
شايد پزشكان نيمه شب بر 
بالين بيمار حاضر نشوند

فارس: اگر تعرفه ها كاهش يابد براى پزشــكان صرف 
نمى كند كه در نيمه شــب بر بالين بيمار حاضر شوند. 
رئيس سازمان نظام پزشكى كشور، گفت: در تالش هستيم 
كه ضرايب مالياتى را فريز كنيم تا از دغدغه هاى پزشكان 
كاسته شود. عليرضا زالى گفت: همه در تالشيم كه رشد 
منطقى تعرفه ها را شاهد باشــيم. در چند وقت گذشته 
بحث هايى در خصوص كاهش تعرفه ها شنيده شد كه همه 
را دچار نگرانى كرد. با كمك دكتر هاشمى و نوبخت رئيس 
ســازمان مديريت اين موضوع كنترل شد و آقاى ربيعى 
هم همكارى كردند. فعًال اين موضوع مسكوت است اما 
مى تواند خطرناك باشد. اگر تعرفه ها كاهش پيدا كند ديگر 
براى همكاران ما صرف نمى كند كه در نيمه شب بر بالين 

بيمارها حضور يابند.

هزينه هاى پزشكى در ايران
 يك دهم كشورهاى ديگر است

خانه ملت:نماينده مجلس دهــم با بيان اينكه 
گردشگرى سالمت كشــور را از درآمدهاى نفتى 
بى نياز مى كند، گفت: هزينه هاى پزشكى در ايران 
در قياس با ديگر كشورها پايين است و اين زمينه را 
براى جذب توريسم فراهم مى كند. اصغر سليمى 
افزود: بر اساس گزارش ها و اظهارات مسئوالن تا 
پايان برنامه ششم توسعه نيز قرار است كه درآمد 
كشور از بابت گردشگرى سالمت به دو تا دو و نيم 

ميليارد دالر افزايش يابد و 30 درصد از مصارف 
ارزى از گردشگرى سالمت تأمين شود كه اكنون 

دراين زمينه پيشرفت چندانى نداشته ايم. 

راهكار پيشگيرى از جعل 
اسناد پزشكى

فارس:معاون نظارت و برنامه ريزى سازمان نظام پزشكى 
با اشاره به اينكه امضاى الكترونيك حلقه مفقوده خدمات 
الكترونيك سالمت اســت، گفت: امضاى الكترونيك از 
جعل و مخدوش كردن اسناد پزشكى جلوگيرى مى كند. 
محمد جهانگيرى با بيان اين كه بالغ بر 60 ميليون پرونده 
الكترونيك داريــم، افزود: امضــاى الكترونيك از جعل و 
مخدوش كردن اسناد پزشكى جلوگيرى كرده و در واقع 
تكميل بستر مطمئن براى پرونده الكترونيك سالمت است.

زمان «تعطيلى» مدارس ابتدايى
ايسنا: معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش 
درباره زمان تعطيلــى مدارس ابتدايــى گفت: برنامه 
آموزشى مدارس به ميزان حداقل 800 جلسه در طول 
سال تحصيلى پيش بينى شده است و ادارات كل آموزش 
و پرورش استان ها ملزم هستند ترتيبى اتخاذ كنند تا 
متناسب با شــرايط و ويژگى هاى استان از فرصت هاى 
در اختيار بويژه ايام خرداد ماه جهت تحقق مصوبه فوق 
استفاده شده و از تعطيلى زودهنگام مدارس خوددارى 
كنند. رضوان حكيم زاده در پاسخ به اينكه حضور معلمان 
ابتدايى تا چه زمانى الزامى است، گفت: به استناد ماده 
96 آيين نامه اجرايى مدارس، تعطيالت فصلى مدارس 
فقط تير و مرداد است و در اوقات رسمى حضور مدير، 
معاونان، معلمان و ســاير كار كنان در مدرسه جز در 
مواردى كه برابر قانون مجاز شناخته شده، الزامى است.

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى 
آموزشى: 

«لك لكى در كار نيست» به 
مدارس نمى آيد

تسنيم:رئيس ســازمان پژوهش و برنامه ريزى 
آموزشى مى گويد: اطمينان مى دهم كتاب «لك 

لكى در كار نيست» به مدارس وارد نشده است .
حجت االسالم محى الدين بهرام محمديان اظهار 
كرد: كتابى با عنوان «لك لكى در كار نيســت» 
در آموزش و پــرورش با عنوان كتاب درســى و 
كمك درســى وجود ندارد و جزء كتاب هايى كه 
جشنواره سامان بخشى كتب درسى كتاب آن را 
تأييد كرده باشد هم نيست. كتاب هاى مورد تأييد 
آموزش وپرورش كتاب هاى رسمى هستند كه در 
سامانه رشد معرفى شده اند. وى افزود: از وزارت 
ارشاد نيز بررسى كرديم كه مشخص شد حتى در 
ارشاد نيز چنين كتابى ثبت مجوز نشده است اما 
در محيط مجازى اين كتاب با نام ناشــرى به نام 

رها معرفى مى شود كه اين ناشر نيز جعلى است.
وى گفت: به نظر مى رســد اشــاعه اين مطالب 
نخستين عكس العمل گروهى است كه به فرموده 
رهبر انقالب، تالش دارند اعتبار آموزش و پرورش 

را مخدوش كنند.

نكونام با كدام تجربه مربيگرى گزينه 
تراكتور شد؟

تبريزى ها نگران فروش تيم
و تصميم هاى آجرلو 

ورزش/  به محــض آنكه جــواد نكونــام به 
عنوان يكــى ازگزينه هاى ســرمربيگرى تيم 
تراكتورسازى تبريزمعرفى شد، موجى منفى 
تبريز را فرا گرفت. ازهواداران وسينه چاكان...

خط قرمز/  هر سه متهم پرونده قتل مرموز 
مرد فروشــنده زمين كه بعد از اقدام به قتل 
جسد متوفى را با دست و پاى بسته در داخل 

صندوق عقب خودرويش در حاشيه جاده...

1214
داستانسرايى سه متهم به قتل

در آشپزخانه

مسكن مهر تنها راه خانه دار شدن 
مردم كم درآمد است

يكى از ساكنان شهر پرديس در مكالمه اى تلفنى به من اظهار داشت «در 
بيشتر كشورهاى جهان چه پيشرفته و چه در حال توسعه سعى مى كنند 
از تراكم مترو پولتين ها (كالنشهرها) كاسته شــود و شهرك هايى در 
اطراف شهرهاى بزرگ ساخته مى شود كه مردمان و خانواده هاى تازه 
تشكيل شده با تسهيالت و وام هاى درازمدت و امتيازاتى به مراتب بهتر 
و نمايان تر از داخل كالن شهرها در اين شــهرك ها زندگى مى كنند و 
از طريق مترو يا اتوبوس هاى ســريع الســير يا مونوريل به كالنشهرها 

مرتبط مى شوند.
زندگى در داخل كالنشــهرها كم كم جاى خود را بــه اقامت در بيرون 
شهرها مى دهد. كالنشهرها مراكز تجارى و اقتصادى و ادارى محسوب 
مى شــوند و مردمان ترجيح مى دهند در نواحى خلوت تر برون شهرى 
اقامت اختيار كنند، به عنــوان مثال در نيويورك بيشــتر مردمى كه 
دستشان به دهانشان مى رسد در شهرك هاى اطراف متروپولتين زندگى 
مى كنند؛ از دوران كودكى مى خوانديم كه شهر لندن روزها 8 ميليون نفر 

و شب ها 6 ميليون نفر جمعيت دارد.
به هر ترتيب پس از به پيروزى رسيدن انقالب اسالمى طرح بنياد مسكن 
انقالب اســالمى به فرمان امام راحل تدوين گرديد و دولت ها موظف 
شدند براى اسكان طبقات متوسط و كم درآمد و مستضعفين و جوانانى 

كه ازدواج مى كنند، خانه هاى ارزان قيمت بسازند.
اين طرح در تمام دولت هاى بعد از انقالب دنبال شد؛ در دوران وزارت 
مسكن و شهرسازى آقاى مهندس نيكزاد به صورت جدى جامه عمل 

پوشيد.
در هر حال اين طرح از مدتى پيش با مشكالتى روبه رو شده و بخصوص 
اينكه مى خواهند مردم را از اقامت در شهرك هاى اقمارى منصرف كنند. 
به عنوان مثال شــخصى كه با من صحبت مى كرد ساكن شهرك مهر 
پرديس بود. اين شهر روز به روز در حال توسعه و پيشرفت است، آب و 
هواى عالى بهار و پاييز و زمستان، تأسيس تعداد زيادى فروشگاه ، مغازه 
و دكان و سوپر مردم را از مراجعه به تهران بى نياز كرده است. بيمارستان 
بزرگى در حال پايان يافتن در شهرك پرديس است كه جنبه خيريه و 
غيرانتفاعى دارد، ولى همچنان درهاى آن بسته است و اگر وزير انسان 
دوست و شريف بهداشت و درمان همت كند اين بيمارستان بزودى در 

يك ساختمان عالى بزرگ گشايش خواهد يافت.  
وقتى اين خواننده فرهيخته ســخنان خود را به پايان رســاند من كه 
ســال پيش در يك روز فرح انگيــز پاييزى ميهمان يكى از دوســتان 
عزيزم در شــهرك پرديس بودم ســخنان او را تأييد كردم. دوســت 
مطبوعاتى من كه در شهر پرديس صاحب خانه شــده و در آپارتمانى 
90 مترى با چشم اندازهاى مطبوع به آســمان آبى با ابرهاى پراكنده 
ســفيد و كوهســاران زندگى مى كند و ماهانه 270 هزار تومان قسط 
بانكى مى پردازد، از خصومت پايان ناپذير و كارشــكنى هاى وزير راه و 
شهرسازى به مسكن مهر ابراز شــگفتى مى كرد و مى گفت «آيا جناب 
وزير كه با بالگرد پرواز مى كند، در عمرش هرگز مستأجر بوده است؟ آيا او 
نمى داند كرايه نشين ها چقدر خوشحالند كه سايه صاحبخانه و افاده ها 
و منتگذارى هايش از سر آنان دور شده و اول هر سال نگران افزايش 30 

تا 50 درصدى كرايه منزل خود نيستند؟»
متأسفانه از روز تأســيس كابينه جديد وزير راه و شهرسازى نسبت به 
طرح مســكن مهر ابراز دشــمنى و تنفر كرده و آن را مزخرف و فاجعه 

خوانده است.
استدالل دولت حاضر اين است كه چرا بايد پول عده اى از مردم كه در 
بانك ها به وديعه گذاشته شده، صرف ساختن مسكن براى بى خانمان ها 

شود؟
من تعجب مى كنم حدود 120 يا 130 سال پيش حاجى محمدحسن 
امين الضرب صراف تاجر و سرمايه گذار ســاده كه نه تحصيالت عالى 
اقتصادى داشــت نه مهندس و بانكدار بود در نامه اى به ناصرالدين شاه 
فوايد تأسيس بانك و استفاده از آن در طرح هاى بزرگ آبادانى را نوشت 
و گفت با تجميع ســرمايه هاى كوچك مردم در بانك ها مى توان  راه، 
راه آهن، ذوب آهن، و انواع كارخانه ســاخت و اسباب توسعه مملكت را 
فراهم آورد، ولى وزير راه و شهرسازى متوجه اين مسئله ساده نمى شود. 
چطور براى نجات دادن دو كارخانه خودروساز كه هر سال جان چندين 
ايرانى بى پناه را تلف مى كند و نجات دادن آن ها از ورشكســتگى و آب 
كردن اجناس بنجل توليدى اين دو كارخانه دولت طرح وام 25 ميليونى 

تدوين مى كند ،ولى خانه دار شدن مردم را برنمى تابد.
از ديگر ســوى آيــا طرح مســكن مهــر طــرح حمايــت مجانى از 
بى خانمان هاست يا اينكه هر ماه ميلياردها تومان و هر سال چند هزار 
ميليارد اقساط 270 هزار تومانى از سوى مالكان خانه هاى واگذار شده به 
خزانه بانك هاى وام دهنده واريز نمى شود؟ دولت اين مساكن را مجانى 
تحويل مردم نداده اســت؛ بلكه بهاى زمين را حذف كرده و فقط بهاى 

ساختمان را از مردم بازمى ستاند.
طرح مسكن اجتماعى وزير متمكن راه و شهرسازى كه اقساط ماهانه آن 
به بيش از يك ميليون تومان براى هر واحد مى رسيد در نطفه خفه شد 
و در جنين مرد و هيچ استقبالى از آن نشد؛ زيرا خانواده هاى كم درآمد 
بضاعت مالى ندارند كه هر ماه از 800 هزار تومان تا يك ميليون و 200 
هزار تومان قسط بپردازند. شنيده ام بتازگى اقساط را پايين آورده اند و 

باز هم كسى استقبال نمى كند.
ســوابق تاريخى و جغرافيايى در ميهن ما حكايت از آن مى كند كه از 
اعصار باستانى شهرك ســازى جزء برنامه هاى زمامداران ايران بويژه 

ساسانيان بوده است.
هر پادشاه ساسانى شهرهايى حتى تا 20 شهر را به نام خود مى ساخته 
است، اسامى اردشير و شــاهپور، يزدگرد، و هرام (بهرام)، كواد (قباد)، 
پيروز، پرويز، بالش (والش) بر بسيارى از شهرهاى كوچك نو بنياد در 
ايران عصر ساسانى گذاشته شده بود كه بعدها به شهرهاى بسيار بزرگى 
تبديل شد. از مهندس نيكزاد شــنيدم كه به چشم ديده بود در اطراف 
شهر سن پترزبورگ از ســال ها پيش شهرهاى كوچكى ساخته شد كه 
بعضى از آن ها 70 كيلومتر تا كالنشهر فاصله دارند. در آمريكا بعضى از 
ايرانيان مقيم ايالت نيوجرسى و اطراف آن روزانه دو ساعت راه را با مترو 

و راه آهن مى پيمايند تا به مراكز كارى خود در قلب نيويورك برسند.
وزارت راه و شهرســازى مخصوصاً زندگى در شهرك هاى مهر را دشوار 
مى كند. براى پيمودن بزرگراه كمتر از 20 كيلومتر كه به شهر پرديس 
مى رود از هر اتومبيل سوارى 3500 تومان براى رفتن و 2500 تومان 
بابت برگشتن مطالبه مى شود، اگر يكى از ساكنان شهرك بخواهد روزى 

دو بار به تهران بيايد بايد 14000 تومان پرداخت كند.
اگر وزير كمى تاريخ حتى معاصر مى خواند، مى دانست كه پس از پيروزى 
انقالب اسالمى تأسيس فورى بنياد مستضعفان در سرلوحه اقدام هاى 
دولت هاى پس از انقالب قرار گرفته است، تا آنجا كه بنيادى به نام بنياد 
مسكن مجرى اين طرح بزرگ بوده است و در طول سال هاى اول انقالب و 
حتى پس از آغاز جنگ تحميلى اين طرح دنبال مى شده است. اين طرح 

از طرح هاى اساسى و سرنوشت ساز انقالب بوده است.

يادداشت هاى ساعت 25
خسرو معتضد
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سامـانـه پيـامكـى
 صـفـحه اجـتماعى

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

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.
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رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس:
پزشكان نمى خواهند از پرداخت 

ماليات فرار كنند
 فارس:رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس مى گويد: حرفه 
پزشكى اهل منطق است و زير بار حرف هايى همچون رضاى خدا 
و خلق نمى رود. على نوبخت گفت: تعرفه ها در شوراى عالى بيمه 
تعيين مى شود اما سازمان برنامه و بودجه آن را تأييد مى كند، ما 
در اين حوزه ورود پيدا كرديم و گفتيم نمى شود به صورت چكشى 
برخورد كرد زيرا ايــن حرفه احترام دارد و زيــر بار حرف هايى 

همچون رضاى خدا و خلق نمى رود.
وى گفت: در دوران  گذشته جسد بيماران را گروگان مى گرفتند 
و تمام اين فجايع در قســمت پزشــكى انجام مى شــد. بنده با 
مشاهده تمامى اين كارها ديگر نتوانستم تحمل كنم و در سال 
89 از كارهاى دولتى كناره گرفتم . نوبخت گفت: صنف پزشكى 
نمى خواهد از زير بار پرداخت ماليات فرار كند. همچنين در مورد 
تعرفه پزشكى بايد گفت كه با خبر شديم كه دارند تعرفه را كم 
مى كنند. بايد پرسيد كه چرا بايد چنين چيزى رخ دهد. چرا در 
موضوعى همچون ديه به صورت قاطع برخورد مى شود و به اين 

نگاه نمى كنند كه آيا افراد مى توانند آن را پرداخت كنند يا خير.

معاون توسعه مديريت و منابع 
سازمان حج و زيارت  

3 روز فرصت براى  واجدان شرايط
 اعزام به حج باقى است

باشگاه خبرنگاران جوان:معــاون توسعه مديريت و منابع 
ســازمان حج و زيارت گفت: واجدان شــرايط اعزام به حج از 
24 ارديبهشت ماه تا پنج روز فرصت دارند تا با انتخاب كاروان 

ثبت نام خود را قطعى كنند.
 محمد آزاد با تأكيد بر تكميــل ثبت نام در مهلت پنج روزه 
اظهار داشت: بديهى است كه بعد از اين مهلت، ممكن است 
اولويت هاى بعدى جهت تكميل ظرفيت دعوت شوند و اگر 
اين عزيزان بعد از اين پنج روز مراجعه كنند طبيعى اســت 
كه فقط در جاهــاى باقيمانده مى تواننــد انتخاب كاروان 

كنند.  
وى با اشاره به اينكه ثبت نام ها به دو روش حضورى و اينترنتى 
انجام مى شود، گفت: در روش حضورى متقاضيان با مراجعه 
به دفاتر حج و زيارت ثبت نام خود را قطعى خواهند كرد و در 
روش دوم از طريق سايت.                                                   عمليات ثبت 

نام خود را نهايى كنند. 

رئيس كميسيون اجتماعى مجلس خبر داد
ارسال طرح تعطيالت رسمى به 

مجلس تا يك ماه آينده
خانه ملت:رئيس كميســيون اجتماعى مجلس گفت: طرح 
ســاماندهى تعطيالت براى بررسى بيشتر به مركز پژوهش ها 
ارسال شد و انتظار مى رود تا يك ماه آينده براى تعيين تكليف 
به مجلس ارائه شود. سلمان خدادادى گفت: موضوع ساماندهى 
تعطيالت رسمى كشور دغدغه مجالس ششم تا دهم بوده اما 
به دليل آنكه در ميان علما، صاحب نظران و نخبگان موضوعى 
چالش زا و بحث برانگيز بــوده بنابراين تاكنون تعيين تكليف 
نشده اســت. وى با بيان اينكه در طرح ساماندهى تعطيالت 
بيش از 15 مورد تغيير در تعطيالت رســمى اعمال شده بود، 
گفت: در اين طرح تعطيالت نوروز به پنج روز كاهش و روز 12 
و 13 فروردين و همچنين 15 خرداد از تعطيالت رسمى حذف 
و همچنين تعطيلى شنبه به جاى پنجشنبه موكول شد كه اين 
موضوع تبعات اجتماعى زيادى را براى كشور به همراه داشت 
از اين رو طرح مذكور براى بررسى بيشتر به مركز پژوهش هاى 
مجلس ارسال شــد تا بتواند نظر مثبت علما، مجلس، دولت، 

نخبگان و تمامى اقشار را جلب كند.

 معــاون پرورشــى وزارت آموزش و پــرورش از 
برگزارى اردوهــاى دانش آموزى با شــركت 15 
ميليون نفر- روز در طول سال تحصيلى 95-96 

خبر داد.
مهدى فيض در گفت و گو با قدس آنالين تازه ترين برنامه ها و 
وضعيت اردوهاى دانش آموزى كشور را در آستانه تعطيالت 
تابستان تشــريح كرد . وى گفت: برخى از اردوها براى امور 
مفيد و خير همچون سازندگى در مناطق محروم است كه 
دانش آموزان حدود 10 روز در مناطق مختلف كشور به امور 
سازندگى مشغول مى شوند. همچنين برخى از اردوها با هدف 

علم آموزى دانش آموزان با محورهاى مختلف برگزار مى شود 
و بخشــى از يادگيرى دانش آموزان در اين اردوها شــكل 
مى گيرد و اغلب معلمان دروس مختلف براى دانش آموزان 

اردوهاى آموزشى تعريف و تدارك مى بينند.
فيض همچنين بيان كرد: در اردوهايى كه به عنوان اردوى 
فوق برنامه برگزار مى شــود دانش آموز مهمان فضاى اردو 
اســت و خود، در مديريت اردو مشــاركت مى كند و گاهى 
دانش آموزان بخشى از هزينه هاى اردو را پرداخت مى كنند.
فيــض خاطــر نشــان كــرد: در اردوى ايده آل بــراى ما 
دانش آموزان با شركت در اين اردو تمام امور مورد نياز خود 

را با تعامل، همكارى و كار گروهى بر عهده مى گيرند، مانند 
برپا كردن چادر براى اســتقرار، تهيه غــذا و نظافت و نظم 
محيط اردو كه در زندگى افراد براى اداره امور شخصى خود 

به آن ها مبادرت دارند.
وى يادآور شــد: در اردوى نوع اول كــه دانش آموزان به عنوان 

اوقات فراغت در آن شركت مى كند، در زمان ناهار به رستوران 
اردو مراجعه مى كنند كه غذا آماده است و همه چيز مهياست و 
ميوه و ساير موارد به صورت شسته شده و آماده در اختيار آنها  قرار 
مى گيرد در حاليكه در اردوى نوع دوم كه با شعار «اردو فرصتى 
براى زندگى» برپا مى شود، دانش آموزان در تمامى مراحل خود 
مسئوليت هايى را بر عهده مى گيرند خودشان چادر برپا مى كنند 
و يا سالن استقرار را مفروش مى كنند و محل خواب و استراحت را 
آماده مى كنند.  معاون پرورشى وزير آموزش و پرورش همچنين 
بيان كرد: در اين اردو فضاى مهمانى نيست و تمرينى براى زندگى 
واقعى است و دانش آموز با درك درست از اين موقعيت بى شك 
لذت خواهد برد و تجربه مناســبى را كسب مى كند و در صدد 

توسعه اردوهاى اينچنينى هستيم.
معاون پرورشــى وزير آموزش و پــرورش همچنين عنوان 
كرد: اردوهايى كه براى تابستان در نظر گرفته ايم بگونه اى 

است كه طبق هدف گذارى مقرر بتوانيم حدود 15 ميليون 
نفر-روز را كه در طول سال تحصيلى به اردوهاى دانش آموزى 
اعزام كرديم در مدت زمان تابستان نيز به اردو اعزام كنيم و 
البته تغيير رويكردى در حال شكل گيرى است تا واگذارى 
اردوگاه ها به سازمان دانش آموزى به عنوان يك نهاد درون 
معاونت پرورشى امكان بيشترين بهره بردارى را داشته باشند 
و به نفع دانش آموزان اردوها را مديريت و هدايت كنند و از 
بيشترين اســتفاده از فضاى اردوگاهى كشور براى اعتالى 
دانش آموزان و پرورش استعداد آن ها مدد بگيرند. فيض در 
ادامه به وجود 240 اردوگاه در كشور اشاره و تصريح كرد: اين 
اردوگاه ها ظرفيت بااليى در سطح كشور دارند كه در حد قابل 
قبول نتوانسته ايم از آن ها استفاده كنيم و اميدوارم با ورود 
سازمان دانش آموزى به اين اردوگاه ها بتوانيم شاهد بيشترين 

بهره بردارى از اين ظرفيت بالقوه در حوزه پرورشى باشيم.

معاون وزير آموزش و پرورش خبر داد 
حضور 30 ميليونى دانش آموزان در اردوهاى مدارس

  جامعه/  مسعود حيدرى معينى   يكى از روش هاى 
علمى و تربيتى كه مدارس دنيا از آن به منظور پيشبرد 
بهتر اهداف آموزشى و پرورشــى استفاده مى كنند 
برگزارى اردوهاى دانش آمــوزى در قالب اردوهاى 
تفريحى، ورزشــى، فرهنگى و آموزشى است كه در 
ايران نيز شاهد برگزارى اين اردوهاى دانش آموزى زير 
نظر معاونت پرورشى هستيم. با وجود تمام شعارهايى 
كه آموزش و پرورش درخصــوص توجه به پرورش 
دانش آموزان دارد، متأسفانه شاهد مديريت ضعيف 
اين نهاد از امكانات و پتانسيل هايى كه در اختيار دارد، 
مى باشيم. به عنوان نمونه شــاهد هستيم كه بيشتر 
اردوها در فصل بهار براى دانش آموزان برنامه ريزى 
مى شود و در اكثر اوقات اردوگاه ها خالى از دانش آموز 
است.مگر فقط چند اردوگاهى كه در سطح كشورى 
فعاليت مى كنند؛ در حالى كه مدارس از مهرماه كار 
رســمى خود را آغاز مى كنند و هوا در بيشــتر نقاط 
كشور مساعد است و مسئوالن نمى توانند بهانه برودت 

هوا را مطرح كنند.

* برنامه هاى اردوگاه ها جذاب نيستند
دانش آموزان وارد اردوگاه مى شوند و هر 30نفر آن ها 
در يك كمپ جــاى مى گيرند و ظــرف چند دقيقه 
بچه ها در فضاى اردوگاه پراكنده مى شوند. در ظاهر 
برنامه هايى هم از سوى اردوگاه اعالم شده كه دانش 
آموزان كمتر رغبت نشان مى دهند كه در اين برنامه ها 
شركت كنند. گويا از مكان هاى سرپوشيده و نشستن 
روى صندلى خسته شــده اند و دوست دارند جنب و 

جوش داشته باشند.
اندكى كه مى گذرد، باران شروع به باريدن مى كند 
و لباسم خيس آب مى شود. تازه متوجه مى شوم كه 
دانش آموزان همان اول صبح شــروع به آب بازى 
با تفنگ هاى آبپاش كرده انــد. برايم جالب بود كه 
چطور مربيانشان اجازه داده اند بچه ها با خود تفنگ 
آبپاش بياورند .هنوز يك ساعت نگذشته كه دست 
هر يك از پسر بچه هايى كه در اردوگاه پراكنده اند 
يكى و گاهى هم دو تفنگ آبپاش مى بينى كه روى 
هم آب مى پاشــند. تازه متوجه مى شــوم كه بوفه 
اردوگاه اقدام به فروش اين تفنگ ها و كلى چيپس 
و پفك و نوشابه گازدار مى كند. سرو صدا و دعواى 
چند نفر از پشــت كمپ ها مى آيد. وقتى خودم را 
به آنجا رســاندم، چند نفر از بچه ها مشــغول دعوا 
و زدو خورد هســتند نيازى به اين نبود كه علت را 
بپرسم چون چند تا از بچه ها كه تفنگ نداشتند با 
بطرى هاى 1/5 ليترى ســر تا پاى بچه ها را خيس 
كرده اند و آن ها را روى زمين انداخته و حسابى گل 

مالى كرده اند.
* منفعت طلبى بوفه اردوگاه

برايم جالب و جاى پرســش داشت كه شاهد فروش 

بوفه هــاى  در  اقالمــى 
اردوگاه هــا هســتيم كه به 
عنــوان خوراكى هــا و ابزار 
مجاز شــناخته نمى شوند. 
حســن طاهرى، از مربيان 
پرتالش مــدارس مى گويد: 
ما هزينه تمام شــده اردو را 
از دانش آمــوزان دريافــت 
مى كنيــم و آن هــا را بــه 
اردوگاه مى آوريم و درســت 
آنچه را كه ما در يك سال به 
دانش آموز آمــوزش داده ايم 
به باد مى رود؛ به عنوان مثال 
بــه دانش آموزانمان آموزش 
داده ايم كــه چيپس و پفك 
نياورند، ولــى در اردوگاه به 

آن ها چيپس و پفك مى فروشــند و غذا را با نوشابه 
گاز دار سرو مى كنند. 

*اردوگاه ها را ايمن كنيد
چطور مى شــود باور كرد كه آمــوزش و پرورش به 
فكر دانش آموزان است.خانم حضرتى هم از مربيان 
باتجربه اى اســت كه از نقاط پرخطر اردوگاه ها گله 
دارد و مى گويد: دو نفر از دانش آموزانم در كنار زمين 
فوتبال دنبال هم مى كردند كه ســر يكى از آن ها با 
ميله اى افقى در كنار زمين برخورد كرد و از پشــت 

به زمين افتــاد و از ناحيه 
بينى و پس سر بشدت دچار 
آسيب شد و اتفاقاً چند روز 
پيش هم انگشت يكى ديگر 
از دانش آمــوزان در هنگام 
اســتفاده از وســايل بازى 

آسيب جدى ديد.
چرا وســايل بدنسازى كه 
مربــوط بــه بزرگســاالن 
اســت را در اردوگاه هــاى 
كار  بــه  دانش آمــوزى 

مى برند؟
ســيده فاطمه حســينى، 
دانش آموز اول متوسطه هم 
از معلم رياضى كه امسال به 
جاى مربى پرورشى فعاليت 
مى كند، گله مند است و مى گويد: امسال ما را به اردو 

نبردند.
خانم اســدى يكى از فرهنگيــان باتجربه مى گويد: 
متأسفانه اكثر مديران مدارس حاضر نيستند دانش 

آموزان را به اردو ببرند.
*مسئولى كه خبر از اقالم غير مجاز ندارد

مدير كل فرهنگى و هنرى معاون پرورشــى وزارت 
آموزش و پرورش در گفت و گو بــا ما مى گويد: اداره 
اردوگاه ها به استان ها سپرده شده و بوفه اين اردوگاه ها 

يا توســط عوامل اردوگاه و يا از طريق برون سپارى 
انجام مى شود، و درصورتى كه تخلفى صورت گيرد، 

مديران مسئول بايد پاسخگو باشند.
على اكبرزاده مى افزايد:وقتى تبليغات نوشابه و ديگر 
اقالم مى شــود، ما نمى توانيم بگوييم آنچه را كه در 
راديو و تلويزيون تبليغ مى شود، نبايد در اردوگاه هاى 
ما فروخته شــود و دانش آموز بايد خودش تشخيص 

دهد كه چه چيز را استفاده كند .
وى در پاســخ به پرســش خبرنگار ما مبنى بر مجاز 
بودن فروش چيپس و پفك و نوشابه در اردوگاه هاى 
دانش آموزى مى گويد: شما پرسش درستى را مطرح 
نكرده ايد، چون ما نمى توانيــم تعيين كنيم كه اين 

خوراكى ها مجاز هستند يا خير.
اين در حالى اســت كه وزارت آموزش و پرورش مواد 
غذايي كه عرضه و فروش آن در پايگاه تغذيه ســالم 
ممنوع اســت را به شــرح ذيل اعالم كرده اســت:- 
انواع پفــك، انواع يخمك، نوشــابه هاي گازدار (بجز 
ماءالشعير)، آدامس، شــكالت، پاستيل، سوسيس، 
كالباس، ساالد الويه، چيپس، انواع لواشك و آلو و آلوچه 
بدون شرايط بند الف، آب نبات هايي كه به سطح دندان 
مي چسبند، آب ميوه هايي كه از آب، قند و اسانس ميوه 

تهيه شده اند، فالفل، بستني يخي.
حال جاى تعجب است كه مديركل فرهنگى و هنرى 
معاون پرورشــى وزارت آموزش و پــرورش از اين 

دستورعمل هيچ اطالعى ندارد.

آنچه مى خوانيد
برگزارى اردوهاى دانــش آموزى فرصت 
مناسبى است تا اهداف تربيتى آموزش و 
پرورش بگونه اى فعاالنه تردنبال شــود. 
الزمه حضور دانش آموزان فراهم ساختن 
امكانات رفاهى و آموزشى استاندارد است 
اما مشــاهدات خبرنگار ما نشان مى دهد 
كه برخــى از ايــن اردوگاه ها از شــرايط و 
اســتانداردهاى كافــى بــراى پذيرايى از 
دانش آموزان برخوردار نيستند.پرسش 
اينجاســت كه آيا مــى تــوان اردوگاه هاى 
دانــش آمــوزى را تافته اى جــدا بافته از 
مدارس و در حكم مناطق آزاد دانست و آن 

ها را از اجراى قوانين مستثنى كرد؟  

مسئوالن از دستور عمل هاى  بهداشتى در مدارس  بى اطالع اند!

بهداشت غايب اردوگاه هاى دانش آموزى 

haj96.haj.ir
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 فرهنــگ/ زهره کهندل   چند روز دیگر تا فرهنگ
انتخاباتی سرنوشت ساز باقی مانده است و فضای 
مجازی، پر از اخبار راست و دروغ درباره نامزدهای 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است. 
اخباری که گاه بدون اطمینــان از صحت آن در 
گروه های مختلف بازنشــرش می کنیم. در گفت 
و گو بــا دکتر »ناصر فخاری« رئیس دانشــکده 
علمی کاربردی گفتمان انقاب اســامی  و استاد 
دانشگاه به بررسی شایعه شناسی در فضای مجازی 

پرداختیم.

 در روزهــای تبلیغــات انتخاباتی، بازار 
شــایعات داغ است بویژه در فضای مجازی، 
مردم چطور باید به توانمندی شایعه شناسی 

در این فضا دست یابند؟
ابتــدا بپذیریم کــه فضای مجــازی یک فضای 
افسارگسیخته و مدیریت نشده است که پاسخگوی 
اخباری که در آن منتشر می شود، نیست بنابراین 
اصالتا قابل اتکا نیست مگر اینکه بتوانیم اخبار و 
اطاعات را از منابــع مختلف با هم تاقی دهیم 
و از جناح ها و گروه های مختلف، منابع خبری را 
بررســی کنیم تا بتوانیم از دل آنها، حرف درست 
را از نادرست تشخیص کنیم. هرچه به انتخابات 
نزدیکتر می شویم، هیجانات افزایش می کند، وقتی 
شایعات منتشر می شود فرصت تکذیب و تحقیق 
درباره آن وجود نــدارد پس به آنها اتکا نکنیم و 
بــه منابع خبری موثق رجوع کنیم. منابع خبری 
موثــق، خبرگزاری ها و رســانه های مکتوبند که 
شخصیت حقوقی آنها مشــخص است و قاعدتاً 
پاسخگوی اخباری که منتشر می کنند، هستند. 
مهمتــر از همه اینکــه نامزدهــا در برنامه های 
تلویزیونی صحبت می کنند، آنجا از خودشان دفاع 
کــرده و حرفهایی را هــم در مقابل هم می زنند، 
شناخت شخصیت آن افراد، نحوه بیان و اطاعاتی 

که می دهند، قابل قضاوت تر است.

 انتشار این شایعات چه تبعاتی دارد؟
ببینید وقتی خبر شایعه و دروغی منتشر می شود 
از 100 درصــد افرادی که آن خبــر را دیده اند، 

در بهتریــن حالت 20 درصد تکذیبیه آن خبر را 
می بینند. گاهی یک خبرگزاری، خبری را منتشر 
می کند و بعد می گوید ببخشــید اشــتباه شد و 
تکذیبیه اش را منتشــر می کنــد در حالیکه 80 
درصد مردم تکذیبیه را نمی بینند. مردم، این روزها 
به دنبال کسب اطاعات و اخبار از فضای مجازی 
نباشند. اگر به فضای مجازی و خبرگزاری ها هم 
مراجعــه می کنند یک خبــر را از منابع مختلف 
و گاهی بــا منافع متضاد، دریافــت کنند. مردم 
تاش کنند این روزها را با آرامش ســپری کنند 
و اصل حرف را از زبان نامزدها بشــنوند، نوع بیان 
و برنامه هایــی را که نامزدها ارائه می دهند ماک 

ارزیابی و انتخاب قرار دهند. 

 ضمن اینکه هرچــه دروغ در این فضا 
بزرگتر باشد، قابل باورتر است؟

بله چنین قاعده ای وجود دارد که می گویند هرچه 
دروغ بزرگتر باشــد عاقه مندی به باورپذیری آن 
بیشتر است بنابراین کسی که شایعه  سازی می کند 
آنقدر اغراق آمیز آن را بیان می کند که مردم طبق 

ضرب المثل گذشته می گویند تا نباشد چیزکی، 
مردم نگویند چیزها، پــس اگر اینقدر هم بزرگ 
نباشــد حتما چیزی هســت در حالیکه آن خبر 
می تواند از ریشه درست نباشد. این عادت ماست 
که دوست داریم حرفهای باورنکردنی را بپذیریم و 
آنقدر برایمان هیجان انگیز است که دوست داریم 
به سرعت آن را منتشر و بازنشر کنیم تا بگوییم من 
به عنوان اولین نفری بودم که این حرف باورنکردنی 
را بــه دیگران گفتم. در واقــع افراد در بازی لجام 
گســیخته فضای مجازی، گرفتار می شوند و این 
دروغ آنقدر تکرار می شود که فکر می کنیم حتماً 
صحت دارد در حالیکه اســاس آن ممکن اســت 
دروغ باشــد. گاهی وقتی تهمتی بــه فردی زده 
می شــود باید به منابع حامی  آن فرد هم مراجعه 
کنیم تا ببینیم آنها در دفاع چه گفته اند. رجوع به 
منابع متضاد و مختلف در این عرصه بسیار مهم 

اســت. البته این روزها، مسئولیت اجتماعی افراد 
هم اهمیت دارد. اگر مسئولیت اجتماعی نداشته 
باشــیم و نخواهیم که آگاهی مــان را باال ببریم، 
ســواد رســانه ای هم نمی تواند به ما کمک کند. 
 باید این اصــل را بپذیریم که این روزها، روزهای 
سرنوشت سازی است و باید آگاهانه تصمیم بگیریم. 
قرآن بر تحقیق و صحت یابی بســیار تأکید دارد. 
مقدمه عمل به این مهم هم پذیرش مســئولیت 
اجتماعی است که در صورت کذب بودن خبری، 

اجازه انتشارش را در سطح جامعه ندهیم. 

  با این حجم گستره بازنشرها می توان گفت 
به تعداد کاربران فضای مجازی، رسانه داریم؟

همینطور است و این تکلیف ما را دشوارتر می کند. 
بایــد بپذیریم کــه در مقطع فعلی، سرنوشــت 
چهارسال آینده کشور در گروی تصمیمی هست 
که می گیریــم این با هیجان، شــوخی و حب و 
بغض های شخصی، نتیجه خوبی ندارد. این تصمیم 
برای کســانی که رأی اولی هستند، در داشتن یا 
نداشتن شغل و فراهم شدن شرایط ازدواجشان در 

سالهای آینده، مؤثر است.

 چه توصیه ای به کاربران فضای مجازی در 
این روزهای انتخاباتی دارید؟

توانایــی همه نامزدها نســبی اســت، هیچکس 
نمی تواند معجزه کند و گره از همه مشکات کشور 
بگشــاید و نه اینکه کسی برای ظلم و خیانت به 
کشور آمده است. مردم به عملکرد گذشته نامزدها 
توجه کنند و وعده هایی که داده اند. هر کســی 
در هر مســئولیتی که داشته چقدر به عهدی که 
با مردم داشــته وفادار بوده و توانسته به وظایفش 
عمل کنــد. اینکه مــردم را از آینده بترســانیم 
مشــکلی را حل نمی کند. مردم ببینند که پاسخ 
مشکاتشان را در کام چه کسانی می بینند و آیا 
عملکرد گذشته آنها این پاسخ را تأیید می کند یا 
نه؟ مردم با علم به این موضوع می توانند تصمیم 
درســتی بگیرند. هر کدام از این نامزدها که روی 
کار می آیند باید منافع ملی را تامین کنند تا همه 

ذینفع آن باشند.

گفت و گوی قدس با رئیس دانشکده علمی کاربردی گفتمان انقالب اسالمی

شایعه درفضای مجازی؛ بشنو و باور نکن

ابراهیم  فرهنــگ: 
اســماعیلی اراضــی، 
ترانه سرا، در  منتقد و 
نشر  »مسائل  نشست 
شــعر« در بنیاد شعر 
و ادبیات داســتانی با 
تأکید بر اینکه نباید به 
هر مجموعه ای اجازه دهیم که با نام شــعر منتشر 
شود، گفت: این امرآثار فرهنگی و اجتماعی منفی ای 
دارد. اگر مجموعه ای که از نظر کیفی سطح پایینی 
دارد، منتشر شود و به دست خواننده برسد، این باور 
را برای او ایجاد می کند که این اثر، شعر است. این 
ترانه سرا همچنین با انتقاد از نبود برنامه تخصصی 
نقد  شــعر در رســانه ملی همانند برنامه »نود« در 
فوتبال و »هفت« در سینما، اظهار کرد: ارگان هایی 
که در حوزه آموزش شعر کار می کنند، می توانند در 

حوزه انتشار مجموعه های شعر مؤثر  باشند. 

نقد شعر هم به »نود« نیاز دارد 
نهاد  رئیس  تسنیم: 
نمایندگی مقام معظم 
دانشگاه ها  در  رهبری 
نامزدهـــــا  گفــت: 
در نشســــــت های 
برنامه های  دانشگاهی 
تخصصی جزئی خود 
را بیان کنند.  حجت االســام والمسلمین محمد 
محمدیان با اشــاره به مناظره ها، افــزود: وقتی در 
مناظره های انتخاباتی گفته می شود که اموال خود را 
به مردم بگویید، می گویند این کار عوام فریبی است. 
حاال معلوم می شود که ما چقدر منتظر فرج هستیم 
و شــاید یکی از دالیلی که در نیمه شعبان مناظره 
آخر کاندیداها برگزار شد، این بود که بفهمیم  چقدر 
منتظر امام زمان هستند و چقدر دولت هایشان به 
امام زمان نزدیک است. ما از محیط دانشگاه انتظار 

داریم که از کاندیداها برنامه مطالبه کنند. 

نامزدها به دانشگاه بیایند 
یـــک  ایســــنا: 
با  آلمانی  ایران شناس 
همه ساله  اینکه  بیان 
به ایران سفـر می کند، 
بسیاری  عاقه  گفت: 
به تاریخ کهن و ادبیات 
ایران زمین دارم و این 
موضوع باعث سفرهای همه ساله من به این کشور 
می شود.  اولریش مارزلف درباره پژوهشی که برای 
داستان »هزار و یک شب« انجام داده است، تصریح 
کرد: پژوهش بنده سابقه ۴0 ساله دارد. در مرحله 
اول، در دانشگاه کلن آلمان مشغول به تحصیل در 
رشته خاورشناسی شدم و با کمک استادم به ایران 
آمدم و در دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه ادبیات 
و عرفان مشــغول به تحصیل شــدم.  او افزود: در 
کشورهای اروپایی حدود 20 سال است که همایشی 

درباره »هزار و یک شب« برگزار می شود. 

پژوهش درباره هزار و یک شب 
محســــن  مهــر: 
رئیس  مؤمنی شریف، 
حوزه هنــری، گفت: 
سال آینـده چهلمین 
انقاب  پیروزی  سال 
اســامی را جشــن 
گرفــــت  خواهیــم 
و طبیعی اســت که ۴0 ســال، زمــان کمی برای 
شناســاندن انقاب نیســت و باید حرف جدیدی 
داشــته باشــیم.  وی افزود:  وقتی که ما کم کاری 
می کنیم به این معنی نیســت که دشــمن بیکار 
نشسته است. دشمن نسبت به اصل و معارف انقاب 
اسامی و مؤلفه های تشــکیل دهنده آن تشکیک 
می کنــد و حتی تاریخ را تحریــف می کند. با این 
همه، حوزه هنری به تمام جوانب و ابعاد آن پرداخته 
است. انقاب و دفاع مقدس مانند اقیانوسی است که 

هرقدر کار کنی، باز جای کار دارد.

انقالب مانند اقیانوس است 

کوتاه و خواندنی

ایبنا: قصه  نخستین کتاب منتشرشده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
با عنوان »میهمان های ناخوانده« اثر فریده فرجام در فهرست میراث ناملموس ثبت 
شد. پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری خبر ثبت »میهمان های ناخوانده« در 
فهرســت میراث ناملموس را در سامانه اینترنتی خود منتشر کرده و توضیح داده 
اســت: این داســتان به همت دفتر آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی 
ناملموس و دفتر کودک و نوجوان با شــماره 139۴ در فهرست میراث ناملموس 
قرار گرفت. قصه »میهمان های ناخوانده«، قصه ای قدیمی است که سینه به سینه از 
سوی مادربزرگ ها یا دایه ها برای کودکان روایت شده است. این کتاب که در شمار 
پرتیراژترین کتاب های کودک در نیم قرن گذشــته است، برای اولین بار در سال 
13۴5 برای گروه ســنی »الف و ب« )3 تا 9 سال( از سوی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان منتشــر شده است. در همه  این سال ها اقتباس های زیادی از 
این اثر ماندگار در عرصه  ادبیــات کودک و نوجوان صورت گرفته و کتاب ها، آثار 

سینمایی، رادیو و تلویزیونی، نمایش ها و آثار صوتی متعددی ساخته شده است. 

کتاب

»میهمان های ناخوانده« 
ثبت ناملموس شد 

فارس: رئیس بنیاد ســعدی گفت: گســترش زبان فارســی در جهان به بودجه 
بیشتری احتیاج دارد اما در سال 95، 22 درصد بودجه ما تخصیص پیدا نکرد. 

غامعلی حداد عادل با اشــاره به اهمیت گسترش زبان فارسی در جهان، گفت: 
گســترش زبان فارسی در جهان به بودجه بیشتری احتیاج دارد و ما طی ۴ سال 
گذشته که بنیاد سعدی فعالیت خود را آغاز کرده، به تبِع شرایط موجود، در تنگنای 

مالی بودیم و بودجه ای که در اختیار ما بوده، بسیار کمتر از نیاز بوده است. 
محمدرضا دربندی، معاون امور بین الملل بنیاد سعدی، نیز با اشاره به سند راهبردی 
زبان فارسی در جهان، گفت: از 2 سال پیش تصمیم به طراحی این سند گرفتیم 
تا بدانیم برنامه مان برای 5 ســال آینده در حوزه آموزش زبان فارسی چیست. به 
همین خاطر جهان را به 10 نقطه تقسیم کردیم تا با توجه به نیازهای هر منطقه 
برنامه ریزی خاصی داشــته باشیم.  وی افزود: به جای اینکه تدوین این سند را به 
مؤسسات بیرونی واگذار کنیم، کارگروهی در بنیاد سعدی تشکیل شد و در نهایت 

به سندی 500 صفحه ای رسیدیم.

ادبیات

۲۲ درصد بودجه بنیاد 
سعدی پرداخت نشد 

کافه کتاب

درباره » نگرشی منظومه ای و دیالکتیکی به سینما « 
نوشته عماد افروغ 

گفت  و گو درباره هفتمین هنر 
صباکریمی    فرهنــگ/   
کتاب » نگرشی منظومه ای و 
دیالکتیکی به سینما؛ در دفاع 
ســینمای اجتماعــی ایران« 
نوشته عماد افروغ با مشارکت 
شورای فرهنگ عمومی کشور، 
از سوی انتشــارات پژوهشگاه 
ارتباطات  و  هنــر  فرهنــگ، 

منتشر شد. 
مجموعــه  کتــاب  ایــن 
افروغ  عمــاد  گفت وگوهــای 
دربــاره هنر و به طــور خاص، 
سینماســت کــه در 2 بخش 

اصلی به همراه یک ضمیمه تدوین شده است.  افروغ در مقدمه این کتاب 
اشاره کرده که طی سال ها تجربه به این مهم دست یافته است که باید 
ناب ترین، داغ ترین، جسورانه ترین، محتوایی ترین و بدیع ترین حرف ها را 
در قالب گفت و گو بیان کرد و شنید و اوج اندیشه و غنای یک متفکر و 
ســهم ناب و محض او را می توان در این قالب و در این قاب جست و جو 
کرد. وی معتقد اســت اوج و قله هر اندیشمند، نظریه پردازی اوست و 
ربط منطقی و تناســب،  بخشــی از نظریه پردازی است اما محتوای آن 
چیز دیگری است. ممکن است بین کام یک نظریه پرداز ربط و انسجام 
منطقی وجود داشته باشد اما حرف تازه ای نداشته باشد. شکستن یک 
الیه از انســجام نیز کار هر کسی نیست و نگاهی تازه، خاقیتی بدیع و 

جسارتی فوق جسارت های پیش پاافتاده و معمول را می طلبد. 

  رویکرد  فرآیندی
وی همچنین در بخش دیگری از مقدمه این کتاب به رویکرد منظومه ای 
یا به عبارتی، دیالکتیک اشــاره می کند و انسان را به دنبال وحدت در 
عین کثرت و تفاوت ؛ با نگرشــی فرآیندی و غایت مدار می داند. در نگاه 
دیالکتیک، نه بــه دنبال وحدت گرایی متصلب هســتیم و نه برای ما 
تفاوت ها اصالت و اعتبارِ فی نفسه دارند. حتی در شدیدترین تضادها هم 
می توان نوعی اتصال و ارتباط را جســت وجو کرد. در دیالکتیک نگاهی 
وجودی به ارزش ها و حقایق حاکم اســت و گرایشی در عالم به سوی 

تحقق این ارزش های وجودی نهفته است. 
در بخش اول این کتاب همچنین گفت وگوهایی که با این جامعه شناس 
ایرانی به  عنوان عضو هیئت انتخاب سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر 
انجام شده، منتشر شــده است. »فلسفه دین، فلسفه سینما«، »هنر و 
نقد درون گفتمانی«، »سینمای مطلوب«، »هنرمند به مثابه روشنفکر« و 

»سینما و دفاع مقدس« عناوین بخش اول این کتاب هستند. 
در بخش دوم و با توجه به برگزاری سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، 
موضوعاتی چون »دیالکتیک سینما و جامعه«، »سینما و مخاطبی بزرگ 
به نام انسان«، »سینما، سیاست و گفت و گوی پیش رونده«، »سینمای 
انقاب اسامی«، »توجه به کیفیت فیلم ها نه نام ها و عنوان ها«، »امید 
کاذب دادن تلخ است نه بازتاب دادن دردهای جامعه«، »تقابل جشنواره 
فجر 35 با فمینیســم و بازگشــت به خانــواده« و »مضمون مرگ در 

جشنواره فیلم فجر« مورد بحث قرار گرفته است. 

 دیالوگ به جای مونولوگ
در بخــش ضمیمه این کتــاب نیز گزارش نشســت رونمایی از کتاب 
»سینمای ملی و جهانی شــدن« و گفت و گوهایی درباره شورای پروانه 
نمایش فیلم وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی، فیلم های جشنواره 35، 
توقیف برخی فیلم های ســینمای ایران و واکنــش افروغ به فیلم های 
اجتماعی فجر و تحسین یک فیلم در کنار پاسخ به نقد سیاسی پایگاه 

اطاع رسانی شبکه خبر درج شده است. 
کتاب »نگرشــی منظومه ای و دیالکتیکی به سینما؛ در دفاع سینمای 
اجتماعی ایران« در 289 صفحه و با بهای 15 هزار تومان به تازگی روانه 

بازار نشر شده است. 
نکته قابل توجه درباره این کتاب، منطق گفت و گویی آن است. افروغ به 
جای اینکه دیدگاه های خود را درباره سینما به صورت یک کتاب تألیفی 
منتشر کند، مجموعه ای از گفت و گوهای چالشی درباره این هنر را تدوین 
کرده و به مخاطبانش عرضه کرده است. به عبارت دیگر، نویسنده تنها 
از موضع یک نظریه پرداز به مونولوگ با مخاطبان بســنده نکرده بلکه 
اجازه داده اســت در دیالوگی با خبرنــگاران و صاحبان رأی و نظر، به 
یک گفت و گوی جمعی درباره سینما و بویژه سینمای امروز ایران برسد. 

آنچه می خوانید

وقتی خبر شایعه و دروغی منتشر 
می شــود از 100 درصد افرادی 
که آن خبر را دیده اند، در بهترین 
حالــت 20 درصــد تکذیبیــه آن 
خبــر را می بینند، به همین دلیل 
مردم، این روزها به دنبال کسب 

اطالعات از فضای مجازی نباشند



حبیب دهقان نسب بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون: 

چه اشکالی دارد بازیگر سینما بیاید به سمت تئاتر؟ 

سه شنبه  26  اردیبهشت  1396
11 19 شعبان 1438 16 می 2017  سال سی ام  شماره 8400 

فــارس: حمیــــد 
حامی گفـــت: طبق 
اعالم مســئولین این 
هیچ  دیگر  مجموعه، 
اجرای پــاپ و پاپ- 
کالسیک در این سالن 
روی صحنــه نخواهد 

رفت و دیگر من هم اجــازه اجرا در تاالر وحدت را 
ندارم.  وی در حالی نخســتین کنسرت بهاره خود 
را در تاالر وحدت روی صحنه برد که در اواسط این 
کنســرت اعالم کرد: »این آخرین کنسرت من در 
تاالر وحدت است«.  حامی شامگاه یکشنبه با قطعه 
»لیالی من کو« نخستین کنسرت بهاره خود را در 
تهران روی صحنه برد و گفت: آخرین بار در ســال 
89 بود که افتخار حضور بزرگمردی از عالم سینما 
را در سالن اجرای برنامه ام داشتم و امشب خوشحالم 
که حضور استاد سیروس الوند را در سالن اعالم کنم. 

اجازه اجرا در تاالر وحدت ندارم 
تسـنیم: عـــزت اهلل 
رمضانی فــر، بازیگــر 
سینما،  پیشکســوت 
اینکه حرفة  بیــان  با 
بازیگــری ســرانجام 
مشخـــص و معیـنی 
ندارد، گفــت: من به 

دوستان و همکارانم کمک می کردم. ولی من پولی 
نمی گرفتم و با کسی قرارداد نمی بستم. من همکارم 
را اســتثمار نمی کردم. یــک چیزهایی دیگری هم 
در زندگی وجود دارد. پس خورشــید معنویت در 
کجای زندگی ما باید متجلی باشد. من باز هم همان 
صحبت همیشگی را با بچه های خانه سینما کردم 
که درصدی از فروش فیلم های اکران شده، حتی یک 
درصد، را به بازنشستگان سینما اختصاص بدهید. 
این حرفة لعنتی نفرین شده است. صندوقی درست 
کنند و به بچه های بیکار وام و کمک بالعوض بدهید.

این حرفة لعنتی نفرین شده 
مهــر: مدیــــرکل 
نمایشــی  هنرهــای 
وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اظهار کرد که 
طرح گـــذر فرهنگی 
تئاتر  بین مجموعــه 
شهر و تاالر وحدت در 

ســال 9۶ وارد فاز اجرایی می شود.  مهدی شفیعی 
گفت: جلسات خوبی با شهردار منطقه ۱۱ و اعضای 
شورای شهر داشتیم و دوستان بازدید هم داشتند. 
خوشبختانه طرح گذر فرهنگی بین مجموعه تئاتر 
شــهر و تاالر وحدت وارد فاز اجرایی شــده است و 
طبق گفته شهردار منطقه، کارهای اجرایی این طرح 
هم در ســال 9۶ آغاز می شود.  برای محصورکردن 
تئاتر شــهر ، ایجاد المان های فرهنگی و تســهیل 
دسترسی به مجموعه تئاتر شهر برای ارتقای ایمنی 

نیز صحبت و به نوعی مصوب شد. 

گذر فرهنگی اجرایی می شود 
مهــر: خواننــــده 
پـــــاپ  موســیقی 
کشورمان در تــدارک 
انتشــار تازه تریــــن 
 آلبوم خــود با عنوان 
می رقصم«  خودم  »با 
به تهیه کنندگی علی 

اوجی اســت.  مانی رهنما گفت: بعد از انتشار این 
آلبوم، برنامه ریزی هایی برای برگزاری کنسرت های 
داخلی و خارجــی انجام گرفته کــه درباره آن ها 
اطالع رسانی می شــود.  وی ادامه داد: به طور حتم 
این آلبوم به نسبت کارهای قبلی ام از حال و هوای 
بسیار متفاوتی برخوردار است. به همین دلیل من 
فعالً ترجیح می دهم کمتر درباره ویژگی های آلبوم 
صحبت کنم زیرا دوست دارم این اثر متفاوت بعد از 
انتشار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. به هر روی 

آلبوم هم اکنون در مرحله صدور مجوز قرار دارد. 

روی آلبوم جدیدم کار می کنم 

چهره - خبر

ایرنا: »نیویورک تایمز« نوشت: صنعت بســیار موفق فیلم و سریال سازی ترکیه 
در خدمت اهداف سیاســی اردوغان، رئیس جمهور این کشــور، قرار گرفته است.  
هم اکنون یک سریال تاریخی از تلویزیون ترکیه در حال پخش است که به شدت 
مورد توجه مردم واقع شــده است. این سریال تلویزیونی که »رستاخیر: اَرطغرل« 
)Dirilis: Ertugrul( نام دارد، به مبارزه ترک ها در قرون وســطی با دشــمنان 
مســیحی اشاره دارد. فیلم، شــرح زندگی و مبارزات ارطغرل پدر سلطان عثمان 
بنیان گذار امپراتوری عثمانی در قرن ۱3 میالدی اســت.  این فیلم به شدت مورد 
استقبال مخاطبان تلویزیون ترکیه قرار گرفته و پربیننده ترین سریال تلویزیون این 
کشور است. شعار فیلم، »بیداری یک ملت« نام دارد. ترکیه کشوری است که در 
آن، برنامه ها و سریال های تلویزیونی نقش بسزایی در جهت دهی روحیه ملی مردم 
دارند. مصداق این فرض اتفاق مشــابهی است که چند سال پیش افتاد و روحیه 
اعتماد به نفس مردم ترکیه ناگهان به شــدت باال رفت. علت آن چیزی نبود جز 

اثرگذاری یک سریال فوق العاده موفق با نام »قرن باشکوه« )حریم سلطان(. 

رادیو و تلویزیون

سریال های ترکیه در 
خدمت اهداف اردوغان 

روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی: نمایش »روزی می بایست می مرد« با طراحی 
و کارگردانی سیدرضا موسوی از امروز در سالن اصلی تئاتر مولوی به صحنه می رود. 
»روزی می بایســت می مرد« با دراماتوژی احســان زیورعالم و بــا بهره گیری از 
شخصیت های اصلی نمایشنامه »مکبث« نوشته ویلیام شکسپیر، بر اساس درک 
موسیقی و رابطه پیچیده اش با تکنیک های بیانی و بدنی بازیگر، برای اجرا آماده 

شده است. 
فریبا طالبــی، ایرج تدین، تارا هجرت، نگار سلحشــور، فاطمه ســوهانی، نغمه 
گرجیان منش، ساالر صمدیان، فهیمه قنبری، نیکی ابراهیم شاه، الناز معرفت خواه و 
مینا طبیجی بازیگران این نمایش هستند. دکتر اسماعیل شفیعی به عنوان استاد 

راهنما و صاحب جاللی در مقام آهنگساز با این اثر همراهی کرده اند.  
»روزی می بایست می مرد« پس از یک سال و نیم تمرین مداوم توسط جمعی از 
دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته های هنری، هر شب ساعت 20:30 و به مدت 

55 دقیقه در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی به روی صحنه می رود.  

تئاتر

روایتی تازه از »مکبث« 
روی صحنه می رود 

گزارش خبری

هشتمین سمپوزیوم مجسمه سازی 
به ایستگاه آخر رسید 

هنر: هشتمین دوره از »ســمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران« 
اولین روز اردیبهشت ماه در برج میالد افتتاح شد و ۱2 هنرمند خارجی 
و 5 هنرمنــد ایرانــی در بخش ایرانی و ۱0 نفر در بخش دانشــجویی، 
کنار یکدیگر ساخت مجســمه های خود را آغاز کردند. روزهای نخست 
این سمپوزیوم با شــور و حرارتی ویژه میان هنرمندان پیش می رفت و 
قطعه های بزرگ و بی جان سنگ روز به روز بیشتر هویت پیدا می کردند و 
اثری تازه از میان سنگ های بی حالت خلق می  شد. هنرمندان بی وقفه و 
بدون خستگی، اثر هنری خود را از میان سنگ می تراشیدند و چهره های 
تازه  ای از میان آن ها نمایان می شــد و طرح های حجمی با نظم و دقتی 

خاص از البه الی سنگ های سخت بیرون می آمد. 
یکشنبه 24 اردیبهشــت ماه هم مراسم اختتامیه این دوره از سمپوزیوم 
با حضور عیســی علیزاده مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران، 
کیهان محمدخانی قائم مقام مدیرعامل ســازمان زیباســازی شهرداری 
تهران، محمود صالحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 
مجتبی موســوی دبیر سمپوزیوم و جمعی از هنرمندان در فرهنگسرای 

اندیشه برگزار شد. 

در ابتدای این مراســم، علیزاده پیام محمدباقر قالیباف شهردار تهران را 
خطاب به هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران قرائت کرد. 
قالیباف در این پیام، با اشــاره به جانمایــی و نصب آثار هنری دوره های 
گذشــتة این رویداد، باالرفتن ســواد هنری شــهروندان و ایجاد روابط 

بین المللی فرهنگی را از دستاوردهای برگزاری این رویداد دانست. 
در ادامه، صالحی با بیان اینکه ریشه کلمه »سمپوزیوم« یونانی و به معنای 
دور هم خوش بودن است،  اظهار کرد: این کلمه معنای کار سخت هنری 
را نمی دهد. در حالی که این رویداد بزرگ هنری، از جنس علمی و عملی 

و کار بسیار سخت است. 

  ماندگاری مجسمه ها از سختی آن هاست 
صالحی ادامه داد: من ســال گذشته، هنگام برگزاری این رویداد در برج 
میالد تهران حاضر شــدم و دیدم حمل ونقل این ســنگ ها برای خود، 
پروژه ای داشــت. تعجب کردم که هنرمندان چگونه از دل قلوه سنگ ها 
با فلزها، چکش ها و دســتگاه های برقی سنگین، چنین آثار زیبایی را در 
مدت یک تا 2 هفته خلق می کنند. ماندگاری این مجسمه ها نیز به  خاطر 
سختی آن هاست. مجسمه های زیادی وجود دارند که هزاران سال است 

از عمر آن ها می گذرد. 
رئیس ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران بیان کرد: این رویداد 
بزرگ اولین بار در سازمان فرهنگی هنری رقم خورد و در ادامه، به سازمان 
زیباسازی سپرده شد؛ گرچه این کار، فرهنگی نیز هست و پشتوانه این 
هنر، فرهنگ اســت. این مجســمه ها هویت، تاریخ یا شکلی از طبیعت 
هســتند که تجسم و تبلور پیدا می کنند و اگر فردی به آن ها نگاه کند، 

شاید برای او یادآور موارد بسیاری باشد. 

  آثار سمپوزیوم سرمایه های فرهنگی است 
وی همچنیــن افزود: این آثار ارزش افزودة زیادی دارند و ســرمایه های 
فرهنگی هستند. هنر متعلق به یک مرز و بوم نیست؛ مانند علم که متعلق 

به بشریت است. 
در بخش بعدی اختتامیه ســمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران، 
مجتبی موسوی در سخنانی گفت: هشتمین دوره سمپوزیوم حاصل همه 
تجربیات پشت  سر ما بود. خوشحال هستیم که موفق شدیم و با در نظر 
گرفتن یک تقویم زمانی، شــاهد برگزاری این رویداد هستیم و با حفظ 
استمرار، دستاوردهای آن را ثبت می کنیم و به هدف اصلی خود که توسعه 

و ارتقای هنر مجسمه سازی است، دست می یابیم. 
در ادامه مراســم سعید محمودی، مجسمه سازی که در این دوره حضور 
داشت، به دلیل تکمیل اثرش با وجود آسیب دیدن دستش، توسط هیئت 
داوران تحسین شد.  هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران 

۱ تا 24 اردیبهشت ماه برگزار شد.

 هنر/ آی سان نوروزی   حبیب دهقان نسب، 
متولد ۱328 در شیراز، بازیگر آشنای تئاتر سینما 
و تلویزیون اســت. وی دانش آموخته بازیگری و 
کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه 
تهران است. او کارش را با نمایش های رادیو شیراز 

از سال ۱34۶ تا ۱352 آغاز کرد. 
در همین ســال ها فعالیت هایش را بــا بازی در 
نمایش هــای دیگــر ادامه داد. اولیــن حضور او 
در ســینما، بازی در فیلم »شــرایط عینی« در 
ســال ۶۶ بود. اما در تلویزیون با سریال »در پناه 
تو« محبوبیت بیشــتری پیدا کرد و بازی اش در 
فیلم های»سفر به چزابه« و »نسل سوخته« مورد 

توجه منتقدان سینما قرار گرفت. 

 خیلی ها دوســت دارند درباره شــروع 
فعالیت های هنریتان بدانند. سؤاالتمان را از 

همین جا شروع کنیم. 
نمي توانم بگویــم از دوران کودکي بلکه از دوران 
جواني به کار بازیگــري و هنر عالقه پیدا کردم. 
اما این عالقه ام ریشه در بازي هاي دوران کودکي 
یــا نوجواني دارد. آن زمان نمایشــنامه هایي که 
ظهــر جمعه از رادیو ایران پخش مي شــد را به 
شهرستان هایي که رادیو داشتند مي فرستادند و 
آن ها نمایش را در طول هفته تمرین مي کردند و 
جمعه ها بعدازظهر از رادیو شیراز پخش مي کردند. 
من هم چون به بازیگري عالقه داشــتم و پیگیر 
آن ها بودم، تنهــا جایي که مي توانســتم بروم، 
رادیو شیراز بود. در واقع بازي من با بازي در این 

نمایش هاي رادیویي رادیو شیراز آغاز شد. 

 همین عالقه و انتخاب باعث شد که در 
دانشگاه تئاتر بخوانید. چرا بعد از تحصیل به 

شیراز رفتید؟ 
بله، دانشکده هنرهاي زیبا را براي ادامه تحصیل 
برگزیدم. در ایام دانشجویي، من ۶ یا 7 کار انجام 
دادم که سه چهار تاي آن با دکتر محمد کوثر و 
یکي دو تاي آن با مجید جعفري بود. ســال 5۶ 
درسم تمام شد. ناصر کجوري، مدیرکل فرهنگ 
شیراز، به من گفت: »تو اهل شیراز هستي و با آنجا 

آشنایي کامل داري به همین خاطر بهتر است که 
در شیراز کار کني«. علي رغم گفته هاي دوستاني 
مانند اصغر همت و امین تارخ که مرا مي شناختند 
و معتقد بودند که در شیراز فسیل مي شوم، ِعرق 

شیرازي بودن بر من غالب شد. 

 مثل خیلی از بازیگران شما هم پیش از 
این بازیگر تئاتر بوده اید؟

من بهمن ۶۶ به عنــوان مأمور به تهران آمدم و 
اسفند ۶9 نامه انتقالي مرا به دستم دادند. از این 
بابت خیالم راحت شد و خودم را از مرکز هنرهاي 
نمایشي به اداره تئاتر منتقل کردم و شروع به کار 
کردم و برخالف شیراز، فقط بازي مي کردم. زیرا 
مي دیدم شــرایط کار در تهران سخت تر از شیراز 
اســت. تا ســال 84 که آخرین کار تئاتري من 

»چشم اندازي از پل« بود. 

 چرا دیگر تئاتر کار نکردید؟ 
دلیل مهم آن گرفتاري هایم در بخش تصویر بود 
زیــرا براي تئاتر از یک تا 4 ماه وقت الزم اســت 
و نباید به چیز دیگــري فکر کرد. یک مقدار هم 
نسبت به تئاتر کار کردن کم رغبت شدم. مجبور 

هم بودم. مي دانید که زندگي آدم در شهر تهران با 
این شرایط سخت از طریق تئاتر تأمین نمي شود. 

 االن خیلي از بازیگران سینما حاضرند از 
کارهایشان کم کنند ولي بتوانند تئاتر بازی 
کنند. اما شما کامالً تئاتر را بوسیدید و کنار 
گذاشتید. دوست ندارید یك بار دیگر روي 

صحنه تئاتر بروید؟ 
بــدم نمي آیــد. مي دانید هیچ هنرمنــد تئاتري 
نمي تواند مدعي شــود کــه روي تئاتر خط قرمز 
کشیده است. خوشــبختانه ریشه و عالقه من به 
تئاتر هنوز زنده اســت و تا زماني که زنده هستم 

نیز خشک نخواهد شد. 

 حاال که از تئاتر فاصله گرفته اید، دستکم 
به تماشای آن می روید؟ 

راستش احساس مي کنم شــور و شوق در میان 
هنرمندان کم شده که این امر، آن میل و رغبت 
را در آدم یا کم مي کند یا از بین مي برد. روزگاري 
بود که ما در شیراز هیچي نمي گرفتیم. این برایمان 
مهــم نبود وتازه، آنچه هم که در توان داشــتیم، 
وسط مي گذاشــتیم. حتي آکسسوآر صحنه را از 
خانه مي بردیم، کتکش را هم مي خوردیم. ولي االن 
همه چي وابسته به پول شده و از آن عشق و عالقه 
کاسته شده و البته نمي توان افراد را محکوم کرد. 

 همه همین را می گویند، اینکه آن زمان 
بهتر بود و همه از جان و دل برای عشــق به 

هنر کار می کردند. 
واقعیت این است که از هر نظر اوضاع در آن زمان 
بهتر بود و شرایط آن قدر سخت نشده بود. آن زمان 
وضعیت شــیراز با سایر شهرها متفاوت بود. براي 
اینکه از دیر باز آنجا تئاتر کار مي شد. حتي برخي 
از گروه ها از تهران مي آمدند آنجا در سینما تئاتر 
تخت جمشید اجرا مي گذاشتند. روزي روزگاري 

شیراز مهد تئاتر بود. 

 این روزها تئاتر ها براي جذب مخاطب از 
که  مي کنند  استفاده  سینمایي  چهره هایي 
به جریان اقتصاد تئاتر هم کمك مي کند. اما 
زمزمه هاي مخالفی هم در این رابطه شنیده 
می شــود. شــما خودتان را در کدام گروه 

می بینید؟ 
مي دانم بحث آن ها دهقان نسب نیست که سال ها 
تئاتر کار کرده و از تئاتر شــروع کرده است. البته 
کســي حق ندارد به من بگوید تئاتر کار نکن یا 
اجازه بگیرد. امثال من پشــتوانه تئاتري دارند و 
فکر مي کنم این مطلب مربوط به کســاني است 
که صرفاً بازیگر سینما هستند. به نظر من اشکالي 
ندارد اگر بازیگر به خاطر رونق اقتصاد در یک تئاتر 
کار کند؛ همان طــور که با حضور بازیگران خوب 
تئاتري در سینما، سینما رونق مي گیرد. ما همیشه 
از محدودیت ها مي نالیم اما خودمان محدودیت 
ایجاد مي کنیم و عامل محدودیت هستیم که این 

در رفتار و گفتار خودمان یک تناقض است. 

هــنر

آنچه می خوانید

دهقان نســب با دفــاع از حضور 
بازیگــــران ســــینما در تئـــاتر، 
می گوید: همیشه از محدودیت ها 
مي نالیم اما خودمــان محدودیت 

ایجاد مي كنیم
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خط بین الملل

مرد هندى زنده زنده در آتش سوخت 
 رکنا: در پى تصادف دو موتورسوار در هند یکى از راکبان در حالى که مردم بدون 
هیچ کمک نظاره گر این صحنه بودند، در آتش سوخت.  موتورسوار جوان در یک 
سانحه رانندگى به طرز وحشتناکى جان باخت. وى بدنبال برخورد با یک موتور 
دیگر در هند بر اثر وارد شدن ضربه به سرش بیهوش شد و در میان شعله هاى 
آتش موتورش سوخت. این مرد جوان که بیهوش بود نمى توانست براى دریافت 
کمک فریاد بزند. نکته ناراحت کننده این تصادف بى خیالى شاهدان عینى است 
که به جاى کمک به قربانى حتى برخى از آن ها از این صحنه فیلم مى گرفتند. 
این حادثه تلخ در یکى از بزرگراه هاى ماهاراشترا، هند رخ داد. پلیس و اورژانس 

زمانى به محل رسیدند که موتورسوار در شعله آتش بطور کامل سوخته بود. 

تغییر چهره عجیب دزد آمریکایى بانک 
 خط قرمز: دزد جوان که پس از گریم و به شــکل پیرمردى فقیر، از دو بانک 
در جنوب فلوریدا ســرقت کرده بود، در تحقیقات گسترده پلیس «اف بى  آى» 
شناسایى و دستگیر شد.  «آبراهام ماگن» در طول ماه گذشته با حمله مسلحانه 
به 2 بانک در جنوب فلوریدا حدود 60 هزار دالر به ســرقت برده بود. به گفته 
کارکنان بانک، ســارق پس از ورود به بانک با ادعــاى اینکه به خاطر بیمارى 
مادربزرگش نیاز فورى به پول دارد، با تهدید اسلحه صندوق بانک را خالى کرده 
و متوارى شده بود. مأموران «اف بى  آى» پس از دریافت گزارش این سرقت و با 
بررسى دوربین هاى مداربسته نزدیک بانک و با کمک کارشناس هاى تشخیص 
هویت پى بردند ســارق بانک مرد جوانى است که با گریم چهره خود را تغییر 
داده تا شناسایى نشود. به این ترتیب پلیس با شناسایى مخفیگاه متهم، موفق به 
دستگیرى اش شد. «ماگن» پس از دستگیرى اعتراف کرد چندى قبل از سرقت، 
از محل کارش اخراج شده و براى تأمین اجاره خانه اش نیاز به پول داشته است.

تنبیه دانش آموزان با شالق 
براى معلم گران تمام شد 

خط قرمز: تصاویرى که به تازگى منتشر شده است تنبیه عجیب تعدادى دانش آموز 
توسط معلم خود در یکى از مدارس استان «سیچوان» چین را نشان مى دهد.  در 
این تصاویر مشاهده مى شود که این معلم خشمگین که «ژوئو» نام دارد بدلیل انجام 
ندادن تکلیف مدرسه توسط این دانش آموزان، آن ها را به طرز عجیبى مورد تنبیه 
قــرار مى دهد. وى در حالى که از هر یک از دانش آموزان مى خواهد تا زانو بزنند با 
یک شالق به جان آن ها افتاده و این شالق را بر پشت و سر آن ها فرود مى آورد. در 
هنگام تنبیه هر یک از دانش آموزان، همکالسى هاى آن ها نیز نظاره گر این صحنه 
هستند.بعد از انتشار این تصاویر در شبکه هاى اجتماعى چین، بالفاصله این معلم از 
کار خود معلق شد. در حالى که تحقیقات بیشتر در خصوص این حادثه ادامه دارد 

هنوز از احتمال مجازات بیشتر براى این معلم خبرى منتشر نشده است.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
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 خط قرمز: هر سه متهم پرونده قتل مرموز 
مرد فروشنده زمین که بعد از اقدام به قتل 
جســد متوفى را با دســت و پاى بسته در 
داخل صندوق عقب خودرویش در حاشیه 
جاده رها کرده بودند صبح دیروز محاکمه 
شدند. با توجه به درخواست خانواده مقتول 
مبنى بر قصــاص، قضات پرونــده درباره 

متهمان رأى صادر خواهند کرد. 
رسیدگی به این پرونده از روز اول مهر ماه 
ســال 93 و با اعالم کشف جسد مردي در 
صندوق عقب خودروي خود آغاز می شود. 
تالش مأموران که در راســتاي پیدا کردن 
مفقودي با کشف جسد وارد مرحله جدیدي 
شده بود، با بازداشــت یکی از متهمان به 
متهمان جدید رسید که همگی از دوستان 
مقتول بودند. یکی از متهمان مدعی بود که 
دوست مقتول است و با هم در یک آژانس 
کار مــی کردند. این مرد در ادامه اظهارات 
خود اعتراف کرد: دوســتم به نام فرشــید 
توانسته بود یک آشپزخانه راه بیندازد و به 
این ترتیــب راهش را از من جدا کرده بود. 
یک روزفرشید به سراغ من آمد و گفت که 

مشکلی ناموسی پیدا کرده است و از من و 
احمد خواست که به او کمک کنیم. ما نیز 
این را پذیرفتیم و متوفی را به آشــپزخانه 
بردیم. در آنجا احمد او را با شــوکر زد و به 
این ترتیب او از پاي در آمد. بعد از این ماجرا 
دســت و پاي او را با طناب بســتیم تا سر 
و صدا نکند مى دانســتیم که بعد از مدتى 
حالش جا مى آید و حســابى از دســت ما 
شــاکى خواهد شد. اما دقایقى از گذاشتن 
او در صندوق عقب نگذشته بود که متوجه 
شدیم نفس نمى کشد و رنگ و رویش هم 
حسابى سفید شده است. چند بار صدایش 
کردیم امــا تکان نمى خــورد و نفس هم 
نمى کشــید آنجا متوجه شدیم فوت کرده 
است. متهم در ادامه اعترافاتش گفت: حاال 
یک جنازه روى دستمان مانده بود و باید از 
شر آن خالص مى شدیم من گفتم که قبول 
ندارم در مابقی ماجرا باشــم. قرارمان فقط 
ترساندن مقتول بود نه کشتن او اما حاال او 
مرده بود. از قبل من و احمد و فرشید فقط 
قرار گذاشته بودیم که مقتول را بترسانیم 
و عمدى در کشتن او وجود نداشت. حتى 

وقتى احمد و فرشید با او درگیر شدند من 
از ترســم در این درگیرى شرکت نکردم و 
حاال هم فکر مى کنم که کمترین تقصیر را 

در مرگ او دارم. 
با ثبت این اعترافات دو متهم دیگر پرونده 
هم از ســوى کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهى شناســایى و دســتگیر شــدند. با 
دستگیرى فرشــید و احمد. آن ها هم در 
جریان بازجویى ها صحت ادعاى محســن 
اولین متهم دســتگیر شده را تأیید کردند 
و اعتــراف کردند قصد کشــتن محمد را 
نداشتند و اصالً نمى دانستند که ترساندن 
دوستشــان ممکن اســت به قیمت جان 
او تمام شــود. صبح دیــروز متهمان براى 
رسیدگى به پرونده اتهامى خود در دادگاه 

حاضر شدند. 
زمانی که متهمین پرونده در شــعبه دوم 
یافتنــد هرکدام  دادگاه کیفــري حضور 
ســعی بر تعریف کردن ماجــرا به نحوي 
کرد تــا خودش را از دو دوســت دیگرش 
کم تقصیرتر معرفى کند. در ادامه فرشید 
زمانیکه در جایگاه قرار گرفت گفت: احمد 

خودش شوکر داشت. قرار ما این بود که با 
شوکر او را بیهوش کنیم و من نمی دانم که 
چرا شوکر خراب از آب در آمد. در ادامه نیز 
مــن که دیدم احمد و مقتول با هم درگیر 
شده اند سعی کردم جداشان کنم که نشد 
و به همین دلیل ایــن درگیري ها به قتل 
متوفی انجامید. اختالف من نیز بر سر یک 
مشکل دیگري بود. در حقیقت مقتول به 
من زمینی را فروخته بود که حس می کردم 

سرم را کاله گذاشته است.
فرشید نیز به ترتیب دیگري ماجرا را تعریف 
کــرد و گفت: من تنها بــا مالقه مقتول را 
مــی زدم و این دو نفر بودند که با طناب او 
را خفه کردند. تمام ماجراهایی که این دو 

نفر تعریف می کنند دروغ است.

داستانسرایى سه متهم به قتل در آشپزخانه
وقتى احمد و فرشید با او درگیر شدند من 
از ترســم در این درگیرى شرکت نکردم و 
حاال هم فکر مى کنم که کمترین تقصیر را 

با ثبت این اعترافات دو متهم دیگر پرونده 
هم از ســوى کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهى شناســایى و دســتگیر شــدند. با 

گیر کردن کارگر کوره پزى 
در دستگاه خشت زنى 

خط قرمز: یک کارگر کوره آجر پزى در اطراف مشهد به 
طرز دلخراشى درون دستگاه خشت زنى جان خود را از 
دست داد. به گزارش خبرنگار ما در این حادثه که نزدیک 
ظهر دیروز در جاده ابلغ، روســتاى شترك رخ داد، یک 
کارگر کوره آجرپزى در دســتگاه خشت زنى گیر کرد و 
پیش از آنکه کسى بتواند برایش کارى انجام دهد، به طرز 
دلخراشى جان سپرد. با اعالم این حادثه به آتش نشانى، 
امدادگران اورژانس و نجاتگران ایستگاه هشتم آتش نشانى 
مشهد به همراه تجهیزات کامل روانه محل حادثه شدند 
اما کار از کار گذشــته بود. به همین خاطر ضمن بیرون 
کشیدن جســد له شــده این کارگر، مراتب به مأموران 
پاسگاه هاللى و سپس به قاضى ویژه قتل عمد اطالع داده 
شد. دقایقى بعد نیز با دستور ویژه قاضى کاظم میرزایى 
جسد متوفى براى انجام معاینات دقیق به پزشکى قانونى 
منتقل و تحقیقات وسیع پلیسى براى دستیابى به جزئیات 

و دالیل اصلى بروز این حادثه آغاز شد.

شهادت 2 پلیس اهواز 
در حمله شبانه 

خط قرمز: معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اســتان 
خوزستان از شهادت 2 تن از مأموران جان بر کف فرماندهى 
انتظامى شهرســتان اهواز خبر داد.  سرهنگ «على قاسم 
پور» با اعالم این خبر گفت: حمله مسلحانه افراد ناشناس 
شب گذشته منجر به شهادت 2 تن از مأموران جان برکف 
و حافظان امنیت و آرامش مــردم در فرماندهى انتظامى 
شهرســتان اهواز شــد، که از لحظات اولیه تالش جهت 
شناسایى و دســتگیرى ضاربان آغاز شــده است. بامداد 
دیروز ساعت 1/05 بیست و پنجم اردیبهشت 96 تعدادى 
شرور مسلح با حمله به نگهبان درب ورودى کالنترى 22 
مجاهد اهواز وى را مجروح و وارد کالنترى شده و شروع به 
تیراندازى مى کنند. در این درگیرى سرباز حسین آلبوبالد 
و گروهبان یکم مسلم یادگارى مجروح و ستوان سوم على 
بخش حسنوند و گروهبان یکم عزیزاله بهمنى طى برخورد 

گلوله به سر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

شهادت یک آتش نشان در شهریار 
خط قرمز: یک آتش نشان در شهریار شهید شد.  داود 
نجاتى در حریق یک خانه مســکونى در شــهرك ثامن 
االئمه فردوسیه شهریار به درجه رفیع شهادت نائل گشت.
مدیرعامل سازمان آتش نشانى فردوسیه گفت: این حادثه 
در یک ساختمان در شهرك مسکن مهر فردوسیه روى 
داد و دود ناشى از آتش ساختمان منجر به شهادت یک 
آتش نشان و مصدومیت هفت تن دیگر شد. وى گفت: 
سه نفر از ساکنان و 3 تن از آتش نشانان که دچار خفگى 
ناشى از دود شدند فورا به بیمارستان منتقل شدند اما یک 
نفر از آتش نشانان بدلیل شدت خفگى به شهادت رسید. 

خط  شهرستان ها

خط قرمز: محمود طالبى معروف به شاه مازندران صبح 
دیروز در زندان بابل درگذشت.

محمد تقى عباسپور فرماندار بابل با تأیید این خبر گفت: 
محمود طالبى ســاعت حدود 2/5 بامداد صبح دیروز به 
دستشــویى زندان رفت و چون دیر کرد دوستانش پیگیر 

شدند.
حال این فرد بهم خورده بود و دوستانش با مسئوالن زندان 
تماس گرفته و بعــد از انتقال به بهدارى زندان متى کالى 
بابل، با مرکز اورژانس 115 بابل تماس گرفته شد که بعد از 
معاینات اولیه به بیمارستان آیت اهللا روحانى بابل منتقل شد.

اقدام کادر پزشــکى براى احیــاى محمود طالبى ثمرى 
نداشــت و به گفته اورژانس 115 بابل وى براثر ایســت 
قلبى درگذشــت ولى نتیجه نهایى را باید پزشکى قانونى 
اعالم کند.  دکتر احمد محمدپور رئیس مرکز فوریت هاى 
پزشکى اورژانس 115 بابل نیز گفت: ساعت 2/36 صبح 
دیروز گزارشى مبنى برعدم هوشیارى یک زندانى به مرکز 

اورژانس 115 بابل اعالم شد. وى افزود: بعد از اعزام پایگاه 
دانشگاه علوم پزشکى بابل به محل مورد نظر، تکنسین هاى 
اورژانس 115 بابل پس از معاینات اولیه متوجه شــدند 
زندانى محمود طالبى معروف به شاه مازندران دچار ایست 

قلبى تنفسى شده و فاقد عالئم حیاتى است.
بالفاصله تکنســین هاى اورژانس اقدام به ســى پى آر و 
انتوباسیون برروى این فرد کردند که ثمرى نداشت ولى با 
این حال طالبى به بیمارستان آیت اهللا روحانى بابل منتقل 
شــد ولى تالش کادر بیمارستان نیز ثمرى نداشت و وى 

درگذشت.
محمود طالبى، زمستان سال 94 فیلمى از شرارت هایش را 
به همراه رجزخوانى علیه دیگر رقیبانش در فضاى مجازى 
پخش کرد و در آن خود را «شاه مازندران» لقب داده بود.

فیلــم رجزخوانى هاى وى که پس از ربودن یکى از اوباش 
رقیبش از منطقه «گتاب» بابل ضبط و بهمن ماه سال 94 
در فضاى مجازى پخش شــد، سبب رعب و وحشت در 
میان مردم شده بود. وى چند روز بعد از انتشار این فیلم 
با دستور قضایى و تعقیب و مراقبت مأموران انتظامى در 

مخفیگاهش دستگیر و تحویل مراجع قضایى شد.

سرنوشت شاه خودخوانده مازندران از زمستان 94 به بعد 
یکى از سوژه هاى مورد توجه رسانه هاى زرد در کشور بود 
که او را در داستان هاى خود ساخته هم اعدام کردند و هم 
از زندان فرارى دادند. خودکشى او هم داستان دیگرى بود 

که در این رسانه ها پى گرفته شد.
محمود طالبى که در بازجویى ها و مصاحبه هاى اندکش با 
بعضى رسانه ها خود را کشتى گیر و صاحب دوبنده در حد 

تیم ملى معرفى کرد، متولد سال 62 در بابل است.
بر اساس اعالم دادستانى بابل که پیش از این در رسانه ها 
منتشر شد، وى پیش از آخرین دستگیرى در بهمن سال 
94 داراى هفت فقره پرونده شــرارت بود.شاه خودخوانده 
مازندران از زمان دستگیرى تا یک ماه پیش در سیستان و 
بلوچستان به صورت تبعیدى در زندان بود.حکم اولیه وى 
6 سال زندان بر اساس شکایت شاکى خصوصى بود که بر 
اساس اعالم دادستانى بابل به خبرگزارى میزان با رضایت 
شاکى یک ماه پیش از زندان آزاد شد.حکمى که دهه اول 
اردیبهشــت ماه جارى براى طالبى صادر شده، مربوط به 
شــرارت و پخش فیلم آن در فضاى مجازى است که به 

13سال حبس محکوم شده بود.

شاه مازندران در زندان سکته کرد

محمود طالبى معروف به شاه مازندران صبح خط قرمز: محمود طالبى معروف به شاه مازندران صبح خط قرمز: محمود طالبى معروف به شاه مازندران صبح 



خط حادثه

قتل در پارتى شبانه پسر آقاى سفیر در تهران
رکنا: مرد جوانى که پنج سال قبل 
در پارتى شــبانه خانه پسر سفیر 
ســابق ونزوئال مرتکب قتل شده 

بود به دام پلیس افتاد. 
بامداد پنج شنبه 17 فروردین ماه 
ســال 91 بــود کــه کارکنان 
تهران، مأموران  بیمارستان دى 
از جریــان مــرگ  را  پلیــس 
مشــکوك پســر جوانى باخبر 

کردند. بررسى هاى پلیس نشان داد که پسر جوان بر اثر اصابت چاقو به گردنش 
مجروح و بعد از انتقال به بیمارستان فوت شده است. همچنین معلوم شد که 
پسر مجروح با بنز گرانقیمتى به بیمارستان منتقل شده است. سرنشینان بنز که 
دو پسر جوان بودند، مدعى شدند که وى در تصادفى زخمى شده و آن ها براى 
نجات جانش او را به بیمارســتان منتقل کرده اند. کارکنان بیمارستان گفتند: 

راننده و سرنشین بنز محل را ترك کرده اند. 
در شــاخه دیگر از بررســى ها، مأموران صاحب خودروى بنز را که پسر سفیر 
سابق یکى از کشور هاى آمریکاى التین بود، شناسایى کردند و تحقیقات نشان 
داد وى شــب حادثه در خانه اش پارتى مختلطى را برگزار کرده که تعدادى از 
هنرپیشه ها و بازیکنان معروف ورزشى در پارتى شرکت داشته اند و مقتول نیز 
در درگیرى در پایان برگزارى پارتى به قتل رســیده است. در چنین شرایطى 
مأموران، پســر سفیر سابق را بازداشت کردند. وى در بازجویى ها قتل را انکار 
کرد و در شرح حادثه گفت: شب حادثه با همکارى مردى که سرکرده برگزارى 
پارتى هاى مهم است در خانه ام پارتى برگزار کردم. مقتول از مهمانان من بود که 
متوجه شدم با پسر جوانى به نام شایان تلفنى درگیر شده است. شایان همراه 
تعدادى از دوستانش قصد داشتند در مهمانى ما شرکت کنند که با مخالفت 
تعدادى از مهمان ها روبه رو شدند و من هم به آن ها اجازه ندادم. وقتى مهمانى 
تمام شد، شایان جلوى خانه ما با مقتول درگیر شد و او را زخمى کرد. من و 
شایان او را به بیمارستان منتقل کردیم. او وقتى متوجه شد دوستم فوت کرده 
از محل گریخت. وقتى مأموران براى دســتگیرى شایان راهى خانه او شدند، 

فهمیدند او به مکان نامعلومى گریخته است. 
در حالى که پنج سال از حادثه گذشته بود مأموران مخفیگاه شایان را در یکى از 
خیابان هاى غربى شهر شناسایى و او را همراه زن صیغه اى اش دستگیر کردند. 
صبح دیروز متهم براى بازجویى به دادســراى امور جنایى منتقل شد و مقابل 
قاضى ایلخانى، بازپرس شعبه هشتم به قتل اعتراف کرد. همسر قاتل هم که 
بازداشــت شده بود، گفت: من دو سال قبل با متهم در ترکیه آشنا شدم. من 
براى تفریح به ترکیه رفته بودم و شایان هم براى کار تجارى به ترکیه آمده بود 
که با هم آشنا شدیم. ما خیلى به هم عالقه پیدا کردیم تا اینکه صیغه او شدم. 
یک سال در خارج از کشور زندگى کردیم تا اینکه یک سال قبل به ایران آمدیم 
و قرار بود به زودى مراسم عروسیمان را برگزار کنیم که شوهرم دستگیر شد. 
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مرگ نوجوان آزادشهرى 
بخاطر تبلیغات انتخاباتى عمه اش

رکنا: پسر نوجوان بخاطر تبلیغات یک نامزد انتخاباتى در 
آزادشهر جان باخت. 

گلزارى رئیس شبکه بهداشــت و درمان آزادشهر گفت: 
این نوجوان 17 ساله در حال نصب عکس هاى تبلیغاتى 
عمه اش از کاندیداى شــوراى شــهر نگین شهر بر روى 

تیربرق بود که دچار برق گرفتگى شد. 
 وى افزود: این نوجوان براثر برق گرفتگى از روى تیربرق 
سقوط کرد و بالفاصله به بیمارستان حضرت معصومه(س) 
آزادشهر منتقل شد اما به علت برق گرفتگى جان سپرد. 

گلزارى اضافه کرد: این نوجوان زمانى که به بیمارســتان 
منتقل شد عالیم حیاتى نداشت و بر اثر شدت جراحات 

به سر و خونریزى شدید جان باخته بود.

مرگ افسر پلیس راه قوچان 
حین انجام وظیفه

خط قرمز: یک افسر وظیفه شناس پلیس راه قوچان روز 
گذشــته حین انجام وظیفه در یک حادثه رانندگى جان 

خود را از دست داد.
فرمانده انتظامى قوچان در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: 
ساعت 10:30 صبح دیروز گزارش تصادف فوتى در محور 
چناران به قوچان در محدوده روستاى مقصودآباد، به مرکز 
110 اعالم و بالفاصلــه تیم هاى امدادى به محل حادثه 

اعزام شدند.
وى افزود: در بررســى هاى به عمل آمده مشــخص شد 
ستوانسوم مهدى قنبرى از کارکنان وظیفه شناس پلیس 
راه این شهرستان هنگام ساماندهى ترافیک بوده که یک 
خودروى کامیونت و یک سوارى پژو پارس با هم تصادف 
کرده و در این بین خودروى کامیونت با او برخورد کرده 

است.
سرهنگ قدمگاهى تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه 
این افسر جوان به علت شدت جراحات وارده در دم جان 

باخت و راننده پژو نیز مصدوم شد.
فرمانده انتظامى قوچان خاطرنشــان کرد: علت حادثه از 
ســوى کارشناسان پلیس راه بى توجهى به جلو از سوى 

راننده خودرو کامیونت اعالم شده است.

خط خبر

 سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 
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خط قرمز: عمــوى جوان در یک درگیــرى خانوادگى 
برادرزاده اش را با ضربه چاقو به کام مرگ کشاند. 

ساعت 20:30 دقیقه شامگاه یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 

امسال مأموران پلیس خلیل آباد استان خراسان رضوى در 

جریان مرگ خونین جوان 32 ساله اى در بیمارستان ولى 
عصر(عج) بردسکن قرار گرفتند.

 بدین ترتیب تیمى از مأموران پاى در بیمارستان گذاشته 

و در تحقیقات ابتدایى پى بردند که این جوان بر اثر ضربه 
چاقو به سینه اش به کام مرگ فرو رفته است.

با جنایى شدن این تراژدى مأموران براى دستگیرى عامل 

ایــن جنایت وارد عمل شــدند و در کاوش هاى ابتدایى 

متوجه شدند که قاتل عموى قربانى جنایت است.

همین کافى بود تا تجسس هاى ویژه براى دستگیرى رضا 

که پس از قتل فرارى شده بود آغاز شود تا اینکه پس از 

چند ساعت عملیات ویژه و تجسس هاى گسترده عامل 

جنایت خانوادگى که به مواد مخدر شیشــه اعتیاد دارد 
دستگیر شد.

سرهنگ نبى اهللا رحمانى رئیس پلیس شهرستان خلیل 

آباد گفت: مأموران پلیس پس از اعالم این ماجراى قتل به 

سرعت دست به کار شده و عامل این جنایت را که عموى 
مقتول بود دستگیر کردند.

رضــا که راهى جز اعتراف نداشــت در ادعاهاى ابتدایى 

گفت: بین بچه هاى من و برادرم درگیرى صورت گرفته 

بود که براى میانجیگرى وارد صحنه درگیرى شدم و به 

خاطر شدت عصبانیتى که داشتم کنترلم را از دست دادم 

و با چاقویى که همراهم بود ضربه اى به سینه برادرزاده ام 
زدم.

قاتل 30 ساله افزود: من قصد کشتن برادرزاده ام را نداشتم 

و ناخواسته دست به این جنایت زدم و زمانیکه پسر برادرم 

غــرق خون روى زمین افتاد از ترس پا به فرار گذاشــتم 

چون ترسیده بودم و باور این صحنه برایم غیرممکن بود 
تا اینکه دستگیر شدم.

قتل جوان خلیل آبادى با ضربه چاقوى عمویش 

آخرین درخواست جوانى که 
دزد موبایل خواهرش را کشت

 خط قرمز: دو موتورسیکلت سوار با رسیدن به یک 
خودرو در خیابان، گوشى تلفن دخترى را از داخل 
ماشین قاپیدند و فرار کردند. اما این پایان ماجراى 
ســرقت نبود چرا که راننده خــودرو به تعقیب 
سارقان موتورسوار پرداخت و پس از طى مسافتى 
و در تصادفــى، یکى از آنــان را به کام مرگ برد.  
در پى این حادثه که مرداد ســال 94 در خیابان 
جمهورى تهران اتفاق افتاد، راننده جوان به اتهام 
قتل جوان موتورسیکلت سوار دستگیر شد. متهم 
در بازجویى به کارآگاهان گفت: «من همراه مادر 
و خواهرم با خودروى 206 از میهمانى مى آمدیم 
که در مســیر خواهرم با گوشى تلفن همراهش 
صحبت مى کرد. اما ناگهان دو موتورسیکلت سوار 
از راه رسیدند، گوشى را از دست خواهرم قاپیدند 
و فرار کردند. بالفاصله براى اینکه گوشى خواهرم 
را از آن ها بگیرم تعقیب شــان کردم تا اینکه در 
بین راه با ماشــین تصادف کردند و یکى از آن ها 
جانش را از دست داد.» پرویز - متهم - پاى میز 
محاکمه ایستاد تا از خود دفاع کند. او با گریه به 
قضات گفت: «این اولین بار است که پایم به عنوان 
متهم به دادگاه مى افتد.» قاضى عبداللهى از متهم 
پرسید: «چرا به جاى تعقیب سعى نکردى همان 
لحظه موضوع را به پلیس گزارش کنى و سرخود 
بــه دنبال آن ها رفتى؟» متهــم در جواب گفت: 
نمى دانم شاید به خاطر جهل و نادانى این اشتباه 
را مرتکب شدم. اما اآلن سخت پشیمان هستم و 
از اولیاى دم تقاضاى عفو و بخشش دارم و از آن ها 

مى خواهم به جوانى ام رحم کنند.

آدم رباى 300 میلیونى فرارى شد
خط قرمز: مردى که متهم است پس از ربودن پسر صاحبخانه براى 

رهایى او  درخواست  300 میلیون تومان کرده   بود،  تحت  
         تعقیب پلیس قرار گرفت.  28 اســفندماه ســال قبل 
مردى به اداره پلیس رفت و براى پیدا کردن پسرش که به طرز 
مرموزى ناپدید شده بود، درخواست کمک کرد. وى در توضیح 
ماجرا گفت: خانه ما در یکى از خیابان هاى غرب تهران است. 
صبح پسرم پیمان براى انجام کارى با خودروى پژویش از خانه 
خارج شد و دیگر به خانه برنگشت. پس از این تلفن همراهش 
نیز خاموش شد و هر چقدر تالش کردم او را پیدا کنم، فایده اى 
نداشت و االن به اداره پلیس آمدم و درخواست کمک دارم. پس 
از طرح شکایت، پرونده به دستور قاضى سهرابى، بازپرس شعبه 
نهم دادسراى امور جنایى تهران براى رسیدگى در اختیار تیمى 
از کارآگاهــان اداره یازدهم پلیس آگاهى قرار گرفت. در حالى 
که تحقیقات ادامه داشت، شاکى دوباره به اداره پلیس رفت و 
مدعى شد فردى که پسرش را ربوده است ، مردى آشناست که 
تماس گرفته و در قبال آزادى پســرش درخواست پول کرده 
اســت. وى گفت: یک روز بعد از گم شدن پیمان پسر جوانى 
با خانه ما تماس گرفت و گفت پیمان را گروگان گرفته  است 
و براى آزادى پسرم 300 میلیون تومان درخواست پول کرد. 
صداى مرد آدم ربا آشنا بود و خیلى لهجه داشت. وقتى خوب 
به صدا گوش دادم، صداى او را شــناختم. او مجید نام دارد و 
مدتى قبل از یکى از شهرستان هاى غرب کشور به تهران آمد 

و مستأجر ما بود.
مأموران بعد از به دســت آوردن این سرنخ، مجید را به عنوان 
مظنون تحت تعقیب قرار دادند. بررســى ها نشــان داد پسر 
گمشــده روز حادثه همراه مجید به خانه یکى از دوســتان 
مشترکشــان رفته  بود. همچنین مشخص شد مجید پس از 

حادثه به طرز مرموزى ناپدید شــده است. در چنین شرایطى 
مأموران براى بررسى بیشتر راهى خانه دوست مشترك مجید 
و پیمان شدند که دریافتند یک روز بعد از حادثه مجید خانه 
دوست مشترکشان را آتش زده و به مکان نامعلومى گریخته 
است. دوست مشــترك پیمان و مجید در بازجویى ها گفت: 
مجیــد کلید خانه مرا داشــت و در نبود من به خانه ام رفت و 
آمد داشت. روز حادثه بیرون بودم که تلفنى با من قرار مالقات 
گذاشت. وقتى سر قرار رفتم، او با خودروى پیمان کنار خیابان 
منتظر من بود. او گفت به صورت اتفاقى خانه ام آتش گرفته و 
همه لوازم زندگى ام ســوخته است. وى قرار بود چند روز بعد 
خسارت مرا پرداخت کند که ناگهان ناپدید شد. همزمان با ادامه 
تحقیقات، مأموران موفق شــدند خودروى پسر گمشده را در 
یکى از شهرهاى حوالى تهران کشف کنند. پس از این مأموران 
تحقیقات گسترده اى را براى شناسایى متهم آغاز کردند، اما با 
گذشــت حدود دو ماه از حادثه هیچ سرنخى از او نیافتند به 
همین دلیل قاضى ســهرابى دستور انتشار عکس متهم را در 
رسانه ها صادر و از شهروندان درخواست کرد در صورتى که از 

مخفیگاه متهم با خبر هستند، با پلیس تماس بگیرند.

حادثه به طرز مرموزى ناپدید شــده است. در چنین شرایطى 



نکونام با کدام تجربه مربیگری سرمربی تراکتور شد؟

تبریزی ها نگران فروش تیم و تصمیم های آجرلو 
 فوتبال  حمید رضــا عرب   به محض 
آنکه جواد نکونام به عنوان یکی ازگزینه های 
سرمربیگری تیم تراکتورســازی تبریزمعرفی 
شــد، موجــی منفــی تبریــز را فــرا گرفت. 
ازهواداران وســینه چــاکان این تیــم گرفته 
تا اصحاب رســانه. ســوال آن ها این بود که 
سردارآجرلو، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی 
تبریزبا چه رزومه ای قصد دارد سکان هدایت 
تیم تراکتورسازی را به دست فردی بسپارد که 
هیچ سابقه ای در ســرمربیگری ندارد. نکونام 
با اینکه میــان هواداران فوتبــال به خصوص 
اســتقاللی ها بازیکن محبوبی است و سال ها 
در قامت بازیکن بــرای تیم ملی ایران زحمات 
بســیاری کشــیده اما به واقــع هرگز صاحب 
تجربه کافی بــرای هدایت تیمــی به بزرگی 
تراکتورســازی نیســت. تراکتــوری که فصل 
هفدهم شرایط خاص و ویژه ای دارد و به دلیل 
محرومیت از ســوی فیفا نمی تواند بازیکنی را 
تا پایان نیم فصــل اول لیگ هفدهم به خدمت 
بگیرد. این وضعیت ایجاب می کند که مدیران 
باشــگاه تصمیمی صحیــح را اتخــاذ کنند و 
مانع از فروپاشــی دوباره تیمی شوند که میان 

مردمان شــهرتبریز از محبوبیت بسیاری 
فصل برخوردار است. آجرلو  ر د

نزدهم یکی  شــا
ن  کا ر ا ز ا

شکســت 

زی  کتورســا ا بــود. مردی کــه با تر
تصمیم های غلــط، بی توجهی بــه پرداخت 
بدهی های باشــگاه تراکتور معضالت بسیاری 
را در این باشگاه ریشه دار ایجاد کرد و با وجود 
صرف هزینه های بسیار هرگز نتوانست جامی 
را به ویتریــن افتخارات این باشــگاه مردمی 

اضافه کند. 

*شفق به دنبال فروش امتیازتراکتورسازی
در همین اثنا که آجرلو بــه فکرایجاد تغییرات در 
کادرفنی است، اما خبرهایی دال برفروش امتیاز 
باشگاه تراکتورســازی به بخش خصوصی شنیده 

می شــود. ظاهرا هنوز پشــت پرده شفق نقشی 
کلیدی در تیم تبریزی ایفا   می کند و ســهام دار 
اصلی این باشگاه اســت. فردی که در سایه همه 
امورات باشگاه را زیر نظر دارد. شفق نیز از وضعیت 

موجود در تراکتورسازی رضایت ندارد و در تالش 
است تا این باشگاه را به دست افرادی بسپارد که 
مدیریت مطلوب تری داشــته باشند. درحالی که 
آجرلو سراســیمه به دنبال انتخــاب رفقایش به 
عنوان سرمربی تیم تراکتورسازی است اما پروژه 

فروش باشگاه هم با جدیت دنبال می شود .
ذوالفقا رنسب: نکونام انتخاب خوبی برای 

تراکتورسازی است
بیژن ذوالفقار نســب  گفــت: اگر جــواد نکونام 

مدرک های الزم برای سرمربیگری در لیگ برتر 
را داشته باشد انتخاب خوبی برای تراکتورسازی 

است.
ذوالفقار نســب در رابطه با مطرح شدن نام جواد 
نکونام برای حضور در تراکتورســازی و اینکه آیا 

استفاده از مربیان جوان در لیگ فوتبال می تواند 
به باال رفتــن کیفیت فوتبال کمــک کند، گفت: 
نکونام از بازیکنان خوب فوتبــال ایران بود که از 
لحاظ اخالقی و فنی کیفیت قابل قبولی داشــت. 

نمی دانم دانش مربیگری او تا چه اندازه است و چه 
کالس هایی را پشت سر گذاشته است. اگر نکونام 
شرایط قانونی برای حضور در لیگ برتر را داشته 
باشــد، می تواند گزینه خوبی برای تراکتورسازی 

باشد.

کرمی و آرام طبع می روند 
مدافع استقالل در لیست خرید برانکو

قدس آنالین: پس از جذب گادوین منشــا و شجاع خلیل زاده قرار 
اســت تغییرات جدید دیگری در لیســت بازیکنان پرسپولیس رخ 
بدهد. شــهاب کرمی که در نیم فصل به جمع پرسپولیسی ها  اضافه 
شد نتوانسته نظر برانکو را جلب کند و به احتمال فراوان در پایان فصل 
از جمع پرسپولیسی ها جدا می شود. از طرفی دیگر محمد امین آرام 
طبع هم جزو نفراتی است که برانکو اعتقادی به او ندارد. با جدایی این 
دو بازیکن پیمان شیرزادی، مدافع چپ استقالل خوزستان به عنوان 
اصلی ترین گزینه برای جانشینی آرام طبع  محسوب می شود. از طرف 
دیگر سینا عشــوری و ســیامک نعمتی هم مذاکرات جدی را برای 
پیوستن به پرسپولیس انجام داده اند.درباره وضعیت سعید آقایی نیز 
باید گفت که باشگاه گسترش فوالد تبریز خواهان مبلغ یک میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان شده تا در قبال این مبلغ رضایت نامه آقایی را 
صادر کند. بر همین اســاس به نظر می رســد حضور این بازیکن در 

پرسپولیس به نوعی منتفی شده باشد.

مصاحبه ای که پرسپولیس و گادوین 
منشا را نجات می دهد!

قدس آنالین:عبدالرحمان شاه حسینی، در پاسخ به این پرسش که 
از لحاظ قانونی آیا فدراسیون فوتبال می تواند چنین مصوبه ای بدهد 
که کلیه باشــگاه های دارای پرونده های انضباطی نزد سازمان های 
انضباطی بین المللی AFC و FIFA ازجذب بازیکن یا کادر خارجی 
محروم خواهند بود، اظهار کرد: حق استخدام بازیکن اعم از ایرانی یا 
خارجی از مقرراتی است که در فدراســیون فوتبال نوشته شده و در 
مراجع قانونی مصوب شده اســت. این حق برای تمام باشگاه هاست. 
ضایع کردن حق به دو طریق ممکن است؛ اول اینکه همان مراجعی 
که این مقررات را تصویــب کرده اند، کاًل مقــررات را تغییر بدهند 
که اکنون این اتفاق نیفتاده اســت؛ دوم اینکه محروم کردن از حق 
استخدام بازیکن، با حکم مراجع قضایی داخلی یا بین المللی فوتبال 

ممکن است.
وی ادامه  داد: اختیارات هیئت رئیســه فدراســیون فوتبال در متن 
اساسنامه در ۱۳ مورد بیان شده است؛ فدراسیون به غیر از این موارد 
حق هیچ گونه دخالتی ندارد و مســئله پیش آمده تخلفی است که 
هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال انجام داده اســت. دخالت در امور 
باشگاه ها توسط تشکیالتی که صالحیت آن را ندارند حقی را ضایع 

می کند و خسارات جبران ناپذیری را به پیکره فوتبال می زند.

مذاکره با عبداهلل زاده و آقایی توافق با پورقاز
یورش شبانه سپاهان به بازار نقل و 

انتقاالت 
ورزش: سپاهانی ها دیروز بدون درنگ وارد بازار شدند و در گام اول 
با سه بازیکن مذاکرات مفصلی انجام داده و به نتایج خوبی هم دست 
یافتند. اولین بازیکن عزت اهلل پورقاز بود. دو گزینه دیگر سعید آقایی 
مدافع چپ تراکتورسازی و علی عبداهلل زاده مدافع صنعت نفت بودند 
که با آنها نیز ســپاهانی ها وارد مذاکره شــدند و به توافقاتی دست 
یافتند. البته علی عبداهلل زاده با آبادانی ها نیز مذاکرات جدی داشته 
و حضور این بازیکن جوان و آینده دار در نصف جهان کمی ســخت 

به نظر می رسد. 

زمان دیدارهای استقالل و پرسپولیس 
در لیگ قهرمانان 

نود: مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا از اول خردادماه 
امسال با برگزاری رقابت ها در منطقه غرب آسیا آغاز می شود.

بر همین اســاس زمان دیدارهای اســتقالل و پرســپولیس مقابل 
حریفانشان در مرحله یک هشــتم نهایی این رقابت ها به شرح زیر 

مشخص شد:
اول خرداد: اســتقالل - العین امارات )ســاعت ۲۰:۴۵ - ورزشگاه 

آزادی(
دوم خرداد: پرسپولیس - لخویا قطر )ســاعت ۱۹:۳۰ - ورزشگاه 

آزادی(
همچنین استقالل خوزستان از ساعت ۲۰ روز دوم خرداد در مسقط 

عمان از الهالل میزبانی می کند.

وعده تکراری؛ پرسپولیس و استقالل 
در بورس

ورزش: امیررضا خــادم که زمانی در وزارت ورزش مســئول پروژه 
شکست خورده واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی بود حاال 

دوباره از ورود این باشگاه  ها به بورس حرف زده است.
خادم گفته: »به دلیل مســائل حقوقی که در این دو باشگاه وجود 
داشت خریداری که قابل اعتماد باشد برای این دو باشگاه پیدا نشد 
زیرا امکان داشت بعد از خرید مشکالت زیادی برای دو باشگاه به 
وجود بیاید. ما باید بتوانیم در یکی دو سال آینده مشکالت حقوقی 
این دو باشگاه را مرتفع کنیم تا امکان خرید این دو باشگاه توسط 
سهامداران فراهم شــود. به هر صورت بدهی و مشکالت حقوقی 
و مالی این دو باشگاه به حدی زیاد اســت که این مسئله به زودی 

امکان پذیر نیست «.

عباسی: میثاقیان را نگه می داریم 
ورزش:مدیرعامل تیم سیاه جامگان با ابراز رضایت از روند مذاکره 
با سرمربی فصل گذشــته این تیم گفت همه تالش مان را به کار 
می بندیم تا اکبر میثاقیان را در مشــهد نگه داریم.      عباســی در 
رابطه با آخرین اوضاع تیم ســیاه جامگان مشهد گفت: در رابطه 
با مســائل مالی نیز فکرهایی کرده ایم تا بتوانیم مشکالت زیادی 

از تیم را حل کنیم. 

احتمال بازگشت محسن بنگر به 
تراکتورسازی

ورزش: با جدایی قلعه نویی از تراکتورســازی و محرومیت تیم از 
جذب بازیکن جدید مسئوالن باشــگاه قصد دارند بنگر را به تیم 
برگردانند و قراردادش را تمدید کننــد. این تصمیم البته هنوز به 
صورت جدی اتخاذ نشــده اما احتمال اینکه مسئوالن تراکتور با 
بنگر برای تمدید قرارداد خود در لیگ هفدهم وارد مذاکره شوند، 

وجود دارد. 

ضد حمله

خداداد عزیزی: تاج نباید به تیم های بدهکار 
مجوز حضور بدهد

ایسنا:عزیزی درباره عملکرد تیم های مشهدی در لیگ شــانزدهم تصریح کرد: واقعیت 
فوتبال مشهد همین است و تا زمانی که پول نباشد، تیم های مشهدی به همین شکلی که در 
سال های اخیر می بینیم در مسابقات حاضر خواهند شد. وقتی پول نباشد بازیکن خوب به 

مشهد نمی آید و وقتی تیم خوبی بسته نشود، نتایج خوبی هم حاصل نخواهد شد.
سرمربی سابق سیاه جامگان تاکید کرد: وقتی به سیاه جامگان رفتم با قراردادهای عجیب و 
غریبی رو به رو شدم، یکی نوشته  بود مربی برود من هم می روم، یکی از همان ابتدا می گفت 
که نیم فصل جدا می شود و البته وقتی پول نباشــد مجبور می شوید با این شرایط عجیب 
کنار بیایید و تحمل کنید.وی تصریح کرد: با تاج میانه خیلی خوبی دارم و از وی درخواست 
می کنم که به تیم های بدهکار اجازه حضور در لیگ برتر هفدهم را ندهد. این تنها راه درمان 

شرایط فعلی فوتبال ایران است. 

قوچان نژاد بهترین بازیکن سال
 هیرنوین شد

ورزش: رضا قوچان نژاد تابستان ۲۰۱۶ میالدی پس از چند سال به تیم هیرنوین 
بازگشت. تیمی که در آن دوران حرفه ای فوتبالش را آغاز کرد. این بازیکن ایرانی 
در فصل اخیر اردویژه هلند ۱۹ گل به ثمر رساند و ۲۸درصد آرای هواداران را برای 
رسیدن به عنوان بهترین بازیکن سال تیم هیرنوین کسب کرد. این عنوان در فصل 
قبل به اروین مولدر، دروازه بان ۲۸ ساله رسیده بود که فصل بعد شاید در این تیم 
حضور نداشته باشد اما قوچان نژاد در هیرنوین می ماند.رضا قوچان نژاد در جدول 
رده بندی برترین گلزنان اردویژه هلند نیز با ۱۹ گل در جایگاه چهارم قرار گرفت. 
این رقابت ها  یکشنبه  به پایان رسید و هیرنوین رتبه نهم را با ۴۳ امتیاز به خود 

اختصاص داد. 14

تلگرامی
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   درخشش مهدی طارمی در فصل گذشته و همچنین لیگ قهرمانان آسیا 
باعث شده چند تیم قطری، چینی و اروپایی خواهان به خدمت گرفتن او شوند. 
   احمدرضا براتی، رئیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون 
فوتبال به عنوان نایب رئیس نهاد تعیین صالحیت کنفدراسیون فوتبال 

آسیا منصوب شد.
   امید ابراهیمي اعالم کرد، مشکلي براي تمدید قرارداد ندارد و تنها خواستار 

دریافت مطالبات خود که از ۲ فصل پیش باقي مانده، است.
   باشگاه پرســپولیس برای جذب داریوش شــجاعیان بازیکن 
گسترش فوالد تبریز،درخواست رسمی داد. پیام شجاعیان به مدیران 
پرسپولیس اعالم کرده برای رضایت نامه ام تالش کنید، من هم تالش 

می کنم.
   امیر قلعه نویی، یحیی گل محمدی و ســید کوروش موســوی سه گزینه 
مد نظر مسئوالن باشگاه فوالدخوزستان  برای هدایت این تیم در فصل جدید 

هستند.
   احمد نوراللهی، فرشــاد احمدزاده و وریا غفوری ظهر  شنبه  به 
عیادت کمال کامیابی نیا رفتند تا قبل از مرخص شدن او دیدار با وی 

داشته باشند.
   فیلیپه کوتینیو، ستاره لیورپول مدعی شد که شایعات مبنی بر پیوستن او 

به بارسلونا »جالب« است ولی او به لیورپول تعلق خاطر دارد.
    رونالدو که بهترین گلزن تاریخ رئال مادرید محسوب می شود، 

توانست چهارصدمین گل خود را به ثمر برساند و به   اولین بازیکن 
تاریخ باشگاه تبدیل شد که توانسته به چنین رکوردی دست پیدا 

کند.
   ژوزه مورینیو گفت: برای ما یعنی تیم منچستریونایتد، قهرمانی مهم تر از 
قرار گرفتن در جمع ۴ تیم برتر است. بنابراین اگر بتوانیم جام سوم )کامیونیتی 
شیلد( را بگیریم، یا همانطور که شــما می گویید، جام دوم، برایمان دستاورد 

بزرگی خواهد بود.
   امروز مدیر برنامه های رضا اسدی، هافبک تیم فوتبال نفت تهران 
برای مذاکره با مدیران باشگاه پرســپولیس به ساختمان این باشگاه 

می رود. 

رونمایی از پیشنهاد 
آلمانی سروش رفیعی

ورزش: هایدنهیــم آلمــان که در 
بوندســلیگای دو حضــور دارد به 
سروش رفیعی پیشنهاد داده است. 
ایــن پیشــنهاد به طور رســمی به 

سروش اعالم شد و او هم قرار است در خصوص این پیشنهاد تصمیم گیری 
کند. این در حالی اســت که در قرارداد مشروط وی با پرسپولیس هم ذکر 

شده در صورت پیشنهاد اروپایی وی می تواند از تیم جدا شود.
 چند روز پیش هم شــایعه شــده بود وی بــه خاطر همین پیشــنهاد با 
همبازی هایش خداحافظی کرده که البته ســیدجالل حسینی این شایعه 

را تکذیب کرد.

مصدومیت به نفع 
پرسپولیس؛ کمال 

ماندنی شد!
ورزش: به نظر می رسد با عمل جراحی 
که کامیابی نیا انجام داد لژیونر شدن 
وی را باید منتفی بدانیم. کمال کتفش 

را جراحی کرد و به گفته پزشکان او برای بازگشت به فوتبال به دو ماه زمان نیاز 
دارد. طبیعتا کامیابی نیا در این مدت نمی تواند در هیچ تیمی تســت پزشکی 
بدهد و این یعنی او در پرسپولیس خواهد ماند. چون در این مدت او تحت نظر 
پزشکان پرسپولیس است و بعد از این مدت کارش را در پرسپولیس ادامه خواهد 
داد. دیروز هم یکی دو نفر از کسانی که به مالقات کامیابی نیا رفته بودند از طرف 

او گفتند که به زودی قراردادش را تمدید خواهد کرد. 
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سایت وزارت ورزش و جوانان:  مهدی تاج گفت:  ما 
در رشته فوتسال و فوتبال ساحلی به سومی جام جهانی 
رســیدیم که هرگز سابقه نداشته اســت. همچنین دو 
تورنمنت بین المللی را در بوشهر و یزد میزبانی کردیم که 

اتفاق بسیار مهمی بوده است.
وی افــزود: در رده جوانان و نوجوانان بــه جام جهانی 
رسیدیم و در بزرگســاالن هم برای اولین بار در آستانه 
دو بار صعود پشت ســر هم به جام جهانی قرار داریم که 

امیدواریم این اتفاق ۲۲ خرداد رقم بخورد. 
*کمک 5 میلیاردی

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که هزینه 
اردوهای تیم های ملی از کجا تامین می شود، گفت: برای 
تامین هزینه ها دو منبع اصلی داریم. به تازگی کمک ۵ 
میلیارد تومانی دولت به ما بسیار گره گشا بوده و پیش از 
این هم ۵ میلیارد دیگر از دولت به ما تزریق شده بود که 
جای تشکر دارد. غیر از این، کمک های فیفا و اسپانسرهای 

تیم ملی هم بخشی از هزینه های ما را تامین می کنند. 
*میزبانی فوتسال قهرمانی آسیا

وی ادامه داد: ما به دنبال میزبانی مســابقات فوتســال 
قهرمانی آسیا هستیم و در این خصوص مشغول رایزنی و 

مذاکره با ژاپنی ها هستیم که به نفع ما کنار بروند. برای 
این اتفاق مهم دستگاه ارشد دیپلماسی کشور همکاری 

و کمک قابل توجهی به ما می کند.
*اتفاق های خوب

رئیس فدراسیون فوتبال در باره جلسه با وزیر ورزش و 
جوانان گفت: گزارشی از مسابقات جهانی مختلف، کنگره 

فیفا و AFC به ایشان داده شد. بسیار خوشحالم که در 
کلیپ چند دقیقه ای فیفا در این کنگره که مربوط به تمام 
دنیا بود، ما سهم مناسبی داشــتیم. هم سومی فوتسال 
ایران در جام جهانی و هم موفقیت بانوان ما در آسیا در این 
کلیپ نمایش داده شد که نشان از شرایط مطلوب ما در 
حوزه جهانی دارد. همچنین خسرو براتی و وثوق احمدی 
صاحب دو کرسی مهم در بخش حقوقی و تعیین وضعیت 

فیفا شده اند که موفقیت بسیار مهمی برای ما ست.
*فساد و بازیکن ساالری

تاج تصریح کرد: شعار اینفانتینو رئیس فیفا این است که 
فوتبال همیشه اولین است و ما هم به دنبال آن هستیم. 
تأکید جدی وزیر ورزش مبارزه با فساد و بازیکن ساالری 
در فوتبال و همچنین تعیین تکلیف پرونده های باز ما در 
فیفا است. ما نمی گوییم که هیچ پرونده ای نباید در فیفا 
داشته باشــیم، اما آنهایی که حکم برایش صادر شده و 
محکوم به پرداخت هســتیم باید هرچه سریع تر تعیین 
تکلیف شود. به زودی جلســه ای با حضور وزیر ورزش و 
معاونان ایشان در مورد آینده لیگ، باشگاه های کم توان 
از نظر مالی، وضعیت داوری، حق پخش تلویزیونی و سایر 

موارد خواهیم داشت.

میزبانی فوتسال قهرمانی آسیا
تاج: دنبال رایزنی با ژاپنی ها هستیم که به نفع ما کنار بروند

ورزشـــی

ول مان کنید آقاي جاللي!
رسول بهروش: مجید جاللي آدم عجیبي است. قشنگ از همان ها که آرام 
و مظلوم یک گوشه مي نشینند، اما قادر هستند با لحني عادي حرف هایي 
بزنند که مخاطب را به مرز انفجار برساند. آخرین بازمانده از اولین نسل از 
مربیان لیگ برتر ایران، سال هاست که دستاورد قابل اعتنایي در این حوزه 
نداشــته و عمدتا با انتقادهاي تند و بي  محابا از مربیان خارجي خودش را 
در کانون توجهات قرار داده است. جاللي که فصل گذشته بارها تا آستانه 
اخراج از سایپا پیش رفت، امسال شــرایط بهتري در پیکان داشت؛ اما آیا 
واقعا براي یک مربي پرادعا، کسب رتبه ششمي لیگ برتر بعد از ۱۵سال 
کار بي وقفه باید به منزله غنیمتي بزرگ و ســتودني محسوب شود؟ اگر 
اینطور است پس عملکرد امثال عبداهلل ویســي و سیروس پورموسوي را 

چطور باید ارزیابي کرد؟
بحث امــروز امــا ایــن نیســت. داســتان بــه گالیه هــاي ممتد و 
مظلوم نمایي هــاي بي پایان جاللــي در مورد جدایي گادوین منشــا 
مربوط مي شود. منشــا امســال پدیده لیگ بود و خیلي چشم ها را به 
خودش خیره کرد. از همان اواسط فصل هم  زمزمه هاي زیادي در مورد 
پیشنهادهاي ریز و درشــت به گادوین مطرح شــد تا اینکه او نهایتا با 
پرسپولیس به توافق رســید. حاال جاللي ول کن نیست و چپ و راست 
از خیانتي که به او وارد شــده حرف مي زند؛ از اینکه چطور پدیده اش 
را از کفــش ربوده اند و کاري هم از دســتش بر نمي آیــد! آقا مجید با 
بغض و بزرگواري خاصي مي گوید: »اشــکال ندارد. من عادت کرده ام. 
حاال یک منشــاي دیگر مي ســازم.« و آدم مات و مبهوت مي ماند که 
چطور ممکن اســت یک مربي ایراني فقط بعد از چند ماه کار، امضاي 
خودش را پاي تربیت یک بازیکن ۲۸ســاله آفریقایي بیندازد! بسیاري 
از منتقدان جاللــي عقیده دارند او بر خــالف ادعاهایش هیچ وقت در 
بازیکن سازي آنقدرها موفق نبوده و با وجود فرصت هاي طوالني که به 
وي بخشیده اند، کارنامه دندانگیري در این زمینه به جا نگذاشته است. 
این مطلب تمام نمي شود مگر با طرح یک سوال مهم از استاد جاللي؛ 
اینکه اگر واقعا شما اینقدر در مورد توانایي هاي گادوین منشا اطمینان 
داشتي، چرا با او قرارداد دو یا سه ســاله نبستي که خیالت جمع باشد 
و حاال این همه آه و افســوس نکشي؟ آیا جز این اســت که منشا هم 
مثل خیلي از خارجي هاي دیگر در بســتر شــک و تردید وارد فوتبال 
ایران شد و چون تصادفا خوب از آب درآمد مشتري پیدا کرد؟ حداقل 
این دم انتخاباتي رهایمان کنید آقاي جاللــي و اجازه بدهید به جاي 
باال و پایین کردن اظهارات محیرالعقول شــما، ذهن مان میزبان افکار 

مهم تري باشد!

یادداشت

کمک های اسپانیایی
نکونام که با مسئوالن باشگاه تراکتورسازی 
مذاکرات اولیه را انجــام داده به توافق نهایی 
دســت پیدا کرده و قــرار اســت دو مربی 
اســپانیایی او را در تراکتورسازی همراهی 
کنند. این دو مربی در زمــان حضور نکونام 
در اوساســونا با او ســابقه همکاری داشته 
اند و شــناخت کافی از آنها دارد 
و پس از صحبت با نکونام بر ســر 
مبلغ قرارداد هم با تراکتورسازی 
به توافق رســیده اند و پیشــنهاد آنها 
مــورد موافقت آجرلــو مدیرعامل باشــگاه 

تراکتورسازی قرار گرفته است.
 کاظم محمودی هم اخیرا به عنوان سرپرست 
جدید تراکتورســازی معرفی شده و  عباس 
آقایی همبازی جواد نکونــام در تیم پاس و 
دســتیار فراز کمالوند در فصل گذشته که 
سابقه بازی در تراکتورسازی را دارد به عنوان 
دســتیار ایرانی نکونام در کادر فنی این تیم 

مشغول به فعالیت خواهد شد.
پس از نهایی شــدن توافق بر سر جزییات و 
بندهای قرارداد در هماهنگی با اعضای هیئت 
مدیره، قرارداد نکونام امضا شده و رسما اعالم 

خواهد شد.

نکونام: شعارم فوتبال 
تهاجمی است

جواد نکونام درباره مذاکراتش با تراکتورسازی 
گفت: برای هر شخصی انتخاب اولین تیمی که 
قرار است به عنوان سرمربی در آن مشغول به 
کار شود از حساسیت ویژه ای برخوردار است. به 
خصوص برای بنده که بعد از یک دوره همکاری 
پر از تجربه با کارلوس کی روش در نیمکت تیم 
ملی فوتبال ایران و فعالیتی نزدیک به یک دهه 
در اللیگای اسپانیا و حضور در سطح اول فوتبال 
جهان، اینک باید دست به انتخابی مهم و پر از 

مسئولیت بزنم.
وی ادامه داد: شهر تبریز برای من آشنا است. 
پیش از این قرار بود من در این شهر به عنوان 
بازیکن پیراهن این تیم بــزرگ را بر تن کنم. 
انتخاب تیم تراکتورســازی مســئولیت های 
زیادی را بر شانه هر کسی که به عنوان سرمربی 
و حتی بازیکن قدم بر ایــن تیم می گذارد قرار 

می دهد.
نکونام در ادامه افزود: من از ســال های دور به 
تیم تراکتورسازی عالقه مند بودم و هر بار که 
همراه تیم ملی و به مناســبت های مختلف در 
شهر تبریز حضور پیدا می کردم به شور و حال 
هواداران و تیم تراکتورسازی غبطه  می خوردم 
که اکنون نمی توانم این شور و هیجان بی نظیر 

را وصف کنم. 
وی ادامه داد:  حضور و کار کــردن در چنین 
تیمی نیازمند یک برنامه بلندمدت است و من 
به خوبی می دانم که با کار اصولی، برنامه ریزی 
دقیق و واقعیت پذیری شرایط موجود می توان 
به آنچه که خواســته میلیون ها هــوادار این 
باشگاه است رسید. برنامه من قطعا این است 
که با فوتبال تهاجمی و زیبا، شور و شوق فراوان 

برای تیم ایجاد کنم.



 5 روز تا پايان موعد فدراسيون بسكتبال براى انتخاب سرمربى

ترس هاى  قديمى رئيس
 بســكتبال  رها حاتمى  چند ماه از وعــده محمود 
مشحون براى انتخاب سرمربى تيم ملى بسكتبال مى گذرد 
و هنوز از سرمربى تيم ملى بسكتبال خبرى نيست. حاال اگر 
بخواهيم چشــم مان را روى وعده هاى چند ماه قبل رئيس 
مو سپيد بسكتبال ببنديم، اما در همين روزهاى نخست سال 
جديد بود كه على توفيق، دبير فدراسيون تأكيد كرد كه تا 
آخر ارديبهشت ماه، ســرمربى تيم ملى معرفى مى شود. با 
اين حساب تنها 5 روز تا موعدى كه فدراسيون اعالم كرده، 
فاصله است اما هيچ رفت و آمدى كه مرتبط با سرمربى جديد 
تيم ملى باشد، در فدراسيون ديده نمى شود و سكوت خاصى 
در فدراسيون حاكم است. هر خبرى هم كه شنيده مى شود 
به ليگ برتر مربوط است و آخرين گام هايى كه ليگ امسال 
برمى دارد. طبق برنامه قبلى، مسئوالن فدراسيون اعالم كرده 
بودند 29 ارديبهشت فينال ليگ برگزار مى شود و احتماال 
به خاطر همين موضوع گفته بودند كه مربى تيم ملى تا پايان 
ارديبهشت معرفى مى شود اما حاال شرايط فرق كرده است. 
فدراسيون كه به موضوع برگزارى انتخابات رياست جمهورى 
در روز 29 ارديبهشت توجه نكرده بود، برنامه اش را تغيير 
داده و احتماال همين بهانه اى مى شود براى تأخير در اعالم 
وضعيت كادر فنى تيم ملى. اگرچه بعيد است كه قدم مؤثرى 

هم برداشته شده باشد.

* خارجى يا داخلى
مدتى قبل مسئوالن فدراســيون از گرفتن رزومه مربيان 
خارجى از طريق آژانس هاى نقــل و انتقاالت خبر دادند؛ 
مربيانى كــه از كشــورهاى ليتوانى، اســتراليا، آمريكا، 
صربستان، كرواســى و اســپانيا در نظر گرفته شدند اما 
بهانه هاى زيادى وجود داشــته و دارد كه با يكى از اين ها 
توافق حاصل نشــود. برگــزارى رقابت هــاى مختلف در 
اروپا و ســرگرم بودن مربيان، دليلى اســت بــراى اينكه 
فدراسيون نتواند خيلى كارهايش را جدى كند اما به نظر 
مى رســد بيشــتر از اينكه در طرف مقابل مشكلى باشد، 
مسئوالن فدراســيون هنوز با خود كنار نيامده اند كه آيا 
واقعا مى خواهند تيم ملى را به مربى خارجى بسپارند. بعد 
از اينكه بائرمن دست مســئوالن فدراسيون را در پوست 

گردو گذاشت، مشــحون بين مربى خارجى و داخلى دو 
دل ماند. البته با توجه به مسابقه اى كه تيم ملى در پيش 
داشت، در آن مقطع كار را به مربى موقتى سپرد و حضور 
يك مربى ايرانى را محك زد اما نتوانست به نتيجه قطعى 
برســد؛ چراكه ترس هاى قديمى رئيس فدراسيون هنوز 
با او بوده و هســت. مدتى قبل وقتى با مشــحون درباره 
ســرمربى تيم ملى بســكتبال حرف مى زديم، مى گفت 
به خاطر اختالف هــاى داخلى مربيــان ايرانى نمى تواند 
هدايت تيم ملى را به يك مربى ايرانى بسپارد چون ممكن 
است اختالف ها با دعوت كردن از بازيكنى خاص يا حذف 
بازيكنى ديگر، به تيم ملى كشانده شود اما بعد از ماجراى 

بائرمن، گويا او ترجيح داده از مربى ايرانى استفاده كند اما 
هم به اين دليل و هم به خاطر اينكه توقع حضور يك مربى 
بزرگ خارجى وجود دارد، اين ايده را تــا به امروز عملى 
نكرده و شايد يكى از داليل وقفه در انتخاب سرمربى تيم 

ملى همين باشد.
* ادامه فرصت سوزى

به هر حال تيم ملى بســكتبال روزهاى سخت و فشرده اى 
در پيش دارد. شهريورماه، مسابقات كاپ آسيا به ميزبانى 
لبنان برگزار مى شود و از خرداد ماه بايد اردوهاى تيم ملى 
آغاز شــود. ضمن اينكه رقابت هاى مقدماتى جام جهانى 
ظرف چند ماه آينده آغاز مى شــود و ايران فرصت خوبى 

براى رسيدن به مســابقه هاى جهانى دارد اما با وجود اين 
دو رويداد، هنوز سرمربى تيم ملى مشخص نشده و معلوم 
نيست فدراسيون چند وقت ديگر بخواهد زمان صرف كند. 
با اينكه زمان تعيين شــده براى معرفى سرمربى تيم ملى 
رو به اتمام اســت، مسئوالن فدراســيون فعال ترجيح مى 
دهند اظهار نظرى نكنند و در اين شرايط است كه مى توان 
بيشتر به ترديدهاى فدراســيون پى برد. با اين شرايط بايد 
اين 5 روز هم صبر كرد وديد باالخره مسئوالن فدراسيون 
چه تصميمى مى گيرنــد. آيا با يكــى از 8 گزينه خارجى 
كه رزومه شــان را گرفته اند، به توافق مى رسند يا اينكه با 

احتساب نتايج ليگ، كار را به يك مربى ايرانى مى سپارند؟

نايب قهرمان كشتى المپيك درگذشت
ورزش: ناصر گيوه چى دارنده مدال نقره رقابت هاى المپيك 1956 هلسينكى 
فنالند در وزن 62 كيلوگرم كشتى آزاد و مدال برنز بازى هاى آسيايى 1958 
توكيو به دليل بيمارى در سن 86 سالگى دار فانى را وداع گفت.گفتنى است 
مرحوم گيوه چى ســابقه داورى در رقابت هاى جهانى كشــتى را هم دارد و 

مدرك ممتازى داورى را در زمان قضاوتش داشت. 

ايران به دنبال ميزبانى مسابقه هاى 
اسكى معلوالن قهرمانى آسيا

ايسنا: رئيس انجمن اسكى جانبازان و معلوالن با بيان اينكه به دنبال ميزبانى 
مسابقه هاى قهرمانى آسيا در رشته هاى اسنوبرد و آلپاين هستيم، گفت: در 
اجالس ورزش هاى زمستانى كه اواخر ارديبهشت در اسلوونى برگزار مى شود، 
ميزبانى ايران مورد بررسى قرار خواهد گرفت. عيسى ساوه شمشكى  گفت: در 
بازديدى كه رئيس ورزش هاى زمستانى IPC از پيست اسكى ديزين، شمشك 
و دربندسر داشت، به اين مسئله تاكيد داشت كه ايران شرايط الزم براى ميزبانى 
مسابقه هاى غرب آسيا را دارد. در همان زمان به ديميترى رئيس ورزش هاى 
زمستانى كميته بين المللى پارالمپيك پيشــنهاد ميزبانى را داديم و قرار شد 
در اجالس ورزش هاى زمســتانى IPC كه از 30 ارديبهشت تا دوم خرداد در 
اسلوونى برگزار مى شود، ميزبانى ايران  مورد بررسى قرار بگيرد. او گفت: اگر در 
اين اجالس كه خود من نيز شركت خواهم كرد، ميزبانى ايران براى برگزارى 
مسابقه هاى قهرمانى آسيا در رشته هاى اسنوبرد و آلپاين مصوب شود، 25 تا 
30 دى ماه مسابقه هاى اسنوبرد و 7 تا 12 بهمن مسابقه هاى آلپاين را برگزار 

خواهيم كرد.

تغيير زمان برگزارى ليگ برتر و دسته 
يك دوچرخه سوارى 

مهر: پس از انتصاب ســرمربيان تيم هاى ملى دوچرخه سوارى كشورمان در 
بخش استقامت و سرعت، بنابر درخواست اين مربيان جهت برپايى اردوهايى 
تيم ملى و حضور در كاپ هاى آسيايى چين، تايوان و ژاپن و با تائيد كميته فنى 
فدراسيون، زمان برگزارى مرحله اول از رقابت هاى ليگ برتر و دسته يك بخش 
پيست تغيير كرد.  بنابر اعالم سازمان ليگ دوچرخه سوارى كشورمان، مسابقات 
ليگ دسته يك باشگاه هاى كشــور در بخش پيست از هشــتم خرداد ماه و 
مسابقات بخش ليگ برتر از بيستم خرداد ماه به مدت سه روز برگزار خواهد شد.

ايران با پيروزى بر چين تايپه سوم شد
ساحلى بازان ايران بعد از 9 سال جهانى 

شدند
ورزش: تيم ملى هندبال ساحلى ايران با كسب عنوان سوم رقابت هاى قهرمانى 
آســيا جواز حضور در پيكارهاى جهانى را به دســت آورد.  تيم ملى هندبال 
ســاحلى ايران با پيروزى 2 بر يك برابر ويتنام در گيم ســوم  و با شوت هاى 
تن به تن و در يك ديدار نفس گير توانست عنوان سوم را از آن خود كند. به اين 
ترتيب ساحلى بازان ايران پس از 9 سال به مسابقات قهرمانى جهان هندبال 
ساحلى 2018 روسيه صعود كردند.  ايران به همراه  عمان و قطر به مسابقات 

قهرمانى جهان صعود كرده اند.
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قهرمانى دينامو

 در جام حذفى هندبال  رومانى 
پرچم ايران در بخارست افراشته شد 

ورزش:  تيم هندبال بخارست با سه ســتاره ايرانى خود فاتح جام 
حذفى رومانى شد. تيم ديناموبخارســت رومانى كه برادران استكى و 

سيد عليرضا موسوى را در اختيار دارد و در شبى كه موسوى را به دليل 
مصدوميت از ناحيه كمر در تركيب خود نداشت در بازى فينال جام حذفى 
رومانى(كوپا رومانيا) به مصاف تيم دوبروگا سود رفت  و توانست  اين تيم 
را با حساب 23 بر 21 شكســت دهد و از عنوان قهرمانى فصل پيش 

خود دفاع كند.
 در اين ديدار ســجاد اســتكى 7 گل و اهللا كرم استكى 4 گل 

براى ديناموبخارست رومانى به ثمر رساندند و يكى از 
اصلى ترين اركان پيروزى ديناموبخارست در 

اين ديدار بودند.

كواچ:مسابقه 
با  ايران اهميت زيادى 

براى اسلوونى داشت
ورزش: ســرمربى تيم ملى واليبال اســلوونى گفت: ايران يكى 

از تيم هاى قدرتمند جهان است و مســابقه با اين تيم براى تيم ملى 
اسلوونى اهميت زيادى داشت.

 اسلوبودان  كواچ  گفت: بازى برابر ايران براى من كار آسانى نيست چون 
پيش از اين با اين تيم كار كردم و خوشــحالم كه توانســتم دوباره همه 

بازيكنان اين تيم را ببينم.
 وى گفت: برابر ايران كه يكى از بهترين تيم هاى جهان هست، بازى 

كرديم. از طرفى براى انتخابى جهان با تيم هايى رقابت داريم كه 
مثل ايران داراى چنين سرويس هاى موجدارى هستند و 

سبك بازى ايران به آمادگى تيم اسلوونى كمك 
مى كند.

پس از كسب نخستين 
مدال تيمى ژيمناستيك ايران
خنارى نژاد: از خودم راضى ام

ايسنا: كاپيتان تيم ملى ژيمناستيك ايران گفت: از ما ژيمناست ها 
هيچ انتظارى نمى رفت اما با كســب مدال برنز تيمــى در بازى هاى 

كشورهاى اسالمى نشان داديم كه مى توانيم.
هادى خنارى نژاد گفت: از نتايج امروزم راضى هســتم، روز گذشــته 
خوب كار نكردم اما امــروز خيلى راضى ام و نتايــج ديروز را جبران 
كردم. تمام تالشم را كردم تا بهترين نتيجه براى ايران حاصل شود. 
همه از ژيمناست ها راضى هستند. تمام تالش خود را كرديم كه 

جايگاه ژيمناســتيك ايران را ارتقا دهيم. كسب اين مدال، 
براى اولين بار در تاريخ ژيمناستيك ايران است. بعد 

از مدت هاست كه تيم ايران روى سكو قرار 
گرفته است.

            سه شنبه  26  ارديبهشت 1396
  19  شعبان 1438 16  مى 2017  سال سى ام  شماره  8400  



 زندگى/ رها واعظى  چه بخواهيم 
و چه نخواهيم، چند سالى مى شود 
كه وارد عصر فناورى شــده ايم و از 
امكانات آن بهره مى بريــم. اين فناورى در همه 
بخش هاى زندگى ما جا گرفته و بر روى زندگى 
فردى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى ما تأثيرگذار 
بوده است. كم كم سياســت هاى كالن جوامع و 
دولت ها نيز به سمت اســتفاده از فناورى سوق 
پيدا كرده و همين امر باعث تســريع در توسعه 

كالنشهرها شده است.

  انتخابات و فناورى
با اين وجود، انتخابات كه بخش مهمى از زندگى 
سياسى مردم در جوامع مردم ساالر است، كمى 
با فناورى غريبه مانده است. البته يكى از داليل 
اين امر شــايد آن باشد كه هنوز مردم و دولت ها 
نمى توانند در چنين امر حساسى به ماشين ها و 
روبات ها اعتماد كنند و آن ها را از هر گونه خطايى 
مبرا بدانند، بنابراين ترجيح مى دهند كه در اين 
امر حياتى نيروهاى انسانى را براى پيش برد مسير 

انتخابات به كار گيرند.
البته با پيشــرفته تر شدن و دقيق تر شدن فناورى، 
استفاده از آن در انتخابات دنيا نيز به صورت كم رنگ 
ديده مى شود، اما بهره گيرى از آن با توجه به دخيل 
شدن بيش از اندازه فناورى در زندگى هاى مردم قرن 

بيست و يكم، بسيار نزديك به نظر مى رسد.

  رأى گيرى الكترونيك و سرگذشت آن
رأى گيرى الكترونيك، به معناى استفاده از ابزارها 
و ماشين هاى الكترونيك و فناورى براى گرفتن 

رأى و شمارش آرا مى باشد.
سيستم هاى رأى گيرى الكترونيك، نخستين بار 
در دهه 1960 و همزمان با اختراع سيستم كارت 
پانچ ها آغاز شد. كارت پانچ، روشى قديمى براى 
ورود اطالعات به رايانه و ساير وسايل الكترونيكى 
و مكانيكى است. نخستين بار در سال 1964 براى 
انتخابات رياست جمهورى از سيستم رأى گيرى 
الكترونيك در هفت شهر از اياالت متحده آمريكا 

استفاده شد.
پس از آن سيســتم هاى رأى گيرى الكترونيك 
پيشرفته تر شد. دســتگاه هاى جديدى كه براى 
چنين كاربردى ســاخته شــده بود، اسكنرهاى 
نورى جديدى بود كه بــه رايانه ها اجازه مى داد 
عالمت هاى زده شــده بر روى ورقه ها را توسط 
رأى دهندگان محاسبه كند. اين اسكنرها، شبيه 
همان هايى بود كه هنگام تصحيح پاسخنامه هاى 

امتحانات تستى از آن ها استفاده مى شد.

 ماشين هاى خاص رأى گيرى
پس از اين دستگاه ها و با پيشرفت سريع فناورى، 

دســتگاه هايى اختصاصى بدين منظور ساخته 
شد. اين دستگاه ها كه ماشين رأى دى آر اى نام 
گرفت، آراى افراد را به صورت خودكار دسته بندى 
و جمــع آورى مى كرد. از اين ماشــين در همه 
انتخابات كشورهاى پرجمعيتى مانند برزيل، هند، 
ونزوئال و همچنين اياالت متحده آمريكا استفاده 
شد. در نهايت اين دســتگاه در هلند به صورت 
عمومى براى انتخابات مورد استفاده قرار گرفت 
و پس از آن به دليــل نگرانى هاى عمومى براى 

صحيح عمل نكردن دستگاه ها، از رده خارج شد.
پس از ماشــين هاى رأى دى آر اى، سيستم 
بار در  اينترنتى براى نخســتين  رأى گيــرى 
انتخابــات دولتى و همه پرســى كشــورهاى 
استونى و سوئيس مورد استفاده قرار گرفت و 
با استقبال مواجه شد. از رأى گيرى اينترنتى 
در انتخابات شــهردارى هاى كانادا و انتخابات 
مقدماتــى احزاب در ايــاالت متحده آمريكا و 

فرانسه نيز استفاده شد.

 ديگر روش هاى رأى گيرى الكترونيك
عالوه بــر روش هايى كه از آغاز دوران رأى گيرى 
الكترونيك مورد استفاده قرار گرفته است، راه هاى 

ديگرى نيز بدين منظور وجود دارد.
يكى از اين راه ها، مخابره تعرفه هاى دريافت رأى 
مى باشد. همچنين رأى گيرى از طريق تلفن هاى 
همراه و شــبكه هاى رايانــه اى خصوصى نيز در 

برخى مناطق دنيا رواج دارد.
با پيشرفت فناورى، سيستم هاى رأى گيرى دى 
آر اى نيز كه پيش از اين از رده خارج شــده بود، 
با ســاختار و فناورى جديدى دوباره پا به ميدان 

گذاشت و مورد استفاده قرار گرفت.
فنــاورى رأى گيرى الكترونيك به شــمارش 
آراى گرفته شده ســرعت مى بخشد و قابليت 
دسترسى رأى دهندگان معلول، به انتخابات را 
فراهــم مى كند. با اين وجود، همچنان بحث و 
جدل هايى بر سر آن وجود دارد كه رأى گيرى 
الكترونيكــى و بخصــوص روش رأى گيــرى 
دى آر اى مى توانــد امكان تقلب را در انتخابات 
آســان كند. البته برخى كارشناسان نيز دقيقاً 
نظــر عكس دارنــد. آن ها معتقدنــد كه رأى 
گيرى الكترونيك مانع بروز تقلب در انتخابات 
مى شــود، زيرا وقتى دست انسان در شمارش 
افزايش  باعــث  آرا دخيــل اســت، مى تواند 

خطاهاى انسانى عمد و يا غيرعمد شود.

ماشين ها براى شمارش و دريافت آرا وارد ميدان شده اند

انتخابات الكترونيك، راهكارى تازه در عصر فناورى

جبران كمبود نيروى كار با استخدام روبات

مهر: شــركت هاى كوچك و متوسط ژاپنى تصميم گرفته اند 
براى جبــران كمبود نيــروى كار خود، روبــات و تجهيزات 
اتوماسيون بخرند. به گزارش رويترز، طبق تحقيق بانك مركزى 
ژاپن شــركت هاى كوچك و متوسط در اين كشور تصميم دارند، ميزان 
ســرمايه گذارى در ســال جديد مالى را 17/5 درصد افزايش دهد. البته 
مشخص نيست چه ميزان از اين سرمايه صرف اتوماسيون و خريد روبات 
مى شود اما شركت هاى فروشنده اين خدمات و محصوالت اعالم كرده اند 
با افزايش تعداد ســفارش روبه رو شــده اند. از سوى ديگر درآمد بسيارى 
از شركت هاى ســازنده روبات در چين نيز در بازه زمانى ژانويه تا مارس 
رشد قابل توجهى داشته است. اين در حالى است كه بيش از 90 درصد 
شركت هاى ژاپنى كوچك و متوسط هستند اما بيشتر شركت ها از روبات 
استفاده نمى كنند. درهمين راستا شــركت هاى سازنده روبات مشغول 
ساخت اپليكيشن ها و محصوالتى هستند كه براى اين شركت ها مناسب 
باشند. افزايش سرمايه گذارى در بخش اتوماسيون و روبات سازى نشان 
مى دهد ژاپن همچنان با معضل جمعيت سالمند خود دست و پنجه نرم 
مى كند. البته اين روند به سازندگان تجهيزات روباتيك و اتوماسيون كمك 
مى كند و همزمان بازده پايين كشور و رشد اقتصادى را بهبود مى بخشد.

اتحاد اينتل و سامسونگ عليه كوالكام!
ديجياتو: كميسيون تجارت فدرال اياالت متحده (FTC) كه با 
هدف حفظ حقوق مصرف كننده و پيشگيرى از رويكردهاى ضد 
رقابتى در اين كشــور فعاليت مى كند و كمپانى ها را از عملكرد 
انحصارطلبانه باز مى دارد، از سال گذشته كوالكام را نشانه رفته است. پس 
از تشكيل پرونده اين كميسيون عليه كمپانى ساكن سن ديگو، اكنون دو 
غول فناورى ديگر يعنى اينتل و سامسونگ نيز به حمايت از آن برخاسته 
و بر كســب و كار ضدرقابتى كوالكام صحه مى گذارند. كوالكام با رويكرد 
انحصارى، مجوز استفاده از فناورى هايش را به شركت هاى ديگر نمى دهد. 
كوالكام در ســال هاى اخير يكى از برترين توسعه دهندگان چيپست هاى 
موبايل بوده و طبيعى اســت كه مجموعه بسيار گسترده اى از پتنت ها را 
نيز در اختيار دارد. برخى از اين پتنت ها براى توســعه سيستم هاى نوين 
ارتباطى و عملياتى در تلفن هاى همراه كامالً ضرورى و حياتى هســتند. 
شركت هاى معترض مى گويند كوالكام با ممانعت از اعطاى جواز برخى از 
فناورى هاى پايه، در عمل ديگر سازندگان چيپ را از پيشرفت باز داشته و 
بازار را در انحصار خود درآورده است. اينتل در بيانيه اخيرش مى گويد: اينتل 
با اشتياق فراوان آماده است تا در اين بازار كه سال ها تحت سلطه كوالكام 
قرار داشــته فعاليت كند، اما كوالكام مجموعه اى به هم پيوسته و جامع از 
پتنت ها و رويكردهاى تجارى را در اختيار گرفته كه امكان هرگونه رقابت را 
از بين مى برد. سامسونگ هم مى گويد به خاطر پتنت هاى كوالكام، تاكنون 
نتوانسته چيپست هاى اگزينوس را براى استفاده در ديگر موبايل ها عرضه 
كند. كوالكام اتهام هاى FTC را سرشار از «مغالطه و نقص» مى داند و آن ها 
را نمى پذيرد، با اين حال نبرد ســختى را پيش رو دارد و نتايج اين پرونده 

مى تواند صنعت موبايل را در سال هاى آينده متحول سازد.

بازار فناورى
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ايسنا: جمعــى از دانشــجويان و دانش آموختگان 
دانشــگاه صنعتى شريف موفق به طراحى و ساخت 
روبات تبديل شونده دو منظوره اى شدند كه مى تواند 
ماننــد يك خودرو بــر روى زمين حركت كند و در 
عين حال با تغيير وضعيت ساختارى به شكل يك 
وسيله پرنده براى گذراندن مسافت هاى هوايى درآيد. 

اين خودروى پرنده مشــابه خارجى ندارد. اين روبات ماژوالر قابليت حركت روى 
خشــكى و هم قابليت پرواز با تغيير آرايش ساختارى دارد. اين تيم در مسابقات 
بين المللى نوآورى هاى آينده صنعت خودرو در فرانسه موفق به راهيابى بين 24 
تيم نهايى از بين 1700 تيم از نزديك به 800 دانشگاه جهان شده است.بنا براين 
گزارش، استارتاپ FlyUPAV متشكل از جمعى از دانش آموختگان دانشكده 
مهندسى برق و هوافضاى دانشگاه صنعتى شريف و متخصصان داخلى و خارجى 
با هدف ساخت خودروى پرنده سرنشين دار براى مصارف داخل شهرى مشغول 
به فعاليت است. اين استارتاپ موفق به ثبت بيش از چهار اختراع بين المللى در 

آمريكا و سه اختراع ملى در حال تكميل «پروتوتايپ» روبات ماشين پرنده است.

مهر: دانشمندان ماده اى ساخته اند كه مى توان بر 
روى آن سلول هاى مغزى را رشد داد. 

اين اتفاق تاريخى امكان توليد بخش هاى مصنوعى 
نورونــى با قابليت به كارگيــرى در مغز را فراهم 
مى كنــد. به گزارش زد دى نــت، اين نوآورى در 
دانشگاه ملى اســتراليا دنبال مى شود، جايى كه 

دانشمندان به دنبال آن هستند تا تحولى بزرگ در فرايند درمان اختالل هاى 
مغزى ايجاد كنند. به باور اين دانشمندان، اكنون مى توان به چشم اندازى فكر 
كرد كه در آن امكان ساخت مدارهاى خاص با بهره گيرى از سلول هاى مغزى 

وجود دارد.
اين دانشمندان توانسته اند سلول هاى مغزى را بر روى نوعى تراشه ويفر نيمه 
هادى رشــد دهند. اين فرايند مبتنى بر الگوى نانوسيم ها بوده است. در واقع 
اين ريزساختارها همچون اسكلت داربستى براى رشد سلول هاى مغزى عمل 
مى كنند. اين دستاورد مى تواند به عنوان پلت فرمى براى مطالعه چگونگى اتصال 

سلول هاى مغزى به يكديگر در نظر گرفته شود.

ايســنا: در آخرين گزارش منتشرشــده از سوى 
پايگاه علمــى ESI رتبه توليد علم دانشــگاه آزاد 
اســالمى در ميان كشــورهاى دنيا با 22 پله صعود 
بــه جايگاه 133 رســيد. دكتر نوريان، سرپرســت 
دانشــگاه آزاد اسالمى گفت: در آخرين به روزرسانى 
پايگاه اســتنادى طاليه داران علم تامســون رويترز

 Essential Science Indicators (ESI)، رتبــه توليد علم دانشــگاه آزاد 
اسالمى با 37 هزار و 876 مقاله، 133 اعالم شده است. دكتر نوريان خاطرنشان 
كرد: در گزارش هاى قبلى (ماه مارس 2017) جايگاه دانشــگاه آزاد اســالمى در 
پايگاه تامسون رويترز، 155 بوده است. سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى با اشاره به 
تعداد مقاله هاى پراستناد و داغ اين دانشگاه گفت: هم اكنون دانشگاه آزاد اسالمى 
در مقاله هاى پراســتناد 23 درصد و در مقاله هاى داغ 28 درصد سهم مقاله ها را 
به خود اختصاص داده است كه اين موضوع نشان دهنده نقش قابل توجه دانشگاه 
آزاد در مقاله هاى داغ و پراستناد كشور است. به گفته وى از سال 2014 تاكنون، 
شاهد رشد ثبت مقاله هاى علمى در پايگاه استنادى Web of Science بوده ايم.

صعود 22 پله اى رتبه توليد علم دانشگاه آزادتوليد مغز روى تراشهساخت نخستين روبات خودروى پرنده در كشور

خبر

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

فناورى

گوشى اقتصادى هوآوى در راه است
همراه  تلفــن  بعدى  نســل  ديجياتو: 
اقتصادى هوآوى II Y3 هم اكنون روى 
وبسايت كمپانى چينى قرار گرفته و اين 
 Y3 طور كه مشخص اســت نام هوآوى
2017 براى آن در نظر گرفته شده. موبايل 
مورد اشاره همانند نسل گذشته خود يك 
تلفن همراه اقتصادى و رده پايين است كه 

در رنگ هاى آبى، خاكســترى، طاليى، صورتى و سفيد به بازار عرضه 
مى شــود. همچنين گفتنى اســت هوآوى Y3 2017 در دو نســخه 
مختلف با چيپســت هاى متفاوت راهى بازار مى شود كه يكى از آن ها 
روى چيپ مدياتك MT6737M مجهز به پردازنده چهار هسته اى با 
 MT6580 فركانس 1/1 گيگاهرتز و ديگرى همراه با چيپست مدياتك
متشكل از يك پردازنده چهار هسته اى با كالك 1/3 گيگاهرتز خواهد 
بود.از ديگر مشخصات ســخت افزارى اين گوشى بايد به برخوردارى 
از حافظه رم يك گيگابايتى و فضاى ذخيره ســازى هشت گيگابايتى 
قابل ارتقا، نمايشگر پنج اينچى، دوربين هشت مگاپيكسلى در پشت 
و دوربين دو مگاپيكسلى براى ثبت تصاوير سلفى، باترى2/200ميلى 
 Y3 آمپريو اندرويد 6 اشاره كرد. هوآوى هنوز زمان دقيقى براى عرضه

2017 در اختيار عالقه مندانش قرار نداده است.

چه انتظاراتى از گوگل پيكسل 2 داريم؟
فيسيت: گوگل هنوز هم يكى از برترين 
اسمارت فون هاى بازار محسوب مى شود. 
خانواده پيكسل، هفت ماه پيش معرفى 
شد و البته نخستين اسمارت فونى بود كه 
لقب «گوگل فون» يا «گوشــى گوگل» را 
به خود اختصاص داد. ويژگى هاى جذاب 
اين گوشــى نظرهاى مثبت بسيارى را 

جلب كرد. گوگل، عكاسى در گوشى هاى هوشمند را متحول كرد و 
تجربه كاربرى آن روان تر از سرى نكسوس است. قيمت باال پيكسل 
را با انتقادهايى روبه رو كرد اما اين اتفاق، موجب تضعيف آن نشــد و 
پيكســل موفق شد به عنوان موفق ترين گوشى معرفى شده از سوى 
گوگل شناخته شود. گوگل اخيراً النچرى را براى پيكسل عرضه كرده 
كه از اندرويد خالص فاصله گرفته و ويژگى هاى اختصاصى جديدى 
را بــه همراه دارد كــه البته اين موضوع باعث ناراحتى بســيارى از 
كاربران وفادار گوگل شد. احتماالً پيكسل دو يكى از قابل توجه ترين 
گوشــى هاى سال 2017 خواهد بود. ويژگى هايى همچون طول عمر 
بيشتر باترى، دوربين بهتر با وجود دوربين قدرتمند فعلى، مقاومت در 
برابر نفوذ آب، اسپيكرهاى بهتر و در نهايت طراحى زيباتر و كاربردى تر 

انتظاراتى است كه از پيكسل دو وجود دارد.

مشخصات و قيمت وان پالس 5 فاش شد
صبحانه آنالين: اطالعاتى درباره قيمت 
و مشــخصات ســخت افزارى پرچمدار 
جديد وان پالس منتشــر شــده است. 
اين پرچمــدار يك رقيب قدرتمند براى 
گلكسى اس هشت خواهد بود. اگر يك 
گوشــى اندرويد امسال بخواهد گلكسى 
اس هشــت را به چالش بكشــد، قطعاً 

پرچمدار جديد وان پــالس خواهد بود. با اينكه هنوز چندين ماه تا 
رونمايى رسمى وان پالس پنج باقى مانده، اما اطالعات بسيار زيادى 
درباره آن منتشــر شده اســت. وان پالس پنج داراى صفحه نمايش 
QHD بــه اندازه 5/5 اينچ، پردازنده اســنپدراگون 835، هشــت 
گيگابايت حافظه RAM، 64 گيگابايت حافظه داخلى، دوربين اصلى 
23 مگاپيكسلى و دوربين سلفى 16 مگاپيكسلى است. همچنين اين 
پرچمدار قدرتمند يك باترى به ظرفيت 4000 ميلى آمپر ساعت دارد 
و اندرويد نوقا در نســخه 7/1 را ارائه مى دهد. گفته مى شــود قيمت 
اين گوشــى 499/99 دالر خواهد بود. هنوز تا تأييد رسمى قيمت و 
مشــخصات فنى اين گوشى زمان زيادى باقى مانده است؛ اما به نظر 
مى رسد  وان پالس در حال آماده شدن براى رقابت با سامسونگ است.

حمله باج افزار wannacrypt به رايانه ايرانى ها
ايسنا: بر اســاس جديدترين آمار ارايه 
شده از سوى مركز ماهر، تاكنون بيش از 
 wannacrypt 2000 قربانى به باج افزار
آلوده شــده اند كه از ايــن تعداد حدود 
1500 قربانى از سوى مركز ماهر و مابقى 
از طريق گزارش ســازمان ها و نهادهاى 
مختلف شناسايى شده است. بيشترين 
آلودگــى از طريق اين باج افزار به ترتيب 

متعلق به اپراتورهاى ارتباطى، سالمت و پزشكى و دانشگاهى بوده و بيشترين 
استان هاى آلوده، تهران و اصفهان هستند. تاكنون و از سوى مركز ماهر، به بيش 
از 50 اپراتور و سازمان كه بيشترين آلودگى را داشته اند، عالوه بر اعالن از طريق 
نامه هاى رسمى، به صورت تلفنى مشاوره هاى الزم براى پيشگيرى و مقابله با 
باج افزار wannacrypt ارايه شده است.همچنين طى سه روز گذشته، 500 
درخواست راهنمايى از سوى بخش هاى مختلف مطرح شده كه اقدام هاى الزم 
براى افزايش سطح آگاهى متقاضيان و فعاليت هاى مورد نياز براى پيشگيرى و 

مقابله با اين پديده صورت گرفته است.
به روزرســانى سيســتم عامل ويندوز، پشــتيبان گيرى از اطالعات مهم و 
حياتى سيستم ها، به روزرســانى آنتى ويروس ها و اطالع رسانى به كاربران 
جهت اجرانكردن فايل هاى پيوســت ايميل هاى ناشناس، غيرفعال كردن 
پروتكل SMB، در سيســتم عامل ويندوز درصورت نبود به روزرسانى يا 
نصب وصله ها، بســتن پورت هاى 445 و 139 از طريق فايروال سيســتم 
عامــل ويندوز و خوددارى از بازكردن ايميل هاى مشــكوك و ناشــناس، 
از جمله راهكارهاى فنى ارائه شــده در اين حوزه اســت.كاربران مى توانند 
براى دريافت آخريــن اطالعات و راهنمايى ها در خصوص پيشــگيرى و 
مقابلــه با باج افزار wannacrypt به آدرس اينترنتى ســامانه مركز ماهر 

(https://www.certcc.ir/) مراجعه كنند.

بازار همراه

امنيت رايانه
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حل جدول شماره قبل

1- آكنده - وزير نفت فعلى كشورمان 
- پدر جد رستم

2- فارغ البال - عهد و دوره - بركت 
يافتن

حرف   - حرف!  سه  و  حرف  يك   -3
8 انگليسى - سفيده موى سر - درس 

خوانده
اندازه   - من+شما!   - ها  ترس   -4

پوشاكى!
از قبيله هاى ژرمنى  باال -  5- طاقچه 
شرقى بودند كه در سده پنجم ميالدى 
امپراتورى روم وارد شدند  به سرزمين 

- خوش اسم
 - سريع   - آزمايشگاهى  ترشى   -6

بلنداى آسمان
آقاى  كيف   - شدن  خارج  محل   -7

مهندس - نام آذرى
 - شكم   - يونانى  هشتم  حرف   -8

پرهيزكار - مكانى مقدس در مكه
در  دايم  كه  - كسى  ناله!  سوداى   -9

اوهام به سر مى برد- رنگارنگ
10- بنان - ميوه تلفنى! - وحشى گرى

11- تجزيه و تحليل - اتاق جلوباز - نام 
تركى

نوعى   - مايعات  حجم  واحد   -12
زغالسنگ - روز قبل

13- پسوند يافتن - رگ ها - سوغات 
اصفهان - آزاد

قانونى  كردن  توقيف   - بند  آب   -14
- كسى كه مامور آب دادن به زراعت 

است
پيوند  انواع  از   - 15- حبيب خداست 

درختان - راه كوتاه! 

1- خدمتكار  - فرايند سوخت و ساز 
بدن

2- كالم بليغ -  پرنده اى خاكى رنگ ، 
كوچك تر از كبوتر، با طوق دور گردن 

- دست ها
3- پايدارى بر سر پيمان - خانه بزرگ 

- مدرسه قدما
انسولين   - انگليسى  آخر  حرف   -4
سوار  حرفى   - شده  خفيف   - گياهى 

بر خودش!
 - همدان  استان  در  شهرى   -5

حدفاصل شانه تا آرنج - چوبدستى
مركزيت  به  آفريقايى  كشور   -6
«انجامنا» - ظرف آبكشى - اسب تكتاز

خوراكى   - دوجنس!  از  يكى   -7
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com
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محمدرضا على زاده
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 افقى

 عمودى
 - «خميربرگ»  فارسى  برابر  با  ايتاليايى 

غذاى زمين!
آبى   - كردن  سرزنش   - ذكاوت   -8

انگليسى - خوانندگان
9- نوعى لنز عكاسى - محصول - معاون 

هيتلر
از  بخشى  جداكردن   - مضطرب   -10
 - خداپسندانه   كارهاى  براى  ثروت 

روسياه آشپزخانه!
11- سبيل و طريق - كلمه اى در مقام 

تعليل - پسر جنگل
12- مساوى - رمزآميز - از سيستم هاى 

پخش صوتى - ميوه نيكو!
و  فرانسه  بين  زيردريايى كه  تونل   -13
خوراكى  نمك   - شد  ساخته  انگلستان 

- طاليى
به  نام پسرانه وطنى  14- سرپرستان - 

معنى جاودانه - حيوان بيمار
15- فقرا و تهيدستان - پرگار
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