
رشد 23درصدى مراجعه ها 
براى سقط جنين 

مهر:در سال گذشــته 12 هزار و 281 متقاضى سقط 
جنين درمانى به مراكز پزشكى قانونى كشور مراجعه 
كردند كــه از اين تعداد براى 8537 نفر مجوز ســقط 

درمانى صادر شد.
اداره كل روابط عمومى سازمان پزشكى قانونى كشور 
اعالم كرد: از كل مراجعان سقط درمانى در سال گذشته 
8537 نفر حائز شــرايط دريافت مجوز ســقط جنين 
درمانى تشخيص داده شــدند و براى آنان مجوز صادر 
شد كه نسبت به سال قبل از آن تعداد مجوزهاى سقط 

جنين درمانى صادر شده 19/8 درصد بيشتر شد.
بر اساس اين گزارش از كل افرادى كه در سال گذشته 
متقاضى دريافت مجوز ســقط درمانــى بودند، براى 
2642 نفر به دليل نداشتن شــرايط الزم مجوز صادر 
نشد و 1102 نفر بعد از اولين مراجعه درخواست خود 

را پيگيرى نكردند.

درخواست 950 دانش آموز 
براى جهش در سال 95

ايلنا: رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايى شرايط 
جهش تحصيلى دانش آموزان را اعالم كرد.

مجيد قدمى با بيان اينكه سال گذشته 950 دانش آموز 
درخواست جهش تحصيلى داشتند، افزود: دانش آموزان 

و اوليايى كه خواســتار جهش تحصيلى فرزندان خود 
هستند، مى توانند در پايان ســال تحصيلى به مديران 
مدارس خود اعالم كنند و براساس شرايط و دستورعمل 
ابالغ شده به مدارس، اقدام هاى جهش تحصيلى دانش 

آموزان در تابستان را فراهم كنند.

دريافت وجه براى فعاليت هاى 
فوق برنامه مدارس غير قانونى 

است
مهر: مديــركل مــدارس و مراكز غيردولتــى وزارت 
آموزش و پرورش بيان كرد: هيچ ولــى دانش آموزى 
يا دانش آموزى وظيفه ندارد، بابت فعاليت هاى خارج 
از مدرسه به مدرســه پولى را پرداخت كند، مگر اينكه 

داوطلب باشد.
حســن مســعودى درباره برگزارى فعاليت هاى فوق 
برنامه در مدارس گفــت: دريافت هر گونه وجهى بابت 
فعاليت هاى خارج از هفته از دانش آموزان غير داوطلب 

ممنوع است.
وى افزود: اگر دانش آموزانى داوطلب شــدند، خارج از 
شهريه مصوب خدماتى را دريافت كنند، با پيشنهاد به 
انجمن اوليا و مربيان مدرسه در شوراى تعيين شهريه 
ناحيه، شهرستان و منطقه اين پيشنهاد مطرح مى شود، 

اگر در شوراى نظارت تصويب شد مانعى وجود ندارد.
مسعودى گفت: ناظران ما اجازه نمى دهند، هزينه هاى 
فوق برنامه بيش از عرف باشــد. براى سرويس اياب و 
ذهاب و تغذيه هزينه هايى كه تعيين مى شــود نبايد 

خارج از عرف باشد.

تمام بيماران ضايعه نخاعى 
تحت پوشش بهزيستى قرار 

مى گيرند
باشگاه خبرنگاران جوان: رئيس سازمان بهزيستى 
گفت: همــه بيمــاران ضايعه نخاعى تحت پوشــش 
بهزيستى قرار مى گيرند و مى توانند از تمام امكانات اين 

سازمان بهره مند شوند.
انوشــيروان محســنى بندپى اظهار داشت: در حال 
حاضر حدود 22 هــزار بيمار ضايعــه نخاعى تحت 
پوشش بهزيستى هستند و پيش بينى مى شود كه 2 
تا 3000 بيمار ديگر پشــت نوبت ورود به بهزيستى 
باشــند كه تمام اين افراد تحت پوشش اين سازمان 

قرار مى گيرند.
وى افزود: بيماران ضايعه نخاعى كه تحت پوشــش 
بهزيســتى قرار مى گيرند، مى توانند از تمام امكانات 
اين ســازمان از جملــه دريافت مســتمرى، هزينه 
درمان، لوازم بهداشتى و خدمات پرستارى بهره مند 

شوند.

80 هزار خير سالمت در كشور 
فعاليت دارند

ايرنا :  معاون هماهنگى و امور استان هاى مجمع خيرين 
كشور با اشاره به اســتقبال خوب نيكوكاران در حوزه 
سالمت و بهداشت جامعه گفت: اكنون بيش از 80 هزار 

نفر خيرانديش در اين بخش در كشور فعاليت دارند.
اســماعيل غنيان افزود: اين نيكوكاران در 10 ســال 
گذشــته تا پايان 95، بيش از 50 هــزار ميليارد ريال 
در بخش هاى مختلف حوزه ســالمت سرمايه گذارى 

كرده اند. 
به گفته وى؛ مجمع خيرين سالمت كشور در اين مدت 
بيش از 400 پروژه را با مشاركت وزارت بهداشت آماده 

كرده و تحويل داده است. 

براى  بازى هاى همبستگى كشورهاى 
اسالمى

سرمربى تيم   ملى كشتى آزاد: 
رحيمى و قاسمى را از دست داديم

ورزش/ محمد طاليى ، سرمربى تيم   ملى 
كشتى آزاد درباره قهرمانى در رقابت هاى 
آســيايى هند، گفت: خدا را شكر با وجود 

اين كه تيمى جوان را عازم اين...

خط قرمز/  مرد جوانى كه هفته گذشــته 
همسر دوم خود را در برابر چشمان فرزندانش 
بــا ضربات چاقو به قتل رســانده بــود، روز 

گذشته صحنه جنايت را بازسازى كرد...

1315
 مرد مشهدى به صحنه قتل 

همسرش بازگشت

لزوم تغيير نگاه به كسب و كارهاى 
خانگى

اشــتغال و كســب درآمد، يكى از مهم ترين معيارها براى كسب 
رضايت از زندگــى، و افزايش كيفيت زندگى اســت. توانمندى 
اقتصادى به معناى دسترســى به منابع مالــى نقش مهمى در 
سالمت اجتماعى ايفا مى كند. تعريف مشاغل با رويكرد هاى جديد 
به عنوان راه حلى براى كسب و تقويت توانمندى اقتصادى فردى از 
يك سو و كاهش هزينه هاى دولتى از سوى ديگر مى تواند تا اندازه 
زيادى فشار ناشــى از بيكارى را كاهش دهد. در سال هاى اخير 
توجه به مشاغل خانگى و برنامه ريزى جهت ايجاد زيرساخت هاى 
اين قبيل مشــاغل، نويد بخش راهى نو براى توسعه كارآفرينى و 
اشتغال بوده است. هر چند در ايران پرداختن به اين ايده، شامل 
برخى پيش فرض هاى نادرست اســت كه از آن جمله مى توان به 
موارد زير اشاره داشت: كار خانگى تنها مختص به زنان يا گروه هاى 
از كار افتاده اســت و يا كار خانگى براى افــرادى با تحصيالت و 
مهارت اندك مناسب است، اما شواهد نشان مى دهد كشورهاى 
توسعه يافته از كســب و كار خانگى به عنوان يك ايده جديد و با 
اهميت در اقتصاد ياد مى كنند. به عنوان مثال امروزه انگلســتان 
يكى از كشورهايى است كه كسب و كارهاى خانگى بويژه در شكل 
حرفه اى و تخصصى آن بسيار رشد داشته است. سازمان حرفه اى 
ICAEW در سال 2011 اعالم كرد كه بررسى ها نشان داده از 
سال 2009 به بعد كســب و كارها در انگلستان براى رشد، دچار 
چالش هايى شــده اند. از اين رو كســب و كارها به دنبال تطبيق 
خودشان با چالش هاى پيش رو هســتند و سياستگذاران توجه 
بيشترى به كسب و كارهاى كوچك و خانگى در انگلستان دارند. 
زيرا اين كسب و كارها با توجه به شــرايط اقتصادى پيش آمده و 

همچنين تغييرات فناورى، چشم انداز مطلوبى براى رشد دارند. 
بررسى ها نشان داده كه بيش از نيمى از كسب و كارهاى كوچك 
در انگلستان از خانه انجام مى شــود و سال به سال به تعداد آن ها 
نيز افزوده مى شود. در ســال 2014 دولت اعالم كرد كه كسب و 
كارهاى خانگى در انگلســتان 300 ميليون پوند در اقتصاد اين 

كشور تأثيرگذار بوده است. 
نكته جالب توجه اين اســت كه در انگلســتان صاحبان كسب و 
كارهاى خانگى از تحصيالت باالترى نسبت به ساير كسب و كارها 
برخوردارند؛ زيرا بسيارى از اين كسب و كارها در انگلستان عموماً 
در حوزه دانش محور فعال هســتند. در بررسى ها مشخص شده 
كه حدود 34 درصد از صاحبان كســب و كارهاى خانگى داراى 
تحصيالت دانشگاهى هستند، در مقايسه با 26 درصد از صاحبان 
ساير كسب و كارها كه تحصيالت دانشگاهى دارند. بنابراين اين 
ايده كه صاحبان كسب و كارهاى خانگى عموماً داراى تحصيالت و 

مهارت هاى چندانى نيستند، در انگلستان، درست نيست. 
در بين كسب و كارهاى كوچك و متوسط در انگلستان، 58 درصد 
از همه فعاليت هاى انجام شده در حوزه رايانه و فعاليت هاى مرتبط 
با آن، حدود 45 درصد از خدمات كسب و كار، و 42 درصد خدمات 
مالى در حوزه كسب و كارهاى كوچك و متوسط توسط كسب و 
كارهاى خانگى انجام مى شود. اين آمارها نيز مؤيد آن است كه اين 
كسب و كارها در انگلســتان عموماً به شكل تخصصى و مرتبط با 
آموزش هاى حرفه اى صاحبان آن ها دنبال مى شود. برخى تصور 
مى كنند كه كسب و كار خانگى، گزينه كارى كسانى است كه از 
حضور در بازار كار محروم هســتند؛ به عنوان مثال افراد معلول. 
اما تنها 2/1 درصد از صاحبان اين نوع كسب و كار در انگلستان، 
خودشان را معلول توصيف كرده اند و اين تنها كمى بيشتر از 1/4 
درصد از صاحبان كســب و كارهاى كوچك و متوســط در ساير 

كسب و كارهاست. 
بررسى هاى انجام شده در انگلستان نشــان دهنده رشد كسب و 
كارهاى خانگى در اين كشور به دليل شرايط اجتماعى، فرهنگى، 
فناورى و مشكالت اقتصادى اخير است. اين كسب و كارها از طرف 
صاحبان و شاغالن در آن ها، هم به عنوان يك راه حل براى كسب 
درآمد و حل مشكالت معيشتى، و هم به عنوان يك سبك زندگى 

براى باالتر بردن كيفيت زندگى شناخته مى شوند. 
با توجــه به رشــد اين كســب و كارهــا، در آگوســت 2014، 
متيو هانكوك، وزيــر كار و كارآفرينى انگلســتان از برنامه هايى 
براى حمايت از كسب و كارهاى خانگى صحبت كرد. اين برنامه ها 
شامل تصويب قوانينى بود كه راه اندازى اين نوع كسب و كارها را 
تسهيل و نيازها و اطالعات الزم را در اختيار آنان قرار مى داد. امروزه 
سامانه هاى دولتِى مربوط به كسب و كارهاى خانگى، كتابچه هاى 
راهنما و اطالعات جزئى و دقيقى را همراه با لينك هاى مرتبط در 
اختيار عالقه مندان به اين حوزه قرار مى دهند. پس از ابالغ حمايت 
از كسب و كارهاى خانگى به صورت خانگى، بزرگ ترين پيمايش 
كسب و كارهاى خانگى راه اندازى شد كه هدف آن روشن كردن 
تصوير واقعى از كسب و كارهاى خانگى براى توسعه سياست ها، 

محصوالت و خدماتى است كه آن ها نياز دارند.
 بنابراين دولت انگلســتان از فرصتى كه روندهــاى اجتماعى و 
اقتصادى جامعه و همچنين تصميمات فردى كارآفرينان فراهم 
كرده بود، براى رشد اشــتغال و ايجاد فرصت هاى شغلى جديد 
استفاده كرده است؛ فرصت هاى شــغلى كه عموماً در توليد و يا 
عرضه و فروش متكى بر فناورى هاى نوين است و از اين رو در عرصه 

بين المللى نيز خريدارانى دارد.
تقويت اين نوع از كسب وكار در ايران مى تواند فرصت باارزشى 
در جهت افزايش نرخ اشتغال، و افزايش درآمد ملى و پيمودن 
مسير توسعه باشد. تغيير نگاه افراد به اين مقوله، و فراهم ساختن 
زيرســاخت ها گام مهمى در جهت بهره بــردن از اين ظرفيت 

بى بديل است.

يادداشت  
اسما روانخواه/پژوهشگر اجتماعى

خبر

3000737274
سامـانـه پيـامكـى
 صـفـحه اجـتماعى

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

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.

درخواست جهش تحصيلى داشتند، افزود: دانش آموزان 
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عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادى 
مجلس: 

الزام اجراى قانون دريافت گواهينامه 
بدون نياز به كارت پايان خدمت 

خانه ملت: عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادى مجلس تأكيد كرد: 
ناجا بايد قانون دريافت گواهينامه بدون نياز به كارت پايان خدمت كه 

مورد تأييد شوراى نگهبان هم بوده، را اجرايى كند.
سيدحسن حسينى شاهرودى در واكنش به اظهارات رئيس پليس راهور 
ناجا مبنى بر تعيين تكليف نشدن داشتن يا نداشتن كارت پايان خدمت 
براى دريافت گواهينامه از سوى مجلس، گفت: همه دستگاه ها از جمله 
پليس راهنمايى و رانندگى نمى توانند از اجراى مصوبات قانونى مجلس 
ســرباز زنند، زيرا اين ماده قانونى ذيل قانون بيمه اجبارى مسئوليت 
مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل اشخاص ثالث 
در مجلس بررسى و به تصويب رسيده است. وى تصريح كرد: متأسفانه 
نداشتن گواهينامه به دليل نداشتن كارت پايان خدمت تبعات مادى 
و معنوى سويى به جا گذاشته است، به نوعى كه خانواده هاى بسيارى 
را دچار مشكل ساخته است. وى افزود: ناجا اگر مخالفتى دارد بايد از 

طريق دولت اليحه جديد ارائه كند تا بتوان اين مصوبه را ملغى كند.

نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت:
اگر مشكلى در حج امسال باشد به 

مردم مى گويم
فارس: حجت االسالم قاضى عسكر گفت: اگر كوچك ترين مشكلى در 
حج وجود داشته باشد، اولين كســى كه اين موضوع را به مردم اعالم 
مى كند، بنده خواهم بود. حجت االسالم قاضى عسكر با اشاره به انتشار 
كليپ ســخنرانى يكى از خطبا در فضاى مجازى با موضوع هشدار به 
زائران حج امسال تصريح كرد: اگر كوچك ترين مشكلى در حج وجود 
داشته باشد اولين كسى كه اين موضوع را به مردم اعالم مى كند بنده 
خواهم بود؛ به عنوان نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت نمى توانيم 

مسائل را از مردم مخفى نگه داريم.
وى افزود: متأســفانه مواردى كه در فضاى مجازى منتشر شده يك 
سرى مطالب دروغ و غلط است. بنده با آن فرد به صورت تلفنى مذاكره 
كردم و متأسفانه متوجه شدم كه ايشان به هيچ وجه اطالعات دقيقى 

در اين باره ندارد. 
وى بيان كرد: بنده از سال 59 در حج بوده ام و با اطمينان مى گويم كه 
هرگز در اين ســال ها چنين هتك حرمتى نسبت به بانوان زائر ايرانى 
صورت نگرفته اســت و اينگونه حرف ها اهانت به ملت ايران و بانوان 

بافضيلت ايرانى است. 

يك نماينده مجلس انتقاد كرد
تاراج قنديل هاى چند ميليون ساله 

ايسنا:نماينده مردم دامغان گفت: متأسفانه گاه قنديل هاى 2 
و 3 ميليون ساله را از روى ناآگاهى مى شكنند و به تاراج مى برند.

ابوالفضل حســن بيگى با بيان اينكــه غار شــيربند يكى از 
شــگفت انگيزترين غارهاى ايران در دامغان است اظهار كرد: 
متأسفانه به دليل نبود حفاظت درســت، برخى افراد ناآگاه با 
موتورسيكلت قنديل هاى چندميليون ساله اين غار را به سرقت 

برده و به خانه مى برند.
وى با بيان اينكه ديرينگى و قدمت قنديل ها و ستون هاى اين 
غار را به 150 تا 200 ميليون سال قبل نسبت مى دهند، تصريح 
كرد: اين غار از جاذبه گردشــگرى بااليى برخوردار است و در 
صورت معرفى درست و همچنين ايجاد زيرساخت هاى الزم 
و از جمله راه دسترسى، مى تواند ساالنه گردشگران زيادى را 

به دامغان بياورد.
حسن بيگى خاطرنشان كرد: با تاراج اين قنديل ها نه تنها هيچ 
سودى به كســى نمى رسد، بلكه اســتان از يك ظرفيت مهم 

گردشگرى محروم مى شود.

جامعه- محبوبه على پور: ارزش واردات تجهيزات پزشكى 
يك ميليارد و700ميليون دالر و سهم ارزش كاالهاى داخلى 

800 تا 900 ميليون دالر مى باشد.
مدير كل نظارت و ارزيابى تجهيزات و ملزومات پزشكى 
كشور با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: بيش از 470 
واحد توليدى تجهيزات پزشــكى در كشور فعال هستند 
كه محصوالت آن ها دركالس هــاى مختلف طبقه بندى 
مى شوند. چنانكه دركالس فراورده هاى مصرفى همانند 
ســرنگ ها بيش از 50 درصد توليدات داخلى بوده و در 
محصوالتى كه از فناورى هاى بااليى برخوردارند ســهم 
توليد كنندگان وطنى از 10 تا30 درصد برآورد مى شود. 
همچنين از لحاظ ارزى حدود 40 درصد نياز كشــور را 
توليد كنندگان داخلــى تأمين كرده و 60 درصد ديگر از 

خارج وارد مى شود.

دكتر محمود بيگلر ادامــه داد: از مجموع فعاالن اين حوزه 
80-70 كارخانه توانايى صادرات محصوالت خود را دارند 
ديگران نيز از اين قابليت برخوردارند اما از آنجا كه در بازار 
جهانى حضور نداشته و به دنبال دريافت گواهى نامه هاى بين 
المللى در اين زمينه نبوده اند؛ نتوانستند در بازار جهانى فعال 
ظاهر شوند.از اين رو در قالب بسته هاى حمايتى سعى شده 
اين روند تسهيل شود چنانكه اين فعاالن تنها به بازار داخلى 
بسنده نكرده و هدفشــان از همان ابتدا حضور دربازارهاى 

جهانى باشد.
وى گفت: از موانع جدى توســعه تجهيزات پزشكى نگاه و 
سياست غالب بر جامعه اســت كه بر واردات تأكيد دارد كه 
اين نگاه بايد تغيير كند. زيرا تا زمانى كه تعرفه هاى گمركى 
اقالم پزشــكى وارداتى از هزينه كمترى نســبت به توليد 
برخوردار است درعمل انگيزه اى براى توليد و توسعه داخلى 

شكل نمى گيرد. 
دكتــر بيگلر دربــاره وجــود كاالهاى تقلبــى و قاچاق 
خاطرنشان كرد: هرقدر كاالهاى تقلبى و قاچاق در حوزه 
تجهيزات پزشكى فراوانى بيشــترى داشته باشد هم به 
بازار خارجى محصوالت وطنى و هم به ارزش برندهايى 
كه در كشور حضور دارند آســيب مى زند.بنابر اين بايد 
چتــر حمايتى خــود را از محصوالت وطنى بــا افزايش 
نظارت ها بر بازار گســترش دهيم. البته ميزان كاالهاى 
تقلبى در كشــور ما چندان نيست اما برآورد مى شود كه 

15-10 درصد اقالم موجود دربازار كاالى قاچاق باشد. 
به طورى كه ســال گذشــته بالغ بر 400 ميليارد تومان 
اقالم قاچاق از بازار تجهيزات پزشكى جمع آورى كرديم.
حوزه سالمت نيز براى كاهش اين چالش بر ناامن كردن 
فضاى بازار تأكيد داشــته چنانكه سيستمى را راه اندازى 
كرديم كه هر نوع اقالمى كه در اين سيستم ثبت نشوند 
بيمارستان ها قابليت خريد آن را نداشته باشند. در سال 
جارى نيز قصد داريم رقم قاچاق تجهيزات پزشكى را به 

زير 5 درصد برسانيم.
وى افزود: در خصوص رتبه بندى و قيمت گذارى تجهيزات 
پزشــكى نيز دو فهرســت محصوالت اســتراتژيك وغير 
استراتژيك تهيه شده كه كاالهاى استراتژيك محصوالتى 
هستند كه به طور مستقيم در مراكز دولتى ما مورد استفاده 
قرارگرفته و مى تواند هزينه هاى سالمت را تحت تأثير قرار 
دهند. از اين رو اداره كل تجهيزات پزشكى به طور مستقيم 
بر قيمت گذارى آن ها ايفاى نقش خواهد كرد. ســاير اقالم 
نيز كه اغلب مصــارف خانگى دارند پــس از كنترل نهايى 
پيشنهادها و بررســى هاى صورت گرفته، توسط تشكل ها 

قيمت گذارى مى شود.  
رئيس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشكى نيز خاطرنشان 
كرد: در حال حاضر حدود 40-35 درصد نياز مراكز درمانى 
كشــور به ارزش 700 ميليون دالر يا بــه عبارتى 2500 
ميليارد تومان در داخل كشور توليد و 65 -60 در صد ديگر 
به ارزش حدود 2/1 ميليارد دالر از خارج وارد مي شود. البته 
مزيت نسبى توليدات كشور در كاالهاى با فناورى متوسط 
و باال است كه داراى ارزش افزوده بســيار زيادى مى باشد. 
چرا كه در مقايســه با قيمت محصوالت مشــابه اروپايى و 
آمريكايى خــود قيمت اين محصوالت نصف مى باشــد در 
حالى كه از لحاظ كيفى با آن ها برابرى كرده و يا نزديك به 

اين محصوالت است. 
مهندس كمپانى ادامه داد: سال گذشته 12 ميليون دالر 
با تعرفه تجهيزات پزشــكي از گمركات كشور اين كاالها 
صادر شده و حدود 13 ميليون دالر نيز به صورت قطعات 
و اجزا به كشــورهايي كه خط توليد توســط نمايندگان 
محلي و يا شركت هاي ايراني ايجاد شده،صادرات صورت 

گرفته است. 

مدير كل نظارت و ارزيابى تجهيزات و ملزومات پزشكى كشور خبر داد 
جمع آورى 400 ميليارد تومان اقالم قاچاق از بازار تجهيزات پزشكى

 گروه جامعه / محمود مصــدق      تا همين يكى 
دو ماه پيش ســر كار مى رفت و حقوق بخور نميرى 
دريافت مى كرد، اما حاال اخراج شده و مجبور است 
تنها با پول بيمه بيــكارى كه نصف حقوق قبلى اش 

است معاش خود و خانواده اش را تأمين كند. 
ايــن وضعيت ايــن روزهــاى محمــد و 35 نفر از 
همكارانش است كه چندى قبل از يك شركت توليد 

لبنيات در شهرك صنعتى بهشهر اخراج شده اند.  
او درباره دليل اخراج خود و جمعى از همكارانش به 
«قدس» مى گويد: واحد ما قديمى و بدون بهره ورى 
باال بود؛ بنابر اين با افزايــش گاه و بى گاه نرخ مواد 
اوليه ديگر نتوانســت دوام بياورد و اقدام به تعديل 

نيرو كرد.
وى با اشــاره به اينكه شــركتى كه 12 سال در آن 
مشغول كار بوده حاال به حالت نيمه تعطيل درآمده 
است، مى افزايد: اگرچه من و دوستانم پس از اخراج از 
كار توانسته ايم از بيمه بيكارى استفاده كنيم اما پولى 
كه ماهيانه از اين محل دريافت مى كنيم حتى نصف 
حقوق سابق ما هم نمى شــود. در واقع آن موقع كه 
ماهيانه حدود يك ميليون و 200 هزار تومان حقوق 
دريافت مى كرديم، قادر نبوديم زندگيمان را تأمين 
كنيم، چه رسد حاال كه بايد با نيمى از اين رقم روزگار 

سپرى كنيم. 
مريم، 25 ســاله يكى ديگر از كارگرانى است كه دو 
سال قبل از كارش اخراج شــده و هنوز شغلى براى 

خود دست و پا نكرده است. 
وى كه پنج سال سابقه كار در شركت حفارى نفت 
شــمال را دارد، مى گويد: بخش دكل هاى خشكى 
اين شركت برخالف بخش دكل هاى دريايى سودده 
نبود، اما مى توانســت حقوق 150 نفــر از كارگران 
اين بخش را تأمين كند. با اين حال در پى تغييرات 
مديريتى و اعمال سياست هاى جديد تعديل نيرو در 
دستور كار اين شركت قرار گرفت كه من و ده ها نفر 
از همكارانم از آنجا اخراج شديم و اكنون هم تحت 
پوشش بيمه بيكارى هستيم و ماهيانه حدود 700 
هزار تومان به من مى دهند كه با آن حتى نمى توانم 

شكمم را سير كنم. 
* نصف حقوق سابق براى اخراجى ها

«ميرزا» مدير عامل شــركتى كه محمد و 35 نفر از 
همكاران وى را اخراج كرده است، مى گويد: دولت به 
صورت جدى نه از واحدهاى توليدى حمايت مى كند 

و نه از كارگران. 
وى  مى افزايد: از يك دهه قبــل و با افزايش تورم و 
ركود اقتصادى در كشور خيلى از واحدهاى توليدى 
تعطيل و يا نيمه فعال شــده اند. مثًال در شــهرك 
صنعتى بهشــهر كه زمانى داراى 83 واحد صنعتى 
فعال بود، امروز اين رقم به زير 10 واحد رسيده است. 

كارگــران  از  نــه   *
حمايت مى شود و نه از 

كارفرمايان
رئيس كانــون انجمن هاى 
صنفــى كارفرمايــى هم از 
نبود حمايــت از كارگران و 
كارفرمايان سخن مى گويد 
و مى افزايد: مسئوالن درباره 
حمايت از اين دوبخش فقط 
حــرف مى زنند، امــا عمل 

نمى كنند.
حميد رضــا ســيفى روند 
ورشكســتگى و تعطيلــى 
واحدهاى صنعتــى را رو به 
افزايش ارزيابــى مى كند و 
مى گويد: در خوشــبينانه 

ترين حالت 50 درصد از واحدهاى توليدى تعطيل 
شده اند. وى با اشاره به اينكه ايران در بين كشورهاى 
دنيا رتبه 130 را درفضاى كسب و كار دارد، تصريح 
مى كند: اين رتبه به خوبى نشان مى دهد كه قانون 
و دولت از لحــاظ مالى به چه ميــزان از كارگران و 

كارفرمايان حمايت مى كند.
وى مدت و درصد دريافتى از صندوق بيمه بيكارى 
را ناچيــز توصيف مى كنــد و مى گويد: ســازمان 

تأميــن اجتماعى از لحاظ 
مالى درشــرايطى اســت 
كه هر روز بيشــتر از قبل 
به ورشكســتگى نزديك 
مى شــود؛ بنابراين حتى 
اگرايــن ســازمان هــم 
بخواهد، نمى تواند از چنين 
كارگرانى حمايت هاى الزم 

را داشته باشد. 
سيفى تصريح مى كند: تنها 
راهكار حمايت از كارگران 
و كارفرمايــان واگــذارى 
مديريت توليــد و صنعت 

به بخش خصوصى است. 
شرايط  خواهند  *مى 
دريافت بيمه بيكارى را 

سخت تر كنند
نائب رئيس اتحاديه كارگــران انجمن هاى صنفى 
كارگران ايــران هم نه تنهــا حمايت  هــا را كافى 
نمى داند، حتى پا را فراتر مى گذارد و از تالش دولت 
براى ســخت تر كردن شرايط اســتفاده نيروهاى 
اخراجى بنگاه ها از منابع صندوق بيمه بيكارى خبر 
مى دهد. ابوالفضل فتح اللهى، مى گويد: قانون براى 
زمان بى كار شــدن غيرارادى مشموالن قانون كار، 

صندوق بيمه بيكارى را پيش بينى كرده كه منابع 
مالى آن از ســوى كارگران، كارفرمايــان و دولت 
تأمين مى شود. در واقع تنها راه حمايت از اين گونه 
كارگران پرداخت دستمزد به مدت حداقل 6ماه و 
حداكثر 50 ماه از محل اين صندوق اســت، تا آنان 
بتوانند كار جديد پيدا كنند، اما از چندى قبل شيوه 
نامه جديدى تهيه شده كه در صورت تصويب نهايى 
اعمال بند ب ماده 6 قانون بيمه بيكارى را سخت تر 
مى كند.  فتح اللهى با اشاره به ضرورت آسان بودن 
شــرايط دريافت دســتمزد از محل صندوق بيمه 
بيكارى، مى افزايد: در حال حاضر افراد اخراج شده 
از بنگاه هاى اقتصادى  با تشــكيل پرونده در اداره 
كار و بر اســاس مدت زمان اشتغال، پرداخت سهم 
بيمه، متأهل يا مجرد بودن و... تا ســقف 55 درصد 
حقوق سابقشــان، مقررى دريافت خواهند كرد كه 
البته اين رقم حداقلى اســت و پاسخگوى نيازهاى 
آن ها نمى باشــد.  وى در همين زمينه قرار گرفتن 
كارگران اخراجى در دهك هاى يك تا سه را راهكار 
مناسبى براى حمايت هاى بيشتر از چنين نيروهايى 
مى داند و مى گويد: با توجه بــه تصميم دولت براى 
افزايش يارانه دهك هاى پائين جامعه، قرار گرفتن 
كارگران اخراجى بنگاه هاى اقتصادى در دهك هاى 
يك تا ســه، كمك زيادى به تأمين معيشت آن ها 

خواهد كرد.

آنچه مى خوانيد
تعطيلى چنــد كارخانه و واحــد توليدى و 
بيكارى صدها كارگر ضرورت توجه جدى 
به وضعيــت امنيــت حرفــه اى كارگران  
را به مســئوالن گوشــزد مى كند.آنطور 
كه كارشناســان حوزه كار مــى گويند در 
خوشــبينانه تريــن حالــت 50 درصد از 
واحدهاى توليدى تعطيل شده اند و اين 
در حالى است كه مدت و درصد دريافتى 
از صنــدوق بيمه بيــكارى بســيار ناچيز 
اســت. و اين در حالى اســت كه با توجه 
به وضعيت مالى سازمان تامين اجتماعى 
اين سازمان نمى تواند از چنين كارگرانى 

حمايت هاى الزم را داشته باشد .

افزايش نگرانى ها  از سير صعودى اخراج كارگران

صندوق بيمه بيكارى براى  اخراجى ها   خالى است
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فرهنگ

کوتاه و خواندنی

ایرنا: محسن خدمتگزار، دبیر کمیته علمی هفتمین همایش »حقوق مالکیت 
ادبی هنری«، تصریح کرد: بحث و بررسی راهکارهای حمایت صحیح و مناسب 

قانونی از نمودهای فرهنگ عامه واجد اهمیت است. 
وی گفت: در نمودهای فرهنگ عامه در واقع می خواهیم از خوِد نمودها و فرهنگ 
عامــه حمایت نموده و آن را تقویت کنیم و حمایت از ذی نفعان این نمودها در 
مرتبه دوم اهمیت قرار دارد. در حالی که در مالکیت ادبی و هنری اصوالً حمایت 

متوجه مالکان و دارندگان آثار ادبی و هنری است. 

حمایت از مالکیت ادبی آثار فولکلور 

ایسنا: محمدعلی برخــورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران، در حاشیه 
بازدید وزیر دفاع از دانشگاه، در گفت وگو با »ایسنا« با بیان اینکه دانشگاه علم و 
صنعت پروژه های تحقیقاتی و صنعتی زیادی با نهادهای مختلف دارد، اظهار کرد: 
دانشگاه علم و صنعت در زمینه های خاصی همکاری های زیادی دارد که در این 
راستا می توان به »موتور« اشاره کرد. دانشگاه علم و صنعت به عنوان قطب موتور 
در کشور تعیین شده و در بخش توسعه موتورهای مورد نیاز در صنایع هوایی و 

غیرهوایی، با صنایع دفاعی همکاری هایی داشته است. 

دانشگاه علم  و صنعت، قطب »موتور« کشور 

تسنیم: انتشارات »شــمع و مه« ترجمه انگلیسی کتاب »قصه های مجید«  و 
سریال ساخته شده از آن را در قالب یک مجموعه در آمریکا عرضه خواهد کرد. 

کارولین کراسکری، شرق شناس و محقق دانشگاه یوسی ال ای آمریکا و مترجم 
این اثر، گفت: »قصه های مجید« داستان بی نظیری است که بخشی از فرهنگ 
ایرانیان را به شــیوه ای کامال ً جذاب بیان کرده است.  وی ادامه داد: اگر بتوانیم 
نسخه ترجمه شده کتاب را همراه با قسمت هایی از فیلم که زیرنویس شده است ، 

به جامعه انگلیسی زبان عرضه کنیم،  بسیار موفق خواهیم بود.

تولد دوباره »قصه های مجید« در آمریکا 

توکلی به قدس خبر داد

مهلت ثبت نام آزمون فنی و حرفه ای تا پایان اردیبهشت 

 فرهنگ/ زهره کهندل   داوطلبان آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه های فنی و حرفه ای و 
مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۹۶  تا 31 اردیبهشت فرصت ثبت نام در سایت سازمان 
سنجش را دارند. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اعالم این خبر گفت: ثبت نام بصورت اینترنتی 

از ساعت 1۸ روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه آغاز شده و تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه 31 اردیبهشت ادامه دارد.
حسین توکلی افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته در این دوره ها در سایت سازمان سنجش بارگذاری شده و 
داوطلبان می توانند در 31 رشته مورد پذیرش بدون آزمون )براساس سوابق تحصیلی( از مجموع ۴۲ رشته و 11 رشته مورد 
پذیرش با آزمون شرکت کنند. وی خاطرنشان کرد: تمام داوطلبان پس از مطالعه دقیق دفترچه ثبت نام می توانند برای 
مقطع کاردانی و فقط در یک رشته امتحانی، متناسب با رشته تحصیلی  و کد رایانه ای چهار رقمی دیپلم خود ثبت نام کنند.

توکلی با اشاره به ظرفیت پذیرش در این دوره ها گفت: ظرفیت نهایی پذیرش ۲۹۴ هزار و ۶۸۴ نفر  است که تا ساعت ۸، 
11 هزار و ۲1۵ داوطلب در این دوره ها ثبت نام کرده اند. به گفته او هزینه ثبت نام مبلغ ۲۰۰ هزار ریال به عنوان وجه ثبت نام 
شرکت در آزمون است که پرداخت آن به صورت اینترنتی انجام می گیرد و اگر داوطلبی عالقه مند به شرکت در گزینش 
رشته های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی–غیرانتفاعی هم باشد، عالوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام باید مبلغ ۵1 
هزار ریال دیگر نیز برای این دوره ها پرداخت کند.  وی یادآور شد: آزمون داوطلبان کدرشته های امتحانی روز جمعه 13 
مرداد ۹۶ برگزار می شود و نتایج نهایی پذیرش در رشته های باآزمون و بدون آزمون در دهه آخر شهریورماه امسال اعالم 
می شــود. رشته های الکتروتکنیک، کامپیوتر، مکانیک خودرو، تاسیسات، نقشه کشی معماری، نقشه برداری، حسابداری 

بازرگانی، مدیریت خانواده، تربیت بدنی، گرافیک و صنایع غذایی، 11 کد رشته با آزمون است.

خبر روز

 فرهنگ/ مهدیه قمری  ســرانه مطالعه در 
ایران پایین اســت؛ این جمله را همه اهالی فن 
می دانند و برای آن راهکارهای مختلف می دهند. 
از سوی دیگر، نتیجه پیگیری دولت برای ارتقای 
سرانه مطالعه کشــور، اجرای طرح های تخفیف 
خرید کتاب بود تا این بار یارانه کتاب، نه به دست 
ناشران و کتابفروشی ها بلکه مستقیماً به مشتریان 
برسد و آن ها را برای خرید کتاب های مورد عالقه 

خود تشویق کند. 
این در حالی اســت که اگرچه اجرای طرح های 
تخفیف کتاب همچون »عیدانه« و »تابستانه« با 
اســتقبال مردم روبه رو شد. اما نه تنها کتاب های 
ترجمه در صف اول ایــن طرح ها قرار گرفته اند 
بلکه با آثاری عمدتاً ضعیف در این طرح ها روبه رو 
هســتیم که ســبقت فروش را از آثار ایرانِی با 

کیفیت باال ربوده اند. 
به نظر می رسد که آمار باالی فروش در طرح های 
تخفیــف کتاب اگرچــه مســئوالن مربوطه را 
خوشحال می کند اما از جنبه ای دیگر می تواند 
نگران کننده باشــد. باید دالیل عــدم وجود آثار 
ایرانــی در طرح های مذکور مورد بررســی قرار 
گیرد تا اگر قرار بــه ادامه اجرای این طرح ها در 
نوروزها و تابســتان های آینده است، شیوه هایی 
بــرای افزایش میزان فروش کتاب های ایرانی در 
این طرح ها مورد توجه مسئوالن و فعاالن عرصه 
نشــر قرار بگیرد. در کنار طرح های حمایتی از 
کتابخوانی، باید به فکر پیش بینی حمایت هایی 

برای نویسندگان و مؤلفان نیز بود. 

 در تبلیغات، خوب عمل نمی کنیم 
هادی خوانســاری که خود عــالوه بر تجربه در 
عرصه سرودن، دســتی نیز در کار نشر دارد، در 
گفت و گو با خبرنگار ما کتابخوانی در کشــور را 
دچار بحران می داند و بیان می کند: در همه جای 
جهان، مردم کتاب را به عنوان یکی از اولویت های 
زندگی خود در نظر می گیرند؛ به طوری که حتی 
قبل از سفر به منطقه ای دیگر، با مطالعه کتابی از 
چگونگی جغرافیای آن منطقه، اطالعات خود را 

برای سفری بهتر ارتقا می دهند. 

شــاعر مجموعه »کالویای شکسته« گسترش 
شبکه های اجتماعی را در این حوزه مؤثر می داند 
و ادامه می دهد: به نظر می رســد در کشــور ما 
کتاب ها از قیمت پایینی برخوردار نیســتند. از 
سوی دیگر، گســترش فضای مجازی نیز سبب 
شــده تا کتاب های چاپی موفقیت خود را برای 

مطالعه روزانه مردم از دست بدهند. 
او اجرای طرح های تخفیف کتاب در کشــور را 
تلنگری برای افزایش میزان سرانه مطالعه بویژه 
آثار چاپی می داند و متذکر می شــود: بی تردید 
اجــرای این طرح ها برای ایجاد فرهنگ ســازی 
در جامعه مفید اســت و سبب می شود از طریق 
تشــویق مخاطب، کتاب ها با قیمت مناسب در 

اختیار وی قرار گیرد. 
این شــاعر جــوان که در کارنامــه فعالیت های 

فرهنگــی خــود مدیریت نشــر را نیــز دارد، 
یادآورمی شود: بی تردید یکی از دالیل قرارگرفتن 
کتاب های ترجمه در صف اول اجرای طرح های 
تخفیف کتاب در کشــور، عدم تبلیغات مناسب 
برای آثار ایرانی اســت. زیرا متأسفانه دیده شده 
است که برخی از ناشران سیاست گذاری خاصی 

بــرای برخی از کتاب ها دارنــد و در نتیجه، آثار 
داخلی که باید بیشتر در جامعه معرفی شوند، از 

این ظرفیت بهره ای نمی برند. 
خوانساری البته شــکایتی هم از وزارت فرهنگ 
و ارشاد فعلی دارد و می افزاید: مسئوالن باید به 
همه نویسندگان به طور یکســان نگاه کرده و از 

حزب بازی به دور باشند. 
صاحب »کتاب دوست من چه گوارا« با تأکید بر 
اینکــه برای کتاب هایی که مجوز می گیرند و در 
نمایشگاه کتاب به نمایش گذاشته می شوند، نباید 
از قرارگرفتن آن ها در نمایشگاه مذکور از سوی 
مسئوالن مربوطه جلوگیری شود، بیان می کند: 
سیاســت های وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
باید  شفاف و روشن باشد تا کتاب های استاندارد 

داخلی، بیشتر دیده شود. 

 سیاســتی که در طوالنی مدت جواب 
نمی دهد 

یکی دیگر از شــاعران و نویسندگانی که هم در 
عرصه ادبیات کــودک و نوجوان و هم در عرصه 
بزرگسال فعال است، در گفت و گو با خبرنگار ما 
اجرای طرح های تخفیف کتاب را بیشــتر برای 
برگزاری نمایشــگاه ها و تجهیــز کتابخانه های 
مساجد و مدارس مناســب می داند و می گوید: 
اگر کتاب جزء دیگر پدیده های زندگی به عنوان 
مایحتاج اصلی محسوب شــود، بی تردید دیگر 

نیازی به اجرای طرح های مذکور نیست. 
هادی خورشــاهیان که نویسنده آثاری همچون 
مجموعه داستان »سودابه ســیاوش را کشت« 
و »دشمن آینده« اســت، ادامه می دهد: اجرای 
طرح هــای تخفیف کتاب در طوالنی مدت خوب 
نیست و تنها می تواند بسترساز ایجاد احساس نیاز 
مردم به کتاب و قرارگرفتن آن در ســبد خانوار 

باشد.  
او البته قرارگرفتن کتاب های ترجمه در ردیف اول 
فروش اجــرای طرح های تخفیف کتاب را بدون 
اشــکال می داند و اضافه می کند: این نوع از آثار 
نیز نوعی پدیده اجتماعی هستند که مردم برای 
آنکه اطالعات بیشتری کسب کنند، به سراغ آن ها 

می روند. 
این نویسنده و شاعر کودک و نوجوان، تعداد کم 
نویسندگان و کتاب های تولیدشدة داخلی را دلیل 
مهم عدم وجود این نوع از آثار در صف اول فروش 
اجرای طرح های مذکور عنوان می کند و می افزاید: 
دانشمندان اسالمی  نیز در زمان های گذشته برای 
اینکه علم خود را ارتقا دهند، از تنوع کتاب های 
خارجی بهره می بردند و به نظرم اشکالی ندارد که 
مردم در قالب طرح های تخفیف کتاب، استقبال 

بیشتری از آثار ترجمه داشته باشند. 
خورشــاهیان ادامه می دهد: بخش قابل توجهی 
از کاالهای مصرفــی خانواده های ایرانی، وارداتی 
است و کتاب های ترجمه نیز از این امر مستثنی 
نیستند. لذا توجه مردم به جنس خارجی حتی 
کتاب نیز می تواند به دلیل مصرف بیشتر کاالهای 

خارجی در کشور باشد. 

قدس از روی دیگر اجرای طرح های تخفیف کتاب در کشور گزارش می دهد

غیبت آثار تألیفی در طرح های حمایتی وزارت ارشاد 

دیدگاه

فردوسی، خداوندگار جنگ 
فرهنگ: »فردوســی خداوندگار جنگ« عنوان کتابی است که توسط 
سرتیپ دوم ستاد محمدکاظم تارخ تألیف و به همت معاونت آموزشی 
نیــروی زمینی چاپ گردیده و چاپ دوم آن در شــرف انجام اســت. 
نویسنده از امیران ارتش جمهوری اســالمی ایران و از یادگاران دوران 
ایثار و شــهادت است. او میادین نبرد را تجربه کرده و جنگ را به خوبی 
می شناسد و به این پدیدة پایدار بشریت آگاهی دارد. بر همین اساس، 
شاهنامه حکیم طوس را زاییده خرد و اندیشه ای می داند که صرف نظر از 

حوزه های نظری و انسان شناختی، دیدگاهی نظامی دارد. 
حکیم توس با ســرودن شاهنامه اندیشه های نظامی گری خود را به رخ 
خوانندة این اثر می کشــاند. هیچ اثر حماسی تا این قدر از جنگ و نبرد 
سخن نگفته و هیچ حماسه سرایی تا این حد با مهارت به اصول و فنون 
جنگ نپرداخته اســت. گویی شخصیت های شاهنامه همچون رستم، 
اسفندیار، سیاوش، گودرز، سهراب و دیگران، خوِد فردوسی هستند که 
در قالب این شخصیت ها بروز و ظهور می یابند. گویی اهداف حکیم توس 
از سرودن شاهنامه عالوه بر احیای ملت ایران، یک دستور جامع و کامل 
را برای تعلیم و بیان اصول و قواعد جنگ و آموختن روش های غلبه بر 
دشمن ارائه داده است.  شناخت آالت و ابزار حرب توسط حکیم توس 
بی نظیر اســت و دانستن کاربردهای آن در میادین نبرد کم نظیر است. 
فردوسی به نیزه، کمان، شمشیر، گرز، زره، جوشن، خفتان و برگستوان 
معرفت داشته و کسانی که با این ابزار جنگی مجهز می شدند را بسیار 
زیبا شناخته است و بر این معنا اشراف داشته که کدام یک از این ابزارها 
در تهاجم و یا در دفاع کاربری داشته اند. حکیم فرزانه شمایل رستم را با 
وسایل و تجهیزات جنگی در جنگ با افراسیاب چنین معرفی می کند. 

فردوسی جنگ همگانی و تن به تن را می دانسته و مقابله یالن را به خوبی 
به تصویر کشیده است. او در داستان گردآفرید و سهراب و پهلوانان ایرانی 

و تورانی، به نحو شایسته ای رموز جنگ را ترسیم کرده است. 
حکیم ســخن به تاکتیک های جنگی هم آشنا بوده و بر اصول جنگ 
آشنایی داشته اســت. او در شاهنامه بارها به اصول هدف، آفند، مانور، 
تأمین و وحدت فرماندهی اشاره دارد.  فردوسی در تمامی داستان های 
شاهنامه اصل هدف که محوری ترین اصل از اصول جنگ است و برآیند 
تمام تالش ها در جهت تحصیل آن صورت می گیرد را ترســیم نموده 
اســت. به عنوان مثال، انهدام ســپاه تور به دست منوچهر و یا تاختن 
افراســیاب به ایران زمین و همچنین رزم ایرانیان یا »نژاد« نمونه ای از 
توجه داشتن فردوســی به اصل هدف است.  فردوسی شیوه های رزم و 
نبرد را می شــناخته و با آگاهی از آن ها داستان های خود را در شاهنامه 
نگاشته است. او به حمله )آفند( و دفاع )پدافند(، عملیات پیش دستانه 
و نیز عملیات دستبرد یا تاخت اشرافیت کامل داشته است و ضدحمله 
را به خوبی می دانســته است. حکیم ابوالقاسم فردوسی، این بزرگ ترین 
حماسه ســرای ایران زمین، چه زیبا آن ها را در البه الی شاهکار سترگ 
خویش یعنی شاهنامه آورده است.  فردوسی به آراستن سپاه واقف بوده 
و میسره را از میمنه تمیز می داده و به اهمیت قلب سپاه آشنایی کامل 
داشته است.  آشنایی کامل فردوسی با علوم جنگی که در بین اسالف 
و اخالف او در صناعت شــعر دیده نشده،حاکی از آن است که فردوسی 

خود جنگجویی ماهر و رزمنده  ای زبردست است. 

آنچه می خوانید

ضعــف تبلیغــات و کیفیــت آثار 
دلیل هایــی  جملــه  از  ترجمــه 
اســت که برای اســتقبال از آثار 
غیرایرانی در چرخه حمایتی نشر 

ذکر می شود

قاب عکس

مراسم بزرگداشت داریوش اسدزاده در تاالر ایوان شمس
عکس: محمد مهیمنی
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خروجی های نامعلوم  از ترافیک جشنواره های فیلم کوتاه 
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خبر

پایان فیلمبرداری »فرمانده«  
اسالمی:  انقالب  خانه مســتند 
فیلمبــرداری فصل چهارم مســتند 
»مسابقه  فرمانده« در سالروز شهادت 
حاج محمد ناظــری که پیش از این 
نقش فرمانده را در این مســتند ایفا 
می کرد، به اتمام رسید. مهدی ماهان، 
کارگردان »فرمانده 4«، گفت: فصل 
چهارم مستند مسابقه »فرمانده« در 

قالب نیروی زمینی و در جغرافیایی بســیار وســیع تر از فصل های قبلی 
این مجموعه ســاخته شده است. ماهان تأکید کرد: »فرمانده 4« از نظر 
تجهیزات نظامی  و پشــتیبانی، از فصل های قبلی بسیار وسیع تر خواهد 
بود و همین طور از نظر کیفی و فنی پیشرفت چشمگیری داشته است. 
مــردم در »فرمانده 4« صحنه های جدید، متفــاوت و هیجان انگیزتری 
خواهند دید. در این فصــل فرمانده بخش هایی مانند تیراندازی، جنگ 
شــهری، عملیات آب خاکی، گریم و استتار شهری و عملیات ردیابی و 
شناسایی وجود دارد. همچنین مخاطبان فرمانده در فصل چهارم منتظر 
یک فینال متفاوت و بسیار هیجان انگیز باشند.  گفتنی است این مجموعه  
در تعطیالت عید نوروز آینده از شبکه های مختلف سیما پخش می گردد. 

پشت پرده نامه سیدجواد  هاشمی  به جواد نکونام 
هنر: ســیدعلی ضیاء دیروز در برنامه »فرمول یک« میزبان ســیدجواد  
هاشمی  بود.  هاشمی درباره حواشی سفر به برزیل در جام جهانی توضیح 
داد: درباره ســفر به برزیل من تعهدی به سرمایه گذار داشتم که مجبور 
بودم به آن عمل کنم. من تهیه کننده صوری این برنامه بودم. سرمایه گذار 
مرا انتخاب کرده بود، شــاید به خاطر اینکه من شــلوارک نمی پوشیدم! 
البته آنجا کالً کسی شلوارک نمی پوشید مگر اینکه لب ساحل یا فوتبال 
می خواستیم برویم. ولی ما به عشق تیم ملی رفته بودیم.  هاشمی  درباره 
نامه تندی که به جواد نکونام نوشته بود و اینکه چرا این حرف ها را شخصاً 
به خودش نزده، تصریح کرد: اول به او زنگ زدم و او گوشی را برنداشت. 
تــالش من بر این بود که یک اتفاق بد نیفتد. عده ای از آن ور دنیا آمده 
بودند و داشتند توهین می کردند. من جواد نکونام را به شدت دوست دارم. 
او هم اسم من و یکی از بااخالق ترین بازیکنان فوتبال و یک اسوه و اسطوره 
است. بنابراین انتظار داشتم یک دفعه جا خالی نکند و باعث نشود آبروی 
ما پیش کســانی که ایرانی ها را نمی شناختند و در هتل به خاطر اینکه 
اسپانسر پول نداده بود و پاسپورت هایشان را نگه داشته بودند، برود.  شاید 

اگر من آن لحظة آخر نبودم، آن ها به پروازشان نمی رسیدند.

 هنر/ صباکریمی  برپایی جشــنواره های 
متنــوع و مختلف ســینمایی پــس از انقالب 
اســالمی جایگاه دیرینه ای در سینمای ایران 
داشــته و دارد و سال به ســال نیز بر تعداد این 
جشنواره ها افزوده شده اســت. گرچه همواره 
در کنار ازدیــاد این جشــنواره ها، انتقادهایی 
هــم به نحــوه عملکــرد و چرایی تعــدد این 
جشــنواره ها شده است اما همچنان بسیاری از 
این رویدادهای هنــری به راه خود ادامه دادند 
و در برخــی مقاطع از دور هم خارج شــدند. 
اما با این حال چند ســؤال اساسی در این بین 
مطرح می شــود که می توان به مهم ترین آن ها 
این گونه اشــاره کرد کــه در وهله اول هدف از 
برپایی جشنواره های مختلف و عموماً با اهدافی 
به موازات یکدیگر و دارای بنیان های مشابه چه 
ضرورتی دارد و نهایتاً خروجی این جشنواره ها 
چه سود، ضرر و یا حتی چه میزان هزینه ای را 

متوجه سینمای کشور می کند. 
این گزارش به برپایی یازدهمین جشنواره فیلم 
کوتاه »سایه« و دومین جشنواره فیلمنامه نویسی 
کوتاه »ســایه« می پردازد که شاید بتوان وجه 
افتراقش با دیگر جشــنواره های فیلم کوتاه را 
در پرداختن مشــخص به فیلمنامه نویسی در 
دومین جشنواره فیلمنامه نویسی کوتاه دانست. 
این در حالی است که تاکنون جشنواره ای با این 
مضمون و محوریت در حوزه فیلم کوتاه برگزار 
نشــده و می توان آن را اتفاق تازه ای در عرصه 

فیلمسازی کوتاه به شمار آورد. 
جشــنواره فیلم کوتاه »ســایه« از سال ۱۳۸4 
به صــورت مســتقل و کاماًل خودجــوش، با 
همت دانشــجویان سینمای ســوره کار خود 
را آغاز کرد. این جشــنواره هر ســاله توســط 
دانشجویان ســینمای دانشکده هنر سوره و با 
همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه و 
مدیر گروه سینما برگزار می شود. هدف اصلی 
جشنواره »ســایه« فراهم آوردن زمینه ای برای 
نمایش توانمندی های دانشــجویان ســینمای 
ســوره و ایجاد فضایی سالم جهت رقابت میان 

آثار آن هاست. 
از دیگــر رویکردهــای جشــنواره، برگــزاری 
کارگاه هــای مختلف آموزشــی و کارگاه های 
آموزشی )ورک شــاپ( به منظور ارتقای سطح 
علمی و عملی دانشــجویان و همچنین ایجاد 
فضایی مناســب جهت برقراری ارتباط مفید و 
مثمر میان دانشــجویان و استعدادیابی در بین 
این دانشجویان است. پس از اختتامیه نهمین 
دوره جشــنواره، رایزنی هایی مبنی بر افزودن 
بخش فیلمنامه نویســی صورت گرفت و بر این 
اساس، اولین جشــنواره ملي فیلمنامه نویسي 

»ســایه« در اردیبهشت 95 با همت و حمایت 
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره و 
همکاری انجمن سینمای جوانان ایران برگزار 

شد. 

یک جشنواره متفاوت 
امســال نیــز یازدهمیــن جشــنواره فیلــم 
کوتاه »ســایه« در 4 بخش داستانی، مستند، 
انیمیشــن و تجربی و دومین جشــنواره ملی 
فیلمنامه نویســی »ســایه« در 2 بخش اصلی 

بخش فیلمنامه کوتاه- موضــوع آزاد و بخش 
فیلمنامه کوتاه اقتباســی- موضوع آزاد )با نگاه 
ویژه به ادبیــات کهن ایران( و به همراه برپایی 
کارگاه تخصصی جشنواره ملی فیلمنامه نویسی 
در حال برگزاری است. این جشنواره با همت و 
حمایت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 
سوره و همکاری انجمن سینمای جوانان ایران 
به دبیری مصطفي شــیري در بخش فیلم و به 
دبیري نوشین شــاه وردي در بخش فیلمنامه 
برگزار می شــود. این در حالی اســت که طی 
روزهــای گذشــته کارگاه فیلم نامه نویســی با 
موضوع سریال نویسی توسط هادی مقدم دوست 
و کارگاه تخصصــی تئوری  فیلم در ســینمای 
داستانی با حضور شاهپور شهبازی برگزار شد. 

از این روی شاید بتوان این جشنواره را نسبت 
به دیگــر همتایان خود و با توجــه به اهدافی 
که در نظر دارد، قدری پیشــتازتر دانست زیرا 
ِصرف اهدای جایــزه را مد نظر قرار نداده و به 

دنبال تقویت بنیان های 
در  فیلمنــــامه نویسی 
عرصه فیلمسازی کوتاه 
اســت. اما اینکه تا چه 
حد می تـــوان خروجی 
آن را در بدنه سینمای 
کوتاه، مســتند و حتی 
ســینمای بلنــد مثمر 
دانســـــت جای بحث 

و بررسی دارد. 

 نگاهی به جشنواره های فیلم کوتاه 
در ادامــه، نگاهــی اجمالــی بــه برخــی از 
جشــنواره های کوتاه که در طول سال برگزار 
می شــوند، خواهیم داشــت؛ جشــنواره هایی 
همچون »نهال«، »فیلم دانشگاه تهران«، فیلم 
کوتاه دینی »رویش«، فیلم کوتاه »حسنات«، 
»پاســارگاد«، جشــنواره بین المللــی »فیلم 
ســبز ایران«، جشــنواره بین المللی »یاس«، 
فیلم کوتاه »ســما« و باالخره مهم ترین آن ها، 
جشنواره »فیلم کوتاه تهران« نمونه هایی از این 

دست هستند. 
جشــنواره فیلم کوتــاه »نهال« جشــنواره ای 
دانشــجویی و مختص فیلم های کوتاه اســت 
که هرســاله توسط دانشجویان رشته سینمای 
دانشگاه هنر تهران، تحت نظر معاونت فرهنگی 
و اجتماعی دانشــگاه هنر برگزار می شود. این 
جشنواره میزبان فیلم های کوتاه دانشجویان از 
تمام رشته های دانشگاهی کشور است و امسال 

چهاردهمین دوره آن برگزار می شود. 
جشنواره بین المللی »فیلم کوتاه تهران« 

بــه عنــوان یکــی از معتبرترین 
کوتاه  فیلم  جشــنواره های 

در جهــان و خاورمیانه 
از ســوی انجمــن 

جوان  سینمای 
برگـــــزار 

می شود. 

جشنواره »فیلم دانشــگاه تهران« جشنواره ای 
است که اولین دوره آن سال ۱۳۸9 برگزار شد. 
این جشنواره با همکاری دانشگاه تهران، پردیس 
هنرهای زیبا و انجمن سینمای دانشگاه تهران 
برگزار می شود و در اولین دوره آن تعداد زیادی 
فیلم کوتــاه و نیمه بلند به نمایش درآمدند که 
همگی آن ها ساخته فارغ التحصیالن کارشناسی 
ارشد رشــته سینمای دانشــگاه تهران بودند. 
جشــنواره فیلم کوتاه دینی »رویش« محملی 
برای شــناخت قابلیت سینمای دینی در ابعاد 
ملی و با هدف معرفی فیلمســازانی اســت که 
آثارشــان مفاهیم دین، اخالق، امید و نجابت و 
سبک زندگی ایرانی- اسالمی را ترویج می کند. 

 مؤثر در کشف استعدادها
جشــنواره فیلم کوتاه »حســنات« با نگاهی 
 بــه فرهنــگ نیکــوکاری در جهت کشــف 
استعداد های فیلمسازان جوان برگزار می شود. 

جشــنواره بین المللی فیلم »یــاس« با هدف 
تشویق فیلمسازان و تقدیر از سازندگان آثاری 

با مضامین اسالمی و ملی برپا می شود. 
جشــنواره فیلــم »۱۸0 ثانیه ای پاســارگاد«، 
جشــنواره بین المللی»فیلــم ســبز ایــران«، 
جشنواره فیلم و عکس »مادر« و جشنواره فیلم 
کوتاه »سما« با موضوع سبک زندگی اسالمی- 
ایرانی از دیگر جشنواره های فیلم کوتاه هستند 

که برگزار می شوند. 
نگاهی به این جشــنواره ها و بررســی عملکرد 
آن ها نشــان از میزان تأثیرگذاری شــان دارد. 
واقعیت این اســت که جشــنواره ای همچون 
سینما حقیقت و فیلم کوتاه تهران تأثیرات قابل 
توجهی در عرصه فیلمسازی مستند و داستانی 
نیمه بلند داشــته اند. »رویش« نیــز با نگاهی 
به ســینمای دینی برگزار می شــود که میان 
فیلمسازان جوان از محبوبیت برخوردار است. 
اما دیگر جشــنواره ها شــاید محدود به دوران 
برپایی شان می شوند و نمی توان ردپایی از آن ها 

را سینمای ایران مشاهده کرد. 

هــنر

آنچهمیخوانید

جشــنواره »سایه« هدفی روشن 
برای خود ترســیم کرده است اما 
اینکه تا چــه حد می توان خروجی 
آن را در بدنــه ســینمای کوتــاه، 
مســتند و حتــی ســینمای بلند 
مشاهده کرد، جای بحث و بررسی 

دارد
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خط بین الملل

مرگ وحشتناك 5 کودك افغان
در زمین فوتبال خاکى 

خط قرمز: اصابت یک راکت به یک محل بازى اطفال در والیت لغمان دست کم پنج 
کودك را کشت و دو تن دیگر را زخمى کرد. مقامات گفته اند که این راکت از سوى 
طالبان شلیک شده است.  سرحدى زواك سخنگوى والى لغمان گفت که این راکت به 
یک مکان بازى اطفال در منطقه عمرزى در شهر مهترالم مرکز این والیت اصابت کرده 
اســت.  وى گفت: در نتیجه اصابت این راکت دست کم پنج تن از اطفال کشته و دو 
کودك دیگر نیز زخمى شده اند. وى افزود که کودکان کشته و زخمى شده بین هفت 
تا 12 سال عمر داشتند. زواك گفت که کودکان زخمى شده براى درمان به شفاخانه 
منتقل شده اند. هنوز هیچ گروهى مسئولیت شلیک این راکت را به دوش نگرفته است، 
اما زواك شورشیان طالبان را متهم کرد؛ کسانى که وى آنان را دشمنان انسانیت خواند.

خودسوزى عاشق شکست خورده آمریکایى
خط قرمز: مرد عاشق پیشه که از جلب محبت دختر مورد عالقه اش ناامید شده بود، 
در مقابل دوربین وپخش زنده فیس بوکى، خود را آتش زد.  به گزارش پلیس «تنسى» 
آمریکا، در این ماجرا، «جرد مک لمور» 33 ساله پس از حضور در نزدیکى رستوران 
محل کار دختر مورد عالقه اش به اینترنت متصل شد و در حالى که تصویر زنده خود را 
از صفحه فیس بوك براى همه پخش مى کرد خود را آتش زد. دقایقى بعد مردم حاضر 
در رســتوران که از صداى فریادهاى مرد جوان وحشت کرده بودند، به سمت پنجره 
دویدند. اما مرد جوان درحالى که مى سوخت و فریاد مى زد بسرعت وارد رستوران شد 
تا دختر مورد عالقه اش او را ببیند. با ورود او به رســتوران چند نفر بســرعت آتش را 
خاموش کرده و جوان مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند و او با تالش پزشکان به 
وضعیت ثبات رسید. این مرد در تحقیقات به پلیس گفت: وقتى از رسیدن به دختر 
مورد عالقه  و عشق زندگى ام ناامید شدم خود را در پایان راه دیدم و تصمیم گرفتم در 

حضور خودش به زندگى ام پایان دهم تا بداند که چقدرعاشقش بوده ام.

دیپلمات روس خود و خانواده اش را 
به گلوله بست 

خط قرمز: یک دیپلمات ارشد روســیه در مسکو خود و اعضاى خانواده اش را 
کشت.  پلیس روسیه اعالم کرد، معاون رئیس بخش همکارى آسیا و اقیانوسیه 
وزارت امور خارجه روسیه که ساکن یکى از آپارتمان هاى مرکزى شهر مسکو بود 
با تفنگ شکارى پس از کشتن دختر و همسر سابق خود، به زندگى اش پایان داد. 
این دیپلمات 44 ســاله که الکساندر نام دارد به دالیل نامعلولى پس از دعوت از 
همسر سابق و دختر پنج ساله خود به آپارتمان شخصى اش ابتدا با اسلحه شکارى 
آنان را به قتل مى رساند و سپس با شلیک گلوله اى به زندگى خود پایان مى دهد. 

پلیس روسیه اعالم کرده که تحقیقات جنایى دراین باره ادامه دارد.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

شلیک مرگ به پدر 
در هواخواهى از مادر

خط قرمز: پسر جوان 
در  گذشته  روز  صبح 
حمایت از مادرش پدر 
خود را در قائم شهر به 
قتل رســاند. حسین 
دادســتان  عشــقى 
عمومى و انقالب قائم 
این  در  گفت:  شــهر 
حادثه کــه دیروز در 

روســتاى ابجر قائم شهر رخ داد پسر 22 ساله با اسلحه 
گرم پدر 56 ساله خود را به قتل رساند.

وى افــزود: در این حادثه به دلیل باال گرفتن اختالفات 
و درگیرى بین زن و مرد در خانه، پســر این خانواده در 
حمایت از مادرش با سالح شکارى ساچمه اى پدرش را 
از ناحیه ســینه مورد هدف قرار داد که علیرغم انتقال 
مصدوم به بیمارســتان جویبار مصدوم به دلیل شدت 

جراحت درگذشت.
دادســتان عمومى و انقالب قائم شهر گفت: در پى این 
حادثه قاتل پس از دســتگیرى و تشکیل پرونده با قرار 
قانونى روانه زندان شد اما اولیاى دم با حضور در دادسرا 
ضمن اعالم رضایت اظهار داشــتند شکایتى از ضارب 

ندارند.

دستگیرى هکرهاى حرفه اى 
بعد از دزدى 10 میلیاردى

خط قرمز: رئیس پلیس فضاى تولید و تبادل اطالعات 
اصفهان گفت:اعضاى باند ســه نفره اى کــه با نفوذ در 
سیستم حسابدارى یک شرکت معتبر مبلغ 10 میلیارد 
ریال از حساب آن شرکت برداشت کرده بودند، شناسایى 

و دستگیر شدند.
ســرهنگ سید مصطفى مرتضوى گفت:در پى شکایت 
یکــى از شــرکت هاى معتبر مبنى بر اینکه سیســتم 
حســابدارى آن شرکت مورد هک قرار گرفته و با تغییر 
اطالعات حسابدارى آن مبلغ 10 میلیارد ریال از حساب 
آن شرکت برداشت شده است، بررسى موضوع در دستور 

کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت.
با انجام یک سرى اقدامات تخصصى در فضاى مجازى دو 
نفر متهم اصلى و یک نفر همدست آن ها که از کارمندان 
آن شرکت بودند شناسایى و دستگیر شدند، متهمان در 
بازجویى هاى انجام گرفته صراحتاً به بزه انتسابى اقرار و 

انگیزه خود را منافع مالى عنوان داشتند.
سرهنگ مرتضوى در پایان با اشاره به تحویل هرسه متهم 
به مراجع قضایى به مدیران شرکت ها و سازمان ها توصیه 
کــرد،از رمزهاى عبور قوى براى ورود به سیســتم هاى 

رایانه اى استفاده کنند.

خط خبر

پسر جوان 
در  گذشته  روز  صبح 
حمایت از مادرش پدر 
خود را در قائم شهر به 
قتل رســاند. حسین 
دادســتان  عشــقى 
عمومى و انقالب قائم 
این  در  گفت:  شــهر 
حادثه کــه دیروز در 

خط قرمز- مهدى کاهانى مقدم: مرد جوانى که هفته گذشته 
همسر دوم خود را در برابر چشمان فرزندانش با ضربات چاقو به 
قتل رسانده بود، روز گذشته صحنه جنایت را بازسازى کرد. به 
گزارش خبرنگار ما این مردم 38 ســاله در اولین ساعات بامداد 
پنجشنبه گذشته، پس از مشاجره لفظى با همسر 29 ساله اش، 
چند ضربه چاقو به پهلو، پشت و شکم این زن که در پناه فرزندان 
تنى و ناتنى خود قرار گرفته بود، وارد کرد و پس از نقش بر زمین 
ساختن پیکر خون آلود او اقدام به فرار کرد. به دنبال فرار این مرد، 
پیکر نیمه جان همســرش توسط پسر 15 ساله او و امدادگران 
اورژانس 115 به بیمارســتان انتقال یافت اما به دلیل عوارض 
ناشى از اصابت ضربات چاقو به قلب و ریه اش با وجود تالش کادر 
درمانى جان خود را از دست داد و به این ترتیب پرونده اى جنایى 
پیش روى کاظم میرزایى بازپرس شعبه 211 دادسراى عمومى 

و انقالب و قاضى ویژه قتل عمد مشهد گشوده شد.
متعاقب آن با دســتورات ویژه مقام قضایى و عملیات گسترده 
مأموران انتظامى، متهم فرارى چند ســاعت بعد در محل کار 
خود بــه محاصره مأموران کالنترى مهــرگان درآمد و گرفتار 
قانون شــد. وى که در بازجویى هاى اولیه با داســتان سرایى و 
تناقض گویى هاى فراوان قصد منحرف ساختن مسیر تحقیقات 
و بى گناه جلوه دادن خود را داشــت، سرانجام در برابر سؤاالت 
تخصصى و هوشمندانه قاضى ویژه قتل عمد دادگسترى مشهد 
و کارآگاهان جنایى ناچار به بیان حقیقت شد و به قتل رساندن 
همســرش را به گردن گرفت. در همین حال به منظور روشن 
شدن زوایاى تاریک پرونده این جنایت، این متهم روز گذشته 
به محل جنایت انتقال یافت تا در مقابل دوربین قوه قضائیه و 
بازپرس شعبه 211 دادسراى عمومى و انقالب مشهد به بازگویى 

اتفاقات منجر به قتل مرضیه (زن 29 ساله اش) بپردازد.
وى پس از آنکه قاضى کاظم میرزایى متذکر شــد جز حقیقت 
چیزى نگوید چرا که تمام اظهاراتش در دادگاه علیه وى استفاده 
خواهد شد، به تشریح جزئیات ماجرا پرداخت و  گفت: چند سال 
پیش چون همسر اولم دچار بیمارى سرطان بود، در حالى که از 

او دو فرزند (یک دختر و یک پسر) داشتم، با مرضیه (مقتول) 
ازدواج کــردم که از وى نیز دو فرزند پســر دارم. وى افزود: از 
6 سال پیش که همســر اولم را طالق دادم، مرضیه عالوه بر 
فرزنــدان خودش از فرزنــدان زن اولم نیز نگهدارى مى کرد و 
ارتبــاط خوبى با آنها داشــت. در حال حاضر نیز به جز دختر 

بزرگم که ازدواج کرده، سه پسرم در کنار ما زندگى مى کنند.
او در مورد چگونگى حادثه منجر به قتل همسرش گفت: حدود 
ســاعت 2 بعدازظهر چهارشنبه، کمى ماده مخدر شیشه مصرف 
کرده بودم و در حالى که حالت طبیعى نداشــتم، در حال پاسخ 
دادن به پیامک هاى زن جوانــى بودم که چندى پیش از طریق 
همسرم با وى آشنا شده و قصد داشتم او را به عقد موقت خودم 
درآورم چرا که مرضیه دچار بیمارى کلیوى بود و نمى توانست به 
خوبى از عهده وظایف زناشویى برآید. هر چند وقتى قرار گذاشته 
بودیــم همدیگر را مالقات کنیم، مرضیه به پلیس زنگ زده و ما 
دستگیر شدیم و پرونده ما هنوز در دادسرا در حال رسیدگى است. 
وى ادامه داد: آن روز اما زن غریبه مدعى بود که من شماره اش را 
به مرد دیگرى داده ام و آن مرد مزاحم او مى شود و چون من این 
کار را نکرده بودم، به همسرم مشکوك شدم. از مرضیه پرسیدم تو 
شــماره این زن را به دیگرى داده اى که گفت بله من شماره را به 

برادرم داده ام تا به او بگوید دست از زندگى ما بردارد.
من در حال ارســال پیامک بــه زن غریبه بودم که به او بگویم 
همســرم شــماره اش را به برادر خود داده است که مرضیه با 
عصبانیت به سمت من حمله ور شد و گوشى تلفن را قاپید و به 
دیوار کوبید. من که به شدت عصبانى شده بودم. او را گرفتم و 
روى زمین انداختم و با دستانم گلویش را فشردم اما دلم نیامد 
خفه اش کنم. در همین لحظه پسر 15 ساله ام که از سر و صداى 
مرضیه بیدار شده بود، از اتاق خودش خارج شد و به سمت ما 
آمد تا به مادرش کمک کند من هم چاقویى را که زیر رختخواب 
بود، برداشتم و به شکم مرضیه ضربه اى زدم اما او در حالى که 
دست در دست پسرم به سمت اتاق خواب بچه ها مى رفت با آنکه 
متوجه زخم شکمش نشده بود اما با وحشت به من نگاه مى کرد. 

من که هنوز عصبانى بودم. دوباره به سمت او رفتم و دو ضربه 
دیگر به بدنش وارد کردم که نقش بر زمین شد. ترسیده بودم 
به سرعت سمت آشپزخانه رفتم، موبایل مرضیه را از روى اوپن 
و شلوارم را برداشتم و مى خواستم از خانه خارج شوم که پسرم 
مانع من شد و با دستانش محکم مرا گرفته بود و نمى گذاشت 
فرار کنم، به همین خاطر با ته چاقو چند ضربه به سرش زدم تا 

رهایم کرد و من هم به سرعت از خانه خارج شدم.
ادامه این گزارش حاکى اســت این متهم در پاســخ به قاضى 
میرزایى که پرسید چرا چاقو را زیر رختخواب پنهان کرده بود، 
مدعى شــد که چاقو از زمانى که همسرش براى او میوه آورده 
آنجا مانده و این فرضیه را که نقشه از پیش طراحى شده براى 

قتل همسرش را داشته است، رد کرد.
این در حالى است که چاقوى مورد استفاده او از نوع میوه خورى 
نبوده بلکه از انواع چاقوهایى اســت که معموالً براى تکه تکه 

کردن گوشت استفاده مى شود.
در همین حال بــا توجه به اقرار صریح متهم بــه وارد آوردن 
ضربات چاقو منجر به قتل همسر 29 ساله اش، وى با صدور قرار 
بازداشت موقت و به منظور انجام تحقیقات تکمیلى در اختیار 
کارآگاهان ویژه جنایى پلیس آگاهى خراسان رضوى قرار گرفت 
تا معدود سؤاالت باقى مانده در این پرونده و نیز صحت ادعاهاى 
متهم درخصوص ارتباط تلفنى و پیامکى اش با زن غربیه بررسى 
شود. از سوى دیگر این ادعاى متهم که تحت تأثیر مصرف ماده 
مخدر شیشه مرتکب جنایت شده است با توجه به فاصله زمانى 
هنگام مصرف شیشــه یعنى ساعت 14 تا ساعت 2 بامداد روز 
بعد، واهى به نظر مى رسد که تحقیقات و معاینات دقیق پزشکى 

قانونى نیز این ادعا را مورد توجه قرار خواهد داد.

او دو فرزند (یک دختر و یک پسر) داشتم، با مرضیه (مقتول) 
ازدواج کــردم که از وى نیز دو فرزند پســر دارم. وى افزود: از 
 سال پیش که همســر اولم را طالق دادم، مرضیه عالوه بر 
فرزنــدان خودش از فرزنــدان زن اولم نیز نگهدارى مى کرد و 
ارتبــاط خوبى با آنها داشــت. در حال حاضر نیز به جز دختر 

 مرد مشهدى به صحنه قتل همسرش بازگشت
براى بازسازى صحنه جنایت در حضو ر قاضى ویژه

قانونى نیز این ادعا را مورد توجه قرار خواهد داد.متوجه زخم شکمش نشده بود اما با وحشت به من نگاه مى کرد. متوجه زخم شکمش نشده بود اما با وحشت به من نگاه مى کرد. پیش چون همسر اولم دچار بیمارى سرطان بود، در حالى که از 

خط قرمز: پســر جوانى که دوســتش را به خاطر 
هندزفرى به قتل رســانده بود، بعد از محکوم شدن 
به قصاص با پرداخت 400 میلیون تومان دیه از مرگ 
فاصله گرفت. متهم صبح روز گذشته از جنبه عمومى 
جرمى که مرتکب شده بود پاى میز محاکمه ایستاد و 
اعالم کرد امیدوارم خدا هم من را ببخشد. فروردین ماه 
سال 91، مأموران پلیس از قتل پسر جوانى در یکى از 
پارك هاى جنوب شهر باخبر و در محل حاضر شدند. 
یکى از شــاهدان به مأموران گفــت: در حال عبور از 
خیابان بودم که دو جوان با هم درگیر شــدند و یکى 
از آن ها با چاقو ضربه اى زد و فرار کرد. با انتقال جسد 
به پزشــکى قانونى مادر مقتول در حالى که به شدت 
اشک مى ریخت در تحقیقات به مأموران گفت: پسرم 
یاسر 24 ساله بود. او دوستان زیادى داشت. آن روز با 
یکى از دوستانش به نام آرش قرار گذاشته بود که براى 
تفریح به پارك بروند. پسرم وقتى از من خداحافظى 
کــرد دیگــر او را ندیدم. با این توضیحــات مأموران 

آرش 25 ساله را به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار 
دادند و بعد از شناســایى او را بازداشت کردند. او در 
بازجویى هــا جرمش را انکار کرد، اما در بازجویى هاى 
متعدد باالخره لب به اعتراف گشود و گفت: من و یاسر 
آن روز قرار داشــتیم به پــارك برویم. بعد از خوردن 
بستنى به سمت پارك مى رفتیم که در راه هندزفرى 
را از کیفم درآوردم تــا آهنگ مورد عالقه ام را گوش 
کنم. یاســر از من خواست تا هندزفرى را به او بدهم، 
اما قبول نکردم و او از این موضوع ناراحت شد. کمى 
که جلوتر رفتیم ناگهان هندزفرى را از دستم قاپید و 
باعث عصبانیتم شــد. اعتراض کردم و او در جواب به 
من فحاشــى کرد. این اتفاق باعث درگیرى شد و در 
آن درگیرى با چاقویى که داشتم به او ضربه اى زدم و 
فرار کردم. با اعتراف هاى متهم این پرونده تکمیل و به 
شعبه دهم دادگاه کیفرى یک استان تهران فرستاده 
شد. در اولین جلسه رســیدگى به این پرونده بعد از 
قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، اولیاى دم 

درخواســت قصاص کردند. ســپس متهم به دستور 
ریاست دادگاه در جایگاه قرار گرفت و بار دیگر ماجرا را 
شرح داد. هیئت قضایى بعد از آخرین دفاع متهم بنا به 
درخواست اولیاى دم او را به قصاص محکوم کرد و این 
رأى بعد از ارسال به دیوان عالى کشور توسط قضات 
یکى از شعبات آن تأیید شد. در حالى که این حکم در 
آستانه اجرا قرار داشت متهم توانست با پرداخت 400 
میلیــون تومان به اولیاى دم از چوبه دار فاصله بگیرد. 
روز گذشته این پرونده بار دیگر براى رسیدگى از جنبه 
عمومى جرم روى میز هیئت قضایى به ریاست قاضى 
قربان زاده قرار گرفت. بعد از اعالم رسمیت جلسه متهم 
در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: آن روز به 
خاطر رفتار یاسر خیلى عصبانى شدم، اما از کارى که 
کردم پشیمان هستم. امیدوارم همانطور که اولیاى دم 
مرا بخشیدند، خدا هم مرا ببخشد. این هندزفرى به 
قیمت تمام شدن جوانى ام در زندان تمام شد و حاال 

خیلى پشیمان هستم.

یک هندز فرى 
براى جوان 

قاتل
 400 میلیون 

تمام شد



خط حادثه

زوج جاعل با خودروى سرقتى 
به بازداشتگاه رفتند
از  که  جوانــى  زوج  قرمز:  خط 
جاعالن حرفه اى و تحت تعقیب 
مردان قانون بودند، به طور اتفاقى 
سوار بر یک خودروى مسروقه در 

مشهد دستگیر شدند.
انتظامى مشهد مقدس  فرمانده 
بــا اعالم این خبر به خبرنگار ما 
گفت: مرد جوانى چند روز قبل 

با همدستى یک دختر جوان که از 
چندى قبل باهم دوســت شده بودند، یک خودروى سوارى پراید سفید رنگ 
را به ســرقت بردند. آن ها سپس به خانه یکى از دوستانشان در حاشیه شهر 
مشــهد رفتند؛ دو روز گذشت و صاحبخانه و همسرش با خودروى سرقتى از 
خانه بیرون زدند تا مواد مخدر و پایپ بخرند. سرهنگ محمد بوستانى افزود: 
خودروى مســروقه در صد مترى کمربنــدى در حال حرکت بود که مأموران 
کالنترى شهید هاشمى نژاد هنگام بازگشت از یک مأموریت، با تیزهوشى این 
خودروى سرقتى را شناسایى و متوقف کردند. وى خاطرنشان کرد: زن 27 ساله 
که راننده پراید سرقتى بود، در تحقیقات اولیه به پلیس گفت که این خودرو را 
دوست شوهرش و دخترى جوان به خانه آن ها آورده اند. وى افزود: در بازرسى 
از وسایل همراه این زن جوان یک عدد پایپ، یک بسته کوچک شیشه، دو عدد 
تراول چک 100 هزار تومانى و 50 هزار تومانى جعلى و ســه دستگاه گوشى 
تلفن همراه کشف شد. رئیس پلیس مشهد گفت: همچنین مأموران کالنترى 
شهید هاشمى نژاد در بازرسى از وسایل همراه شوهر این زن یک قبضه چاقو و 

مقادیرى مواد مخدر صنعتى و یک عدد کارت عابربانک کشف کردند.
وى افزود: این متهم که پنج فقره سابقه کیفرى دارد و زن جوانش پس از طى 
مراحل اولیه قانونى با دستور مقام قضایى در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهى 
خراسان رضوى قرار گرفتند، اما بررسى هاى بعدى پرونده حاکى از آن بود که 
زن 29 ساله از جاعالن حرفه اى بوده و از مدتى پیش تحت تعقیب کارآگاهان 
قرار داشــته است. این زن جوان تاکنون به 15 فقره جعل تراول چک اعتراف 

کرده که بازجویى و تحقیقات از وى ادامه دارد.

قاتل خواهرزاده در على آباد دستگیر شد 
خط قرمز: قاتل 65 ساله که در على آباد خواهرزاده خود را به رگبار بسته بود 
دستگیر شد. در ساعت 10:30 صبح دیروز در پى وقوع تیراندازى در شهر على 
آباد مأموران بالفاصله در محل حاضر که مشخص شد مردى 65 ساله به علت 
اختالفات ملکى خواهــر و خواهرزاده هاى خود را مورد اصابت گلوله قرار داده 
که یکى از مجروحان فوت کرده و دو نفر دیگر در بیمارستان بسترى که حال 

عمومى آن ها رضایت بخش است.
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پایان کار 4 سارق حرفه اى در بهارستان
خط قرمز: 4 سارق حرفه اى که در شهرستان بهارستان 
اقدام به سرقت از خانه ها کرده بودند در عملیات پلیسى 
دستگیر شدند. سرهنگ چنگیزخانى جانشین فرمانده 
انتظامى شهرســتان بهارســتان با اعالم این خبر گفت: 
با افزایش پرونده هاى ســرقت از خانه ها در شهرســتان 
بهارستان تیمى از مأموران پلیس آگاهى براى تحقیقات 
ویژه وارد عمل شدند.  وى افزود: مأموران پس از چندین 
ساعت کار اطالعاتى با استفاده از شگردهاى خاص پلیسى 
سرنخ هایى از سارقان حرفه اى به دست آوردند. سرهنگ 
چنگیزخانى ادامه داد: با پیگیرى هاى گســترده مأموران 
مخفیگاه دزدان را شناســایى و تحت نظر قــرار دادند. 
جانشــین فرمانده انتظامى بهارستان گفت: با شناسایى 
این متهمان دستگیرى آنان در دستور کار مأموران قرار 
گرفت که در عملیاتى غافلگیرانه 4 ســارق حرفه اى در 
مخفیگاهشان دستگیر شدند. وى بیان داشت: سارقان در 
بازجویى اولیه به 16 فقره سرقت خانه اعتراف کردند که 
براى بررسى هاى ویژه در اختیار مقام قضایى قرار گرفتند.

مرگ تلخ کودك 2 ساله مرندى
 خط قرمز: دختر بچه 2 ســاله به دلیل برق گرفتگى به 

شکل غم انگیزى جان باخت. 
مسئول روابط عمومى اورژانس استان آذربایجان شرقى 
گفت: دوشنبه بیســت و پنجم اردیبهشت در روستاى 
قرخالر از توابع شهرســتان مرنــد به علت برق گرفتگى 

کودك 2 ساله جان باخت.
وحید شادى نیا تصریح کرد: تالش کارشناسان اورژانس 
پایگاه قرخالر و ادامه آن توسط پرسنل بیمارستان مرند 

مثمر ثمر واقع نشد و مرگش تأیید شد.

مرد خندابى همسرش را کشت، 
مادر و دخترش را مجروح کرد

خط قرمز: مرد جانى شــب گذشته در روستاى خنداب 
استان مرکزى جنایت هولناکى را رقم زد. 

در حدود ســاعت 13 گزارش قتلى در روســتاى نصیرآباد 
شهرستان خنداب به مرکز فوریت هاى پلیسى 110 اعالم 
شــد و بالفاصله تیم هاى انتظامى براى بررسى موضوع به 
محل اعزام شــدند.  در تحقیقات اولیه مشخص شد که در 
نیمه شب گذشته مرد خانواده به علت نامعلومى، همسر خود 
را با ضربات چاقو به قتل مى رساند و مادر 80 ساله و دختر 
12 ساله اش را نیز مجروح کرده و از محل متوارى مى شود.

بنابر این گــزارش هر دو فرد مصدوم بیهوش شــده تا 
اینکه در حدود ســاعت 13 مادر فرد قاتل به هوش آمده 
و همســایه ها را با خبر مى کند و موضوع به پلیس اعالم 
مى شود و بالفاصله مصدومان به یکى از بیمارستان هاى 

استان همدان منتقل شدند. 
تحقیقات پلیس براى بررســى علت دقیق این جنایت و 

دستگیرى فرد قاتل در حال پیگیرى است.

خط شهرستان ها
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خط قرمز- سعید کوشافر: زن جوان که آبرویش را در 
خطر مى دید راهى پلیس فتا شد تا عامالن انتشار تصاویر 
خصوصى وى را شناسایى کنند، پرونده اى که در نهایت به 

دستگیرى برادران دوقلو ختم شد.
ســرهنگ حســین بیات مختارى، فرمانــده انتظامى 
شهرستان نیشــابور در گفت وگو با خط قرمز به تشریح 
این پرونده پرداخت و گفت: زن جوان از طریق دوستان و 
آشنایان متوجه مى شود تعدادى از تصاویر خصوصى وى به 
همراه مطالبى کذب در فضاى مجازى منتشر شده است. 
وى در ابتدا باورش نمى شــود و مسئله را به شباهت هاى 
ظاهرى ربط مى دهد، اما وقتى که بیشتر پیگیر مى شود، 
مى بیند که عکس هاى خود اوست که به همراه نوشته هایى 

کامالً کذب منتشر و آبروى او را هدف قرار داده است.
زن جوان بالفاصله با راهنمایى یکى از آشــنایان اقدام به 

طرح شکایت کرده و راهى پلیس فتا مى شود.
او به افســر پرونــده مى گوید: حدود ســه هفته قبل در 
مراسمى عمومى حضور پیدا کردم که جمعیت زیادى در 
آن شرکت داشتند، پس از پایان مراسم متوجه شدم که 
موبایلم از داخل کیفم یا جیبم به سرقت رفته است. مدتى 
بعد فردى ناشناس با من تماس گرفت و گفت که موبایل 
شما را صحیح و سالم تحویلتان خواهم داد. بنابراین بنده 
منتظر ماندم. وى در تماس دیگرى عنوان کرد که تلفن 
همراه شما را در ســطل زباله یکى از خیابان ها جاسازى 
کردم، زودتر به آنجا بروید و موبایلتان را بردارید تا رفتگرها 

اقدام به تخلیه زباله ها نکرده اند.
زن جوان در ادامه گفت: بالفاصله به محل مراجعه کردم 
و دیدم که سارق یا سارقان موبایل را به شیوه ماهرانه اى 

جاســازى کرده و هیچ اثــر و نشــانه اى از خود برجاى 
نگذاشته اند، اندکى از کســانى که در اطراف سطل زباله 
حضور داشتند و از کسبه محل پرس وجو کردم، اما آن ها 
هم هیچ مورد مشــکوك یا شخصى را اطراف سطل زباله 

رؤیت نکرده بودند که سرنخى به دستم بیاید.
زن جوان خاطرنشان کرد: پس از بررسى گوشى دریافتم 
که ســیم کارت و حافظه گوشــى موجود نمى باشــد و 
ســارقان فقط گوشــى را بازگردانده اند، بنابراین اقدام به 
ســوزاندن سیم کارت و دریافت سیم کارت جدید کردم، 
غافل از اینکه ممکن است آن ها در همین مدت اقدام به 

سوءاستفاده از سیم کارت من کرده باشند.
از دیگر ســو مأموران تیزهوش پلیس فتا در بررسى هاى 
فنى و تخصصى دریافتند که سارق یا سارقان سیم کارت 
را روى گوشــى دیگرى فعال کــرده و به تمام اطالعات 

خصوصى مالباخته دست یافته اند.
سارق یا ســارقان پس از دستیابى به اطالعات خصوصى 
وى، اقدام به انتشار تصاویر خصوصى او به همراه مطالب 

کذب کرده اند.
اما تالش مأموران پلیس فتا به همین جا ختم نشد، آن ها 
تالش هاى خود را ادامه دادند و با بهره گیرى از مهندسى 
اجتماعى متهم را ردیابى و شناسایى کردند، آن ها پس از 
دریافت حکم قضایى در یک عملیات حساب شده اقدام به 
دستگیرى وى کرده و متهم را به مرکز پلیس فتا منتقل 

کردند.
متهم که مردى 29 ساله بود در مواجهه با ادله و مستندات 
دیجیتالى پلیس فتا به بزه انتســابى اقرار کرد و گفت که 
این کار را با کمک و همدستى برادر دوقلویش و برادرشوهر 

شاکى انجام داده است.
این اعترافات پرونده را وارد فاز جدیدى کرد، جایى که باید 

دنبال دالیل و انگیزه هاى سرقت و انتشار تصاویر گشت.
متهــم گفــت: آن روز که این خانم در مراســم عمومى 
حاضر شد، نقشه ســرقت موبایلش را طراحى کرده و در 
یک فرصت مناســب اقدام به سرقت از او کردیم. پس از 
این کار و براى اینکه وى براى ســرقت موبایلش شاکى 
نشــود با او تماس گرفتیم و گفتیم که موبایلش را به او 
بازمى گردانیم، موبایل را در یک سطل زباله جاسازى کرده 
و بــه او برگرداندیم، اما در همان مدت اطالعات و تصاویر 

شخصى او را از موبایلش کپى کرده بودیم.
بعد از گذشت مدتى برادرشوهر شاکى که با وى اختالفات 
خانوادگى داشــت، نقشــه خود را به ما دیکته کرد و کار 
شروع شــد، عکس هاى خصوصى این خانم را به همراه 
مطالبى کامالً کذب در فضاى مجازى منتشر کرده و براى 

تمام فهرست موجود در گوشى اش ارسال کردیم.
پس از این اعترافات مأموران پلیس فتا وارد عمل شده و در 
عملیات هاى جداگانه اى برادر دوقلو و برادرشوهر شاکى نیز 
بازداشت شدند. این سه متهم همراه پرونده راهى دادسرا 
شــدند تا مجازات این مزاحمت و آبروریزى مجازى را به 

صورت کامالً واقعى تحمل کنند. 

جاســازى کرده و هیچ اثــر و نشــانه اى از خود برجاى 
نگذاشته اند، اندکى از کســانى که در اطراف سطل زباله 
حضور داشتند و از کسبه محل پرس وجو کردم، اما آن ها 
هم هیچ مورد مشــکوك یا شخصى را اطراف سطل زباله 

زن جوان خاطرنشان کرد: پس از بررسى گوشى دریافتم 

ردپاى دوقلوها در پرونده مجازى آبروریزى خانوادگى

 خط قرمز- بهاره بختیارى: دختر 4ساله اى که بخاطر 
آزار و اذیت مادرش دچار ســوختگى شدیدى شده بود، 
با کمک همسایه ها براى مداوا به بیمارستان انتقال داده 
مى شود. نازنین دختر 4ساله اى است که 7ماهه به دنیا 
مى آید در حالى که پدرش قبل از به دنیا آمدن او تصمیم 

مى گیرد مادرش را به خاطر اعتیاد شدید طالق دهد.
غم نداشــتن پدر از یک طرف و اعتیاد مادر طرف دیگر 

باعث مى شود تا او در کودکى غمگین و افسرده باشد.
نازنین 4ســاله هنوز فرق بین اســباب بازى را با لوازم 
مصرفى مادرش نمى داند. بارها از سر سهل انگارى مادر 
دچار سوختگى شده و با درد و سوزش کنار آمده است؛ 
اما این بار صداى ناله و گریه هایش به گوش همسایه هاى 
محل مى رسد، تا این دختر نازنین از شرایط وحشتناك 
خانه مادر نجات یابد.طى تمام سال هاى عمر کوتاهش 
مادر او بجاى ترك اعتیــاد به میزان مصرفش مى افزود 

و از دخترك به عنوان ابزارى که بتواند خرجى روزانه را 
بدست بیاورد، استفاده مى کرد.

حضور وقــت وبى وقت مردان معتــاد و مواد فروش به 
شــکایت همسایه ها از این زن منجر شــد؛ مأموران در 
مقابل اعتراضات همســایه ها قفل پلمب بر در خانه این 
مادر معتــاد زدند؛ اما او این ممنوعیت قانونى را هم زیر 
پا گذاشــت؛ پلمب را شکست و باز او بود  و مواد مخدر 

و مردانى که وقت وبى وقت به آنجا رفت و آمد داشتند.
نازنین هرگز طعم شیرین محبت مادرى را نچشید، هرگز 
با همساالنش بازى نکرد وتا دید و شنید حسرت داشتن 

حداقل هاى یک کودك و زندگى کودکانه.
اما این پایان زندگى ناخوشایند دختر 4ساله نبود؛ مادر 
معتاد اگر چه در نشئگى دستى به سرش مى کشید اما 
امــان از روزهاى خمارى...روزى که در خمارى دخترك 
بهانه گیرى کرد و مادر عصبى او را مى سوزاند، از گردن 

تا سرانگشت پا؛ فریادها و گریه هاى کودك همسایه ها را 
به این شیره کش خانه مى کشاند و صحنه دختر سوخته 
داغ دل آن هــارا تازه مى کندو نازنین را به بیمارســتان 

مى رسانند تا زنده بماند و پلیس را خبر مى کنند.
تکتــم رحیمى دادیار سرپرســتى ناحیه 5مشــهد در 
خصوص پرونده هایى از این دست مى گوید: با توجه به 
اینکه بعد از طالق زوجین حضانت کودکان زیر 7سال به 
مادر سپرده مى شود و مادران به دلیل مشکالت اقتصادى 
از پــس هزینه هاى زندگــى برنمى آینــد، وارد چنین 
بیراهه هایى مى شوند. رحیمى مى افزاید: دستگاه دولتى 
باید براى جلوگیرى از چنین مشکالتى مادران سرپرست 

خانوار را تحت پوشش حمایتى خود قرار دهد.

این بار مادر عامل کودك آزارى است

سوختن نازنین 4ساله در آتش خمارى مادرش



لژيونر تيم ملى فوتسال در گفت و گوى اختصاصى با قدس

طيبى: مسئوالن ورزش مشهد را اصالً نمى شناسم 
يك نفر هم براى عنوان اروپايى به من تبريك نگفت

*بهترين انتخاب 
حسين طيبى كه پيش از غيرت سابقه بازى در ليگ روسيه را نيز 
دارد درباره چگونگى پيوستن به يكى از سرشناس ترين تيم هاى 
اروپا گفت: پس از درخشش در جام جهانى و كسب عنوان سومى 
جهان به همراه تيم ملى، دوپيشــنهاد خارجى داشتم كه يكى 
مربوط به مكنوم برزيل و ديگرى از سوى غيرت قزاقستان كه جزو 
تيم هاى معروف اروپا مى باشد و عنوان قهرمانى جام باشگاه اروپا را 
با خود يدك مى كشد، بود. پس از تحقيق و مشورت با اطرافيان با 
وجود اينكه سختى كار با اين تيم را با توجه به 12 بازيكن برزيلى 
و حتى كادر فنى برزيلى كه داشت مى دانستم،بهترين انتخاب را 
كردم و با غيرت قرارداد بستم و خوشبختانه توانستم فصل خوبى 

را پشت سر بگذارم.
* درخشش نام ايران در اروپا 

ستاره تيم ملى فوتسال كشــورمان درباره درخشش در ليگ 
قزاقستان وكســب عنوان آقاى گلى اين رقابت ها به همراه هم 
تيمى برزيلى اش و همچنين خودنمايى در ليگ باشــگاه هاى 
اروپا اظهار داشت: اول اينكه خوشحالم به عنوان اولين ايرانى 
توانستم نام مقدس كشورم را در باالترين سطح فوتسال جهان 
يعنى ليگ قهرمان اروپا تداعى كنم. من در همه شــرايط خود 

را سرباز تيم ملى و وطنم مى دانم و براى درخشش نام كشورم 
حتى ســرم را هم مى دهم چــرا كه هر موفقيتى كه بدســت 
آورده ام را مديون تيم ملى مى دانم. دوم اينكه رقابت در چنين 
سطحى از فوتســال در جهان بسيار سخت اســت؛ زيرا همه 
تيم ها حرفه اى هستند و حتى در تيم غيرت با وجود 14 بازيكن 
خارجى كه دارد رقابت براى در تركيب ثابت بودن بسيار سخت 
اســت با اين وجود با كمك خدا و امام رضا ( ع ) و دعاى پدر و 
مادرم وتمرينات فشرده و نفسگير توانستم خيلى زود جايم را 

در تيم باز كنم و يكى از بازيكنان اصلى غيرت شوم.
*تفاوت ليگ ايران و قزاقستان

لژيونر فوتسال كشورمان درباره تفاوت ليگ ايران با ليگ قزاقستان 
و ســاير ليگ هاى اروپايى تصريح كرد: آنچه در تفاوت ليگ هاى 
اروپايى و ليگ ايران بسيار مشهود مى باشــد امكانات، سرمايه 
گذارى و نظمى است كه در اين باشگاه ها وجود دارد و متاسفانه 
در ليگ برتر فوتسال كشــورمان آنچنان احساس نمى شود. در 
همين باشگاه غيرت همه امكانات در اختيار بازيكنان قرارگرفته 
و به جاى آن مربى از بازيكن كار حرفه اى مى خواهد به طورى كه 
همه فكر و ذكر يك بازيكن تمرين براى موفقيت باشگاهش است 

نه دغدغه هاى ديگر.

* مسئوالن ورزش مشهد را نمى شناسم 
بازيكن مشــهدى غيرت قزاقســتان در خصوص عكس العمل 
مسئوالن ورزش اســتان در خصوص افتخارات حاصل شده به 
عنوان يك مشهدى در فوتســال اروپا گفت: دريغ از يك زنگ يا 
يك تماس. من هيچ انتظارى از مسئوالن شهرم در اين خصوص 
نداشتم ولى دست كم مى توانستند با يك تماس يا ارسال پيامك 
اين موفقيت را تبريك بگويند و من و امثــال بنده را براى ادامه 
موفقيت ها دلگرمى بدهند. راستش به همين دليل اصال مسئوالن 

ورزش شهرم را نمى شناسم.
* سوختن استعدادهاى مشهد 

آقاى گل ليگ قزاقستان در خصوص فوتسال مشهد و آينده آن 
نيز اظهار داشت: متاسفانه با بى توجهى مسئوالن ورزش مشهد 
اســتعدادهاى فراوانى كه در اين شهر وجود دارد ديده نمى شود 
و مى ســوزد و اگر به همين طريق ادامه يابد تا چند ســال ديگر 
نماينده اى در تيم ملى نخواهيم داشــت مگر امثال بنده، مهدى 
جاويد و قدرت بهادرى كه نمايندگان مشــهدى ها در تيم ملى 
هســتيم تا چند ســال ديگر مى توانيم در تيم ملى باشيم ؟ آيا 
مسئوالن ورزش مشهد طورى برنامه ريزى كرده اند كه بعد از ما 
جايگزينى در تيم ملى داشته باشند؟ مگر راه اندازى يك آكادمى 

استعداديابى فوتسال چقدر هزينه دارد؟ به هر حال اگر اينگونه 
پيش برويم در ســاليان آينده فوتســال نيز همچون بسيارى از 
رشته هاى ورزشى ديگر خالى از ملى پوشان خواهد شد. اگر روزى 
مشغله كاريم كم شود حتما به اين استعداد ها توجه خواهم كرد  
و به رشد و شكوفايى اين گنج نهفته در مشهد كمك خواهم كرد 

تا نام اين شهر و ايران هميشه در دنياى فوتسال شنيده شود.
*تيم ملى و شرايط اين روز هاى آن

وى در خصوص شرايط اين روزهاى تيم ملى فوتسال و اردوى آماده 
سازى اين تيم گفت: من به محض رسيدن به ايران با مربى تيم ملى 
تماس گرفتم و  از ناظم الشريعه كسب تكليف كردم كه اين مربى 
با بزرگ منشى به من گفت تو چند ماهى تحت فشار بودى، چند 
روزى استراحت كن.  باتوجه به درخشش تيم ملى در مسابقات جام 
جهانى و كسب عنوان سومى جهان طبيعتا سطح توقعات نيز از تيم 
ملى باال رفته است اميدواريم با كادر فنى خوبى كه داريم بخصوص 
آقاى ناظم الشريعه كه پنجمين مربى برتر جهان در رده ملى است 
بتوانيم به روند رو به رشدمان ادامه دهيم. لژيونر فوتبال كشورمان 
همچنين در مورد نزديك شدن ديگر تيم هاى آسيايى به تيم ملى 
كشورمان گفت: رقيبانمان در آسيا روز به روز دارند به ما نزديك تر 
مى شوند و اين را در سال هاى پيش بخوبى احساس كرده ايم چرا كه 

مثل سابق ديگر به راحتى نمى توانيم حريفانمان را شكست دهيم 
و دليل اين امر سرمايه گذارى و برنامه ريزى دقيقى است كه اين 
كشورها در زمينه فوتسال انجام  مى دهند . به عنوان مثال كشور 
ژاپن كه يكى از اصلى ترين رقباى ماست چند وقت پيش اردويى 
يك ماه در اسپانيا برگزار كرده حاال شما ببينيد وضعيت اردوهاى 

ما كجا و چگونه است.
*تبريك ويژه به مردم مشهد و اكبرميثاقيان

ستاره فوتسال كشورمان همچنين در خصوص سياه جامگان و 
ماندن در ليگ برتر گفت: بسيار خوشحالم كه يك بار ديگر اكبر 
ميثاقيان توانست يك تيم ديگر را در ليگ برتر نگه دارد و ضمن 
تبريك ويژه و خسته نباشيد به ايشان از همه هواداران مشهدى 
اين تيم نيز تشكر مى كنم كه واقعا در ماندن سياه جامگان نقش 

تاثيرگذارى داشتند.
*حرف آخر

ستاره مشهدى تيم ملى فوتسال كشورمان در پايان ضمن تشكر 
از روزنامه قدس بابت پوشــش كامل اخبار فوتسال كشورمان از 
تمام كسانى كه در موفقيت وى سهمى داشته اند بخصوص پدر 
و مادرش و برادرش حميد طيبى،آقاى بى غم و حسين شمس، 

حميد شانديزى و... قدردانى كرد.
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ورزشـــى
 رمز يا امام رضا ( ع ) 

طيبى با اشاره به مسابقه رده بندى 
ليگ قهرمانان اروپا و اســتفاده از 
رمز « يا امام رضا» براى گل كردن 
پنالتى اش گفت: بنــده مانند همه 
شــيعيان و بخصوص مشهدى هاى 
عزيز ارادت ويژه اى به امام هشتم(ع) 
دارم و هميشــه لطف آقا نيز شامل 

حال بنده شده است. 
در همين مســابقه رده بندى ليگ 
اروپا بود كه بازى به پنالتى كشيد و 
من هم براى زدن پنالتى ما قبل آخر 
پشت توپ ايستادم، خبر داشتم كه 
مادرم در حرم مطهر امام رئوف براى 
دعا حضور دارد من هــم  10 ثانيه 
مكث كردم و از امام رضا (ع) كمك 
خواستم طورى كه داور مسابقه به 
دليل تاخيــر در زدن پنالتى به من 
معترض شــد ولى من با رمز يا امام 
رضا (ع) ضربه پنالتى را زدم و به نظر 
خودم حســاس ترين پنالتى دوران 
ورزشى ام را با لطف خدا و امام رضا 

به ثمر نشاندم.

 گپ هاى خودمانى
* از فوتسال متنفر بودم ولى شمس مرا به اين رشته آورد و من هم عالقه مند شدم و ...

* رؤيايم  فالكائو بود... رويايى كه با بازى خوبمان مقابل برزيل  مجبور به خداحافظى شد.
*  زبان برزيلى تيم غيرت كه همه برزيلى بودند مرا شگفت زده مى كرد.

* آرزويم حضور در  تيم بارسلوناست.
* تا چند وقت ديگر كارى خواهم كرد كه همه شوكه شوند.

*آنقدر استعداد فوتسالى در ايران هست  كه اگر يك روز تمرين يا بازى نكنى جايت خيلى 
زود پر مى شود.

* اگر قدرت بهادرى مصدوم نمى شد شايد رنگ مدالمان در جام جهانى تغيير مى كرد.
* فوتسال يعنى تمرين، تمرين، تمرين ...

 فوتســال  حميدرضا خداشناس - محمد حســن پنجه بند   
حسين طيبى ستاره مشــهدى تيم ملى فوتسال كشورمان است كه ساليان 
سال لباس مقدس تيم ملى را بر تن دارد و افتخارات زيادى نيز در اين كسوت 
بدست آورده است. وى فوتسال را از دوران نوجوانى و باشگاه علم و ادب مشهد 
آغاز كرد و ظرف مدت كوتاهى مراحل پيشرفت را گذراند به طورى كه در سن 
19 سالگى توانست در تمامى رده ها  لباس تيم ملى را بر تن كند و تاكنون نيز 

يكى از اركان مهم تيم ملى بوده است. 
آقاى گل جام ملت هاى 2014 كه سابقه ســه بار نامزد بهترين بازيكن سال 
آسيا را دارد پس از جام جهانى مورد توجه غيرت قزاقستان، قهرمان اروپا قرار 
گرفت و همراه اين تيم توانســت قهرمانى ليگ قزاقستان و همچنين سومى 
جام باشگاه هاى اروپا را بدست آورد.  با آقاى گل ليگ قزاقستان كه ميهمان 
روزنامه قدس بود گفت و گويى پيرامون مسائل فوتسال كشورمان، چگونگى 
لژيونر شدن، تيم ملى  و فوتسال مشهد انجام داده ايم كه در ادامه مى خوانيد.   
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براى  بازى هاى همبستگى كشورهاى اسالمى

سرمربى تيم   ملى كشتى آزاد: رحيمى و قاسمى را از دست داديم
 كشتى  ايسنا   محمــد طاليى ، ســرمربى تيم   ملى 
كشــتى آزاد درباره قهرمانى در رقابت هاى آسيايى هند، 
گفت: خدا را شكر با وجود اين كه تيمى جوان را عازم اين 
مسابقات كرده بوديم موفق شــديم عنوان قهرمانى را به 
دســت بياوريم. تاكنون كمتر پيش آمــده كه به جوانان 
تازه كار در چنين مســابقاتى ميــدان بدهند، اما بر روى 
اين نفرات در اردوهاى تيم   ملى كار شــده بود كه همين 
امر باعث شد همه كشتى گيران با انگيزه باال و با آمادگى 
خوب به مصاف حريفان شان بروند و نتايج خوبى را در اين 

رقابت ها كسب كنند.
او با ابــراز رضايــت از عملكرد شــاگردانش در رقابت هاى 
قهرمانى آسيا، گفت : رشــيدى، تيمورى، شهبازى و محبى 
براى نخســتين بار بود كه در اين رويداد براى ايران كشتى 
مى گرفتند كه بــا اين وجود همگى عملكرد بســيار خوبى 
از خود نشان دادند. اگر رشــيدى و تيمورى در لحظه آخر 
دچار اشتباه نمى شدند، مطمئنا شايستگى بيش تر از مدال 

برنز داشتند. 
 طاليى درباره وضعيــت تيم   ملى در آســتانه حضور در 
بازى هاى همبستگى كشورهاى اسالمى، گفت : ان شاء اهللا 

بامداد چهارشــنبه عازم باكو هســتيم تا در رقابت هاى 
بازى هاى همبستگى  كشورهاى اســالمى حاضر شويم. 
حســن رحيمى و كميل قاســمى را به دليل مصدوميت 
در كنار تيم   ملى نداريــم و اين فرصتى اســت تا نفرات 
جايگزين آن ها خود را نشان دهند. خوشبختانه همه تيم 
در شرايط خوبى قرار دارد و با هدف كسب بهترين نتايج 

به آذربايجان مى رويم.
 او در پاســخ به اين ســوال كه با توجه به حضــور دودانگه 
در كميسيون فنى اتحاديه جهانى كشــتى، او كماكان در 
كادرفنى حضور خواهد داشــت يا خير، گفــت : جا دارد به 
دودانگه تبريك بگويم كه چنين پســت مهمى را به دست 
آورده است. پست جديد او منافاتى با ادامه فعاليتش در كادر 
فنى تيم ملى ندارد. مطمئنا او در كنار ما خواهد بود، چرا كه 

به او نياز داريم و نمى گذاريم از تيم ملى جدا شود.
سرمربى تيم   ملى كشتى آزاد در پايان با قدردانى از رسول 
خادم، گفت : از خادم به خاطر مهيا كردن فضاى مناسب براى 
تيم   ملى قدردانى مى كنم ، چرا كه مــا در چنين فضايى با 
آرامش كار مى كنيم و مى توانيم بدون حاشيه به فكر موفقيت 

تيم   ملى باشيم.

آخرين رده بندى مربيان باشگاهى جهان
منصوريان از برانكو سبقت گرفت

ورزش: ســايت clubworldranking جديدتريــن رده بندى 
بهترين مربيان جهان را منتشر كرد كه عليرضا منصوريان، سرمربى 
اســتقالل تهران با  2935 امتياز 13 پله باالتر از برانكو به رده 183 
جهان صعود كرد و به عنوان بهترين مربى باشــگاهى ايران شناخته 
شد.برانكو در رده بندى جديد با كسب 2849 در رده 196 جهان قرار 
گرفت. گفتنى اســت كه منصوريان در رده بندى ماه گذشته در رده 
273 جهان قرار داشــت و در رده بندى جديد 86 پله صعود داشته 
است كه در نوع خود بى نظير اســت. بدين ترتيب 5 مربى برتر ايران 
در رده بندى جديد به ترتيب زير اســت: عليرضا منصوريان، برانكو 
ايوانكوويچ، امير قلعه نويى، سيروس پورموسوى، مجتبى حسينى، 

زالتكو كرانچار. زيدان نيز به عنوان بهترين مربى جهان ماند.

پايان قرارداد 12 بازيكن پديده
فارس: قرارداد 12 بازيكن تيم فوتبال پديده با اين تيم در پايان ليگ 
شانزدهم به اتمام رســيده و در صورتى كه رضا مهاجرى بخواهد با 
اين نفرات ادامه دهد، باشگاه با آن ها وارد مذاكره خواهد شد. نفراتى 
مثل شهاب گردان، معين عباسيان، محسن يوسفى، حسن جعفرى، 
دريسا،اكبر ايمانى، رضا ناصحى، كريم احمدى و مرادمند قراردادشان 
با پديده به اتمام رسيده و در صورت موافقت مهاجرى با اين تيم تمديد 
خواهند كرد،در غير اين صورت راهى تيم هاى ديگر خواهند شد. از 
ســوى ديگر، جدايى نفراتى مثل رضا حقيقى، مهرداد كفشگرى و 

يونس شاكرى از پديده خراسان تقريباً قطعى شده است.

پاسخ قاطع برانكو به واسطه هاى پيام/ نه!
آى اسپورت:  از زمانى كه بحث جدايى سروش رفيعى از پرسپوليس 
جدى شد، برخى از نزديكان به تيم، در پى آن بودند تا پيام صادقيان را 
دوباره به ليست پرسپوليس اضافه كنند. آنها حتى مدعى بودند پيام 
حاضر است با قرارداد 250 ميليون تومانى(!) به پرسپوليس برگردد 
اما وقتى برانكو اين خبر را شــنيد، بدون آن كه توضيح اضافى بدهد 

اعالم كرد تيمش هيچ نيازى به صادقيان ندارد. 

چراغ سبز طارمى به گالسكو
ورزش: بحث انتقال مهدى طارمى به فوتبال اروپا جدى است و اگر 
اين بازيكن نظرش تغيير نكند بعد از بازى پرسپوليس و لخويا براى 
ترك سرخپوشــان اقدام خواهد كرد. گويا پيشنهاد گالسكو رنجرز 
اسكاتلند به طارمى جدى است و اين بازيكن عالقمندى خود را براى 
پيوستن به اين تيم پرطرفدار اروپايى اعالم كرده است. رحيم زهيوى 
مهاجم پيشين استقالل خوزستان اولين گزينه جانشينى برانكو براى 

آقاى گل ليگ است. 
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شكايت 
فدراسيون ژيمناستيك 

به فدراسيون جهانى
ورزش: در پى برگزارى مسابقات كشورهاى اسالمى در كشور باكو و قضاوت 

ناعادالنه داوران ، با هماهنگى كميته ملى المپيــك و وزارت ورزش و جوانان ، 
فدراسيون ژيمناستيك ايران به فدراسيون جهانى ژيمناستيك شكايت مى كند. 

سيد محمد شروين اسبقيان، سرپرست فدراسيون ژيمناستيك گفت : حتما به فدراسيون 
جهانى ژيمناستيك شكايت خواهيم كرد و پيگيرى مى نمائيم. اسبقيان در ادامه گفت: 
متاسف هستيم از مجريان برگزارى مسابقات كشورهاى اسالمى كه بازى هايى تحت 
عنوان همبستگى كشورهاى اسالمى را برگزار مى كند اما اينگونه حق مسلم دو ورزشكار 
مسلمان شركت كننده را توسط داورى ناعادالنه ، زير پا گذاشته و پايمال مى كنند، 

هر چند از نظر فدراسيون ملى ايران ، جايگاه دو قهرمان ارزشمند، تيم ملى و كادر 
فنى ، جايگاه وااليى مى باشد اما ما اين ظلم تاريخى را در كلكسيون بازى 

هاى كشورهاى اسالمى در باكو فراموش نخواهيم كرد و از آن 
همواره به عنوان نقطه ضعف و ظلم تاريخى اين دوره 

ياد خواهيم كرد.

 با توجه 
به نداشتن بازى تداركاتى 

رحيمى: ساحلى بازان هندبال 
كار بزرگى كردند

 تسنيم: رئيس فدراسيون هندبال گفت: بازى تداركاتى براى تيم 
هندبال ســاحلى فراهم نكرديم و همين مقامى هم كه كسب شد كار 

بسيار بزرگى است.
 عليرضا رحيمى ، در خصوص كســب عنوان سوم تيم هندبال ساحلى در 
مسابقات قهرمانى آسيا و كسب سهميه مسابقات جهانى، اظهار داشت: 
بعد از 9 سال سهميه مسابقات جهانى هندبال ساحلى براى ايران كسب 

شد و پيش از اين مقام چهارمى جهان را در كارنامه داريم. مسابقات 
جهانى هندبال ساحلى در سال 2018 برگزار  مى شود و زمان 

كافى داريم تا بتوانيم  براى حضــور موفق آنها برنامه 
ريزى كنيم.

5 مدال ارزشمند 
سوغات كاروان درخشان
تيم ملى كاراته  از باكو  

ورزش: تيم كاراته بانوان ايران كه عملكردى فوق العاده در باكو داشتند 
در حالى 5 مدال به دست آوردند كه حميده عباسعلى يكى از بخت هاى 
نخست طالى اين رقابت ها به دليل مصدوميت راهى مسابقات نشده بود.  
كاروان كاراته ايران پس از كسب 8 مدال رنگارنگ در بازى هاى همبستگى 
اسالمى به تهران بازگشت تا به عنوان اولين تيم حاضر در اين رقابت ها به 
كار خود پايان دهد. 5 مدال از جمع مدال هاى به دست آمده سهم بانوان 

بود كه درخشــش فوق العاده اى در اين مسابقات داشتند. نسرين 
دوستى طال، رزيتا عليپور نقره، محدثه آقايى، مهسا افسانه و 

طراوت خاكسار برنز اين رقابت ها به دست آوردند تا 
كاراته بانوان يكى از موفق ترين تيم ها اين 

رقابت ها باشد.
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تســنيم: برانكو ايوانكوويچ درباره اينكه يكى از مسئوالن باشگاه 
پرسپوليس مدعى شده او و دســتيارانش روز گذشته از اين باشگاه 
دريافتى داشتند، اظهار داشت: روز گذشــته به اتفاق دستيارانم در 
باشگاه بودم اما پولى از باشگاه دريافت نكرديم و مثل همه بازيكنان از 
باشگاه طلب داريم. سرمربى پرسپوليس در واكنش به احتمال جدايى 
ســروش رفيعى و مهدى طارمى و رفتن آنها به فوتبال اروپا، عنوان 
كرد: طارمى تحت قرارداد باشگاه پرسپوليس است و از نظر من، او و 
سروش بازيكنان بسيار مهمى براى ما هستند اما اگر هر دو پيشنهادى 
بهتر از پرسپوليس داشته باشند و رفتن به تيم جديد باعث بهتر شدن 
موقعيت آنها مى شود نمى توانيم مانع شــويم و اينكه براى هر دوى 

آنها آرزوى موفقيت كنيم. من آرزو مى كنم كه مهدى و ســروش در 
پرسپوليس بمانند چرا كه آنها بازيكنان ارزشمندى براى پرسپوليس 
هستند.برانكو در ادامه در واكنش به خبر بازگشت اميد عاليشاه و احمد 
نوراللهى به پرسپوليس و اينكه يكى از مسئوالن باشگاه پرسپوليس 
اخيراً اين دو بازيكــن را خيانتكار خطاب كــرده بودند، گفت: اميد 
عاليشــاه و احمد نوراللهى تحت قرارداد باشگاه پرسپوليس هستند 
و براى گذراندن خدمت مقدس ســربازى تيم را ترك كردند. اينكه 
ديگران در مورد اين دو بازيكن چه صحبتى كردند به من ارتباط ندارد 
و به اعتقاد من احمد و اميد بازيكنان بسيار ارزشمندى هستند و من با 

آغوش باز از آنها استقبال خواهم كرد.

با آغوش باز از عاليشاه و نوراللهى استقبال مى كنم
برانكو: مانع رفتن  طارمى و رفيعى نمى شويم

زهيوى: با استقالل و پرسپوليس 
مذاكره كرده ام

تسنيم: مهاجم تيم فوتبال الشحانيه قطر در فصل گذشته اعالم 
كرد كه با دو باشگاه پرسپوليس و استقالل مذاكره كرده است.
رحيم زهيوى ضمن بيان اين مطلب اظهار داشــت: من هنوز 

تصميم نهايى را نگرفته ام.
 در بيــن تيم هاى ايرانى با دو تيم پرســپوليس و اســتقالل 
به صــورت جدى مذاكره كــرده ام و نظرهاى ما بــه يكديگر 
نزديك است. البته دو پيشنهاد هم از ليگ قطر دارم كه بايد 
ببينم شرايط چگونه پيش خواهد رفت. احتماالً در روزهاى 
آينده مذاكراتــى را هم با آنها خواهم داشــت تــا درنهايت 

بهترين تصميم را بگيرم.

عباسى: اكبر محمدى با ما نخواهد 
بود

فارس: على عباســى مديرعامل ســياه جامگان در خصوص 
آخرين وضعيت اين باشگاه و اينكه آيا تكليف اكبر ميثاقيان با 
اين تيم روشن شده است يا خير، گفت: ما نشستى را با ميثاقيان 
برگزار كرديم كه به نظرم جلســه خوبى بــود، فكر مى كنم اگر 
مشكل خاصى وجود نداشته باشد، ميثاقيان فصل آينده هم در 

سياه جامگان خواهد بود.
وى در خصوص دستياران ميثاقيان نيز گفت: ظاهراً آقاى اكبر 
محمدى در رســانه ها اعالم كرده كه تمايلى به ادامه همكارى 
با ما ندارد و به نظر مى رســد او در فصل آينده در تيم ما حضور 

نخواهد داشت.



سپاهى  عباســعلى  طبیعت/   
یونســى  امروز در جهان دولت ها 
به این نتیجه رســیده اند براى اینکه 
مردم کیفیت زندگى بهترى داشته باشند و زمین از 
نابودى زودرس در امان بماند، باید به سمت مشاغل 
سبز رفت. فکرش را بکنید در کشورهاى پیشرفته اى 
مانند کشورهاى اتحادیه اروپا که پیش و بیش از ما 
به اهمیت محیط زیست پى برده اند، بر اساس آمار، 
هر شهروند در سال 200 کیسه پالستیکى استفاده 
مى کند که از این مقدار کیســه پالستیکى مصرف 
شــده، تنها هفت درصد آن ها بازیافت مى شود و بر 
اساس گفته متخصصان امر، اگر این وضع ادامه پیدا 
کند وقتى به سال 2050 برسیم جمعیت کیسه هاى 
پالستیکى بیشتر از جمعیت ماهى ها خواهد بود. این 
یعنى یک فاجعه تمام عیــار که باید براى حل آن 

فکرى کرد.

  مشاغل سبز در اروپا
مشــکالتى از این دست باعث شد در اتحادیه اروپا 
طرحــى به تصویب برســد که بر اســاس آن باید 
کشورهاى عضو، میزان مصرف کیسه هاى پالستیکى 
خود را کاهش دهند تا بتوانند از فاجعه اى که در راه 
است، جلوگیرى کنند. البته خوبى سیستم این گونه 
کشورها این است که تنهاى طرح تصویب نمى کنند؛ 
بلکه آن گونه که پیداســت به بهترین شکل هم از 
طرح ها حمایت مى شــود و به اجــرا در مى آید. به 
عنوان مثال یکى از کارهایى که انجام مى شود این 
است که با ایجاد صندوق هایى سعى مى شود از این 
حرکت ها با کمک مالى و دیگر روش ها حمایت شود 
و نتیجه این مى شــود که در اروپا 4 میلیون نفر در 
مشاغل سبز مشغول هســتند و رشد این مشاغل 
هفت درصد در سال است؛ یعنى وقتى این کشورها 
با مشکلى به نام کیسه هاى زباله روبه رو مى شوند از 
آن یک فرصت مى سازند که در قالب این فرصت هم 
از شر کیسه هاى پالستیکى که براى محیط زیست 

خطرناك است، نجات پیدا کنند و هم با جایگزین 
کردن مشاغل سبز، براى تعدادى نیروى کار شغل 
ســبز ایجاد کنند و به محیط زیســت هم آسیب 
نرسانند.پالســتیک هاى زباله و مبارزه با آن ها یکى 
از نمونه هایى اســت که امروز در اروپا و برخى دیگر 

از قاره هاى جهان به مشاغل سبز ختم شده است.

  نمونه هاى وطنى مشاغل سبز
در جایى دیگر مثل ایتالیا امروز دانشمندان به دنبال 
آن هســتند که از پسمانده دانه هاى حبوبات مانند 
نخود سبز، که در اروپا سالیانه مقدار زیادى از آن دور 
ریخته مى شود، پالستیک تولید کنند و در این راه 
به پیروزى هم رسیده اند. خالصه این طرح و فعالیت 
دوستدار محیط زیســت این مى شود که به جاى 
ساخت پالستیک به شکل سنتى که ماده اصلى آن 
نفت است، آن ها محصوالت پالستیکى مى سازند که 
مى تواند مثالً به شــکل گلدان باشد و هر وقت کار 
شــهروندان با گلدان ها تمام شد، آن ها را در خاك 

دفــن کنند و این گلدان ها بعد از ســه یا چهار ماه 
تجزیه مى شوند و به خاك برمى گردند.این دو نمونه 
خارجى از مشــاغلى بود که امروز در دنیا به دنبال 
آن هستند. در کشور خودمان هم قدم هایى در این 
راه بر داشته شده است، البته دیر و کند و باید براى 
سرعت بخشیدن به این طرح ها فکرى کرد. اما یکى 
از این طرح هاى در حال اجر در ســوادکوه است. در 

قالب این طرح که تعــدادى از جوانان به دنبال آن 
رفته اند این اتفاق را شاهدیم که به جاى قطع کردن 
درختان جنگل و استفاده کردن از جنگل در شکل 
همیشه خود، به این نتیجه رسیده اند که مى توان از 
این ذخیره زیســت محیطى به عنوان مکانى براى 

جذب گردشگر استفاده کرد. 

  تالش براى حفظ جنگل ها
بهمــن آقایى که دانشــجوى دکترى اســت و به 
عنوان مدیر عامل یک تشکل گردشگرى و محیط 
زیستى فعالیت مى کند در گفت و گویى گفته است 
30 درصد درآمد تعاونــى آن ها، صرف هزینه هاى 
اجتماعى و بهبود شــرایط زیست محیطى منطقه 
مى شود و این صرف هزینه، کمک بزرگى به حفظ و 
بقاى جنگل خواهد کرد. این دوستدار محیط زیست 
همچنین گفته است: در نخستین روزهاى آغاز به 
کار این شرکت تعاونى با اسب بیش از 10 تن زباله 
از جنگل هاى «لفور» جمع آورى و به شــهر انتقال 

داده شده است. به گفته این فعال گردشگرى، آن ها 
مجموعه اى از جنگل هاى بکر و آلوده را براى توسعه 
گردشــگرى در اختیار دارند اما از آنجا که مناطق 
آلوده تقاضاى بیشترى براى حضور گردشگر دارد، 
تصمیم مى گیرند که نسبت به پاکسازى این مناطق 
اقدام کنند. ضمن آنکه 90 درصد مناطق بکرشان 
را نیــز حفظ خواهند کرد و در معرض آمد و شــد 
گردشگران قرار نخواهند داد، زیرا این سایت ها بسیار 
حساس هستند و نباید گردشگر به آن ها وارد شود. 
اتفاقاتى از این دست یعنى این که در کشور ما هم 
برخى آدم هاى خوش فکر مى دانند که با روش هایى 
اینچنینى مى توان هم درآمد کســب کرد و هم به 

محیط زیست کمک کرد.

  استفاده از ظرفیت پرنده نگرى
اگر چه ما هنوز نمى توانیم پرچمدار فناورى هاى به 
روزى مثل آن چه در اروپا یا آمریکا استفاده مى شود، 
باشیم اما مى توانیم به روش خودمان مشاغل سبز را 
ایجاد کنیم و ایجاد این مشــاغل به سالمت محیط 
زیست هم کمک خواهد کرد.وقتى کشور ما یکى از 
کریدورهاى اصلى مهاجرت پرندگان در جهان است 
و حتى در بهار هم پرندگان به کشــورمان مهاجرت 
مى کنند مى توان از این امکان خدادادى اســتفاده 
خوبــى کرد. وقتى مــردم در جوامع محلى ما و در 
حاشیه تاالب ها و روســتاها با صنعت پرنده نگرى 
آشنا شوند و به این نتیجه برسند که پرنده مى تواند 
باعث شود گردشگرهایى از داخل و خارج براى دیدن 
پرندگان به منطقه آن ها بیایند، دیگر نه تنها در فکر 
این نخواهند بود که پرندگان را شکار کنند، بلکه به 
این نتیجه خواهند رسید که افرادى که براى پرنده 
نگرى به منطقه آن ها مى آیند براى اقامت شبانه نیاز 
به سرپناه دارند. در کنار پناهگاه چه چیزى بهتر از 
اینکه گردشــگر خارجى غذاى محلى هم بخورد و 
همه این ها دادن خدمات به گردشگر و محافظت از 

سفره اى خدادادى به نام سفره طبیعت است.

به بهانه رونمایى از سند مشاغل سبز

حفاظت از محیط زیست مى تواند درآمدزا باشد

سند ى براى جلوگیرى از تغییر اقلیم
مهر: مدیر طرح ملى 
در  هوا  و  آب  تغییر 
از  رونمایى  نشست 
اقلیم  تغییر  ملى  «راهبرد  سند 
را  سند  این  جزییات  کشور»، 
ناصرى  محسن  کرد.  تشریح 
که  شدیم  متوجه  زمانى  گفت: 
کشورهاى  بخصوص  کشورها 
اقلیم  تغییر  برنامه  ما  همسایه 

خود را ارائه کرده اند و زیبنده کشور نبود که چنین برنامه اى در کشور 
نباشد و حاال هم که هست، مورد توجه قرار نگیرد.

وى با ارائه بخشى از برنامه کشور ترکیه به عنوان نمونه برنامه تغییر اقلیم 
افزود: هدف ما رسیدن به برنامه راهبردى ملى تغییر اقلیم کشور در یک 
برنامه پنج ساله بود. اجزاى این سند، رویکردهاى کاهش انتشار گازهاى 
گلخانه اى و اقدام هاى سازگارى بود و رویکرد ما استفاده از نظر نخبگان و 
ارزیابى نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت بود و از ارزش هاى کار انجام 

شده، توجه به نقش بخش خصوصى بود.
مدیر طرح ملى تغییر آب و هوا ادامه داد: سعى کردیم یک طرح مفهومى 
را پیاده ســازى کنیم که راهبرد کالن آن، مسائلى مثل آب، کشاورزى، 
امنیــت غذایى و مــوارد دیگر را در نظر بگیرد. کاهش انتشــار گازهاى 
گلخانه اى و ردپاى کربن در برنامه توسعه اقتصادى و اجتماعى، افزایش 
بهره ورى و دستیابى به رشــد اقتصادى پایدار و توسعه دانش راهبردى 
تغییر آب و هوا، بخشى از سیاست ها و راهبردهاى بخش کاهش انتشار 

گازهاى گلخانه اى است.

خطر انقراض براى 192 گونه از پرندگان
ایســنا: معاون فنى اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
یزد با اشــاره به بهتر شدن شرایط پرندگان مهاجر در استان، 
گفــت: طبق آخرین آمار به دســت آمده، هــم اکنون 192 
گونه از پرندگان با خطر انقراض مواجه هســتند. حســن اکبرى با بیان 
اینکه هم اکنــون 192 گونه از پرندگان با خطر انقراض دســت و پنجه 
نرم مى کنند، افزود: متأســفانه پرندگان مهاجرى که تا کنون وارد ایران 
مى شدند با دشوارى هاى زیادى روبه رو بودند و چون امنیت کافى نداشتند، 

حتى رفتار آن ها تغییر مى کرد.
وى با اشاره به اینکه در سال هاى اخیر با همکارى مردم شاهد شرایط بهترى 
براى پرندگان مهاجر هســتیم،  گفت: تاالب ها و آبگیرهاى شهرستان هاى 
خاتم، اردکان و همچنین تصفیه خانه شهر یزد از جمله زیستگاه هاى موجود 
در استان براى پرندگان مهاجر است. وى خاطرنشان کرد: پرندگان مهاجر 
با شروع فصل سرما به تاالب هاى استان یزد مى آیند و با شروع فصل گرما؛ 

یعنى در اوایل بهار زیستگاه هاى خود را ترك مى کنند.

دوازدهمین دوره جایزه ملى محیط زیست برگزار 
مى شود

ایسنا: سرپرســت دفتر پژوهش و توســعه فناورى سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: دوازدهمین دوره اعطاى جایزه 
ملى محیط زیســت همزمان با هفته محیط زیســت ( 16 تا 
23 خرداد ماه) در تهران برگزار مى شود. هاله سهراب زاده گفت: سازمان 
حفاظت محیط زیســت از سال 1379 با اســتناد به ماده 46 آیین نامه 
اجرایى قانون حفاظت و بهســازى محیط زیســت و مصوبه 23 دى 77 
شــوراى عالى محیط زیست، اقدام به برگزارى جایزه ملى محیط زیست 
کرده است و از فعالیت هاى افراد حقیقى و حقوقى حافظ محیط زیست 

قدردانى مى کند.

خبر

چهارشنبه  27  اردیبهشت 1396
16  20  شعبان 1438 17  مى 2017  سال سى ام  شماره  8401  

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

طبیعت

آنچه مى خوانید

توجه به مشاغل سبز افزون بر حفاظت 
از محیــط زیســت و طبیعت ارزشــمند 
کشــور، مى توانــد فرصت هــاى خوب 
شــغلى ایجاد کند و بخصوص با همراه 
کــردن جوامــع محلــى و ایجــاد درآمد 
براى آن ها، از تخریب روزافزون محیط 

زیست جلوگیرى کند

خبر
ایلنا: با حضــور على ربیعى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى، معصومه 
ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و شمارى از فعاالن بخش 
خصوصى مراســم رونمایى از سند ملى اشتغال سبز، در دفتر سازمان 
حفاظت محیط زیست برگزار شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
در این مراســم گفت: بیشــترین همراهى در راه اندازى مشاغل سبز از 
سوى وزارت کار و شــخص وزیر کار صورت گرفته است. البته فعاالن 
بخش خصوصى و تشکل هاى مردم نهاد هم همراهى هاى خوبى داشتند.

وى با بیان اینکه مباحث محیط زیســت هــم اکنون تبدیل به یک 

گفتمان شده است، افزود: مشاغل سبز با رویکرد بُرد- بُرد ایجاد مى شود، 
چرا که هم محیط زیســت حفظ مى شود و هم شغل ایجاد مى شود و 
اساساً این تصور اشتباه که حفاظت از محیط زیست مانع توسعه است، 
رد مى شود. ابتکار افزود: ما در این راه کمتر به منابع بانکى متکى بودیم 
و بیشــتر به سمت بهینه سازى مصرف انرژى و جلوگیرى از هدررفت 

منابع حرکت کردیم.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به وجود زیرساخت هاى 
الزم براى توسعه اشتغال سبز گفت: در این چارچوب الیحه هواى پاك 

از ســوى دولت به مجلس شوراى اسالمى ارســال شده است که در 
صورت موافقت شوراى نگهبان با اجراى این قانون، تثبیت مشاغل سبز 

انجام خواهد شد.
ابتکار با بیان اینکه در بودجه سال 96 کاهش هدررفت منابع مدنظر 
دولت بوده است، گفت: در این راستا اصالح الگوهاى کشت و کشاورزى 

در دستور کار قرار گرفت و در بودجه سال 96 گنجانده شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیســت در ادامه بر بکارگیرى دانش 

آموختگان دانشگاهى در مشاغل سبز تأکید کرد.

با حضور وزیر کار و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست

سند ملى اشتغال 
سبز رونمایى 

شد

سنگدلى با حیوانات بى گناه؛ چرا؟
طبیعت/ ســپهر یونسى: یادم 
هســت زمانى با یکــى از فعاالن 
محیط زیســت گفت و گویى انجام 
دادم و در آن گفت و گــو بــه این 
نکته اشــاره شد که در ایران ترس 
حیوانات و پرندگان از آدم ها قرن ها 
ادامه داشــته اســت و این باعث 
شده پرنده ها و حیوانات بشدت از 

انسان ها دور شــوند و تصویرهایى از جنس آن چه از نزدیکى انسان و 
حیوان و پرنده در دیگر کشورها مى بینیم را شاهد نباشیم. اواخرسال قبل 
نیروهاى یگان محیط زیست دماوند در استان تهران هنگام گشت زنى 
در مناطق آزاد این شهرستان متوجه صداى شلیک گلوله مى شوند و با 

استفاده از دوربین دو سه شکارچى متخلف را مشاهده مى کنند. 
محیط بانان بعد از تعقیب و گریز با شــکارچیان، موفق مى شوند یکى 
از آن هــا را دســتگیر کنند و البته در ادامه و با اعتراف فرد دســتگیر 
شــده، دو نفر دیگر هم دستگیر مى شوند. تا اینجاى ماجرا مثل همه 
دستگیرى هاى شکارچیان است اما بخش غمگین این ماجرا این است 
که بعد از چک کردن گوشى متهم دستگیر شده فیلم هایى در گوشى 
پیدا مى شود که مربوط به شکار قوچ وحشى در همان روز بوده و نشان 
مى داده که شکارچیان با بیرحمى، حیوان بى دفاع را هدف گلوله قرار 
داده و از زخمى شــدن، درد کشیدن و سر بریدن حیوان فیلمبردارى 
کرده اند. شکارچیان متخلف در فیلمى که از عمل زشت خودشان گرفته 
بودند به شــکاربانان هم طعنه زده و اعالم کرده بودند قصد دارند یک 
فیلم شکاربان پسند تهیه کنند. این مقدار از قساوت قلب خیلى غم انگیز 
اســت. براى من که قابل درك نیست حیوانى که آزاد براى خودش در 
بلندى صخره ها و دامنه ها در حال چریدن و زندگى است را هدف گلوله 
خودمان قرار دهیم و بعد از این اتفاق دردآور فیلم هم تهیه کنیم و بعد 
به آدم هایى که کارشان حفاظت از این حیوانات زبان بسته و طبیعت 
زیباست هم طعنه بزنیم و براى آزار بیشتر آن ها از جنایت خودمان فیلم 
هم تهیه کنیم. یعنى انسان تا چه اندازه مى تواند سنگدل باشد و تا چه 

اندازه مى تواند خودخواه باشد که دست به اینگونه اقدام ها بزند؟
البته حاال که این مطلب نوشته مى شود افرادى که در این ماجرا دست 
داشته اند دستگیر و قانون هم براى آن ها حکم صادر کرده است اما  اى 
کاش لحظه اى که مى خواهیم به عنوان شکارچى به پرنده یا حیوان 
بى زبانى شلیک کنیم خودمان را جاى آن ها بگذاریم و بیندیشم که 

داریم چه کارى مى کنیم.

گیاهان هم «ترمومتر» دارند!
ترجمه/ مریم ســادات کاظمى: 
واقعیتى  بــا  بتازگى  پژوهشــگران 
عجیب در مورد گیاهان روبه رو شدند 
که نشــان مى دهد برخى گونه هاى 
قابلیت تشــخیص دماى  گیاهــى 
محیط و در واقع نوعى ترمومتر دارند. 
بررســى روى خصوصیات گیاهان، 
پژوهشــگران آمریکایــى را به طور 

اتفاقى متوجه قابلیتى عجیب در گیاهان کرد؛ گیرنده هاى گرمایى. در این 
تحقیق گیاه شاهى که گیرنده هاى حساس به نور آن از لحاظ ژنتیک تغییر 
کرده بود، براى تغییر میزان واکنش مورد مطالعه قرار گرفت. همه گیاهان 
ســه گیرنده نورى به نام فیتوکروم هاى A،B و C دارند که از طریق روند 
کنش و واکنش ظریفى همه عملکردهاى اصلى گیاه از جوانه زدن تا به گل 
رسیدن و رشد نهایى را تنظیم مى کند. گیاهانى که فیتوکروم هاى B آن ها 
جهش یافته بود، تحت تأثیر دماى محیط قرار گرفته و رشد مورد انتظار را 
نداشتند. با اینکه سطح نور ایده آل بود اما ساقه این شاهى ها در محفظه هاى 
کامالً گرم بسیار بلند شده بود، درست مانند زمانى که در محیطى تاریک 
پرورش یافته اســت. این تفاوت در رشد نشان داد که فیتوکروم B در آن 
واحد هم به نور حســاس است، هم به گرما. نقش فیتوکروم ها از سال هاى 
1950 شــناخته شــده بود، اما این ارگانیت ها که از پروتئین هاى بسیار 
ناپایدارى تشکیل شده اند، همیشه از گیاه جدا و تصفیه مى شد و سپس در 
دماى پایین مورد آزمایش قرار مى گرفت. به همین دلیل تا به حال هرگز 
مشخص نشده بود که ممکن است عملکرد گیرنده هاى گرمایى را نیز داشته 
باشد. این کشف در نتیجه بررسى پروژه اى براى آزمایش سازگارى گیاهان 
با محیط به دست آمد که مى تواند نوید دهنده پرورش گیاهانى باشد که به 
کمک تغییرات ژنتیکى، از حساسیت گیرنده هاى گرمایى آن ها کاسته شده 

و مقاومت آن ها نسبت به حرارت باالى محیط افزایش یابد.
 www.Science et Avenir.fr:منبع

امیدوارى به دوستان محیط زیست
طبیعت/ امیر پورحسین: مدثّر تیمورى از دوستان محیط بان بنده 
است و در خواف خدمت مى کند. او از آن دست محیط بانانى است که 
محیط بانى تنها برایش شغل نیست، بلکه عشق اوست. این را دو سال 
قبل که براى عکاسى از پرندگان تاالب مژن آباد رفته بودیم دریافتم. او 
از آن دست از محیط بانانى است که با قابلیتى به نام دنیاى مجازى و 
ارزش آن براى ترویج مسائل زیست محیطى آشناست. هم در گروه هاى 
محیط زیســتى در تلگرام فعال است و هم در اینستاگرام صفحه دارد 
و از این دو مســیر مى کوشد تا از محیط زیست بگوید و بنویسد و این 
روشى است ارزشمند براى اینکه هم مردم بیشتر در این مورد دغدغه 
پیدا کنند و هم از این مســیر برخى گونه ها را به مردم معرفى کند و 
یا از دغدغه ها و اتفاقاتى بگوید که در شــغل خود با آن ها روبه روست. 
آخرین پست تیمورى پستى است که در آن آمده است: «یک خانواده 
محیط زیستى 20 کیلومتر مسیر روستاى خودشان تا محیط زیست 
شهرستان را با وجود محدودیتى که داشتند براى تحویل الك پشت و 
حفظ تنوع زیستى، بدون هیچگونه چشم داشتى طى کردند». پستى 
کوتاه و امیدبخش که نشان از آن دارد که در کنار نامهربانى هاى برخى 
از افراد جامعه با طبیعت، هستند خانواده ها و افرادى که مى دانند باید 

محیط زیست و گونه هاى آن را پاس داشت و این ارزش فراوانى دارد.
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حل جدول شماره قبل

1- در راه مانده - مایع خوشبو کننده 
شامل الکل ، اسانس و آب

2- زنبیل - نشانى- محل عبور سیل
3- مفرد- مزرعه آخرت - آشنا - تکان 

و جنبش
در  درخت  این  چوب  از  آدمیان-   -4
استفاده  روستایى  هاى  خانه  ساخت 

مى شود - مویز
مرداب-   - باستان  ایران  آهنگساز   -5

عروس آسمان
6- ظرف مرکب خوشنویسى - کفش 

چرمى پاشنه دار- بنیان - پرحرفى
7- اشاره به نزدیک - مقابل اسید- از 

ماشین آالت راهسازى
تشیع  در  حدیث  منبع  بزرگترین   -8
به زبان عربى به تألیف عالمه مجلسى 

است
جمهورى  ارتش   - پاییز   - اوالد   -9

اسالمى
10- خیس - رایحه - دلیل محکم- ماه 

گرفتگى
اثر   - ابراهیم(ع)  حضرت  زادگاه   -11
 - افتخارى  استاد  از  پاپ  موسیقایى 

درویش
12- سیم یدك کش - مادر خودمانى- 

سمیع
13- سایه - دوران کودکى - دوستى 

داشتن- به دنیا آوردن
14- فرق سر - ورزش مفرح برف و آب 

و چمن - شیوه سخن گفتن
به  مربوط   - ترسایان  عبادتگاه   -15

همه یا چند کشور

1- از مقامات محلى - درخشان
 - برزن  و  محله   - فرنگى  سیاه   -2

پایین آمدن
خاك   - کوتاه  راه   - منفى!  عدد   -3

کوزه گرى - خط کش هندسى
4- صحیح - گروه سیاسى - جامه

یونانى  الفباى  حرف  یازدهمین   -5
ادات  از   - طب  در  سینا  ابن  کتاب   -

پرسش
باعث  که  طعام  نمک  در  عنصرى   -6
باال رفتن فشار خون مى شود - جوال 
بزرگ بافته شده از طناب  - نان تنورى 

سنتى ایرانى
عضو   - فرنگى  رستوران   - قاطع   -7

بویایى
 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم

 با ما تماس بگیرید

iranpuzzle@gmail.com
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 افقى

 عمودى

هاى  نشین  شیخ  از   - قرآن  قلب   -8
امارات متحده عربى - صوت ندا

لرستان  استان  در  شهرى  شلتوك-   -9
 - گردشگرى  جاذبه   3000 از  بیش  با 

کهنسال
10- بازیکن نیجریه اى تازه پیوسته تیم 
فوتبال پیکان به پرسپولیس - بزه و جرم 

- جامه درشت باف
اشرافى  لقب   - شباهت  پسوند   -11

اروپایى -  چلچراغ
از  عضوى  و  خودرو  مدور  صفحه   -12
بدن - سازمان جاسوسى آمریکا - مکان 

کم رفت و آمد
13- بز کوهى - رایحه - درخت اژدهاى 

جزایر قنارى  - تکرار یک حرف
 - آب  آوردن  جوش  روسى  ابزار   -14

بخشش و کرم - سیاره کیوان
و  سیستان  خاك  از  بخشى   -15

بلوچستان را در بر مى گیرد - طغیان
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