هم اســتقالل. من صحبت هايــى با آقاى 
منصوريان داشــتم و حرف هايم را با ايشان زدم اما 
تصميم گيرى را به خودشان واگذار كردم. من هيچ 
فشارى به مربيانم در اســتقالل وارد نكردم تا حتما 
در تيم جوانان باشــم اما اين را هــم پنهان نمى كنم 
كه دوست داشتم در جام جهانى باشم. اينجا توى 
ويترين بزرگى قرار مــى گيرم و مى توانم خودم را 
نشان بدهم. طبيعى است كه هر بازيكنى در سن و 
سال من دوست داشته باشد براى تيم كشورش در 

اين تورنمنت بزرگ بازى كند.
* آيا ممكن اســت اميد بعد ازجــام جهانى به 

تيم هاى خارجى برود؟ 
اولويتم اســتقالل اســت. به آن ها گفتم برمى گردم 
و تمديــد مى كنم اما ايــن حــرف را مى خواهم اينجا 
بزنم. حرفى كه جايى نزدم. اگر پيشــنهاد خوبى باشد 
دوست دارم بروم. البته پيشــنهاد بايد به نفع خودم و 
استقالل باشــد. من قبل از اينكه به جام جهانى بروم 
پيشنهاديى داشــتم اما به خودم گفتم بعد از جام 
جهانى ممكن است پيشنهادهاى بهترى 
به دستم برســد.  براى همين 
تا بعــد ازتورنمنت 

صبرمى كنم.

اگر خودخواه بودم آمار گلزنى متفاوت بود
اميرى: پيشنهاد خارجى دارم و سرباز پرسپوليسم

پيروزى ديلى: خصوصيات مثبــت اخالقى و دورى از 
حواشى باعث شد وحيد اميرى ، محبوب هواداران اين 
تيم نيز شود و البته اكنون با چالش بزرگى مواجه است؛ 
حضور گادوين منشا باعث مى شود تا حضورش در خط 
حمله به طور كلــى در فصل آينده منتفى شــود اما در 
سمت ديگر بازگشت او به خط ميانى با توجه به ترافيك 
اين پست كه با حضور سروش رفيعى، محسن مسلمان، 
فرشــاد احمدزاده و احتماال اميد عاليشاه همراه خواهد 
شد او را با نگرانى مواجه كرده است. وحيد اميرى در اين 
خصوص پاسخ و همچنين روياپردازى هاى پرسپوليس 

در آسيا توضيح مى دهد. 
همه چيز عليه ام بود 

 زمانى كه به پرســپوليس آمدم شــرايط كامال سخت، 
خاص و عليه من بود. هجمه زيادى عليه من هم از سوى 
اســتقاللى هاى عصبانى بابت عدم عقد قرارداد با آنها و 
هم از سوى پرسپوليســى ها كه انتظار داشتند در نقش 
يك ستاره براى آنها ظاهر شوم، وجود داشت. يك سال 
تمام هر شب زمان خواب تمام ذهنم درگير اين بود كه آيا 
توانستم به تعهداتى كه داشتم و كيفيتى كه مدنظرشان 
بود را به نمايش بگذارم يا خير. نگران اين بودم كه شرايط 
عليه من شود و همه بابت اتفاقات ابتداى فصل آن را يك 

ناكامى برايم بدانند. همه چيز را به خدا ســپردم و كار و 
تالش كردم تا روى همه اتفاقات بد احتمالى خط بكشم. 

داستان لخويا
 مى توانيم صعود كنيم و كار نشــدنى نيســت. صعود از 
گروه فوق العاده بود و ما مقابل تيم هاى خوبى قرار گرفته 
بوديم. اكنون نيز اين جدال برابر ما مرگ و زندگى خواهد 
بود. در وهله اول نبايــد در زمين خودمان گل بخوريم و 
بايد با نتيجه قاطع به برترى برسيم و حريف را با شكست 
بدرقه كنيم. انتظار داريم تمام پيشكسوتان فوتبال ايران 
با توجه به ملى بودن اين ديدار در كنار ما باشند. اميدوارم 
تمام نماينــدگان ايران به مراحل باالتــر صعود كنند و 
پرچم كشــورم مقابل هيچ كشــورى پايين نيايد. بايد 
باعث سرافرازى پرچم كشورمان شويم و اميدوارم توام با 

خوشحالى و اميد بين تمام مردم كشورم باشد. 
 روياى صعود به فينال ليگ قهرمانان  

در همين مرحله از نظر فنى از آنها ســرتر نشان داديم و 
ميزان دوندگى و پاس و ايجاد موقعيت برترى نسبت به 
همه داشتيم. اميدوارم در بازى با لخويا نيز در اوج آمادگى 
روحى - روانى قرار داشته باشيم و مطمئنا آرزو و هدف 
همگى ما صعود به فينال خواهد بود. من با تمام وجود در 
خدمت تيم و پرچم كشورم هستم و همه چيز را بايد در 

عمل و تالش نشان دهيم.
 اگر خودخواه بودم 

 به عنوان كسى كه در خط هجومى بازى مى كند انتظار 
گلزنى زيــادى را متوجه خودم مى ديــدم. ولى چيزى 
كه مشــخص اســت من هيچ وقت برايــم گلزنى مهم 
نبوده و اولويتم موفقيت تيم اســت. اگر خودخواه بودم 

و اولويتم گلزنى شــخصى بود مطمئنا آمار متفاوتى را 
به جا مى گذاشتم. موفقيت شــخصى هيچ وقت نيتم را 

تغيير نخواهد داد. 
 قراردادم دوساله است

 قراردادم با پرسپوليس دوســاله است و يك فصل ديگر 
از آن باقى مانده است. پيشنهاد كه دروغ چرا، دارم. بايد 

ابتدا ببينم شرايط باشگاه به چه نحوى است. من سرباز 
پرسپوليسم و بايد ببينم شرايط باشگاه چگونه مى شود. 
باشــگاه از نظر جذب بازيكن موفق عمل كرده و شرايط 

بهتر شده است. 
تصميم كبرى

 موقعى كه لباس تيم ملى را به دست آوردم انگيزه هايم 
افزايش يافت و خوشحالم تداوم اين موفقيت با حضورم 
در پرســپوليس همراه بوده اســت. اكنون بايد تصميم 
حساسى بگيريم. روزهاى سختى را پشت سر گذاشتيم 
و اكنون در آســتانه حضور در جام جهانــى قرار داريم. 
تصميمى كه بايد منتهى به تــداوم حضورم در تيم ملى 
باشد و در ســال جام جهانى قرار داريم و نمى خواهم با 

تصميم اشتباه آن را از دست بدهم. 
منشا و ترافيك خط ميانى؟ 

همانطور كه گفتم من اصال پست تخصصى ام مهاجم نبود 
كه بخواهم نگران آمدن منشا باشم اما اينكه ترافيك در 
خط ميانى وجود دارد و امكان رقم خوردن اتفاقى باشد 
بايد بعد از اين جدال حســاس صحبت كرد. همانطور 
كه گفتم هم جام جهانى را در پيــش داريم و هم اينكه 
پيشنهاد دارم اما من سرباز پرســپوليس هستم و تابع 

نظر اين باشگاه.

ملى پوش جوان آبى ها  در گفت و گوى اختصاصى با قدس

اميد نورافكن: پيشنهاد خوبى برسد از استقالل مى روم ژنرال با دستان خالى در نصف جهان 
كودتاى ستاره هاى ذوب آهن عليه 

قلعه نويى
سينا حسينى : تيم ذوب آهن اصفهان تنها نماينده ايران در ليگ قهرمانان 
آسيا بود كه نتوانست از گروهش صعود كند و حذف شد همين عامل سبب 
شد مديران اين باشگاه به سراغ سرمربى پيشين سپاهان و تراكتورسازى 
بروند تا شايد به واسطه حضور او در اصفهان دوباره خاطره خوب موفقيت در 
آسيا را جشن بگيرند. اما در همين ابتدا مشكل بزرگى براى اين تيم به وجود 
آمده است. قرارداد چند بازيكن خوب و موثر اين تيم تمام شده و آن ها در 
حال حاضر بازيكن آزاد هستند. قاسم حدادى فر، مهدى رجب زاده، مرتضى 
تبريزى و جرى بنگستون بازيكنانى هستند كه با حذف ذوب آهن از ليگ 
قهرمانان آسيا قراردادشان با ذوب تمام شده است.بنگستون كه رسما از 
ذوب جدا شد و به كشــورش رفت. اما ذوب آهن اميدوار است 3 نفر باقى 
مانده قراردادشان را با اين تيم تمديد كنند. هر چند به نظر مى رسد مرتضى 
تبريزى قصد ندارد در اصفهان بماند. گفته مى شود موضوع آزاد بودن اين 
بازيكنان يك بخش كار است، ولى مشكل بزرگ تر آنجاست كه اين بازيكنان 
پس از شنيدن خبر حضور قلعه نويى در اين تيم به جاى مجتبى حسينى از 
ادامه همكارى با اين تيم منصرف شدند حاال بايد ديد آيا ذوب آهن حضور 
ستاره ها را در اين تيم ترحيج مى دهد يا اينكه همچنان به استخدام امير 

قلعه نويى مى انديشد تا فصل بعد در جمع مدعيان باشد.

قاضى، صادقى و اسدى در ليست دايى
ورزش: على دايى پس از انتخاب به عنوان سرمربى نارنجى پوشان در صدد 
است تا تيمى قدرتمند را آماده ليگ هفدهم كند. از همين رو شرايط رضا 
اسدى، محمد قاضى و اكبر صادقى بازيكنان سابق خود در تيم نفت تهران 
را تحت بررسى قرار داده است. در اين ميان هيچ بعيد نيست محسن خليلى 
كه در نفت با درخواست دايى نقش سرپرستى را برعهده گرفت و توانست 
از اين تجربه موفق بيرون بيايد با كادر فنى به باشگاه سابق خود كوچ كند.

علوان زاده رفتنى شد
آى اسپورت:  احســان علوان زاده كه در هفته هاى منتهى به پايان 
فصل توانســت چند بازى خوب از خود به نمايــش بگذارد، از جمع 
سرخپوشان رفتنى اســت. دليل اين اتفاق خارج شــدن احسان از 
ليست زير 23 سال و رسيدن به ليست بزرگساالن پرسپوليس است.

نقشه منصوريان براى العين؛ فرشيدها 
به جاى اميدها    

آى اسپورت : استقالل در حالى بايد روز دوشنبه هفته آينده دربازى 
رفت مرحله يك هشــتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا به مصاف العين 
برود كه اميد ابراهيمى و اميد نورافكن را به احتمال فراوان در اختيار 
نخواهد داشت. منصوريان به احتمال فراوان در بازى با العين از زوج 
فرشيداسماعيلى و فرشيد باقرى در پست هافبك دفاعى به جاى 2 

اميد خود استفاده مى كند. 

تسويه حساب پرسپوليسى ها؛ قبل از لخويا
ورزش:  باشگاه پرسپوليس به بازيكنان اين تيم قول داده بود قبل از 
بازى با لخويا در مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا با آن ها 
تسويه حساب كند. به همين دليل و با توجه به نزديك بودن زمان بازى 

با لخويا اين باشگاه كار تسويه حساب با بازيكنانش را شروع مى كند.

جهانبخش در بوندس ليگا يا ليگ جزيره
تسنيم: امير هاشمى مقدم، ســرمربى تيم دوم فوتبال نايمخن كه 
مديريت برنامه هاى عليرضا جهانبخش را برعهده دارد گفت: تيم هاى 
زيادى در اروپا جهانبخــش را زير نظر دارند و هــر هفته عده اى از 

نمايندگان آنها براى ديدن بازى هاى او به ورزشگاه مى آيند.
با شــرايط كنونــى عالقمندى هايى بــراى انتقــال جهانبخش به 

بوندس ليگا و ليگ برتر انگليس وجود خواهد داشت.

زهيوى و شهباززاده در ليست استقالل
ورزش: مهاجمان تيم هاى الشــحانيه و نفت تهران مدنظر استقالل 
براى فصل آينده قــرار دارند. عليرضا منصوريــان براى تقويت خط 
حمله اســتقالل براى فصل آينده نياز به يك مهاجم دارد، مهاجمى 
كه همانند كاوه رضايى سرعتى و جنگنده باشد. قرار است گزينه هاى 
مورد نظر با دقت بررسى شده و مذاكرات با هر دوى آنها انجام شود تا 

ميان شهباززاده و زهيوى يك بازيكن به استقالل بپيوندد.

پيرمرد پرتغالى هم تسويه حساب كرد
تسنيم: باشگاه تراكتورسازى كه پس از مواجه شدن با پرونده انبوه 
شــاكيان خارجى خود، با آنها براى پرداخت مطالبات شان به صورت 
قسطى به توافق رســيده بود، با تونى اوليويرا و ژائو ويال به طور كامل 

تسويه حساب كرد. 

سهميه آسيايى نفت تهران به 
اصفهانى ها مى رسد؟

ورزش: باشگاه نفت تهران با بدهى مالياتى روبه روست و در صورتى كه 
موفق به ارائه مفاصا حساب مالياتى خود نشود، پروانه فعاليتش تمديد 
نشده و منحل مى شود. از همين رو شنيده هايى وجود دارد كه جلساتى 
بين مالك باشگاه نفت و كميته واگذارى اين باشگاه كه سال گذشته هم 
تشكيل جلسه داده بودند، برگزار شده است. گويا زمزمه هايى نيز به گوش 
مى رسد كه تيم هايى چون سپاهان، ذوب آهن و پيكان به دنبال امتياز 
سهميه آسيايى نفت هستند. با اين حال چون ذوب آهن تيم چهارم ليگ 

شده، شانس اين تيم براى كسب سهميه طبيعتاً بيشتر است.

بختيار مانع استقاللى شدن ساسان
ورزش: دليل پاســخ منفى ساســان انصارى به پيشنهاد استقالل 
مشخص شد. ظاهرا او پس از رسيدن اين پيشنهاد با بختيار رحمانى 
مشورت كرده اســت و خيلى ها براين عقيده هستند كه اين بازيكن 

رأى او براى رفتن به استقالل را زده است!

سرپرست سپاهان: 
چباروف نمى خواهد به ايران برگردد

ورزش: اخوان، سرپرست باشگاه سپاهان در مورد چپاروف و آينده اش 
در ايران گفت :« وى روز بعد از بازى با استقالل تهران از ايران رفته و 
ارتباط با او قطع شده است. بحث آقاى چباروف اين است كه خودش 
دوست ندارد به ايران بيايد؛ اين موضوع ربطى به باشگاه ها ندارد و در 
صورتى كه بخواهد در ايران بماند بايد خودش در اين مورد انتخاب 

كند».

ضد حمله

گرشاسبى: فيفا پرسپوليس را محكوم نكرده 
است

ورزش سه: عضو هيئت مديره پرسپوليسى ها مى گويد برنامه ريزى در باشگاه 
به اين ترتيب است كه بدهى ها و مشكالتى كه از قبل گريبانگير باشگاه است به 
تدريج سبك شوند. حميدرضا گرشاسبى، عضو هيئت مديره پرسپوليسى ها درباره 
استعفاى طاهرى گفت: آقاى طاهرى به دليل مشغله كاريشان  استعفا داده بودند. 
اينقدر هيئت مديره يكدست و هيچ گونه اختالف سليقه تا به االن وجود نداشته 
كه بخواهيم بگوييم راى ها زوج شده يا فرد شده.  او درباره شكايت ژوزه ادامه داد: 
يك درخواست و شكايتى به دست ما آمد كه ما جواب آن را داديم. در نامه بعدى 
اعالم شد كه نماينده هاى حقوقى شما بايد حضور داشته باشند كه ما نماينده اى را 
فرستاديم و آنها دفاعيه را پر كردند و بعد از آن ديگر هيچ خبرى نيست. نه ابالغيه 

و نه نامه اى به دست ما نرسيده است. 

احمدزاده: تمام بچه ها پيشنهاد خارجى دارند
تسنيم: محمد احمدزاده كاپيتان تيم ملى فوتبال ساحلى پس از بازگشت به ايران 
در خصوص درخشش اين تيم در جام جهانى باهاما گفت: اين موفقيت را به ملت 
ايران تبريك مى گويم و اين افتخار آفرينى براى ورزش و فوتبال ســاحلى است. 
قدرت فوتبال ساحلى را نشان داديم و هدف مان در مسابقات قهرمانى بود كه نشد 

اما خوشبختانه توانستيم روى سكو برويم.
وى افزود: سطح همه تيم هايى كه به جام جهانى آمده بودند باال بود و تيم ما هم 
كيفيت خوبى داشت. با اين حال توانستيم با حمايت هايى كه از ما شده با تدابير 
كادرفنى به هدفى كه داشتيم يعنى رفتن روى سكو دست پيدا كنيم. احمدزاده 
درباره اين كه آيا بازيكنان تيم ملى فوتبال ساحلى پيشنهاد خارجى دارند يا نه، 
خاطرنشــان كرد: مى توانم بگويم تمام بچه ها از تيم هاى روسيه اى، پرتغالى و 

اسپانيايى پيشنهاد دارند.  14

تلگرامى
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  با وجود آنكه مديرعامل تيم فوتبال مس كرمان اعالم كرده بود كه تصميم 
به بقاى منصور ابراهيم زاده دارند اما نظر مسئولين مس تغيير كرد و در نهايت 

سرمربى اين تيم تصميم به بازگشت به خانه گرفت.   
  كاظم محمودى امروز طى حكمى از مصطفى آجورلو مديرعامل باشگاه 

به عنوان سرپرست جديد تيم بزرگساالن تراكتورسازى منصوب شد. 
  جولين ويگل، هافبك دورتموند در ديدار مقابل آگزبورگ دچار مصدوميت 

بسيار شديدى شد. حداقل 3 تا 4 ماه از ميادين به دور خواهد بود.
  كمالوند  گفت: به دنبال اين هســتم كه حق آبادان را از فوتبال 
ايران بگيرم. حق آبادان در ســال هاى گذشته ادا نشده است. زمانى 
كه كشورهاى حوزه خليج فارس نمى دانستند خطوط هوايى چيست، 
آبادان خط مستقيم پروازى به پاريس، لندن و آمريكا داشت. اين شهر 

بزرگ و تاريخى لياقت بهترين ها را دارد.
  زالتكو كرانچار سرمربى سپاهان براى ليگ هفدهم قرارداد خود با اين باشگاه 

را رسما امضا كرد.
  محمدرضا داورزنى از سوى هيئت رئيسه كنفدراسيون واليبال آسيا 
رسما به عنوان نائب رئيس اين كنفدراسيون و رئيس منطقه آسياى 

مركزى انتخاب و معرفى شد.
  كوالكوويچ  ســرمربى تيم ملى واليبال گفت : تمام بازيكنان ما در صحت و 
سالمت هستند و اين موضوع خبر خوشى است. موسوى در تمام تمرينات شركت 
كرده كه اين باعث خوشحالى است. غفور و ميرزا جانپور نيز تمرينات خود را در 
ســالمتى كامل ادامه  مى دهند. در روزهاى آينده تمامى بازيكنانى كه در حال  

تمرين هستند را مورد بررسى قرار مى دهم.

 كرار بازيكن عراقى  تراكتورســازى تاكيد كرد نيمى از طلبش را 
بخشيده اما باشگاه پولى ندارد تا براى تسويه حساب و تمديد قرارداد 

به او بدهد.
 راد نيوز نوشــت: رســانه هاى حامى دولت در اقدامى هماهنگ دلخورى و 
درگيرى سرمربى استقالل در ميتينگ انتخاباتى حسن روحانى را سانسور كردند!

 طبق مصوبه هيئت مديره پرســپوليس آن دســته از هواداران 
پرسپوليس كه كارت بانكى و هوادارى پرسپوليس را دريافت كرده اند 
مى توانند بليت طبقه دوم آزادى براى بازى رفــت با لخويا را تنها با 

دوهزار تومان دريافت كنند.
  كمال كاميابى نيا هافبك تيم فوتبال پرسپوليس ديروز عمل جراحى كتف 

خود را با موفقيت پشت سر گذاشت.

نارنجى پوش
 وفادار دستيار دايى!

ورزش :  ابراهيم صادقــى بعد از 18 
ســال حضور مســتمر با تيم فوتبال 
ســايپا باالخره بعد از بازى با ماشين 
سازى براى هميشــه از دنياى فوتبال 

خداحافظى كرد تا لقب نارنجى وفادار را مال خود كند.
صادقى كه در چند وقــت اخير در كالس هاى مربيگرى شــركت كرده 
بود يكى از مربيان فصل آينــده اين تيم خواهد بود. بــا توجه به رابطه 
خوب دايى و صادقى از حاال بايد او را يكى از دســتياران شهريار در اين 

تيم دانست.

احتمال جلوگيرى 
از فعاليت برخى از 

فوتباليست ها 
فارس: بدهى مالياتــى برخى از بازيكنان 
فعلى و سابق فوتبال كشــورمان براى آنها 
دردسر ساز شده و شايد جلوى فعاليت آن ها 

براى فصل آتى گرفته شود. اداره ماليات رضا 
نورمحمدى، حسين كاظمى، حسين ماهينى، ســياوش اكبرپور، اميرحسين صادقى و 
برخى ديگر از چهره هاى فوتبالى كشورمان را به دليل بدهى مالياتى كه دارند تهديد كرده 
در صورتى كه وضعيت مالياتى آن ها براى فصل بعد مشخص نشود حق و اجازه فعاليت 
در فوتبال را نخواهند داشت. برخى از اين بازيكنان عالوه بر ماليات هاى خود بايد جريمه 
دير كرد و تاخير را هم بپردازند كه مبلغ آن ها گزاف شده است. اين در حالى است كه اگر 
وضعيت مالياتى آن ها مشخص نشود احتمال توقيف حساب هاى بانكى و اتومبيل هاى 

اين افراد هم وجود دارد.

حسينى: رفيعى 
از پرسپوليسى ها 

خداحافظى نكرده 
است

ورزش: كاپيتــان تيــم فوتبــال 
پرســپوليس گفــت: رفيعــى بازيكن 

حرفه اى اســت و مى تواند تا آخرين روز قراردادش با تالش حاضر شود و خبر 
خداحافظى او از بازيكنان به هيچ عنوان صحت ندارد.

او اتفاقا در تمرينات جزء  بهترين بازيكنان پرسپوليس است كه كارايى خوبى 
هم در بازى هاى ما داشته و كارشناسان و هواداران مى توانند بهترين نظر را در 

مورد سروش رفيعى بدهند. 
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ورزشـــى

منصوريان: بايد كار العين را در 
تهران تمام كنيم

ورزش:  تمرينات استقالل بعد از يك جلسه ى سبك 
صبح روز يكشنبه جدى شــد. بازيكنان استقالل بعد 
از وزنه زدن برنامه هاى تمرينى خود را آغاز كردند و 
منصوريان پيش از شروع كارهاى تاكتيكى به نكات پر 
اهميتى اشاره كرد و از بازيكنان خواست در يك هفته 
تمرينات اين تيم تا پيش از ديــدار با العين، اهميت 

موضوعات زير را رعايت كنند.
سرمربى اســتقالل درباره ى بازى حساس استقالل 
با العين به بازيكنان گفت: بايد مواظب باشيم در اين 
ديدار گلى دريافت نكنيم. گل نخوردن هدف اول ما در 
تهران است و نبايد اجازه بدهيم دروازه ما برابر العين 

در تهران فتح شود.
منصوريان البته به خوبى مى داند آبى پوشــان در 
خط دفاعى مشكالتى دارند و به همين دليل بايد در 
جلسات آينده ى تمرينى مشكالت دفاعى استقالل 
را به عنوان اولويت اصلى در دســتور كار تمرينات 
خود قرار دهد. مهدى رحمتــى در روزهاى پايانى 
فصل فرم بسيار خوبى دارد و در ديدار برابر سپاهان 
و التعاون كه براى اســتقالل اهميت زيادى داشت، 
با چند واكنش خوب توانســت عملكرد قابل قبولى 
ارائه دهد. بازيكنان دفاعى اســتقالل نيز نسبت به 
گذشــته در دفاع كم اشــتباه تر ظاهر مى شوند و 
قطعا در اين ديدار بايد اشــتباهات فردى خود را به 

حداقل برسانند.
سرمربى اســتقالل در ادامه به آبى ها گفت: در بازى 
برابر تيم هاى عربى مى توانيم روى بازى مســتقيم 
نيز حســاب كنيم. در نيمه دوم و با نزديك شدن به 
دقايق پايانى بايد روى دروازه اين تيم فشــار بياوريم. 
قدر موقعيت ها را بدانيم تا كار را در تهران تمام كنيم. 
بهترين نتيجه براى ما برد در خانــه بى دريافت گل 

خورده است.
منصوريان كه تجربه  بازى با العين را در تهران دارد، به 
خوبى مى داند آبى ها برابر اين تيم در بازى برگشت كار 
دشوارى دارند. نفت تهران تحت هدايت منصوريان دو 
فصل گذشته در ديدار در ورزشگاه آزادى موقعيت هاى 
زيادى را از دست داد و در نهايت تيم منصوريان در خانه 
متوقف شد؛ سرمربى استقالل نگران تكرار اين اتفاق 
است و براى همين موضوع تاكيد زيادى به استفاده از 

موقعيت ها در آزادى دارد.



3ملى پوش فوتسال درراه مشهد

«فرش آرا»  مدعى مى شود؟   
 فوتسال  هاشم رسائى فر  شرايط فوتسال در مشهد 
و خراسان رضوى طى سال هاى گذشــته همواره شرايطى 
قابل توجه بوده، طورى كه نماينده يا گاها نمايندگان فوتسال 
استان در ليگ برتر و ليگ دسته اول از جمله تيم هاى قابل 
احترام بوده اند و با حضورشان چراغ فوتسال خراسان رضوى 
را به هر نحو ممكن روشن نگهداشته اند. اگر چه اين حضور تا 
اينجا به رسيدن به سكو ختم نشده اما بى شك حضور تيمى از 
مشهد در ليگ باعث زنده ماندن فوتسال در بين عالقه مندان 
به اين رشته شده است. در اين سال ها  فرش آرا به عنوان نماد 
فوتسال مشــهد در ليگ برتر بعد از جرياناتى كه براى علم و 
ادب اتفاق افتاد هميشه پرچم فوتسال خراسان رضوى را باال 
نگهداشته است. وجود دو تيم در ليگ برتر با حضور فردوسى، 
در كنار فرش آرا اين اميدوارى را به وجود آورد كه بعد از اين 
سهم خراسانى ها از فوتسال كشور بيشتر و بيشتر خواهد شد 
اما سقوط اين تيم يكبار ديگر همه نگاه هايى كه به فوتسال 
مشهد و خراسان معطوف شده بود را به فرش آرايى ختم نمود.

*فرش آرا با ثبات اما بدون جام
از تيم فوتسال فرش آرا به جرئت مى توان به عنوان يكى از با 
ثبات ترين باشگاه هاى فوتسال كشور نام برد. باشگاهى با زير 
ساخت تعريف شده و تيم هاى پايه اى كه خيلى از بازيكنان 
فعلى اين تيم و فوتسال مشهد توانسته اند در آن رشد پيدا 
كنند راه خود را براى ترقى بيشتر در فوتسال كشور پيدا كرده 
است. با اين تفاسير اما فرش آرا و فوتسال خراسان هنوز كه 
هنوز است در حسرت حضور در جمع مدعيان و رسيدن  به 
جام قهرمانى مانده است. هرساله ليگ كه تمام شده فرش 
آرا معموال در همان كمركش جدول، يك پله باال يا پايين تر 
قرار گرفته است. رتبه اى كه به نظر مى رسد با توجه به اظهار 
نظر هايى كه از سوى كادر فنى اين تيم مى شود و البته نظرى 
كه مديريت باشگاه به گرفتن نتايج بهتر دارد در پايان ليگ 

پيش رو بايد منتظر بهتر شدنش باشيم.
*مذاكره با 3 ملى پوش

همين كه وقتى مجيد مرتضايى اعالم مى كند ديگر نمى تواند 
با شرايط گذشته مسئوليت فنى تيم را در ليگ امسال قبول 
كند و ترجيح مى دهد ديگر نباشد و بعد از آن هيئت مديره 

باشگاه تشكيل جلســه داده و صحبت از حمايت بيشتر از 
كادرفنى به ميان مى آيد نشــان دهنده اين است كه فرش 
آرايى ها ليگ امسال را با شــكل و شمايل جديد و متفاوتى 

نسبت به ليگ هاى گذشته شروع خواهند كرد.
مذاكره با 3 ملى پوش براى حضور در مشهد و اضافه شدن 
آنها به تركيب فرش آرا نشان از اين دارد كه نماينده مشهدى 

ليگ برتر فوتسال در صورت نهايى شدن اين مذاكرات ليگ 
را با قدرت و تدارك بيشترى آغاز خواهد كرد. اين تدارك كه 
مديران باشــگاه را متقاعد نموده تا حمايت بيشترى از تيم 
داشته باشند چيزى جز رسيدن به جمع مدعيان نيست. با 
اين تفاسير بايد منتظر بود و چهره اى متفاوت تر از نماينده 

فوتسال خراسان رضوى در ليگ برتر ديد.
اگرچه براى نزديك شدن به تحقق اين موضوع به نظر مى 
رسد بايستى حداقل تا روزهاى پايانى ارديبهشت منتظر 
ماند و ديد آيا فــرش آرايى ها خواهند توانســت با ملى 
پوشانى كه به دنبال آنها هستند به توافق برسند يا اينكه 

باز هم بايد آنها را با همان چهره هميشگى در ليگ ديد.

با 3 طال، يك نقره و 4 برنز

قهرمانى آزادكاران ايران در آسيا
ورزش: در ادامه رقابت هاى كشتى آزاد قهرمانى آسيا كه در دهلى نو 
برگزار شد، در روز دوم و پايانى،  نمايندگان كشورمان در چهار وزن 
دوم به مصاف حريفان رفتند كه يداهللا محبى در وزن 125 كيلوگرم 
با پيروزى در فينال مقابل حريف هندى مدال طال را از آن خود كرد. 
پيش از اين بهنام احسان پور در 61 و عليرضا كريمى در 86 كيلو به 
مدال طال و حامد رشيدى در 70 كيلوگرم به مدال برنز دست يافته 

بودند. 
تيم كشورمان كه پيش از اين قهرمانى خود را مسجل كرده بود، در 
روز نخست موفق به كسب يك مدال نقره توسط حسين شهبازى در 
وزن 97 كيلو و 3 برنز توسط اطرى، نصيرى و تيمورى در اوزان 57، 

65 و 74 كيلوگرم شده بود.
بديــن ترتيب تيم كشــتى آزاد كشــورمان با كســب 3 مدال طال 
(احسان پور، كريمى و محبى)، يك نقره (شهبازى) و 4 برنز (اطرى، 
نصيرى، رشيدى و تيمورى) و 71 امتياز به عنوان قهرمانى سى اُمين 

دوره رقابت هاى قهرمانى آسيا دست يافت.

برگزارى نشست توسعه ورزش 
در مناطق محروم

ورزش: اولين نشست هم انديشى توسعه ورزش در مناطق محروم با 
حضور 35 نفر از امامان جماعت و مسئوالن كانون هاى فرهنگى شهرك 
شهيد رجايى مشهد در مجتمع شــماره 3 تربيت بدنى آستان قدس 

رضوى برگزار شد.
در اين نشست طرح تحول ورزش مناطق محروم كه يكى از برنامههاى 
راهبردى تربيت بدنى آســتان قدس رضوى در ســال 1396 است و 

راهكارهاى اجرايى آن مورد بررسى قرار گرفت.

برگزارى مسابقات انتخابى كاراته استان 
در مشهد

ورزش:مسابقات انتخابى كاراته خراسان رضوى در دو بخش آقايان و 
بانوان با حضور 250   شركت كننده از 7 شهرستان در دو بخش كوميته و 

كاتاى انفرادى و تيمى در مشهد برگزار گرديد. 
در اين رقابت ها در بخش بانوان شهر مشهد با كسب 16 طال ، 12 نقره 
و 14 برنز در جايگاه اول ، نيشابور با كســب 4 طال ، 2 نقره و 4 برنز در 
جايگاه دوم و تربت حيدريه با كسب يك طال و 3 نقره در جايگاه سوم 
قرار گرفتند و همچنين در بخش آقايان تيم شهر مشهد با كسب 20 
طال، 15 نقره، 10 برنز در جايگاه اول، قوچان با كســب يك طال ، يك 
نقره و 2 برنز در جايگاه دوم و سبزوار با كسب يك نقره و 6 برنز در جايگاه 

سوم قرار گرفتند.

خبر
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نارضايتى 
رئيس فدراسيون گلف از 

عملكرد هيئت خراسان رضوى 
 ايسنا:  كيكاووس ســعيدى، رئيس فدراسيون گلف در مراسم 

افتتاحيه انجمن كروكت هيئت گلف خراسان رضوى گفت: متأسفانه 
استان خراسان رضوى فعاليت چندانى در رشته گلف ندارد و هيئت گلف 
استان مدت ها است كه عملكردى از خود نشــان نداده و در اين زمينه ما 
گله مند هستيم اما اميدواريم تا آقاى صبوريان براى اين وضعيت چاره اى 

بينديشد تا هرچه سريعتر اين مشكل رفع شود.
سعيدى خاطرنشــان كرد: گلف رشته اى اســت كه مى تواند در بين 

خانواده ها گسترش پيدا كند و اميدوارم انجمن كروكت خراسان 
رضوى با توجه به ضرورت حضور خانواده ها فضاى خوبى را 

فراهم كند و در  ادامه شاهد گسترش اين رشته در 
سراسر استان باشيم.

بازديد ملى پوشان اميد  
فوتسال از ورزشگاه

 امام رضا(ع) 
ورزش: تيم ملى اميد فوتسال جمهورى اسالمى ايران كه طى يك 

سفر دو روزه به مشهد مقدس ميهمان موسسه تربيت بدنى آستان قدس 
رضوى بود، از ورزشگاه امام رضا (عليه الســالم) بازديد كرد.  اعضاى تيم 
ملى فوتسال اميد كه قبل از عزيمت به مسابقات انتخابى جام جهانى  به 
پابوسى  على بن موسى الرضا(ع) رســيدند با هماهنگى موسسه جهت 
ارتقا  روحيه معنوى در رواق دارالهدايه بــه مولودى امام زمان (عج) 

پرداختند و همچنين ميهمان سفره امام مهربانى ها شدند. الزم 
به ذكر است به منظور  حفظ  آمادگى فوتساليست ها،   يك 

جلســه  تمرين در يكى از ســالن هاى ورزشى و 
اســتفاده از مجموعه آبى اين موسسه 

نيز هماهنگى شد.

نشست مشترك رئيس 
فدراسيون همگانى با مديرعامل 
تربيت بدنى آستان قدس رضوى

ورزش:على مجدآرا، رئيس فدراسيون ورزش هاى همگانى در ديدار با حسين 
يوسفى، مديرعامل تربيت بدنى آستان قدس رضوى با اشاره به ظرفيت عظيم ورزشى 

در آستان قدس رضوى اين ديدار را سرآغاز يك حركت مشترك در جهت هم افزايى و 
گسترش ورزش همگانى در حوزه استان خراسان رضوى دانست و ابراز اميدوارى كرد با 
توجه به شرايط مطلوب ايجاد شده در جهت هم افزايى بتوانيم خدمات جديدى را در 
عرصه ورزش همگانى در سراسر كشور با مساعدت آستان قدس رضوى به جامعه 
تقديم كنيم. حسين يوسفى نيز با اشاره به فعاليت هاى ورزش همگانى در تربيت 

بدنى آستان قدس رضوى با استقبال از اين پيشنهاد اعالم نمود كه در مسير 
توسعه سالمتى و كسب نشاط و شادابى مجاورين و زائرين حضرت 

رضا (ع) آماده ايم تا با تمامى امكانات موجود براى رشد و 
ارتقا  ورزش همگانى تالش مضاعف نماييم. 
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وابستگى به شهردارى و صدا و  سيما
ليگ برتر فوتسال در فصل 96 با جلسه مديران تيم هاى ليگ برترى و مديران كميته فوتسال به صورت رسمى كليد 
خورد. در اين جلسه غالمعلى مرتضايى (مدير عامل فرش آرا ) گفت:اگر فوتسال بخواهد رشد داشته باشد بايد منابع مالى 
فراهم شود. وابستگى به شهردارى ها باعث تحوالت عمده در تيم دارى مى شود و همه چيز بستگى به مديران اين تيم ها 
براى تيم دارى خودشان دارد.ضمن اينكه ارتباط با رسانه ها بايد بهتر شود.برنامه 2020 و پخش زنده ها به اعتبار فوتسال 
كمك مى كند.امسال چندين ديدار در شبكه هاى ورزش و شما به صورت زنده پخش شد كه به فوتسال كمك مى كند.



 زندگى/ مريم احمدى شيروان 
ســاالنه افزون بر 50 هزار ميليارد 
تومــان در بخش پوشــاك، مد و 
لباس در كشور هزينه مى شود. مبلغى كه نشان 
از ضرورت توجه بيشتر به بحث لباس و مد ايرانى 
اســالمى دارد. يكى از مشــكالت بزرگى كه در 
سال هاى گذشــته با آن روبه رو بوده ايم، نبود مد 
ايرانى - اسالمى بوده كه باعث شده است مدهاى 
نامناسب غربى كه هيچ همخوانى با فرهنگ ايرانى 
و اســالمى ما ندارد، با راحتى هر چه بيشتر وارد 

كشور شود.
پاســخ بســيارى از افرادى كه از ايــن مدها و 
لباس هاى نامناسب استفاده مى كنند، اين است 
كه ما لباس مناســب، زيبا و بــه روز داخلى پيدا 
نكرديم و به همين دليل سراغ لباس هاى خارجى 

مى رويم.
بتازگى يازدهمين نمايشــگاه عفاف و حجاب با 
عنوان «گوهر زيبايى» در شهر آفتاب به كار خود 
پايان داد. به همين بهانه به ســراغ حميد قبادى 
دانا، دبير كارگروه ســاماندهى مد و لباس كشور 
رفته ايم و با او در اين خصوص گفت و گو كرده ايم.

  مد ايرانى - اسالمى در راه الگوسازى و 
ارائه طرح هاى مناسب

دبير كارگروه ســاماندهى مد و لباس كشــور به 
خبرنگار ما مى گويد: يكى از مأموريت هاى بسيار 
مهم كارگروه ســاماندهى مد و لباس كشــور، 
الگوسازى و ارائه طرح هاى متناسب با شاخص ها 
و معيارهاى ايرانى و اسالمى است. شاخص هايى 
كه مدتى اســت تدوين شده و در اختيار فعاالن، 
طراحــان و بخصوص مبدعــان و خالقان آثار و 

توليدكنندگان قرار گرفته است.
حميد قبادى دانا اضافه مى كند: يكى از مراحل 
و مراكــزى كه اين الگوها بيشــتر در آن نمايان 
شــده و مورد ديد عموم جامعه قــرار مى گيرد، 
ايام نمايشــگاه ها و رويدادهاى هنرى است. در 
طول ســال تعداد زيادى نمايشگاه مستقيماً و يا 
با حمايت كارگروه و با هماهنگى و مجوز كارگروه 
ساماندهى مد و لباس برگزار مى شود و بسيارى از 
آثار كه مورد تأئيد كارگروه و هيئت هاى ارزيابى 
و داورى كارگروه ســاماندهى مــد و لباس قرار 
مى گيرد، توســط توليدكنندگان به توليد انبوه 

مى رسد.

  تلفيق بين دو نگاه هنرى و تجارى
قبــادى دانا فاصله موجود بين نگاه صرف هنرى 
با نگاه تجارى را مشكل بزرگ اين بخش مى داند 

و مى گويد: در ســال هاى اخيــر تالش كرده ايم 
فاصلــه بين هنر و صنعــت را كم كنيم. به بيان 
ديگر مردم مصرف كننده محصولى هســتند كه 
با شاخص هاى فرهنگى هماهنگى بيشتر داشته 
و در دســترس باشد تا بتوانند آن را تهيه كنند. 
عالوه بر آن توليدكننــدگان هم به دنبال آثارى 
هستند كه بتوانند با قيمت تمام شده مناسب، آن 
را به جامعه ارائه كنند. در كارهاى هنرى به رغم 
داشتن ايده هاى مبتكرانه و خالقانه، ممكن است 
امكان توليد انبوه براى آن اثر وجود نداشته باشد. 
دبير كارگروه ســاماندهى مد و لباس كشــور از 
اقدام هاى انجام شــده بــراى برطرف كردن خأل 
موجود ســخن مى گويد و عنوان مى كند: يكى 
از ضعف هاى جدى مــا در كاربردى كردن آثار، 
وجود اين فاصله است كه تالش مى شود، كارگروه 
بــا هماهنگى اتحاديه ها، تشــكل ها و بخصوص 
توليدكنندگان هر چه بيشــتر اين فاصله را كم 
كند تا كم كم تعداد بيشترى از آثار جنبه كاربردى 

پيدا كنند.
وى ابــراز اميدوارى مى كند كه در ســال جارى 
شــاهد افزايش تأثيرگذارى آثار موجود در بازار 
طراحى شده توسط هنرمندان فعال در حوزه مد 

ايرانى باشيم.

  بازار 40 ميليونى لباس بانوان
مشاور امور هنرى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 
در ادامه توضيح مى دهد: براساس برآورد و نقطه 
نظرات كارشناســى در طول ســال، حداقل نياز 
جامعه بانوان كشور به «لباس اجتماع»  افزون بر 

40 ميليون دست است كه اين رقم بيان مى كند 
طراحى و برنامه ريزى براى ارائه طرح هاى متناسب 
بايد بسيار منطقى، اصولى و با برنامه ريزى باشد. 
اين شــمارگان 40 ميليونى نياز به طراحى انبوه 
و گســترده دارد. كارگروه مد و لباس براســاس 
گزارش هاى مجموعه شــيما (شناسه يكپارچه 
مد و لباس) تا پايان ســال 1394 بيش از 3000 
طرح را توسط طراحان به جامعه توليد كنندگان 
پيشنهاد داده است. البته آمار سال 1395 افزايش 
حداقل 20 درصدى و پيشنهاد 3500 اثر را نشان 
مى دهد. اعدادى كه با توجه به نياز كشور كافى به 
نظر نمى رسد و اميدواريم در سال 1396 اين عدد 
به رشد 100 درصدى رسيده و به داشتن 6000 
طرح در حــوزه «لباس اجتماع» بانوان برســيم 
كه قابل محقق شــدن بوده و با حضور طراحان، 
هنرمندان و افزايش توليدكنندگان و نيز افزايش 
واحدهاى طراحى در مراكز توليد يك رقم قابل 

دست يابى است.

  50هزار ميليارد تومان براى لباس هزينه 
مى شود

قبــادى دانا ميزان مصرف مد و لباس و ملحقات 
در كشور را براساس اعالم مركز آمار در گروه هاى 
شهرى و روستايى ساليانه 50هزار ميليارد تومان 
برآورد مى كند و مى گويد: براى تطبيق اين نياز با 
اهداف كارگروه در طول سال و در مناسبت هاى 
مختلف نمايشگاه هاى متعددى در كشور برگزار 

مى شود.
وى مى افزايد: كارگروه مد و لباس ايرانى پيش بينى 
كرده اســت كه هر رويدادى در كشور رخ دهد، 
داراى اهداف، مأموريت و برنامه ريزى هاى خاص 
خودش باشد. به همين منظور جلساتى با بخش 
علمى دانشگاه داشتيم كه نمايشگاه به يك هدف 
و سرانجام منطقى دســت پيدا كند. هر كدام از 
جشنواره ها مأموريت خاصى را دنبال كرده و هر 
كدام از آن ها بخشى از نياز جامعه را پاسخ دهند.

قبادى مى افزايد: ما معتقديم رويدادهاى فرهنگى 
تا زمانى كه جنبه مادى و شــكلى و ملموس به 
خود نگيرند قابليت تأثيرگذارى زيادى نخواهند 
داشــت. جشــنواره ها بايد كمك كننــد كه به 
قابليت هاى فرهنگى حوزه مد و لباس جنبه هاى 

عينى و ملموس بدهند.
وى درباره پنجمين جشــنواره «نقش تن پوش» 
كه نيمه ارديبهشت برگزار شد نيز مى گويد: در 
جشــنواره نقش تن پوش، طراحى انواع تيشرت 
و لباس هاى راحتى را داشــتيم. با توجه به اينكه 

لباس، منتقل كننده مفهوم است و شاخص هاى 
رسانه و شــاخص هاى متعدد فرهنگى را با خود 
دارد، شــخصى هم كه از آن اســتفاده مى كند، 
مى تواند معانى فرهنگى را منتقل كند. اين موارد 
همه گستردگى و تنوع حوزه مد و لباس در كشور 

را نشان مى دهد.

  تلطيف ايده هاى غربى و شرقى ميانبر 
رسيدن به ايده آل هاى جهانى

محبوبه ســلطانى، طراح مد و لباس كشور نيز با 
اشــاره به وجود اســتادان و دانشجويان طراحى 
دوخت و لباس با خالقيت بســيار در كشــور به 
خبرنگار ما مى گويد: با وجود داشتن اين ظرفيت 
در كشــور نياز به طراحان خارجــى نداريم، اما 
مى توانيم با طراحان مطــرح جهانى تبادل نظر 
كرده و از ايده هــاى جهانى و تالش در منطبق 
كردن آن ها با فرهنگ هاى شرقى استفاده كنيم 

تا به ايده آل هاى جهانى برسيم.
سلطانى با تأكيد بر رشد برندهاى ايرانى در اين 
ســال ها ادامه مى دهد: برندهــاى ايرانى زيادى 
هســتند كه با اســتقبال خانم ها و حتى آقايان 
روبه رو شده اند چرا كه طراحان ما پارچه، رنگ و 
تركيب آن را بخوبى مى شناسند و با آن آشنايى 
دارنــد. مردم نيز از طريق ســايت يا مراجعه به 
فروشگاه هاى مختلف مى توانند به اين لباس هاى 
طراحى شده در داخل كشور دسترسى پيدا كنند.
اين طراح مد مى گويــد: اين برندها مى توانند با 
نظرسنجى از اقشار مختلف جامعه با سليقه آن ها 
بيشتر آشــنا شوند. به طور مثال دريابند كه چه 
مدل ها، رنگ ها يا پارچه هايى بيشتر مورد پسند 

قرار مى گيرند.
ســلطانى با اشــاره به اينكه براى ما، پوشــش 
ايرانى و حجاب اســالمى داراى اهميت بسيارى 
است، مى افزايد: با وجود اينكه حجاب و پوشش 
بخصوص براى خانم ها از دغدغه هاى مســئوالن 
كشــور اســت، بايد به آن توجه بيشترى شود 
كه متأســفانه اين توجه ديده نمى شود. طراحان 
لباس زيادى داريم كه براى برگزارى نمايشگاه يا 
ملزومات تهيه لباس، سرمايه ندارند. به طور مثال 
نهادهاى دولتى مى توانند با در اختيار گذاشــتن 
مكان براى نمايشــگاه از هزينه هاى آن بكاهند. 
يا الزام نهادهاى دولتى، مدارس، رســتوران ها و... 
براى انتخاب لباس و طراحى لباس كاركنان هم 
كمك به زيباتر و جذاب تر شدن و انطباق بيشتر با 
سليقه اين مجموعه ها مى كند و از سويى طراحان 
مد و لباس داخلى از ظرفيت ايجاد شده، استفاده 

مى كنند.

قدس گزارش مى دهد

نبود برنامه براى بازار 50 هزار ميلياردى پوشاك بانوان

پله پله تا رسيدن به يك ازدواج موفق
دكتر،  آقــاى   -
از  مى خواســتم 
براى  بپرسم  شما 
بيشتر طرف مقابل  شناخت 
به منظور داشــتن ازدواجى 
موفق چــه اقدام هايى بايد 

انجام داد؟
تســليمى  نريمان  دكتر 
مشــاور علوم رفتارى و 

ارتباطى: ما انسان ها محكوم به انتخاب كردن هستيم؛ حتى زمانى كه 
انتخابى نكنيم و يا دســت كم رهايش كنيم. براى مثال فرض كنيد بين 
دو موقعيت شغلى متفاوت مى خواهيد انتخابى داشته باشيد، اما هيچ كدام 
را انتخاب نكنيــد و به قول معروف «صورت مســئله را پاك كنيد»، در 
اين حالت شــما باز هــم انتخاب كرده ايد، در واقــع در اينجا ما انتخاب 
كرده ايم كه هيچ شــغلى را انتخاب نكنيم. پس انتخاب نكردن هم نوعى 
انتخاب است و هر انتخابى در زندگى ما عواقب خاص خودش را دارد. در 
خصوص مســئله ازدواج هم داستان به همين شكل است و ما مى توانيم 
بين روش هاى گوناگون براى موفقيت بيشتر و يا شكست انتخاب كنيم و 
عواقب انتخابمان را به جان بخريم. من در اينجا يكى از راه هايى كه شما 
مى توانيد براى داشتن ازدواج موفق انتخاب كنيد، به شما معرفى مى كنم:

روان شناســى ازدواج (Psychology of Marriage) بعــد ســال ها 
تحقيق در حوزه ازدواج، براى كاهش آمار طالق و افزايش سطح رضايت و 
صميميت در رابطه، به نتايج حائز اهميتى دست يافته و توانسته به ميزان 
قابل توجهى از آمار طالق در كشــورهايى كه اين طرح را انجام داده اند، 

بكاهد.
روان شناسى ازدواج در اين خصوص پنج مرحله را معرفى كرده كه با عبور 
از اين مراحل افراد مى توانند با درصد اطمينان بسيار بااليى وارد مرحله 
ازدواج شوند و با ماندن در هر كدام از اين مراحل يا بايد از هم خداحافظى 
كنند و يا در جهت حل مســئله و گرفتن حداقل نمره قبولى اقدام هاى 
عملى مشــخصى داشته باشــند. من در اينجا قصد دارم اين پنج پله را 

خدمت شما دوستان به شكل مختصر توضيح دهم.
مرحله اول: روان شناسى سالمت

در اين مرحله افراد با تيپ هاى شخصيتى كه هرگز نمى توان با آن ها ازدواج 
كرد، آشنا مى شوند و نشانه هاى اين اختالالت را فرامى گيرند. نشانه هايى 
كه اگر افراد آن ها را فرا نگيرند، ممكن است قادر به تشخيص اين دسته 

از افراد نباشند.
مرحله دوم: سن بلوغ روانى ازدواج

در اين مرحله افراد با كمك يكسرى پارامترهاى استاندارد روان شناختى 
مورد بررســى قرار مى گيرند تا ميزان آمادگى روانى شــان براى اين امر 

ارزيابى شود.
مرحله سوم: ميزان تناسب افراد

در اين مرحله بســيار مهم، ميزان تناســب فرهنگى، روانى، جسمى و... 
افراد توسط تست هاى استاندارد مورد ارزيابى قرار مى گيرد و مقدار قابل 
توجهى شناخت به وجود مى آيد، به طورى كه شايد مقدار كمى از ميزان 
اين تناســب ها يا نبود آن ها در هنگام دوستى و بدون به كارگيرى از اين 

تست ها مشخص شود.
مرحله چهارم: رضايت زناشويى

در اين بخش نيز با توجه به پارامترهاى مشخصى، ميزان رضايت زناشويى 
براى بعد از ازدواج، تخمين زده خواهد شد.

مرحله پنجم: اجزاى ازدواج
در مرحلــه آخر هم اجزاى كليدى و مهم يك ازدواج موفق مورد ارزيابى 

قرار مى گيرد.
اميدوارم با معرفى اين مراحل و آشــنايى بيشتر توانسته باشم، گامى هر 

چند كوچك در مسير موفقيتتان بردارم.
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خانواده

آنچه مى خوانيد

يكــى از مشــكالت بزرگــى كــه در 
ســال هاى گذشــته بــا آن روبــرو 
بوده ايــم نبود مد ايرانى اســالمى 
بوده كه باعث شــده است مدهاى 
نامناسب غربى كه هيچ همخوانى با 
فرهنگ ايرانى و اسالمى ما ندارد، 
با راحتى هر چه بيشتر وارد كشور 
شــود و توليدكنندگان داخلى هم 

زيان ببين ند

ستاره
زندگى/ فروه رضايى: دستهايش 
را گذاشــته بود توى جيبش. باد 
مى پيچيد و او مور مورش مى شد. 
فكر نمى كرد شــب هاى كوير آن 
قدر سرد باشد. وقتى احمد گفت 
دانشــجوها را مى برد كوير، گفت 
هســتم. نه اينكه بيمــار كوير و 
سكوت شب هايش باشد يا اينكه 

ارتباطى با ســتاره ها داشته باشــد، نه! خيلى وقت بود كه كارى به 
ســتاره ها نداشت. آن لحظه به تنها چيزى كه فكر مى كرد رفتن بود. 
رفتن به  هر جايى به جز شهر.كمى آن طرف  تر همه جمع شده بودند 
دور آتش. نور آتش افتاده بود روى صورت هايشان. انگار كسى چيزى 
گفته باشد و ديگران به خنده افتاده باشند. گاهى صداى خنده هايشان 

مى آمد. سرش را باال برد تا آسمان. چقدرررر ستاره!
بچه كه بود شــب هاى تابستان مى خوابيدند پشــت بام. او و احمد 
و نرگس. آن موقع آســمان اين قدر ســتاره نداشــت. ســتاره ها رو 
مى شمردند. هر وقت كسى ستاره تازه اى پيدا مى كرد، مى شد مال او. 

ستاره هايشان را كه شمردند، ستاره هاى نرگس كمتر شد.
نرگس گريه كرد، او ســتاره هايش را داد به نرگس. آن شــب او هيچ 
ستاره اى نداشت، اما ته دلش يك جورى بود. يك جور خوبى. بزرگ تر 
كه شدند، ديگر نرگس پشت بام نمى خوابيد. بازيشان از گرگم به هوا 
تغيير كرد به اسم، فاميل. گفتند: نون، اسم؟ او نوشت نرگس، خواند 
نادر... گفتند: گل، او باز نوشــت نرگس. خواند خالى. گفتند: كشور، 

نوشت نرگس، خواند نروژ. او قلبش درد گرفت چه جاى دورى! 
نرگس كه بورســيه اش را گرفت، همه خوشــحال بودند. شاگرد اول 
دانشــگاه، خب حقش هم همين بود. او اما دردش آمده بود. نرگس 
گفت تو بهترين دوســت و همبازى، درست مثل داداش برام بودى. 
دلم برات تنگ مى شــه. او دقيقاً مثل كسى كه از نزديك به مغزش 
شليك كرده باشند، نتوانســت حتى كلمه اى بگويد. كلمه «داداش» 
مثل گلوله از توى گوشش فرو رفته بود توى سرش. خبر ازدواجش كه 
آمد، گلوله دوم بود. اين بار فرو رفته بود توى دلش. و حاال خبر طالق 

و بازگشتش، گلوله سوم.
احمد از كنار آتش داد زد. بيا رضا مشــاعره، نون برســون! او آهسته 
زير لب خواند: نه غزل نوشــته بودم، نه ترانه اى سرودم؛ كه به حرمت 
سكوتم تو به ديدنم بيايى. نه سراغ من گرفتى، نه سخن به نامه گفتى، 

به همان بهانه اى كه، نشنيده اى ندايى...

جرايم انتخاباتى
زندگــى: ايــن روزهــا و بــا 
نزديك شــدن بــه روز انتخابات 
رياست جمهورى و شوراى شهر، بد 
نيست بدانيم، قوانينى هست كه با 
متخلفان در اين موضوع، برخورد 
جدى مى كند. پس بهتر است همه 
به حقوق يكديگر احترام بگذاريم و 
براى رأى آوردن يك نامزد خاص 

كه مورد پسند ماست، ديگران را تخريب نكنيم و كاسه داغ تر از آش 
نشويم زيرا ممكن است اين امر به زيان ما تمام شود.

بر اساس ماده 75 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان 
رهبرى و ماده 66 قانون انتخابات مجلس شــوراى اســالمى و ماده 
126 قانون مجازات اسالمى، انتشار هرگونه محتوا در جهت تحريك ، 
ترغيب ، تطميع و يا تهديد افراد به خريــد و فروش آرا، رأى دادن با 
شناســنامه جعلى و شناسنامه ديگرى ، جعل اوراق تعرفه ، رأى دادن 
بيش از يك بار و ســاير روش هاى تقلب در رأى گيرى و شمارش آرا 

جرم بوده و مرتكب يا مرتكبان، مجازات خواهند شد.
همچنين ارســال پيامك حاوى توهين و افترا از سيمكارت بى نام و 
نشان، قابل تعقيب كيفرى است، زيرا ارسال كننده توسط مخابرات به 

وسيله سريال گوشى قابل شناسايى است.

فايده ديگر «شير» براى خانم ها
ترجمه/ مريم سادات كاظمى: 
مى دهد  نشــان  جديد  مطالعات 
دريافــت بــاالى ويتاميــن D و 
كلســيم مى تواند، مانــع از بروز 

يائسگى زودهنگام شود. 
يائسگى زودهنگام ( قطع عملكرد 
تخمدان هــا پيــش از ســن 45 
ســالگى) در حــدود 10 درصد 

خانم ها ديده مى شــود كه با احتمال خطر باالى بيمارى هاى قلبى 
عروقى، پوكى استخوان و تحليل شناختى زودهنگام همراه است. 

گرچه تا به حال بعضى عوامل خطر اين مشكل شناسايى شده است، 
اما يافته هاى اخير نشان مى دهد، مصرف باالى ويتامين D در كاهش 
اين خطر مؤثر است. محققان آمريكايى با بررسى وضعيت حدود 120 
هزار خانم 25 تا 49 ساله دريافتند كه احتمال بروز يائسگى زودهنگام 
در افرادى كه مقدار كلسيم بااليى دريافت مى كردند 13 درصد كمتر 
از ديگران است. بر اين اساس همچنين دريافت باالى ويتامين D نيز 

اين خطر را تا 17 درصد كاهش مى دهد.
در اين باره دريافت كلســيم و ويتامين D موجــود در خوراكى ها و 
مكمل ها از طريق پرسشــنامه هايى درباره عــادات غذايى طى چهار 
 D سال اندازه گيرى شد. پيش از اين تأثير كمبود كلسيم و ويتامين
در ســندروم تخمدان پلى كيستيك، آندومتريوز و سندروم پيش از 
قاعدگى تأئيد شــده بود، اما محققان براى نخستين بار دريافتند كه 
مصرف خوراكى هاى حاوى ويتامين D و كلسيم با قدرت بارورى نيز 
در ارتباط است. شايان ذكر است، مكمل هاى غذايى در كاهش احتمال 

يائسگى زودهنگام چندان مفيد نيستند. 
www.Top Santé.fr:منبع
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8- دورويى -  سابقا از آن به صورت سنتى 
قند توليد مى كردند  - درد و رنج

9- ابزار دوشاخه فلزى كه با آن چيزى را از 
آتش برمى دارند  - مبارزه در راه خدا - عدد 

كوچكترى كه زير عدد اصلى نوشته شود
10- خانه تابستانى - اكثر - بز كوهى

11- يكدندگى - چاپ رايانه اى - مجلس 
قانونگذارى رژيم غير قانونى صهيونيستى
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رستم

13- نوشتن - كالم نيش دار - ميوه اى 
بهشتى

هاى  كتيبه  در  رفته  كار  به  الفباى   -14
هخامنشى- براى تهيه رنگ زرد در نقاشى 
از اين گل استفاده مى شود - در حال گريه 

كردن
15- آميخته- اين اثر در قالب مثنوى و در 
بحر متقارب توسط غزلسراى نامى ايران در 
سال 665 ه . ق سروده شده و از نظر قالب 

و وزن شعرى حماسى است
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