
روابط عمومى يكى از 5 شغل 
پر استرس دنيا در سال 2016 و 2017

فارس:رئيس انجمن متخصصان روابط عمومى 
گفت: در سال 2016 و 2017 روابط عمومى به 
عنوان  يكى از پنج شــغل پراسترس دنيا معرفى 
شده است كه اين امر نشــان دهنده حساسيت 

باالى اين كار و اهميت فعاليت هاى آن هاست.
سيد شهاب ســيد محسنى با اشــاره به بررسى 
پيش نويس قانون جامع روابط عمومى در مجلس 
شوراى اســالمى تصريح كرد: اميدوارم در سال 
جارى، قانون جامع روابط عمومى تصويب شود 
چرا كه در حــال حاضر روابــط عمومى ها دچار 
مشــكالت زيادى از لحاظ ســاختارى، نيروى 
انسانى، رديف اعتبارى و جايگاه سازمانى هستند 
به همين دليل به نظر مى رسد كه روابط عمومى ها 
در حال حاضر نمى توانند در قالب ساختار قوى 

قرار گرفته و ايفاى نقش كنند.

حقوق كارگران نانوايى در دوران 
بازنشستگى افزايش مى يابد

مهر: مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى گفت: 
با افزايش دستمزد مقطوع مبناى كسر حق بيمه، 
امكان افزايش حقوق كارگران نانوايى در دوران 

بازنشستگى فراهم شده است.
دكتــر ســيدتقى نوربخــش اظهار داشــت: با 
توجه به اينكه چندين ســال از ابالغ دســتمزد 
مقطوع كارگران گذشته اســت، نياز به بازنگرى 
در اين دســتمزدها احساس مى شــود و يكى از 
خواســته هاى برحــق كارگــران عزيــز تحت 
پوشــش تأمين اجتماعى نيز بازنگــرى در اين 
دستمزدهاست و اين كار در اســرع وقت انجام 

خواهد شد.
نوربخش با بيان اينكه نانوايــان از جمله اصناف 
تحت حمايت دولت در پرداخت حق بيمه هستند، 
گفت: در حال حاضر دولت براى هر واحد نانوايى 
كه پنج كارگر داشته باشد به طور متوسط بيش 
از يك ميليون تومان در مــاه حق بيمه پرداخت 
مى كند كه نوعى يارانه براى اين صنف محسوب 
مى شود و پرداخت اين يارانه با تفاهمنامه جديد 

نيز كماكان ادامه خواهد يافت.

 80 درصد معتادان پس از ترك، 
بازگشت به مصرف دارند

فارس: رئيس ســازمان بهزيســتى كشور از 
پذيرش حدود 12 هــزار معتاد در مراكز ترك 
اعتياد خبــر داد و گفت: عملكــرد كمپ هاى 
ترك اعتياد در كشــور با ميانگين اســتاندارد 
جهانى فاصلــه دارد به طورى كــه 80 درصد 
معتادان پس از ترك، بازگشت به مصرف دارند. 
انوشــيروان محســنى بندپى گفت: عملكرد 
كمپ هاى ترك اعتياد در كشور حاكى از فاصله 
معنادار با ميانگين اســتاندارد جهانى است به 
طورى كه اســتاندارد جهانى براى مراكز ترك 
اعتياد باالى 35 درصد است، اما متأسفانه اين 
رقم در كشــور زير 25 درصد اســت. محسنى 
گفت: در كشــور 2000 كمپ تــرك اعتياد 
مجوزدار فعال اســت كه البته تعدادى كمپ 
فاقد مجوز هم وجــود دارد كه با آن ها برخورد 

الزم مى شود.

مهاجرت بى رويه
 اتباع پاكستانى به كشور

خانه ملت: عضو كميســيون اجتماعى مجلس 
گفت: ديپلماســى قوى و انعقاد قراردادهايى با 
كشور پاكستان از مهاجرت غيرقانونى اتباع اين 

كشور به ايران جلوگيرى مى كند.
مسعود رضايى گفت: سال ها ســت با مهاجرت 
غيرقانونــى اتباع كشــورهاى همســايه مانند 
پاكستان و افغانستان روبه رو هستيم به گونه اى 
كه ايران براى آن ها پل عبورى براى رســيدن به 
كشــورهاى اروپايى و تركيه محسوب مى شود. 
البته گستردگى مرزهاى كشور نيز مزيد بر علت 
شده اســت. وى با بيان اينكه اتباع پاكستانى از 
طريق عوامل قاچاق به كشــور وارد مى شــوند، 
تصريح كرد: بايد از طريق ديپلماسى قوى و انعقاد 
قرارداد و معاهده هايى با كشــور پاكستان از اين 
كشور درخواست شــود تا همكارى الزم را براى 
جلوگيرى از مهاجرت و ورود غيرقانونى اتباعش 

به ايران داشته باشد.

پيش از مسابقات قهرمانى آسيا به 
صدا درآمد 

زنگ خطر براى حدادى و تفتيان 
در باكو

ورزش/ دوو ميدانــى ايــران آنقــدر طى 
سال هاى اخير افتخار به دست آورده كه در 
هر ميدانى، دووميدانى كارى از ايران حضور 

دارد همه چشم به عملكردش دارند...

خط قرمز/  12 ارديبهشــت امســال مرد 
تحصيلكــرده اى به پليس آگاهــى فرودگاه 
مستقر در مهرآباد رفت و از كالهبردارى 150 
ميليون تومانى زن شيادى خبرداد كه خود ...

1215
كالهبردارى 800 ميليونى كارمند 

قالبى سفارت از مسافران اروپا

شوراى شهر
جمع آدم هاى خوب يا متخصص!

انتخابات در ذات خود به معناى تقابل است كه بارزترين آن در 
تمامى كشورها در  انتخابات رياست جمهورى به منصه ظهور 
مى رسد و بسته به نوع حكومت كشــورها و مرزبندى احزاب 
مردم به يك تفكر رأى مى دهند، چون تصور مى كنند به روش 

آن ها بيشتر به خواسته هاى خود مى رسند.
اما در برخى از انتخابات ها مانند انتخابات رياســت جمهورى 
نمى توان مرزبندى مطلق تفكرات سياســى را مالك انتخاب 
قرار داد و به جاى آن بايد مفهومــى به نام «تخصص» را معيار 

اصلى قرار داد.
بى ترديد نمــاد اصلى چنين انتخاباتى، انتخابات شــوراهاى 
اسالمى است چرا كه قرار است عده اى انتخاب شوند و به مدت 
چهار سال زمينه ساز اصلى ترين تصميمات شهردارى باشند.

اما نكته قابل توجه اين است كه به داليل مختلف فرهنگى و 
اجتماعى هر كســى خود را متخصص يا صاحب نظر در امور 
شهرى مى داند و البته مردم ما هم نشان داده اند كه تخصص 
مرتبط و يا حتى نزديك بــه امور شهرنشــينى نامزدها كم 

اهميت ترين دليل انتخابشان است.
بى شك نمونه بارز چنين انتخاب هايى را همه ما در شهرهاى 
مختلف ســراغ داريم، اينكــه تخصص هايى چــون اطفال، 
مهندسى نفت يا قهرمان فالن رشته ورزشى چه ارتباطى به 
شوراى شهر دارد؛ پرسشى است كه پاسخش را همه مى دانيم 

اما باز خودما نيز مرتكب آن مى شويم.
با اين وصــف مى خواهيم بگوييم چرا وقتــى حوادثى تلخ در 
شــهرها رخ مى دهد، گاليه ها از نبود افراد غيرمتخصص در 
شوراها شنيده مى شود، اما وقتى قرار اســت اعضاى شورا را 

انتخاب كنيم، فاكتور تخصص را فراموش مى كنيم.
خالصــه اينكه بهتر اســت بــه جاى يــك آدم خــوب اما 
غيرمتخصــص در ميان آدم هــاى متخصــص، بهترين ها را 
انتخاب كنيم؛ چرا كه اثرات بسيارى از تصميمات شوراها براى 
هميشه در شهرها باقى خواهند ماند و نسل هاى پس از ما هم 

بايد تاوان تصميم گيرى همين افراد غيرمتخصص را بدهند.
پس بياييد با اندكى تأمل افرادى را انتخاب كنيم كه نه شهر را 
دچار معضالت تاريخى كنند و نه آنكه با تصميمات خود رشد 
تك بعدى را به شهر تحميل سازند و در بخش هاى اساسى شهر 

را دچار يك عقب ماندگى جبران ناپذير نمايند.
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 صـفـحه اجـتماعى

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

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.

 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى گفت: 
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عضو كميسيون اجتماعى 
مجلس شوراى اسالمى: 

محيط بانان مشمول سختى كار مى شوند
باشگاه خبرنگاران جوان:عضو كميسيون اجتماعى مجلس 
شوراى اســالمى گفت: محيط بانان بايد مشمول سختى كار 
شــوند كه در اين راستا وزارت كار به وســيله كميته اى براى 
حوزه هاى مختلف شغلى، سختى و شــرايط كار را مشخص 

مى كند.
حسن لطفى با اشاره به اليحه حمايت از محيط بانان و افزايش 
حمايت هاى قانونى آن ها اظهار داشت: هدف از طرحى كه اخيراً 
به مجلس و كميسيون اجتماعى ارجاع شده، ادغام سازمان هاى 
محيط زيســت، منابع طبيعى و هواشناسى به يك وزارتخانه 
اســت.  وى افزود: محيط بانان بايد مشمول سختى كار شوند 
كه در اين راستا وزارت كار به وسيله كميته اى براى حوزه هاى 

مختلف شغلى، سختى و شرايط كار را مشخص مى كند.
لطفى در ادامه تصريح كرد: تمام دستگاه هاى اجرايى رشته هاى 
شــغلى را در اين كميته مطرح مى كنند و با توجه به وضعيت 
كارى شاغالن در آن رشته شغلى، كميته سختى كار را براى 

آن ها تعيين مى كند.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس انتقاد كرد
قطع اشتباه يارانه برخى محرومان

فارس:عضو كميســيون اجتماعى مجلس گفت: دولت بايد افزايش 
يارانه را در پايان سال و وصل يكشــبه يارانه يك ميليون خانوار را در 

آستانه انتخابات توضيح دهد.
محمد وحدتى هالن در خصوص افزايش يارانه مستمندان در آستانه 
انتخابات و واريز يارانه يك ميليون خانوارى كه يارانه شان قطع بوده، 
گفت: بنابر مصوبات مجلس در اليحه بودجه 96 و اليحه برنامه ششم 
كه قبل از سال تصويب شد، افزايش مستمرى پرداخته شده است، اما 

در اين روزها برخى مى خواهند، به نفع خود تبليغات معكوس كنند.
 وى ادامه داد: بايد مردم محروم و حاشيه نشين كه درآمد خوبى ندارند 
از اين يارانه اســتفاده كنند كه حدود 6 ميليون يارانه بگير در كميته 
امداد و بهزيستى است و قبًال 50 تا 60 هزار تومان مى گرفتند و اكنون 

بايد مستمرى 250 هزار تومانى بگيرند.
وى در مورد قطع و وصل شدن يكشــبه يارانه برخى از افراد گفت: 
متأسفانه يارانه بسيارى از مستمرى بگيران به اشتباه قطع مى شود 
كه معموالً اين هــا به دفاتر ما در شهرســتان مراجعه مى كنند و ما 
نامه هايى را به فرماندارى براى برقرار شدن يارانه اين افراد ارسال 

مى كنيم.

نايب رئيس كميسيون بهداشت:
دستگاه ها مكلفند مرخصى 9 ماهه 

زايمان را اجرا كنند
خانه ملت: نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
گفت: دســتگاه ها مكلف به اجراى قانــون مرخصى زايمان 
زنان به مدت 9 ماه و مرخصى ســه روزه مردان پس از زايمان 

همسرانشان هستند.
محمدحسين قربانى در خصوص عدم اجراى كامل مرخصى 
زايمان زنان، گفت: مرخصى زايمان بــراى زنان 9 ماه و براى 
همسران زنان (مردان) سه روز مورد نظر موافق مجلس بود، از 

اين رو اين قانون تصويب شده و الزم االجرا ست.
نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس تصريح كرد: متأسفانه 
برخى دســتگاه ها به جهت بار مالى حاضر بــه اجراى قانون 
نيســتند، اما بايد توجه داشــت كه در قانون قبل، دستگاه ها 
مجاز به اجراى اين قانون بودند در حالــى كه در قانون برنامه 
ششم توسعه و بودجه سال 96 دستگاه ها مكلف به اجراى قانون 

مرخصى زايمان شدند.
وى افزود: بنابر تكليف قانونى، دستگاه ها بايد به اجراى قانون 

تمكين كنند.

محمود مصدق:عضو كميسيون اجتماعى مجلس 
شوراى اسالمى گرچه به تعطيلى برخى از واحد هاى 
توليدى به دليل ركود شديد اقتصادى و بيكار شدن 
كارگران در چند سال اخير اذعان مى دارد، اما معتقد 

است روند تعطيلى ها و اخراج ها متوقف شده است. 
زهرا ســاعى با اشــاره به اينكه درمان اقتصاد بيمار 
ايران به صورت يك دفعه و كوتاه مدت ممكن نيست، 
مى افزايد: اين امر با جذب سرمايه گذارى، به روز شدن 

تجهيزات بنگاه هاى اقتصادى ، عرضه محصوالت با 
كيفيت و ارزان كه توان رقابت با كاالهاى خارجى را 
داشته باشند، ممكن مى شود.  در اين صورت خود به 

خود از كارگران حمايت هاى الزم صورت مى گيرد.  
وى در پاســخ به اين پرســش كه تا بهبود شــرايط 
اقتصادى كشور با چه راهكار مى توان در كوتاه مدت 
از كارگران اخراجى حمايت هاى حداقلى را داشت؟ 
مى گويد: در حال حاضر عالوه بر راهكار ارائه بسته هاى 

حمايتى از ســوى وزارت كار به كارگران اخراجى، 
كميته كارگرى كميسيون اجتماعى مجلس كه بنده 
هم عضو آن هستم در تالش اســت تا اين گونه افراد 
را جزء دهك هــاى پايين جامعه قــرار دهد تا يارانه 

بيشترى به آن ها تعلق گيرد. 
رئيس كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى 
نيز حمايت هاى دولت و قانون از كارگرانى كه بى اراده 
از كار اخراج مى شــوند را بســيار ضعيف و نا كافى 
مى خواند و مى گويد: دستمزدى كه ماهيانه ازطريق 
صندوق بيمه بيكارى به آن ها داده مى شــود، آنقدر 
نيست كه حداقل نيازهاى اوليه شان را برآورده كند.  
وى برخالف ســاعى، نماينده مردم تبريز در مجلس 
شوراى اســالمى روند تعطيلى بنگاه هاى توليدى و 
اخراج كارگران را صعودى ارزيابى مى كند و مى گويد: 
بســيارى از اين كارگران حتــى نمى توانند از بيمه 

بيكارى استفاده كنند.

خدادادى با اشــاره به اينكه آمارى از تعداد كارگران 
اخراجى و يا بازگشت مجدد آن ها به كار كه از سوى 
دولت و مراكز رسمى ارائه شده باشد در اختيار ندارد، 
تصريح مى كند: قطعاً بســيارى از ايــن افراد جذب 

كارهاى كاذب مى شوند.
وى ســرمايه گذارى و رونق اقتصادى را مهم ترين 
راهــكار حمايت از كارگران اخراجــى مى خواند و 
مى گويد: در اين صورت فرصت هاى اشتغال براى 
افراد جامعه افزايــش مى يابد و افــراد بيكار نمى 
مانند تا نياز به حمايت دولت داشــته باشــند، اما 
تا آن زمان بهتر است اســتخدام اين گونه افراد در 

اولويت دولت قرار گيرد. 

عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى در گفت و گو با قدس خبر داد
ارائه بسته هاى حمايتى راهكار حمايت از كارگران اخراجى

  جامعه/  مريم احمدى شيروان   دست افزارهاى سنگى 
و فلزى تراشيده و نتراشيده، ساخته و ناساخته، تنديس ها 
و يادمان هاى كوچك و بزرگ، ســنگ نوشته ها، مكتوبات 
و حتى روايات شــفاهى و فرهنگ عامه بخشــى از هويت 
و گذشــته هر ملتى را تشــكيل مى دهد. هويتى كه براى 
گردآورى و نگهدارى از آن ها نياز به مكان هايى به نام موزه 
است. 28 ارديبهشــت كه روز جهانى موزه و هفته ميراث 
فرهنگى نامگذارى شده اســت، بهانه اى است براى رفتن، 

گفتن و شنيدن از هويت پر شكوه مان.
* هر سازمان، يك موزه

عليرضــا كارگر، مديــر كل اداره موزه ها و امــوال منقول 
فرهنگى تاريخى كشور با اشــاره به اينكه در حال حاضر 
650 موزه فعال در كشور وجود دارد به خبرنگار ما مى گويد: 
نيمى از اين تعداد وابســته به ســازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى كشور است كه دولتى محسوب 
مى شوند و بقيه آن ها وابسته به وزارتخانه ها، سازمان ها و 
نهادهاى بومى هستند و بخشى ديگر نيز به افراد حقيقى و 

موزه هاى شخصى تعلق دارند.
كارگر بودجه موزه هاى دولتى و وابسته به سازمان ميراث 
را در سال گذشته حدود 40 ميليارد تومان عنوان كرده و 
مى گويد: حدود 90درصد اين مبلغ در سال گذشته براى 
امور موزه ها هزينه شــده و بودجه تحقق پيدا كرده است. 
وى رديف هاى متفاوت اين بودجــه را كمك به موزه هاى 
شخصى در قالب تجهيزات، ايجاد موزه هاى جديد توسط 
ســازمان ميراث فرهنگى، تجهيز و بازســازى موزه ها و 
اعتبارات عمرانى موزه ها عنوان مى كند. وى تأكيد مى كند 
كه اين مبلغ غير از هزينه هاى جارى موزه ها مانند حقوق 

پرسنل است.
مديركل اداره موزه هاى كشور مهم ترين چالش پيش روى 
موزه ها در كشور را روشــن نبودن اهميت و تأثير موزه ها 
در جامعه براى بســيارى از دســتگاه هاى كشور دانسته 
و مى گويد: ما بايــد تالش كنيم كه اهميــت و اثرگذارى 
موزه ها بيش از اين براى مردم و دســتگاه ها روشــن شود 
و افراد و سازمان ها به ســمت ايجاد موزه ها بروند. به طور 
نمونه باشگاه هاى ورزشى كشورمان، سال هاى سال تالش 
و فعاليت مى كنند، ولى هنوز صاحب موزه نيستند در حالى 
كه اين موزه ها مى تواند براى هواداران بسيار اثرگذار باشد. 
يا بيش از 50 سال است كه صنعت خودرو سازى در كشور 
پا گرفته است، اما هيچ كدام از شركت هاى خودروسازى ما 
موزه اى ندارند و نتوانسته ايم سير تحول خودروسازى در 
ايران را معرفى كنيم. شخصيت ها، دستگاه ها، وزارت راه، 
كشاورزى، مســكن و... با وجود پيشينه بيش از چند هزار 
سال به داشــتن موزه اقدام نكرده اند در حالى كه مردم ما 
حق دانســتن دارند و نبايد اين اطالعات و دانش محبوس 
شــود، بلكه بايد به بيان موزه اى بــراى بهره بردارى مردم 

تبديل شود.
* موزه ها بايد هدف گردشگرى باشند

وى در ادامه عنوان مى كند: ما در نظام موزه دارى از حدود 
نيمى كشورهاى دنيا، جلو هستيم و با آن ها مى توانيم رقابت 
كنيم. ولى موزه دارى در برخى كشورها رشد داشته و تجربه 
بيشترى در اين زمينه دارند. بايد تالش كنيم خودمان را 
به توسعه اى برسانيم كه برخى كشورها هم از نظر كمى و 
هم كيفى به آن رسيده اند. در كشورهاى توسعه يافته مانند 
آلمان، از بهترين تجهيزات و كارشناسان، بهترين معمارها 

و بهتريــن مواد در ســاختمان 
سازى براى ايجاد موزه استفاده 
مى شود در صورتى كه در كشور 
ما به اين صورت عمل نمى شود.

كارگــر با بيــان اينكــه از نظر 
مخاطــب و بازديــد كننــده 
موزه هاى ما نســبت به گذشته 
وضعيت بهترى دارند، مى گويد: 
در بسيارى از كشورها موزه ها، 
يكى از اهداف مهم گردشگرى و 
توريست ها هستند. براى نمونه 
فرانســه 60 ميليون جمعيت و 
60 ميليون هم توريست دارد كه 
درصد بسيار باالى توريست ها، از 
موزه ها بازديد مى كنند. افزايش 
توريست هاى كشور مى تواند در 

آمار بازديد كننده هاى ما مؤثر باشد.
مدير كل اداره موزه هاى كشور در پايان توضيح مى دهد: 
بايد بدانيم كه تمام رسالت يك موزه، مكانى براى پيمايش 
اشيا نيســت؛ بلكه مكانى براى ارتقاى آگاهى هاى مردم، 
ايجاد هويت، اميد و جذب گردشــگر است. ضمن اينكه 
معتقد هســتيم تنها راهى كــه براى درك بســيارى از 
موضوعات كشــورمان، مانند ايجاد هويت و همبســتگى 
ملى، باال بردن سطح آگاهى هاى عمومى مردم نسبت به 
موضوعات مختلف و اينكه داراى جامعه اى روشــن و آگاه 
باشــيم و اصالت و باورها و فرهنگ خودمان را بشناسيم، 
داشتن سواد فرهنگى اســت كه موزه ها مى توانند كمك 
حال باشــند. موزه ها بايد مكانى براى ارتقاى آگاهى هاى 
مردم،ايجاد هويت و اميد و نيز مكانى براى جذب گردشگر 

باشند.
* احياى موزه ها در گرو 
احياى حــوزه معاونت 

آموزش
سيد رحمت اهللا رئوف حنان، 
مديــر مجموعــه فرهنگــى 
تاريخى نياوران نيز با اشــاره 
به اينكه نگهبانــى، نگهدارى 
و مراقبــت از آثــار تاريخــى 
فرهنگى كه متعلــق به قوم و 
ملتى است، نشان از فرهنگ و 
هنر آن جامعه دارد به خبرنگار 
ما مى گويد: ما موظف هستيم 
كه از اين اموال نگهدارى كرده 
و در همين حــوزه، پژوهش، 

معرفى، حفاظت و مرمت داشته باشيم.
مدير كاخ موزه نياوران مى افزايد: از مردم و بازديدكنندگان 
انتظار داريم قبل از مراجعه به موزه ها، فكر كنند و بدانند كه 
به چه مكانى مى روند و آداب و شئون موزه را رعايت كنند. 
بخصوص گروه هاى دانش آموزى، دانشــجويى، ليدر هاو... 
بايد بدانند وارد محل مقدسى مى شوند كه پيشينه تاريخى 
فرهنگى هر محل،  منطقه يا كشور در آنجا نگهدارى مى شود. 
او در ادامه مى گويد: در حوزه راهنماها و مراقبان نيز تالش 
مى شود تا پس از بازديد مخاطب و گردشگر، توانسته باشيم 
پيام خود را منتقل كرده و مخاطب با دست پر از موزه خارج 
شود. اين كارشناس فرهنگى مشكل عمده موزه هاى كشور 
را كاستى هاى بخش معرفى دانسته و توضيح مى دهد: چند 
سالى است كه متأسفانه در سازمان ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى؛ حوزه معاونت آموزش كه از معاونت هاى 

قطعى سازمان بود از ســاختار سازمان پاك شده است. كه 
انتظار داريم با روى كار آمدن دولت جديد و پيگيرى هاى 
مجلس محترم نسبت به اصالح ساختار و فعاليت اين حوزه 
اقدام شــود. وى مى گويد: اگر در حوزه معرفى قوى عمل 
كنيم، مى توانيم پيام ها را در جوامع عمومى، رسانه ها و نيز از 
طريق حضور چهره به چهره مردم با موزه داران انتقال دهيم. 
در حوزه آموزش و معرفى ضعيف هستيم، در صورتى كه اين 
آموزش ها مى تواند بسيار كمك كننده باشد.ضمن اينكه 
صدا و سيما بر اساس مصوبه شوراى عالى انقالب فرهنگى 
موظف است در برنامه هايش موضوع آموزش را عنوان كند، 
اما متأسفانه تمام اين موارد تعطيل و بى اثر است. بايد سعى 
كنيم با هماهنگى اهالى رسانه و تمام دستگاه هاى مسئول 

اين كار احيا و به بهترين شكل انجام شود.
رئوف حنان با بيان اينكه در حوزه مرمت، مستندسازى و 
نگهدارى آثار تاريخى فرهنگى نيازمند بودجه هستيم، بيان 
مى كند: از استانداردهاى بين المللى فاصله داريم در صورتى 
كه بايد بر اساس اقليم مناطق مختلف استانداردهاى خاصى 
را تعريف كرده باشيم؛ استانداردهايى كه با استانداردهاى 
بين المللى نيز همخوانى داشته باشد. بر اساس تفاهمنامه 
ميان كميته ملــى موزه هاى ايران و كميتــه بين المللى 
موزه شناسى(ايكوفوم) تالش مى كنيم تا سازمان ملل در 

حوزه هاى فرهنگى ما را به رسميت بشناسد.
مدير مجموعه فرهنگى تاريخى نيــاوران در پايان يادآور 
مى شــود: موزه دفاع مقدس، تنها موزه بسيار نزديك به 
استانداردهاى بين المللى در كشور است. موزه اى كه بخاطر 
ارتباطات، امكانات الزم را در اختيار داشته و توانسته است 
اين اســتانداردها را كسب كند. اما دســتگاه هاى اجرايى 
دولت به دليل مشــكالت مالى قادر نيستند تمام اهداف 

را اجرايى كنند.

آنچه مى خوانيد
روز 28 ارديبهشــت روز جهانــى موزه و 
هفته ميــراث فرهنگى اســت و فرصتى 
است براى آشنايى نسل امروز با ميراثى 
كه از پيشــينيان اين مرز و بوم به يادگار 
مانــده اســت.اما برغــم تاكيــدى كه بر 
حمايت از صنعت مــوزه دارى وجود دارد 
هنوز بســيارى از مــوزه هــا در وضعيت 
نامطلوبى به سر مى برند چنانچه بر اساس 
ادعاى مسئوالن؛ موزه دفاع مقدس، تنها 
موزه بســيار نزديك به اســتانداردهاى 

بين المللى در كشور است.

 با وجود فعاليت 650 موزه فعال در كشور  

تنها يك موزه نزديك به استانداردهاى بين المللى  داريم

عضو سابق هيئت امناى تأمين اجتماعى:
طرح تحول سالمت بيمه ها را به مرز 

ورشكستگى كشاند
فارس: عضو سابق هيئت امناى تأمين اجتماعى گفت: زمانى 
كه طرح تحول شروع شــد، آرزوى جامعه پزشكى و بيماران 
بود، اما ديده نشدن منابع مالى و اينكه اصول كلى سياست هاى 
ســالمت تقريباً به نوعى در آن مســكوت گذاشته شده بود، 
سبب شــد به نوعى با شكســت روبه رو شــود.  اعتمادزاده 
افزود: هزينه هاى طرح تحول ســالمت بيش از تمام دارايى 
سازمان هاى بيمه گر بود و ســبب شد كه بيمه ها با تعويق در 
پرداخت روبه رو شده و بيمارســتان هاى آموزشى و تعدادى 
از دانشــگاه ها بدهكارى زيادى را متحمل شوند. اعتمادزاده 
گفت: مشكالت دارويى به شــركت هاى توليد دارويى داخل 
ســرايت كرده و آن ها را با بحران روبه رو كرده است. وى در 
خصوص علت بدهى سنگين بيمه ها گفت: تعداد دفترچه هاى 
بيمه هم اكنون بيشتر از تعداد جمعيت است زيرا بعضى از افراد 
همزمان از دو يا چند دفترچه استفاده مى كنند كه اين موضوع 
نشان دهنده نبوِد ارتباط صحيح بين ارگان هاى اجرايى است. 
اين دفترچه ها هم اكنون اعتبار دارند، اما معموالً كاربرد آن ها 

در بخش بسترى بيمارستان هاى دولتى است.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس:
بيش از 10 درصد جمعيت كشور 

سالمند است
خانه ملت :همايون هاشــمى عضو كميســيون بهداشت و درمان 
مجلس  با بيان اينكه زنگ خطر پيرى جمعيت كشور از اواسط دهه 80 
به صدا درآمده است، نرخ رشد جمعيت كشور را 1/24 دانست و گفت: 
پيرى جمعيت در كشور زنگ خطرى جدى است و بايد با اتخاذ تدابير 
ويژه و راهكارهاى اساسى در جهت تشويق زوجين به فرزندآورى براى 
افزايش جمعيت تأكيد كرد. وى گفت: متأسفانه در راستاى افزايش 
جمعيت اقدام هاى مؤثرى انجام نشــده و به ارائه مشوق هاى الزم به 

خانواده ها براى فرزندآورى توجه چندانى نشده است.

بيمه سالمت هزينه خدمات 
توانبخشى را پرداخت نمى كند

باشگاه خبرنگاران جوان: معــاون توانبخشى سازمان بهزيستى 
گفت: بيمه سالمت بايد هزينه خدمات توانبخشى معلوالن را پرداخت 
كند، اما متأسفانه خانواده ها تمام هزينه را از جيب پرداخت مى كنند. 
حسين نحوى نژاد با بيان اينكه بيمه ها بايد هزينه درمانى معلوالن 
را تقبل كننــد، اما اين كار را انجام نمى دهند، افزود: بيمه ســالمت 
كه زير نظر وزارت بهداشــت قرار دارد، بايد پاســخگوى اين مشكل 

خانواده ها باشد.
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 فرهنگ/ لیال کردبچه   فیلسوف، ریاضی دان، فرهنگ
ستاره شناس وشاعر، توصیف و توضیح مختصری 
است درباره دریای عظیم اندیشناکی به نام خیام، 
که اگر بگوییم شــاعر است و جایگاه ادبی اش را 
مّدنظــر قــرار دهیم، در حــق مرتبه علمی اش 
اجحاف کرده ایــم و اگر بگوییــم ریاضی دان و 
منجمی شهیر است و وجهه  علمی اش را لحاظ 
کنیــم، ظلمی بزرگ در حق جایگاه ادبی اش روا 
داشــته ایم. اما نباید از نظر دور داشت که عمده 
شــهرت حکیم خیام نیشــابوری نزد ایرانیان و 
جهانیان، نگارش همان رباعیاتی است که پس از 
قرن ها، هنوز جایگاهی ویژه در کتابخانه هر ایرانی 
دارد، تا جایی که یکی از روزهای اواخر اردیبهشت 
را که از عزیزترین ماه های تقویم جاللی است، به 

نام بزرگ او اختصاص داده اند.
را  خیــام  کارهــای  برجســته ترین  از  یکــی 
می تــوان سروســامان دادن گاه شــماری ایران 
در زمــان وزارت خواجــه نظام الملــک، در دوره  
پادشاهی ملک شاه سلجوقی دانست، عالوه بر اینکه 
او در ریاضیات، نجوم، علوم ادبی، دینی و تاریخی 
نیز دســتی تمام داشت و برخی از تذکره نویسان 
او را شاگرد ابن ســینا و برخی شاگرد امام موفق 
نیشابوری دانسته اند که البته بر هر دو ادعا، به لحاظ 

تاریخی و زمانی، ایراداتی وارد است.

 خیام از زاویه های مختلف
به هرروی آنچه درباره  خیام، بسیار بیشتر از دیگر 
زوایای شخصیتی او موردتوجه قرار گرفته، همین 

وجهه ادبی اوست که در رباعیات و نوروزنامه اش 
ظهور و بروز یافته و اغلب آثاری هم که درباره  او 

نوشته اند، متمرکز بر همین بخش است.
به خیــام و آثارش، تا به امــروز از چندین زاویه  
مختلــف پرداخته اند؛ برخی آثــار به جنبه ادبی 
کار او توجه نشــان داده اند و برخی به جنبه های 

اندیشگانی اش و...

شاید بتوان گردآوری رباعیات خیام توسط صادق 
هدایت را اولین کار جدی درباره خیام دانســت؛ 
کتابی تحت عنوان »ترانه های خیام« که در سال 
1313 به چاپ رسید و پس از آن، توجه جدی تر 
جوامع ادبی و به ویژه قشــر پژوهشــگر را به این 
شاعر و اندیشمند دوره  سلجوقی، معطوف کرد، تا 
جایی که تنها برشمردن این قبیل آثار اعم از کتاب و 
مقاله و...، مجالی بسیار فراخ درحّد کتابشناسی  های 

قطور می طلبد.

نیز شــاید بتوان شــهرت جهانــی حکیم عمر 
خیام نیشــابوری را مرهون ترجمه هنرمندانه و 
اندیشــمندانه  ادوارد فیتز جرالــد از رباعیات او 
دانســت که پس از آن به اقبــال جامعه  ادبی و 
اندیشمند جهانی به شعر و اندیشه  او منجر شد و 
درنهایت به ترجمه رباعیات او به بیشتر زبان های 

زنده دنیا انجامید.

 تحقیق عالمه درباره حکیم
از جدی تریــن کارها درباره  حکیــم عمر خیام 
نیشــابوری، تحلیل و بررســی عالمه محمدتقی 
جعفری درباره شــخصیت خیام اســت؛ کتابی 
تحت عنوان »تحلیل شخصیت خیام« که در 365 

صفحه، نگارش و انتشار یافته است.
کتاب »خیام نامــه« تألیف محمدرضا قنبری نیز 
کتابی است که به بررســی روزگار زندگی خیام، 
اندیشــه ها و شــعر او می پردازد و اثری شگرف 
محســوب می شــود. این کتاب در بیست  و پنج 
فصل تهیه شــده و در نگاه اول، این فصل بندی 
نشــان د هنده جامعیت موضوعات مورد تحقیق 
است و از همان ابتدای کار، مخاطب در پیش گفتار 
کتاب درمی یابد که قصد نویسنده، پرده برداشتن 
از رازهــای خیام نیســت. او در همان ابتدای کار 
می نویســد: »اگر صاحب این قلم توانسته باشد 
انبوه مطالب نوشته شده در مورد خیام را به نظمی 
قابل پذیرش نزدیک کرده باشد، توفیقی برای وی 
محسوب می شود...« و بدین گونه خود را از چنبره 
نقد علمی و تخصصی رها می کند؛ چراکه هدف او، 

پژوهش هستی شناسانه خیام نیست. 

کتــاب »خیام کیســت« اثر شــیرین بیانی نیز 
دربردارنده چهــار فصِل »زندگی نامه«، »خیام در 
رویارویی با زمانه«، »اندیشــه های علمی-فلسفی 
خیــام« و »خیام و رباعیاتش« اســت و در پایان 

کتاب نیز گزیده ای از رباعیات خیام آمده است.
کتاب »خیام شناسی« اثر محمدمهدی فوالدوند 
نیز اثر ارزشمند دیگری درباره خیام است. نویسنده 
در این پژوهش، ابتــدا از دوران طالیی ریاضی و 
نجوم و موســیقی در عهد خیام سخن می گوید، 
سپس براساس اقوال دیگران اشارتی دارد بر بینش 
فلسفی خیام و شــهرت و اعتبار او نزد غربیان و 
سعی دارد تصویری گویا و روشن از زندگی، احوال 
و اندیشــه های خیام به دست دهد و در انتها نیز 
ترانه های خیام را فراهم مــی آورد. او 155 رباعي 
در بخــش اول کتاب خود آورده و اظهار داشــته 
است که این رباعیات کم و بیش خیام وار سروده 
شــده اند و بعضي مدعي و معارض دارند و پاره ای 
دیگر در مختارنامه عطار یا دواوین دیگر شعرا نیز 

وجود دارند.

 تشخیص 5 دایره در اندیشه خیام
»دمی با خیام« اثر علی دشــتی نیز از مهم ترین 
آثار تألیف یافته درباره  حکیم عمر خیام نیشابوری 
است که به سه بخش کلی منقسم است. دشتی 
در آغاز بخش »اندیشه سرگردان« می  نویسد: این 
قسمت نخستین طرحی بود که در ذهنم صورت 
بست و غرض، منعکس ساختن شبح خیامی بود 
که در تصورات خود داشــتم. قســمت اول و دوم 
این  نوشــته که به روش ســاختن سیمای خیام 
و جســتجوی رباعیات او اختصاص یافته اســت، 
درحقیقت مقدمه ای اســت برای  رسیدن به این 

هــدف و خود نمی دانم تا چه انــدازه این منظور 
حاصل شده است. به  هرحال در این قسمت، پنج 
رباعی  خیام که نماینده پنج دایره تفکرات اوست، 

مطرح گردیده است. 
کتاب »هســتی و مســتی« نیز روایــت دکتر 
غالمحسین ابراهیمی دینانی است از دنیای پررمز 
و راز خیام و تالشی است برای بازشناسی مسائل 
بنیادی مربوط به این شــاعر، عارف، ریاضیدان و 
منجــم معروف ایرانی که به همراه تفســیر دکتر 
دینانی از رباعیات خیام منتشــر شــده است. در 
این کتاب 456 صفحه ای، تصویری نو و متفاوت 
از خیــام و باورها و آموزه های وی ارائه می شــود 
که با تفاسیری که تاکنون از خیام شده، متفاوت 
 اســت و در آن با خیامی مواجهیم که در جایگاه 
فیلسوف - ادیب در رباعیات خود نیز فلسفه ورزی 
می کنــد و با ذوق ادبــی ای کــه دارد، در مورد 

مشکل ترین مسائل فلسفی می اندیشد. 
همچنین در این کتاب ما خیامی را می بینیم که 
پیش از مرگش خاللی در میان دندان داشــت و 
مرتب از »واحد و کثیر« سخن می گفت و در طرز 
تفکر و راه و رسم زندگی خود بیش از هر شخص 
دیگری به سقراط شــباهت داشت؛ چراکه او هم 
همانند سقراط، فضیلت را در علم و معرفت عقالنی 
می دانست و به معرفت نفس و خودشناسی بیش از 

هرچیز دیگری توجه می کرد.
در پایان باید به کتاب ارزشــمند »می و مینا« اثر 
علی دهباشی اشاره کرد، که با مطالعه آن می توان 
به آگاهی نسبتاً دقیقی نســبت به خیام و آنچه 

درباره او نوشته اند، دست یافت.

به انگیزه روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری

دانشمندی که به شاعری مشهور است

خبر

رئیس دانشگاه امام رضا)ع( بیان کرد
انتقاد از نظام ارتقای استادان دانشگاه 

بر اساس تعداد مقاالت 
  رئیس   فرهنــگ/ زهره کهندل 
دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( گفت: 
براســاس برنامه ریزی بنــا داریم طی 
چند سال آینده، تا 70 درصد ظرفیت 
دانشجویی این دانشگاه را به دانشجویان 

خارجی اختصاص دهیم. 
دکتر رضا سعیدی در جمع خبرنگاران 
از تأســیس دانشکده پزشــکی برای 

دانشــجویان خارجی خبــر داد و افــزود: راه اندازی این دانشــکده از 
 مأموریتهای ما بوده اســت که اگر محقق شــود، مجموعه دانشــگاه 
امام رضا )ع( با دارا بودن رشــته های علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر و 

علوم انسانی به دانشگاه جامع تبدیل می شود.
او ادامه داد: متقاضیان خارجی برای ثبت نام رشته پزشکی در دانشگاه 
امام رضا )ع( اعالم آمادگی کرده اند، اساتید آن گزینش شده اند و منتظر 
نظر نهایی وزارت بهداشت و مجوز شورای گسترش وزارت علوم هستیم.
وی گفت: با مســئوالن وزارت بهداشــت در این باره رایزنی داشتیم و 

امیدواریم که برای امسال، مجوز راه اندازی این رشته را بگیریم.
او تاکید کرد: این رشته مختص دانشجویان خارجی است و به هیچ عنوان 
پذیرش دانشــجوی داخلی نداریم تا به بازار کار پزشکی داخل کشور و 

ظرفیت های مشخص آن در نظام آموزشی لطمه ای وارد نشود.
او با گالیه از نظام ارتقای استادان دانشگاه بر اساس تعداد مقاالت چاپ 
شــده در مجالت ISI اظهار داشت: این نظام ارتقا ضعف دارد اگر استاد 
دانشگاهی به رفع یکی از مشــکالت شهری بپردازد کسی به او امتیاز 
علمی نمی دهد ضمن اینکه یک مســئله داخلی برای مجالت خارجی 
اهمیتی ندارد اما اگر همین استاد یک مقاله درباره مسئله ای جدید در 
آن حوزه علمی  بنویسد که دردی از کشورمان را حل نمی کند و گرهی 
از مشکالت داخلی نمی گشاید، آن را چاپ می کنند و آن استاد ارتقا رتبه 
می گیرد. رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( گفت: با این سیاستهای 
اشتباه، دانشجویان ما به ســمت آنچه مجالت بین المللی می خواهند 
گرایش پیدا می کنند و رغبتی به رفع مشکالت داخلی ندارند البته دراین 

باره وزارت علوم برنامه هایی دارد که امیدواریم محقق شود. 
وی یادآور شــد:مجالت ISI  هم از محل درآمد چاپ مقاالت ســاالنه 
میلیاردها دالر به جیب می زنند که بخشــی از مشتریان آنها استادان و 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی ایرانی هستند.

آنچهمیخوانید

از جدی ترین کارها درباره  حکیم 
عمــر خیــام نیشــابوری، تحلیل 
محمدتقــی  عالمــه  بررســی  و 
جعفــری درباره شــخصیت خیام 
 اســت؛ کتابـــــــی تحت  عنـــوان 
»تحلیل شــخصیت خیام« که در 
365 صفحــه، نگارش و انتشــار 

یافته است



نگاهی به فیلم »برادرم خسرو« به کارگردانی احسان بیگلری

آقای کارگردان! کاش کمتر شعار می دادی 

پنجشنبه  28  اردیبهشت  1396
11 21 شعبان 1438 18 می 2017  سال سی ام  شماره 8402 

بازیگر فیلم سینمایی »آشوب«:
سینمای کمدی کمر به قتل سینمای اجتماعی بسته است

 هنر/ تکتم بهاردوســت  فیلم سینمایی »آشوب« به کارگردانی و تهیه کنندگی کاظم راست گفتار، 
با حضور کورش تهامی بازیگر اصلی این فیلم در پردیس سینمایی هویزه مشهد به اکران عمومی درآمد.

تهامی در گفت وگو با خبرنگار ما، با ابراز نگرانی از همزمانی اکران فیلم های اجتماعی با فیلم های کمدی 
گفت: من فکر می کنم فیلم های کمدی کمر به قتل فیلم های اجتماعی بسته اند.

وی درخصوص حضورش در فیلم گفت: »آشوب« یک فیلم اجتماعی است و علی رغم این که حرف زیادی برای گفتن دارد، 
احساس می کنم با نوع نگاه کارگردان، فیلمی شعاری نشده و کاظم راست گفتار سعی کرده به بخش سرگرم کننده فیلم هم 
توجه داشته باشد. این بازیگر ادامه داد: از آن جایی که راست گفتار به خوبی مخاطب و ذائقه او را می شناسد، ساخت این فیلم 
را باید از زیرکی های این کارگردان دانست. وی با بیان این که در این کار حدود 5گریم مختلف داشتیم، افزود: گاهی پیش 

می آمد که من برای هرکدام از این گریم ها، حدود دو ساعتی را زیر دست گریمور بودم.
تهامی افزود: آشوب یکی از پربازیگرترین فیلم های سال های اخیر است و همین قضیه هم برای کارگردان و هم بازیگران، 
اصالً کار راحتی نبود. شما در این فیلم شاهد یکی از پرجلوه ویژه ترین سکانس ها خواهید بود. گاهی این قدر این جلوه های 

ویژه با ظرافت کار شده که مخاطب اصالً متوجه آن درطول فیلم نمی شود.
وی با اشاره به این که در سینمای ما فیلم های کمی ساخته شده که داستان آن در دهه بیست بگذرد، افزود: شبیه این نوع 
کار، حاال در شبکه خانگی یکی مثل شهرزاد را داریم، ولی در سینما این اتفاق نیفتاده است، البته شاید دلیلش سختی 
ساخت این گونه آثار است، چون به هرجهت ما که یک شهرک سینمایی بیشتر نداریم و به هرحال فیلم هایی اینچنینی، 

بازسازی اشان خیلی سخت است، چون همه جا تغییر کرده و این  کار را سخت می کند.

بازیگرمیگوید چهره-خبر

تســنیم: ایوب آقاخانی که این روزها در مرحله پیش تولید نمایش تازه خود با 
موضوع شــهید محمد جهان آراست، گفت: من این بار تمام تالشم را می کنم تا 
تمام توانم را به لحاظ اجرایی به کار بگیرم و دوستانی را به این پروژه دعوت کنم 
که کنجکاوی مخاطب درکنار توان بازیگران و میل شخصی خودم بتوانند پروژه 
را به پیش ببرند و دارم به نتیجه هم می رسم. اجرای پرسروصدایی را پیش بینی 
می کنم و آرزویم این است که بتوانم کیفیت دو کار پیشین را تکرار کنم و حتی 

جلوتر بروم و وظیفه خودمان را در قبال جنگ انجام بدهم.

پیش بینی اجرای پرسروصدا

فارس: مجید واشقانی بازیگر سریال »دیوار شیشه ای« با اشاره به حضورش در این 
سریال گفت: در »دیوار شیشه ای« مشکلی برای زندگی شخصیت سریال تعریف 
کردیم که هیچ ربطی به زندگی شخصی احسان علیخانی ندارد. هدف ما این نبود 
که از روی »ماه عسل« و اجرای احسان علیخانی کپی برداری کنیم، اما آن قدر »ماه 
عسل« و اجرای مجری اش هوشمندانه بوده که خواه ناخواه سایه اش روی سریال 
»دیوار شیشه ای« می افتاد. معتقدم که اگر حتی یک کپی بسیار خوب و نزدیک به 

این برنامه هم بوده باشیم، یعنی کار خود را به خوبی انجام داده ایم.

کپی هم باشیم، موفق بوده ایم

مهر: اصغر یوسفی نژاد کارگردان »ائو« از حضور این فیلم در بازار »کن«، بستن 
قرارداد پخش جهانــی آن با یک پخش کننده و همچنین طرح جدیدش برای 
فیلم سازی صحبت کرد. وی گفت: هنوز موفق به گرفتن پروانه نمایش برای این 

اثر نشده ایم، اما هفته آینده برای دریافت این مجوز اقدام می کنیم.
به گفته وی، گروه ســینمایی »هنر و تجربه« برای اکران این فیلم درنظر گرفته 
شده است. وی افزود: برای پخش بین المللی این فیلم هم با محمد اطبایی قرارداد 

بسته ایم و اولین مقصد »ائو« بازار »کن« است.

»ائو« در بازار جهانی کن

خردهروایتها

حرف هایی 
با آقای رئیس جمهور آینده

 کامران پارسی نژاد 
آقای رئیس جمهور، آیا شــما می دانید که ادبیات، خاصه ادبیات داستانی 
می تواند چه تأثیر عمیق و سازنده ای بر جامعه شهری و روستایی، اقتصاد، 
سیاست، دین و حتی امنیت ملی بگذارد و بسیاری از مشکالت و مصائب 
دولت را برطرف کند؟ متن یادشــده زمانی منتشر می شود که هنوز مردم 
پای صندوق های رأی نرفته اند و هنوز شــما آقای رئیس جمهور، برگزیده 
مردم نشــده اید. آقای رئیس جمهور! توجه به این مسئله ضروری است که 
پس از فروپاشی حکوت صفویه، دیگر آنچنان که باید و شاید، دولتمردان 
به ادبیات ایران توجه نشــان ندادند و به نوعی خود عامل مهمی  شدند تا 
ادبیات کشــور دچار ایست قلبی شــود و بعد از آن وامانده و تنها، بدون 
حمایت های اصولی و حساب شده در مسیری ناهموار و صعب لنگ لنگان 
پیش برود و گاه به بیراهه بیفتد. این درحالی است که در میان جوانان ما 
هنوز سعدی ها، حافظ ها، مولوی ها، بیهقی ها، هجویری ها، فردوسی ها و... 
وجود دارند و به دلیل عدم برنامه و سیاستگذاری های حساب شده و بنیادین، 
فرصت ظهور پیدا نکرده اند. باید توجه داشت که در دوران کهن، دولتمردان 
می دانستند ادبیات تا چه حد می تواند در رشد انسان، ایجاد تحوالت بنیادین 
مناســب در جامعه، ارتقای ســطح دانش و باورهای مردم، کسب تجارب 
ناب و... مفید واقع شــود. آقای رئیس جمهور! بی شک انتخاب درست وزیر 
ارشاد می تواند نقش کلیدی در این میدان بازی کند، اما این انتخاب کافی 
نیست. باید یکی از دغدغه های شما توجه به وضعیت ادبیات کشور باشد. 
متأسفانه متولیان امور فرهنگی آنچنان که توقع می رود، در راستای ارتقای 
اصولی ادبیات و حمایت از اهالی قلم فعالیت چشــمگیری نداشته اند. یک 
نویســنده عمری را برای نگارش اثر خود وقت می گذارد و تنها عایدی او، 
ده درصد هزینه پشت جلد کتاب اســت، آن هم در شرایطی که پرداخت 
همان اندک هزینه هم ممکن اســت به ماه های متمادی بکشــد. قیاس 
حق الزحمه اهالی قلم با فوتبالیست ها و هنرپیشگان سوپراستار، جای تعمق 
و تأسف بسیار دارد. آنجاکه قرار است فرهنگ سازی رخ دهد و بنیاد و نظام 
جامعه حفظ شود، دولتمردان چشمان خود را می بندند و همه هم خود را 
مصرف موارد غیرضروری می کنند. آقای رئیس جمهور! آیا شما می دانید که 
کشورهای عربی منطقه چشم طمع به نویسندگان ایرانی که به زبان عربی 
مسلط هستند، دوخته اند؟ آثارشان را در جشنواره های خود راه می دهند، 
برایشــان فرش قرمز پهن می کنند و به سفرهای خارجی می برندشان و 
بعد آرام آرام به آن ها سفارش کار می دهند و مضامینی چون درشت نمایی 
خلیج عربی و بزرگ نمایی اعراب را به آن ها پیشنهاد می دهند؟ کسر بودجه 
فرهنگــی، لطمات جبران ناپذیری را در ســال های اخیر به پیکره ادبیات 
زده اســت، اما بدتر از آن، نداشتن مدیران و متولیان فرهنگی خبره، عدم 
سیاستگذاری صحیح، بی توجهی مطلق به ساحت ادبیات و... بود که ضربات 
مهلکی را نه فقط به ادبیات کشور، بلکه به جامعه، فرهنگ و تمدن ایرانی 
زد. آقای رئیس جمهور! در دنیای غرب توجه خاصی به ادبیات می شــود. 
ادبیات ابزار قدرتمندی برای مقاصد سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی به حســاب می آید. اما در ایران هیچ گونه عنایت و توجهی به این 

وادی نمی شود. آقای رئیس جمهور...!

 هنر/ آرش شفاعی  »برادرم خسرو« ازجمله 
فیلم هایی است که این روزها بر پرده سینماهای 
ایران نشسته است؛ فیلمی که با وجود بهره مندی 
از برند بازی »شهاب حسینی«، نتوانسته توفیق 
چندانی در اکران داشــته باشد. جالب اینجاست 
که همزمان فیلم دیگری هم بر پرده سینماهاست 
که همین بازیگــر در آن بازی می کند- امتحان 
نهایی- و این فیلم نیز نتوانســته عالقه مندان به 
ســینما را چندان مجاب کند که به ســینماها 
بروند. این هم از شگفتی های سینمای ماست که 
بازیگری با وجود داشتن عنوان بهترین بازیگر مرد 
جشنواره ای مانند کن، نمی تواند تضمینی برای 
فروش باشد، اما رضا عطاران هرچه بازی می کند، 

در کمتر از چندروز میلیاردی می فروشد!
شــاید مهم تریــن دلیل برای کم فــروش بودن 
فیلم هایی که حسینی در آن بازی کرده است، این 
است که او تن به بازی در فیلم هایی می دهد که از 
قواعد سینمای خوش فروش و اکران پسند سینما 
تبعیت نمی کنند. »برادرم خســرو« همان زمان 
که در جشــنواره دو سال قبل به نمایش درآمد، 
مشــخص بود که فیلم پرفروشی نیست؛ فیلمی 
که دست روی موضوعی تلخ گذاشته، لحنی سرد 
دارد و در لحظاتی تماشاگر را ازنظر حسی اذیت 
می کند و از همه این ها باالتر اینکه کارگردان با 
اصراری لجاجت آمیز، ســعی کرده هیچ لحظه ای 
برای تنفس و شــادی به فیلمــش اضافه نکند. 
تماشــاگران اندکی در ایران حاضرند به سینما 
بروند و دو ســاعت اعصابشان را به دست فیلمی 
بسپارند که در پایان، تلخ و تاریک و گزنده است.

 تقابل دو برادر 
فیلم ســاختن درباره بیمــاران روانی ســابقه 
زیــادی دارد و اتفاقاً بســیاری از بازیگران نامدار 
سینمای جهان، درخشــان ترین بازی هایشان را 
در همین نقش ارائه کرده اند. داســتین هافمن و 
بازی درخشــان و به یادماندنی او در فیلم »مرد 
بارانی« و بازی جک نیکلســون در »درخشش« 
در تاریخ ســینمای جهان ماندگار شــده است. 
شهاب حسینی هم در این فیلم سعی کرده بازی 

ماندگاری در نقش مــردی دچار بیماری روانی 
بازی کند. او در نقش خسرو وارد زندگی برادرش 
ناصر می شــود و زندگی او را دگرگون می کند. 
شهاب حسینی همه انرژی اش را برای این نقش 
گذاشته، اما به نظر می رسد در پرداخت شخصیت 
خسرو به اندازه الزم دقت نشده است. مخاطب در 
برخی صحنه های فیلم دچار این تردید می شود 
که آیا واقعاً خسرو، بیمار است و همه رفتارهایش 
غیر ارادی است؟ چراکه به نظر می رسد او گاه از 
روی آگاهی و انتخاب در جلد بیماری روانی فرو 
می رود و با لجاجت سعی می کند زندگی برادرش 
را ویران کند. نقطه مقابل خسرو، برادرش ناصر 
است. ناصر مردی است که از ابتدای فیلم دارای 
شخصیتی کامل، پرســتیژ اجتماعی و رفتاری 
موقر و معقول نشان داده می شود. او که همه چیز 

زندگی اش مانند ســاعت دقیق اســت، طبیعتاً 
نمی توانــد با بی انضباطی و رفتارهای پریشــان 
برادرش همراه شود، اما چاره ای جز تحمل وضع 

موجود ندارد. او سعی می کند با سکوت و آرامش، 
وضعیتی را که پس از آمدن خسرو به وجود آمده، 

مدیریت کند و از این بحران بگذرد.

 شعار دادن را بس کنید
خســرو با رهایی دیوانــه وارش، زندگی ناصر را 
پریشان می کند، چراکه همسر و فرزند ناصر نیز 
اندک اندک به خسرو و شــادی ها و رهایی های 
شــاعرانه اش متمایل می شوند و سعی می کنند 
پوســته و دیوار بلندی را که ناصر به دور زندگی 
آن ها کشــیده، بشکنند. از اینجا به بعد است که 
ناصر کم کم احســاس خطر می کند. او سلطنت 
خــود را در محیط خانــواده در خطر می بیند. 
انگار خسرو با رفتار دیوانه وار و هنجارشکنانه اش، 
کودتایی علیه وی کرده اســت. در اینجاست که 

فیلم لحن و نگاه دیگری می گیرد. ناصر)با بازی 
ناصر  هاشمی( محوریت اصلی را در فیلم می گیرد. 
او هرلحظه بیشتر شخصیت واقعی خود را نمایش 
می دهد و تالش وی برای بازیابی نقش اقتدارآمیز 
خود در محیط خانه ای که دیگر آشــفته شده، 
باعث می شــود نقابی که به صورت زده، بیشتر و 

بیشتر برای مخاطب کنار برود. 
از اینجا به بعد فیلم روایت بی دردســر داستانی 
خود را از دســت می دهد. لحــن روایتگر فیلم 
به شکلی آشکار، قضاوت گرانه و یک سویه می شود 
و کارگردان به میان روایت می پرد تا چهره پلید 
ناصر را بیش از پیش برای مخاطب آشکار کند و 
نشــان دهد که او برای بازیابی اقتدار خود، حتی 
حاضر اســت برادر بیمار و بیچاره اش را از میان 

بردارد. 
انگار کارگردان خواســته است فیلمی بسازد که 
بتوان از آن معناهای مختلف اجتماعی و فلسفی 
و... را نیز بیرون کشید و به این نتیجه رسید که 
بیماری قدرت طلبی و خودخواهی برادر بزرگ تر، 
از بیماری روانی برادر کوچک تر که اتفاقاً اهل هنر 
و آگاهی هم هست، خطرناک تر است. پس باید به 
این نتیجه برسیم که قدرت طلبی چیز بدی است. 
شــعار دادن در یک فیلم که می توانست روایتی 
جذاب از تقابل میان زندگی مغشوش ذهنی یک 
بیمار روانی و زندگــی معمول و طبق روال یک 
انسان عادی باشد)چیزی که در مرد بارانی نمونه 
خوب آن را دیده ایم(، باعث شده حواس فیلمساز 
از وظیفه اصلی اش یعنی روایت درست و جامع 
داستان فیلم منحرف شود و ورطه ای بیفتد که 
مخاطب احســاس کند درحال دیدن یک فیلم 

آموزشی است، نه یک فیلم سینمایی.
همه این ها را گفتیم، اما نباید از انصاف گذشت 
که بیگلری با این فیلم نشان داده که می توان به 
آینده سینمایی او امید بست. فیلم در لحظاتی، 
تعلیق و پرداختی خــوب دارد، ضمن این که به 
هرحال کارگردان توانسته مخاطب را در لحظاتی 
با نشان دادن چهره خبیث برادر بزرگ تر میخکوب 
و متعجب کنــد که البته درحد خود، هنر کمی 

نیست.

هــنر

قابعکس

اجرای کنسرت حمید حامی در تاالر وحدت
عکس: مجید آزاد

آنچهمیخوانید

شهاب حسینی در این فیلم سعی 
کــرده بــازی مانــدگاری در نقش 
مردی دچار بیمــاری روانی ارائه 
دهــد، او در نقــش خســرو وارد 
زندگــی برادرش ناصر می شــود 
و زندگــی او را دگرگون می کند،  
امــا به نظر می رســد در پرداخت 
شخصیت خســرو به اندازه الزم 

دقت نشده است
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خط بین الملل

قاتل آمریکایى با سر بریده مادرش
به خیابان رفت 

اى بى تایمز: مردى ســراپا غرق در 
خون با ســرى بریده در دست وارد 
ســوپر مارکت شــد و فروشنده را با 

چاقو مجروح کرد. 
این مرد ناشــناس پــس از ورود به 
شعبه سوپر مارکت هاروست تریفت 
در شهر اســتاکادا در ایالت اورگون 
آمریکا در ســاعت 2 بعد از ظهر به 

وقت محلى یکى از کارکنان سوپرمارکت را مورد حمله قرار داد و با چاقو مجروح 
کرد. پرسنل سوپر مارکت بالفاصله به کمک همکار خود شتافتند و مرد ضارب 
را دستگیر کردند. قربانى که نام او نیز نامشخص است، بالفاصله به بیمارستان 
امانوئل منتقل شد و تحت مداوا قرار گرفت که وضعیت وى هنوز روشن نیست.
کمى پس از حادثه سوپر مارکت، پلیس گزارشى دریافت کرد که جسد یک زن 
در منزلى در همان حوالى یافت شده است.کارآگاهان دفتر کالنتر «کلک منز 
کانتى» عقیده دارند که هر 2 جنایت با هم در ارتباط هستند و استنباط آن ها 

این است که نباید به دنبال مظنون دیگرى بگردند.

سرقت 40 میلیون تومان طال  
از خانه یکى از مقام هاى دیوان عالى کشور

خط قرمز: خانه یکى از کارکنان دیوان عالى کشور در شرق تهران هدف سرقت 
قرار گرفت.  چند شــب پیش بود، که مرد جوانى به مرکز فوریت هاى پلیس 
110 خبر داد که خانه اش هدف سرقت قرار گرفته است. لحظاتى بعد تیمى از 
مأموران کالنترى 156 افســریه خود را به خانه این مرد که از مقام هاى دیوان 
عالى کشور بود، رساندند. مرد صاحبخانه گفت: ساعتى قبل همراه خانواده ام به 
عیادت یکى از بستگان رفتیم و لحظاتى قبل به خانه برگشتیم. وقتى خواستم 
کلید را به در آپارتمان بیندازم، متوجه آثار خراش روى در شــدم. کلید را که 
انداختم، متوجه شدم که توپى قفل خراب شده است و در باز نمى شود به خاطر 
همین با پلیس تماس گرفتم. بعد از توضیحات شاکى بود که مأموران پلیس 
در خانه را گشــودند و قدم به داخل آپارتمان گذاشتند. مرد صاحبخانه بعد از 
کمى جست وجو متوجه شد که سارقان طالهاى خانه را که حدود 40 میلیون 
تومان قیمت داشت، سرقت کرده و گریخته اند. مرد صاحبخانه و پلیس زمانى 
شگفت زده شدند که دیدند سارقان طالهاى بدلى را جدا کرده و طالهاى اصل 
را با خود برده اند.  آن ها همچنین به وسایل قیمتى خانه دست نزده و محل را 

ترك کرده بودند.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

خط قرمز: 12 اردیبهشــت امســال مرد 
تحصیلکرده اى به پلیــس آگاهى فرودگاه 
مســتقر در مهرآباد رفت و از کالهبردارى 
150 میلیون تومانى زن شیادى خبرداد که 
خود را کارمند سفارتخانه اروپایى معرفى 

کرده بود.
 او در حالى که هنوز باور نداشــت سرش 
کاله بزرگى رفته اســت با پریشان حالى 
به بازپرس کشــیک گفت:«حدود سه ماه 
قبل با زن جوانى در اطراف سفارت آلمان 
درتهران آشنا شدم. او وقتى فهمید در پى 
ســفر به آلمان هستم خود را کارمند آنجا 
معرفى و ادعا کرد مى تواند کارهاى اقامتم 
را در کمتریــن زمان انجــام دهد و ویزایم 
را صــادر کند. از آنجا کــه چندین بار او را 
دراطراف سفارت دیده بودم اعتمادم جلب 
شد. بدین ترتیب وى در چند نوبت با من 
در فرودگاه مهرآباد قرار گذشت و در قبال 
انجام کارهایم 150میلیون تومان گرفت. از 
آنجا که مى خواستم هرچه زودتر کارهایم 
انجام شود با ساده لوحى به زن جوان اعتماد 
کــردم و پول ها را تحویلش دادم بى خبر از 

اینکه بدانم او یک کالهبردار است.»
با شــکایت مرد فریب خــورده، کارآگاهان 
پلیس با دستور سرهنگ ابراهیم حسین زاده 

- فرمانده پلیس مهرآباد- رسیدگى به این 
ماجرا را در دستور کار قرار دادند وبازپرس 
شــعبه اول دادســراى ناحیه 9 دســتور 
شناسایى و دستگیرى این زن را صادر کرد. 
تجسس هاى پلیسى نشان داد زن 43 ساله 
که الهه نام دارد داراى چندین سابقه جعل 
و کالهبردارى است و شکایت هایى در این 

زمینه از او وجود دارد.
*دستگیرى در فرودگاه

 بدیــن ترتیب با ردیابى هــاى تخصصى، 
مأموران پــى بردند این زن قرار اســت با 
پول هاى دریافتى ازمردم از کشــور خارج 
شود. با کشف این اطالعات، دستگیرى الهه 
در دستور کار پلیس قرار گرفت تا اینکه او 
در فرودگاه امام(ره) شناسایى ودستگیرشد.

الهه که باور نداشــت در دام پلیس افتاده 
است ابتدا سعى کرد مسیر تحقیقات را به 
بیراهه بکشاند. اما وقتى با مدارك محکمه 
پسند روبه رو شــد به ناچار لب به اعتراف 
گشود و پرده از کالهبردارى هاى چندصد 
میلیونى اش برداشت. او در بازجویى گفت: 
متأهل هســتم و یک دختر و پسر دارم. به 
همین خاطربراى تأمین آینده آن ها مجبوربه 

فریب مردم شدم.اما بشدت پشیمانم!
الهه، کارآگاهــان تاکنون  با دســتگیرى 

پــى برده اند این زن دســت کم از 17 نفر 
حدود 800 میلیون تومان به همین شیوه 

کالهبردارى کرده است.
*سرگردانى خانواده ها

مراجعــه  بــا  دیگرهمزمــان  ازســوى   
سایرمالباختگان مشخص شد این زن حتى 
به خانواده هاى افراد بیمار که به امید درمان 
در تالش براى سفر به خارج بودند هم رحم 
نکرده است. یکى ازشاکى ها به پلیس گفت: 
«دختر کوچکم مبتال به نوعى بیمارى خاص 
قلبى اســت وبه توصیه پزشکان مى بایست 
براى ادامه درمان به خارج از کشور مى رفت.به 
همین خاطر به فکر راه چاره اى براى دریافت 
ویزاى آلمان بودیم که این زن شــیاد ســر 
راهمان قرارگرفت و با وعده هاى پوشالى اش 
حدود 70 میلیون تومــان ازما پول گرفت 
وگریخت. بعد هم ما را با مشکالت فراوانى 
تنها گذاشت و دخترمان تا یک قدمى مرگ 
رفت.یکى دیگر از شــاکیان پرونده نیز زوج 
جوانى بودند که بیمارى  ام اس داشتند. آن ها 
نیز که در دام زن کالهبردار افتاده بودند، 50 
میلیون تومان به وى پرداخته بودند تا ویزاى 

آلمان بگیرند. اما...
سرهنگ ابراهیم حسین زاده، فرمانده پلیس 
فرودگاه تهران گفت: در ادامه رســیدگى به 

پرونده و به منظور شناسایى سایر مالباختگان 
پرونــده خواســتار  بازپــرس  احتمالــى، 

انتشارعکس بدون پوشش متهم شده است.
به همین خاطر از تمامى شــهروندان که 
موفق به شناسایى متهم شده و به این شیوه 
هدف کالهبردارى قرار گرفته اند درخواست 
مى شــود از طریــق شــماره تماس هاى 
اطالعــات   61022653 و   63956724
خود را در خصوص کالهبردارى این زن یا 
همدستان احتمالى اش در اختیار کارآگاهان 
پلیس آگاهى فرودگاه مهرآباد قرار دهند. 
مالباختگان در صورت شکایت نیزمى توانند 
به اداره آگاهى فرودگاه یا دادسراى مربوطه 

مراجعه کنند.

کالهبردارى 800 میلیونى کارمند قالبى سفارت از مسافران اروپا
فخر فروشى پلیس با دستگیرى 

مجرمان پس از ده ها جنایت
خط قرمز- مهــدى کاهانى مقدم: یکــى از نکات تأمل 
برانگیزى که این روزها شاهدش هستیم، افتخار عجیب برخى 
یگان هاى نیروى انتظامى و بویژه پلیس آگاهى، به دستگیرى 
مجرمان حرفه اى پس از ارتــکاب چندین و چند فقره جرم 
است. در بیشتر خبرهاى منتشر شده از سوى مراجع انتظامى، 
روى دستگیرى ســارقان پس از ارتکاب ده ها مورد سرقت از 
مغازه، منزل یا موتورسیکلت، خودرو و یا لوازم داخل خودرو، 
کیف قاپى و امثال آن مانور داده و بیشــتر چنین خبرهایى 
منتشر مى شود تا خبر دستگیرى مجرمى بدون سابقه کیفرى 
و یا فردى که در اولین اقدام مجرمانه خود به دام افتاده است. 
به طور مثال اخبار دستگیرى «زن ومرد جوان عامل دستبرد 
به 28 منزل مسکونى در غرب مشهد»، «عامل کالهبردارى 
میلیونى از 11 شــهروند ساده لوح»، «مردان مسلح عنبرآباد 
پس از ربودن چندین موتورســیکلت»، «سارقان خشن قلعه 
حســن خان با ده هــا مورد زورگیرى و وحشــت آفرینى در 
غرب تهران» و «ســارق 22 دستگاه موتورسیکلت در شمال 
مشهد»، از جمله خبرهایى است که طى چند روز گذشته در 
صفحات خط قرمز چاپ شده است. این که مأموران انتظامى 
با از خودگذشتگى و تالش ایثارگونه خود این قبیل مجرمان 
حرفه اى و بزهکاران خطرناك را شناسایى و دستگیر مى کنند، 
جاى تقدیر دارد و بدون شک همین اقدامات و انجام وظیفه 
خالصانــه مأموران پلیس، موجب برقــرارى امنیت و آرامش 
در جامعه اســت؛ اما آنچه قابل تأمل و سؤال برانگیز به نظر 
مى رسد، فراهم بودن زمینه فعالیت و جوالن مجرمانى است 
که به جرئت مى توان گفــت بى هیچ دغدغه اى بارها و بارها 
مرتکب ســرقت، کالهبردارى و دیگر جرایم شده و هفته ها و 
ماه ها پس از شــروع به بزهکارى، زمانى به دام مى افتند که 
به ده ها نفر و خانواده خســارت هاى گاه جبران ناپذیرى وارد 
کرده و احســاس امنیت اجتماعــى را از بین برده اند. ممکن 
اســت برخى افراد این مشکل را ناشى از بى توجهى مردم به 
نکات حفاظتــى و مراقبتى، ضعف برخورد قانون با مجرمان؛ 
فقر، اعتیاد و یا مسائلى از این دست بدانند؛ اما آنچه باید مورد 
توجه قرار گیرد، این است که امروزه نیروى پلیس ما نسبت 
به گذشــته از علم و آگاهى، تجهیزات و امکانات پیشرفته اى 
برخوردار شــده و تکنولوژى و شیوه هاى نوین کشف جرم و 
دستگیرى مجرمان به قدرى تکامل یافته که دیگر نمى توان 
و نباید گفت که مجرمان همواره یک قدم از پلیس جلوترند. 
در مقابل نیروى پلیس ما به پشتوانه همین علم و تکنولوژى 
آنچنان باید عمل کند که بیشتر شاهد دستگیرى بزهکاران 
تــازه کار، دله دزدان و مجرمانى باشــیم که در اولین لغزش 
و خطا و خالف زندگیشــان به دام افتاده اند و بر این اســاس 
شاهد کاهش روز افزون آمار جرم و بزهکارى در سطح جامعه 
باشــیم. خالصه اینکه به زعم نگارنده دستگیرى دله دزدان 
و مجرمان تازه کار، باید افتخارآمیزتر از دســتگیرى هرروزه 
مجرمان حرفه اى باشد، با این شرط که نحوه عملکرد دستگاه 
قضا، پلیس و سایر دستگاه هاى مرتبط با این حوزه به شکلى 
باشد که مجرمان فرصت و امکانى براى تکرار جرمشان نیابند.

دیدگاه

خط قرمز: شــمار قربانیــان قتل عام 
خانوادگى در سلماس به هفت تن رسید. 
تعــداد مقتــوالن حادثه بامــداد دیروز 
شهرستان سلماس به 7 نفر رسید. دختر 
بچه شــش ساله که در بیمارستان تحت 
مداوا بود بر اثر شــدت جراحات وارده نیز 
جان باخت. این تیر اندازى یک مســئله 
خانوادگى بوده که ضارب داماد 39ســاله 
خانــواده بوده کــه به علــت اختالفات 
خانوادگى تمامى اعضاى خانواده را به قتل 
رســانده و از صحنه متوارى شده بود اما 

ساعتى پیش دستگیر شد.
ســردار اصالنــى رئیس پلیس اســتان 
آذربایجــان غربى با اعالم این خبر گفت: 
ساعت 01:26 بامداد دیروز (چهارشنبه) 
در پــى اعــالم پلیــس 110 مبنى بر 
تیراندازى در شهرستان سلماس بالفاصله 

عوامل انتظامى شهرستان در محل حاضر 
شدند.

این مقام انتظامى افزود: در بررسى هاى به 
عمل آمده مشخص شد فردى 39 ساله به 
دلیل اختالفات خانوادگى وارد خانه پدر 
زنش شده و تمامى اعضاى خانواده را به 

گلوله بسته است.
وى در ادامه بیان کرد: متهم سپس هنگام 
فرار به صورت پیاده با راننده یک خودروى 
پژو 405 کــه کنار خیابان پــارك بوده 
درگیرى لفظى داشته و با توجه به اینکه 
کلید خودرو بر روى آن بوده سوار پژو شده 

و از صحنه فرار کرده است.
وى اضافــه کرد: تعداد پنج نفر از اعضاى 
خانواده در دم جــان باختند و فرزند دو 
ماهه هــم پس از انتقال به بیمارســتان 
قاتل فرارى با انجام یک ســرى اقدامات جــان باخت.  اصالنى گفــت: در نهایت 

خود شناســایى و در کمتر از 12 ساعت تخصصى پلیسى و اطالعاتى در مخفیگاه 
دستگیر شد.

قتل عام خانوادگى در سلماس با هفت کشته



خط حادثه

مرگ گردشگر زن روسى در یزد
خط قرمز: گردشــگر زن روسى که عصر سه شنبه به دلیل سانحه تصادف در 
یزد به بیمارستان شهید رهنمون منتقل شد،  صبح دیروز درگذشت. گردشگر 
زن روسى به نام«اینا لیسنکو» که به همراه سه گردشگر دیگر با موتورسیکلت 
به یزد ســفر کرده بودند عصر سه شنبه 26 اردیبهشت ماه در حوالى دهستان 
دهشیر بر اثر وزش باد شدید با کامیون تصادف کرد. این گردشگر روسى بعد از 
تصادف به سرعت به اورژانس شهرستان ابرکوه منتقل و بعد از آن توسط بالگرد 
امداد به بیمارستان شهید رهنمون یزد منتقل شد که بعد از معاینات پزشکى 
صبح روز چهارشنبه 27 اردیبهشت به دلیل مرگ مغزى درگذشت. اینا لیسنکو 
29 ساله به همراه سه گردشگر دیگر سفر خود را با موتورسیکلت از این کشور 

آغاز کرده و پس از گذر از جمهورى آذربایجان وارد ایران شدند.

4 نفر در آتش سوزى مینى بوس سوختند
خط قرمز: آتش ســوزى یک دستگاه 
مینى بوس در بزرگراه شهید سعیدى، 
مرگ چهــار نفر از شــهروندان را رقم 
زد. وقتى شهروندان متوجه بروز آتش 
ســوزى در یک دســتگاه مینى بوس 
شــدند با ســامانه 125 تماس گرفته 
و درخواســت کمک کردند که ستاد 
فرماندهى سازمان آتش نشانى تهران 
بالفاصله نیروهاى عملیاتى ایســتگاه 

33 را ســاعت 7:20 صبــح بــه بزرگراه 
شهید سعیدى(مسیر شمال به جنوب)، حوالى خیابان سى مترى جى روانه کرد. 
حسن سیفى معاون منطقه چهار عملیات آتش نشانى تهران در مورد این حادثه 
گفت: یک دســتگاه مینى بوس با پنج نفر سرنشین که سرویس کارکنان یکى از 
شــرکت هاى خصوصى بود به علت نامشخصى از قسمت موتور دچار آتش سوزى 
شــده و شعله هاى آتش در حال سرایت به همه قسمت هاى این وسیله نقلیه بود. 
با توجه به ترافیک شدید در محل بروز حادثه، آتش نشانان از مسیر مخالف و در 
مدت زمان سه دقیقه اى خود را به محل حادثه رساندند و پس از ایمن سازى کامل 
با بکارگیرى تجهیزات فردى و لوله هاى آبرسانى عملیات مهار شعله هاى آتش را 
آغاز کردند. راننده مینى بوس قبل از رسیدن نیروهاى عملیاتى از این وسیله نقلیه 
خارج شده ولى چهار نفر سرنشین دیگر در خودرو محبوس بودند، آتش نشانان در 
حین مهار شعله هاى آتش با چهار سرنشین که دچار سوختگى شدید شده بودند 
مواجه شدند که متأسفانه پس از تحویل آنان به امدادگران اورژانس مشخص شد 
هر چهار نفر (ســه نفر مرد و یک نفر خانم) بر اثر شــدت جراحات جان خود را از 
دســت داده اند. نیروهاى عملیاتى پس از مهار کامل شعله هاى آتش و لکه گیرى، 
محل حادثه را براى بررســى علت تحویل عوامل انتظامى دادند. کارشناسان علت 
یابى حوادث سازمان آتش نشانى تهران هنوز علت بروز این حادثه را اعالم نکرده اند.

13

رئیس هیئت هندبال خمین 
کشته شد 

خط قرمز: تیراندازى افراد ناشناس در خمین باعث مرگ 
رئیس هیئت هندبال استان اراك شد.  بر اساس گزارش 
رسیده از خبرگزارى صداو سیما در شهرستان خمین فرد 
مضروب از ورزشــکاران بنام شهرستان خمین است. در 
این حادثه که در یکى از محله هاى شــهر خمین رخ داد 
فرد و یا افرادى با شــلیک گلوله به رئیس هیئت هندبال  
این شهرســتان وى را مجروح مى کنند که پس از انتقال 

نامبرده به بیمارستان متأسفانه فوت مى کند.

مرگ وحشتناك 2 مرد مازندرانى 
در تبلیغات انتخاباتى

خط قرمز: یک جوان چالوسى و یک جوان بابلى در هنگام 
نصب بنر تبلیغاتى با برخورد داربست به سیم برق دچار برق 
گرفتگى شــده و جان خود را از دست دادند.  طى روزهاى 
گذشته متأســفانه چند نفر بر اثر حوادث مختلف در حین 
نصب بنرهاى تبلیغاتى انتخابات پیش رو در شهرهاى مختلف 
کشــته و یا صدمه دیدند که آخرین حادثه منجر به مرگ، 
مربوط به فوت جوانى 32 ســاله است که هنگام نصب بنر 
تبلیغاتى کاندیداى شوراى شهر فردیس بر اثر برق گرفتگى 
جان خود را از دست داد.این حادثه نیمه شب سه شنبه در 
شهرك طالقانى فردیس رخ داد.جوان 32 ساله براى نصب 
بنر تبلیغاتى، باالى دکل برق رفته بود که بر اثر برق گرفتگى 
به پایین پرتاب شــد و در دم جان ســپرد. سرهنگ ایوب 
احمدى، فرمانده انتظامى شهرستان فردیس با تأیید این خبر 
گفت: متأسفانه در پى بى احتیاطى، جوانى 32 ساله در حین 

نصب بنر تبلیغاتى جان خود را از دست داد.

شام عروسى یک زن را 
کشت،200نفر را مسموم کرد

خط قرمز: شام یک عروسى در مریوان 200 نفر را مسموم 
کرد و جان یک زن را گرفت. مدیر رســتوران در پى این 
حادثه به دادسرا احضار شد. على اکبر گروسى رئیس کل 
دادگسترى استان کردســتان از تشکیل پرونده قضائى 
در رابطه با مســمومیت مهمانان یک عروسى در مریوان 
خبر داد و گفت: بر اســاس گزارش هاى رسیده، در یکى 
از روستاهاى شهرستان مریوان مهمانان یک عروسى به 
علت نامشخصى مسموم شده و به بیمارستان اعزام شدند. 
در این حادثه حدود 200 نفر مسموم شدند که 100نفر از 
این افراد به بیمارستان مراجعه کرده و به صورت سرپایى 
درمان شــدند.  رئیس کل دادگسترى کردستان تصریح 
کرد: 15 نفر هم به علت شدت مسمومیت در بیمارستان 
بسترى شدند که در این ماجرا یک خانم 34 ساله فوت 
کرد. این مقام قضائى گفت: پس از تحقیق و بررسى اولیه 
مشخص شــد که علت این مسمومیت ها رعایت نکردن 
موازین بهداشــتى و اســتفاده از آب چاه در تهیه غذاى 

رستوران بوده است.

خط  شهرستان ها
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خط قرمز- مهدى کاهانى مقدم: فرمانده 
انتظامى مشهد گفت: با هوشیارى مأموران 
پلیس، یک کیف قاپ حرفه اى درکمتر از 40 

دقیقه پس از آخرین سرقتش دستگیر شد.
وى افــزود: ظهــر روز یکشــنبه گزارش 
یک کیف قاپى در محــدوده خیابان فارغ 
التحصیالن مشــهد به مرکز فوریت هاى 
پلیســى 110 اعالم شد که بالفاصله یکى 
از تیم هاى گشت کالنترى شهرك ناجا به 

محل اعزام شد.
سرهنگ بوستانى تصریح کرد: مأموران در 

بررســى اظهارات مالباخته متوجه شدند، 
جوانى موتورســوار کیف پــول خانمى 40 
ســاله را قاپیده و متوارى شــده است. تیم 
گشــت کالنترى 36 مشهد با بررسى دقیق 
اظهارات مالباخته، مشــخصات سارق را از 
طریق مرکــز پیام به دیگــر کالنترى هاى 
همان محــدوده اعالم کردند که پس از 40 
دقیقه از وقوع سرقت، یکى از تیم هاى گشت 
کالنتــرى هفت تیر، ســارق را در محدوده 
خیابان فرهنگ مشهد شناسایى و در اقدامى 
غافلگیرانه دستگیر کردند. این متهم تاکنون 
توسط 3 نفر از مالباختگان مورد شناسایى 

قرار گرفته است.
رئیس پلیس مشهد در ادامه از کشف بیش 
از سه تن چاى قاچاق در بازرسى از یک انبار 

زیرزمینى در شهر مشهد خبر داد.
سرهنگ بوســتانى گفت: با کسب خبرى 

مبنى بر توزیع گسترده چاى قاچاق توسط 
مردى جــوان در یکى از مناطق حاشــیه 
شــهر مشــهد، تیمى از مأموران کالنترى 
گلشهر براى بررسى موضوع وارد عمل شد 
و با کنترل نامحسوس این فرد، انبار کاالهاى 
قاچاق را شناســایى و با اطمینان از صحت 
موضوع پس از هماهنگى قضایى در اقدامى 

ضربتى وارد این محل شدند.
وى تصریح کرد: در بازرسى از این انبار، سه 
هزارو 444 کیلو گــرم انواع چاى قاچاق به 
همراه وسایل بســته بندى و تعداد زیادى 
پاکت خالى با برندهاى مختلف کشف شد 
که به همراه متهم و پرونده مربوطه در اختیار 

مقام هاى قضایى قرار گرفت.
خبر دیگرى به نقل از رئیس پلیس آگاهى 
خراسان رضوى حاکى اســت، دو تن مواد 
پروتئینى تقلبى از یک کارگاه غیرمجاز در 

حاشیه شهر مشهد کشف شد.
ســرهنگ حمید رزمخواه گفت: با دریافت 
گزارشــى مبنى بــر توزیع گســترده مواد 
پروتئینى تقلبى در ســطح شــهر مشهد 
توســط دو فرد سودجو، تیمى از کارآگاهان 
براى بررســى موضوع وارد عمل شده و در 
بررســى هاى خود دریافتند فرد سودجو با 
دایر کــردن کارگاهى غیر مجــاز در جاده 
مشهد - فریمان، اقدام به بسته بندى مواد 
پروتئینى تقلبى با استفاده از سنگدان چرخ 

کرده مرغ مى کند.
کارآگاهان ســپس بــا هماهنگى قضایى و 
همکارى کارشناســان دستگاه هاى مرتبط، 
ضمن دستگیرى این سودجویان، در بازرسى 
از محل، حدود دو تن گوشت سنگدان چرخ 
کرده و بســته بندى شــده به ارزش 250 

میلیون ریال کشف کردند.

دستگیرى کیف قاپ مشهدى در40 دقیقه

خط قرمز: مردى که متهم اســت در جریان در گیرى 

خانوادگى با چاقو برادر زن جوانش را از پا در آورده اســت 

در جریان اولین جلسه رسیدگى به قتل مرد جوان اعتراف 

کرد و گفت: مى خواستم چاقو را از دست مقتول بگیرم اما 
ورق برگشت و با همان چاقو او را کشتم.

رسیدگی به این پرونده با اعالم یک فقره درگیري خونین 

در قرچک ورامین به مأموران کالنتري آغاز شد. بالفاصله با 

اعالم این خبر اکیپى از مأموران کالنترى در محل حادثه 

حاضر شــدند و با پیکر غرق در خون مردى روبه رو شدند 

که با ضربات چاقو به قتل رســیده بود. با اعالم این حادثه 

به بازپرس بالفاصله شناسایى و دستگیرى متهم در دستور 

کار مأموران پلیس قرار گرفــت. با آغاز تحقیقات جنایى 

درباره علت وقوع این حادثه و در جریان تحقیقات پلیسى 

مشخص شد قتل به دلیل اختالفات خانوادگی اتفاق افتاده 

است و مردي به نام ابوالفضل برادرزن خود را کشته است. 

با مشخص شدن این موضوع به زودي ابوالفضل دستگیر و 

با هماهنگی هاي قضایی در اختیار مأموران قرار گرفت. او 

که از همان لحظات اولیه اتهامات خود را گردن گرفته بود 

در ادامه در تشریح ماجرا گفت: آن ها دنبال من بودند و با 

اینکه من ســوار موتورسیکلت بودم آن ها گاز اشک آور در 

آوردند و باعث شدند من زمین بخورم و به این ترتیب بود 

که من در حالی که چشمانم نمی دید یک چاقو از دستان 

یکی از افراد شرکت کننده در نزاع در آوردم و با تکان دادن 

چاقو آن ها را ترســاندم که نمی دانم چه شد برادرزنم به 

هویت مهدي از پاي در آمد و با رســیدن یکی از دوستانم 

که سوار موتورسیکلت خود بود از محل متواري شدم. در 

نتیجه باالخره پرونده در مراحل بازپرسی تکمیل شد و به 

این ترتیب با صدور کیفرخواست، موضوع براي رسیدگی به 
دادگاه کیفري یک استان تهران فرستاده شد.

دیروز صبح بود که جلســه رســیدگی به ایــن پرونده در 

شــعبه دهم دادگاه کیفري یک استان تهران تشکیل شد 

و زمانــی که قاتل در جایگاه قرار گرفــت براي بار دیگر با 

پذیرفتن اتهامات خود گفت:من قتل را قبول دارم و از کارى 

که انجام داده ام پشیمان هستم. متهم درباره جزییات روز 

حادثه گفت: من و مهدي با هم دوســتان صمیمی بودیم 

و هیچوقت مشکلی نداشــتیم. به تازگی با خواهر مهدي 

ازدواج کرده بودم و به دلیل اینکه خانه دو طبقه اي داشتم 

می خواستم زودتر مراسم عروسى را برگزار کنیم اما خانواده 

همســرم به خاطر تهیه مقدمات عروسى در تنگنا بودند و 

هر بار که درباره تاریخ عروسى صحبت مى کردیم یک بهانه 

مى تراشــیدند. روز حادثه همسرم با من تماس گرفت و از 

من خواســت که به دنبالش بــروم. او ادعا کرد که پدرش 

بیماراست و در بیمارستان بسترى است. راست هم مى گفت 

پدر همســرم دو تا زن داشت و همســرمن فرزندزن اول 

پدرش بود. به بیمارستان رفتم و دیدم که همسرم به عنوان 

همراه بیمار کنار مادر ناتنی اش است. او گالیه می کرد که 

مرا وادار کرده اند که به عنوان همراه مراقب مادر ناتنى اش 

باشــم و از این رفتارشان ناراحت اســت و از من به عنوان 

همسرش توقع داشت که به خانواده اش بفهمانم که دوست 

ندارم او شــب در بیمارستان بماند. من همین کار را کردم 

و اما بر خالف انتظارم پدر همســرم به شدت از دست من 

ناراحت شد. عصبانیت او در حالى ادامه داشت که شروع به 

فحاشى به من کرد. پدر همسرم در حالی که به من فحش 

می داد گفت بیا محل کارت دارم. من چرمســاز هستم و 

آن موقع ســال کارم کمی خلوت شده بود به همین دلیل 

به خانه پدر همســرم رفتم و یک باره دیدم که آن ها با من 

سر جنگ دارند. چند نفري می خواستند مرا کتک بزنند که 

سوار موتور شدم و متواري شدم. از آن طرف پدرم نیز دنبال 

من بود تا به آن ها کمک کند و مرا کتک بزنند. سوار موتور 

بودم و هنوز از کوچه خارج نشده بودم که یک دفعه مهدي، 

برادرزنم با اسپري اشک آور از راه رسید و به صورتم افشانه 

کرد که من با موتور به زمین خوردم. چشمانم جایی را نمی 

دیــد. با موتور زمین خورده بودم و چند نفر مرا دوره کرده 

بودند که توانستم چاقو را از دستان مهدي بیرون بیاورم اما 

نمی دانم در حین پرتاب چاقو چه شد که مهدي را زخمی 

کردم و بعد از آن دوستم رسید و با موتور به میدان ولیعصر 

رفتم. وقتی از ماجراي فوت برادرزنم باخبر شدم خیلی متأثر 

شدم و اصالً باور نمی کردم که چنین سرنوشت شومی در 

انتظارم باشد.در انتهاي این جلسه قضات وارد شور شدند تا 
در زمینه حکم متهم تصمیم گیري کنند.

چرمسازى که با چشم بسته برادرزنش را کشت



اولین گام محکم تیم ملی فوتسال
 زیر 20سال درآسیا 

ورزش: تیم فوتسال زیر 20 سال کشــورمان از ساعت 8:30 صبح 
دیروز به وقت ایران در چارچوب رقابت های قهرمانی فوتسال زیر20 
سال آسیا به مصاف تیم مغولستان رفت و موفق شد با نتیجه 6 بر صفر 
این تیم را شکســت دهد.در این دیدار طاهری، کدخدایی، لطفی، 
کریمی هر کدام یک بار موفق به گلزنی شدند و رضاپور نیز 2 گل به 

ثمر رساند.برنامه دیدارهای دیگر ایران به شرح زیر است:
28 اردیبهشت ماه؛ایران - امارات،  29 اردیبهشت ماه؛ چین - ایران، 

30 اردیبهشت ماه؛ایران - قرقیزستان .

هافبک ملوان به سپاهان پیوست
ورزش: شاهین ثاقبی با قراردادی دو ســاله به تیم فوتبال سپاهان 
پیوست.شاهین ثاقبی هافبک تیم فوتبال ملوان دیروز با عقد قراردادی 
دو ساله به تیم فوتبال سپاهان پیوست. این بازیکن اولین خرید رسمی 

تیم فوتبال سپاهان پس از تمدید قرارداد با زالتکو کرانچار است.

مهاجری: قطعا فصل آتی
 در پدیده هستم

ورزش:محمدرضا مهاجری درباره آخرین خبرها در رابطه با تمدید 
قرارداد وی با پدیده اظهار کرد: بحث تمدید با صحبت های پایانی که با 
مدیریت تیم داشتیم به اتمام رسید و قطعا در فصل آتی هدایت پدیده 
را بر عهده خواهم  داشت. امیدوارم بتوانیم در نهایت به نتایجی دست 

یابیم که مورد قبول هواداران فوتبال خراسان باشد.

هم گروهی ایران و آلمان در فوتبال 
دانش آموزان جهان

ورزش: تیم فوتبال دانش آموزی ایران با اعالم گروه بندی مسابقات 
دانش آموزان جهان با تیم آلمان هم گروه شد. تیم فوتبال دانش آموزی 
استان هرمزگان که به عنوان نماینده ایران به مسابقات دانش آموزان 
جهان اعزام می شــود در گروه اول این مســابقات با تیم های چین، 

نیوزیلند، آلمان، ارمنستان و دانمارک هم گروه شد.

دنیزلی: نکونام همه فاکتورهای 
مربیگری را دارد

ورزش ســه: دنیزلی که روزگاری در پاس تهران مربی نکونام بود 
درباره ورود جواد به عرصه مربیگری فوتبال اظهار داشت: »جواد یکی 
از بهترین شاگردان من در پاس بود که عالقه خاصی به او داشتم. با 
اینکه سن زیادی نداشت به خوبی به عنوان یک کاپیتان تیم را رهبری 

می کرد و بازیکنان تیم ارتباط بسیار نزدیکی با او داشتند.«
وی ادامه داد: »برای شــروع مربیگری ۴ فاکتور مهم الزم است که 

نکونام همه این فاکتورها را در اختیار دارد. «

تراکتور بدون بازیکن خارجی در لیگ 
هفدهم

ورزش : لوسیانو ادینیو و کرار جاسم دو بازیکن خارجی تراکتورسازی 
در لیگ برتر شــانزدهم بودند. این دو بازیکن در پایان فصل ترجیح 
دادند تراکتورسازی را ترک کنند. ادینیو به برزیل رفت و کرار جاسم 

نیز پیراهن صنعت نفت آبادان را برتن کرد.
با توجه به اینکه تراکتورســازی در نقل و انتقاالت از جذب بازیکن 
جدید محروم اســت، این تیم لیگ هفدهم را بــدون حضور بازیکن 

خارجی در ترکیب خود آغاز خواهد کرد.

گل محمدی به معادله نیمکت 
تراکتورسازی اضافه شد

ورزش: تراکتورســازان  که این روزها به دنبال پیــدا کردن گزینه 
مناسبی برای جایگزینی مناســب امیر قلعه نویی برای هدایت این 
تیم هســتند، یحیی گل محمدی و دو مربی خارجی را نیز به جمع 
گزینه های مورد نظر خود  اضافه کردند تا با این مربیان برای همکاری 
در فصل بعد به توافق برسند.پیش از این نیز تراکتورسازان با مربیانی 
همچون جواد نکونام، عبداهلل ویسی و حســین فرکی مذاکره کرده 

بودند.

تکذیب محرومیت پرسپولیس
 در نقل و انتقاالت تابستانی  

قدس آنالین: رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان با بیان اینکه 
استقالل دو پرونده خود را در فیفا بسته است، گفت: تا امروز چیزی 
از محرومیت پرســپولیس در نقل و انتقاالت تابستانی مطرح نشده 
اســت.  بهروز وثوق احمــدی درباره آخرین وضعیت باشــگاه های 
بدهکار و ممنوعیت آنها در نقل و انتقاالت بازیکنان و مربیان خارجی 
صحبتهایی را مطرح و تاکید کرد که این محرومیت در جذب خارجی 
ها صرفا شامل باشگاه هایی می شود که حکم قطعی از فیفا دارند. به 
گفته وثوق احمدی، باشگاه هایی که حکم شکایت آنها در دادگاه عالی 

ورزش )CAS( باز است، شامل این محرومیت نخواهند شد.
وی همچنین تاکید کرد که تا امروز حکم رسمی و غیر رسمی برای 
محرومیت پرسپولیس از پنجره نقل و انتقاالت تابستانی نیامده است.

خطر محرومیت بیخ گوش استقاللی ها برابر العین
به جریان افتادن محرومیت پرسپولیس 

بعد از دو سال   
ورزش:  فدراســیون فوتبال آســیا با رویکردی جدید به تخلفات 
 AFC  هواداران نظارت می کند. جریمه سنگین پرسپولیس توسط
نشان می دهد که خطر محرومیت همچنان استقالل را در مسابقات 
آسیایی تهدید می کند. آبی پوشان بعد از دیدار با لوکوموتیو تاشکند 
از سوی این کنفدراسیون 50 هزار دالر و البته یک جلسه محرومیت 
از حضور هواداران جریمه شدند اما با عدم انجام تخلف در دیدار برابر 
االهلی، به نظر می رسید فدراسیون فوتبال آسیا دیگر توجه کمتری به 
تخلفات استقاللی ها خواهد داشت اما به نظر می رسد این فدراسیون 
در سال جاری با دقت و جدیت بیشتری اینگونه تخلفات را پیگیری 
می کند. استقاللی ها روز دوشنبه یکم خردادماه در ورزشگاه آزادی 
میزبان العین هســتند و با توجه به انتخاب ناظــر ویژه ی امنیتی از 
سوی فدراسیون فوتبال آســیا برای این بازی، به نظر می رسد خطر 

محرومیت بیش از گذشته استقاللی ها را تهدید می کند. 

ضد حمله

پرسپولیس در کمین
منصوریان قید زهیوی را زد!

ورزش: طی روزهای اخیر رحیم زهیوی با انتشار پست هایی نشان داده که هم از استقالل 
پیشنهاد دارد و هم از پرسپولیس اما سرمربی تیم استقالل قید خرید این بازیکن را زده است.
ظاهرا زهیوی از طریق یکی از دوســتان خود رقم باالیی را به استقالل پیشنهاد کرده که 
این موضوع باعث ناراحتی منصوریان شده است. از سوی دیگر منصوریان خواستار جذب 
شهباززاده است و تقریبا با این بازیکن به توافق نهایی رسیده که همین مسئله باعث شده تا 

وی دیگر روی رحیم زهیوی نظری نداشته باشد. 
از طرف دیگر شنیده می شود مذاکرات پرسپولیس با رحیم زهیوی جدی تر از قبل دنبال 
می شود.می توان از پیشــنهادات خارجی طارمی و موافقت ضمنی باشگاه پرسپولیس با 
جدایی طارمی به عنوان یکی از دالیل مذاکرات جدی با زهیوی یاد کرد. از آنجا که طارمی 
با پرسپولیس قرارداد دارد، جدایی وی با نظر باشگاه صورت می گیرد و در اینصورت مبلغ 

خوبی هم نصیب پرسپولیس خواهد شد.

از شروط جدید رضایی و ابراهیمی تا بن بست 
افتخاری!

سینا حسینی : کاوه رضایی که در میانه راه نگران آپشن های قرارداد خود با استقالل 
بود)این موضوع را افتخاری قبل از دیدار با االهلی در تهران در جمع خبرنگاران اعالم 
کرد( با موافقت مدیرعامل استقالل در تمرینات حضور پیدا کرد اما حاال  که با آپشن های 
قراردادش موافقت شده خواستار مطالبات خود به صورت تمام و کمال شده است. وی به 
مسئوالن استقالل اعالم کرده که در ابتدا تکلیف مطالباتش مشخص شود و سپس برای 
فصل بعد با این باشگاه مذاکره می کند که همین موضوع باعث عقب نشینی مسئوالن 
این باشگاه شده است. امید ابراهیمی هم که از دو فصل پیش مطالبات زیادی از استقالل 
دارد چنین درخواستی از اســتقاللی  ها کرده و به همین دلیل افتخاری و مسئوالن 
استقالل در حال خریدن زمان هستند تا به نوعی تا قبل از بازی برگشت با العین این دو 

بازیکن را متقاعد به تمدید قرارداد کنند. 14

تلگرامی

1

    روزنامه العرب قطر در گزارشی از خط دفاعی السد به عنوان بهترین خط 
دفاعی در فصل قبل لیگ ستارگان قطر نام برد و از نقش کلیدی مرتضی پورعلی 

گنجی سخن به میان آورد .
   ویســی گفت: حضورم در تراکتور تا دو ســه روز دیگر مشخص 

می شود.
   کمالوند در پاسخ به این سوال که آیا کرار جاسم با نظر شما به صنعت نفت 

پیوسته است یا خیر، گفت: مگر می شــود یک بازیکن بدون نظر مربی، بازیکن 
جذب کند؟! 

   رئیس کمپ تیم های ملی فدراسیون فوتبال از سرمایه گذاری فیفا 

برای بازسازی زمین شماره یک تیم های ملی خبر داد.

  آرسن ونگر، سرمربی آرسنال به تمجید از الکسیس سانچس پرداخت و او را 
در زمین به شیطان تشبیه کرد. وقتی در زمین است و توپ در اختیار اوست، به 
یک شیطان تبدیل می شود و درد را فراموش می کند. هیچکس انگیزه و کیفیت 

او را نمی تواند زیر سوال ببرد.
  مارکوس راشفورد، ستاره خط حمله یونایتد تاکید کرد که تحت 

هدایت مورینیو از فوتبال لذت می برد.  راشفورد فصل گذشته توسط 
لوئیس فان خال به فوتبال معرفی شد و در ترکیب اصلی یونایتد قرار 

گرفت و خوش درخشید. 
  رونالدینیو، اسطوره فوتبال برزیل مدعی شد که جام کنفدراسیون ها، جای 

ویژه ای در قلب او دارد. رونالدینیو در جام کنفدراسیون ها 1999 که در مکزیک 

برگزار شد، خوش درخشید و توجهات بسیاری را به خود جلب کرد. 
  همدانی به عنوان مربی جدید گسترش فوالد تبریز انتخاب شد.

   میثاقیان در مورد اینکه منصوریان مبصر کالس مربیگری حرفه ای را تغییر 
داده است، گفت: اینطور نیست. مبصر من هستم و او جرئت ندارد مبصر کالس 

را تغییر دهد!
   تیم نوجوانان کشورمان در نخستین دیدار خود در پاندا کاپ مقابل تیم زیر 

19 سال اسلواکی 3 بر 2 شکست خورد.
    رفیعی در جواب این پرسش که آیا فصل آینده در پرسپولیس خواهد 
بود یا نه می گوید: هنوز هیچ تصمیمی نگرفته ام. اجازه بدهید مسابقات 

آسیایی ما به اتمام برسد و بعد من درباره آینده ام تصمیم خواهم گرفت. 

واکنش حسینی 
به انتخاب گلش به 
عنوان بهترین گل 

جام جهانی
ورزش:  پیمان حســینی، دروازه بان تیم 

ملی فوتبال ساحلی کشــورمان اولین گل 
جام جهانی 2017 باهاما را در دیدار مقابل مکزیک به زیبایی به ثمر رساند که گل او بین 
نامزدهای برترین گل جام بود و در نهایت به عنوان بهترین گل انتخاب شد.پیمان حسینی 
که دستکش طالیی جام جهانی را هم گرفت در خصوص انتخاب گلش به عنوان بهترین 
گل جام گفت: از این اتفاق خیلی خوشحال شــدم. به هر حال انتخاب شدن گل من به 
عنوان بهترین گل و سایر عنوان های فردی، زمانی ارزش پیدا کرده که تیم روی سکوی 
سومی جام جهانی رفته است. اگر این اتفاق رخ نمی داد، این انتخاب ها هم ارزشی نداشت. 

توصیه برانکو به منشا
آی اسپورت : برانکو ایوانکوویچ برای 
فصل آینده حســاب ویژه ای را روی 
گادوین منشا باز کرده است و از این رو 
طی جلسه ای خصوصی با این بازیکن 
از او خواســت از تمرینات اختصاصی 

غافل نشود. منشا به زودی برای گذراندن تعطیالت راهی ایتالیا خواهد شد و از 
این رو قرار شده مارکو مربی بدنساز پرسپولیس به توصیه برانکو به این بازیکن 
برنامه تمرینی بدهد.تمرینات پرسپولیس برای فصل آینده از تاریخ 30 خرداد 
ماه آغاز می شود اما چون منشا زودتر از همه پرسپولیسی ها وارد تعطیالت شده 
است برانکو از او خواسته از اوایل هفته آینده تمرینات اختصاصی خود را طبق 

برنامه ای که به وی ارائه می شود، آغاز کند.

کرار از تراکتورسازی 
طلب ندارد!

تسنیم: هافبک فصل گذشته تیم فوتبال 
تراکتورسازی با جریمه ۴50 میلیون تومانی 
دیگر طلبی از این باشــگاه ندارد. جاســم 
کرارکه به صنعت نفت پیوسته است فصل 

گذشته بعد از اینکه در بازی با ذوب آهن اخراج شد، با جریمه 10 درصدی از سوی باشگاه 
تراکتورسازی مواجه شد. او بعد از این بازی تعهدنامه ای را امضا کرد که اگر دوباره تخلف 
کند 30 درصد دیگر از قراردادش کسر شود.کرار در بازی با صبا هم حاشیه هایی را ایجاد 
کرد و کمیته انضباطی باشگاه تراکتورسازی 30 درصد از قرارداد این بازیکن را کسر کرد. 
در مجموع با جریمه ۴0 درصدی کرار، ۴50 میلیون از قرارداد او کسر شده و این بازیکن 

دیگر طلبی از باشگاه تراکتورسازی ندارد. 
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ورزش: اتفاقات رقم خورده در دیدار پرسپولیس و 
الوحده امارات، تخلفات تماشاگران  در این دیدار و 
پرتاب نارنجک و حواشی رقم خورده، با محرومیت 
از حضور طرفداران پرســپولیس در استادیوم در 

جدال برابر لخویا مواجه شده است.
گــزارش ناظر کنفدراســیون آســیا و همچنین 
اعتراض باشــگاه الوحده به اتفاقات رقم خورده از 
ســوی هواداران در این بازی، باعث صدور حکم 
محرومیت هواداران این تیم از بازی برابر لخویا قطر 

در مرحله یک هشتم نهایی شده است.
این حکم در پی آن صادر شــد کــه در بازی قبلی 
سرخپوشان، تعدادی از تماشــاگران بدون توجه 
به هشــدارها و تذکراتی که داده شده بود دست به 
اقداماتی زدند که در نهایت منجر به گزارش بخشی از 
آنها توسط ناظر مسابقه شد. در این گزارش استفاده 
از مواد آتش زا مورد توجه قــرار گرفته بود. در نامه 
کنفدراسیون با اشاره به اینکه باشگاه پرسپولیس 
در سال 2015 به خاطر رفتارهای مشابه تماشاگران 
خود با محرومیت تعلیقی روبرو بوده است، آن حکم را 

پس از دو سال برای بازی با لخویا اعمال کرد.
در این رابطه باشــگاه پرســپولیس نیز در انتظار 

دریافت حکم از ســوی فدراسیون فوتبال است تا 
با بررسی شرایط، نامه دادخواهی و اعتراض خود 
به این مسئله را اعالم کند و امیدوار به تغییر حکم 
صادره و محرومیت در این خصوص اســت. با این 
حال بعید به نظر می رسد با توجه به زمان باقیمانده 
که منتهی به دو روز تعطیلی پایان هفته ایران و در 

ادامه پایان هفته میالدی خواهد بود، این مسئله 
میسر شود و پرسپولیس بزرگترین پتانسیل خود 

برای دیدار مقابل نماینده قطر را از دست داد.
*برانکو: هواداران ما مســتحق این حکم 

نبودند
برانکو ایوانکوویچ در مــورد محرومیت هواداران 

پرسپولیس از تماشای دیدار این تیم مقابل لخویا 
بر اساس حکم AFC اظهار داشت: از شنیدن این 
خبر واقعا تاسف خوردم. واقعا خبر اندوهناکی است 
و بازی کردن در ورزشگاه خالی از تماشاگر صحنه 

غم انگیزی را برای همه رقم خواهد زد.
وی افزود: بازی در چنین شرایطی امکان و اجرای 
هر گونه اقدام از پیش تعیین  شده ای را به حداقل 
می رســاند. واقعا نمی دانم چرا باید هواداران ما را 
محروم کنند در حالی که آنها در دو سال اخیر در 
هیچ یک از ورزشگاه های ایران رفتار غیر ورزشی 
نداشته اند و مستحق چنین حکمی نبودند. آن هم 
در یکی از حساس ترین بازی های پرسپولیس که 
برای قرار گرفتن در 8 تیــم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا رقابت می کند.سرمربی پرسپولیس تصریح 
کــرد: در مقابل این حکم صادره ابراز شــگفتی و 
تاکید می کنم که هواداران پرسپولیس مستحق 

چنین حکمی نبودند.
* خوردبین:عرب ها کار خود را کردند

 محمود خوردبین سرپرســت تیم پرسپولیس 
با بیــان اینکه بارهــا در مصاحبه هــای خود از 
هواداران تیم مان خواســتم بــه هیچ وجه مواد 

محترقه و یا اشیایی در بازی های آسیایی پرتاب 
نکننــد ، تصریح کرد: عرب هــا خیلی وقت بود 
دنبال بهانــه بودند تا پرســپولیس را از بازی با 
تماشاگر محروم کنند و با توجه به قدرتی که در 
AFC دارند در نهایت به خواسته خود رسیدند. 
امیدوارم هــواداران ما از اتفاقی کــه رخ داده 
درس بگیرند و پرسپولیس بتواند با حذف لخویا 
راهی مرحله یک چهارم نهایــی لیگ قهرمانان 

آسیا شود.

شوک بزرگ در اردوی پرسپولیس
پرسپولیس - لخویا؛ بدون حضور تماشاگر

ورزشـــی

در گفت و گوی اختصاصی با قدس

منصوریان:فصلهفدهمباپیروزیبرالعینشروعمیشود
 فوتبال  حمید رضا عرب  استقالل و العین به زودی در 
ورزشگاه آزادی رخ در رخ هم قرارمی گیرند و منصوریان برای 
گذر از این بازی بزرگ چشم دوخته است به حضور چشمگیر 
هواداران. آیا استقالل ازسد العین بزرگ می گذرد؟ منصوریان 
با امید بسیاری از پیروزی در این بازی بزرگ حرف می زند. او 

امیدوارانه به این بازی می نگرد.

*زمان زیادی تا بازی مهم شما با العین باقی نمانده 
و اخبارچندان خوبی از اردوی اســتقالل به گوش 
نمی رسد. نورافکن که اردوی شما را به برای حضوردر 
تیم جوانان ترک کرد و امید ابراهیمی هم به احتمال 
زیاد در این بازی نیســت. در این شرایط استقالل با 
مشــکالت زیادی در خط میانی مواجه خواهد شد. 

دراین باره تدبیری دارید؟
نورافکن را به خاطر مصالح ملی به تیم جوانان دادم. او بازیکن 
مستعدی اســت. راه را باز کردیم تا شــاید در جام جهانی 
بدرخشد. درســت نبود که مانع حضور این بازیکن در جام 
جهانی شــویم. درباره امید ابراهیمی هم درست می گویید. 
خبرهــای خوبی از او نیســت. پزشــکان گفته اند احتمال 
رسیدنش به این بازی کم است. در این شرایط چاره ای   باقی 
نمی ماند جز اینکه به دیگر مهره ها  تکیه کنیم. راهی نیست. 
باید از فرشید باقری استفاده کنیم. بازیکنی که درهفته های 

اخیرپیشرفت زیادی داشته. 
*نگران نتیجه این بازی نیستید؟

تیم خوبی داریم حتی اگر دو بازیکن بزرگش نباشند. باقی 
بچه ها هستند و من به شــدت روی کمک هواداران حساب 

کردم تا در این بازی یار دوازدهم ما باشند. 
*در بازی آخر استقبال آن چنانی از شما نشد. تصور 
می کنید در این باز آیا استقاللی ها به ورزشگاه آزادی 

بروند؟
بازی ملی اســت. هــواداران هــم درک می کننــد که به 
حضور آن ها نیاز داریم. ما در تهــران میزبانیم و باید ازهمه 
ظرفیت های میزبانی مان اســتفاده کنیم. امیدوارم همین 

طور شود.
*در تمرین روزهای اخیر مدام به بازیکنان استقالل 
گوشزد کردید که اجازه ندهند دروازه استقالل باز 

شود. آیا از بازی برگشت واهمه ای دارید؟

بحث ترس و واهمه نیســت. ما باید نگاه مان به این دوبازی 
دقیق باشد. گل خوردن در تهران برای ما گران تمام می شود 
چون در بازی برگشت شرایط سخت تر است. من به بچه ها 
گفتم اگر می خواهیم ببریم حتما بایــد بدون گل خورده 

باشــد. مثال یک بر صفر هم برای ما خوب است و شما تصور 
کنید اگر چنین نتیجه ای حاصل شود و در بازی برگشت ما 
با العین مساوی کنیم قطعا باال می رویم. العین تیم سازمان 
یافته ای است. آن ها با هدفگذاری بسیار گام به این رقابت ها 
گذاشته اند و شرایط خوبی دارند. می دانیم که درخط میانی 
آن ها بازیکنانــی مانند عبدالرحمان که مرد ســال فوتبال 

آسیاست حضور دارد. 
*به عبدالرحمان اشاره کردید. بازیکنی که دراصفهان 
بالیی به سرذوب آهن آورد که فراموش کردنش دشوار 
است. او بسیار با هوش است و تکنیک فوق العاده ای 
دارد. فکر می کنید درغیاب امیدها آیا می توانید این 

بازیکن را کنترل کنید؟
ما یک تیم هستیم و اگر دستورهای تاکتیکی را به نحو احسن 
در میدان پیاده کنیم کنترل این بازیکن سخت نیست. ضمن 
این که درغیاب امید، فرشید ها هستند و می توانیم روی آن ها 

تکیه کنیم. استقالل باید با برنامه وارد این میدان شود و ما به 
خوبی العین را ارزیابی کردیم ومی دانیم آن ها چه شرایطی 

دارند. خدا کمک مان کند قطعا آن ها را می بریم.
*درباره جذب بازیکنان جدید از ســوی استقالل 
خبرهای متفاوتی به گوش می رســد. آیا وارد نقل 

وانتقاالت شدید؟
حقیقت این اســت که ما لیستی را به باشــگاه داده ایم اما 
شرایط االن به گونه ای نیست که بتوانیم بازیکن بگیریم. باید 
صبرکنیم تا انتخابات انجام شود و بعد ازآن درباره خریدها 
بحث کنیم. آنچه مســلم است اســتقالل تغییرات زیادی 
نخواهد داشــت. 3 بازیکن ما به نام های محســن کریمی، 

فرشید اسماعیلی و حسین حسینی به رده سنی بزرگساالن 
رســیده اند و دیگر جای خالی آن چنانی نداریم که بازیکن 

بزرگسال بگیریم.
*جبارف به شما ملحق خواهد شد؟

به احتمال زیــاد این گونه اســت. او بــا ما قــرارداد دارد 
ومدیربرنامه هایش به ما تعهــد داده که جبارف بعد از بازی 

درسپاهان باید به استقالل بیاید.
*طبق قوانین می توانید از جبارف استفاده کنید؟

در بازی با العین نه اما لیگ هفدهم که آغاز شود حتما از این 
بازیکن استفاده می کنیم.

*دورنمایی که برای استقالل تصور کردید چیست؟
بازهم تکرارمــی کنم که کلید موفقیت اســتقالل درفصل 
هفدهم پیروزی درهمین بازی با العین است. ما اگربتوانیم 
العین را شکســت بدهیم قطعا روزهای خوبی درانتظارمان 

خواهد بود.

واکنشتاجدرپیاعالممحرومیت
تماشاگرانپرسپولیس

رئیس فدراســیون فوتبال درباره محرومیت 
تماشاگران تیم پرسپولیس تهران در دیدار 
 AFC برابر لخویــای قطر گفــت: در نامه
جای اعتراض گنجانده شــده است.        مهدی 
تاج، رئیس فدراســیون فوتبال گفت: در پی 
ارسال این نامه به فدراســیون ایران با توجه 
به محرومیت پرسپولیس، خوشبختانه جای 
اعتراض وجود دارد.  بر این اساس مستنداتی 
از سوی فدراســیون فوتبال ایران تهیه شده 
که سریعا به ای اف سی ارســال می شود و 

امیدواریم این مستندات پذیرفته شود.

منصوریان خطاب به رحمتی: در 
استقالل می مانی!

 عده ای در استقالل دوست دارند رابطه منصوریان و رحمتی 
خراب باشد تا دروازه بان موردنظر خود را به استقالل تحمیل 
کنند، به همین علت در هفته های گذشــته شــایعه کردند 
منصوریان برای فصل جدید رحمتی را نمی خواهد و رحمتی 
هم که این موضوع را فهمیده دنبال تیم جدید است اما همان 
زمان منصوریان در مصاحبه با رسانه ها مدعی شد با رحمتی و 
حسینی تغییری در سنگر تیمش نخواهد داشت و برای فصل 
جدید دنبال دروازه بان نیست.  با این تفاسیر بعد از توافق دایی و 
سایپا این شایعه به گوش رسید که رحمتی با دایی تماس گرفته 
و به او گفته قصد داشته برای عقد قرارداد با پدیده به مشهد برود 
ولی حاال که او سرمربی سایپا شده ترجیح می دهد در تهران 
بماند و برای سایپا بازی کند و دایی هم به او گفته اگر تصمیم تو 

قطعی است اخباری را از تراکتور برنگردانم.
 اگرچه این شایعه را هم اطرافیان رحمتی تکذیب کردند و 
هم نزدیکان دایی اما با این وجود، منصوریان به بهانه همین 
شایعه با رحمتی حرف زده و به او گفته؛ من که باور نکردم تو 
با دایی تماس گرفته باشی اما اگر واقعا چنین کاری کردی، 
دیگر دنبال تیم نگرد چون تو حتما در اســتقالل می مانی. 

من به تو و حسینی اعتقاد دارم و دنبال دروازه بان نیستم.



پيش از مسابقات قهرمانى آسيا به صدا درآمد 

زنگ خطر براى حدادى و تفتيان در باكو
 دوو ميدانى  هاشم رسائى فر  دوو 
ميدانى ايران آنقدر طى ســال هاى اخير 
افتخار به دست آورده كه در هر ميدانى، 
دووميدانــى كارى از ايــران حضور دارد 
و همه چشــم به عملكردش دارند. اين 
نشــان از آن دارد كه ســطح دووميدانى 
كشورمان با گذشــته تفاوت كرده است.
در چنين شــرايطى به همان مقدار كه 
عالقه مندان بــه دووميدانى دنبال نتايج 
مطلوب ورزشكارانشان هستند ناكامى ها 
و اتفاقات پيرامــون آن نيز انعكاس قابل 
مالحظه اى در بين اهالى دووميدانى ايران 
دارد. هرچه معروفيت دووميدانى كاران 
بيشتر باشــد ناكامى هاى احتمالى آن ها 
نيز انعكاس بيشــترى دارد. رقابت هاى  
همبستگى كشورهاى اســالمى يكى از 
ميادينى اســت كه به تازگــى انعكاس 
دهنــده نتايج نچندان مطلــوب 2  ملى 
پوش دو و ميدانى كشورمان بوده جايى 
كه احســان حدادى با پرتابى 60 مترى 

بعد از پرتابگر عراقى دوم شد! 
نام حــدادى آنقــدر در دووميدانى دنيا 
بزرگ هســت كه انتظار مى رفت در باكو 
به مدالى بهتر از نقــره و ركوردى بيش 

از 60 متر دســت پيدا كنــد، اما اين 
اتفاق نيفتاد.

نايب قهرمان المپيك لندن  كه نماد 
دووميدانى ايران محســوب مى شود 
با ركوردى كــه در باكــو ثبت كرد 
نگرانى ها را نســبت بــه نتايجش در 

قهرمانى آسيا بيشتر نمود.
در ســوى ديگر حســن تفتيان قرار 
دارد، دونــده اى كه بــراى اولين بار 
به عنوان يك ايرانــى به مرحله نيمه 
نهايــى 100 متر المپيك رســيد و 
عناويــن مختلف قهرمانى   آســيا و 
ميادين بين المللى را در كارنامه اش 
دارد. با اين وجود و بــا تمرين چند 
ماهه او در فرانســه زيــر نظر مربى 
فرانسوى انتظار مى رفت نتايج خوبى 
را   در مــواد ســرعت در بازى هاى 
همبستگى كشورهاى اسالمى كسب 

كند، اما اين اتفاق نيفتاد.
او در ماده 100 متــر ركورد 11,99 
ثانيه را ثبت كرد كه به گفته خودش 
گرفتگى عضله اين شرايط را براى او 
به وجود آورده و به نوعى با مصدوميت 

مسابقه داده است.

سفر باروز  با همسرش به ايران  
 ورزش:قهرمان آمريكايى كشتى آزاد جهان و المپيك اعالم كرد قصد 
دارد با همسرش به ايران سفر كند.   جردن باروز، قهرمان آمريكايى 
كشتى آزاد جهان و المپيك، ضمن تشكر از مردم ايران براى دعوت وى 
و خانواده اش براى سفر به كشورمان گفت: من و همسرم قصد داريم 

بعد از رقابت هاى جهانى پاريس، سفرى را به ايران داشته باشيم.
وى گفت: اين سفر احتماال در اوايل پائيز صورت خواهد گرفت 
تا از كشــور زيباى شــما ديدن كنيم؛ ضمن اينكه دعوتتان را 

مى پذيريم، دوست داريم كه در برنامه هاى شما هم باشيم.

اشكانى تا  المپيك  در تيم ملى فرنگى
ايسنا: مشتاقى، عضو شوراى فنى كشتى فرنگى با بيان اين كه على 
اشكانى قابليت هاى زيادى دارد، گفت: مطمئنا او در المپيك 2020 
سرمربى تيم ملى خواهد بود و نتايج درخشانى را خواهد گرفت.  بهرام 
مشتاقى  گفت: تيم پوست انداخته كشتى فرنگى ايران پس از المپيك 
با تركيبى از نفرات باتجربه و جوان راهى اين رقابت ها شد. نفرات جوانى 
كه براى اولين بار بود در تيم ملى حضور داشتند اما با اين وجود كارى 
كردند كارستان و تيم ملى با چهار طال، يك نقره و سه برنز مقتدرانه بر 
سكوى نخست آسيا ايستاد. هر چند نتيجه مشابه سال گذشته به دست 

آمد اما تركيب اين تيم تفاوت زيادى با سال گذشته داشت.

رئيس فدراسيون هندبال : به ساحلى 
بازان قول  پاداش نمى دهم

فارس :رحيمى رئيس فدراسيون هندبال گفت:  نمى خواهم قولى 
بدهم كه نتوانم به آن عمل كنم. به هر حال ساحلى بازان كار بزرگى 
انجام داده اند و بايد از آنها تقدير شــود. بدون شك شرايط را بررسى 

كرده و سپس درمورد پرداخت پاداش تصميم گيرى مى كنيم. 

 بازى هاى كشورهاى اسالمى
برارى طاليى شد

ورزش: پنجمين روز از رقابت هاى وزنه بردارى بازى هاى كشورهاى 
اسالمى با برگزارى رقابت هاى دســته 105كيلوگرم پيگيرى شد. 
محمدرضا برارى كه نفر اول استارت ليســت رقابت ها بود به همراه 
رضا آقازاده نمايندگان كشورمان در اين رقابت ها بودند. برارى در اين 
دسته در نخستين حركت يك ضرب وزنه 175 كيلوگرمى را باالى سر 

برد، اما در دومين و سومين حركت در مهار وزنه ناكام ماند.
در ادامه محمدرضا برارى در اولين حركت دوضرب خود وزنه 212 
كيلوگرمى را باالى سر برد. وى ســپس پشت وزنه 217 كيلوگرمى 
ايستاد، اما موفق به باال بردن اين وزنه نشد. برارى در آخرين شانس 
خود وزنه 220 كيلوگرمى را باالى سر برد و تا با مجموع 395 كيلوگرم 

به مدال طال برسد. در اين دسته رضا آقازاده پنجم شد.

خبر
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غيبت احمدى 

 در كاراته قهرمانى آسيا  
فارس:  دارنده نشــان طالى مســابقات جهانى اتريش 

در مورد دليل عدم حضور خود در مســابقات قهرمانى آسيا، 
گفت: بــراى ترميم مصدوميت جزئى نيــاز به ريكاورى دارم و 
با اجازه ســرمربى تيم ملى در مســابقات قهرمانى آســيا حضور 

هم داشت. نخوا
 سعيد احمدى، دارنده مدال طالى مسابقات كوميته تيمى در مسابقات 
جهانى آلمان در ادامه صحبت هاى خود، خاطرنشان كرد: قطعاً براى 
اينكه تيم ملى در مســابقات قهرمانى آســيا نتيجه كسب كند، 

فدراسيون هيچ كم و كاستى نمى گذارد و بچه ها هم تالش 
مى كنند كه تيم ايران در قهرمانى آسيا بهترين نتيجه 

را كسب كنند.

فرجى: 
كاراته كاها بايد براى 

نتايج شان پاسخگو باشند
ايســنا: رئيس فدراســيون كاراته درباره نتايج ضعيف كسب شده در 

بازى هاى كشور اســالمى، بيان كرد: در ســه وزن نتايج خوبى كسب نشد و 
كاراته كاها بايد به فدراســيون و جامعه كاراته پاسخگو باشند.  به گزارش ايسنا، 

تيم هاى ملى مردان و زنان ايران با 12 ورزشكار در دو بخش كاتا انفرادى و كوميته 
در بازى هاى همبستگى كشورهاى اسالمى حضور داشتند و تيم مردان در پنج وزن 
كوميته تنها دو مدال كســب كرد. محمدصادق فرجى  گفت: نتايج كسب شده در 
بخش بانوان بيش از حد انتظار و برنامه ريزى بود، در بخش مردان نيز گنج زاده مدال 
طال را كسب كرد و روند خوبى را در پيش دارد تا ان شاءاهللا در رقابت هاى آسيايى 

نيز بتواند نتايج خوبى را به دست بياورد. امير مهدى زاده نيز در سه ثانيه 
پايانى با بدشانسى مواجه شد و نتوانست مدال طال را كسب كند. در 

سه وزن ديگر نتايج خوب نبود. يك جلسه آسيب شناسى را 
برگزار خواهيم كرد تا نقطه نظرات را جويا شويم 

و يك جمع بندى انجام دهيم.

مهدوى: 
براى خداحافظى

 از بازى هاى باشگاهى
 زود است

ورزش: پاســور تيم واليبال بانك ســرمايه گفت: به اين زودى ها 
قصد كناره گيرى از بــازى در ليگ برتر را ندارم  چــون توان ادامه 
ورزش قهرمانى را در خود مى بينم.  مهدى مهدوى،  گفت: شــايد 10 
ســال ديگر به عرصه مربيگرى روى بياورم، اما بــه اين زودى ها قصد 
كناره گيــرى از بازى در ليگ برتر را ندارم، چــون توان ادامه ورزش 

قهرمانى را در خود مى بينم.
 وى   گفت: نه تنها من بلكه تمام ملى پوشان بايد به تدريج جاى خود را 

به جوان تر ها بدهند و من از اين بابت خوشحالم كه در اوج كنار 
رفته ام تا نوبت به پاسورهاى جوان برسد كه بيشتر آنها 

خيلى خوب و آينده دار هستند.
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 دو مربى سايه هم را با 
تير مى زنند

قايقرانى درگير 
يك ماجراى 
! عجيب

مهر: اختالفى كه بين دو مربى قايقرانى براى حضور 
در تيم بانوان بوجود آمده اســت حتى با پادرميانى 
رئيس فدراسيون هم حل نشــده و كار را به مراجع 

باالتر هم كشانده است!
 با ورود جيوگانيك مربــى رومانيايى قايقرانى نظر 
فدراســيون براى هدايت تيم پســران تغيير كرد. 
غالمرضا امينى رئيس فدراســيون قايقرانى گفت:  
ما كار كارشناســى كرديم و قرار شد جيوگا مربى 
تمام تيم هاى قايقرانى روئينگ ايران باشــد چون 

معتقديم او مربى خوبى اســت و مى تواند در آينده 
براى ما مثمر ثمر باشد. 

 در آخرين جلسات جيوگانيك گفته كه فرزام حذف 
شــود . فرزام  در اين زمينه گفــت:  وقتى وى آمد 
جلسه اى داشتيم. ايشــان در آن جلسه به صورت 
واضح گفت كه فرزام حذف شــود اما فدراسيون تا 
به اين زمان با اين نظر مخالفت كرده و نسبت به آن 
مقاومت كرده است. وى معتقد است كه من باالى 
ســر اين تيم نباشــم و من هم گفتم كه من طبق 

قرارداد باالى ســر اين چهار نفر هستم و وى از من 
خواست كه قراردادم را با فدراسيون تغيير دهم!  

 شنيده شــده كه برخى عوامل هستند تا يا فرزام 
را از دور خارج كننــد يا جيوگانيــك را. برخى 
داخلى ها مى خواهند دســت اين مربى به خاطر 
موفقيت هاى چند ســاله اخيــرش از تيم بانوان 
كوتاه شود و به واسطه اين مسئله مشاوره درستى 

به جيوگانيك نمى دهند. 
 اما آنچه از رنگ و بوى كالم امينى برمى آيد تنها راه 

چاره حل مشكل اختالف سليقه بين اين دو مربى و 
از آن سو حذف دست هاى پشت پرده اى است كه 
در حال سوق دادن ماجراى اختالف اين دو مربى به 
جاهاى باريك تر شده اند. به نظر مى آيد فدراسيون 
اگر نتواند اين مشــكل را حل كنــد بايد دور مربى 
خارجى را خط بكشد و عذر جيوگانيك را بخواهد 
تا آرامش به اردوى قايقرانان بازگردد. به طور قطع 
دود عدم مديريت اين مسئله تنهاى تنها به چشم 

قايقرانان خواهد رفت و بس! 

نگاه كارشناس

 بازى هاى
 كشورهاى اسالمى

 را جدى نگرفتند
جمشيد مهريار،ملى پوش اسبق دووميدانى: 
به اعتقاد من حدادى و تفتيان مسابقات بازى هاى 
همبستگى كشورهاى اســالمى را چندان كه بايد 
و شــايد جدى نگرفتنــد. چون هيچ كــدام از اين 
دو نفــر در اوج به باكــو نرفتند.تفتيان تــا قبل از 
اينكه به آذربايجان ســفر كند در مشهد تمرينات 
بدنســازى اش را دنبال مى كرد و حتى در برنامه اى 
كه مربى فرانسوى اش به او داده بود مسابقات باكو 
جايى برايش در نظر گرفته نشده بود.حدادى هم به 
مانند تفتيان همين مورد را داشت او حتى مربى اى 
كه ســال ها با او كار كرده بود را ديگر كنار خودش 
نمى بيند و فدراسيون نيز نمى تواند براى او مثل يك 
ورزشــكار المپيكى هزينه كند كه اين ها همه اش 

تأثير مستقيم مى گذارد بر نتايج حدادى. 
نكته ديگرى هم كه نبايد از قلم انداخت اين اســت 
كه بازى هاى كشورهاى اســالمى ميدانى است كه 
دووميدانــى كاران خوبى از كشــورهاى آفريقايى 
مســلمان و عــرب در آن حضور دارند كــه به نظر 
مى رســد حدادى و تفتيان هر دو بــه نوعى با اين 
موضوع خيلى سطحى برخورد كردند و نخواستند 

رقابت با آن ها را جدى بگيرند.



سپاهى  عباســعلى  مهارت/   
یونســى  معموالً تصویــر ما از 
فــردى  راهنمــاى گردشــگران، 
اســت که او را در حال توضیح براى گردشگران 
روبــه روى یک بناى تاریخى مى بینیم وشــاید 
همان لحظه فکر کرده باشیم راهنماى گردشگر 
بودن چگونه شغلى است؟ ما سراغ یک راهنماى 
گردشگران تورهاى ورودى به ایران رفتیم. «راحله 
فاضلى» متولد 1360 دانش آموخته کتابدارى از 
دانشگاه الزهراى تهران، مؤلف و مترجم آثار ادبى 
و فرهنگى اســت و در مــواردى هم کتاب هاى 
اقتصادى و مدیریتى ترجمه کرده است و البته 
همان طور که گفتم راهنماى تورهاى گردشگرى 
اســت. اگر مى خواهید درباره این حرفه بیشتر 

بدانید این مطلب به شما کمک مى کند.

 اول کمى از حرفه راهنماى گردشگران 
بگویید.

راهنماى گردشگر فردى است که در زمان اقامت 
گردشگر در کشور بر اســاس تورى که انتخاب 
کرده است در کنار اوست و راهنماى او مى شود. 
معموالً مشترى هاى ما تورهاى کالسیک هستند 
که شهرهایى مثل کاشان، اصفهان، شیراز و... را 
مى گردند. وظیفه راهنما این اســت که در تمام 
مدت ســفر که از یک هفته تــا دو هفته طول 
مى کشد، همراه گردشــگر باشد. در این سفرها 
غیر از انجام امور هتل و اقامت براى گردشــگر، 
آن ها بازدیدهایى را انجام مى دهند و راهنما باید 
اطالعاتى درباره محل هایى که بازدید مى شــود 
که مى تواند مثًال یک بناى تاریخى باشد به آن ها 

ارائه کند.
انتخاب رستوران هم یکى از کارهاى راهنماست 
و حاال فکر کنید در یک تور، گردشــگرانى هم 
هســتند که مثًال به غذایى خاص عالقه ندارند 
یا نســبت به غذایى خاص حساســیت دارند و 
مشکالت دیگرى از این قبیل که راهنما باید همه 
این مســائل را مدیریت کند. راهنماى گردشگر 
بودن، یک کار چند بعدى اســت؛ از هماهنگى 
با راننده گرفته تا هماهنگى با آژانس و رستوران 
و هتل و... شاید وقتى ما راهنماى گردشگران را 
مى بینیم او را در حال اشــاره به یک ساختمان 
ببینیم و فکر کنیم همه ماجرا همین است، اما 

واقعاً این طور نیست.

 براى ورود به این حرفه چه باید کرد؟
براى کسى که مى خواهد وارد این حرفه بشود، 
آموزشــگاه هایى وجود دارد. تا جایى که اطالع 

دارم این آموزشــگاه ها در همه شهرهاى بزرگ 
فعال هستند. 

فرد عالقه مند به این حرفه در این آموزشــگاه ها 
حدود هفت ماهى آموزش هاى الزم را مى آموزد 
و 18 عنوان درس اســت کــه در این دوره باید 

پاس شود. 
بعد از گذراندن این آموزش ها هم امتحان داخلى 
وجود دارد و هم آزمونى است که به صورت جامع 
و فراگیر در کشــور برگزار مى شــود. در صورت 
کســب نمره قبولى و بعد از گذراندن مراحلى، 
کارت راهنماى گردشگر را دریافت مى کند و بعد 
از دریافت این کارت، راهنما اجازه فعالیت دارد 
و مى تواند از طریق آژانس هایى که نیاز به راهنما 

دارند، کار خود را شروع کند.

 براى اینکه فرد در این شغل موفق باشد 
چه باید بکند؟

براى موفق بودن رعایت چند اصل الزم اســت. 
اول اینکه راهنما تا مى تواند باید اطالعات خود 
را افزایش دهد، چون ممکن اســت مســافر هر 
پرسشــى را از آدم بپرسد، هر چند الزم نیست 
همه پرسش هاى گردشگر را جواب بدهیم، ولى 

روش جــواب دادن را بایــد بدانیم تا به بهترین 
شکل پاسخگوى پرسش ها باشیم. دوم تا جایى 
کــه مى توانیم باید درباره ادبیــات، تاریخ، دین، 
جغرافیا، سیاســت و هر چیــز دیگرى که براى 
مســافرى که وارد ایران مى شــود مورد پرسش 
اســت، اطالعات داشته باشیم. مسئله سوم این 
است که در کارمان باید بسیار صبور باشیم، چون 
ممکن است با هر جور گردشگرى مواجه باشیم و 

تازه باید دو هفته هم با او همسفر باشیم.
 بایــد یاد بگیریم با هر آدمــى چه جورى رفتار 

کنیم و در یکى دو روز اول الزم اســت خلقیات 
و روحیه او را بشناسیم و این موضوع را مدیریت 

کنیم.

 حتماً شغل شما در کنار مواردى که گفتید 
بخش جذاب هم دارد؟

حتماً همین طور است. بخش جذاب این شغل 
این اســت که در هر سفر، با یک عده آدم جدید 
همسفر مى شوید و اصًال اینکه شما در هر چند 
روز با تعدادى انســان جدید همسفر مى شوید 
جذاب اســت. مثًال اگر خواســته باشم از خودم 
مثال بزنم باید بگویم من با پدر و مادرم به عنوان 
نزدیک ترین افراد زندگى ام، سفرهایى که رفته ام 
بیش از یک هفته طول نکشیده اند، ولى در بحث 
راهنماى گردشگر من باید دو هفته با گردشگر 
همسفر باشم و در این سفرهاست که به شناخت 
از یکدیگر مى رسیم و چیزهاى جالبى را مى توان 

در یکدیگر کشف کرد.

  و بخش سخت این حرفه چیست؟
سختى ماجرا این است که گاهى چیزهایى را که 
در گردشگر به عنوان یک انسان کشف مى کنى، 

شاید خیلى جذاب نباشد. شاید گردشگر فردى 
باشــد که خیلى بهانه و ایراد مى گیرد و نگاهش 
به ما، نگاه به مردم جهان ســومى اســت و این 

خوشایند نیست. 
یعنى فکر مى کنند که انتظارى بیش از این، نباید 
از ما داشته باشند هر چند این اتفاق را در حرفه ام 
فقط یک یا دو بار تجربه کرده ام، ولى همین یک 
بار هم راهنما را اذیت مى کند. اما همان طور که 
گفتم راهنما باید صبور باشد؛ یعنى هم این نگاه 
را تحمل کند و هم در صورت امکان با عملکرد 
خــوب خودش این نگاه را تغییر بدهد. از طرفى 
راهنما مــدت زیادى از خانواده اش دور اســت، 
بخصوص در فصل بهار و پاییز پیش مى آید که 

یک ماه در سفر هستیم و این سخت است.
اتفاق جذابى که در پایان سفر یک یا دو هفته اى 
مى افتد این است که گردشگر به شما مى گوید 
نگاه من به کشور و مردم شما تغییر کرد. نظرات 
مثبت آن ها برایم جذاب است و این را هم بگویم 
که حتى برخى از این مســافرها بعد از برگشت 
به کشورشــان به ما ایمیــل مى زنند و عکس 
مى فرســتند و حتى به رسم تشکر هدیه اى هم 
مى فرســتند و این بخش ماجرا را خیلى دوست 

دارم. 
جوانان یا افرادى که مى خواهند وارد این شــغل 
بشوند، باید به زندگى با آدم هاى دیگر عالقه مند 
باشــند. چون فردى که تنهایى را دوست دارد، 
نمى تواند در این کار موفق باشد، زیرا زمان زیادى 

از یک روز را باید با گردشگر باشد.
از طرفى یک راهنماى گردشگران خارجى، باید 
جغرافیا و فرهنگ کشورمان ایران را هم خیلى 
دوست داشته باشــد تا بتواند به بهترین شکل 
داشته هاى ایران اعم از مسجدها، کاروان سراها، 
پل ها و... را خیلى با اشتیاق و کامل به گردشگر 

معرفى کند.

 به عنوان آخرین پرسش، بفرمایید درآمد 
این رشته چگونه است؟

درآمد ما به شکل روزانه است و سقفى از طرف 
انجمن راهنمایان تعیین شــده است که تقریبا 
200 هزار تومان در روز اســت، ولى بر اســاس 
ایــن که راهنما در چه زبانــى فعالیت مى کند، 
این تغییر مى کند و راهنماى زبان هاى فرانســه 

و آلمانى درآمد بیشترى دارد. 
از طرفى هر چه راهنما با تجربه تر و حرفه اى تر 
باشــد و بهتر بتواند کارش را اداره کند و موجب 
رضایتمندى گردشــگران خارجى بشود، مبلغ 

دریافتى او بیشتر مى شود.

گفت وگو با راحله فاضلى، راهنماى گردشگران خارجى

راهنماى گردشگر باید ایران دوست و ایران شناس باشد

روغن سوزى و نشانه هاى آن

مهارت/ رادین مصطفوى: یکى از اصطالحات شایع در حوزه 
بیمارى هاى خودرو، مشکل «روغن سوزى» است. این مشکلى 
است که بسیارى از خودروها به آن دچار مى شوند و بسیارى از 
خودروها هم تا درجاتى دچار آن هستند، اما مالک خودرو متوجه موضوع 

نشده است.
بهتر است ابتدا بدانیم که روغن سوزى در خودرو دقیقاً چه معنایى دارد؟ 
همان طور که مى دانید عمل احتراق در محفظه احتراق یا سیلندر حاصل 
ترکیب سوخت (بنزین) و هوا و سپس احتراق آن هاست. حاال اگر به هر 
دلیل ماده دیگرى (در اینجا روغن) وارد محفظه احتراق شود و همراه با 
مخلوط بنزین و هوا بسوزد، مى گوییم که موتور دچار روغن سوزى شده 
است. روغن سوزى افزون بر این که موجب آلودگى هوا مى شود، در صورت 
بى توجهى موجب افزایش مصرف سوخت، کم شدن روغن موتور و صدمه 
دیدن موتور مى شود. اما اصلى ترین نشانه ظاهرى روغن سوزى در موتور 
که با دیدن آن باید به مکانیک مراجعه کنید، خروج دود آبى رنگ از اگزوز 
خودرو، استشمام بوى روغن سوخته از اگزوز و در فضاى محفظه موتور، 
چرب شدن جداره اگزوز با دود روغنى، کاسته شدن از حجم روغن موتور 

و نیز خیس شدن (چرب شدن) سر شمع ها مى باشد.
اصلى ترین دالیل روغن سوزى موتور نیز ایجاد ساییدگى یا خوردگى در 
جداره داخلى سیلندر و جداره خارجى پیستون، شکستن یا خرابى یک 
یا چند رینگ در یک یا چند ســیلندر خودرو، خرابى واشر سرسیلندر، 
خرابى الســتیک گیت سوپاپ، خرابى یاتاقان ها و شاتون ها و کاسه نمد 

ساق سوپاپ مى باشد.
مکانیک ها براى اطمینان دقیق از میزان روغن ســوزى خودرو و این که 
کــدام یک از خانه هاى موتور دچار روغن ســوزى اســت از ابزارى به نام 
کمپرس ســنج اســتفاده مى کنند که با تزریق هوا در داخل هر یک از 
سیلندرها و اندازه گیرى کمپرس سیلندر مشخص مى کند در این سیلندر، 

پیستون یا رینگ ها چقدر دچار خرابى و مشکل هستند.
دقت کنید که در صورت روغن ســوزى موتور، اوالً باید هر چه ســریع تر 
نسبت به رفع آن اقدام کنید و دوم اینکه روغن کم شده موتور را پر کنید 
تا به سطح معین خود برسد؛ زیرا در غیر این صورت موتور خودروى شما 
آسیب جدى ترى خواهد دید. دقت کنید که استفاده از روغن موتور ارزان 
قیمت و تقلبى خود مى تواند باعث خرابى و خوردگى موتور و در نهایت 
روغن سوزى شود، بنابراین از استفاده از چنین روغن هایى جداً پرهیز کنید.

البته استفاده سنگین از خودرو و فشار آوردن زیاد بر روى موتور و طول 
عمر زیاد خودرو هم خود به خود باعث خوردگى و ساییدگى رینگ ها و 
پیستون ها و نیز جداره سلیندر شده و به روغن سوزى مى انجامد. اما باید 
دانست که تعویض کردن روغن در فواصل تعیین شده همراه با تعویض 
فیلتر روغن که مانع ورود گرد و خاك به داخل ســلیندر و ساییدگى آن 
مى شــود و نیز جلوگیرى از داغ شدن بیش از حد موتور در اثر فشار زیاد 
و بار سنگین، یا خرابى سیستم خنک کننده موتور مى تواند در جلوگیرى 
از روغن سوزى بسیار مفید باشد. این را هم بدانید که دودهاى خروجى از 
اگزوز عالوه بر رنگ آبى به رنگ هاى سفید و سیاه هم دیده مى شوند که 
عالمت مشکالت دیگرى هستند که در نوبت هاى دیگر به آن مى پردازیم.

مهارت خودرو
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مهارت

آنچه مى خوانید
راهنمــاى گردشــگر که گاهــى ممکن 
اســت به آن تورگردان هم گفته شود، 
حرفه اى اســت با زیبایى ها، سختى ها و 
البته شــیرینى هاى خاص خود. در این 
حرفه ظرافت هایى وجــود دارد که هر 
عالقه منــدى باید بــه آن توجــه کند و 
البته آموزش هایى الزم است که بدون 
گذرانــدن آن نمى توان وارد این حرفه 

شد

عکاس باید فرزند زمان خویشتن باشد
به  اگر  مهارت/ رضا طلبى: 
هنر و زیبایى هاى خلقت عالقه 
دارید یا دوستدار ثبت خبرها 
و وقایع روز جامعه هســتید و 
یا اینکه به کار در آتلیه و ثبت 
چهره عالقه مند هستید، حرفه 
عکاســى مى تواند براى شما 
جذاب باشد. عکاس باید فردى 

خالق و داراى ذوق هنرى باشد و براحتى بتواند با دیگران ارتباط برقرار 
کند و از ســوى دیگر داراى دید قوى و دقت زیاد و نگاهى جزئى نگر 

و دقیق باشد.
علیرضا توانگر که یک عکاس آتلیه است، با بیان این مطالب مى گوید: 
این شغل یکى از شغل هایى است که امروزه رونق نسبى دارد و افراد 
زیادى با تحصیالت دانشگاهى یا گذراندن دوره هاى آموزشى به این 
حرفه روى آورده اند که با گســترش فعالیت هاى اجتماعى اینترنتى، 
بازار کار آن ها و تبلیغاتشان گسترده ترشده است. از طرفى با داشتن 
یک دوربین عکاســى حرفه اى و کمى ذوق و سلیقه و نگاه ریز و تیز 
هنرمندانه مى توان در آتلیه هاى عکاسى مشغول به کار شد و یا آتلیه 
عکاســى مخصوص خود را دایر کرد.  یک عکاس در صورت داشتن 
عالقــه، مى تواند در روزنامه و تلویزیون مشــغول به کار شــده و در 

زمینه هاى مختلف ورزشى، هنرى، صنعتى، غذا و ... عکاسى کند. 
توانگر که 17 ســال است در آتلیه خود مشغول به کار است، معتقد 
است: شغل عکاسى ســختى هاى خاص خودش را نیز دارد و ساعت 
کارى آن بسیار متنوع است. البته اگر فرد در استخدام سازمانى باشد، 
معموالً ساعات مشخصى را کار مى کند. اما اگر به صورت آزاد و مستقل 
کار کند، ساعات کارى متنوع و نامنظمى دارد. البته در شغل عکاسى 

امکان کار به صورت پاره وقت نیز وجود دارد.
از نگاه توانگر، یک عکاس به مهارت هایى همچون صبر و گفت وگو و 
توافق با مشتریان درباره کار مورد نظر آن ها، انتخاب مناسب و آماده 
سازى محل عکسبردارى، تنظیم نور و تهیه ملزومات، داشتن سرعت 
عمل کافى و مهارت هاى رایانه اى و نرم افزارى از جمله فتوشــاپ نیاز 

دارد. 
وى ادامــه مى دهد: رقابت در کســب موقعیت هاى کارى در شــغل 
عکاســى بسیار شدید است. عکاسانى که خالقیت، تخصص و تجربه 
بیشترى داشته و توانایى همگامى با فناورى روز را دارند، در دریافت 

کار و سفارش موفق تر خواهند بود. 
از طرفى اگر قصد داشته باشید یک آتلیه نیز براى خودتان راه اندازى 
کنید، به یک فضاى حدوداً 70 مترى نیاز دارید که بخش دکور و آتلیه 
با فضاى حدوداً 30 متر و بخش دیگر براى کارهاى خدماتى همچون 
مونتــاژ و چاپ را در بر مى گیــرد که هزینه آن با توجه به مکانى که 
انتخاب مى کنید، متفاوت مى باشد. شما باید با توجه به بنیه مالیتان 
دوربین هاى عکاسى و وســایل متفرقه همچون رایانه تهیه کنید. از 
طرفى شما باید دکورى طراحى کنید که حدود یک تا 2 میلیون براى 
شما هزینه دارد و به تعداد کارمندان و افرادى که قرار است براى شما 

کار کنند هزینه صرف کنید.
این عکاس آتلیه، در پایان مى گوید: فن اصلى عکاس به هنر «دیدن» 
وابسته است و از طرفى یک عکاس باید اطالعات عمومی خوبی داشته 
باشد؛ یعنی باید شعر بخواند، داستان بخواند، روزنامه بخواند تا بفهمد 
در کجا و در چه زمانی زندگی می کند، چون عکاسی که در زمان حال 

نباشد، نمی تواند عکس هاى خوبى بگیرد.

ترك عادت موجب مرض نیست!
تبیان: در نوبت پیشین اشاره 
کردیم که داشتن یک برنامه 
آگاهانه مى توانــد در غلبه بر 
عادات منفى بسیار مؤثر باشد. 
ترك عــادات بد تنها با حرف 
زدن و تلقیــن کردن ممکن 
نباید  نیست! گفتیم که شما 
بر روى چند عادت به صورت 

همزمان تمرکز کنید. گام هایتان را کوتاه تر بردارید و به عبارتى لقمه را 
بزرگ تر از دهان خود برندارید. 

خودآگاهــى براى رهایى از عادت هاى بد یک مهارت الزامى اســت. 
«خودآگاهى» توانایى شناخت خود و آگاهى از خصوصیات، نقاط ضعف 

و قوت، خواسته ها و ترس هایى است که در زندگى ما وجود دارد.
و سرانجام باید براى غلبه بر عادت هاى بد، رویکردهاى مناسبى انتخاب 

کنید و بدانید که یک شبه نمى توان این عادت ها را ترك کرد.
اکنون و در این نوبت چند نکته مهم دیگر را که براى ترك عادات بد 

و منفى ضرورى است، یادآور مى شویم:
- موانــع ترك عادات بــد را از بین ببرید. یکــى از بهترین راه هاى 
جایگزینى عادات خوب به جاى عادت هاى بد، از بین بردن موانع است. 
- بــراى جایگزینى عادت هاى خوب به جاى عادات بد آگاهانه تالش 
کنید. در بیشــتر موارد، با اقدام عملى و استفاده از رفتارهاى خوب، 

مى توانید موجب توقف عادت هاى بد شوید. 
- هرگاه موفق به ترك عادتى بد در خود شــدید، فوراً به خود پاداش 
بدهید. پاداش دادن به خود، کمک مى کند تا براى نگهدارى عادت هاى 

خوبى که انجام داده اید، انگیزه بیشترى پیدا کنید.
- از دیگران کمک بخواهید. در آخر مى توانید از خانواده و دوستان خود 

بخواهید براى توقف عادت هاى بد به شما کمک کنند.
- نکته آخر؛ فــرض کنید از امروز، دقیقاً بعــد از خواندن این متن، 
مى خواهید عادت هاى بد خود را براى همیشه کنار بگذارید. لطفاً بدون 
هدف شروع به دویدن نکنید و نخواهید همه آنچه فکر مى کنید، غلط 
است با زدن یک دکمه پاك شود. هدفتان را تعیین کنید و یکى یکى 
عادت هاى بد را تغییر دهید. از قدیم گفته اند، ســنگ بزرگ عالمت 
نزدن است. یادتان باشــد اگر هدف نداشته باشید و عادت هایتان را 
تثبیت نکرده باشید، به سرعت عادت بد قبلى باز مى گردد و عادت هاى 

جدید به سرعت فراموش مى شوند، بسادگى خوردن یک لیوان آب!

پیشه ها

مهارت زندگى
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حل جدول شماره قبل

1- انتخــاب شــهردار، تصویب بودجه و 
نظارت بر عملکرد شهردارى ها از جمله 
وظایف آن است- دیکتاتور ترکیه هم عصر 

رضاخان
2- سکته قلبى - از لبنیات

3- پــدر بزرگ - از مبطالت روزه - امام 
نهم شیعیان(ع) - مسکین

4- بتى در جاهلیت - روشنى و فروغ - 
پرچم - سگ تازى

5- پل خطر - خجسته - پارچه یا کاغذ 
باریک و بلند

6- نام پسرانه فرنگى - آب بسته- طاقچه 
باال - به دنیا آوردن

7- شــکایت نهفته در دل - قوم ایرانى 
- ترازو

8- امــر از زدن - نوعى انگور با دانه هاى 
درشت و دراز - جمله قرآنى

9- اینجا - داناى بى زبان ! - از حالل هاى 
رنگ

10- واحد واکسیناسیون - لنگه در - شهر 
توت - خاکستر نرم

11- بســیار باشعور - سنگ زینتى سبز 
رنگ - لوله اى کــه براى داخل یا خارج 

کردن مایعى از بدن استفاده مى شود
12- نماز یک رکعتى - انجام یافتن- رد 

پا- شب تازى
13-نام پســرانه ایرانى- از تقســیمات 

کشورى - شهر ارگ - نت استمرار!
14- عالم - دســته اى از باکترى ها که 

براى گوارش مفید هستند
15-ورزش گروهى که بین دو تیم هفت 
نفــره در دو نیمه 30 دقیقــه اى برگزار

مى شود -  از وسایل کار مکانیک

1- بروز کردن - تخمین زدن
2- مجبور - گرامــى - مقدرا کار انجام 

شده در واحد زمان
3- رودخانــه اروپایى - روش رایج براى 

تشخیص اولیه دیابت - ولد
4- کرانــه - غذاى زمین - تقویت امواج 

رادیویى - دروازه
5- نومید - رودخانه - دشمن ریشه!

6- بــدى - رد کردن - طالیه دار اعداد! 
- باال آمدن آب دریا - معبر روى رودخانه

7- واحدى در سطح معادل ده هزار متر 
مربع - پس از آن وارو مى زنند! - پراکندن

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده
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 افقى

 عمودى
8- دوختــن - از فعــاالن تبریزى نهضت 

مشروطه - گاز حیاتى
9- چاهى در جهنم - ناکار - بیمارى سیاه 

زخم
10- بنیان - زبان گنجشک - دشنام دادن 

- تیراندازى - تیر پیکان دار
11- عقیده قلبــى - ذره بنیادى - کتاب 

مقدس حضرت داوود(ع)
12- بى سواد - کرانه - گل نومیدى- شیوه 

و روش
13- خودروى حمل مایعات - آونگ - قلب 

قرآن
14- فرســتاده - زیارت کننده - صندلى 

چوبى چند نفره پارك
15- محلى براى مطالعه عمومى  - طالى 

قالبى
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