
آخرين اخبار از وضعيت 
تعطيلى  مدارس 

گروه جامعه: برخى از مدارس كشــور كــه به عنوان 
پايگاه هاى اخذ راى فعــال و تعداد زيادى از فرهنگيان 
نيز عوامل برگزارى انتخابات هستند، امروز شنبه 30 

ارديبهشت تعطيل شدند.
آنگونه كه وزارت آموزش وپرورش اعالم كرده اســت، 
تصميم گيرى در رابطه با تعطيلى مدارس در روز شنبه 

بر عهده مديران كل آموزش وپرورش استان هاست.
در استان سيستان و بلوچستان تمام مدارس داير ، اما 
در استان خوزستان تمام مدارس تعطيل اعالم شده اند.

در استان زنجان مدارس ابتدايى كه شعبه اخذ بوده اند 
امروز تعطيل هستند و تعطيلى ساير مدارس بر عهده 
رئيس منطقه و  ناحيه است همچنين مدارس متوسطه 
نيز امروز تعطيل هستند.در استان ايالم همه مدارس 
حتى مدارسى كه شــعبه اخذ راى بوده اند امروز داير 
هستند. در استان لرستان هم مدارس مجرى انتخابات 
امروز در صورت ادامه شمارش آرا تعطيل خواهند بود.
همه مدارس استان كرمانشاه هم امروز تعطيل هستند.

در استان كردستان هم مدارســى كه شعبه برگزارى 
انتخابات بودند، امروز تعطيل خواهند بود و درخصوص 
ســاير مدارس مديران و روســاى آمــوزش و پرورش 
شهرســتان ها و مناطق تابعه اســتان بــا هماهنگى 
فرمانــداران مى توانند در رابطه بــا فعاليت يا تعطيلى 

مدارس مذكور تصميم بگيرند.
در استان مركزى مدارسى كه حوزه برگزارى انتخابات 
بودند امروز تعطيل خواهند بود.در اســتان هاى يزد و 
گيالن و اردبيل تمام مدارس استان امروز تعطيل است.

در استان خراسان رضوى : تمام مدارسى كه شعبه اخذ 
رأى بودند تعطيل و بقيه مدارس داير هستند.

اين تعداد مدارس 2235 مدرســه اســت كه 1546 
مدرسه در شهرستان هاى اســتان و 6899 مدرسه در 

شهر مشهد قرار دارد.
در استان تهران نيز تمام مدارس امروز تعطيل هستند.

زمان آغاز نام نويسى رايگان 
دانش آموزان اتباع خارجى در مدارس 

ايسنا: معاون مركز امور بين الملل و مدارس خارج 
از كشــور وزارت آموزش و پرورش بــا بيان اينكه 
نام نويسى دانش آموزان اتباع خارجى طبق روال 
سال گذشته است، گفت: آيين نامه مربوط تنظيم 
شده و در تيرماه ابالغ مى شود. سيدعلى حسينى 
افزود: نام نويسى از اتباع معموالً سه ماه قبل از شروع 
مدارس و پس از امتحانات و در تيرماه آغاز مى شود. 
البته آزمايش ها و مراحلى براى پايه اولى ها انجام 
مى شود كه كمى زمانبر است، اما براى مابقى كه در 
يك مقطع مشغول تحصيل هستند و جابه جايى 
ميان پايه ندارند، نام نويســى همانند ديگر دانش 

آموزان در همان مدرسه انجام مى شود.

آخرين وضعيت پرونده هاى 
زمين خوارى

ايسنا: معاون توسعه مديريت، حقوقى و امور مجلس 
سازمان حفاظت محيط زيست ضمن تشريح وضعيت 
پرونده هاى زمين خوارى در كشوراز اجراى برنامه هاى 
زيربنايى براى مقابله با زمين خــوارى خبر داد. محمد 
مجابى گفت: 5 ميليون هكتاربــا عنوان منطقه صيد و 
شكار ممنوع مورد حفاظت سازمان محيط زيست است، 
بنابراين در مجموع كل مناطقى كه مورد مديريت اين 
سازمان قرار دارد و تكليف قانونى براى حفاظت از آن ها 
دارد، حدود 22 ميليون هكتار اســت. وى تأكيد كرد: 
سازمان حفاظت محيط زيست براى بازپس گيرى انفال 
در مناطق تحت مديريت اين سازمان از تمامى متصرفان 
حقيقى، حقوقى، نهادهاى وابسته به قسمت هاى مختلف 
اعالم جرم و شكايت كرده اســت. در مواردى اشخاص 
حقوقى كه به اين دســت اندازى ها مبــادرت كرده اند 
برخى از دستگاه هاى دولتى هستند كه در تمامى اين 
موارد عليه آن ها اعالم جرم كرده ايم. اين دستگاه ها در 
حوزه هاى مختلف فعال هستند و ما براى بازپس گيرى 

انفال هيچ تفاوتى قائل نمى شويم.

دانش آموزان به امتحان دادن 
در ماه رمضان عادت كنند

فارس:معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش 
گفت: با توجه به اينكه تقارن مــاه رمضان و امتحانات 
دانش آمــوزان تا چند ســال آينده ادامــه دارد امكان 
جابه جايى زمــان امتحانات وجود ندارد و بهتر اســت 
دانش آموزان به اين مسئله عادت كنند. على زرافشان 
افزود: به نظر مى آيد اين تقارن فرصت مناســبى براى 
دانش آموزان اســت. آن ها مى تواننــد از فرصت بعد از 
سحرى براى مطالعه استفاده و بعد از امتحان استراحت 
كنند. زرافشان به آماده ســازى مقدمات اعمال هدايت 
تحصيلى جديد اشــاره كرد و گفت: كارهاى مقدماتى 
در سطح مدرسه در حال انجام است و بعد از امتحانات 
خردادماه و وارد كردن نمره هاى دانش آموزان، فرم هاى 

هدايت تحصيلى به آن ها داده مى شود.

سروش رفيعى در گفت و گو با قدس
پيشنهاد  ازهلند  و يونان دارم

ورزش/ سروش رفيعى مى رود يا مى ماند؟ او 
سعى مى كند به اين سوال پاسخ قطعى ندهد 
تا درآستانه بازى با لخوياى قطر فضاى تيمى 

پرسپوليس تحت الشعاع قرارنگيرد...

خط قرمز/  با تالش و از خودگذشــتگى 
كارآگاهان پليس آگاهى خراسان رضوى يك 

مرد جوان از چنگال آدم ربايان نجات يافت.
معاون دادستان مركز خراسان رضوى ...

1214
پايان گروگانگيرى 40 ميلياردى 

مأمورنماها در مشهد

احيا براى چه؟
سال هاى پايانى دهه 70 بود كه سازمان ملى جوانان از شوراى 
عالى جوانان جدا شد و به صورت سازمان درآمد تا پاسخگوى 

نيازهاى جوانان و دغدغه هاى آن ها باشد.
در همين راســتا اهداف و وظايفى مانند حل مسائل جوانان، 
اعتال و رشد نسل جوان كشور و استفاده بهينه از استعدادها و 
توانايى هاى اين نسل، مطالعه و پژوهش در حوزه هاى راهبردى 
امور جوانان، تدوين برنامه جامع ساماندهى امور جوانان كشور 

و... براى اين سازمان تعريف شد.
 قرار بود، ســازمان ملى جوانان بر اســاس قانون برنامه سوم 
توســعه، در حد فاصل مهر 1379 تا خرداد 1390، به عنوان 
جايگزين شــوراى عالى جوانان باشــد و همين بهانه كافى 
بود كه حتى گاه بودجه هاى كالنى تــا 34 ميليارد تومان به 
خزانه اين سازمان واريز شــود تا مديران آن در حوزه جوانان 
سياستگذارى كنند. اما واقعيت آن است كه طى اين مدت هيچ 
گاه دستگاه هاى اجرايى، اين سازمان را آن طور كه الزم است 

جدى نگرفتند و برايش تره هم خرد نكردند.
اين بى مهرى ها ســرانجام آن قدر ادامه يافــت تا زمزمه هاى 
انحالل و ادغام آن با تربيت بدنى، اين سازمان را تا مرز انحالل 
پيش برد چندى نگذشت كه سازمان ملى جوانان روزها بدون 
رئيس و با حضور سرپرست به كما رفت و سرانجام تير خالص 

به پيكر نيمه جان آن شليك شد.
هر چند از مدت ها پيش نيز اين سازمان و برنامه هاى آن مورد 
انتقاد بســيارى از نمايندگان مجلس قــرار گرفته بود، بويژه 
اعضاى كميســيون اجتماعى و فرهنگى در گفت و گوهايى بر 

ضرورت انحالل آن تأكيد كرده بودند.
بسيارى از كارشناســان هم طرح هاى سازمان ملى جوانان را 
مورد مزاح و وجود آن را موضوعى نابجا عنوان كرده بودند، مانند 
اعطاي گواهينامه ازدواج به جوانــان، گواهينامه اى كه مورد 
تمسخر قرار گرفت و به گواهينامه پايه دو رانندگي تشبيه شد. 
اما موافقان وجود اين مجموعه معتقد بودند، سير حركت اين 
سازمان تكاملى بوده است؛ به گونه اى كه زمانى اين سازمان 
براى هيچ كس آشنا نبود، اما با پيگيرى مديران اين سازمان 
در حل مشكالت مسكن، ازدواج، اشتغال و هويت يابى جوانان، 
اين سازمان توانســت جايگاه خود را بين دستگاه هاى دولتى 

ارتقا ببخشد.
در نهايت به ســخره گرفتن اين ســازمان -كه بــراى بهبود 
سرنوشت جوانان كشور راه اندازى شده بود- به مزاج نمايندگان 
ملت خوش نيامد و بــا تدبيرى به قول خــود بجا، تصميم به 
نبود آن گرفتند و گفتند كه وجود آن هزينه بر است و بايد با 

سازمانى ديگر مانند سازمان تربيت بدنى ادغام شود.
سرانجام به موجب تصويب قانونى توسط نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى در 8 دى 1389، اين سازمان و سازمان تربيت 
بدنى با ادغام در يكديگر، بــه وزارت ورزش و جوانان تبديل 
شدند. چندى بعد هم در  دهم خرداد ماه سال 90 خبر رسيد 
محمود احمدى نژاد رئيس جمهور وقت براى «دبير شــوراى 

عالى جوانان»، حكم صادر كرده است .
حاال رئيس جمهور وقت بار ديگر ســازمان ملى جوانان را به 
وضعيت 14 ســال پيش آن بازگردانده بود تا تشكيل «وزارت 
ورزش و جوانان» به دليل نبود سازمان ملى جوانان، باز هم در 

ابهام فرو رود.
پس از  ادغام سازمان ملى جوانان در وزارت ورزش برخى اين 
ادغام را غير كارشناسانه دانســتند .آن هم با اين استدالل كه 
اهداف حوزه هاى جوانان متفاوت از حوزه هاى ورزش است و با 
برنامه ريزى در سازمان و تالش هاى صورت گرفته بايد كارى 

كرد كه جايگاه جوانان و سمن ها بهبود يابد.
منتقدان معتقد بودند با ساز و كار كنونى و بودن وزارت ورزش 
و جوانان، بعد ورزشى وزارتخانه سايه ســنگين خود را روى 
جوانان و مسائل خاص ايشان حاكم كرده است و اين وزارتخانه 

با بضاعت اندك خود مطالبات كثير جوانان را جوابگو نيست.
اين مخالفت ها كافى بود تا بار ديگر سال گذشته نمايندگان 
مجلس از  وصول طرح احياى دوباره ســازمان ملى جوانان 
براى كاهش خألهــاى حوزه جوانــان خبر دادنــد. ارائه 
دهندگان اين طرح با تأكيد بر اينكه ادغام دو سازمان ملى 
جوانان و تربيت بدنى از همان ابتدا نيز اشــتباه بوده است، 
معتقد بودند ســازمان جوانان بايد براى مسائلى همچون 
ازدواج، مسكن و شــغل جوانان برنامه ريزى كند، زيرا اين 

حوزه فرابخشى است.
حاال آن طور كه مسئوالن وزارت ورزش و جوانان مى گويند، 
دولت از ابتداى آغاز به كار خود نسبت به ادغام دو حوزه ورزش 
و جوانان مسئله داشته و به منظور جلوگيرى از اقدامى اشتباه و 
تصميم گيرى عجوالنه درباره اين دو حوزه در نخستين شوراى 
عالى جوانان كه سال 93 تشكيل شد، قرار شده كميته ويژه اى 
براى بررسى وضعيت دو حوزه ورزش و جوانان تشكيل و ادامه 
وضعيت كنونى يا تفكيك حوزه جوانان از ورزش را بررسى كند.
 بر اساس مطالعات، مشخص شده كه الزم است سازمان ملى 

جوانان به عنوان يك سازمان فرابخشى تشكيل شود.
حال بايد ديد آيا موضوع احياى سازمان ملى جوانان برگرفته 
از يك نگاه سياسى اســت يا واقعاً قرار است مسائل جوانان به 
عنوان يكى از دغدغه هاى مسئوالن و برنامه ريزان مورد بررسى 

جدى تر قرار گيرد.

يادداشت  
جواد صبوحى

خبر

3000737274
سامـانـه پيـامكـى
 صـفـحه اجـتماعى

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

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.
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عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس :
بيمه ها منابع كافى براى ارائه خدمات 

توان بخشى را ندارند
خانه ملت: عضو كميسيون بهداشــت و درمان مجلس با بيان اينكه 
بيمه ها منابع كافى براى ارائه خدمات توان بخشــى را ندارند، گفت: 
ارائه خدمات توان بخشى و بازتوانى تحت پوشش بيمه در اليحه جامع 
حمايت ازحقوق معلوالن پيگيرى مى شود. همايون هاشمى با اشاره 
به اينكه نزديك به 60 درصد از منابع بهزيستى درحوزه توان بخشى 
هزينه مى شود، گفت: بخش بزرگى از منابع بهزيستى مربوط به خدمات 
توان بخشى درحوزه معلوالن و سالمندان است، بنابراين اگربتوان براى 
فعاليت ها درحوزه بازتوانى و پيراپزشكى مانند فيزيوتراپى و شنوايى 
سنجى بيمه در نظر گرفت؛ هزينه هاى سازمان بهزيستى و خانواده هاى 
داراى معلول كاهش پيدا مى كند. وى افزود: متأســفانه اســاس كار 
و فعاليت ســازمان هاى بيمه گر از ابتدا نادرســت بوده و هزينه هاى 
باالدستى بســيارى دارند، ضمن اينكه سازمان هاى بيمه گربراساس 
فرايندهاى علمى از آغاز بنيانگذارى نشدند؛ بنابراين درچنين شرايطى 

بيمه ها براى ارائه خدمات ابتدايى نيز دچار مشكل هستند.

معاون امور بين الملل و حقوقى پليس فتا 
اعالم كرد

فعاليت 46 ميليون ايرانى
در فضاى سايبرى

مهر: معاون امور بين الملل و حقوقى پليس فتا گفت: بيش از 46 ميليون 
كاربر ايرانى در فضاى سايبرى فعاليت مى كنند. سرهنگ حسين رمضانى 
با بيان اين مطلب افزود: پليس فتا در رصد فعاليت هاى فضاى مجازى، در 
مواجهه با هر عمل مجرمانه و يا دريافت گزارش و شكايت در اين حوزه، 
بالفاصله واكنش نشان مى دهد؛ در صورت اينكه اعمال مجرمانه سايبرى 
محض باشد، پليس فتا به طور مستقيم وارد عمل مى شود. وى با تأكيد 
بر ناامن سازى فضاى سايبر براى مجرمان افزود: همزمان با ايجاد ناامنى 
براى مجرمان جرايم فضاى مجازى، ارتقاى امنيت فضاى ســايبر براى 
كاربران قانونمدار، جزء  اهداف اصلى پليس فتاست.  وى گفت: اگر تخلف 
كاربران فضاى مجازى، جزء جرايم تكامل يافته باشد، گزارش مستندات 

به پليس هاى تخصصى مربوطه ارسال مى شود.

كاهش50 تا 60 درصدى افت تحصيلى 
در مناطق محروم

ايلنا: معاون توسعه علمى و فرهنگى سازمان مديريت و برنامه ريزى 
گفت: طبق گزارش هايى كه در اختيار ما قــرار گرفته، افت تحصيلى 
در مناطق محروم به ميزان مطلوبى حــدود 50 تا 60 درصد كاهش 
يافته است. محمدرضا واعظ مهدوى افزود: طبق گزارش هايى كه در 
اختيار ما قرار گرفته، با اجراى اين برنامــه تقريباً در مناطق محروم و 
دو زبانه پوشش نزديك به 100 درصدى پيش دبستانى فراهم شده و 
نمونه گيرى ها حاكى از آن است كه افت تحصيلى نيز به ميزان مطلوبى 

حدود 50 تا 60 درصد كاهش يافته است.
وى گفت: در بعضى مناطق فاصله روســتاها از يكديگر و يا از مدارس 
دور است و يا حتى برخى خانواده ها بضاعت مالى كافى براى تحصيل 
فرزندان را ندارند، بنابراين مدارس شبانه روزى ساماندهى شده اند تا 
بخش زيادى از اين مشكالت برطرف شود. هرچند مدارس شبانه روزى 
در گذشته نيز فعاليت داشــته، اما در اين دولت رسيدگى بيشترى به 
آن ها شد و شــرايط آن از لحاظ تغذيه، امكانات اسكانى و آموزشى به 

ميزان محسوسى ارتقا پيدا كرده است.

   پــدر فنــاورى اطالعــات ايران بــا انتقاد 
از جايــگاه روابط عمومى در ســازمان ها كه 
مغفول واقع شــده گفت: موقعيت ارتباطى 
بين اطالعات و مديران سازمانى و همچنين 
كاهش آسيب هاى جامعه از طريق روابط عمومى ها محقق

مى شود.
دكتر على اكبر جاللــى نقش روابــط عمومى ها در حوزه 
آســيب هاى اجتماعى را تشــريح و اظهار كرد: مهمترين 
مشــخصه روابط عمومى ها ارتباطات روانى و انسانى است 
و اگر بتوانند در شرايط مختلف از جمله بحران نقش خود 
را با برقرارى ارتباطات موثر ايفا  كنند اجراى دستاوردهاى 

سازمانى را ارتقا  بخشيدند.
وى افزود: روابط عمومى ها نقش اطالع رسانى و فرصت يابى 
دارند به عنوان مثال مى توان از طريق شبكه هاى اجتماعى 

به راحتى به اطالعات خيلى زيادى دسترسى پيدا كنند و در 
مواقع خاص به سازمان خودشان اطالعات بسيارى را منتقل 
كنند. اين استاد علم ارتباطات همچنين بيان كرد: مى توان 
دستاوردهاى كارهاى روابط عمومى ها را از منظر اقتصادى، 
اجتماعى، فرهنگى و سياسى دسته بندى كرد و توان آن ها 
را در اين عرصه ها بررسى كرد و در هر موقعيتى اقدام هايى 
كه مى توانند انجام دهند را مورد توجه قرار داد چه بسا كه 
روابط عمومى ها مى توانند سازمانى را از يك بحران نجات 
دهند و مى توانند براى آنكه عملكرد سازمان متبوع آنها بعد 

وسيعترى را شامل شود ايفاى نقش كنند.
جاللى همچنين گفت: معتقدم روابط عمومى ها مجموعه اى 
هستند كه الزم است در رشته هاى مختلف اطالعات اوليه 
داشته باشند كه در جســت و جو قابليت هاى بااليى داشته 
باشــند تا بتوانند از دانش جهانى و دانش بومى و محلى به 

راحتى استفاده كنند و اهداف سازمان خود را پيش ببرند.
وى در مورد موقعيت فعلى روابط عمومى ها بيان كرد: در مقايسه 
با 15 سال قبل روابط عمومى ها پيشرفت بسيارى كردند و در آن 
زمان تصور نمى شد كه روابط عمومى ها بتوانند از علم و دانش 
تخصصى رشته روابط عمومى صحبت كنند و در جلسات علمى 
مباحث حوزه كارى خود را بررسى كرده و به چالش بكشند. وى 
ادامه داد: در حال حاضر روابط عمومى ها جشنواره انتشارات 
برگزار مى كنند و به طور علمى بــر روى حرفه خود متمركز 

شدند و متخصصان آن ها يك انجمن تخصصى تشكيل دادند 
و   يك ترقى نامحسوس داشتند و اين به صورت محسوس ديده 

نمى شود چرا كه كل كشور پيشرفت كرده است.
جاللى خاطر نشان كرد: آنچه مغفول واقع شده جايگاه روابط 
عمومى از ديد مديريت كالن اســت كه هنوز در اين سطح 
مديران درك درستى از اثرگذارى روابط عمومى ها ندارند و 
اين يك ثروت ملى است و چالش پيش روى روابط عمومى 
هاست و ارتباطات خوبى را در مجموعه سازمانى ايفا  خواهد 

كرد در حاليكه روابط عمومى ها جايگاه ويژه داشته باشند.
وى افزود: از طرفى الزم است روابط عمومى ها از نظر محتوا 
توانمندى بااليى داشته باشند و از نظر تحليل توان تجزيه و 
تحليل داشته باشند و بتوانند فرصت و تهديدها را شناسايى 

و اقدام الزم را انجام دهند.
پدر علم ارتباطات با اشاره به اليحه نظام جامع روابط عمومى 
و رسانه گفت: معتقدم هر اقدامى به صورت قانونى در حوزه 
روابط عمومى در سطح ملى انجام شــود، كمك بزرگى به 
روابط عمومى است و در حال حاضر ساختار دهى و سازمان 

دهى روابط عمومى ها در جايگاه مناســبى نيست بايد اين 
جايگاه در كنار مديريت سازمان و گاهى بايد قدرتش از مدير 
سازمان هم بيشتر باشد تا در مواقع بحران بتواند درست عمل 
كند. جاللى در موضوع ارتباط روابط عمومى با عموم جامعه و 
مردم اظهار كرد: روابط عمومى بايد طورى عمل كند كه بيانگر 
دانايى مردم است و بر اساس اين نگرش رفتار به نحوى باشد 
كه در ارتباط دو عنصر روابط عمومى شكل مى گيرد و به نوعى 
در صدد آموزش عمومى در هر ارتباط باشد و در اين رويكرد 
شهروندان در هر مواجهه آگاهى هاى جديد را   مى آموزند و به 
ديگر شهروندان منتقل خواهند كرد و اين مهم موجب توسعه 

عنصر روابط عمومى است.
وى تأكيد كرد: روابط عمومى نيازمند توسعه فرهنگى است و 
در درون شبكه روابط عمومى اين روند را تقويت كند و در اين 
سيستم آسيب ها و مشكالت جامعه قابل گشايش است چرا 
كه چرخه گردش اطالعات از سوى روابط عمومى ها از بدنه 
جامعه به سمت مجريان و عوامل تصميم گير شكل مى گيرد 

و ارتباط بين مردم و مسئوالن محقق مى شود.

پدر علم فناورى اطالعات ايران مطرح كرد
مديران درك درستى از اثرگذارى روابط عمومى ها ندارند

  جامعه/ محبوبه على پور     ارديبهشت ماه سال 1393 
رهبر معظم انقالب با تأكيد بر تحوالت نگران كننده آمارهاى 
جمعيتى؛ سياست هاى كلى جمعيت را به رؤساى قواى سه 
گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابالغ كردند. 
ايشان در ابالغ اين سياست ها خاطر نشان كردند «الزم است 
برنامه ريزى هاى جامعى براى رشد اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى كشور متناسب با سياســت هاى جمعّيتى انجام 
گيرد.» براستى اجراى سياست هاى جمعيتى در كشور ما تا 

چه اندازه ضرورى به نظر مى رسد؟
*ضرورت بازنگرى سياست تحديد جمعيت

دكتر شهال كاظمى پور، عضو هيئت علمى دانشگاه تهران 
با ترسيم ســيماى جمعيتى كشــور دراين باره مى گويد: 
تغييراتى كه در چند دهه گذشــته در وضعيت جمعيت 
كشــور رخ داده، تنها منحصر به جامعه ما نيست و ديگر 
كشورها نيز فراز و فرودهايى را در اين زمينه تجربه كرده اند. 
در كشور ما نيز از ســال 1335 تحوالت جمعيتى به طور 
بارزترى خودنمايى كرد؛ چنان كــه ميزان مواليد افزايش 
يافت وميزان مرگ ومير كاهش داشت.به اين ترتيب رشد 
جمعيت از يك درصد در ســال 1330 بــه 3/9 درصد در 
سال 1365 و به اوج خود رسيد كه آن زمان باالترين رشد 
جمعيت درجهان محسوب مى شد. از اين رو سياست هاى 
تحديد جمعيتى به طور مستقيم يا غير مستقيم اجرا شد 
تا اين روند كنترل شود.به هر روى در دهه 70 شاهد سير 
نزولى جمعيت بوديم، چنان كه رشد جمعيت 3/9 در دهه 
60 به 1/96 در سال 61، 1/75 در ســال 85 و همچنين 
1/29 در  سال 90 رســيد. به طورى كه سيماى جمعيتى 
كشور از هرمى با قاعده اى وسيع به هرمى با قاعده اى رو به 

كاهش بدل شد.
وى با اشاره به اينكه جمعيتى جوان شناخته مى شود كه 
جمعيت زير 15 سال بيشترى داشــته باشد، خاطرنشان 
مى كند: با اين رويه، جمعيت ما از جمعيتى بســيار جوان 
به سوى جمعيتى با افزايش ميانســاالن تغيير شكل داد. 
درحالى كه درسال 65 كشــور ما باالترين ميزان جمعيت 
جوان جهان را با 46 درصد به خود اختصاص داده بود كه 
اين ميزان در ســال 1390 به 23 درصد رسيد. همچنين 
جمعيت 15 تا 64 سال ما كه در سال 1365 به 51  درصد 
مى رسيد، در ســال 1390 به 71 درصد رســيد. در واقع 
اين مســئله جدى ترين تحول جمعيتــى درجامعه ما به 

شمار مى رفت.
دكتر كاظمى پور ادامــه مى دهد: گرچه به لحاظ جمعيت 
شناسى جامعه اى كه دو سوم جمعيت آن را افراد فعال بين 
15 تا64 سال تشكيل مى دهد به عنوان وضعيت «پنجره 
جمعيتى » شــناخته مى شــود كه اگر بتوانند زير بناهاى 
اقتصادى جامعــه را فراهم كند به شــكوفايى اقتصادى 
مى رسد، اما بايد توجه داشت بنابر تجربيات ساير جوامع كه 
اين روند را طى كرده اند، طى 35-30 سال از اين وضعيت؛ 
جامعه به سوى ســالمندى مى رود. از اين رو درسال هاى 
اخير سياســتگذاران به طرح مسئله پرداخته و پيامدهاى 
سياست هاى كاهش مواليد كه تا اوايل دهه90 به اشكال 
مختلف همانند دسترســى به خدمات تنظيــم خانواده، 
ارائه نشــدن خدمات درمانى وپزشــكى به فرزند سوم به 
بعد اعمال مى شد، مورد ارزيابى و تجديد نظر قرارگرفت. 
البته به اعتقاد مــن در كاهش روند بــارورى جامعه تنها 

اين برنامه ها اثرگذار نبود، بلكه 
مقوله توسعه شهرنشينى، رشد 
اقتصــادى، افزايش تحصيالت 
مادران و ديگر مــوارد را نبايد 
ناديده گرفت. به هرروى از اوايل 
دهه 90 براى مقابله با سالمندى 
جمعيت نشست هاى مختلفى 
در دستگاه ها و نهادهاى مختلف 
براى تشــويق به رشــد مواليد 
صورت گرفت كه سرانجام طرح 
جامع جمعيت و تعالى خانواده 
در مجلس و دولت گذشته مطرح 
شد كه بسيارى از بندهاى آن به 
دليل وجود بار مالى تا امروز نيز 
مسكوت مانده اســت. از اين رو 

بندهايى از اين طرح كه بار مالى نداشت به عنوان متمم در 
دست اجرا قرار گرفت، از اين موارد مى توان به لغو ادامه ارائه 
وسايل تنظيم خانواده اشاره كرد.تنها سياستى كه به طور 
جامع به مقوله جمعيت توجه كرده را مى توان سياست هاى 
ابالغى رهبر معظم انقالب در 14 ماده دانست، كه طى آن 
تنها بر تشويق فزونى مواليد تأكيد نشده و جوانب ديگرى 
همانند تحكيــم بنياد خانواده، مهاجــرت، نحوه كيفيت 

زندگى و اشتغال مورد توجه قرار گرفته است. 
دكتر فرشته روح افزا، مدير طرح و برنامه و تدوين سياست 
شــوراى فرهنگى اجتماعى زنان و خانواده نيز  مى گويد: 
ادامه سياســت هاى تحديد جمعيت باعث شده كه رشد 
جمعيت در ســال هاى پيش رو به صفر برسد، چنان كه 
نتايج پيش بينى هاى اخير ســازمان ملل در سال 2010 
در مورد تحوالت حجم جمعيت ايران تا 100 سال آينده 

حكايت از آن دارد كه در سال 
1480 جمعيت كشور به 62 
ميليون نفر خواهد رســيد و 
با ادامه اين رونــد، ما با پديده 
افزايش جمعيت ســالمندى 
مواجه خواهيم بود، به طورى 
كه پيش بينى مى شود در 10 
ســال آينده بــه ازاى هر 10 
خانوار، هفت سالمند باالى 60 

سال در كشور داشته باشيم.
*ناكامــى در تالش هايى 

تك بعدى
با توجه به آنچه گفته شــد آيا 
سياســتگذاران ما در اجراى 
سياست هاى جمعيتى موفق 

عمل كرده اند؟
دكتر روح افزا در پاســخ خاطرنشــان مى كند : با توجه به 
ضرورت بازنگرى سياست هاى جمعيتى كشور بنابر شواهد 
موجود تالشــى صورت نگرفته، زيرا دولت يازدهم دغدغه 
جدى براى اجرا نداشته و در برنامه ششم توسعه نيز مقوله 
جمعيت ناديده گرفته شده است. ستاد ملى زن و خانواده 
نيز حتى يك جلسه تشكيل نداده است. در حالى كه اجراى 
اين سياست ها درموضوعاتى همانند ازدواج نيازمند تعامل 

همگانى وفراهم شدن زيرساخت هاست.
دكترهمايون هاشمى نيز با تأكيد براين كه گامى چندان 
مؤثر در اين زمينه برداشته نشده، مى گويد: گرچه مطابق 
ابالغيه سياســت هاى جمعيتى متولى هر حوزه مشخص 
شده، اما به هنگام اجرايى شدن اين مفاد در زير آيتم ها اين 
سياست ها نبود هماهنگى و نبود يكپارچگى دستگاه هاى 

متولى مشهود است؛ چراكه در اين برنامه جامع طيف هاى 
متعدد جمعيت و مســائل آن ها همانند تسهيل ازدواج، 
وضعيت معيشــتى خانواده، تأمين و رفاه سالمندان مورد 
توجه قرارگرفته كه در عمل سياســت هاى اجرايى براى 
اثربخشــى اين برنامه ها ديده نمى شود.اين درحالى است 
كه شاهد رشد آســيب هايى همانند طالق هستيم وحتى 
درخانواده هايى كه از دوام مطلوب برخوردار هستند، اقبال 
به تك فرزندى به عنوان يك فرهنگ ديده مى شود. درحالى 
كه دســتگاه هاى متولى بايد در قالبى منســجم همانند 

شوراى عالى اجتماعى به اين مسايل توجه كنند.
 دكتر كاظمى پور جمعيت شــناس تأكيد مى كند: گرچه 
اين سياست ها براى اجرا به دســتگاه هاى ذى ربط ابالغ 
شده و تالش هايى در اين زمينه صورت گرفته، اما از آنجا 
كه بخش هايى از اين برنامه بر موضوعات فرهنگى متمركز 
شده، همانند «هويت ايرانى - اسالمى» نياز به اجراى بلند 
مدت است تا درباره نحوه و اثر بخشى آن قضاوت شود.البته 
بنابر داده هاى موجــود از مهم ترين تحوالت جمعيتى در 
سال هاى اخير، افزايش مواليد بوده چنان كه اين ميزان از 
حدود يك ميليون و 200 هزار نفر در سال 92 به بيش از 

يك ميليون و 500 هزار نفر در سال گذشته رسيده است.
وى مى افزايد: گرچه در مقوله رشد بارورى شاهد تغييرات  
محسوسى هستيم اما در زمينه مسايلى همانند مهاجرت، 
وضعيت ازدواج و طالق هنوز نمى توانيم اظهار نظر روشنى 
كنيم و نياز به بررســى جدى و جامعى دارد. البته درست 
است كه متولى اجراى اين سياست ها دولت است، اما براى 
اظهار نظرقطعى درهرحوزه بايد بررسى هاى درازمدت انجام 
شود .همچنين معتقدم رسالت تمام برنامه ريزان و مجريان 
اين است كه در راستاى اعتالى جامعه حركت كنند. از اين 

رو اين تالش ها بايد مبتنى بر برنامه اى جامع باشد.

آنچه مى خوانيد
از دهه 70 شــاهد ســير نزولى جمعيت 
بوديــم چنانكه رشــد جمعيــت 3/9 در 
دهه شصت به 1/96در سال1/75،61 
در    1/29 وهمچنيــن   85 ســال  در 
ســال 90 رســيده اســت. حاال آنطور كه 
پيش بينى هاى سازمان ملل مى گويد حجم 
جمعيت ايران تا 100 سال آينده حكايت 
از آن دارد كــه در ســال 1480 جمعيت 
كشــور به 62 ميليون نفر خواهد رسيد 
و با ادامه اين روند، ما با پديده افزايش 

جمعيت سالمندى مواجه خواهيم بود 

آمارهاى جمعيتى ايران نگران كننده است

كاهش 18 ميليونى جمعيت در سده آينده 
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واحدی  ســی امین دوره فرهنگ  فرهنگ/ حمید 
نمایشگاه کتاب تهران پس از طی ماراتن نفس گیر 
ده روزه ای در هفته گذشته، به کار خود پایان داد. 
گرچه آمارهای مدیران نمایشــگاه حکایت از آن 
دارد که آمار تقریبی فروش از نمایشگاه افزایش 
12 درصــدی داشــته و آمار بازدیــد نیز کمتر 
تغییری به خود دیده اســت، امــا واقعیت هایی 
ماننــد افزایش تقریبی هشــت درصدی قیمت 
کتاب دربرابر تعداد تقریباً ثابت بازدیدکنندگان 
و درکنار آن، تخصیص تقریباً تمامی یارانه های 
افزایش یافته در حوزه کتاب ازسوی وزارت ارشاد 
و درکنار آن اذعان به اینکه بیشــتر این یارانه ها 
در ایام نمایشــگاه جذب شده اســت، حاکی از 
این است که جمعیت بازدیدکننده از نمایشگاه 
کتاب در سال جاری نه تنها با کاهش روبه رو بوده، 
بلکه تعداد نسخه های به فروش رفته نیز با کاهش 
مواجه شده و این کاهش، زنگ خطر آغاز بحرانی 
برای نمایشــگاه کتاب و کالن تــر از آن، جریان 
کتابخوانی در کشور اســت. درکنار این مسئله 
می توان به آمارهای ســخنگوی نمایشگاه کتاب 
مبنی بر اینکه پرفروش ترین غرفه های نمایشگاه 
کتاب در سال جاری در بخش کتاب های التین 
و عربی و در ادامه، دانشــگاهی بوده است را نیز 
درنظر آورد و نیز رتبه هشتم یک ناشر عمومی را 

در فهرست پرفروش های نمایشگاه کتاب.

 ترین های نمایشگاه
در میان بخش های برگزارشده در نمایشگاه کتاب 
تهران امسال، بخش های ویژه ای نیز ظهور کرد که 
می توان از آن ها انتظار نوید گام های بلند به سمت 
استانداردسازی نمایشگاه  کتاب در مقیاس جهانی 

آن را داشت.
بخش اطالع رسانی نمایشگاه در سال جاری اعم 
از نیروهای اطالع رسان، نرم افزارهای اطالع رسانی، 
دستگاه های دیجیتال اطالع رسانی و در یک نگاه 
کلی فرآیند اطالع رســانی در نمایشگاه کتاب، 
دوره موفقی را پشت سر گذاشت. پس از وضعیت 
پرتنش در این زمینه در ســال گذشته، امسال 
فرآیند اطالع رسانی با تیم 145نفری در نمایشگاه 

کتاب ساماندهی شــد. این گروه که بخش ویژه 
آن در گروه های اطالع رسانی مستقر در نمایشگاه 
تدارک دیده شده بود، توانستند به خوبی از عهده 
اطالع رسانی به مخاطبان نمایشگاه کتاب برآیند. 
این اتفاق درحالی رخ داد که امسال با هماهنگی 
صورت گرفته، جدای از اینکه اطالعات نشر ایران 
در بازه زمانی موردنیاز به صورت تام و تمام ازسوی 
مؤسســه خانه کتاب در اختیار این بخش قرار 
گرفته و ســاماندهی نرم افزاری اطالع رسانی نیز 
به منظور هماهنگی، به مؤسســه نمایشگاه های 
فرهنگی به عنوان متولی اصلی برگزاری نمایشگاه 
سپرده شد. به گواه این رویداد، بخش اطالع رسانی 
نمایشگاه کتاب در سال جاری، تا حد مطلوبی به 
استانداردهای موردنیاز در این زمینه در مقیاس 

جهانی نزدیک شد.
گزاف نیســت اگر موفق ترین بخش نمایشــگاه 
کتاب در ســال جاری را بخــش بین المللی آن 
بدانیم. ایجاد مرکز  رایت ســنتر در نمایشــگاه 

کتاب برای نخستین بار و محلی با عنوان سرای 
نویســندگان برای مالقات نویسندگان و ناشران 
ایرانــی و غیر ایرانی با یکدیگر و مخاطبان، یکی 
از مهم ترین نمودهای این موفقیت در دوره جاری 
بود. درکنار آن حضور قابل توجه کشورهای معتبر 
در نشر از جمله آلمان، ایتالیا، سوئد، ترکیه، چین، 
روســیه و بسیاری از دیگر کشورها در نمایشگاه 
و نیز برگزاری حجم قابل توجهی از نشست های 
بین المللی در نمایشگاه به بهانه این حضور، این 

بخش از نمایشگاه را به یکی از جلوه های آن در 
این دوره مبدل کرد.

با وجود فاصله قابل توجه میان ساختار فعلی این 
بخش از نمایشــگاه با مدل های مشــابه در بازار 
جهانی کتاب، برگزاری این بخش در سال جاری 
این نوید را به مخاطبان آن داد که در ســال های 
آتی، شاهد حضور قابل اعتنای بیشتری در این 

حوزه در نمایشگاه کتاب باشیم.

 دردسرهای یک نمایشگاه
شــاید بتوان بخش کودک و نوجوان نمایشگاه 
کتاب امســال را به جرئت یکی از پرنقص ترین 
بخش های آن دانســت. جایابی نامناســب که 
منجر به ایجاد گرمای زیــادی در محل برپایی 
این ســالن ها در زیر چادر شده بود از یک سو و 
تخلف ناشــران کودک و نوجوان در ارائه آثاری 
که محل عرضه آن ها در نمایشــگاه کتاب، یا در 
بخش کودک و نوجوان نبود از سوی دیگر و نیز 

بی عدالتی در تخصیص غرفه ها به ناشران ازنظر 
متراژ که منجر به اعتراض بسیاری از آن ها شد، 
این بخش از نمایشگاه کتاب را بسیار پرتنش و 

انتقاد کرد.
در این میان کم نبودند ناشــرانی در این حوزه 
کــه با تکیه بــر روش های صحیــح بازاریابی و 
کشف مخاطبان خود در ایام پیش از نمایشگاه 
و برنامه ریــزی برای جذب آن ها، توانســتند از 
فرصت حضور آن ها در نمایشگاه کتاب بهترین 

بهره برداری را انجام دهند.
در این میان در بخش بزرگسال نمایشگاه نیز که 
درظاهر همانند سال قبل برگزار شد، مشکالتی 
تازه همانند عرضه کتاب هایی به صورت قاچاق به 
چشــم می خورد. در این معضل تازه پدیدآمده 
در بازار نشــر کشــور که در نمایشــگاه کتاب 
نمود بیشــتری پیدا کرد، غرفه ها و ناشــرانی را 
می شــد دید که آثار ناشــران دیگر را به صورت 
کپی و غیرقانونی منتشــر کرده و تنها به منظور 
ســودجویی در معرض فروش قرار داده بودند. 
ازســوی دیگر ناشــرانی نیز بودند که به صورت 
غیرقانونی کتاب های خــود را در چند غرفه به 
فروش گذاشــته بودند، یا کتاب های متعلق به 
ســال های دور خود را که قانوناً اجازه حضور در 
نمایشگاه را نداشــتند، به این رویداد وارد کرده 
بودند. نمایشگاه کتاب تهران با این همه مشکالت 
زیرپوســتی و اعتراض و تأییدهــای موجود در 
طی دوسال گذشته در مسیری تکاملی درحال 
تبدیل شــدن به برندی منحصربه فرد و جذاب 
برای بســیاری از فعاالن نشر در جهان می شود؛ 
فرصتی که دیگر نمی توان به سادگی از کنار آن 
عبور کرد و تقاضای ســاالنه برای حضور در آن 

درحال افزایش است. 
این مســئله درکنار مــراودات رو بــه افزایش 
بین المللی این رویداد، بــار دیگر لزوم ثبات در 
روند برگــزاری این رویــداد و تثبیت موقعیت 
و نیروی انســانی متخصص در برگــزاری آن را 
یــادآوری کــرده و لزوم تحــول در بخش های 
پرنقص و پرمخاطب آن را با جدیت بیشــتری 

دنبال می کند.

درس هایی که باید از سی امین نمایشگاه کتاب گرفت

برنـــامه ریزی بهتر، مخاطب کمتـــر

اعتقاد  به  ایســنا: 
ســلیمانی-  بلقیس 
داستان نویس- جشن 
امضا و رونمایی کتاب 
تبلیغی  کار  نوعی  به 
برای کتاب اســت و 
زمانی که ما مخاطبی 
برای کتاب های مان نداریم، جشــن امضا معنایی 
ندارد. او با بیان این که  بیشــتر در جشــن امضا و 
رونمایی کتاب، دوستان و آشنایان نویسنده شرکت 
می کنند، افزود:  این مراســم  راهکاری برای بردن 
کتاب به میان مردم نیســت زیــرا مردم از کتاب 
دورند، ما باید بدانیم چه چیز و چطور بنویسیم تا 
بتوانیم با مردم و عامه کتاب خوان ها ارتباط برقرار 
کنیم. سلیمانی درباه تأثیر جشن امضا و رونمایی 
کتاب بر صنعت نشر، گفت: فکر نمی کنم با جشن 

امضا بتوایم مخاطب دست  وپا کنیم.

مراسمی  که معنایی ندارد
مدیـــر  تســنیم: 
هــــزاره  انتشــارات 
به  اشــاره  با  ققنوس 
بخشــی از مشکالت 
حــوزه نشـــر گفت: 
حاضــر  حــــال  در 
قیمت گـــذاری برای 
کتاب قاعده و قانون خاصی ندارد. کتاب از صفحه ای 
5 تا 2۰ تومان منتشر می شود. رضا حاجی آبادی با 
انتقاد از رویکرد دولت به بخش فرهنگ اضافه کرد: 
از سوی دیگر، به نظرم بخش هایی از دولت بودند که 
یا به حوزه فرهنگ کمک نکردند یا اگر هم اقدامی از 
ایــن نهادها و بخش ها صورت گرفت، برای این بود 
که مسئوالن به دنبال نمدی برای کاله خود بودند؛ 
به همین دلیل تنها چیزی که فدا شــد، فرهنگ 
بود. هیچ کدام از دولت های گذشته هم نتوانستد به 

فرهنگ کمک کنند. 

قیمت کتاب قاعده ندارد
ایسنا: مشــاور وزیر 
علوم و رئیس صندوق 
با  دانشــجویان  رفاه 
تأکید بــر حمایت از 
کار دانشجویی گفت: 
را  دانشــجویان  آثار 
در  و  کرده  خریداری 
قالب یک نمایشگاه جمع آوری می کنیم، همچنین 
شــهرداری طبق توافق انجام شده آثاری را جهت 
نصب در فضای شــهری خریداری می کند. آثاری 
نیز توســط صندوق رفاه خریداری و در ســطح 
خوابگاه ها نصب می شــود.  ذوالفقار یزدان گفت: 
نخستین کاری که در صندوق رفاه دانشجویان با 
کار مطالعاتی انجام دادیم رتبه بندی خوابگاه های 
دانشــجویی بود که در نتیجه آن بانک اطالعاتی 
کاملی از خوابگاه های دانشــگاه های سراسر کشور 

تهیه شد.

حمایت از کارآفرینی دانشجویان
 مهر: معاون توســعه 
منابــع  و  مدیریــت 
ارشاد  وزیر فرهنگ و 
اسالمی گفت: چنانچه 
وضعیــت فعلــی در 
تخصیص اعتبارات به 
حــوزه فرهنگ و هنر 
تداوم داشته باشد، اتمام پروژه های فرهنگی کشور 
سال ها زمان می برد. علی اصغر کاراندیش در حاشیه 
نشســت با اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه استان 
مرکزی، اظهار داشــت: در حال حاضر ۳۰۰ پروژه 
احداث مجتمع فرهنگی در کشور نیمه تمام مانده 
و در انتظار اعتبار است که برای تکمیل این پروژه ها 
2۳ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز اســت. کاراندیش 
ادامه داد: طبیعی اســت که اگر همه اعتبارات ذکر 
شــده اســتانی و... هم تخصیص داده شود، اتمام 

پروژه های نیمه تمام موجود سال ها طول می کشد.

پروژه های فرهنگی زمان می برد

کوتاه و خواندنی

فارس: حسین کچوییان عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه زمان آقای 
احمدی نژاد جلسات شورا شش هفت ساعته بود و در سال سی چهل جلسه داشتیم، 

گفت: بعداز اینکه آقای روحانی آمد، ما در سال هفت هشت یا نُه جلسه داریم.
وی تأکیدکرد: یکی از وظایف مهم شورا که حضرت آقا هم خیلی روی آن تأکید 
داشتند، مسأله تعیین رؤسای دانشگاه ها بود؛ این را از دست شورا درآوردند. آقای 
روحانی از آن روز اول گفت که این کارها مربوط  به شورا نیست. این نشان دهنده 
جهت گیری دولت و نشان دهنده آن است که از نظر آن ها، شورا چیز زائدی است. 

شورای عالی انقالب فرهنگی کاری نکرد، مصوبه ای نداشت، فعالیتی نکرد.
وی گفــت: شــورای  عالی انقالب فرهنگی، مصداق کامــِل آن رکود و تعلیق کل 
فعالیت های حکومتی در ایران است. به همین دلیل می بینید حضرت آقا چند سال 
است که به شورای عالی انقالب فرهنگی وقت دیدار نداده. یعنی ناراضی هستند؛ 
چون کاری نشــده، حق هم دارند ناراضی باشند. چون هیچ کار و فعالیتی نکرده. 

چرا؟ چون ریاست آن مجموعه نخواسته که کاری بکند.

فرهنگ عمومی

شورای عالی انقالب 
فرهنگی کاری نکرده

مهر: عبدالحمید قره داغی مدیرعامل انتشــارات ســوره مهر درباره روند حضور 
نویسندگان نامدار ادبیات انقالب در این مؤسسه و خروج برخی از این چهره ها از 
لیست نویسندگانی که آثارشان در این مؤسسه منتشر می شود، اظهار کرد: همه این 
مشکل به سوره مهر بر نمی گردد. بخشی از این مسئله مرتبط است با خود دوستان 
نویسنده. یعنی برخی از دوستان نه با ناشر که با نهاد مرتبط با ناشر اختالف نظر 
دارند و به همین خاطر کتاب های خود را از موسسه به بیرون می برند. وی افزود: 
به باور من عمده این افراد در ســال های قبل با بدقولی هایی مواجه شده بودند اما 
سوره مهر در حال حاضر تمامی توان خود را به کار گرفته که این مسئله حل شود. 
در حوزه پرداخت حق التألیف ها ما کامل عقب مانده بودیم که جبران شــد و االن 
بدهکار هیچ مؤلفی نیستیم. از سوی دیگر به خاطر حجم آثاری که در نوبت چاپ 
بودند فرآیند انتشار دچار تأخیر شده بود که این مسئله را هم حل کردیم. قره داغی 
افزود: ما در چهار ماه اخیر نزدیک به 21۰ عنوان کتاب را منتشر کرده ایم و در سی 
روز منتهی به نمایشگاه کتاب نیز ما 15۰ عنوان کتاب چاپ و به نمایشگاه رساندیم.

کتاب

انتشار 210 کتاب 
در 4 ماه

خوانش

دیدگاه

شعر، عرصه ناممکن های ممکن
خوانش شعری از مینا رمضانی

 حمیدرضا شکارسري 
»دلگیرم/ چون رودی خشک/ در حسرت رسیدن به دریا...«*

شعر عرصه ناممکن های ممکن است، عرصه نشدنی های شدنی، عرصه 
واقعیت های وقوع ناپذیر. شعر عرصه باورکردن این نامحتمل هاست.

با این همه شــعر دروغ نیســت، اگرچه فریب می دهد و هرچند راست 
نمی نماید.

چرا گاهی سکوت را پر از فریاد می یابیم؟
چرا گاهی خنده را گریه می یابیم؟

چرا گاهی زندگی را همان مرگ می یابیم؟
چگونه رودی خشک که یک بستر خالی بیش نیست، در حسرت رسیدن 

به دریا می ماند؟ با کدام آب؟ با کدام جریان؟
رود خشک، موجود زنده نیست، پس چگونه حسرت رسیدن به دریا را 

احساس می کند؟
شعر »مینا رمضانی« هم پارادوکس و هم تشخیص را در یک زمان اجرا 
می کند. تشبیه نیز به عنوان یک صورت خیالی دیگر، آغازگر شعر اوست؛ 

سه  سطر با سه اتفاق شاعرانه.
اما در انتها باید از ساختار شعر نیز سخن گفت. ساخت زبانی این شعر 
اوالً به شدت پرکاربرد است، چنانچه می توان این نوع بیان را به کلیشه 

نزدیک دانست.
ازسوی دیگر این ساخت به اســتحکام نرسیده است. دو طرف تشبیه 

پایه ای شعر به راحتی قابل تعویض هستند.
دلگیرم چون آســمان بی ابری که بر کویــری خیمه زده، دلگیرم چون 
درختی سوخته در جنگلی انبوه، دلگیرم چون مترسکی وسط برف ها و 

بی نهایت دلگیری دیگر!
آن چه این تشــبیه را به استحکام می رساند، استخدام کلماتی دیگر در 
ســطر یا سطرهایی دیگر اســت که حضور رود خشک آرزومند دریا را 

توجیه می کند و امکان حضور هر کاراکتر دیگری را منتفی می کند. 
با این همه مینا رمضانی سند خلق شخصیت رود خشک حسرت به دل 
دریا را به نام خود زده است! مضمونی که با متناقض نمایی خود، در ابتدا 
ناممکن، نشدنی و وقوع ناپذیر می نماید، اما در انتها باورپذیر می شود و 

حس و عاطفه مخاطب را درگیر می کند.
تنهایی ام از شلوغ ترین ایستگاه مترو آغاز شدـ  مینا رمضانیـ  فصل پنجم، 

1۳95ـ  صفحه 1۳

مخاطبان رمان از داستان کوتاه بیشترند
پایگاه خبری حوزه هنری: حســین فتاحی، نویسنده، با بیان اینکه 
نوشتن داســتان های کوتاه بسیار فنی تر، تکنیکی تر و دشوارتر از رمان 
است، معتقد است: تعداد مخاطبان رمان به مراتب بیش از داستان کوتاه 
است. فتاحی اظهار داشت: من فکر می کنم سلیقه خوانندگان متفاوت 
است؛ چون تعدادی به داستان کوتاه عالقه دارند و برخی به رمان اشتیاق 
بیشتری نشــان می دهند. بنابراین سلیقه ها مختلف است اما به خاطر 
فنی بودن داستان های کوتاه، مجالی برای پرداخت زیاد به شخصیت ها 
و ماجراها نیســت و به نظرم برای خوانندگان عادی کشش و جذابیت 
کمتری دارد به همیــن خاطر در مجموع فکر می کنم مخاطبان رمان 
بیشتر است. او توضیح داد: سبک رمان نویسی به سبب فضای بازی که 
دارد ماجراهای زیادی مطرح می کند و فرصت کافی برای شــخصیت 
پردازی ها دارد اما در داستان کوتاه این فرصت ها وجود ندارد تا خواننده 
بتواند با داستان همدردی کند. اصوال در کشورهایی که مطالعه برایشان 
عادت شده، شــاید این طور باشد که داستان های کوتاه بیشتر خوانده 
شود اما متاسفانه ما خیلی به این عادت نکرده ایم که بیرون از منزل مان 
هم مطالعه داشــته باشیم و بیشتر در خانه کتاب می خوانیم. من کمتر 
می بینم افرادی را که در اتوبوس، مترو و مکان های اداری مطالعه داشته 
باشند. بنابراین اگر از این بُعد نگاه کنیم به این نتیجه می رسیم که مردم 
ما از فرصت هایشان استفاده نکردند اما در نهایت آنچه که بازار نشر نشان 

می دهد، رمان به نسبت داستان کوتاه مخاطبان بیشتری دارد.
وی خاطرنشان کرد: به نظرم فضای مجازی هم یک فرصتی است که تازه 
پدید آمده و باید از آن استفاده کرد. به نظرم از همین فضا می توان خوب 
اســتفاده کرد که اگر اصولی و درست به سمت آن برویم شاید مشکل 

قبلی ما که استفاده نکردن از فرصت هایمان بود، حل شود.

آنچه می خوانید

در بخش بزرگسال نمایشگاه نیز 
کــه درظاهــر همانند ســال قبل 
برگزار شد، مشکالتی تازه همانند 
عرضه کتاب هایی به صورت قاچاق 

به چشم می خورد



گزارش قدس از سریال شبکه سه سیما در ماه مبارک رمضان

یک عاشقـــانه انقالبی در راه است
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کارگــردان  مهــر: 
و  کودک  ســینمای 
نوجــوان از ســاخت 
فیلم سینمایی »آرش 

کمانگیر« خبر داد.
غالمرضــا آزادی بــا 
جدیدترین  به  اشاره 

فعالیت های سینمایی خود گفت: در حال حاضر 
فیلم سینمایی »ســندباد و سارا« برای حضور در 
سی امین جشنواره بین المللی فیلم های بین المللی 
کودکان و نوجوانان آماده شده است و اولین نمایش 
آن در این جشنواره است. وی ادامه داد: همچنین 
پیش تولید فیلم سینمایی »آرش کمانگیر« را آغاز 
کرده ام، این فیلم به صورت رئال و انیمیشــن سه 
بعدی ساخته می شود. متأســفانه در ایران بعد از 
ســاخت فیلم »دره شاپرک« سینمای ایران دیگر 

تمایلی به ساخت فیلم هایی از این دست نداشت.

»آرش کمانگیر« جلوی دوربین 
هنر: نوزدهمین شب  
آواز ایرانــی در حالی 
امروز ســاعت 18 در 
تــاالر ســوره برگزار 
استاد  که  می شــود 
شــهرام میرجاللــی 
تار نواز برجســته به 

عنوان میهمان ویژه به اجرای برنامه می پردازد.  در 
شــب آواز ایرانی از آلبوم موسیقی »نرگس فتان« 
اثر استاد شهرام میرجاللی با حضور عوامل تولید 
و جمعی از موســیقیدانان مطرح کشور رونمایی 
خواهد شد.  این آلبوم شامل 12 قطعه موسیقی و با 
هم نوازی تار و تنبك استاد شهرام میرجاللی و رضا 
ترشیزی است. شهرام میرجاللی، نوازنده و آموزگار 
ایرانی تار و عود است. وی از نوازندگان برجسته تار 
مكتب اصفهان بوده و از شاگردان استادانی چون 
جلیل شهناز و سیدحسن کسایی به شمار می آید. 

میرجاللی در شب آواز ایرانی
جی  کیم  ایســنا: 
و  رئیس  نایب  سوک 
جشــنواره  برنامه ریز 
فیلم بوسان در جریان 
برگزاری جشنواره کن 

در فرانسه درگذشت.
وی در حالی که برای 

حضور در جشنواره کن 2017 به فرانسه سفر کرده 
بود در سن 57 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت.
جشنواره فیلم بوسان در بیانیه ای با اعالم این که 
وی بر اثر حمله قلبی درگذشــته نوشت: »کیم« 
با تالش های بی وقفه و تعهد به کشــف فیلم های 
آسیایی، جشنواره فیلم بوسان را به مرکز سینمای 
آسیا و یك جشــنواره جهانی هدایت کرد. منابع 
نزدیك به جشنواره کن اعالم کرده اند که روز پنج 
شنبه زمانی که همكاران او به آپارتمان بازمی گردند 

با بدن بی جان او مواجه می شوند.

مرگ در جشنواره کن
خبرنگاران  باشگاه 
قطب الدین  جوان: 
صادقــی درخصوص 
اجرای آثار دانشجویی 
تئاتر  اجــرای  گفت: 
چندین  دانشــگاهی 
در  دارد؛  ویژگــی 

مرحله اول کار دانشــجویی بسیار فقیر است و در 
هیچ جای دنیا گروه های دانشــجویی پول زیادی 
ندارند تا بخواهنــد تمامی امكانات را فراهم کنند 
ولی به جای نبود پــول، ایده های خالقانه و قوت 
جسمانی دارند و در همه جای دنیا ادای تئاتر های 
تجاری را در نمی آورند و از نظر شــكلی یك تئاتر 
نوگرا هســتند.   وی افزود: تئاتر دانشجویی باید 
یكسری تجربیات تازه را داشته باشد و یك زبانی 
متناسب با نســل خودش پیدا کند ولی محتوای 

جسورانه ای داشته باشد و خط قرمز را رد کند. 

تئاتر دانشجویی باید جسور باشد

چهره - خبر

روابط عمومی خانه مستند انقالب اسالمی: جلسه  نقد و بررسی فیلم مستند 
»هویدا؛ زندگي زمانه و مرگ« در مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران برگزار شد.

در ابتداي این نشســت مصطفي شوقي نویسنده و کارگردان مستند هویدا با بیان 
اینكه برخي از تصاویر مستند هویدا از جمله دادگاه آن براي نخستین بار است که 
پخش مي شــود، گفت: یك مستند تاریخي زماني ارزش افزوده مي یابد که چیزي 
فراتر و بیش تر از آنچه را تاکنون وجود داشته باشد به نمایش بگذارد. از این رو فكر 
مي کنم مستند هویدا این ارزش افزوده را دارد. دکتر مجید تفرشي پژوهشگر تاریخ 
معاصر و ســند پژوه ارشد ایراني در مرکز اسناد بریتانیا با اشاره به اینكه عموما در 
تاریخ نگاری رسمي و تاریخ نویسي اپوزیسیون با ارزش هاي امروزي، حوادث سالهاي 
57 را قضاوت مي کنند، گفت:  بعد از ســي و چند سال کارهاي مستند رسمي از 
تاریخ پهلوي و بدتر از آن روایت بي بي سي و بسیار بدتر من و تویي از حكومت شاه، 
این مستند مي تواند مقدمه اي باشد براي رها کردن تاریخ نویسي و مستندسازي از 

چنبره »آبرو بري و آبرو خري« و خوب این کار سخت و پیچیده اي است.

سینما

ارزش افزوده 
برای مستند هویدا

هنر: معاونت امور اســتان های رسانه ملی جشنواره فیلم و عكس انتخابات ۹۶ را 
برگزار می کند. جشنواره فیلم و عكس انتخابات ۹۶ از سوی معاونت امور استان های 
رســانه ملی و با همكاری شبكه های رادیویی و تلویزیونی در سراسر کشور برگزار 
و شــرکت کنندگان تا پایان اردیبهشت ماه ســال جاری می توانند آثارشان را به 
پایگاه اینترنتی »نگاه« ارسال کنند. در این مسابقه آثار صرفا تولیدی )تهیه شده 
توســط موبایل یا دوربین( در قالب ویدئو و عكس قابل پذیرش اســت. آثاری که 
در قالب آلبوم تصویری )مجموعه عكس( تهیه و ارســال می شــوند باید با فرمت 
 jpg بوده و همگی با هم و بدون فولدر تحت یك فایل zip شــده و برای ســایت
www.negahmedia.ir ارســال شــود. همچنین حداکثــر حجم فایل قابل 
پذیرش برای آلبوم تصویری فایل zip شده 10 مگا بایت است، نام فایل های عكس، 
عددی نباشد. عالقه مندان به شرکت در مسابقه الزم است در سایت اینترنتی نگاه 
ثبت نام کرده و پس از تكمیل عضویت و ورود به سایت از طریق شناسه کاربری، 

به ارسال آثار خود اقدام کنند.

تجسمی

برگزاری جشنواره فیلم و 
عکس انتخابات 96

گزارش اکران

رکوردشکنی »نهنگ عنبر« ادامه دارد
هنر: تب و تاب برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری، 
نتوانســت از فروش رو به رشد فیلم های اکران شده جلوگیری کند و در 
روزهای پایانی هفته قبل بازهم شاهد فروش باالی فیلم های تازه اکران 
شده بودیم. مهم ترین حادثه در اکران پیش از آغاز ماه مبارک رمضان، 
فروش فوق العاده فیلم »نهنگ عنبر 2« است که بازهم ثابت کرد حضور 

رضا عطاران باعث فروش انفجاری یك فیلم می شود.
»نهنگ عنبر2؛ سلكشــن رؤیا« که در روزهای تب و تاب سیاست، وارد 
سینماهای کشــور شــد و در اولین روز حضور رکورد زد و به مرز یك 
میلیارد تومان نزدیك شد، در تعطیالت پایان هفته در بیشتر نوبت های 

اکران با فروش فوق العاده رو به رو شد.
مســئوالن دفتر پخش فیلمیران که این فیلــم را روی اکران برده اند با 
اعالم خبر فروش باالی این فیلم گفته اند در حال حاضر این فیلم به مرز 
فروش خیره کننده 5 میلیارد تومانی رسیده است و این درحالی است که 
حال و هوای انتخاباتی در گذشته باعث افت شدید فروش فیلم ها می شد.

»گشــت2« به کارگردانی سعید ســهیلی نیز همچنان در صدر جدول 
فروش قرار دارد و با رســیدن به مرز فروش 1۹ میلیارد تومانی، درحال 
جا به جا کردن رکوردهای فروش است و احتماالً به این زودی ها فیلم از 
پرده سینماها کنار نرود. »خوب، بد، جلف« هم بیش از 1۶ میلیارد تومان 

فروش داشته است و همچنان در جدول اکران ماندنی است.
اما دیگر فیلم روی اکران یعنی »برادرم خسرو« که روز پنجشنبه درباره 
این فیلم به تفصیل نوشتیم، حدود 250 میلیون تومان فروخته است که 

باتوجه به ژانر اجتماعی این فیلم، فروش بدی به نظر نمی رسد.
»ویالیی ها« هم که این هفته وارد دومین هفته خود شده است، تا بحال 

140 میلیون تومان فروخته است.
»آشوب« دیگر فیلمی است که این روزها برپرده سینماهای کشور قرار 
دارد و در تهران و شهرستان در مجموع به فروش 130 میلیون تومانی 

رسیده است.

 فیلم های جدید در راهند
فیلم »نقطه کور« هم به فروش 310 میلیون تومانی رســیده اســت و 
»امتحان نهایی« هم توانســته است از فروش500 میلیون تومانی عبور 

کند.
این درحالی اســت که در آخرین روز هفته گذشــته اعالم شد، قرارداد 
فیلم های جدیدی بســته شده اســت و بزودی باید منتظر اکران چند 
فیلم جدید بود که مهمترین آن ها اولین فیلمی اســت که به کارگردانی 
مهران مدیری ثبت شــده اســت و قرار است بعد از »نهنگ عنبر2« در 
گروه سینمایی قدس اکران شود. از همین حاال می توان پیش بینی کرد 
این فیلم هم فروش قابل توجهی داشــته باشد. دیگر فیلمی که قرارداد 
اکران آن بسته شــده است، »کارگر ســاده نیازمندیم« به کارگردانی 
منوچهر هادی اســت که قرار است بعد از فیلم »برادرم خسرو« در گروه 

کوروش اکران شود.
 بعد از پایان اکران فیلم »ویالیی ها« در گروه استقالل شاهد اکران فیلم 
»رگ خواب« به کارگردانی حمید نعمت اهلل خواهیم بود که این فیلم هم 

از نامزدهای یك فروش قابل توجه است.

 هنر/ تکتم بهاردوســت  ســاعات بعد از 
افطار همیشه فرصت خیلی خوبی است تا بعد از 
ساعت ها گرسنگی و تشنگی، مقابل جعبه جادو 
بنشینی و لحظاتی را هرچند کوتاه، ولی فارغ از 
اتفاقات روزانه نفس تازه کنی. امســال تلویزیون 
برخالف یكی دوســال گذشــته، بعد از افطار با 
دستی پر مهمان مخاطبان شبكه سه سیماست؛ 
با ســریالی به نام »نفس « که داستانی عاشقانه 
را در بستری انقالبی طی 2۶قسمت و در زمانی 
45دقیقه ای به نویســندگی و کارگردانی جلیل 
ســامان و تهیه کنندگی احمد کاشانچی تهیه و 

تدارک دیده است. 
جلیل ســامان که کــه پیش از این، ســاخت 
سریال های زیبا و به یادماندنی »ارمغان تاریكی« و 
»پروانه« را برعهده داشته، در ادامه ساخت آن دو 
سریال، با سریال »نفس«، سه گانه عاشقانه اش را 
تكمیل کرده است. »نفس« یك درام روانشناسانه 
اســت که در بســتر وقایع سیاسی قبل و بعد از 
انقالب روی می دهد. این سریال که پیش از این 
قرار بود در ایام بهمن روی آنتن برود، با نام های 
»وقتی که هیوال می آید« و »پروین« در رسانه های 
خبری معرفی شده بود که درنهایت با نام »نفس« 
روانه آنتن شــبكه سه در ایام ماه مبارک رمضان 

خواهد شد.

 پیش تولید پروسواس
پیش تولید این سریال از شهریورماه سال گذشته 
آغاز شــده و با وسواســی که جلیل سامان در 
انتخاب بازیگران و لوکیشــن کار داشته، حدود 
دو مــاه و اندی، پیش تولید آن به طول انجامیده 
که به صــورت همزمان هم فراخوانی برای جذب 
بازیگــران تئاتر و عالقه مندان بــه بازیگری ارائه 
شــده که در همین رابطه با پیوســتن مسعود 
رایگان به عنوان اصلی ترین کاراکتر این سریال و 
معرفی چهره جدیدی چون ساناز سعیدی برای 
ایفای نقش اصلی سریال، پروژه عمالً وارد مرحله 
انتخاب بازیگران شــده و در ادامه هم بازیگرانی 
چون هادی حجازی فــر، فاطمه گودرزی، صالح 
میرزاآقایی، زهیر یاری، داریوش فرهنگ، سودابه 

بیضایی، ژاله صامتی، بهناز جعفری، کامران تفتی، 
محمد عزیزی و... به گروه پیوستند.

 تهران سال 57
»نفس« روایت کننده داستان جوانی پرشروشور 
اســت که در بحبوحه وقایع انقــالب، رازی در 
زندگی اش فاش می شــود. او برای رســیدن به 
حقیقت، حوادث پیچیده ای را پشت سر می گذارد 
و ســرانجام انتخابی دشوار سرنوشت وی را رقم 

می زند.
هرچند »نفس« هم مانند دیگر آثار جلیل سامان 
تمی عاشــقانه دارد، ولی عشق در این کار نسبت 
به دو ســریال قبلی این کارگردان از حال وهوای 
دیگری برخوردار اســت و دیدن این عشق برای 

مخاطب کمی غیرمترقبه خواهد بود.

از آن جایی که داستان از سال 57 شروع می شود 
و تا ســال ۶5 ادامه دارد، مخاطــب به مرور در 
روایت داســتان شــخصیت های این سریال، به 

وقایع انقالب می رسد که تأثیر به سزایی در رفتار 
شخصیت ها و دگرگون شدن آن ها دارد.  

کارگردان در این کار سعی کرده با ایجاد المان های 
مختلف، فضای سال های 57 را بازسازی و برای 
مخاطبان تداعی کند و در این رابطه از یك باجه 
زردرنگ تلفن، از همان ها کــه تا دهه70 هنوز 
وجود داشتند و می توانستید درش را باز کنید و 
داخل بروید و بعد سكه را از باالی تلفن به داخل 
بیندازید، تا ردیفی از انواع ماشین های قدیمی، از 
پیكان شیك و نوی نارنجی رنگ گرفته تا فولكس 
و بنز و... استفاده کرده است. از آن جاکه مقطعی 
از داستان سریال در خارج از ایران می گذرد، گروه 
طی سفری به کشور ارمنســتان، سكانس های 
باقی مانــده را ضبط کردند و بخش هایی دیگری 
از فیلم برداری هم در شمال کشور، تهران، خانه، 

دانشكده، آژانس، اتوبوس دوطبقه، پارک و خیابان 
و... انجام شده است.

بازیگران  بــرای  دیروزی  نقش های   
امروزی

ژاله صامتی یكی از بازیگران اصلی این ســریال 
اســت که بعد از ســال ها با ایفای نقش عالیه با 
ســریال نفس به تلویزیون بازگشــته است. وی 
درخصوص نقشــش در این ســریال گفت: من 
حدود 27 قســمت بازنویسی شــده از فیلم نامه 
ســریال »نفس« را خواندم و از کار خوشم آمد، 
چون فیلم نامه خــوب و کاملی بود و همه موارد 
در آن رعایت شده بود. این بود که قبول کردم در 
این ســریال همكاری کنم و با این کار بعد از 14 
سال به تلویزیون بازگشته ام، چون دوست داشتم 
بعد از مدتی طوالنی که از تلویزیون دور بودم، با 
یك سریال خوب در قاب این رسانه حاضر شوم 
و اگر پروژه »نفس« را پذیرفتم، به  دلیل حضور 
جلیل سامان و همكاری با یك گروه حرفه ای بود.

علیرضا کمالی بازیگر دیگری است که از حضور 
در این ســریال ابراز رضایت می کند و می گوید: 
نقش های تاریخــی مختلفی را بــازی کرده ام. 
چندبــاری در نقــش اصحاب پیامبــر)ص( و 
یاران امام حســین)ع( بوده ام و در این راه حتی 
آســیب هایی هم دیده ام. پــس با مجموعه های 
تاریخــی بیگانــه نیســتم و ســختی های کار 
برایم آشناســت. کمالی در ادامــه درخصوص 
بازسازی های اصلی مجموعه نفس گفت: واقعیت 
این است که بازسازی تاریخ همیشه کار سختی 
است. ما االن در ســال ۹5، داریم دهه 50 را به 
تصویر می کشیم، درحالی که همه چیز عوض شده 
و جلیل سامان هم حساسیت های خودش را دارد 
و معتقد است که همه چیز باید به شكل درست 
همان دوران به نمایش دربیاید. در مقوله بازیگری 
هم به همین صورت اســت و باید اتفاقی که او 
درنظر دارد، در همان چارچوب مشخص ذهنی 
اتفاق بیفتد. البته من اسم این قضیه را وسواس 
نمی گذارم و تعریف درست این کلمه را دقت نظر 

می دانم که اتفاقاً اتفاق بسیار خوبی هم هست.

هــنر

قاب عکس

مراسم پایانی جشنواره فیلم کوتاه سایه
عکس: حانیه زاهد

آنچه می خوانید

مخاطبــــــان در روزهــــای مـــاه 
مبـــارک رمضـــــان می تواننــــد 
 شــاهد مجموعه ای باشــند که با 
درون مایه ای عاشــقانه، روایتگر 
حوادث مهــم تاریخ معاصر ایران 
اســت. مجموعه ای که مسئوالن 
صدا و ســیما به موفقیت آن در 

ماه رمضان دل بسته اند
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خط حادثه

پنج مسافر در سقوط خودرو به داخل 
رودخانه کشته شدند 

خط قرمز: سقوط پراید در جاده سنگر - کوچصفهان به داخل رودخانه موجب 
کشته شدن 5 نفر شد.  رییس پلیس راه استان گیالن اعالم کرد: در اثر انحراف 
یک پراید از مسیر و سقوط به داخل رودخانه در محدوده روستای امشه در جاده 
سنگر - کوچصفهان راننده و 4 سرنشین خودروی سواری در دم جان باختند.

سرهنگ حسین محمدپور افزود: این افراد 2 مرد، 2 زن و یک کودک بودند که 
بر اثر شدت جراحات و خفگی در آب جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه این حادثه در ساعت 4 و 30 دقیقه بامداد دیروز رخ داد گفت: 
احتماالً خســتگی و خواب آلودگی راننده پراید عامل انحراف از مسیر جاده و 

سقوط به داخل رودخانه بود.
رئیس پلیس راه گیالن تصریح کرد: تحقیقات پلیس برای مشخص شدن علت 

دقیق این حادثه رانندگی آغاز شده است.

فروپاشی باند 3 نفره سرقت در بهارستان 
خط قرمز: افزایش گشت ها و کارهای اطالعاتی پلیس منجر به فروپاشی باند 

سه نفره سرقت در بهارستان شد. 
سرهنگ واحد نورمحمدی رئیس پلیس شهرستان بهارستان با اعالم این خبر 
گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات خودرو در شهرستان بهارستان، 
مأموران پلیس آگاهی اقدامات گسترده اطالعاتی و پلیسی را برای شناسایی و 

دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار خود قرار دادند. 
 ایــن مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران با انجام اقدامات اطالعاتی و افزایش 
گشت های انتظامی سرانجام موفق شدند سارقان را شناسایی و پس از هماهنگی 

قضایی آنان را در مخفیگاهشان در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند. 
وی افزود: متهمان در بازجویی های تخصصی پلیس جرم خود را قبول داشتند 
و در ادامه به 26 فقره سرقت محتویات خودرو در شهرستان بهارستان اعتراف 

کردند. 

مرگ مشکوک جوان 19 ساله در آب استخر
خط قرمز: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گفت: حدود ساعت 4:30 
بامداد دیروز، جوان ۱۹ ســاله ای به دلیل سقوط به داخل آب استخر ائل گلی، 

جان خود را از دست داد.
سرهنگ اسمعیل پور افزود: با حضور عوامل اورژانس تبریز و کارشناسان آگاهی 
اســتان، مقام قضایی و آتش نشانی در محل پس از خارج کردن جسد و اعالم 

فوت قطعی جسد برای بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی انتقال یافت.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

 مرگ مشکوک دختر18ساله 
در میهمانی شبانه

خط قرمز: همزمان با مرگ مشــکوک دختر ۱8 ساله در 
میهمانی شبانه، پسر صاحبخانه به عنوان تنها مظنون مرگ 
او بازداشت شد. ساعت 4 و 30دقیقه 22 اردیبهشت امسال 
مأموران کالنتری ۱۱۱ هفت چنار در تماس با محسن مدیر 
روستا، بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران او را در 
جریان مرگ مشکوک دختر ۱8 ســاله قراردادند. در این 
مرحله بازپرس جنایی همراه تیم بررســی صحنه جرم و 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت در خانه ای در 
خیابان امامزاده عبداهلل حاضر شدند. آن ها مشاهده کردند 
جسد دختر ۱8 ساله روی تختخواب افتاده است. همزمان 
با تشــکیل پرونده قضایی، پسر 22 ساله به نام مهران که 
جسد در خانه او پیدا شده بود، با دستور قضایی بازداشت 
و بــرای ادامه تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
منتقل شــد. او می گفــت دختر جوان دوســتش بوده و 
نمی داند به چه علت فوت کرده است.  تنها مظنون پرونده 
برای ادامه تحقیقات به شعبه ششــم بازپرسی دادسرای 
جنایی تهران منتقل شــد. متهم به قاضی پرونده گفت: 
چندی پیش با دختر جوان به نام لیال در تلگرام آشنا شدم 
و ارتباطمان شکل گرفت. شب حادثه دختر جوان همراه 
دختر و پسر دیگری در خانه ام میهمان بودند. لیال ترامادون 
مصرف می کرد و آن شــب حالــش خوب نبود. به همین 
خاطر به اتاق من رفت تا کمی استراحت کند. چند دقیقه 
بعد به اتاق رفتم که متوجه شــدم حالش بد شده است. با 
اورژانس تماس گرفتم که امدادگران وقتی به خانه ام آمدند، 
گفتند لیال فوت شده اســت. دختر و پسر جوان از ترس 
فرار کردند و من دستگیر شدم. تنها مظنون پرونده برای 
ادامه تحقیقــات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران منتقل 
و تحقیقات برای رازگشــایی از مرگ مشکوک دختر ۱8 

ساله ادامه دارد.

عامالن زمین خواری ۶۰ میلیاردی 
در مشهد زمین خوردند

خط قرمز: عامالن زمین خواری 60 میلیارد ریالی در مشهد 
به دام کارآگاهان افتادند. سرهنگ رزمخواه با اعالم این خبر 
به خبرنگار ما گفت: چند روز پیش با کسب خبری مبنی بر 
زمین خواری توأم با جعل و کالهبرداری در یکی از امالک 
خیابان کوثر مشهد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
تیمی از کارآگاهان قرار گرفت. وی افزود: در بررسی های به 
عمل آمده مشخص شد قطعه زمینی از اراضی خیابان کوثر 
متعلق به مردی ۹2 ساله است که توسط افراد سودجو به 
فرد دیگری فروخته شــده است. سرهنگ حمید رزمخواه 
صریح کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس 
آگاهی استان با بررسی دقیق اسناد و مدارک، جعل اسناد و 
مدارک و تغییر نام مالک به نام زهرا را تشخیص داده و در 
ادامه تحقیقات خود با شناسایی نامبرده، او را با هماهنگی 

قضایی دستگیر کردند.

خط خبر

خط قرمز- مهدی کاهانی مقدم: با تالش و از خودگذشتگی 
کارآگاهان پلیس آگاهی خراســان رضــوی یک مرد جوان از 

چنگال آدم ربایان نجات یافت.
معاون دادســتان مرکز خراســان رضوی در تشریح عملیات 
انهدام باند آدم ربایان و آزادی این گروگان به خبرنگار ما گفت: 
شامگاه )سه شنبه( بیست و ششم اردیبهشت ماه جاری، مرد 
42 ساله ای که مدیر رستورانی در یکی از مناطق ییالقی اطراف 
مشهد است، توسط سه نفر که خود را مأمور انتظامی معرفی 
کرده بودند، ربوده شــده و به باغی در حوالی این شهر انتقال 

یافته بود.
ســاعتی بعد اما او به خواســته آدم رباها تلفنی با خانواده اش 
تماس گرفته و به آنها گفته بود که توسط بسیجیان دستگیر 
شده و اگر کاری با او داشتند می توانند به شماره تلفن ایرانسلی 

که در اختیارشان قرار می دهد تماس بگیرند.
قاضی حسن حیدری اضافه کرد: خانواده این مرد وقتی برای 
گرفتن اطالعات بیشــتر و اینکه چرا او را دستگیر کرده اند، به 
شماره تلفن اعالمی زنگ می زنند و طی این تماس ها سرانجام 
آدم ربایــان خبر به گروگان گرفتن پدر خانواده را می دهند و 
در ابتدا مبلــغ 40 میلیارد تومان در قبال آزادی او پول طلب 

می کنند.
وی گفــت: اعضای خانواده مرد گروگان که به شــدت نگران 
شــده اند، طی تماســی با مأموران پلیس درخواســت کمک 
کردند که متعاقب آن با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع 
پرونده ای در این زمینه تشکیل و با دستورات ویژه قضایی به 
منظور رسیدگی سریع، در اختیار اکیپی از کارآگاهان اداره ویژه 

جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
در این راستا تیم کارآگاهان با هدایت سرهنگ رزمخواه، رئیس 
پلیس آگاهی استان و زیرنظر مستقیم سرهنگ غالمی رئیس 
اداره ویژه جنایی، تحقیقات وسیع و دنباله دار خود را به منظور 
شناســایی آدم ربایان و آزادســازی گروگان در بند آنان آغاز 
کردند. این در حالی بود که آدم ربایان در تماس های بعدی با 
خانواده گروگان پول درخواستی را به 4 میلیون تومان کاهش 
دادند و گفتند برای گرفتن اطالعات بیشتر و هماهنگی با آنها 
باید به شهر تربت حیدریه بروند. به همین خاطر یکی از اعضای 

خانواده مرد گروگان با گرفتن نیابت قضایی به تربت حیدریه 
رفته و همزمان با آن کارآگاهان با استفاده از تجهیزات پیشرفته 
پلیسی و ردزنی های اطالعاتی، هویت فردی را که قرار بود به 
عنوان رابط گروگانگیران با خانواده مرد رســتوران دار مالقات 
کند، شناســایی کــرده و او را در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه 

به دام انداختند.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
خاطرنشــان کرد: این فرد که از پرســنل بازنشسته نیروهای 
مسلح می باشد، پس از انتقال به مقر پلیس آگاهی استان و در 
بازجویی های به عمل آمده، اعتراف کرد که با همدســتی فرد 
دیگری نقشه این آدم ربایی را کشیده و به اجرا گذاشته اند. وی 
ادامه داد که سوژه مورد نظر را چون مدیر رستوران بود و همیشه 
ظاهر مرتبی داشــت و خودروهای گران قیمت ســوار می شد، 

انتخاب کرد و امیدوار بوده اند، پول خوبی از خانواده اش بگیرند.
ادامه این گزارش حاکی است به موازات تحقیقات و بازجویی از 
این متهم، تحقیقات دیگر کارآگاهان مسئول رسیدگی به این 
پرونده در شاخه ای دیگر با ردزنی خط و شماره های تلفنی که 
اعضای باند با خانواده مرد گروگان و یکدیگر ارتباط داشــتند، 
آنهــا را به یکی دیگر از آدم ربایان رســاند که این فرد نیز در 
جریان عملیاتی به دقت طراحی شده و زیرنظر مستقیم معاون 

دادستان مشهد شب جمعه دستگیر شد.
کارآگاهان ویژه جنایی در جریان بازجویی از این فرد که تصور 
می شــد عامل اصلی گروگانگیری باشــد، به ویژه آنها که در 

بازرسی از مخفیگاهش یک دست لباس افسری نیروی انتظامی 
با درجه ستوان دومی کشف شد، متوجه شدند او هر چند طراح 

اصلی این آدم ربایی بوده اما سرکرده باند فرد دیگری است.
ادامه تحقیقات از این متهــم آدرس محل نگهداری گروگان 
که باغی در محدوده روســتایی قرقی مشهد بود را در اختیار 
کارآگاهان قرار داد که با توجه به حساسیت موضوع، این محل 
به طور دقیق مورد بررسی نامحسوس قرار گرفت و برای ورود 
به آن و موفقیت کامل در عملیات طرح ویژه ای با اتکا به تجربه 
قضایی و پلیسی قاضی حیدری و رؤسای اداره جنایی و پلیس 
آگاهی خراسان رضوی تهیه و عملیاتی ضربتی کارآگاهان در 

اولین دقایق بامداد روز گذشته به اجرا گذاشته شد.
قاضی حسن حیدری گفت: ســرکرده و یکی دیگر از اعضای 
باند که هنگام ورود کارآگاهان، در این باغ حضور داشتند، قصد 
داشتند با استفاده از تاریکی شب فرار کنند که کارآگاهان ناچار 
به شــلیک تیر هوایی شده و موفق به دستگیری عامل اصلی 

گروگانگیری شدند.
لحظاتی بعد نیز مرد گروگان در حالی که دست و پاهایش غل و 
زنجیر شده و در اتاقی محبوس بود، صحیح و سالم نجات یافت 

و به آغوش خانواده اش بازگشت.
سرپرست دادسرای عمومی و انقالب مشهد با بیان اینکه در این 
عملیات سه نفر از عامالن اصلی گروگانگیری دستگیر شده اند 
تأکید کرد که تالش برای دستگیری متهم فراری این پرونده 
با اســتفاده از اطالعات و سرنخ های موجود با جدیت در حال 

انجام است.
وی خاطرنشان کرد: مرد گروگان در تحقیقات انجام شده اظهار 
داشت: ســاعت ۱0 سه شنبه شب گذشته زمانی که در قاسم 
آباد مشهد قصد سوار شدن به خودرواش را داشته توسط آدم 
رباها که لباس فرم به تن داشــته و خود را مأمور معرفی کرده 
بودند، ربوده و به باغ مذکور انتقال یافته اما پس از اولین تماس 
با خانواده اش، دیگر از گروگانگیران خبر نداشته و نمی دانسته 

در کجا زندانی شده است.
قاضی حیدری از تالش و از خودگذشتگی کارآگاهان که منجر 
به دســتگیری آدم ربایان و آزادسازی گروگان بدون پرداخت 

هیچ هزینه مادی و جانی قدردانی کرد.

پایان گروگانگیری 40 میلیاردی مأمورنماها در مشهد

 خــط قرمز: مرد فریبــکار با نقش پــردازی در 
پشــت تلفن اقدام به کالهبرداری میلیونی از 45 
مرد ســنندجی کرد.  سرهنگ جعفر آژنگ رئیس 
پلیس کردستان گفت: در پی شکایت چند شهروند 
سنندجی مبنی بر کالهبرداری از حساب عابر بانکی 
با استفاده از دستگاه های ATM، بالفاصله شناسایی 
و دســتگیری عامل کالهبرداری در دســتورکار 

مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: با اقدامات فنی و پلیسی مأموران متهم 
در شهرستان »مالرد« شناســایی و با اخذ نیابت 
قضایی در اقدامی غافلگیرانه دستگیر شد. سرهنگ 
آژنگ در این راســتا به کشف چندین فقره کارت 

عابر بانک از متهم اشــاره و اظهار کرد: این متهم 
در بازجویی های انجام شــده به 45 کالهبرداری از 
طریق دستگاه های خودپرداز سنندج اعتراف کرد 

که 45 طعمه این کالهبردار شناسایی شدند.
ســرهنگ آژنگ در تشــریح شــگرد متهم برای 
کالهبرداری از طریق دستگاه های عابر بانک گفت: 
متهم با علم به پیش شماره های شهرهای مختلف 
اقدام به شماره گیری رندمی از استان ها کرده و در 
اولین تماس اظهار کرده که نماینده اپراتور همراه 
اول بوده و صاحب این خط تلفن، برنده جایزه نقدی 
و یا کمک هزینه سفر زیارتی شده است لذا جهت 
دریافت جایزه بایســتی به یک دستگاه خودپرداز 

مراجعه کند، که بعد از حضور فرد در پای خودپرداز 
به روش تغییر منوی دستگاه به انگلیسی و... حساب 
شخصی وی را خالی می کرد. وی افزود: با قرار 200 
میلیونی مقام قضایی، متهم به زندان منتقل شد تا 
در خصوص سوابق جرایم مشابه در دیگر استان ها 

تحقیق شود.

مردی 
سنندجی 

کاله 54 نفر را 
پای عابر بانک 

برداشت 

وی اظهار داشت: این متهم در بازجویی های به عمل آمده 
به جعل مدارک شناسایی و سند ملک با کمک متصدی و 
کارمند یکی از دفاتر اسناد رسمی و همچنین فروش این 
ملک به فرد دیگری به مبلغ 60 میلیارد ریال اعتراف کرد.

کارآگاه رزمخواه گفت: در ادامه با هماهنگی مقام قضایی، 
ســردفتر متخلف و یکی از کارکنانش که در جعل اسناد 
دست داشــتند، طی دو عملیات مجزا دستگیر شدند که 
پس از بازجویی های به عمل آمده و تشکیل پرونده، برای 

سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.



خط  بین الملل

آزار شیطانى500 دختر بچه 
از سوى مرد خیاط هندى

خط قرمز: مرد خیاط 38 ساله اى 
در شــهر دهلى نــو در مدت 12 
ســال بیش از 500 دختربچه را 

مورد تجاوز قرار داد. 
به گفته پلیس هند، این مرد که 
5 فرزند دارد و خود پدر 3 دختر 
است، در پى شکایت 2 دختربچه 

دستگیر شد.
«سانیل راستوگى» طى سال ها با 

فریب و وعده دادن لباس به دختربچه ها، آن ها را به مکان هاى خلوت و خالى 
از سکنه مى کشاند و نیت شیطانى خودش را اجرا مى کرد.

«امویر سینگ» یکى از مقامات ارشد پلیس گفت متهم اعتراف کرده است که 
بیشتر دختران بین 7 الى 10 ساله  را در راه بازگشت از مدرسه به منزل انتخاب 
مى کرده و آن ها را به این بهانه که پدرشــان توسط وى لباس یا اقالمى دیگر 

را برایشان فرستاده است، فریب مى داده و به نقاط خلوت مى کشانده است.
بر طبق ادعاى پلیس، متهم در داخل شــهر و حومه دهلى نو دســتکم 500 
دختربچه را مورد آزار و اذیت قرار داده است. مقامات قضایى از روى محل هاى 
وقوع جرایم این مرد نقشه اى را طرح و فیلم دوربین هاى مدار بسته این مناطق 

را جمع آورى کرده اند.
پس از اینکه 2 دختر 9 و 10 ســاله از متهم به خاطر آدم ربایى و تجاوز علیه 

راستوگى به پلیس شکایت کردند، متهم دستگیر شد.
به جهت اینکه بســیارى از قربانیان متهم شکایتى را علیه وى طرح نکرده اند، 
پلیس یک تیــم ویژه از کارآگاهان را مأمور تحقیقات در مورد یافتن قربانیان 

جرایم غیر انسانى راستوگى کرده است.

نجات کودك 3 ساله تنها 
توسط مأمور پلیس  چین

خط قرمز: دختر 3 ســاله اهل 
شهر چانگژو استان جیانگسو در 
شرق چین که در خودرو گرفتار 
شده بود توسط پلیس این کشور 
نجــات یافت. مــادر این کودك 
براى شــرکت در یک مصاحبه 
شــغلى، ضمن قفل کردن تمام 
را  درب هاى خــودرو، دخترش 

تنها در خودرو رها کرده بود.
پلیس با شنیدن گریه هاى این کودك در داخل خودرویى که جلوى این شرکت 
پارك شده بود اقدام به نجات این کودك کرد. در حالى که این زن در ابتدا فکر 
مى کرد که این مصاحبه در مدت زمان کوتاهى انجام خواهد شد اما ساعت ها به 
طول انجامید. در حالى که این کودك دچار تشنگى شدید شده بود و شرایط 
ســختى را داخل خودرو تحمل مى کرد، پلیس با شکستن درب خودرو موفق 

به نجات جان وى شد.

مقتول آمریکایى 
قبل از مرگ اسم قاتل را گفت 

خط قرمز: پسر جوانى که دوست 
دختر 16 ســاله اش را کشته بود، 
از سوى دادستان با پرونده قتل از 

نوع درجه یک روبرو است. 
دختر 16 ســاله اى با نام «شمل 
مرکوریــوس» درداخل آپارتمان 
واقع در بروکلیــن نیویورك به 
ضرب گلوله از پاى درآمد. قربانى 
داخل آپارتمان مشغول نگهدارى 

از پسرعموى 3 ساله اش بوده که توسط دوست پسرش کشته مى شود.
طبق اظهارات مادربزرگ 70 ســاله این دختر که در دادگاه به عنوان شــاهد 
حاضر شده بود، وى قبل از مرگش نام دوست پسرش را به عنوان فرد ضارب 

به زبان آورده بود. 
شمل که از سوى این پسر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود قبل از انتقال به 
بیمارســتان از شــدت جراحت وارده جان خود را از دست داد. طبق اظهارات 
خانواده قربانى آن ها در جریان رابطه دوســتى شمل با این پسر نبوده اند. پدر 
قربانى«دکستر مرکوریوس» 38 ساله در دادگاه گفت که دخترش قبل از مرگ 
نام یک پســر را بر زبان آورده، اما من قاتل را نمى شناســم و اقدام این پسر را 

انتقام جویى مى دانم.
دادستان در نخستین جلسه محاکمه با درخواست اشد مجازات براى قاتل به 
قاضى گفت که این قتل درجه یک محسوب مى شود و خوشبختانه پسرعموى 

شمل، «یوشیا» 3ساله در این تیراندازى آسیب ندیده است.

دردسر عاشقى براى شاهزاده خانم ژاپنى 
خط قرمز: شاهزاده ژاپنى به دلیل عاشق شدن خاندان سلطنتى را ترك خواهد 
کرد.  شاهزاده ماکو، از اعضاى خاندان سلطنتى ژاپن قصد دارد با ازدواج با یک 

شهروند معمولى از عضویت از خانواده سلطنتى خارج شود.

کشف جسد تکه تکه شده زن آمریکایى 
در فریزر! 

خط قرمز: زن آمریکایى قطعات بدن انسانى را در طبقه دوم فریزر دست دومى 
که خریده بود، کشف کرد. 

زن آمریکایى که فریزرى را به ارزش 30 دالر از همســایه اش خریده بود با باز 
کردن طبقه دوم فریزر شوکه شد چراکه با قطعات بدن یک انسان در آن مواجه 
شد. فروشنده به این زن گفته بود که در فریزر را نباید باز کرد چون کلیساى 
محلى از آن به عنوان کپسول زمان (نهانگاه یا مخزنى است که در آن چیزهایى 
قرار داده مى شود تا بعد از زمان معین یا گاهى نامعین آن ها را باز کرده و بیرون 

آورند) استفاده مى کردند. 
خریدار این فریزر که ساکن کارولیناست معتقد است این جسد متعلق به مادر 

فروشنده است که از دسامبر ناپدید شده است.
فروشنده پس از فروش فریزر از شهر خارج شده است. خریدار به مدت 3 هفته 
در انتظار به سر مى برده که شخصى از سوى کلیسا براى بردن محتویات فریزر 
اقدام کند، اما باالخره با عدم مراجعه هیچ فردى در فریزر را باز مى کند که با 

جنازه تکه تکه شده اى روبرو مى شود که فوراً با اورژانس تماس مى گیرد.
طبق گزارش، فروشنده به خریدار گفته وى شهر را با هدف دیدار مادرش در 
یک خانه سالمندان در ســمت غرب ویرجینیا ترك مى کند. روز چهارشنبه 
بقایاى این جسد توسط پزشکى قانونى کارولیناى شمالى مورد آزمایش قرار 

گرفته و تحقیقات پلیس نیز آغاز شده است.

13

جانفشانى مأمور پلیس 
براى نجات اعضاى دو خانواده 

خط قرمز: اعضاى دو خانواده که در یک آتش ســوزى 
در گرگان گرفتار شده بودند، با فداکارى مأمور پلیس، از 

مرگ حتمى نجات یافتند.
فرمانده انتظامى استان گلستان با اعالم این خبر گفت: 
گروهبــان یکم هادى خواجه نژاد که در خیابان مالقاتى 
گــرگان در حال انجــام وظیفه بود، با جانفشــانى وارد 
ســاختمانى که طعمه حریق شده بود، شد و اعضاى دو 

خانواده را از مرگ حتمى نجات داد.
سردار على اکبر جاویدان افزود: شعله هاى این آتش طبقه 
سوم و چهارم ساختمان را محاصره کرده و امکان هر گونه 
ورود و خروج را گرفته بود، اما این مأمور فداکار با از جان 
گذشتگى، زن و شــوهرى را که در طبقه چهارم گرفتار 
شده بودند، از مرگ نجات داد.این مأمور فداکار همچنین 
زنى را که در طبقه سوم ساختمان گرفتار شعله هاى آتش 

شده بود، از دل آتش بیرون کشید.
به گفته وى، حاضران در محل که همه با نگرانى سعى در 
کمک به حادثه دیدگان داشتند از این جانفشانى مأمور 

فداکار تقدیر کردند.

قتل با ضربات چاقو به کمر مقتول
خط قرمز: جسد مردى که با چهار ضربه چاقو به کمرش 

به قتل رسیده بود در ستارخان کشف شد.
  حدود ســاعت 8 صبح چهارشنبه جسد مرد جوانى در 
یک زمین خاکى در منطقه ســتارخان، محدوده خیابان 
صالحى کشــف و مراتب این قتل از ســوى مأموران این 

کالنترى به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعالم شد.
دقایقى پس از اعالم خبر، سجاد منافى آذر به همراه اکیپ 
تشــخیص هویت آگاهى در محل کشــف جسد حاضر 
شدند؛ بررسى اولیه حاکى از آن بود که مقتول مرد سى و 
هفت ساله اى است که بر اثر چهار ضربه چاقو به کمرش 
به قتل رسیده همچنین کارشناسان پزشکى قانونى اعالم 
کردند که حدود 8 تا 12 ساعت از قتل مقتول مى گذرد.

کارآگاهان در بررسى لوازم همراه مقتول دو عدد عابربانک 
به دست آوردند. همچنین بررسى ها حاکى از آن بود که 
قتل در همان محدوده کشف جسد به وقوع پیوسته است.
سرانجام جسد مقتول با دستور بازپرس ویژه قتل پایتخت 
براى بررســى بیشــتر به پزشــکى قانونى منتقل شد و 
تحقیقات براى شناسایى متهم یا متهمان پرونده ادامه دارد.

دستگیرى 28 مرد و 35 زن 
در پارتى شبانه جاده سنتو 

خط قرمز: معاون دادستان مشهد گفت:با تالش پلیس 
امنیت اخالقى استان خراســان رضوى شب گذشته در 
منطقه شــیرحصار واقع در جاده ســنتو مشهد، پس از 
هماهنگى با معاون دادستان خراسان رضوى، 28 مرد و 
35 زن در یک پارتى دستگیر شدند. از محل حضور این 
افراد، 7 شیشه مشروب خارجى و 11 شیشه استفاده شده 
کشــف و 33 خودرو نیز به پارکینگ منتقل شدند و 36 
عدد گوشى نیز کشف شد. مأموران به علت فرار چند تن 

مجبور به استفاده از تیراندازى هوایى شدند.

مرگ تلخ دختر 8 ساله 
در تصادف پرادو با گاردریل 

برخورد  قرمز:  خط   
خــودروى پــرادو با 
مرگ  باعث  گاردریل 
و  ســاله   8 دختــر 
مادر  مجروح شــدن 

جوانش شد. 
اشــکپور  ذکریــا 
مرکــز  ســخنگوى 
حــوادث  مدیریــت 

و فوریت هاى پزشــکى مازندران با بیان اینکه ســاعت 
14:30دقیقــه دیروز خبر وقوع حادثه به این مرکز اعالم 
شد، گفت: در این حادثه که به دلیل انحراف یک دستگاه 
خودرو پرادو و برخورد با گاردریل در منطقه دوآب جاده 
ســوادکوه اتفاق افتاد، یک خانم 36 ساله مصدوم و یک 

دختر بچه هشت ساله در دم جان باخت.
اشــکپور افزود: مأموران پایــگاه اورژانس دوآب به محل 
حادثه اعزام و مصدوم را پس از انجام اقدامات درمانى اولیه 

به بیمارستان شهداى زیرآب منتقل کردند.

دستگیرى 12 سارق سابقه دار 
در عملیات پلیسى اهواز 

 خط قرمز: طرح پاکســازى مناطق جرم خیز در اهواز 
با دســتگیرى 12 سارق به پایان رسید. سرهنگ محمد 
صفــرى رئیس پلیس اهــواز گفت: به منظــور افزایش 
احساس امنیت و پاکســازى مناطق آلوده و جرم خیز، 
طرح ارتقاى امنیت اجتماعى به صورت گسترده بمدت 

دو روز در سطح شهرستان اهواز به مرحله اجرا در آمد.
وى افــزود: مأمــوران در این طرح تعداد 12 ســارق را 
دســتگیر کردند و در بازجویى هاى فنــى به بیش از38 
سرقت از قبیل لوازم داخل خودرو، اماکن خصوصى، کیف 

قاپى، خانه و سیم برق اعتراف کردند.

پایان پرسه زنى هاى دزد 
دوچرخه در مجتمع هاى مسکونى 
 خط قرمــز: دزد دوچرخه ها در محمودآبــاد پس از 

تحقیقات پلیسى دستگیر شد. 
سرهنگ زمان شالیکار رئیس پلیس شهرستان محمودآباد 
دربــاره جزئیات این خبر گفت: درپى وقوع چندین فقره 
سرقت دوچرخه از مجتمع هاى مسکونى در این شهرستان 

موضوع در دستور کار پلیس آگاهى قرار گرفت.
 رئیس پلیس شهرستان محمودآباد، افزود: کارآگاهان اداره 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهى با انجام تحقیقات پلیسى و 
بررســى هاى همه جانبه موفق شدند متهم را شناسایى 
کنند. وى خاطرنشــان کرد: مأموران ضمن هماهنگى با 
مرجع قضایى متهم را دستگیر و تحت بازجویى هاى فنى 
و پلیسى قرار دادند. شالیکار در خاتمه اظهار کرد: متهم 
در بازجویى هاى به عمل آمده تاکنون به 5 فقره سرقت 
دوچرخه در این شهرستان اعتراف کرد و پس از تشکیل 

پرونده به مرجع قضایى معرفى شد.

خط شهرستان ها
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خط قرمز- بهاره بختیاري: وکیل دادگسترى که به 

همراه دو زن اقدام به اخاذى از پزشــک متخصص به 

وسیله فیلم مستهجن از همسر صیغه اى  اش می کند، 

با هوشــیاري قاضی حقدادي دستگیر و روانه زندان 
شدند.  

درتاریخ 25 اردیبهشــت ماه ســال جارى یک پزشک 

متخصص به رئیس مرکز واکنش ســریع جرایم رایانه اى 

و معاونت دادســراى عمومى و انقــالب، قاضی جاویدنیا 

مراجعه وشکایتى مبنى برتهدید به انتشار فیلم مستهجن 

خصوصى درصــورت عدم پرداخت یــک و نیم میلیارد 

ریال مطرح مى کند که با دســتورات و اقدامات ســریع 

قاضى جاویدنیا معاون دادســتان مرکز اســتان درامور 

فضاى مجازى تیمى متخصص از کارشناسان و مأموران 

پلیس فتا تشکیل و متهمان در زمان اخذ وجه دستگیر 

و فیلم مربوطه با بازرسى و تفتیش سیستم هاى رایانه اى 

و مخابراتى متهمان کشف شد و متهمان نیز با رسیدگى 

قضایى توسط قاضى حقدادى دادیارویژه جرایم رایانه اى 
روانه زندان شدند.

قاضی حقدادي در خصوص جزییات این پرونده می گوید: 

زنی جوانی پس از ازدواج موقت، از شــوهرش یک واحد 

آپارتمان به عنوان مهریه درخواست می کند تا از وضعیت 

بالتکلیفی درآید، اما مرد با وعده و وعید هاي مختلف سعی 

می کند از زیر بار این درخواست فرار کند اما زن صیغه اى 

با نقشه قبلی با همکاري دوستشان از رابطه خود با مرد 

فیلم تهیه کرده و از طریق یک وکیل به پزشک متخصص 

اطالع می دهد اگر به جواب او پاسخ ندهد، فیلمى را که از 

طریق دوربینى که در ساعت جاسازي شده بود تهیه کرده 

در شبکه مجازي منتشر خواهد کرد.

قاضی ویژه جرایم رایانه اي ادامه می دهد: پزشک متخصص 

که پس از تماس وکیل متوجــه جدى بودن حرف هاي 

همسر موقتش می شــود، موضوع را با قاضی جاویدنیا، 

درمیان گذاشته و با هماهنگی هاي انجام شده، متهمان 
دستگیر و روانه زندان می شوند.

قاضی حقــدادي ادامه مى دهــد: انجام اقــدام فورى و 

هوشمندانه توســط پلیس تخصصى براى جلوگیرى از 

زیان هاى غیرقابــل جبران درفضاى مجازى هدف اصلى 

مرکز واکنش سریع جرایم رایانه اى استان خراسان رضوى 
است.

قاضی ویژه جرایم رایانه اي دادسراي انقالب عمومی مشهد 

به شهروندان توصیه می کند: درزمان وقوع چنین مواردى 

به این مرکز و دستگاه قضایى اعتماد کرده و ازابتدا مشکل 

خودرا مطرح کنند تا بهترین و سریع ترین اقدام صورت 
گیرد.

به گفته حقدادى براى این جرم محکومیتى تا 5ســال 
حبس درنظر گرفته مى شود.

اخاذى 1/5 میلیاردى از پزشک متخصص با فیلم مخفى زن صیغه اى

خط قرمز: مرد صافکار که با دیدن دزد مغازه خود عصبانی 
شده و او را به قتل رسانده بود بعد از گذشت بیش از شش 
سال توانســت از اولیاي دم مقتول رضایت بگیرد. جلسه 
رسیدگی به این پرونده در شعبه چهارم دادگاه کیفري یک 
استان تهران به ریاست قاضی عبداللهی و مستشار قاضی 
کیخا برگزار شــد. رسیدگی به این پرونده از تاریخ پنجم 
اسفند ماه سال 89 و بنابر اعالم یک فقره سرقت و درگیري 
در محدوده چاردیواري آغاز شــد. با اعالم این موضوع به 

سامانه پلیسی و تأیید فوت یکی از طرف هاى درگیري در 
این سرقت، سریعاً بازپرس کشیک قتل پایتخت در جریان 
موضوع قرار گرفتند. با حضور ایشــان به همراه تیمی از 
کارآگاهــان جنایی پایتخت در صحنه جنایت، تحقیقات 
در زمینه موضوع کلید خــورد. تحقیقات از مردي که به 
اتهام سرقت در محل دستگیر شــده بود موضوع را براي 
کارآگاهان روشــن کرد و به زودي جاي شاکی پرونده با 
متهم پرونده قتل تغییر کرد. متهم پرونده زمانی که در برابر 

بازپرس کشیک قرار گرفت به این شرح به توضیح ماجرا 
پرداخــت: من به مغازه ام ســر زدم که با دو دزد معتاد در 
مغازه روبرو شدم. آن ها تمامی وسایل مغازه را بار زده بودند 
و قصد بردن وسایلم را داشتند که من جلویشان ایستادم و 
با آن ها درگیر شدم. در نتیجه این نزاع یک ضربه چاقو نیز 
به یکی از این معتادین خورد که باعث شد او فوت کند من 
قصد کشتن او را نداشتم و از اینکه آن ها قصد بردن وسایلم 

را داشتند عصبانی شدم. 
در انتها و با توجه به اعتراف صریح متهم به قتل عمدي به 
زودي براي این پرونده کیفرخواســت صادر شد و موضوع 
براي رسیدگی هاي بیشــتر در اختیار دادگاه کیفري یک 
اســتان تهران قرار گرفت تا اینکه بعد از طرح دفاعیات از 
سوي قاتل،  با رأي قضات شعبه چهارم دادگاه کیفري یک 

استان تهران متهم به قصاص محکوم شد. 
بنابراین گزارش این پایان ماجرا نبود و قاتل دو بار تا پاي 
چوبه دار رفت تا اینکه باالخره توانست از اولیاي دم مقتول 
رضایت بگیرد و براي این رضایت نیز 100 میلیون تومان 
به عنوان وجه المصالحه پرداخت کرد. صبح پنج شنبه بود 
که قاتل بار دیگر به شعبه چهارم دادگاه کیفري یک استان 
تهران منتقل شد و این بار از جنبه عمومی جرم محاکمه 
شد که با رأي قضات این قاتل به زودي از زندان آزاد خواهد 

شد.

 100 میلیون تومان و شش سال زندان؛ جزاى صافکارى که دزد راکشت

خط قرمز: جرایم ســرقت همیشه براى 
مالباختگان آن رعــب آور و نگران کننده 
اســت. حال ممکن اســت فردى گرفتار 
موبایل قاپ یا سارق منزل شود، اما برخى 
سرقت ها هستند که به دلیل ریسک پذیرى 
باالى ســارقان خطرات و رعب بیشترى را 

براى مالباخته ایجاد مى کنند. 
مهم ترین ســرقت از نگاه پلیس، ســرقت 
مسلحانه است. موضوعى که باعث مى شود 
مأموران پلیس با تمام توان براى کشف آن 
اقدام کنند. مستند «بیراهه» در برنامه هفته 
گذشته خود به بررسى موضوع سرقت هاى 
مسلحانه دو مرد از طال فروشى هاى اصفهان 
پرداخــت. در ابتــداى این برنامه ســردار 
عبدالرضا آقاخانى، فرمانده انتظامى استان 
اصفهان درباره انگیزه برخى سارقان مسلح 
گفت: برخى توجیه هــاى بچه گانه مانند 
این که پول در بســاط ندارم و به بن بست 
رســیده ام، تحریک دوستان و فراهم بودن 
زمینه سرقت مسلحانه، دلیلى براى ارتکاب 

این جرم خشن نمى شود.
وى ادامه داد: در بسیارى از پرونده ها بحث 
فقر مطرح نیست و افراد مى خواهند ره صد 
ســاله را یکشبه طى کنند به همین دلیل 
به سمت انجام جرایم پر ریسک مثل سرقت 
مســلحانه مى روند. جرم سرقت مسلحانه 
تأثیرات روانــى در جامعه، اقتصاد، تولید و 
امنیت پایدار دارد. کشــف این گونه جرایم 
از ســوى پلیس اعتماد مردم را به جامعه 
برمى گرداند و تأثیر مثبت کشف این جرایم 
تا مدت زیادى در اذهان مردم باقى مى ماند.
رئیس پلیس اصفهان با اشاره به سرقت هاى 
مسلحانه دو مرد جوان از طال فروشى هاى 
اصفهان در ســال 95، گفت: این سارقان 
اولین ســرقت خود را در خردادماه ســال 
گذشته در منطقه مارچین اصفهان انجام 
دادند و موفق شــدند سه کیلوگرم طال را 
از این مغازه به ســرقت ببرند. اعضاى این 
باند دو نفره چندى بعد به یک طال فروشى 
در دولت آباد اصفهان حمله کرده و پس از 
مجروح کردن پیرمرد طال فروش یک و نیم 

کیلوگرم طال به سرقت بردند.

رضا 37 ساله که دو فرزند 5 و 8 ساله دارد، 
بعد از دستگیرى به اتهام سرقت مسلحانه 
گفت: مــن راننده کامیونــت پخش مواد 
غذایــى بودم و ماهى یــک میلیون و300 
هزار تومان حقوق مى گرفتم. زندگى ام کم 
و کاستى داشت و از پس هزینه هاى زندگى 
بر نمى آمدم. چند ماه قبل از ســرقت ها با 
على آشنا شدم و نمى دانم چه شد تصمیم 
به سرقت مسلحانه از طالفروشى ها گرفتیم. 
هر دوى ما گرفتار بودیم، اما هیچ کدام طراح 
و سردسته نبود. ما با تصمیم دونفره به فکر 

سرقت افتادیم.
این متهم در ادامه صحبت هایش گفت: ما 
طرحى براى سرقت ها نداشتیم و در خیابان 
با پرســه زنى طال فروشــى ها را شناسایى 
مى کردیم و بعد از چند روز زاغ زنى وقتى 
محل سرقت خلوت بود، نقشه مان را عملى 

مى کردیم.
این سارق مســلح در مورد نحوه سرقت ها 
هم گفت: چون طال فروشان در را براى دو 
مرد جوان باز نمى کنند، تصمیم گرفتیم در 
پوشش زن و شوهر دست به سرقت بزنیم، 
به همین دلیل على لباس زنانه مى پوشید و 
به عنوان زن و شوهر وارد مغازه ها مى شدیم.

رضا در مورد اولین سرقتش از طال فروشى 
مارچین گفت: در سرقت اول بعد از این که 

وارد مغازه شدیم، مرد طال فروش را دو نفرى 
تهدید کردیم و بعد از بستن دست و پایش 
طالها را داخل گونى ریخته و با ســرقت 

آن ها فرار کردیم.
ایــن متهم در پاســخ به این ســؤال که 
اســلحه ها را از کجا تهیه کــرده و با آن به 
ســرقت مى رفتند، گفت: روزى یک نقاش 
را براى نقاشــى خانه ام آوردم. این فرد ادعا 
کرد که مى تواند اســلحه تهیه کند. در آن 
زمان ما مشغول طراحى نقشه سرقت بودیم 
به همین دلیل از او خواســتم یک اسلحه 
کالشــینکف و یک کلت برایــم بیاورد. او 
پرسید این اسلحه ها را براى چه مى خواهم 
که من به دروغ ادعــا کردم مى خواهم به 
شــکار بروم. من دو اســلحه را 500 هزار 

تومان خریدم.
رضا در مــورد ســرقت دوم در دولت آباد 
اصفهان گفت: من در آن ســرقت با چوبى 
به سر پیرمرد بنده خدا زده و هرچه التماس 
کرد، به حرف هایش گوش ندادم. بســیار 
پشیمان شــده ام. پدر و مادرم هم بیمارى 
قلبى دارند. نمى دانم چه بالیى ســر آن ها 
مى آید اما مطمئنم اگر آزاد شوم به همان 
حقوق رانندگى بســنده مى کنــم و با آن 
مى ســازم. على 32 ساله کارگر طالسازى 
بوده و حال به اتهام دو ســرقت مسلحانه 

طال فروشى دستگیر شــده است. او که دو 
فرزنــد دارد در مورد انگیزه اش از ســرقت 
مسلحانه گفت: من کارگر بودم و به دلیل 
خرج سنگین زندگى بدهى باال آورده و بعد، 
از سر کار اخراج شدم. هر روز طلبکار به در 
خانه ام مى آمد و آبرو براى من نگذاشته بود.

نمى دانســتم چکارى بایــد انجام بدهم تا 
این که حرف ســرقت مطرح شد و تصمیم 
گرفتیم به دلیل این که من کارگر طال ساز 
بــودم و راه فــروش طال را بلد بــودم، از 

طال فروشى ها سرقت کنیم.
متهــم در مــورد اولین ســرقتش گفت: 
طال فروشى مارچین نزدیک خانه رضا بود و 
او زاغ آنجا را زده بود. ما تا لحظه آخر، قصد 
ســرقت از آنجا را نداشتیم و مى ترسیدیم. 
وقتى با لباس زنانه همراه رضا پشت ویترین 
مغازه رفتیم، شاگرد طال فروشى در را زد و 
ما ناخودآگاه وارد شــده و دست به سرقت 
زدیم. به دلیل این که ســرقت را اول صبح 

انجام دادیم موفق به فرار شدیم.
این متهم اضافه کرد: در سرقت دوم به دلیل 
این که طال فروشى در حاشیه اصفهان بود و 
مرد طال فروش پیر و ضعیف بود تصمیم به 
سرقت گرفتیم. وقتى وارد آنجا شدیم او فکر 
کرد ما زن و شوهر هستیم. رضا از پیر مرد 
تقاضاى سکه پارسیان کرد. وقتى او خم شد 
تا سکه را بیاورد او با دسته تیشه محکم بر 
سر پیرمرد کوبید و با او درگیر شد. در این 

فرصت هم من طالها را سرقت کردم.
على در مورد میزان طالهاى ســرقت شده 
گفت: 4 کیلــو و 100 گرم طال ســرقت 
کردیم که شاید 450 میلیون تومان مى شد. 
در این مدت براى اینکه کســى به ما شک 
نکند طالها را به شــمش هاى 100 گرمى 

آب کرده و بعد مى فروختم.
ایــن متهم در مورد نحوه دســتگیرى اش 
گفت: ساعت 11 روز پنجشنبه بود که آیفون 
خانه به صدا درآمد. همسرم آیفون را جواب 
داد . وقتــى در را باز کردیم، مأموران داخل 
خانه شده و مرا دستگیر کردند. در خانه ام 3 
و نیم کیلوگرم از طال ها و سکه ها کشف شد. 

من این روزها عذاب وجدان دارم.

شگرد عجیب دو مرد براى سرقت از طال فروشى ها

برخورد 
خــودروى پــرادو با 
مرگ  باعث  گاردریل 
و  ســاله   
مادر  مجروح شــدن 

اشــکپور  ذکریــا 
مرکــز  ســخنگوى 
حــوادث  مدیریــت 



سروش رفيعى در گفت و گو با قدس

پيشنهاد  ازهلند  و يونان دارم
 فوتبال  حميد رضا عرب   ســروش 
رفيعى مى رود يا مى ماند؟ او ســعى مى كند 
به اين سوال پاسخ قطعى ندهد تا درآستانه 
بازى با لخوياى قطر فضاى تيمى پرسپوليس 
تحت الشعاع قرارنگيرد. سروش رفيعى اعتقاد 
دارد كه در اين برهه حساس بايد تمام تمركز 
تيم روى بازى با نماينده قطرمعطوف باشد. 
تيمى كه از بازيكنان بزرگى ســود مى برود 
و از نظر فنى يكى از بهترين هاى آسيا است. 
سروش رفيعى اما به پيروزى مقابل لخويا هم 

اميد بسته است.

*اين روزها مدام از جدايى تو صحبت 
مى شود. داستان چيست آقاى رفيعى، 
آيا احتمال دارد كه از پرسپوليس بروى؟
ببيند مــن االن پرسپوليســى ام و خودم را 
متعلق به اين تيــم مى دانم. از طرفى بازى با 
لخويا هم نزديك است و اگر حرفى از جدايى 
بزنم هم تمركزخودم به هــم مى ريزد و هم 
اينكه فضاى تيم متشــنج مى شود. دوست 
ندارم جملــه اى را به زبان بيــاورم كه باعث 

حاشيه شود.
*هواداران پرسپوليس دوست دارند 
بدانند تو در اين تيم مى مانى يا مى روى؟
هر گمانه زنى كه تا امروز درباره من شده غلط 
است. فقط مى خواهم اين را صادقانه بگويم 

كه از اروپا پيشنهادهايى داريم. 
* كدام كشورها؟

هلند و يونان. تيــم هايى از اين كشــورها 
هستند كه من را مى خواهند اما من تصميمى 
مى گيرم كه به نفع آينده فوتبالى ام باشــد. 
به طور قطع هــواداران پرســپوليس هم از 
پيشــرفت من خوشحال مى شــوند اما بايد 

جايى بروم كه به فوتبالم كمك كند. 
*فكرمــى كنى بعد از بــازى با لخويا 

تصميم نهايى را بگيرى؟
بله، اين بازى تمام شود من درباره اينكه كجا 

مى روم حرف هايم را خواهم زد.
* درباره رفتنت به تيم هاى قطرى هم 

حرف هايى مى زنند.
اصوال دوست ندارم در تيم هاى حوزه خليج 

فارس بــازى كنم. اگر لژيونر شــوم قطعا به 
اروپا مى روم. 

*چرا؟
حس مى كنم جاى پيشــرفت وجود ندارد. 
البته اين طور نيســت كه بگويم هر بازيكنى 
به ليگ هاى حاشــيه خليج فارس رفته افت 
كرده اما معموال ازاين ليگ ها كمتر بازيكن 
به اروپا مى رود. به همين دليل دوست دارم 

راهى اروپا شوم.
*بازى با لخويا نزديك است. ديدارى كه 

شما از داشتن هواداران تان محروميد.
خيلى حيف شــد كه هواداران در اين بازى 
نيستند. ما مى توانســتيم با حضور هواداران 
شــانس پيروزى مان را در اين بازى افزايش 

دهيم اما محروميتى بــه وجود آمده كه بايد 
به آن تمكين كنيم. اميدوارم كه تماشاگران 
ما در بازى هاى آينده ليگ قهرمانان آســيا 
اصول اخالقــى را رعايت كنند تــا منجربه 

محروميت نشود.
*اين جمله يعنى لخويا را مى بريد و به 

مرحله بعد مى رويد.
(مــى خنــدد) دقيقــا همين طــور. چه با 
تماشاگران، چه بدون آن ها لخويا را مى بريم. 
ما براى رسيدن به جمع چهار تيم آسيا خيلى 

انگيزه داريم.
*اما لخويا هــم تيم بســيار خوبى 
اســت. آن ها قهرمان ليگ ستارگان 

قطرشده اند.

تيم خوبى هستند اما ما هم سعى مى كنيم 
از امتياز ميزبانى مان نهايــت بهره را ببريم. 
مطمئن باشيد درغياب هواداران هم آن ها از 

جو ورزشگاه مى ترسند.
* بازيكنــان ايــن تيم را بــه خوبى 

مى شناسيد؟
ما آن ها را دقيق آناليزكرده ايم. بازى هاى شان 
را ديده ايم و نقاط ضعف وقــوت آن ها را به 
خوبى مى دانيم. سعى مى كنيم طورى بازى 

كنيم كه در شأن فوتبال ايران باشد.

«بيت سعيد» با استقالل 
به توافق رسيد

تسنيم: حسن بيت سعيد كه در يكى دو فصل اخير بازى هاى 
خوبى براى استقالل خوزســتان انجام داده، در ليست عليرضا 
منصوريان براى فصل آينده قرار گرفته اســت. بيت ســعيد با 
استقالل به توافق اوليه رسيده و قرار اســت پس از انجام ديدار 
رفت و برگشت استقالل خوزســتان مقابل الهالل عربستان در 
مرحله يك هشــتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا به طور رسمى به 
استقالل بپيوندد. حسن بيت سعيد درباره اينكه با استقالل تهران 
براى پيوستن به اين تيم به توافق رســيده است، اظهار داشت: 
صحبت هايى با من شده است، اما االن نمى توانم چيزى بگويم. 
من بازيكن استقالل خوزستان هستم و حرفه اى نيست در اين 
باره صحبت كنم. پس از دو بازى رفت و برگشــت مقابل الهالل 

عربستان همه چيز مشخص خواهد شد.

سنگ سفيدى: اگر ناظم الشريعه 
نبود، همين اردوها را هم نداشتيم

پويا: ملى پوش تيم فوتسال تأسيسات دريايى گفت كه اگر سرمربى 
تيم ملى و تالش هاى او براى پيگيرى اردوها و امكانات نبود،  اردوهايى 
چون اردوى شــهركرد نيز براى تيم ملى در نظر گرفته نمى شــد. 
محمدرضا سنگ سفيدى مى گويد: آقاى ناظم الشريعه بايد تمام تمركز 
خود را روى مسائل فنى بگذارد، اما او به فدراسيون فوتبال مى رود و 
لباس، امكانات و پاداش هاى اعضاى تيم ملى را پيگيرى مى كند. فكر 
مى كنم چنين چيزى براى تيم ســوم جهان خوب نباشد كه پاداش 
10 ميليون تومانى ما را نمى دهند. مى شنويم ايران به دنبال ميزبانى 
جام جهانى است، در حالى كه كمترين امكانات را به ما كه در تيم ملى 
هستيم، مى دهند. اگر ناظم الشريعه نبود، همين اردوها را هم نداشتيم.

هافبك استقالل در رادار پديده
ورزش: از باشگاه پديده خبر مى رسد كه اين تيم قصد دارد 
براى تقويت تيم خود در فصل آينده هافبك اســتقالل را به 
خدمت بگيرد و همچنين نيم نگاهى به ورزشــگاه مدرن امام 
رضا (ع) خواهد داشت تا بازيهاى فصل آينده خود را به جاى 
ثامن در اين استاديوم انجام دهد. باشــگاه پديده قصد دارد 
براى فصل آينده ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد را اجاره كند تا 
بازى هاى اين تيم در اين ورزشگاه برگزار شود و در بازار نقل 
و انتقال نيز براى اين باشــگاه حكايت از اين دارد كه يكى از 
بازيكنان استقالل كه گفته مى شــود فرشيد باقرى است در 

ليست خريد سرمربى پديده قرار دارد.

جهانبخش و كمك به آلكمار
 در راه ليگ اروپا

ورزش: آلكمار در شب گلزنى جهانبخش مقابل مقابل خرونينگن 
به پيروزى رسيد تا يك گام به ليگ اروپا نزديك شود. در ديدار 
رفت پلى آف حضور در ليگ اروپا، اين ديــدار كه با گلزنى ملى 
پوش كشورمان همراه بود با نتيجه 4 بر يك به سود آلكمار خاتمه 
يافت. بــراى آلكمار جهانبخش 45، ووت وگورســت 66، 90 و 
استنج 74 گلزنى كردند. جهانبخش در دقيقه 46 و با آغاز نيمه 
دوم تعويض شد. آلكمار در صورت كسب نتيجه دلخواه در بازى 

برگشت مى تواند يكى از نمايندگان هلند در اروپا باشد.

كرانچار،  رضائيان را نمى خواهد
ايسنا: سرپرست تيم فوتبال سپاهان اصفهان، مذاكره با بازيكن 
فصل پيش پرســپوليس را تكذيب كرد. يكى از بازيكنانى كه اين 
روزها سر و صداى زيادى پيرامون او و تيم جديدش مطرح شده، 
رامين رضائيان است اما مهدى اخوان در اين مورد مى گويد: رامين 
رضائيان در فهرست آقاى كرانچار نبوده و ما هم هيچ مذاكره اى با 
وى نداشته ايم. در حال حاضر باشگاه با چند بازيكن مذاكره كرده 
است اما هنوز قراردادى به امضا نرسيده و نمى توانيم نامى از كسى 
ببريم. با اين حال فكر مى كنم تا پايان هفته، بازيكنانى كه به سپاهان 

پيوسته اند، معرفى شوند.

ابراهيمى غايب قطعى بازى با العين
ورزش سه: با اعالم مربى تيم فوتبال استقالل هافبك دفاعى اين تيم  
به دليل مصدوميت بازى رفت برابر العين را از دست داد. على چينى 
در اين باره مى گويد: كادر پزشكى استقالل تالش زيادى كردند اما 
اميد ابراهيمى نمى تواند در بازى رفت برابر  العين استقالل را همراهى 
كند. او براى دور برگشت تالش مى كند كه بتواند براى استقالل به  
ميدان برود. با اين شرايط و با توجه به حضور اميد نورافكن در اردوى 
تيم جوانان بايد ديد منصوريان چه تصميمى براى پست هافبك 

دفاعى خود خواهد گرفت.

توضيحات سازمان وظيفه درباره 
كسرخدمت  دو سرخ پوش

ايسنا: رئيس سازمان وظيفه عمومى ناجا اعالم كرد: كسر خدمت 
دو بازيكن فوتبال با موافقت سپاه پاســداران بوده است. سردار 
«بهرام نوروزى» در تشريح اين خبر، اظهار كرد: آقايان عاليشاه و 
نوراللهى 19 دى ماه 95 به پادگان شهيد قاضى سپاه تبريز معرفى 
شدند كه در خصوص كسر خدمت آنان اين سازمان هيچ دخالتى 
نداشته است. به گفته وى، مسئوليت كسر خدمت اين دو بازيكن 
بر عهده سپاه است. گفتنى اســت، چندى پيش يكى از سايتها 
اعالم كرده بود كســر خدمت اين دو بازيكن با موافقت سازمان 

وظيفه عمومى بوده است.

تاج: پرسپوليس بيشترين پرونده را دارد
ورزش: رئيس فدراســيون فوتبال با بيان اينكه پرســپوليس 
بيشــترين پرونده را در فيفا دارد، گفت: با اين حال اين باشگاه 
با گروهى از وكالى خوب بدنبال تســويه بدهى هاى خود است. 
مهدى تاج درباره حكم كنفدراسيون فوتبال آسيا و محروميت 
تماشاگران پرســپوليس از بازى با لخويا قطر در ليگ قهرمانان 
آسيا گفت: دو موضوع مهم اســت. يكى اينكه بايد تالش كنيم 
ورزشــگاه ها را امن نگه داريم. براى ما حضور تماشــاگران يك 
امتياز و فرصت هستند. بهترين فرصت اين است كه تماشاگران 
مى آيند و ورزشگاه ها را پر مى كنند چه براى تيم ملى كه در همه 
رده ها آقاى آسيا هستيم و چه در ليگ قهرمانان آسيا كه سه تيم 
ما صعود كرده است و سهم تماشــاگران در آن زياد است. منتها 

نبايد اين فرصت را تبديل به تهديد كنيم.  

ضد حمله

عنايتى: نه با منصوريان حرف زدم نه با استقاللى ها 
ورزش: طى روزهاى اخير شايعات بسيار زيادى در مورد حضور رضا عنايتى روى 
نيمكت استقالل به عنوان دســتيار منصوريان شنيده مى شد و حتى اين شايعه 
مطرح شد كه قرار اســت يكى از اعضاى كادر فنى تيم استقالل به عنوان رئيس 

آكادمى انتخاب شود و عنايتى در كنار منصوريان به عنوان مربى فعاليت كند.
با كاپيتان سابق تيم فوتبال اســتقالل تماس گرفت و در خصوص اين موضوع از 
وى سوال كرد كه عنايتى در اين باره گفت: هيچ كس با من صحبت نكرده و چيزى 

هم نشنيده ام.
وى افزود: به نوشته ها توجه نكنيد، من با هيچ كس صحبت نكرده ام و فكر مى كنم 
تمام تمركز كادر فنى تيم استقالل روى بازى با العين باشد كه من هم براى تيم 

در اين مسابقه آرزوى موفقيت مى كنم.
عنايتى تأكيد كرد: البته من 8-7 روز است كه تلفن همراهم را جواب نمى دهم و 

مشغول استراحت هستم و فعًال هم خبرى نيست.

نصيرزاده: پرسپوليس آقايى را بخواهد، بايد 
چك 1/5 ميلياردى اش را «پاس» كند

نود :  مديرعامل باشگاه گسترش فوالد تبريز گفت: پرســپوليس يا هر باشگاه ديگرى كه 
بخواهد فصل آينده سعيد آقايى را داشته باشد، بايد تعهد او را در نظر بگيرد. سعيد آقايى كه 
پس از اتمام خدمت سربازى اش در تراكتورسازى چك ضمانت يك ونيم  ميليارد تومانى به 
باشگاه گسترش فوالد داده بود تا همچنان بتواند در تيم سرخپوش تبريزى بازى كند، حاال 
براى جدا شدن از تراكتورسازى، شرايط خاصى دارد. او براى اينكه از تراكتورسازى جدا شود، 

بايد از باشگاه گسترش فوالد رضايت  بگيرد.
وى افزود: لوكا بوناچيچ ابراز تمايل كرده كه ســعيد آقايى در گسترش فوالد بازى كند، اما 
چون قراردادى با او نداريم، نمى توانيم بگوييم كه حتماً بايد به گسترش فوالد برگردد. اگر 
خودش بخواهد مى تواند اين كار را انجام دهد. اگر هم آقايى بخواهد در هر تيم ديگرى بازى 
كند، بايد چكى كه در دست ما دارد را پاس كند. حاال مى تواند با هزينه شخصى اين چك را 

پرداخت كند يا توسط باشگاه جديدش. 14
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   در جريان نشست اعضاى فدراسيون فوتبال آلمان در فرانكفورت، 

اعالم شد كه بيبيانا اشتاين هاوس، افسر پليس 38 ساله اهل هانوفر از 
فصل بعد در بوندسليگا به عنوان داور وسط قضاوت خواهد كرد.او اولين 

داور زنى خواهد بود كه به چنين موفقيتى دست مى يابد. 
   امروز جلسه هيئت مديره تيم فوتبال سياه جامگان براى تصميم گيرى در 

مورد آينده ميثاقيان تشكيل خواهد شد.
   هيئت مديره باشگاه ســياه جامگان هفته آينده پس از بازگشت 

اكبر ميثاقيان از كالس هاى مربيگــرى كه در تهران در حال برگزارى 
است، در جلسه اى شركت خواهند كرد تا   ادامه همكارى با ميثاقيان 

را مشخص كنند.  

  تيم فوتبال جوانان پديده خراســان به رقابت هاى ليگ برتر فوتبال جوانان 
كشور صعود كرد.

   مديران باشگاه تراكتورسازى نام دو گزينه خارجى را نيز به ليست 
مربيان مد نظر خود اضافه كردند. در صورتى كه مشــكل محروميت 
از جذب بازيكن و مربى خارجى رفع شود، تراكتورى ها با اين مربيان 

خارجى كه نامشان هنوز مطرح نشده، وارد مذاكره خواهند شد.
  تيم ملى فوتسال زير 20 سال ايران از ساعت 10:30 ديروز  در مرحله گروهى 
رقابت هاى قهرمانى آسيا به مصاف چين رفت و همچون دو بازى قبلى خود به 
بردى پرگل دست يافت. شاگردان على صانعى در اين بازى در حالى با نتيجه 6 بر 

يك به برترى رسيدند كه در هر دو نيمه سه گل به ثمر رساندند.

   ماركو آسنســيو با تصميم جولن لوپتگى، يك بار ديگر به تيم 

ملى اسپانيا دعوت شد تا شايد اين بار فرصت براى اولين بازى ملى 
خود را به دست بياورد.

   ناصح عضو هيات مديره باشگاه ذوب آهن سرمربيگرى امير قلعه نويى در تيم 
فوتبال اين باشگاه را تكذيب كرد.

   نظرمحمدى،سرمربى سپيد رود رشت گفت :قراردادم يك ساله 
بود،با اين شرايط در سپيدرود نمى مانم واگر بمانم شايان مصلح را به 

هيچ تيم ليگ برترى نمى دهيم.
   دايى سرمربى جديد سايپا گفت :قهرمانى پرسپوليس ربطى به دست هاى 

پشت پرده ندارد.

منصوريان: هواداران 
نگران نقل و انتقاالت 

نباشند
ورزش: سرمربى اســتقالل مى گويد، اين 
باشــگاه بعد از مصاف با العين وارد پروسه 
نقل و انتقاالت مى شود و به هواداران تيمش 

قول داد كه خيالشان از خريدهاى آبى پوشان راحت باشد. عليرضا منصوريان مى گويد: 
هواداران عزيز استقالل، به هيچ وجه نگران نقل و انتقاالت نباشند. در حال حاضر همه 
تمركز باشگاه استقالل به ديدار با العين معطوف شده و پس از آن وارد كار نقل و انتقاالت 
مى شويم. اولويت ما، تمديد قرارداد ستاره هاى خودمان است و به موقع 4-3 خريد هم 
انجام مى دهيم و مشكلى از اين بابت وجود ندارد. اســتقالل به بلوغ و وحدت تاكتيكى 

رسيده و با اضافه شدن چند بازيكن جديد، كارمان را در نقل و انتقاالت انجام مى دهيم.

ويسى: سرمربيگرى 
تراكتورسازى كار زيبا 

و لذتبخشى است
ورزش: سرمربى پيشين تيم فوتبال 
سپاهان گفت كه ســرمربيگرى تيم 
تراكتورسازى تبريز كار زيبا و لذتبخشى 

است و تاكيد كرد تا چند روز آينده تكليف قطعى او براى اينكار مشخص خواهد 
شد. عبداهللا ويسى مى گويد: نشستى با آجورلو داشتم كه 20 دقيقه طول كشيد. 
افتخار بزرگى است كه بتوانم هدايت تراكتورسازى را برعهده بگيرم، تيمى كه 
هواداران زيادى دارد و با شور و هيجان خاصى تيم شــان را حمايت مى كنند. 
سرمربيگرى تراكتورسازى كار زيبا و لذتبخشى است. همه چيز در نشست خوب 

بود، اما هنوز قطعى نشده و دو سه روز ديگر مشخص مى شود.

رحمتى: با يار 
دوازدهم كار العين 

را در تهران تمام 
مى كنيم

ورزش: كاپيتان استقالل با اشاره 
لعين امارات  به ديدار تيمش مقابل ا

در بازى رفت مرحله يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا اظهار داشت 
كه با كمك هــواداران اين تيم مــى توانند گام بزرگى بــراى صعود به 
مرحله بعد بر دارنــد. مهدى رحمتى مى گويد: اســتقالل براى ديدار با 
العين، چشــم انتظار حضور شما هواداران عزيز اســت. اين تيم، بسيار 
قدرتمند اســت و بازيكنان گــران قيمتــى دارد، اما مى توانيــم با يار 

دوازدهم، كار را در تهران تمام كنيم.
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سينا حســينى : با خروج على دايــى از كادر مربيگرى 
تيم فوتبال نفــت تهران اين گمانه زنى بــه وجود آمد كه 

مجموعه بالتكليف مديريتى اين تيم ممكن است 
در ليگ بعدى شركت نكند اما پس از انتشار 

اين خبــر و گمانه زنــى در خصوص 
كناره گيرى نفت تهــران مديران 

اين باشگاه تهرانى با رونمايى از 
پروســه جذب على كريمى به 
عنوان سرمربى فصل بعد تيم 
فوتبال نفت تهران به كلى اين 
خبر سازى رااز بين بردند تا اين 
باشــگاه تهرانى به صدر اخبار 

جنجالى فوتبال ايران بازگردد.
باشــگاه نفت بدون داشتن مدير و 

بدون تزريق پول به بازيكنانش دست به 
كار بزرگى زد و توانست قهرمان جام حذفى 

كشورمان شــود. اين در حالى اســت كه على دايى 
سرمربى اين تيم بالفاصله بعد از قهرمانى با اين تيم 2 روز 

بعد به تيم فوتبال سايپا پيوست.
شنيده ها حاكى از اين است كه احتمال دارد على كريمى 
به عنوان سرمربى اين تيم انتخاب شــود چرا كه مديران 

اين باشگاه عالقه زيادى به او دارند.بايد ديد در نهايت تيم 
نفت با مالــكان فعلى به كارش ادامه خواهــد داد يا اينكه 
تغييراتى در مالكيت اين باشگاه به وجود آمده و 
يا اينكه سهميه اش به تيم ديگرى واگذار 

خواهد شد.
در اين بين ســكوت مرموز على 
كريمى نيز كامــال قابل توجه 
است، على كريمى كه چندى 
پيش در جدال بــا على دايى 
در فضاى مجازى با سرمربى 
ســابق تيم نفت تهــران به 
شدت درگير شــده بود، پس 
از قهرمانــى تيــم فوتبال نفت 
چرخش سوال برانگيزى داشت و 
به مجموعه نفت و سرمربى اش تبريك 
گفت. كريمى به تازگى در دوره مربيگرى 
نيز شــركت كرده اســت و بنا بر اعالم مســئ والن 
كميته آموزش فدراسيون فوتبال او تصميم دارد در كالس 
مربيگرى حرفه اى فدراسيون فوتبال در ايران و كشور قطر 
نيز شــركت كند تا چنانچه تصميم گرفــت در ليگ برتر 

مربيگرى كند در اين مسير مانع قانونى نداشته باشد.

جادوگر جانشين شهريار در آسيا
پيشنهاد نفتى ها به كريمى براى سرمربى گرى

مجموعه بالتكليف مديريتى اين تيم ممكن است 
در ليگ بعدى شركت نكند اما پس از انتشار 

اين خبــر و گمانه زنــى در خصوص 
كناره گيرى نفت تهــران مديران 

اين باشگاه تهرانى با رونمايى از 
پروســه جذب على كريمى به 
عنوان سرمربى فصل بعد تيم 
فوتبال نفت تهران به كلى اين 
خبر سازى رااز بين بردند تا اين 
باشــگاه تهرانى به صدر اخبار 

باشــگاه نفت بدون داشتن مدير و 
بدون تزريق پول به بازيكنانش دست به 

كار بزرگى زد و توانست قهرمان جام حذفى 

تغييراتى در مالكيت اين باشگاه به وجود آمده و 
يا اينكه سهميه اش به تيم ديگرى واگذار 

خواهد شد.
در اين بين ســكوت مرموز على 
كريمى نيز كامــال قابل توجه 

از قهرمانــى تيــم فوتبال نفت 
چرخش سوال برانگيزى داشت و 
به مجموعه نفت و سرمربى اش تبريك 
گفت. كريمى به تازگى در دوره مربيگرى 

ورزشـــى

گزارش فيفا از اميد نورافكن: كليدى
ورزش: سايت رسمى فيفا در آستانه شروع جام جهانى جوان در 
كره جنوبى، گزارشى از اميد نورافكن، كاپيتان تيم ملى جوانان 
و هافبك تيم استقالل منتشر كرده است. در اين گزارش آمده: 
كمتر از يك هفته پيش اميد نورافكن بازيكنى كه كمك زيادى 
به صعود تيم ملى كشورش به جام جهانى كرد در آستانه از دست 
دادن مسابقات بود و به نظر مى آمد بايد اين مسابقات را از خانه 
خود نظاره كند. نورافكن يكى از مهره هاى كليدى تيم استقالل 
بود و چيزى نمانده بود كه نتواند راهى كره جنوبى شــود. اميد 
نورافكن نه تنهــا كوچكترين عضو تيم اســتقالل اســت بلكه 
جوان ترين بازيكنى است كه براى استقالل به ميدان رفته است. 
او در حالى كه 18 سال و 271 روز سن داشــت براى استقالل 

اولين بار به ميدان رفت.
نورافكن در پنج مسابقه از شش ديدار اين فصل استقالل در ليگ 
قهرمانان آســيا به ميدان رفت و در ســال جديد تبديل به يكى از 
مهره هاى اصلى اين تيم شده به طورى كه كنار گذاشتن اين بازيكن 
از تركيب سخت اســت. عجيب نبود كه عليرضا منصوريان قصد 
نداشت تا در آستانه ديدار حساس با العين امارات در ليگ قهرمانان، 
اين بازيكن را از دست بدهد. اما با تغيير عقيده سرمربى، همه چيز 
براى نورافكن تغيير كرد و اين بازيكن در لحظات آخر به اردوى تيم 
ملى كشورش اضافه شد. نورافكن خوشحال است كه اين مسابقات 
را از دست نداده اســت. در تمرين ديروز تيم ملى هم اميرحسين 
پيروانى گفت كه اميد نورافكن كاپيتان تيــم ملى جوانان در جام 

جهانى 2017 كره جنوبى خواهد بود.

سرنوشت عاليشاه و نوراللهى در 
دست پرسپوليس

ورزش:  بازيكنان پيشين پرســپوليس تا پايان دوره خدمت 
ســربازى قطعاً نمى توانند به جمع قرمزهاى پايتخت ملحق 
شــوند و بايد در يك تيم نظامى حضور پيــدا كنند. در اين 
بين البته نوراللهى اميدوار است پيش از آغاز فصل جديد با 
تكميل مدارك كسرى خدمت، كارت پايان خدمت خودش 
را بگيرد و به پرسپوليس برگردد. اگر اين امكان فراهم نشود، 
بازيكنان ســرباز تراكتورســازى براى حضور در اين تيم به 

همكارى باشگاه پرسپوليس نياز دارند.
تراكتورسازى بر اســاس قوانين مى تواند در پايان فصل نقل و 
انتقاالت نسبت به جذب 3 بازيكن آزاد اقدام كند كه نام عاليشاه 
و نوراللهى به همين ترتيب مى تواند در فهرســت تراكتورى ها 
قرار گيرد، اما مشــكل اصلى اين دو بازيكن قرارداد با باشــگاه 

پرسپوليس است.
 براى حضور در نيم فصل اول رقابت هــاى ليگ برتر و ورود به 
ليست تراكتورسازى، الزم اســت قرارداد عاليشاه و نوراللهى با 
پرسپوليس فسخ شــود تا اين دو بتوانند به عنوان بازيكن آزاد 
و سهميه فيفا وارد ليســت سرخپوشان تبريزى شوند و پس از 

پايان دوران خدمت سربازى به تيم سابق خودشان برگردند.
در صورت مخالفت باشگاه پرسپوليس با اين درخواست عاليشاه 
و نوراللهى براى حضور در يك تيم نظامى تنها مى توانند به ملوان 
يا فجرسپاسى در ليگ دسته يك ملحق شوند كه براى اين دو 

بازيكن اتفاق جالبى نيست.

دايى پشت پرده بى تفاوتى 
مديران پرسپوليس را فاش كرد

3/5 ميليارد تومان
 بابت بى توجهى مديران

 به 19 نامه!
ورزش : سرمربي سابق پرســپوليس پس از 
ارجاع  شكايتش از باشگاه پرسپوليس به كميته 
استيناف با هجمه سنگين هواداران پرسپوليس 

رو به رو شد. 
دايي كه شكايتش از پرســپوليس با اعتراض 
مديران قرمزهاي پايتخت به اســتيناف رفته 
و گفته مي شــود بايد مبلغي بالغ بر سه و نيم 
ميليارد تومان بگيرد، با افشاى برخى رفتارهاى 
مسئوالن باشگاه پرسپوليس تالش كرد خود را 
به نوعى در برابر هواداران از هرگونه جوسازى 
مصون بدارد. وى در اين باره در اينســتاگرام 
خود نوشت:در مورد اخبار مربوط به شكايت از 
پرسپوليس بايد مسائلى را بگويم كه شايد از آن 
بى اطالع باشيد. بعد از رفتنم از پرسپوليس اين 
باشگاه بايد طبق قرارداد مطالبات مالياتى مرا 
پرداخت مى كرد. من هيچ بحثى بر سر مسائل 
مالى نداشــتم و فقط بارها و بارها به مديريت 
پرسپوليس نامه زدم كه اين موضوع را پيگيرى 
كنيد.  19 بار، بله 19 بار نامه زدم و اما حتى يك 
بار پاسخى داده نشد. در طول دوران زندگى ام 
هرگز سابقه مسدودى حسابم وجود نداشت و 
سر عدم پيگيرى مسئوالن پرسپوليس حسابم 
مسدود شد، حتى تمام ماشين هايم توقيف شد 

و براى اولين بار ممنوع الخروج شدم.
در تمام اين سالها بابت پرداخت به موقع ماليات 
بارها مورد تقدير مســووالن اداره ماليات قرار 
گرفتم. به نظر شــما نبايد بــراى احقاق حقم 
شكايت كنم وقتى به 19 نامه من بى توجهى 
مى شود و همه چيز را شــوخى و بازى تصور 

مى كنند؟ 
نكته قابل توجه اينجاســت كه برخى مدعى 
شدند دايى بخشى از اين طلب را به پرسپوليس 
خواهد بخشيد اما منابع خبرى نزديك به دايى 
مدعى شــدند اين اتفاق بــه هيچ وجه صحت 
نــدارد  و راى صادره تمام و كمــال به اجرا در 

خواهد آمد.



با صعود «قيچى ساز»  به چهاردهمين قله 8 هزارتايى اتفاق افتاد

افتخارى  «عظيم» در تاريخ كوهنوردى ايران
 كوهنوردى  هاشم رســائى فر  كار 
عظيم، قيچى ســاز به پايان رسيد. او با فتح 
قله لوتسه حاال اولين ايرانى در دنياست كه 
توانسته 14 قله باالى هشت هزار متر دنيا را 
زير پا بگذارد. قيچى ســاز با صعود به لوتسه 
آخرين خــوان از 14 خوان دســت نيافتنى 
هشت هزارتايى را پشت ســر گذاشت تا در 
دنيا نامش به فهرســت 35 نفرى اضافه شود 
كه اين مهم را به سالمت پشت سر گذاشتند.
خيلى مهم اســت بين 7 ميليارد انسان روى 
زمين يك نفر از ايران جزو 35 نفرى شود كه 
در باشگاه فاتحان هشت هزارتايى هاى دنيا 
نامش ثبت شده است. خيلى از كوهنوردان 
شهره  دنيا هستند و بودند كه آرزويشان فتح 
14 غول سنگى و يخى باالى هشت هزار متر 
بوده اما نتوانستند به آن برسند. فتح 14 قله 
باالى هشــت هزار مترى يعنى گام گذاشتن 
بر  115986 متر ســنگ و يخى كه هر گام 
آن مى تواند به قيمت از دســت دادن جان 

تمام شود!
عظيم قيچى ساز تا ديروز 13 قله مرتفع باالى 8 
هزار متر را زير پا گذاشته بود براى فتح همه آنها 
قيچى ساز فقط يكبار  اقدام كرد و هيچ قله اى 
نتوانســت باعث شــود تا اين كوهنورد ايرانى 
نتواند پرچم كشورمان را بر فراز آن برافراشته 
نگهدارد. حتى اورســت كه دو بار تسليم اراده 
عظيم شــد كه يكبار آن بدون اكســيژن بود! 
ديروز اما لوتســه كه يكى دو سالى بود دغدغه 
قيچى ســاز براى ورود به باشــگاه فاتحان 8 
هزار تايى ها شده بود نتوانست مانع اراده اين 
كوهنورد شود تا ارديبهشت با افتخارى بزرگ 
براى قيچى ســاز و كوهنوردى ايران روزهاى 

پايانى اش سپرى شود.
حســين امانى ،عضو كميســيون صعودهاى 

برون مرزى فدراســيون كوهنــوردى صعود 
عظيم قيچى ساز به 14 قله باالى هشت هزار 
مترى دنيا را افتخار بزرگى براى او و كوهنوردى 
كشــورمان مى داند. او از محمد اوراز كه 5 قله 

باالى 8 هزار مترى را صعود كرد و در نهايت به 
پايان خط نرسيده جانش را از دست داد، داود 
خادم كه چند قله معروف 8 هزار تايى را صعود 
كرد و در K2 مفقود شد و البته جعفر ناصرى 

و مهدى عميــدى كه به پايــان راه حضور در 
باشگاه باالى 8 هزار نتوانستند برسند به عنوان 
كوهنوردان شاخصى از كشورمان ياد كرد كه 

در اين راه ناكام ماندند. 

در فهرست امانى اسم كوهنوردى نام آشنا  مثل 
آناتولى بوكرايف كه عنوان بشر خارق العاده را 
دارد   را هم مى توان ديد كه او نيز نتوانســت 
كارش را به پايان برســاند و فاتح 14 قله باالى 
8 هزار مترى دنيا شــود.  آناتولى با تالش فرا 
انسانى اش سال 1996 جان سه كوهنورد را در 
ارتفاع باالى 8000 متر نجات مى دهد. او 10 
صعود به كوه هاى هشت هزار مترى انجام داد 
كه همه آنها بدون استفاده از كپسول اكسيژن 
بود. اما زمان صعود به آناپورنا زير بهمن رفت تا 
هيچ كس نتواند نام آناتولى را در بين فاتحان 

قله هاى باالى 8 هزارتايى دنيا ببيند.
امانى فتح 14 قله باالى 8 هزار متر دنيا توسط 
عظيم قيچى ساز را از منظر كوهنوردى و حتى 
ورزش دنيا موفقيتى قابل توجه مى داند و براى 
كوهنوردى حرفه اى ايران كه قدمتى بيش از 
80 سال ندارد در قياس با كوهنوردان برخى از 
كشورها كه انواع و اقسام امكانات را در اختيار 

دارند را افتخارى فراموش نشدنى.
با صعود به قله اورســت هر كوهنوردى مدال 
طالى جهان را مى گيرد. ولــى اينكه يك نفر 
بتواند در طول 9 ســال 14 قلــه باالى 8 هزار 
مترى را زير پا بگذارد خيلى فراتر از مدال هايى 
هست كه در دنياى ورزش اهدا مى شود. اين 
هم نظرعضو كميسيون صعودهاى برون مرزى 
فدراسيون كوهنوردى است در خصوص مدالى 
كه بايد براى قيچى ســاز بعد از اين افتخار در 

نظر گرفت. 
و نكته پايانى كه امانى بر آن تأكيد داشت اين 
بود كه استعدادهاى زيادى دركوهنوردى ايران 
وجود دارند كه هر كدام مــى تواند راه قيچى 
ســاز را به تنهايى بپمايند اما بايــد براى آنها 
برنامه ريزى شود و حمايت هاى مالى و معنوى 

از آنها بيشتر شود.

علل استعفاى نايب رئيس فدراسيون 
واليبال

ايسنا: نايب رئيس مستعفى فدراســيون واليبال گفت: بعد از رفتن 
آقاى داورزنى مشكالتى در فدراسيون به وجود آمد و ارتباط ما باهم 

كم شد و همين شرايط را براى من سخت كرد.
 زهره ميرسپاســى گفت: بعد از رفتن داورزنى شرايط سخت شد و 
ارتباط من با او كم و با واســطه صورت گرفت. به دليل مشغله كارى 
آقاى داورزنى فرصت ديدار آن چنانى وجود نداشــت و همه چيز به 

صورت ناقص منتقل مى شد  و اوضاع را سخت كرد.
  ميرسپاســى ادامه  داد: در واقع بايد بگويم كه هيچ چيز سر جايش 
نبود. وقتى خبرها به صورت ناقص منتقل شود، مشكالت زيادى به 
وجود مى آيد. به دليل اين كه آقاى داورزنى تنفيذ اختيار نكردند ما 
همه كارها را بايد با او در ميان مى گذاشتيم و با توجه به  كمبود وقت 

همين موضوع باعث بروز مشكالتى شد.
 وى  گفت :  بدون اطالع من اتفاقاتى صورت گرفت و اصال درست نبود. 
نايب رئيس نفر دوم فدراسيون اســت و نبايد اصال چنين مسئله اى 
وجود داشته باشد. پيش از اين هم مشكالتى وجود داشت اما با تعامل 
همه چيز درست مى شــد ولى در كل اجازه هيچ كارى به من داده 
نمى شد. آقاى افشاردوست هم تا حدى اختيار دارد و نمى تواند  تمام 
كارها را انجام بدهد.  ميرسپاسى گفت: در اين مدت من خيلى اذيت 
شدم. اصال بحث بر كنارى من در اين مدت مطرح نبوده است و حتى 

از من خواستند تا انتخابات فدراسيون بمانم.

پوالدگر در پايان مسابقات تكواندو:
بانوان عملكرد خوبى داشتند

مهر: رئيس فدراسيون تكواندو گفت: قرار بود به عنوان پاداش تكواندو 
كارانى را كه درباكو مدال طال مى گيرند به كربالى معلى بفرستيم كه 

تصميم براين شد تمام مدال آوران را به اين سفر معنوى اعزام كنيم.
  ســيد محمدرضا پوالدگر گفت: بچه هاى ما خــوب كاركردند و از 
آنجايى كه اغلب  اولين حضورشان در رده بزرگساالن بود مى توانيم 

بگوييم نتيجه خوبى گرفتند.
 وى گفت: به دليل اينكه تيم اول ما در تدارك حضور در مســابقات 
جهانى است،  با تيم دوم مردان ايران در اين بازيها شركت كرديم و به 
جز يكى دو وزن كه كمتر از حد انتظار ظاهر شدند باقى نفرات عملكرد 
خوبى داشتند. ما تيم اول دختران را به اين مسابقات اعزام كرديم تا 
هم يك تجربه خوب كسب كنند و هم يك مسابقات تداركاتى مناسب  

براى حضور بهتر و مقتدر تر در مسابقات جهانى پيش رو باشد.
 پوالدگر گفت: تكواندو از جمله فدراسيون هايى است كه در اين زمينه 
بسيار هدفمند و با برنامه حركت كرده است و فاصله 20 ساله اى كه 
تكواندو بانوان از مردان داشــت به جز در رده بزرگساالن كه اندكى 
فاصله دارند جبران و حتى در برخى اوزان رده هاى سنى بهتر شدند.

شكست عجيب واليباليست ها ى بانو 
در تايلند

 ورزش: تيم واليبال زير 23 ســال بانوان ايران مقابل ژاپن شكست 
خوردند و در اين ديــدار ايران در هيچ يك از ســت ها حتى به عدد 
15 نرسيد.   مســابقات قهرمانى زير 23 سال بانوان آسيا در تايلند با 
شكست سنگين ايران مقابل ژاپن دنبال شد. در اين بازى شاگردان 
سيما صديقى با امتيازات  25-13، 25-14، 25-12 مغلوب حريف 

شدند تا يكى از سنگين ترين شكست هاى واليبال ايران رقم بخورد.

اميدوارى كاپيتان ماهشهرى ها در 
فينال بسكتبال

ورزش: كاپيتان تيم بســكتبال پتروشــيمى بندرامام معتقد است 
هميشه بازى هاى شهرآورد از حساسيت بيشترى برخوردار است.

 سعيد لطفى  گفت:  اين دومين ســال متوالى است كه فينال ليگ 
برتر بسكتبال تمام خوزستانى است. هميشه بازى هاى شهر آورد از 
حساسيت بيشترى برخوردار است. هر دو تيم از هواداران خوبى بهره 

مى برند كه اميدوارم شاهد بازى هاى زيبا درفينال باشيم.

خبر

انگليس - ليگ برتر
 لسترسيتى 1 -   6  تاتنهام

ميز نتايج

شنبه 30 ارديبهشت  جام جهانى فوتبال جوانان
 ونزوئال - آلمان

 ساعت: 09:30 زنده از شبكه ورزش

شنبه 30 ارديبهشت  جام جهانى جوانان
 آرژانتين - انگليس

 ساعت: 12:00 زنده از شبكه ورزش

شنبه 30 ارديبهشت هفته 34 بوندس ليگا
 بايرن مونيخ - فرايبورگ

 ساعت: 18:00 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 31 ارديبهشت  جام جهانى جوانان
 ايران - كاستاريكا

 ساعت: 12:30 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 31 ارديبهشت هفته 38 ليگ برتر انگليس
 چلسى - ساندرلند

 ساعت: 18:30 زنده از شبكه ورزش

يكشنبه 31 ارديبهشت  هفته 38 الليگا
 بارسلونا - ايبار

 ساعت: 22:30 زنده از شبكه ورزش

 دوشنبه 1 خرداد  ليگ قهرمانان آسيا
 استقالل - العين امارات

 ساعت: 20:45 زنده از شبكه سه
سهشنبه 2 خرداد  ليگ قهرمانان آسيا

 پرسپوليس - لخويا قطر
 ساعت: 19:30 زنده از شبكه سه

سهشنبه 2 خرداد  ليگ قهرمانان آسيا
 استقالل خوزستان - الهالل عربستان

 ساعت: 20:30 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما
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مورينيو: فصل آينده 
براى قهرمانى ليگ 

مى جنگيم
اســــــكاى اسپورتس: ســرمربى 
منچســتريونايتد كه تيمش در اين فصل 
از رقابت هاى ليگ برتر به رتبه ششم دست 

يافت معتقد است شياطين ســرخ به اندازه كافى در اين فصل به بلوغ رسيده تا در فصل 
آينده براى قهرمانى ليگ برتر بجنگد. ژوزه مورينيــو مى گويد: اين فصل ما به قهرمانى 
ليگ نزديك نشــديم چون تيم هاى ديگرى بودند كه ثبات بيشتر، تركيب بهتر و زمان 
بيشترى براى فتح آن داشتند. اما كامال مطمئن هستم كه از نظر تاكتيكى و از نظر ذهنى 
در اين فصل تيم ما به بلوغ بسيار خوبى دست پيدا كرده است. اگر در فصل نقل وانتقاالت 
بتوانيم موفق عمل كنيم مى توانم بگويم كه فصل آينده براى كسب عنوان قهرمانى ليگ 

خواهيم جنگيد. 

آدامز: ونگر 
مربى نيست!

سان: كاپيتان ســابق آرسنال و يكى 
از اســطوره هاى اين باشگاه در كتاب 
زندگى نامه جديدا به چاپ رسيده اش، 
به انتقاد از ناديده گرفته شدن توسط 

سرمربى باشگاهش براى حضور وى در كادرفنى پرداخت و توانايى هاى او از نظر 
مربيگرى را نيز زير سوال برد. تونى آدامز مى گويد: آرسن ونگر به قدرى اقتدار 
گراست كه من هيچوقت نمى توانســتم به او بگويم به خاطر گل هاى بدى كه 
اخيرا خورده ايم اجازه بده كه من نظم دفاعى اين بازى تيم را ترتيب بدهم. چون 
عقيده دارم اساسا آرسن ونگر يك مربى، به معناى فوتبالى آن نيست و به همين 

دليل هم بود كه هيچگاه من را در كادر فنى تيم خود قبول نكرد.

حضور روبن و لوا در 
تيم منتخب فصل 

بوندسليگا
گل: سايت گل بعد از رقابت هاى اين فصل 
بوندس ليگا كه بــا قهرمانى بايرن به پايان 
رســيد، به انتخاب بهترين بازيكنان و تيم 

منتخب اين ليگ پرداخت كه همانگونه كه پيش بينى مى شــد بايرنى ها در آن حضور 
گســترده دارند. دروازه بان منتخب اين فصل به انتخاب گل اوليــور بائومن از هافنهايم 
اســت و چهار مدافع را فيليپ الم و متس هوملز از بايرن و نيكالس سوله (هافنهايم) و 
سئاد كوالسيناچ از شالكه تشــكيل مى دهند. بايرن با دو بازيكن يعنى تياگو و روبن در 
خط هافبك نيز نماينده دارد و نبى كيتا و اميل فورسبرگ از اليپزيش هم در كنار عثمان 
دمبله از دورتموند ديگر هافبك ها هستند. تك مهاجم فهرست انتخابى گل نيز همانگونه 

كه پيش بينى مى شد روبرت لواندوفسكى است.

هفته سرنوشت ساز ليگ برتر

 سه تيم و دو سهميه براى ليگ قهرمانان
دانيال صدقى: در حاليكه قهرمان ليگ برتر اين 
فصل و تيم هاى سقوط كرده به دسته پايين تر در 
هفته هاى پيشين مشخص شدند، سه تيم كماكان 
با هدف كسب سهميه ليگ قهرمانان سال آينده به 
هفته پايانى اين رقابت ها چشم دوخته اند. هفته 
آخر اين رقابت ها روز يكشــنبه با انجام بازى هاى 
همزمان در سراســر جزيره برگزار خواهد شــد و 
منچسترسيتى، ليورپول و آرسنال اميدوار هستند 
تا با پيروزى در ديدارهاى روز آخر بتوانند چلسى و 
تاتنهام را در مسابقات فصل آينده ليگ قهرمانان 
همراهى كنند. تيمى كه در رتبه پنجم قرار گيرد، 

به رقابت هاى ليگ اروپا راه مى يابد. 
* پلى آف حساس

ســيتى در روز آخر به واتفورد مى رود و گوارديوال 
مى داند كه كسب پيروزى در اين مسابقه به معناى 
صعود مســتقيم به چمپيونزليگ خواهد بود. اگر 
ليورپول رده چهارمى هم برابر ميدلزبورو به برترى 
دست يابد،  اين تيم مى تواند حداقل به حضور در 
رقابت هاى پيش حذفى اين مســابقات اميدوار 
باشــد. اما اگر هر دوى اين تيم ها در برابر حريفان 
خود ناكام باشند و آرسنال مقابل اورتون به پيروزى 

دست يابد، بازى پلى اف در زمين بى طرف تكليف 
تيم صعــود كننده به چمپيونزليگ را مشــخص 
مى كند. براى اينكه تفاضــل گل و گل هاى زده 
شده تيم ها در صورتى كه تيم ها از نظر امتياز برابر 

باشند، بسيار نزديك هستند. 
ســيتى با 75 امتيــاز و 75 گل زده و تفاضل گل 
36 نسبت به ليورپول با 73 امتياز، 75 گل زده و 
تفاضل گل 33 و آرسنال با 72 امتياز، 74 گل زده 

و تفاضل گل 31 شرايط بهترى دارد. 
به عبارت ديگر اگــر ليورپول نتيجه اى مشــابه 
آرسنال در روز آخر كسب كند و حتى با اختالف 
يك گل بــه ميدلزبورو ببازد، در صورت تســاوى 
توپچى ها برابــر اورتون همچنــان در پله چهارم 
مى ايستد. فصل گذشته آرســنال در روز آخر به 
شكلى باورنكردنى از تاتنهام در جدول رده بندى 
سبقت گرفته و در پله دوم ايستاد ولى حتى آرسن 
ونگر هم مى داند كه احتمال بيرون ماندن آرسنال 
از جمع چهارتيم برتر ليگ براى نخســتين بار در 
زمان حضــور او در اين تيم محتمل اســت. ونگر 
اميدوار خواهد بود كه عــادت ديرينه ليورپول در 
لغزش مقابــل بدترين تيم هــاى ليگ همچنان 

ادامه يابد. 
اگرچه ميدلزبورو ســقوط كرده به دسته پايين تر 
از ماه اوت به اين طرف در هيچ بازى خارج از خانه 
پيروز نبوده و از هفت بازى قبلى خود در شــش 

مسابقه شكست خورده است.  
براى ليورپــول قرار گرفتن باالى آرســنال و من 
يونايتد به معناى موفقيت معنادارى خواهد بود. 

سيتى هم اخيرا با كسب سه برد پياپى چشم ها را 
خيره كرده و احتمال پيروزى اين تيم برابر واتفورد 
كه با والتــر ماتزارى خداحافظى كــرده هم زياد 
خواهد بود. براى پپ گوارديوال قرار گرفتن در پله 
سوم كمترين خواسته مسئوالن سيتى خواهد بود. 
تيمى كه پيش از شروع رقابت ها از نگاه خيلى ها 
بخت اول كسب عنوان قهرمانى محسوب مى شد، 

در اين فصل نتايج چندان مقبولى كسب نكرد. 
*ولخرجى سيتى

سيتى يكى از چندين باشگاهى است كه به احتمال 
زياد در بازار نقــل وانتقاالت اين فصــل در كنار 
چلســى به ولخرجى هاى احتمالى روى خواهد 
آورد. آزار و ديه گو كاستا احتماال راهى رئال مادريد 
و چين مى شوند. چلسى كه هفته گذشته قهرمانى 
خود را تثبيت كرده پيش از فينــال هفته آينده 
برابر آرسنال در جام حذفى، در خانه از ساندرلند 
پذيرايى مى كند و احتماال جان ترى كاپيتان اين 
تيم آخرين بازى خود را براى آبى پوشــان انجام 

خواهد داد. 
*خداحافظى رونى

اولدترافورد هم احتماال شــاهد خداحافظى وين 
رونى با يونايتد بعد از 13 ســال و 556 بازى براى 
اين تيم و ركورد 253 گل زده براى شياطين سرخ 
در پايان ديدار با كريستال پاالس خواهد بود. رونى 
با يك فصل پرفراز ونشيب در يونايتد كه با نيمكت 
نشينى هاى متعدد همراه بود و حتى بعيد است در 
فينال اين هفته ليگ اروپا مقابل آژاكس هم از ابتدا 

در تركيب تيمش قرار گيرد.

پرونده ايران بدون مدال 
بسته شد

ملى پوشان كامپوند و ريكرو حذف 
شدند

 فارس: ملى پوشان ريكرو و كامپوند ايران در بخش انفرادى كاپ جهانى به مصاف 
حريفان رفتند و با شكست حذف شــدند. كاپ جهانى تيراندازى باكمان كه در 
شانگهاى در حال برگزارى است، ملى پوشان كشورمان در رشته هاى ريكرو انفرادى 
و كامپوند به مصاف حريفان رفتند.  پارميدا قاسمى ملى پوش ايران در كامپوند 
مقابل نمايندگان مغولستان و روسيه پيروز شد   و در مسابقه بعد شكست خورد و 

از دور مسابقات حذف شد.  در اين دوره از مسابقات كامپوند ايران  نتوانستند 
به فينال اين مسابقات راه يابند و هم در بخش آقايان و هم در بخش 

بانوان با شكســت در برابر حريفان خود از دوره مسابقات 
حذف شده و دستشان از مدال كوتاه ماند.

كواچ: 
از نتيجه ديدار با ايران 

راضى نيستم
 ورزش: سرمربى تيم ملى واليبال اســلوونى با تاكيد بر اينكه 

مسابقه با تيم ايران كار آسانى نيست، گفت: از نتيجه به دست آمده 
قطعا راضى نيستم.         اسلوبودان كواچ بعد دومين ديدار تداركاتى تيم هاى 
ملى واليبال ايران و اسلوونى كه سه بر دو به ســود ايران به پايان رسيد، 
افزود: بازى خيلى خوبى بود. در سه ست اول بازى با تركيب اصلى خود به 
ميدان رفتيم. در كل خوب بازى كرديم اما پايان هر ست كمى از حركت 
باز ايستاديم.  بازى برابر ايران كار آسانى نيست. تالشم بر اين بود كه 
نتيجه را به سود خود رقم بزنيم، اما نشد. اين بازى براى هر دو تيم 

مفيد بود.   براى ايران در ليگ جهانى آرزوى موفقيت دارم و 
براى تيم اسلوونى هم در مسابقات انتخابى قهرمانى 

جهان آرزوى موفقيت مى كنم.

خوش بينى هاى 
سرپرست تيم ملى واليبال

 فارس: سرپرست تيم ملى واليبال گفت: انگيزه بازيكنان در اردوى 
آماده سازى برون مرزى به گونه اى است كه نويد دهنده حضور شايسته 

تيم ايران در ليگ جهانى 2017 است. خوش خبر گفت: به ايستگاه آخر بازى 
هاى تداركاتى و دوستانه رسيديم و مسابقه اى با تيم قدرتمند لهستان خواهيم 
داشــت.  وى   گفت: اين بازى ها محك بســيار خوبى براى سرمربى تيم ملى 
واليبال ايران بود كه با ظرفيت واقعى تيم ايران آشنا شود. كوالكوويچ شناخت 
بهترى نسبت به بازيكنان در چهار ديدار قبلى به دست آورده است و با نقاط 
ضعف و قوت آنان به خوبى آشنا شده است.   بازيكنان تمرينات فشرده اى 
در دو كشور مونته نگرو و اسلوونى داشــتند و چهار مسابقه پنج سته 

و سنگين نيز برگزار كردند كه خســتگى در چهره آنان مشهود 
است، اما انگيزه فراوان ملى پوشان براى حضور شايسته 

در ليگ جهانى، آنان را مصمم به ادامه تمرينات 
كرده است.
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اينستاگرام فدراسيون جهانى بســكتبال (فيبا) با 
انتشار عكســى از حامد حدادى، تولد اين بازيكن 
پرافتخار بسكتبال كشورمان كه قهرمانى 3دوره آسيا 

را در كارنامه دارد، تبريك گفت.

هرى كين مهاجم تاتنهــام در توئيتى تجربه به ثمر 
رساندن چهار گل به تنهايى در پيروزى 6-1 تيمش 
مقابل لسترسيتى را تجربه اى جالب لقب داد و از هم 
تيمى هايش براى كمك به او در به ثمر رســاندن اين 

4گل تشكر كرد.

آندر هررا هافبك تيم منچستريونايتد بعد از انتخاب به 
عنوان بهترين بازيكن فصل شياطين سرخ به انتخاب 
هواداران اين تيم، از طرفداران تشكر كرده و از قرار 
گرفتن در كنار نام بازيكنان بزرگ تاريخ اين باشگاه 
كه اين عنوان را كسب كرده اند، خود را مفتخر دانست.

حساب توئيتر فدراسيون جهانى فوتبال فيفا با انتشار 
توئيتى به همراه عكسى از اميد نورافكن پديده باشگاه 
استقالل، الگوى وى را فيليپ الم عنوان كرده و مى گويد 
او مى تواند كمك بزرگى به تيم ملى زير 20ساله هاى ايران 

در مسابقات جام جهانى پيش رو  باشد.



 زندگى/ مریم احمدى شیروان 
زن را گوهــر گرانبهــاى آفرینش 
مى دانیم و جایگاه واالى این گوهر 
گرانبهاى آفرینش، مى طلبد که در صدف پوشش 
قرار گیرد تا ارزش هایش حفظ شــود. اما در این 
زمانه متأسفانه برخى بانوان خواسته یا ناخواسته، 
آگاهانــه یا ناآگاهانه وجود ارزشــمند خود را به 
کاالى کم ارزش و مبتذلى تبدیل کرده اند که در 
کوچه و خیابان به بهاى اندکى، مشترى چشمان 

ناپاك و نگاه هاى هوس آلود مى شود.
براستى چه لذتى در این جلب توجه ها نهفته است 
و این بانوان چه نصیبى از این ارزان فروشى یا به 
بیان درســت تر به حراج گذاشتن گوهر انسانى 
خود مى برند. آیا میزان شأن و شخصیت زنان با 
مقدار غلظت آرایش و کمتر شــدن حیا و عفاف 
آنان سنجیده مى  شود؟ و پرسش دیگر اینکه چرا 
هیچ کــدام از این بانوان بدحجاب در اجتماع به 
مدارج باالى علمى یا اجتماعى نمى رسند؟ چرا 
بیشتر آنان وقتى متوجه نگاه ابزارى اى مى شوند 
که خودشان باعث و بانى آن بوده اند و دچار یأس 
و سرخوردگى و افسردگى مى شوند؟ چرا بیشتر 
آنان زندگى هاى موفقى ندارند و ده ها چرا و چراى 

دیگر ...
این بانوان شاید نمى دانند که با رفتار و نمایش هاى 
خــارج از عرف و حیاى انســانى خــود، موجب 
فروریختن بناى اخالق در جامعه و فروپاشــیدن 

بسیارى از زندگى هاى سالم مى شوند.
و باز شــاید ندانند که مسئول به انحراف کشیده 
شدن دختران نوجوانى هستند که رفتار و کردار 
خــود را از آنان الگو مى گیرنــد و به راه ناصوابى 
مى روند که آنان رفته اند. براستى آیا پاك زیستن 
و در صــدف حیا و عفاف بودن، جذاب تر و زیباتر 

نیست؟

  حجاب؛ قربانى شبکه هاى مجازى و 
ماهواره اى

دکتــر مجید ابهرى به خبرنــگار ما مى گوید: با 
توجه به گسترش جنگ نرم و مهندسى فرهنگى 
دشمنان، از آنجا که حجاب پرچم باورهاى دینى 
و آرمان هاى انقالبى است یکى از اهداف اصلى در 
این جنگ نابرابر مى باشد. متأسفانه کم توجهى 
برخى خانواده ها، منفى بودن رفتار هنجارفرستان، 
برخــى الگوهــاى رفتارى که در جامعه منشــأ 
صدور رفتارهاى تقلیدى مى باشند از یک طرف 
و گسترش هجوم شبکه هاى ماهواره اى و فضاى 
منفى مجازى از طرف دیگر باعث شــده حجاب 

مورد کم لطفى قرار گیرد.

  مهندسى منفى فرهنگى
این کارشــناس فرهنگى، آســیب هاى ناشى از 
بدحجابى در خانواده و جامعه را تحریک جنسى 
مردان و جوانان تنوع طلــب و ایمان و باورهاى 
ضعیــف دانســته و اضافه مى کند: بــروز روابط 
فرازناشویى، تشــنج در خانواده ها، افزایش آمار 
طالق و فرزندان طالق و آســیب هاى مرتبط با 
بیوه گى و ظهور بیوه هاى جوان از عوارض اصلى 

بدحجابى در جامعه است.
وى توضیح مى دهــد: خانواده ها به تنهایى قادر 
به انجام کارى نیستند، بلکه ابتدا باید والدین با 
اصالح و الگو قرار دادن رفتارهاى خود به عنوان 
اولین الگوهاى رفتارى کودکان، بذر حجاب را در 
ذهن فرزندان خود بکارند. در کنار آن ها آموزش 
و پــرورش، مدارس، جامعه، نهادهاى فرهنگى و 
رسانه ها بخصوص صدا و سیما در چرخه تکمیل 
آداب و باورهــاى حجاب نقش آفرین هســتند. 
متأسفانه از آنجا که این چرخه هیچ وقت کامل 
نبوده و خانواده ها بعد از تربیت فرزندان خود در 
خانواده، آن ها را به جامعه مى فرســتند و تربیت 
آن ها در جامعه توســط عوامل گفته شده مورد 
تردید قرار مى گیرد، همــواره در تکمیل چرخه 

حجاب دچار مشکل هستیم.
ابهــرى در پایان مى گوید: وقتى فرزند از خانواده 
خارج و وارد جامعه شده است، نهادهاى تربیتى 
و فرهنگى به عنوان عوامل کنترل، پیشــگیرى و 

مقابله با جنگ نرم و مهندســى منفى فرهنگى 
باید با برنامه هاى تشویقى و تربیتى و نه برخورد 
چکشى و خصمانه، خالء به وجود آمده در تربیت 

اجتماعى جامعه را پر کنند.

  حیا پیش نیاز حجاب در جامعه است
نسرین شعبان زاده، کارشناس ارشد مردم شناسى 
معتقد است براى صحبت کردن از حجاب، باید به 
پله قبل  تر از آن، یعنى حیا توجه کرد. او مى گوید: 
حیا به معنــاى زنده بودن و زنده نگهداشــتن 
اســت. به عبارتى دیگر ما براى زنده نگهداشتن 
فرزندانمان از طفولیت تا بزرگسالى به ابزارى نیاز 
داریم که عمده ترین آن حجاب و پوشش است. 
این حیا و حجاب مانند آن میوه اى است که اگر 

پوست نداشــته باشد، خیلى سریع فاسد شده و 
نمى توانیم از آن بهره ببریم.

این استاد مردم شناسى اضافه مى کند: در تربیت 
فرزندان چــه دختر و چه پســر، حیا و حجاب 
اهمیت بسیارى دارد، اما شاید بتوانیم بگوییم که 
حجاب براى دختران اهمیت بیشترى دارد؛ چرا 
که ذرات وجودى آن ها از جنس عاطفه است و به 
مراقبت بیشترى نیاز دارند و آسیب پذیر تر هستند. 
شعبان زاده پدر و مادر را هسته هاى اصلى خانواده 
براى تربیت صحیح فرزندان مى داند و مى گوید: 
طبق نظر لغت شناســان زبان عرب، «ام» در لغت 
به معنا اصل و ریشه است. «امى» کسى است که 
به همان حالت و طبیعت که از مادر زاییده شده، 
بماند. در این صورت اگر به مادر، «ام» مى گویند، 
براى این اســت که ریشه انسان به شمار مى رود 
و اگر فرد ناآشــنا به خواندن و نوشــتن را «امى» 
مى نامند براى این است که بر وضع نخستین خود 
باقى است و گویى آن را از مادر گرفته است. پس 
از آنجا که مادر ریشه خانواده است، اگر قوى بوده 
و صالبت و قدرت داشــته باشد، مى تواند ساقه و 
شاخه هاى ســالم و در نهایت میوه هاى خوبى را 

ثمر بدهد.
این کارشــناس امور فرهنگــى در ادامه توضیح 
مى دهد: در صورت آســیب دیدن ریشه، باز هم 
درخت ممکن است میوه داشــته باشد، اما این 
احتمال وجــود دارد که آن میوه کیفیت الزم را 

نداشته باشــد. او مى گوید: همیشه براى پدرها 
شــنیده ایم که مردها باید غیرتمند باشند. این 
غیرت تعابیر مختلفى در جامعه دارد، اما مى توان 
گفــت مادر به عنوان ریشــه و پــدر با غیرتش 
اجــازه حضور غیر در خانواده را نمى دهد و از آن 
محافظــت مى کند. این «غیــر» مى تواند فضاى 
مجازى، اشــکاالت گفتارى، رفتارى و... باشد و 
تنها محدود به داشتن پوششى روى سر یا بدن 

نمى شود.

  پدر و مادر باید هم ناظر باشند و هم عامل
وى مى افزاید: پدر و مادر حتى مراقبت مى کنند 
که فرزندانشان حرف هاى نامناسب اجتماعى را تا 
زمانى که به بلوغ فکرى نرسیده اند، نشنوند. آن ها 
فرزندانشــان را هدایت مى کنند که وجه انسانى 
خودشان را در فضاى جامعه و اجتماع بروز دهند 
نه وجه جنسیتیشــان را. وقتــى این ایزوله هاى 
جنســیتى در فضاى خانه درســت انجام شود، 
فرزندان هنگام ورود به اجتماع با وجه انسانى وارد 

شده و کمترین آسیب را مى بینند. 
پایه هاى این رشــد و هدایت از پدر و مادر شروع 
مى شود. شــعبان زاده تأکید مى کند: البته پدر و 
مادرى رشــد دهنده هستند که هم ناظر باشند 

و هم عامل. 
او به دهکده جهانى اشاره کرده مى گوید: با توجه 
به اینکه در عصر دهکده جهانى و فضاهاى مجازى 
زندگى مى کنیم و تمامى کشــورها به فرهنگ 
سازى یکسان رو آورده اند کار پدر و مادر سخت تر 
شده است. در این روزگار مادر به عنوان ریشه از 
فضاى خانه حذف  شده و حتى دیده مى شود که 
در معمارى هایمان به سمت بى حیایى مى رویم. 
وقتى دیوارهاى آشــپزخانه برداشته شده و مادر 
در ایــن فضاى اپن، نمى توانــد در خانه و از نظر 
معمارى حیا داشته باشد، این آسیب ها در تمام 

جامعه منتشر مى شود.
این استاد مردم شناسى مى افزاید: اطالع رسانى 
و آگاهى دادن موارد خوبى است و شاید با آن ها 
اتفاقات خوبى بیفتد، اما در سال هاى اخیر دیده ایم 
که بسیار اطالعات و دانش ها منتقل شده؛ اما افراد 
زیادى آگاه نشده اند. ما در فضاهایى قرار گرفته ایم 
که عاملیت را نمى بینیم. شــعبان زاده در پایان 
مى گوید: هشــدار و اطالع رسانى فقط به خود ما 
کمــک کرده و از بار عذاب وجدانمان مى کاهد و 
ســودى دیگر ندارد. باید بچه ها یا بزرگساالن را 
در فضاهاى خاصى قرار دهیم که عاملیت و عمل 
کردن به آن موضوعات را ببینند و براى الگوگیرى 

ترغیب شوند.

کارشناسان از آسیب هاى بدحجابى در جامعه مى گویند

ارزان فروشى گوهر انسانى در بازار جلوه فروشان

رئیس کمیسیون فرهنگى مجلس در گفت و گو با قدس تأکید کرد 
نقش فرهن گ سازى در کاهش تلفات رانندگى

طلبى:  رضــا  زندگى/ 
ســوانح جــاده اى همــه 
و  مــرگ  باعــث  ســاله 
مصدومیت هــزاران نفر در کشــور 
مى شــود و خانواده هاى زیــادى را 
داغــدار و بى سرپرســت مى کند. از 
جریمه هاى  افزایــش  اگرچه  طرفى 
رانندگــى تا حــدودى بــر کاهش 

این تلفات تأثیرگذار بوده اســت اما مى توان گفت آنچه که از جریمه هاى 
رانندگــى در این زمینه بازدارنده تر اســت، فرهنگ ســازى در این زمینه

 مى باشــد. رئیس کمیســیون فرهنگى مجلس نیز  معتقد است که نقش 
فرهنگ سازى و ارتقاى فرهنگ رانندگى کارایى بیشترى نسبت به افزایش 
جرائم در کاهش سوانح رانندگى دارد.حجت االسالم نصراهللا پژمانفر با اشاره 
به اینکه متأسفانه امر فرهنگ در کشور مظلوم واقع شده و در امور مختلف 
به همه عوامل توجه مى شود جز عامل فرهنگى، در گفت و گو با قدس گفت: 
فرهنگ سازى و آموزش صحیح قوانین راهنمایى و رانندگى از طریق نظام 
آموزشى و دانشگاهى، رسانه ها و صداوسیما یکى از مؤثرترین راهکارها در 
کاهش حوادث رانندگى اســت. اگرچه تغییر رفتارهاى غیرصحیح زمان بر 

است، اما با فرهنگ سازى این رفتار در جامعه نهادینه خواهد شد.
وى تصریح کرد: به گفته رئیس پلیس راهور ناجا، در ســال گذشــته 11 
هــزار و 529 نفر در جاده هاى کشــور و راه هاى روســتایى جان خود را از 
دســت داده اند که کاهش سوانح رانندگى، نشــانه بهبود نسبى وضعیت 
فرهنــگ در این زمینه اســت. امــا اگر بــه موضوع فرهنــگ رانندگى 
توجه بیشــترى بشــود، ایــن تعداد کاهش بیشــترى هم پیــدا خواهد

 کرد. حجت االســالم پژمانفر با اشــاره بــه اینکه بدون فرهنگ ســازى 
وتنها اتکا به فشــار قانونى، نمى توان ســوانح رانندگى را کاهش داد، اظهار 
داشــت: متأســفانه برخى افراد با اتکا به ظرفیت هاى مالى که در اختیار 
دارند تصور مى کنند که تنها پیامــد عدم رعایت قوانین و مقررات و انجام 
تخلفات رانندگى، پرداخت جریمه اســت و متوجه خسارات و آسیب هایى 
که براى افــراد دیگر جامعه بوجود مى آورند نیســتند، کــه باید با آن ها 
برخــورد قاطع صورت بگیــرد و حتى تنبیه آن ها از نوع فرهنگ ســازى

 باشــد. وى با اشــاره به اینکه تا فرهنگ رانندگى اصالح نشود رفتارهاى 
رانندگى نیز اصالح نخواهند شد، ادامه داد: کاهش سوانح رانندگى نیازمند 
همکارى هماهنگ دستگاه هاى مسئول در زمینه فرهنگ سازى در موضوع 
رانندگى است و همه مردم باید در راستاى ارتقاى این فرهنگ تالش کنند.

تغییر نگرش به فرزند، عامل گرایش به تک فرزندى
ایســنا: یک پژوهشگر 
مانند  عواملى  خانــواده، 
تأخیر سن ازدواج و تغییر 
سبک زندگى را در فرزندآورى و رواج 
تک فرزندى مؤثر دانست. طیبه میرزا 
اسکندرى در یک برنامه رادیویى با 
بیان اینکــه در موضوعى مانند تک 
فرزندى به مجموعــه عواملى قائل 

هستیم، گفت: این عوامل فردى، میان فردى، خانوادگى و اجتماعى است. 
آن چیزى که از لحاظ اجتماعى قابل توجه است، عواملى مانند تأخیر سن 
ازدواج و تغییر ســبک زندگى است. وى تصریح کرد: در حقیقت عوامل 
ذکر شده، موضوعى مانند فرزنددار شدن را تحت تأثیر قرار مى دھد. این 
پژوهشگر خانواده گفت: اگر این طرز فکر که جوانان ازدواج را در سن باال 
انجام دهند ایجاد کنیم، آن ها نیز طبیعتاً به این نتیجه مى رسند که تک 
فرزندى امرى مطلوب است  زیرا نوع نگاهى که به زندگى ایجاد مى شود، از 

عدم مسئولیت پذیرى و طلب راحتى نشأت مى گیرد.
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خانواده

آنچه مى خوانید
خداونــد متعال بــراى حجــاب و عفاف 
در جامعــه ارزش و اهمیــت واالیى در 
نظر گرفتــه و به همین دلیــل در دین 
خــود بر آن تأکید فراوان کرده اســت. 
جامعه شناســان با اذعان بر این مسئله 
مى گوینــد که بدحجابى و عبور از خطوط 
قرمز حیا و عفت، موجب متزلزل شدن 
بنــاى اخــالق و به دنبــال آن ســالمت 

خانواده و جامعه مى شود

دولت جدید و اولویت مسئله «ازدواج»
زندگى/ مجید صوفى: ازدواج در ســن پایین محاسن زیادى دارد 
که نمى توان از آن چشم پوشــى کرد. به عنوان مثــال افراد با ازدواج 
بهنگام خألهاى عاطفى خود را پر کرده در کنار یکدیگر با درك شرایط 
موجود رشد مى کنند. در حالى که شخصیت، عقاید و نگرش دختران 
و پسرانى که در سن باال ازدواج مى کنند، نسبت به مسائل پیرامونشان 
شکل گرفته است. به همین دلیل ناسازگارى بیشتر و انعطاف کمترى 
دارند. هر چند افراد در سنین باال شناخت بهتر و کامل ترى از خود و 
نیازهاى درونى شان دارند، اما مشکالت عاطفى بر سر راه آن ها خواهد 
بود، به گونه اى که در زندگى مشترکشان برخى رفتارهاى احساسى و 
عاطفى را فقط به خاطر رفع تکلیف انجام مى دهند و به همین دلیل 
شادابى، طراوت و حس رضایتمندى در فرد و زندگى رو به افول خواهد 

بود و در زندگى مشترك، گذشت و تفاهم کمرنگ تر خواهد شد. 
جداى از بحث بلوغ اجتماعى که بهانه اى است براى دیر ازدواج کردن، 
مسئله دیگر و بسیار مهم بلوغ جسمى است که به طور غریزى در تمام 
افراد وجود دارد. امروزه در جامعه ما ازدواج ها از سن بلوغ جسمى فاصله 
زیادى گرفته که سبب بروز مشکالتى براى فرد و جامعه شده است. از 
لحاظ بهره جنسى نیز این گونه زوج ها با مشکل روبه رو هستند، زیرا به 
طور طبیعى میل جنسى در زن و مرد پس از گذران سا ل هاى جوانى و 
رد شدن چند دهه از زندگى ، ضعیف تر مى شود و همین مسئله سبب 
بروز نارضایتى بســیار مى شود. همچنین ازدواج در سنین باال مسئله 

باردارى بانوان را به خطر مى اندازد که خود مشکل بزرگى است.
دین اسالم ازدواج را منشأ سه فایده مى داند: آرامش، دوستى، مهربانى و 
انگیزه اصلى ازدواج را در تأمین نیازهاى روانى و بخش دیگرى از آن را در 
تأمین نیازهاى جنسى مى داند. وقتى ازدواج به تأخیر بیفتد، فرد در ابتدا 
با خألهاى عاطفى روبه رو خواهد شد و به دنبال آن افسردگى، ناامیدى، 
خشونت، پرخاشگرى، اضطراب، تشنج ها و بسیارى مشکالت گریبانگیر 
خانواده و جامعه مى شــود.اثر تأخیر در ازدواج دامنگیر جامعه است. با 
توسعه بى عفتى ها، خانواده ها باید هوشیار باشند که با دالیل واهى ازدواج 
فرزندانشان را به تأخیر نیندازند که این بى عفتى دامنگیر خانواده خواهد 
شد.مشکل دیگر تأخیر در ازدواج، تأخیر در کماالت انسانى است، زیرا از 
آثار مثبت ازدواج صحیح و بهنگام، کمال یابى و کمال دهى است. چنانکه 

در روایات نیز داریم نیمى از دین انسان با ازدواج کامل مى شود.
امروز یکى از اولویت هاى بســیار مهم و اصلى دولت ها و بخصوص دولتى 
که بزودى بر سر کار مى آید باید رسیدگى به مسئله ازدواج جوانان باشد. 
وجود 11میلیون جوان در سن ازدواج که بسیارى از آن ها جداً تمایل به 
تشکیل خانواده دارند، اما از داشتن نیازهاى حداقلى براى این مهم محروم 
هستند، هشدارى به مسئوالنى است که سرمایه عظیم جوانى در کشور 
را جدى نمى گیرند. سرمایه اى که به سرعت در حال از دست رفتن است.

واکنش شوراى همکارى هاى زنان به سند 2030
زنان  همکارى هاى  شــوراى  فارس: 
خواستار بطالن امضاى تعهدآور سند 
2030 از سوى مجلس شد. این شورا 
با انتشار نامه اى سرگشاده خطاب به 
على الریجانى رئیس مجلس شوراى 
اســالمى اعالم کرد: ملت اســالمى 
خواســتار بطالن امضــاى تعهدآور 
ســند 2030 از سوى مجلس شوراى 

اسالمى است. در این نامه سرگشــاده به این موضوع اشاره شده است 
که امضاى چنین سندى طبق قانون باید با هماهنگى و رأى مجلس و 
نظارت شوراى نگهبان انجام شود که درباره سند 2030 چنین اتفاقى 
نیفتاده است. در این بیانیه همچنین آمده است: زنان عمر و همه توان 
خــود را مى گذارند تا فرزندان را مطابق بــا فرهنگ ایرانى و آموزه هاى 
اسالمى تربیت کنند. در امور راهبردى هم با اعتماد به این که مجلس 
مراقب همه امور است نظارت بر عملکرد دولت را از مجلس مى خواهند 
همچنان که قانون مجلس را به این امر موظف کرده است. سند 2030 
که دولت پاى آن را امضا کرده اســت به مجلس آورده نشده و امضاى 
مجلس را ندارد. ملت اسالمى خواستار آن است که مجلس محترم پیگیر 

بطالن سند2030 به دلیل مسیر خالف قانونى که رفته است باشد.

حس زیباى مادرى؛ عامل محافظ نارسایى قلبى
ترجمه/ مریم سادات کاظمى: بر 
اســاس تحقیقات جدید، بانوانى که 
در طول زندگى خود فرزندى به دنیا 
نیاورده یا پیش از موقع یائسه شده اند 
بیشتر در معرض خطر نارسایى قلبى 

هستند. 
بیمارى هاى قلبى- عروقى در خانم ها 
بخصوص در دوران جوانى شایع بوده 

و احتمال فوت ناشى از آن 7 برابر بیشتر از سرطان سینه است. این در 
حالى است که مطالعات جدید ارتباط بین یائسگى زودهنگام و نازایى 

را با خطر بیمارى هاى قلبى تأیید مى کند.
محققان آمریکایى وضعیت پزشکى بیش از 28 هزار خانم یائسه که به 
طور متوســط در مدتى حدود 13 سال هیچ نشانه اى از بیمارى هاى 
قلبى نداشــتند را بررســى کردند. 5/2 درصد خانم ها در این مدت 
نشانه هایى از نارســایى قلبى و مراجعه به بیمارستان را تجربه کرده 
بودند. ارتباط بین شمار نوزادان زنده به دنیا آمده، سن مادر در زمان 
تولد نخســتین فرزند و مدت کلى بارورى یعنى از آغاز اولین سیکل 

قاعدگى تا یائسگى در این خانم ها مورد توجه قرار گرفت.
نتایج نشان داد، یائسگى زودهنگام تا حدى زمینه ساز نارسایى قلبى 
مى شود، اما بانوانى که هرگز فرزندى به دنیا نیاورده اند بسیار بیشتر 
در معرض ابتال به نارسایى قلبى دیاستولیک قرار دارند. نارسایى قلبى 
دیاســتولیک زمانى بروز مى کند که دیواره بطن چپ ضخیم شده و 
انقباض به خوبى صورت نگیرد که در نتیجه خون مورد نیاز در زمان 

ضربان به قلب نمى رسد. 
www.Top Santé.fr:منبع
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حل جدول شماره قبل

که  ما  اطراف  لوازم  به  دارد  اشاره   -1
بتوان از طریق نرم افزارهاى نصب شده 
روى گوشى هوشمند آن ها را کنترل و 

مدیریت کرد - ترش و شیرین
2- معمولى - کاغذ پوستى - صاحب 

اختیار
3- زینت دادن- تازه و نو - عبادتگاه 

زرتشتیان
ننر  4- خادمان - موى گردن شیر - 

و بى مزه - همسر حضرت یعقوب(ع)
رگ   - میگو   - شگفتى  صوت   -5

گیاهى
6- جانور غارنشین   با نام دیگر «کور 
شاپرك» - ماه ها- صوت نداى بى ادبانه

 - آذرى  سیب   - اشراف  بیمارى   -7
سنگ مرمر

8- اسب چاپار - بدشانسى - سرشب
 - آمریکایى  مرتفع  کوه  رشته   -9
پسران- کلید روشن و خاموش کردن 

رایانه و امثال آن
10- عدد ماه! - جبران کردن- بروز

11- افسار - توکل کردن- شهر توت
12- شهر فالسفه! - پراکندن - پایین 

- خوگرفتن
دریچه   - کیان   - شیرین!  گیاه   -13

هواى موتور خودرو
اتاق جلوباز - سخت و مشکل -   -14

زن گندمگون
کوچک  کشور  سومین  دروریى-   -15

اروپا

1- رنگى از خانواده سفید - سم بسیار 
کشنده خطرناك

برائت   - خواننده  دورقمى-  عدد   -2
جستن

پرخاصیت  میوه   - همنشین   -3
بهشتى - ندادهنده

روش  این  در  محبس-   - خالى   -4
حفظ  آن  هاى  ویتامین  برنج  طبخ 

مى شود  - حرف فاصله
5- نام پسرانه وطنى - ترازنامه - برج 

داستانى فرانسه
 - کردن  هدایت   - اینک  مخفف   -6

ابزار نواختن کمانچه
7- سردر مغازه ها مى بینید - زیلوباف 

- نفوذ کردن
 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم

 با ما تماس بگیرید

iranpuzzle@gmail.com
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 افقى

8- دشمن سرسخت تر- کشور آفریقایى  عمودى
به مرکزیت«ویندهوك» - از خواب افزارها
زینت   - مغول  شاهان  لقب   - زیبا   -9

دادن
10- مردم عادى - پاردم - ضمیر اتحاد!

11- عزیز عرب - خودروى شخصى - ماه 
سوم میالدى

12- ظرف سرکه - بها و قیمت - وجه 
- از افعال ربطى

13- به دنیا آمده - از واحدهاى ارتشى 
- نام ها

 - جهت  هم   - هتل  انتظار  سالن   -14
حاشیه اى

15- نوعى لباس بلند مردانه که پشتش 
مى  دیگر  هاى  لباس  روى  داشته  چین 
مرکزیت  به  همسایه  کشور  پوشیدند- 

«ایروان»
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