
فقط 25 درصد كودكان ايرانى 
به مهدكودك مى روند

ايرنا:  معاون امور اجتماعى ســازمان بهزيستى 
كشور گفت: فقط 20 تا 25 درصد كودكان ايرانى 
تا پايان پنج سال به مهدكودك مى روند. حبيب اهللا 
مسعودى فريد افزود: تمام كودكان بويژه كودكان 
در خانواده هاى دهك هاى پايين درآمدى، بايد به 
آموزش مهدها، دسترسى داشته باشند . وى اظهار 
داشت: امسال با همكارى صدا و سيما و خيرين در 
نظر داريم خدمات آموزشى مهدها را به كودكانى 
كه در اين مراكز نيستند، ارائه دهيم و اعتبارهاى 

الزم براى اين كار نيز تأمين شده است.

سالمت مردم حلقه مفقوده 
تبليغات صدا و سيما

خانه ملت: عضو كميســيون بهداشت و درمان 
مجلس با يادآورى اينكه منافع و سالمت مردم در 
تبليغات صداوسيما بايد مدنظر قرار گيرد، گفت: 
منافع ملى و سالمت مردم بايد بر منافع اقتصادى 
ارجحيت داشته باشــد. حيدرعلى عابدى گفت: 
صدا و ســيما نبايد براى تامين منافع اقتصادى 
نسبت به تبليغات گمراه كننده اقدام و به سالمت 

مردم بى توجه باشد.
وى تصريح كرد: متاسفانه صداوسيما نسبت به 
تبليغ مواد آرايشى، بهداشتى و غذايى اقدام مى 
كند اين در حالى اســت كه اين تبليغات بدون 
اخذ مجوزهاى الزم از وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو صورت گرفته و ســالمت آن ها مورد 

تاييد نيست.

بدهى 9هزار ميلياردى 
بيمارستان ها به مراكز پخش دارو

خانه ملت: عضو كميســيون بهداشت و درمان 
مجلس نسبت به خطر ورشكستگى مراكز پخش 
دارو و تجهيزات پزشــكى هشــدارداد و گفت: 
بيمارســتان ها 9 هزار ميليارد تومــان به مراكز 
پخش دارو بدهكار هســتند. همايون هاشــمى 
با تأكيد بــر اينكه در بســتر زمان ايــن 9هزار 
ميليارد تومان افزايش پيدا مى كند، افزود: براى 
حل مشــكل بدهى بيمه ها به مراكــز درمانى و 
مطالبات مراكز پخش دارو تجهيزات پزشكى از 
بيمارستان ها رئيس جمهور بايد سرانه منطقى 
تعريف كرده و از ســويى اجــراى گايدالين ها را 
تكميل كند، زيرا گايداليــن به عنوان يك چراغ 
راهنما هزينه هــاى حوزه بهداشــت و درمان را 

كاهش مى دهد.

بيمه زنان خانه دار در دولت 
يازدهم بر زمين ماند

فارس: يــك نماينده مجلس نهم اظهار داشــت: ما 
همچنان منتظــر ارائه اليحه بيمه زنــان خانه دار از 
سوى دولت هســتيم. الله افتخارى گفت: بيمه زنان 
خانه دار اليحه گره گشايى براى زنان و خانواده بود 
كه در دولت يازدهم به آن توجهى نشد. وى با اشاره 
به اينكه معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهورى 
وعده داده بود كه اليحه اى بــراى اجراى بيمه زنان 
خانه دار ارائــه مى دهد، اظهار داشــت: ما همچنان 
منتظر ارائه اليحه بيمه زنان خانه دار از سوى دولت 
هستيم. افتخارى ابراز داشــت: دولت يازدهم طرح 
جامع جمعيت و تعالى خانواده را رها كرده است. اين 

طرح به بهانه مالى متوقف شده است.

محدوديت ايجاد داروخانه ها 
برداشته مى شود

خانه ملت:عضو كميسيون اجتماعى مجلس با يادآورى 
تغيير آيين نامه وزارت بهداشت در صدور مجوز تاسيس 
داروخانه ها، گفت: بر اين اســاس رفــع محدوديت در 
دســتور كار وزارتخانه قرار مى گيرد. رســول خضرى  
درباره جريمه 100 ميليون تومانى وزارت بهداشت از 
سوى شوراى رقابت، افزود: واقعيت آن است كه ضرورت 
تغيير آيين نامه مربوط به راه اندازى داروخانه ها و صدور 
مجوز براى تاسيس آن در  وزارت بهداشت پديد آمده تا 

اين آيين نامه مشمول تغييراتى شود.
وى ادامــه داد: در آييــن نامــه وزارت بهداشــت، 
به دانشــگاه هاى علوم پزشــكى تفويض اختيار شده 
تا داروخانه هايى در ســطح شــهر راه اندازى شود اما 
بدون شــك اين روند نيازمند اصالح اســت زيرا بايد 
محدوديت ها برداشــته شــده تا افراد بــه ويژه دانش 

آموختگان بتوانند وارد بازار كار شوند. 

صادرات تابستانى ايران
ستاره هايى كه مشترى خارجى 

دست به نقد دارند

ورزش/ نتايــج خــوب تيم ملى ايــران در 
مقدماتى جــام جهانى و درخشــش برخى 
بازيكنان فوتبال ايران باعث شده كه فعاالن 
بازار نقل و انتقاالت به تابستان پيش رو اميد...

خط قرمز/  عامل جنايت خيابان فردوسى 
كه با شــليك چندين گوله اقدام به كشتن 
مرد دالر فــروش كرده بود، در مخفيگاهش 

در شهر محمديه دستگير شد...
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 مرد دالر فروش 

به رفتار مترسك ها نخنديد
حكايت كوتاه و تأمل برانگيزى را از جبران خليل جبران، شــاعر 
و نويســنده لبنانى مى خواندم كه انگار وصف حال گروه اندكى 
از جماعت پيرامون ماســت.حكايت را بخوانيد تا پس از آن بهتر 

بتوانيم به كنه اين ارتباط پى ببريم.
«... يك بار به مترسكى گفتم: البد از ايستادن در اين دشت خلوت 
خسته شده اى. گفت: لذت ترساندن، عميق و پايدار است، من از 
آن خسته نمى شوم. دمى انديشيدم و گفتم: درست است، چون 

كه من هم مزه اين لذت را چشيده ام .
گفت:فقط كسانى كه تنشــان از كاه پر شده باشــد، اين لذت را 

مى شناسند ...»
سه ســال پيش،پس از ماجراى اسيدپاشــى هاى اصفهان خوره 
عجيبى به جان عده اى افتاد تا با سوء اســتفاده از فضاى بحرانى 
آن روز و ذهنيت غالب بر جامعه، بطرى آب به دست،  بى پروا در 
خيابان هاى شهرها جوالن دهند و با خالى كردن آن بر روى عابران 

از ديدن وحشت زدگى مردم لذت ببرند. 
جمعه گذشته نيز پس از حوادث تروريستى تهران گروهى بيمار 
با سوءاستفاده از فضاي رواني ناشــي از اين اتفاق، در شب قدر، با 
منفجر كردن مواد بكار رفته در يك مخزن زباله در حوالى آستان 
مقدس حضرت عبدالعظيم، گروهى از مردم را ترســاندند و بى 

شرمانه به ترس آن ها خنديدند.
جماعتى نيز در يكى از خيابان هاى پرتــردد تهران پس از عبور 
از ميان مردم با خودرو ترقه اى را روشــن و به ميان جمعيتى كه 
براى راز و نياز در شب قدر و رفتن به مساجد در حال عبور بودند، 

پرتاب   كردند. 
نظير اين اتفاق هر روز بگونه اى ديگر در گوشــه اى از شــهرهاى 
كشــور بويژه براى زنان و دختران رخ مى دهد و گروهى بيمار از 

حس كثيف خود حظ مى برند. 
تا دلتان بخواهد فضاى مجازى نيز لبريــز از تصاوير و كليپ هاى 
متعددى اســت كه فرد يا گروهى با ابزارهاى مختلف روح و روان 
ديگران را به بازى مى گيرند و متأسفانه من و شما نيز گاه و بيگاه از 

هراس عميق در وجود آن ها مى خنديم.
«كليپ خنده دار دوربين مخفى زنده شدن مرده و ترساندن مردم، 
ترساندن بچه ها، آموزش ترساندن همسر، كليپ ترساندن مادر 
توسط بچه اش،دوربين مخفى باحال شــليك گلوله و ترساندن 
مردم،ترســاندن مردم با اره برقى،تبر و چاقو در خيابان هاى شهر 
و...» متأسفانه اين ها ُمشتى اســت نمونه خروار از اختالل روانى 
عريانى كه عــالوه بر شــبكه هاى مجازى، مصاديقــى از جنس 

فرنگى اش را هم مى توان در رسانه اخالق مدار ملى خودمان ديد.
عطش عجيــب اين عده براى نشــانه رفتن و به ســخره گرفتن 
احساســات جمعى ديگران با هر نام چه تفريحات زودگذر و چه  
واكنش زشت هيجانى و يا اختالل روانى خوانده شود در درازمدت 

به بروز بحران هاى عميق رفتارى در جامعه مى انجامد.
كافى است قدرى به گذشــته برگرديم تا هويت بذر معيوبى كه 
اينك پس از ســال ها در نتيجه ســكوت نظام تربيتى سر از نهاد 
جامعه برآورده، بيشتر برايمان آشكار شود. شايد اگر آن روز قبح 
رفتار يك همكالســى در كالس درس و ايجاد ترس در دل معلم 
كالسمان بسادگى نمى شكست، امروز ما پشت نيمكت نشين هاى 
ايام شباب، بى تفاوت از كنار رفتارهاى مترسك هاى متحرك در 

خيابان هاى شهر نمى گذشتيم.
خالصه آنكه فراموشمان نشود، خشونت خوش خيم ايجاد هراس 
در ميان مردم اگر با تدابير مسئوالن انتظامى و پيش از آن نهادهاى 
فرهنگى جامعه درمان نشود به خشونتى بدخيم بدل خواهد شد 

كه سالمت تمامى پيكره جامعه را تهديد خواهد كرد.
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سامـانـه پيـامكـى
 صـفـحه اجـتماعى

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

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.
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رئيس مركز سنجش آموزش پزشكى اين 
وزارتخانه خبر داد

شكايت وزارت بهداشت از 4 داوطلب 
آزمون دستيارى

ايرنا: رئيس مركز ســنجش آموزش پزشكى وزارت بهداشت 
از تخلف چند داوطلب و شكايت اين وزارت از آنان خبر داد .

حســين پوركاظمى گفت: يكــى از داوطلبــان خانم آزمون 
دستيارى در كرمان كارنامه خود را با حذف نام خود در فضاى 
مجازى منتشر كرده است و خانم ديگرى كه داوطلب اين آزمون 
در تهران بوده به نام رضوان...، اين كارنامه را برداشــته و با نام 
خود و با دستكارى و تغيير تمام نمرات و رتبه ها، آن را منتشر 
كرده است. وى افزود: در واقع داوطلب دوم با اين كار تشويش 
اذهان عمومى كرده است و با دستكارى در اسناد رسمى شائبه 
ايجاد كرده است . پوركاظمى گفت: وزارت بهداشت از هر دوى 
اين داوطلبان شكايت كرده و آنان را به دستگاه قضايى معرفى 
كرده است، مطابق قانون دستكارى در اسناد رسمى و تشويش 

اذهان عمومى جرم است .

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
عنوان كرد

قاچاق ساالنه 700 ميليون دالر 
تجهيزات پزشكى در كشور

خانه ملت: عضوكميسيون بهداشت و درمان مجلس،گفت: 
از 15 ميليارد دالر كاالى قاچاق به كشور حدود 600 تا 700 

ميليون دالر مربوط به تجهيزات پزشكى است.
محمد نعيم امينى فرد گفت: كاالهاى ســالمت محور بايد از 
استانداردهاى كيفى الزم برخوردار باشند، با توجه به اينكه اين 
كاالها با سالمت و جان مردم در ارتباط هستند بايد به ارتقاى 

كيفيت آن ها توجه كرد.
وى با بيان اينكه به طوركلى تا حــدودى مقابله با قاچاق كل 
كاال نسبت به گذشته بهبود پيدا كرده است، گفت: حدود 25 
ميليارد دالر قاچاق كاال دركشور وجود داشت كه در دو سال 
گذشته اين ميزان به حدود 15 ميليارد دالر رسيده است، البته 
ازاين مقدار تخمين زده مى شود كه حدود 600 تا 700 ميليون 

دالر مربوط به قاچاق تجهيزات پزشكى است.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
خبر داد 

شهريه 20ميليونى
در برخى مدارس غيردولتى

تسنيم: رئيس كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى 
اسالمى از واصل شــدن برخى شــكايت ها از مدارس غيردولتى 
به كميســيون متبوع خود خبر داد.  محمدمهدى زاهدى گفت: 
در برخى از شكايت ها كه به كميســيون واصل شده، اعالم شده 
كه در مدارس دولتى از دانش آموزان بــا اجبار پول هايى دريافت 
مى شــود كه غيرقانونى اســت. وى تصريح كرد: گزارش هايى به 
كميسيون ارائه شده كه در مدارس غيردولتى نيز شهريه هاى باال 
از دانش آموزان دريافت شــده كه در برخى موارد اين شهريه ها تا 
20 ميليون تومان نيز بوده است. وى خاطرنشان كرد: برخى از اين 
شكايت ها و گزارش ها در مدارس را به آموزش و پرورش داده ايم تا 
مسئوالن اين وزارتخانه نيز آن ها را پيگيرى كنند. زاهدى افزود: 
بيشترين شكايت ها و گزارش هايى كه درباره تخلفات در مدارس 

به كميسيون آموزش ارسال شده، براى استان تهران بوده است.

  جامعه  مريم احمدى شيروان   بيش از 40 روز 
از فاجعه بزرگ معدن زمستان يورت آزادشهر و جان 
باختن 43 نفر از كارگران ايــن معدن مى گذرد اما 
خانواده هاى اين جان باختگان در كنار تحمل رنج 
بزرگ فقدان سرپرســت از عملى نشدن وعده  هاى 
مسكن، بيمه، مستمرى و قول هاى ديگر مسئوالن 

گله دارند.
مطالبات خانواده هاى بازماندگان

همســر يكى از جان باختگان معدن زمستان يورت 
آزادشــهر به خبرنگار تســنيم گفته است: حقوق 
عقب افتاده همســرم تنها تا 3 ماه پرداخت شــده 
است. تاكنون براى تهيه مسكن هيچ اقدامى انجام 
نشــده و با وجود 3 فرزند، مبلــغ 7 ميليون تومان 
اقساط عقب افتاده مسكن دارم كه همسرم در حال 

ساخت بود.
وى تصريح مى كنــد: در حال حاضــر از بيمه اين 
جان باختگان خبرى نشــده و اميد داريم قول ها و 

وعده هاى مسئوالن عملى شود.
همسر محمود گنيح وطن از ديگر جان باختگان معدن 
آزادشهر هم مى گويد: از زمان فوت همسرش جز مبلغى 
كه به عنوان كمك به مراســم تدفين و ختم پرداخت 

شده، مبلغ ديگرى هنوز پرداخت نشده است.
وى مى افزايد: هنوز نه بيمه نه مســتمرى و نه هيچ 
اقدامى صورت نگرفته و ما با بارى از بدهى و ناراحتى 
از دست دادن همسرم با 2 پسر 12 و 6 ساله، زندگى 

مى كنم. 
حميده گنجى خواهــر ابراهيم گنجى يكى ديگر از 
جان باختگان اين حادثه در حاشيه اظهار مى دارد: 
برادرم حداقل حقوق را در زمــان حيات خود پس 
از چند مــاه دريافت مى كرد و اكنــون پس از چهل 
روز هيچ حقوقى به همسر وى پرداخت نشده است. 

* خانواده قربانيان مستمرى بگير نشده اند
دبيركل كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران 
كشــور به خبرنگار ما مى گويــد: همان روز وقوع 
حادثه به منظــور آگاهى يافتــن از تعداد دقيق 
قربانيان و بررســى زوايا و علل پنهــان اين اتفاق 
درخواســت كميته حقيقت ياب كرديم. خصوصاً 
اينكه بازرســان وزارت كار، نيم ســاعت قبل از 
حادثه در محل معدن حضور داشــته و نسبت به 
شرايط كار در اين معدن تذكر داده و يا آن را تاييد 
كرده اند. عالوه بر آن نياز به شــفاف سازى توسط 
اين كميته مبنى بر تعيين دقيق كارفرماى معدن 
و دانستن شخصيت حقيقى يا حقوقى او احساس 
مى شد. اما تاكنون گزارشى شفاف از عملكرد اين 

كميته ارائه نشده است. 

هادى ابــوى اضافه مى كند: 
هنوز با گذشت بيش از چهل 
روز از حادثه، فاش نشــده 
است كه اين معدن وابسته 
به كدام نهاد يــا پيمانكارى 
اســت.خانواده هاى ايــن 
متوفيان مشــكالت بزرگ 
معيشتى دارند كه با برقرارى 
مســتمرى تا حدودى حل 
خواهد شــد. وى به دريافت 
بيمه بيكارى اشــاره كرده 
و مى گويد: در حــوزه بيمه 
بيكارى، كارگرانى كه در اين 
مدت بيكار شــده اند، بيمه 
بيكارى دريافــت مى كنند 

اما خانواده هاى كارگران فوت شده مستمرى بگير 
نشده اند و كار خاصى براى آن ها انجام نشده است.

اين فعال حــوزه كارگرى بــا تأكيد بــر پيگيرى 
اوضاع اين خانواده هــا اضافه مى كند: در اين حادثه 
دلخراش كه ســبب جان باختن بيش از 43 نفر از 
كارگران معدن و زخمى شدن بيش از 100 نفر شد، 
خانواده هاى جان باختــگان و افكار عمومى انتظار 
دارند مطالبات به حق ايــن معدن كاران پرداخت و 

افرادى كه سبب بروز اين 
حادثــه شــدند معرفى و 

مجازات شوند.
ابــوى در پايــان اشــاره 
مى كند: اين روزها با پايان 
يافتــن اجالس ســازمان 
بين المللى كار و فارغ شدن 
تشكل هاى كارگرى، قطعاً 
در چند روز آينده پيگير اين 
موضوع بوده و اقدامات الزم 

را انجام خواهيم داد.
* وعده هايــى كــه با 

معدن كاران دفن شد
عضو مجمــع نمايندگان 
استان گلستان نيز با اعالم 
اينكه هنوز براى خانواده معدن كاران فوت شده و 
معدن كاران بيكار اقدامى مؤثر صورت نگرفته به 
خبرنگار ما مى گويد: پس از حادثه معدن زمستان 
يورت و حضــور رئيس جمهور در محــل حادثه، 
ايشــان قول هايى را مبنى بر پرداخت 50 ميليون 
تومان وديعه مسكن، كمك هزينه مراسم ترحيم و 
مستمرى خانواده ها دادند. وعده هايى كه تاكنون 

عملى نشده است.

عليرضا ابراهيمى اضافه مى كند: مسئله اصلى تحقيق 
و تفحص از معدن است. يكى از اين گزارش هاى تهيه 
شده توسط كميســيون صنايع و معادن مجلس در 
صحن علنى ارائه شد، اما گزارش تحقيق و تفحص 
وزارت صنايع هنوز آماده و ارائه نشــده است. سوال 
اصلى هم علت اين تأخير و پاسخگويى به مردم است.
وى با بيان اينكه هنوز بــراى دريافت بيمه بيكارى 
كارگران معــدن كار مثبتى صورت نگرفته اســت 
مى افزايد: هنوز هســتند كارگرانى كه در تماس و 
پيگيرى هاى مكرر عنــوان مى كنند از لحظه وقوع 
حادثه، حقــوق و بيمه بيكارى دريافــت نكرده اند. 
اين همه در حالى است كه همه مردم، از دولتى كه 
با مشاركت باالى مردمى انتخاب شده است انتظار 
دارند جدى تر بوده و براى كارگران ســخت كوش و 
قانع با دلسوزى بيشــترى رفتار كنند چرا كه آن ها 
با كمتريــن ميزان حقوق دريافتى زندگى شــان را 
مى گذرانند. حقوقى كه بايد به موقع پرداخت شود 
تا مشــكل خاصى براى آن ها پيش نيايد. ابراهيمى 
در پايان از پيگيرى هاى مــداوم و حضور در جمع 
خانواده هاى معدن كاران ســخن گفته و مى گويد: 
خانواده هايى كه سرپرســت خود را در اين حادثه 
غم انگيز از دســت دادند، شايسته توجه بيشترى از 

طرف دولت هستند.

آنچه مى خوانيد
 با وجود گذشــت 40 روز از حادثه 
معدن يورت، خانواده هاى قربانيان 
اين حادثــه مى گويند بــه مطالبات 
و خواســته هاى آن ها توجه نشــده 
اســت.به گفته برخى از مســئوالن 
هنــوز هســتند كارگرانــى كــه در 
تماس و پيگيرى هــاى مكرر عنوان 
مى كننــد از لحظــه وقــوع حادثــه، 
حقــوق و بيمــه بيــكارى دريافــت 

نكرده اند

چهل روز از فاجعه معدن يورت گذشت

دفن  وعده ها  در كنار  معدن كاران 

رئيس كميسيون گردشگرى اتاق ايران 
عنوان كرد

جذب 20 ميليون گردشگر در گرو 
يك سند

تسنيم:رئيس كميسيون گردشگرى اتاق ايران اعتقاد دارد تدوين 
سند راهبردى توسعه گردشگرى با مشاركت بخش خصوصى موجب 
دستيابى به چشــم انداز جذب 20 ميليون گردشگر طى سال هاى 
آينده خواهد شــد. احمد اصغــرى گفت: اگــر راهبردهاى صنعت 
گردشگرى به خوبى تدوين شــود مى توانيم به چشم انداز جذب 20 
ميليون گردشگر طى ســال هاى آينده دســت يابيم. وى ادامه داد: 
بر اين اساس موضوعاتى مانند برون ســپارى امور مربوط به صنعت 

گردشگرى بايد مورد توجه قرار بگيرد.
اصغرى تصريح كرد: خوشبختانه در بند الف ماده 115 اليحه برنامه 
ششــم ايجاد زيرســاخت هاى مورد نياز مناطق گردشگرى از قبيل 
راه ، خدمات رفاهى و ســكونتى، استفاده از ظرفيت بخش خصوصى 

در سرمايه گذارى به خوبى ديده شده كه امرى قابل تحسين است.
وى افزود: بايد اذعان كرد كه متاسفانه يكى از عللى كه برخى از اسناد 
نگارش شده عملياتى و محقق نمى شود، توجه نكردن به زمان شروع 

و اتمام اقدامات است.

جامعه - محبوبه على پور: مدتى اســت كه بحث دوره 
تكميلى تحصيلى علوم آزمايشگاهيان توسط وزارت بهداشت 
ابالغ شده كه با واكنش هايى از ســوى موافقان و مخالفان 

همراه بوده است. 
دكترحيدرعلى عابدى، عضو كميسيون بهداشت مجلس 
شوراى اسالمى درباره ضرورت طرح اين ابالغيه از سوى 
وزارت بهداشت در روزهاى اخير مى گويد: مطابق قانون 
مصوب مجلس شــوراى اسالمى در ســال 67 به وزارت 
بهداشت اجازه داده شد تا پزشكان عمومى، داروسازان، 
دندانپزشــكان و همچنين دارندگان مدارك دكترى در 
بعضى از رشــته هاى علوم پايه مانند ميكروب شناسى، 
بتوانند با گذراندن دوره هاى خاص نســبت به مسئوليت 
فنى آزمايشــگاه ها در برخــى از دانشــگاه هاى خاص 

مشغول شوند .
وى ادامه مى دهد: گرچه درحــال حاضر خانه ملت رغبتى 
براى ورود به اين واكنش ها نداشــت اما با جدى تر شــدن 

مسئله دكتر نوبخت حقيقى، رئيس كميسيون بهداشت طى 
نامه اى خطاب به وزير بهداشت خواستار مراعا ماندن آيين 
نامه مورد اشاره شد تا بعد از انجام ارزيابى هاى الزم و تعامل 
بين كميسيون يادشده و با كمك وزارت بهداشت، سازمان 
نظام پزشكى و انجمن هاى علمى تصميمى مؤثر اتخاذ شود. 
از اين رو پيش بينى مى شود تا حدود يك ماه ديگر تكليف 
اين ابالغيه و وضعيت گروه هاى ذى نفع آن مشخص شود تا 

هيچ گروه و قشرى زيانى را متحمل نشوند.
هديــه نعمتــى، عضو هيئــت رئيســه جامعــه صنفى 
آزمايشــگاهيان بالينى كشــور در اين باره مى گويد: چرا 
اين قانون پس از سال ها مســكوت ماندن حال با تغييرات 
بسيار و ناگهانى براى سه دوره به عنوان آزمايشى پيشنهاد 
شده است.آيا همچنان بايدشاهد اجراى برنامه ها براساس 

آزمايش و خطا باشيم؟
آيا نمى توان با توجه بــه ضرورت هاى موجــود به احياى 
دكتراى حرفه اى علوم آزمايشگاهى انديشيد؟ نكته ديگرى 

كه از سوى كارشناسان آزمايشــگاه اعم از آزمايشگاهيان 
بالينى و آسيب شناسان مطرح مى شود اين است كه جايگاه 

آن ها در كجاى تصميم گيرى و اجراى اين طرح هاست؟
وى با اشــاره به وجود چشمداشت هاى مادى در اين قضيه 
ادامه مى دهد:براســاس نيازهاى جامعه آزمايشگاهيان و 
مراكز بسيارى كه بدون مســئول فنى اداره مى شود تأكيد 
بر اجراى سه دوره آموزشى 15 نفره يعنى 45 نفر نمى تواند 
كمبود نيروى انسانى دراين حوزه را برطرف و جبران كند. 
در واقع اينگونه تصميم ها نه تنها گره گشــاى مشكل اين 

عرصه نيســت و بارى از دوش فعاالن آن بــر نمى دارد كه 
سبب بى انگيزگى و سرخوردگى فعاالن علوم آزمايشگاهى 
مى شــود. اين درحالى اســت كه همچنان شــاهد جدال 
پايان ناپذير ورود و فعاليــت گروه هاى مرتبط يا غيرمرتبط 
دراين عرصه هستيم كه به دليل اجرانشدن قانون ادامه دارد.
هديه نعمتــى همچنين خاطرنشــان مى كنــد: از ديگر 
چالش هاى اين حوزه آن است كه ظرفيت رشته ها با ظرفيت 
بازار كار همخوانى ندارد. از همين رو تصميمات اشــتباه را 
كســانى مى گيرند و تاوانش را ديگران مى پردازند.چرا كه 

در سياست ها و برنامه ريزى ها جايى براى دست اندركاران 
اين رشته ديده نشده اســت. درحالى كه قشر بى پناهى كه 
از اين سياست ها و تصميم ها آســيب مى بيند و هيچ كس 
نيز خود را موظف به پاسخگويى آن ها نمى بيند، كاركنان 

آزمايشگاه ها هستند. 
رئيس انجمن راديولوژى ايران نيز مى گويد: هيچ كس منكر 
ضرورت رشد ديگران نيســت، اما افرادى كه در اين طرح به 
آن ها اشاره مى شــود در كنكورهاى پزشكى تحصيل نكرده 
و داراى دكتراى مديكال وپزشكى نيســتند. از اين رو به هر 
درجه هم برسند داراى نظام پزشكى نمى باشند. درحالى كه 
براســاس اين ابالغيه گروه هاى يادشده بعد از ادامه تحصيل 
مى توانند دكتراى تخصصى بگيرند. درحالى كه در رشته علوم 
آزمايشگاهى نيز امكان دريافت دكتراى تخصصى براى فعاالن 
اين حوزه در رشته هايى همانند حفاظت، فيزيك و... وجود دارد.  
دكتر جــالل شــكوهى مى افزايــد: در تمام دنيــا زمانى 
متخصصان و كارشناســان يك حوزه بــه حيطه فعاليت 
ســاير تخصص ها ورود پيدا مى كنند كه شــرايط جامعه 
همانند زمان جنگ اضطرارى باشــد. درحالى كه امروزه  با 
وجود دانش آموختگان و فعاالن حوزه علوم آزمايشــگاهى 
و پاتولوژيســت ها نيازى به فعاليت ديگر تخصص ها در اين 

مقوله ديده نمى شود.

تا يك ماه ديگر مشخص مى شود
تكليف قانون تأسيس آزمايشگاه بالينى به دانش آموختگان 

رشته هاى غيربالينى
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فرهنگ

کوتاه و خواندنی

ایلنا: سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد، درباره ارائه تسهیالت برای 
راه اندازی و ارتقای کتابفروشــی ها گفت: تالش معاونت فرهنگی این است که با 
استفاده از ظرفیت های درون دولت و استفاده از همراهی مجلس شورای اسالمی، 
اماکِن با کاربری کتابفروشــی نیز مثل ناشران از امتیازات کاربری های فرهنگی 
بهره مند شوند، یعنی اماکن مسکونی و اداری هم بتوانند مجوز فعالیت کتابفروشی 
داشته باشند و به کتابفروشی نیز با نگاه کاربری فرهنگی )و نه تجاری( برخورد 

شود. تالش داریم این موضوع را به عنوان الیحه به مجلس ارائه دهیم.

قانون برای کاربری فرهنگی کتابفروشی ها 

تسنیم: اسماعیل امینی، شاعر، با بیان اینکه به غلط اعتقادی وجود دارد که هر آنچه 
در عرصه فرهنگ و هنر و مرتبط با ارزش های انقالب اسالمی وجود دارد، تنها باید 
متولی آن دستگاه های دولتی باشند، گفت: چنین دیدگاهی موجب می شود که بعضاً 
با این اظهار نظر مواجه شویم که چرا از شاعران انقالب حمایت نمی شود در حالی که 
این فعاالن در عرصه شعر و ادبیات نیاز به حمایت ندارند.  این تلقی موجب شده است 
که هر جا صحبت از فرهنگ و هنری که به مسائل انقالبی و دفاع مقدس می پردازد 

به میان می آید، فوراً این ذهنیت پدید می آید که با اثر سفارشی و شعاری طرفیم.

شعر نیاز به حمایت ندارد 

فارس: محمدرضا شرفی خبوشــان، داستان نویس، با بیان اینکه رمان نباید به 
معنای سیاســِی مصطلِح امروز سیاسی باشد، گفت: سیاست علمی است برای 
رسیدن به مطلوب با روش های مختلف. در هر حال این سیاست یک چیز مقطعی 
است و نسبت به گستره و جهاِن ابدی و همیشگی رمان، می بینیم که افق سیاست 
خیلی پایین تر است. من همیشه خاستگاه رمان را باالتر از سیاست می بینم. مقولۀ 
رمان، انسان به طور عام است و راجع به درونیات و جهان یک انسان می باشد. این 

انسان دیگر متعلق به یک جغرافیا، حزب و کشور خاص نیست.  

افق رمان باالتر از سیاست است 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفت و گو با قدس: 
همه نهادهای فرهنگی دولت درگیرمسائل قرآنی می شوند 

 فرهنگ/ محمدعلی میرزایی   وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در حاشیه اختتامیه بیست و پنجمین 
نمایشگاه قرآن کریم درباره برنامه های قرآنی و فرهنگی این وزارتخانه به خبرنگار ما گفت: ما امسال »اخالق 
و زندگی« را به عنوان شعار نمایشگاه انتخاب کردیم. قرآن راه و سبک  زندگی اخالقی را به ما نشان می دهد 
و اگر بنا است پلیدی  و زشتی  و دروغ و نیرنگ و فقر از جامعه خارج شود، باید به گفتمان قرآنی برگشت و قرآن راه نجات 
ما برای رسیدن به قله های توسعه است.  سیدرضا صالحی امیری با بیان اینکه در همه نهادهای دولتی از جمله آموزش و 
پرورش و نهادهای فرهنگی سراسر کشور باید فعالیت های قرآنی موج بزند، گفت: ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
3 حوزه شاهد فعالیت مستقیم قرآنی هستیم؛ یکی معاونت قرآنی، دیگری سازمان اوقاف که مسابقات بین المللی قرآن را 

دنبال می کند و نیز در مرکز امور مساجد که در 23 هزار مسجد، کانون فرهنگی و هنری را ایجاد کرده ایم. 
وزیر ارشاد با بیان اینکه همه حوزه های این وزارتخانه از ابتدای سال جاری درگیر فعالیت های قرآنی شده اند، گفت: قصد 
داریم در سطح دولت همه نهادهای فرهنگی درگیر مسائل قرآنی شوند زیرا باور داریم که کاهش آسیب های اجتماعی یک 
راه بییشتر ندارد و آن، اصالح فرهنگ جامعه در مسیر قرآن است.  وی در همین راستا تأکید کرد: میانگین رشد بودجه 
ما در سال 96 بر اساس میانگین دولت 17.5 درصد است که استثنائاً بودجه معاونت قرآن را 100 درصد افزایش دادیم تا 
بتوانیم پاسخگوی مطالبات مؤسسات قرآنی در سطح کشور باشیم؛ مؤسساتی که اکنون با کمترین حمایت مالی در حال 
فعالیت هستند.  صالحی امیری تأکید کرد: به همه مؤسسات قرآنی وعده می دهم که تخصیص یارانه ها به آن ها را در اولویت 
قرار می دهیم. برای اولین بار در سال جاری 3 هزار نفر از خادمان قرآن را بیمه کردیم و بنا داریم بخش دیگری از خادمان 

را به تدریج بیمه کنیم که از امنیت سالمت هم برخوردار شوند.

گفت و گو

کــافه کتاب

یک بغل رمان پیشنهادی 
آدم های خوشبخت کتاب می خوانند 

 فرهنگ/ رقیه توســلی   جایی خواندم که کتابخوانی بر گنجینه 
لغات ما می افزاید و ما را  به دنیای بی حصار خیال می برد. خواندن رفیِق 
همه چیز دانی است که هرچه بگردیم، از او جوان تر و پیرتر و پرتجربه تر 
پیدا نمی شود. پس حیف است که این همه نویسنده و تصویرگر و طراح 
و ویراستار و عکاس و ناشر و کتابدار و کتابفروش داشته باشیم که گرد 
هم کتاب به دنیا بیاورند اما خواننده هایمان پُر و پیمان نباشد. پس اوِل 
بســم اهلل، چند کتاب وطنی میهمانتان می کنم؛ از همان ها که موضوع 
و ســبک و نوشتارشان این اندازه دلچســب و خواندنی است که اجازه 
نمی دهند پشیمان بشوید از خریدتان، از وقتی که به پای این شیدایی 

مصروف کرده اید. 

 کتابفروش خیابان ادوارد براون/ محسن پوررمضانی/ چشمه
صفحه 21: »از پشت شیشه خیس ویترین 
به آدم ها نگاه می کنم. تجربه ام نشــان داده 
روزهای بارانی مردم کمتر کتاب می خرند، 
درســت مثل روزهای آفتابی«.  لطفاً برای 
خواندن دستنوشــته های وطنی احساس 
وظیفه کنیم. مثالً برای همین داستان که 
روایت کتابفروشی  است که فروشگاه کتابی 
را در خیابــان ادوارد بــراون تهران افتتاح 
می کنــد. او تالش می کند با شــیوه های 
مختلف به آدم ها کتاب بفروشــد اما موفق 

نمی شود.  کاش می شد همه نظرات خوانندگان را برایتان می نوشتم اما 
حاال که نمی شود، به 2 مورد اکتفا می کنم:  اگر با کتاب ها عجین هستید 
و یا مثل من تجربه کتابداری یک کتابخانه شخصی را دارید، حتماً این 
کتاب را بخوانید.  مثل یک ســریال طنز 12 قسمتی است. من عاشق 

این کتاب شده ام.

 هیچ کس به من نگفت/ حســن محمودی/ بنیاد فرهنگی 
حضرت مهدی موعود)عج(

»هیچ کــس بــه مــن نگفت« از حســن 
محمــودی، کتابــی امــام زمانی اســت. 
دلنوشــته های عاشــقانه مریــدی که با 
صاحب عصرش نجوا می کند.  می نویســد: 
»نمی دانستم که به خاطر شما باران می بارد 
و آسمان بر زمین فرود نمی آید. که همه به 
واسطه شما روزی می خورند.  که شما چقدر 
به نماز عشــق می ورزید و همیشه نمازتان 
را اول وقت می خوانید. اگر می دانســتم از 
همان نوجوانی، همان وقتی نماز می خواندم 

که شما مشغول مناجات اید«.  این کتاب کم حجِم غنی را از دست ندهید 
و اگر از من می شنوید، خودتان را در اسرع وقت به آن پیوند بزنید. 

 ماه در حلقه انگشتر/ مسعود کریمخانی/ چشمه 
همین قدر بگویم که یکــی از خوانندگان 
دربــاره این رمان گفته: به شــدت لطیف و 
شــاعرانه. با فالش بک های به موقع و گیرا. 
4 ساعته کتاب را خواندم و بعدش به شدت 
احساس ســالمتی و دگرگونی داشتم. به 
چنین کتابی بعد از تابستان و 3 کتاب تلخ 
نیمه کاره، واقعاً نیاز داشــتم.  این خواننده 
محترم راســت می گوید. لطفاً این کتاب را 
مطالعه کنید که عجیب بوی دمنوش گل 

گاوزبان می دهد. 

 لکه های ته فنجان قهوه/ رضا ارژنگ/ افق 
رمانی اســت درباره دغدغه ها، نگرانی ها و 
سردرگمی های روابط خانوادگی. نویسنده 
می کوشد از خالل تفسیر روانکاوانه آدم ها 
به تبیین عشــق و اتفاق بپردازد. داستان 
حول و حوش زندگی 3 زوج اســت. آنجا با 
بهروز و آیدا، بهرام و نگار و فرامرز و بیتا آشنا 
می شوید و بی وقفه با خود تکرار می کنید که 
آیا هر انسان، معجزه ای است؟ و چرا همیشه 
کسی که دوســتش داری، بیش از دیگران 

آزارت می دهد؟!

 فرهنگ/ مهدیه قمری  هشت ســال دفاع 
مقــدس از یک ســو و وجود شــهدا، جانبازان و 
ایثارگران ازســوی دیگر سبب شــد تا بخشی از 
ادبیات غنی کشــور ما به ادبیات دفاع مقدس و 
شــهدا اختصاص یابد، این درحالی است که این 
بخش از فرهنگ و ادبیات ایران اسالمی خود دارای 
گستره وسیعی است که ظرفیت ها و پتانسیل های 
قابل توجهی برای نویســندگان و پژوهشگران به 

ارمغان می آورد.
آنچه ادبیات دفاع مقدس و پرداختن به موضوعات 
زندگی شــهدا را برای مخاطب جذاب تر می کند، 
اشراف کامل نویسنده اســت که به واسطه انجام 
پژوهش و تحقیقات گسترده میدانی و مطالعات 
مختلــف ایجاد می شــود. »ندا ثابتــی« یکی از 
نمایشنامه نویسان جوان کشور است که کارشناسی 
خود را در رشته فلسفه و مقطع کارشناسی ارشد 
را در رشــته ادبیات نمایشــی گذرانده و ازجمله 
نویســندگانی اســت که پس از نــگارش تعداد 
زیادی نمایشــنامه با موضوعات مختلف همچون 
دفــاع مقدس، اجتماعــی و آزاد، بعــد از مدتی 
فعالیت در این عرصــه به تحقیق و پژوهش های 
مختلف مطالعاتــی و میدانی درخصوص زندگی 
شــهدا پرداخته اســت. او که تاکنون پنج کتاب 
از نمایشــنامه های خود را به چاپ رسانده، اخیراً 
مجموعه نمایشنامه »زمانی دیگر« را نیز روانه بازار 
کتاب کرده اســت.  سه نمایشنامه به لحاظ فرم و 
مفهوم به هم نزدیک هستند و طی سال های اخیر 
نوشــته شــده اند و این کتاب را انتشارات به نگار 
منتشر کرده است. ثابتی در گفت وگو با خبرنگار ما 
با اشاره به دالیل خود برای فعالیت در عرصه دفاع 
مقدس به این نکته اشاره می کند که تعداد ناشرانی 
که چاپ کتاب با محوریت شهدا و دفاع مقدس در 

کشور انجام می دهند، کم است.

 به عنوان اولین ســؤال، لطفاً درخصوص 
علت گردآوری زندگینامه شهدا بفرمایید؟

من از ســال 77 نمایشنامه نویســی را به صورت 
تجربی ازطریق حضور در دوره های آموزشی آغاز 
کردم. بخشی از نمایشــنامه هایم با موضوع دفاع 

مقدس بود، اما هیچ وقت قبل از نگارش این نوع از 
نمایشنامه ها تحقیق انجام نمی دادم و آثارم ازنظر 
شخصیت پردازی و روایت داستان، بیشتر تخیلی 

بود تا واقعیت.
قبل از اولین ســفرم به کربــال، تصمیم گرفتم 
پژوهشــی درباره عاشورا انجام دهم که این واقعه 
به راستی حماسه اســت یا نیست؟ اسطوره است 
یا نیســت؟ برای کســب پاسخ این ســؤاالت به 
مرکز پژوهش حوزه هنری تهران رفتم و در آنجا 
کتاب های مختلــف را مطالعه کردم. این موضوع 
انگیزه ای شد تا تحقیقات بیشتری انجام دهم، تا 
این که یکی از دوستان دانشگاه به من گفت شهید 
آوینــی کتابی با عنوان »فتح خون« نوشــته که 
می توانید پاسخ سؤاالت خود را در آن جست وجو 

کنید.
من تا قبل از این پیشــنهاد فکر می کردم شهید 
آوینی تنها اثر روایت فتــح را در کارنامه فعالیت 

خود دارد، اما دوستی که این کتاب را معرفی کرد، 
گفت این شهید کتاب های مختلفی نیز در حوزه 

هنر، سینما و... نوشته است.
مــن این کتــاب را کامل مطالعه نکــردم، اما با 
مطالعه بخش هایی از آن متوجه شدم که شهید 

آوینی برای نگارش این کتاب تا چه اندازه زحمت 
کشیده اند. آنچه مرا در انجام این تحقیقات بیشتر 
جذب آثار و زندگینامه شهید آوینی کرد، زندگی 
بســیار تحقیقی و پژوهشی وی بود. عالوه بر این، 
مطالعه زندگینامه شــهید آوینی سبب شد تا با 
شهیدان دیگر همچون شهیدان مدافع حرم مانند 

شهید میثم مدواری نیز بیشتر آشنا شوم.
حاصــل این تحقیقــات، نــگارش 500 یا 600 
یادداشــت برداری از زندگی شــهیدان و نگارش 
نامه هایــی در قالب درددل و معرفی آن ها شــده 
اســت که تصمیم دارم در قالــب کتابی آن ها را 
منتشــر کنم. این تحقیقات و پژوهش سبب شد 
تا  دیدگاه، افکار و عمل من نسبت به دین اسالم، 
انقالب اســالمی، شیعه و حتی هنر متفاوت شود 
و این به نظرم یکــی از مهم ترین نتایج انجام این 

پژوهش ها برای من بود.
حتی در قالب انجام تحقیق های میدانی، سفرهای 

بسیاری با راهیان نور به جنوب داشتم و بخشی از 
یادداشت هایم درخصوص شهدا، ناشی از سفرها و 

تحقیقات میدانی است که انجام دادم.

 بــا توجه بــه تجربه شــما در عرصه 
به نظر  تئاتر،  نمایشنامه نویسی و حضور در 
شما تا چه اندازه نمایشنامه نویسان ما آثار 
خود را به دفاع مقدس و شــهدا اختصاص 
می دهند و عالوه بر ایــن، قبل از پرداختن 
به این موضوعات، آیا دربــاره آن تحقیق 

می کنند؟
بــا توجه بــه این کــه بیشــتر نویســندگان و 
نمایشنامه نویســانی کــه در این حــوزه فعالیت 
دارند، ســن و سالی از آن ها گذشــته و در دفاع 
مقدس حضور داشــته اند، بی تردیــد با آن دوران 
آشــنا هســتند، اما درمجموع، به نظر می رســد 
نمایشنامه نویسانی که با محوریت دفاع مقدس در 
این عرصه فعال هستند، عالوه بر این که تعدادشان 
محدود است و به واسطه مشغله کاری، تحقیق نیز 

کمتر انجام می دهند.

  برای چاپ کتاب های نمایشنامه با موضوع 
نمایشنامه نویسان  مشکالت  مقدس،  دفاع 

چگونه است؟
به طور کلی چاپ کتاب پروسه سختی دارد، اما این 
سختی برای کتاب های شعر، رمان و ترجمه نسبت 
به کتاب های نمایشنامه کمتر است، عالوه بر این، 
سختی شرایط و پروسه چاپ کتاب های نمایشنامه 
بــا محوریت دفاع مقدس و شــهدا نیــز از دیگر 
موضوعات نمایشنامه سخت تر است. این درحالی 
است که تعداد ناشرانی که چاپ کتاب با محوریت 
شهدا و دفاع مقدس در کشور انجام می دهند، کم 
است. عالوه بر این برخی از ناشران در حوزه چاپ 
کتاب شهدا، تنها آثاری را چاپ می کنند که ویژه 
تعدادی خاص از شهدا باشــد. عالوه بر همه این 
موارد، در بخش توزیع و فروش کتاب نیز معموالً 
مردم به کتاب هایی که شعر، رمان یا ترجمه باشند، 
عالقه بیشتری نشان می دهند که آن را خریداری 

کنند.

با »ندا ثابتی« نمایشنامه نویس و نویسنده

تحقیق، حلقه گمشده ادبیات دفاع مقدس است

آنچه می خوانید

تعداد ناشــرانی که چاپ کتاب با 
محوریت شهدا و دفاع مقدس در 
کشور انجام می دهند، کم است، 
عالوه بر این برخی از ناشــران در 
حوزه چاپ کتاب شهدا تنها آثاری 
را چاپ می کنند که ویژه تعدادی 

خاص از شهدا باشد
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پردهشیشهای

آزادی از استودیوی »ماه عسل« 
تلویزیون در شب قدر گل کاشت

هنر: »ماه عســل« چندی است که طرح کمک به آزادسازی زندانیان را 
دنبــال می کند و 4 مهمان از زندان به اســتودیوی برنامه آورده بود تا از 
اوضاعشــان برای مخاطبان بگویند. این زندانیان جرمشان مالی بود و به 
پرداخت مبالغی نه چندان زیاد به بدهکارانشان محکوم شده بودند. خانمی 
بــرای پرداخت حدود 13 میلیون تومــان و آقایی به خاطر 18 میلیون 
تومان بدهی به زندان افتاده بودند و هر کدام، چند و حتی چندین سال از 

حبسشان می گذشت. 2 خانم و 2 آقا مهمان »ماه عسل« بودند. 
این خانم ها و آقایان ماجرا و اوضاعشان را این گونه روایت کردند: 

خانم اول گفت: حکمم غیابی آمد. ورشکســته شدم. برای 13 میلیون و 
700 هزار تومان اآلن در زندان هستم. بچه هایم هم خانه دخترم هستند. 
هر زنی یک مثلث خوشبختی دارد؛ خانواده، آبرو و اعتبار. یک زن وقتی 
وارد زندان می شود، این مثلث را از دست می دهد. وقتی وارد زندان شدم، 
فهمیدم که چقدر بی کس و بی پناهم. اآلن 6 ماه است که زندانم. من فقط 
برای تأمین خانواده و برای کســب نان حالل تالش کردم که برایم این 

مشکل پیش آمد. 
خانم دوم که نمی خواست تصویرش از تلویزیون پخش شود و فقط صدای 
او پخش می شد، چنین گفت: وقتی کسی برای یک میلیون تومان وارد 
زندان می شود، کل خانواده تحت تأثیر قرار می گیرند و فقط این یک نفر 
نیست که درگیر این ماجرا می شود. در حالت خیلی خوشبینانه، کسانی 

هستند که با مبالغ خیلی کم شرایطشان را تحمل می کنند. 
در ادامه، 2 مرد که آن ها هم از زندانیان مالی بودند به اســتودیوی »ماه 
عسل« آمدند. یکی، مرد جوانی است و دیگری، موهایش سفید شده و گرد 
پیری بر چهره اش نشسته است. مرد جوان نمی خواست چهره اش پخش 

شود اما پیرمرد آسوده خاطر  و با آرامش سخن می گفت. 

 می خواهم درس عبرت شوم
پیرمرد گفت: اتفاقاً دوست دارم چهره ام پخش شود تا شاید سرگذشت من 
برای همه درس عبرت شود. نزدیک به 11 سال است که زندانم. با یکی از 
دوستانم سر یک ضمانت و حساب  و کتاب مشکالتی برایمان پیش آمد. 
ایشان شــکایت کرد و حق هم داشت و نهایتاً من به زندان افتادم. برای 
18 میلیون و 500 هزار تومان در زندان اصفهانم. بچه هایم کوچک بودند 
و خانمم هم راهی تهران شــد و مرا طرد کردند. در این 11 ســال حتی 

مرخصی هم نرفتم. چند ماه فقط برای درمان به بیمارستان رفتم. 
مرد جوان با بیان اینکه از ســال 1386 در زندان هستم، گفت: ندانستن 
قانون باعث شد که بر سر یک ماجرای مالی به زندان بیفتم. اشتباهی که 
کردم، تخلف بود. کســانی هستند که به خاطر 3 یا 4 میلیون، 13 سال 
است که زندانی اند. 4 شاکی در پرونده من وجود دارد. کسانی مانند من 
دیگر فکر آزادی از سرمان بیرون می رود. با تالش های برنامه  »ماه عسل« 
و قوه قضائیه که برای آزادی زندانیان انجام می دهید، اآلن امیدوار به آزادی 
هستم. در جامعه، زندانِی مالی مثل بیمار است. همه او را طرد کرده و از 
او فرار می کنند، در حالی که فرق من و دیگرانی که آزادند، در حد یک 
برگ چک است.  در پایان برنامه، علیخانی خطاب به مخاطبان و کسانی 
که در طرح کمک برای آزادســازی زندانیان کمک مالی کرده اند، گفت: 
شما 3 میلیارد و 500 میلیون تومان کمک کردید تا زندانیان آزاد شوند. 
500 نفر تا همین اآلن آزاد شده اند. 200 نفر دیگر هم شرایطشان در حال 

آماده شدن است تا آزاد شوند. 
زن اول گفــت: مبلــغ بدهی من 140 میلیون بــود و کار کردم و 110 
میلیونش را پس دادم. تنها آرزویی که دارم این است که درِ زندان باز شود 

و آزاد شوم و بار دیگر در کنار خانواده ام قرار گیرم. 
علیخانی خطاب به وی و دیگر زندانیان گفت: فقط خواســت دل مردم 
اســت و اتفاقی است که مردم رقم زده اند. مفتخرم که بگویم نامه  آزادی 
شما دست من است. شما بعد از برنامه به زندان برنمی گردید و می توانید 
به منزلتان بروید. 2 عزیز دیگر هم در پشــت صحنه هستند که نشد در 

خدمتشان باشیم اما آن ها هم آزاد می شوند. 
به این ترتیب شبی خاطره انگیز در تلویزیون رقم خورد و چندین زندانی 
بدهکار با تأدیه طلب هایشان از زندان آزاد شدند و به جمع خانواده هایشان 

بازگشتند.

هــنر

برای اولین بار در ایران اجرا می شود 

فناوری »دالبی اتمس« برای یک انیمیشن سینمایی 

هنر: صداگذار انیمیشــن »آخرین داستان« اعالم کرد که صدای این انیمیشن به نویسندگی و کارگردانی 
اشکان رهگذر برای اولین بار در سینمای ایران به شکل »دالبی اتمس« انجام می شود. علیرضا علویان با بیان 
اینکه طراحی و ترکیب صدای انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« به تازگی آغاز شده، گفت: شرکت دالبی 
چند سال است که سیستم صوتی دالبی اتمس )Dolby Atmos( را ارائه داده اما در سینمای ایران تاکنون هیچ فیلمی از 
این سیستم استفاده نکرده است. فضای انیمیشن سینمایی »آخرین داستان« و امکان پخش بین المللی آن، قابلیت استفاده 
از میکس صدای دالبی اتمس را برای این فیلم به وجود آورد. البته تمام اتفاقات این فیلم از لحاظ صداگذاری، ســاخت 
افکت و حتی میکس 5/1 و7/1 در ایران انجام می شود. علویان با اشاره به اینکه میکس صدای دالبی اتمس در سینمای 
جهان انقالبی برپا کرده اســت، عنوان کرد: هرچند که ما هنوز امکان ضبط و پخش دالبی اتمس را در ایران نداریم اما 
استفاده از این سیستم شرایطی را فراهم می کند که سینمای ایران به سطح استانداردهای جهانی برسد.  پرویز پرستویی، 
حسن پورشیرازی، باران کوثری، فرخ نعمتی، شقایق فراهانی، ملیکا شریفی نیا ، زهیر یاری، اشکان خطیبی و بانیپال شومون 
بازیگرانی هستند که صداپیشگی 14 نقش اصلی انیمیشن »آخرین داستان« را بر عهده دارند. این انیمیشن سینمایی به 
نویســندگی و کارگردانی اشکان رهگذر، برداشتی آزاد از داستان »ضحاک« شاهنامه است که داستانی از اواخر حکومت 
جمشید تا ابتدای حکومت فریدون را روایت می کند. »آخرین داستان« از سال 89 در استودیو هورخش در حال ساخت 
اســت و تولید آن در نیمه دوم امسال به پایان می رسد. »آخرین داستان« در مسیر تولید و در سال 2013 موفق شد به 
 عنوان یکی از 6 پروژه برتِر در حال تولید جهان در جشنواره »انسی« فرانسه )که مهم ترین رویداد انیمیشنی ساالنه جهان 

است( معرفی شود. 

خبرروز چهره-خبر

فارس: تصویربرداری سریال »پنچری« به 90 درصد رسیده است و پخش آن نیز 
بعد از اتمام سریال »نفس« از شبکه سه سیما آغاز خواهد شد. گروه تصویربرداری 
سریال »پنچری« به تهیه کنندگی مهران مهام و کارگردانی برزو نیک نژاد این روزها 
در محله تجریش تصویربرداری را پیش می برند. مهران مهام تهیه کننده ســریال 
گفت: بالفاصله بعد از پخش سریال »نفس«، سریال ما روی آنتن خواهد رفت. به 
موازات تولید، مراحل فنی نیز در حال انجام است. در این مجموعه مهران غفوریان، 

یوسف تیموری، حمید لوالیی، مائده طهماسبی، مریم سعادت و... بازی می کنند.

»پنچری« جایگزین »نفس« می شود

ایسنا: عادل بزدوده معتقد است: دانشگاه تکة گم شده پازل تئاتر کودک و نوجوان 
اســت. این کارگردان تئاتر کودک و نوجوان گفت: به نظرم دانشگاه تکه  بزرگ و 
گمشده  این پازل است و وقتی این پازل کامل نیست، هیچ انتظاری از بخش های 
دیگر در عرصه کودک نمی توان داشت زیرا افراد تحصیل کرده و خاصی که در این 
حوزه فعال باشند، اصالً وجود خارجی ندارند. اصالً در طول 4 سال کدام واحدهای 
درسی در دانشگاه های ما مختص کودکان و نوجوانان ارائه می شوند که بخواهیم 

امیدوار باشیم متخصصی از آن فارغ التحصیل شود؟ 

دانشگاه؛ قطعه گمشده در پازل تئاتر کودک 

تسنیم: نجم الدین شریعتی با بیان اینکه مؤثربودن یک مجری به این نیست که 
زیاد حرف بزند، ذات برنامه »سمت خدا« را به گونه ای دانست که اقتضائش ایجاد 
می کند مجری، بیشتر شنونده باشد. این مجری تلویزیونی گفت: بعضی ها به اجرا 
به عنوان یک شغل نگاه می کنند. ولی من این طور نگاه نمی کنم. باید بگویم که 
به عنوان یک جوان وجود برنامه »ســمت خدا« را در این دوره و زمانه ضرورت 
می دانم. مؤثربودن یک مجری به این نیست که زیاد حرف بزند. یک جایی اقتضای 

تعریف برنامه و فضای برنامه این است که شما بنشینید و فقط گوش بدهید. 

مجری نباید زیاد حرف بزند 

 هنر/ آرش شــفاعی  واقعاً می توان یک اثر 
هنری را بدون هیچ پیش زمینه ذهنی و قضاوت 
پیشــین، تماشا کرد؟ می توان مجسمه ای را دید، 
دربرابر تابلویی ایستاد و شــعری را خواند، بدون 
این که به آفریننده آن و زمینه تولید آن اثر کاماًل 

بی توجه بود؟
به نظر می رسد اگر هم کســی ادعا کند می تواند 
بدون هیچ پیش زمینه ذهنی با اثری هنری روبه رو 
شود، ادعایی توخالی کرده است. برهمین اساس 
تماشــای فیلمی مانند » مادر قلب اتمی« بدون 
قضاوت هایی که از قبل دربــاره این فیلم داریم، 
ممکن نیست. فیلم را فیلم سازی ساخته است که 
فیلم قبلی اش امکان اکران نیافته است، این فیلم 
هم ســال ها توقیف بوده و اینک بعد از اصالحاتی 
اندک موفق شده روی پرده بیاید. درباره فیلم گفته 
می شــد متضمن طعنه هایی به صنعت هسته ای 
کشور است، تابوشکنی کرده است و البته خیلی ها 
می گفتند بازی های متفاوتــی از بازیگران فیلم، 
به خصوص محمدرضا گلزار در آن می توانید ببینید. 
وقتی با همه این پیش زمینه ها به ســالن سینما 
می رویــد و دربرابر اثر قــرار می گیرید، می بینید 
واقعاً آنچه دربرابر شــما به عنوان فیلم سینمایی 
قرار داده شــده، آشفته تر و بی حساب وکتاب تر از 
چیزی است که بشــود درباره اش حرف زد و آن 
را به موضع گیری خاصی متهم کرد. فیلم نه تنها 
جسارت طعنه زدن به جایی و کسی را ندارد، بلکه 
چنان خنثی و بی دروپیکر است که انگار فیلم ساز 
لج کرده که دوساعت وقت مخاطب را بگیرد و در 

پایان مخاطب نفهمد هدفش چه بوده است.

 فیلم سازی با منطق لجاجت
ابتــدا من هم با همین ذهنیت به ســینما رفتم 
که همــه قضاوت های پیشــینی را تا حد امکان 
کنار بگذارم و ببینم احمــدزاده در تجربه جدید 
سینمایی اش چه برای مخاطبان به ارمغان آورده 
است. فیلم شــروع خوبی دارد، تأکیدات فیلم بر 
بازی های شــوخ و شــنگ دو شخصیت زن با در 
آسانسور و چشمی شیر دستشویی، نشان می دهد 

که فیلم ساز با حوصله و نگاهی ریزبینانه سعی در 
آفرینش لحظات ســینمایی خوبی دارد. فیلم تا 
زمانی که »کامی« وارد ماشین دو دختر می شود، 
روالی منطقی دارد و اندک اندک با دادن اطالعات 
مختلف بــه مخاطب، قصه را بــاز می کند. اما از 
اینجا به بعد فیلم ناگهان افت می کند. از سکانس 
خوب همخوانی ترانه در ماشین که بگذریم، چیز 
خاصی در این چند صحنــه، وجود ندارد. پس از 
آن صحنه تصادف رخ می دهد و محمدرضا گلزار 
وارد فیلم می شــود. از اینجا به بعد همه معادالت 
فیلم به هم می خورد و دیگر از کارگردان پرحوصله، 
جزئی نگر و لحظه های ناب سینمایی هیچ خبری 
نیست. انگار کارگردان براساس لجاجتی عجیب و 
غریب تصمیم گرفته به هیچ ژانری وفادار نباشد، 
مرکزیت قصه را از بین ببرد و مخاطب را در پیدا 

کردن معنایی برای آنچه به عنوان فیلم می بیند، 
دچار سرگیجه کند. او واقعاً توانسته این سرگیجه 
را ایجاد کند و مخاطبان خود را در برزخی عمیق 
فرو ببرد، اما مسئله این است که آیا فیلم سازی به 
همین معناست؟ احتماالً پاسخ خواهیم شنید که 
این فیلم را باید با معیارهای سینمای پست مدرن 

ارزیابی کرد که در آن بنیادهای روایت داســتانی 
مألوف به چالش کشــیده می شــود و فیلم ساز 
مخاطب را در فضاهایی که ازنظر معنایی سیال اند، 
معلق نگه می دارد. با پذیرش این استدالل هم باز 
این ســؤال مطرح می شــود که پس چه اصراری 
به شــروع و روایت کامالً مبتنی بر روایت داستان 
ســینمای قصه گو وجود داشــت و از آن مهم تر 
این که مخاطبان چه گناهی کرده اند که باید جور 
هوس های فیلم سازی و هیاهوهایی را بکشند که 

فیلم ساز به راه انداخته است.

 می توانست ولی نتوانست
 »مادر قلب اتمی« سرشار است از اشاره های بین 
متنی به موســیقی های معروف دهه های گذشته 
خارجی و اشاراتی به حوادث سیاسی روزگار خود، 

که البته از شوخی های کالمی و برخی لحظه های 
ســینمایی خوب هم خالی نیســت، اما مسئله 
اینجاســت که یک فیلم ســاز فیلم نمی سازد که 
چند صحنه خوب و شوخی جالب به مخاطبانش 
تقدیم کند، بلکه او در ضمن ســاختن یک فیلم 
و ارسال یک پیام کدگذاری شده دو ساعته، برای 
تأثیرگذاری بیشــتر بر مخاطبانش از شــوخی، 
جلوه های بصری، بازی گرفتن از بازیگران، دیالوگ 

و... استفاده می کند. 
به فــرض این که بپذیریم بازی گلزار در این فیلم 
با فیلم های دیگــرش متفاوت بوده اســت- که 
به نظر نگارنده گلــزار در این فیلم هم مانند همه 
فیلم هایش هیچ چیزی برای عرضه به عنوان بازیگر 
ندارد- سؤال اینجاست که این بازی متفاوت به چه 
دردی می خورد وقتی در تمام این فیلم مخاطب از 
درک دلیل ساخته شدن فیلم و کنارهم قرارگرفتن 
ایــن قطعه هــای پراکنــده و ســردرگم چیزی 
نمی فهمد؟ »مادر قلب اتمی« می توانســت فیلم 
خیلی خوبی باشد، اگر از همان اول اقالً با خودش 
روراست می بود و مشخص می کرد قرار است یک 
فیلم فانتزی باشد یا یک فیلم داستان گو. حتی اگر 
قصد داشت تلفیقی از این دو باشد، باید مشخص 
می کرد که هرکدام چرا باید در فیلم حضور داشته 
باشند و معیار مشــخص کارگردان برای ورود و 

خروج به حوزه واقعیت و فراواقعیت چیست.
در شــکل کنونی فیلم ســاز برای این که فیلمش 
پســت مدرن نما باشد، در هســته مرکزی روایت 
خطی داســتان بمبی را منفجر کرده و داستان را 
به چندین تکه بزرگ فروکاســته و در پیگیری و 
به نتیجه رساندن این داستان ها نیز ناموفق عمل 
کرده اســت. او به عرصه فانتزی وارد می شــود و 
بدون آن که منطقی در این مســیر داشته باشد، 
از این عرصه خارج می شــود. چنین فیلم آشفته 
و بی منطقی را تنها می توانست جنجال و توقیف 
ســرپا نگه دارد. کارگردان و نویسنده فیلم باید از 
مسئوالن بی ذوق وزارت ارشاد بسیار ممنون باشد 
کــه چنین فیلمی را اصوالً جدی گرفته و توقیف 
کرده اند تا امروز فیلم سوار بر موج جنجال خبری، 

فروش خوبی هم داشته باشد. 

نگاهی به فیلم »مادر قلب اتمی« ساخته علی احمدزاده

وقتی توقیف برای یک فیلم، معجزه می کند

آنچهمیخوانید

آنچــه دربرابــر شــما به عنــوان 
فیلم ســینمایی قرار داده شده، 
آشفته تر و بی حساب وکتاب تر از 
چیزی است که بشود درباره اش 
حــرف زد و آن را به موضع گیری 

خاصی متهم کرد
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خط پليس 

خط حقوقى

خط هشدار

آيا مى دانيد؟
خودرويى كه با سرعت 90 كيلومتر در ساعت حركت مى كند، در هر ثانيه 25 
متر مسافت را طى مى نمايد. از طرفى زمان عكس العمل راننده در حالت عادى 
0/7 ثانيه مى باشد. يعنى خودرو در 0/7 ثانيه مسافتى به طول  5/17 متر را طى 
مى نمايد. و اين بدان معنى است كه اگر راننده اى با سرعت 90 كيلومتر در ساعت 
حركت كند و خطرى را مشاهده كند، پس از طى 5/17 متر مسافت،آنوقت تازه 
عكس العمل نشان مى دهد حال اين عكس العمل ممكن است گرفتن ترمز باشد 
يا هدايت خودرو به چپ و راست و... پس هيچ وقت به خودرو و جاده و مهارت 
خود اعتماد كامل نكرده و همواره با  سرعت  مطمئنه و با احتياط رانندگى كنيم.

آيا مالك مغازه مى تواند از مستأجر به دليل 
تغيير شغل شكايت كند؟

هرگاه مورد اجاره براى شــغل معينى اجاره داده شود و مستأجر بدون رضاى 
موجر شغل خود را تغيير دهد، مالك مى تواند نسبت به طرح دعوى و تخليه با 

شرايط مقرر كه در قانون پيش بينى شده است، اقدام كند.
 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 به مواردى مى پردازد 
كه موجر حق درخواســت فسخ اجاره و تخليه ملك را دارد، كه در بند 7 آن، 
چنين مقرر شده است: در مورد محل كسب و پيشه و تجارت هرگاه مورد اجاره 
براى شغل معينى اجاره داده شود و مستأجر بدون رضاى موجر شغل خود را 

تغيير دهد مگر اينكه شغل جديد عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

هنگام خريد در مراكز فروش 
در اماكن پر تردد مراقب تماس بدنى افراد ناشناس با خود باشيد.

هرگز از افراد ناشناس نوشيدنى و مواد غذايى قبول نكنيد.
مراقب افرادى باشيد كه تحت عنوان مأمور،  قصد  كنترل چك پول و اشياى 

خريدارى شده شما را دارند.
در فروشگاه هايى كه امكان پرداخت الكترونيكى وجود دارد، از دادن اطالعات 
كارت خود به  فروشنده خوددارى و شخصاً رمز عبور و مبلغ پرداختى را وارد 

نماييد.
كيف تان را نزديك به بدنتان و يا در دستى كه آزاد است نگه داريد.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

مرگ خودخواسته زن جوان 
در منزل خواهرش

خط قرمز: دفتــر زندگــى زن جوانى كــه به گفته 
اطرافيانش دچار اختالف خانوادگى شــده بود، با مرگى 

سوزناك بسته شد.
انتظامــى  فرمانــده 
تربت جام با اعالم اين 
خبر گفــت: ظهر روز 
شنبه مرگ مشكوك 
در  جــوان  زنــى 
تربت جام  بيمارستان 
به فوريت هاى پليسى 

110 اعالم شد.
ســرهنگ محمد يزدانى افزود: مأموران بخش انتظامى 
بوژكان با دريافت گزارش مرگ زن جوان، بالفاصله وارد 
عمل شــده و به دستور مقام قضايى بررسى هاى علمى 
پليس آغاز شد. وى خاطرنشان كرد: برابر اظهارات اوليه 
اقوام اين زن جوان، او كه دچار اختالف خانوادگى بوده به 
منزل خواهرش مى رود و در اقدامى باورنكردنى تصميم 

مى گيرد به زندگى خود پايان دهد.
وى گفت: جسد با دستور مقام قضايى به پزشكى قانونى 

انتقال يافت و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.
رئيس اداره برآورد اجتماعى فرماندهى انتظامى خراسان 
رضوى با ابراز تأسف از وقوع مرگ غم انگيز اين زن جوان 
گفت: مطالعات و بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد 
اختالف هــاى خانوادگى معموالً ريشــه در اختالل در 
الگوهاى ارتباطى زوجين دارد. محمد ايرجى پور افزود: 
زمانى كه الگوهاى ارتباطى زوجين معيوب اســت، آنها 
نمى توانند در بيان انتظارات، خواســته ها و انتقال آنها 
به يكديگر به شيوه همدالنه عمل كنند و فضايى را در 
زندگى مشترك خود ايجاد كنند كه در كمال صميميت 

و صراحت و احترام به حل مسائل بپردازند.
وى گفــت: اين موضوع ســبب تشــديد اختالف هاى 
خانوادگى مى شود و به جاى انديشيدن به حل تعارض يا 

اختالف، درصدد مقابله با يكديگر برمى آيند.
اين مــدرس مهارت هاى زندگى خاطرنشــان كرد: در 
مواردى ممكن اســت يكى از زوجين (همانند آنچه در 
اين پرونده مى بينيم) از اين وضعيت خســته و يا نااميد 
شــده و درصدد صدمه و آسيب به خود و يا حتى طرف 
مقابل برآيد كه البته اين نيز نشانه ضعف او در مديريت 
هيجان است. متأسفانه در بسيارى از موارد خانواده ها نيز 
به اختالف هاى آنهــا از طريق مداخله هاى بى مورد و يا 

طرفدارى هاى جانبدارانه دامن مى زنند.
كارشناس ارشد مركز مشــاوره آرامش پليس خراسان 
رضوى گفت: خوشــبختانه امروزه بسيارى از زوج ها در 
صورت بروز تعارض يا اختالف بين خود از طريق مراجعه 
به مراكز مشاوره نسبت به حل تعارض اقدام مى كنند كه 

اين كار آن ها نوعى پيشگيرى محسوب مى شود.

خط حادثه

انتظامــى  فرمانــده 
تربت جام با اعالم اين 
خبر گفــت: ظهر روز 
شنبه مرگ مشكوك 
در  جــوان  زنــى 
تربت جام  بيمارستان 
به فوريت هاى پليسى 

راز مرد كفاش را قتل داماد جوان فاش كرد
خط قرمز: مرد كفاشــى كه به اتهام قتل نامزد دختر 
همسايه شان با حكم قضات شعبه هشتم دادگاه كيفرى
         استان تهران به قصاص محكوم شده بود پس از 
تأييد حكم در شعبه 47 ديوانعالى كشور، در يك قدمى 

طناب دار قرار گرفت. 
در اين جنايت كه يكم خرداد ســال 91 در ساختمانى 
واقع در خيابان ابوذر تهران رخ داده بود، مردى در تماس 
تلفنى با پليس از وقوع جنايتى هولناك در خانه اش خبر 
داد. همزمان با حضور مأموران و بازپرس كشيك جنايى  
در محل قتل، مرد صاحبخانه «مصطفى» - 38 ساله - 
كه كفاش بود به پليس گفت: چند ماهى بود كه يكى از 
اتاق هاى خانه ام را به زن و مرد جوانى اجاره داده بودم. 
آن ها يك دختر نوجوان داشــتند و هر روز در اتاقشان 
مواد مخدر مصرف مى كردند. ساعتى قبل سر و صداى 
اين زن و شوهر را شنيدم كه وقتى وارد اتاقشان شدم 
جسد پســر جوانى را كف اتاق ديدم. زن و شوهر او را 

كشته و فرار كرده بودند.
درحالى كه مصطفى تنها مظنــون پرونده بود پليس 
توانســت زن و شــوهر موردنظر را نيز دستگير كند و 
بدين ترتيب پرده از راز جنايت برداشته شد.مرد جوان 
در بازجويى اظهار داشــت: پسرى كه در اتاق ما كشته 
شد نامزد دخترم پريســا بود، اما او وقتى از دخترمان 
شــنيد كه از سوى صاحبخانه مورد تعرض قرار گرفته 

است، عصبانى شد و در جريان درگيرى با مرد كفاش 
به قتل رسيد.

بدين ترتيب عامل جنايت تحت بازجويى هاى فنى قرار 
گرفت و سرانجام به جنايتى كه مرتكب شده بود اعتراف 
كرد. وى سپس در شعبه هشتم دادگاه كيفرى استان 
تهران به رياست قاضى اصغرزاده و با حضور قاضى توكلى 
- مستشار دادگاه - محاكمه شد. با توجه به درخواست 
قصــاص براى عامل جنايت از طــرف خانواده مقتول، 
قضات او را به قصــاص محكوم كردند. اين حكم مورد 
تأييد قضات شعبه 477 ديوانعالى كشور قرار گرفت و 
بدين ترتيب عامل جنايت در يك قدمى چوبه دار قرار 

گرفت.

مرد كفاشــى كه به اتهام قتل نامزد دختر 

است، عصبانى شد و در جريان درگيرى با مرد كفاش 

رئيس پليس فتا تهران بزرگ:
آموزش و پرورش از لو رفتن سؤاالت 

امتحان نهايى شكايت نكرده است
سرهنگ مهدى كاكوان رئيس پليس فتا تهران بزرگ با تأكيد 
بر اينكه هيچ شكايتى از سوى مســئوالن آموزش و پرورش 
مبنى بر شناســايى فروشندگان ســؤاالت لو رفته امتحانات 
نهايى در شــبكه هاى اجتماعى به دست اين پليس نرسيده 
اســت، توضيحاتى را درباره فروش سؤاالت امتحانى ارائه داد. 
وى در خصــوص ماجراى فروش ســؤاالت لو رفته امتحانات 
دانش آموزان و اظهارات مطرح شــده مبنى بر خريد و فروش 
آن ها در برخى شــبكه هاى اجتماعى اظهار داشت: به دنبال 
اطــالع همكارانمان در پليس فتا از فعاليــت برخى افراد در 
شــبكه هاى اجتماعى در خصوص فروش سؤاالت امتحانات 
نهايى و همچنين گــزارش آموزش و پرورش مبنى بر ادعاى 
برخى افراد مبنى بر داشــتن سؤاالت امتحانى و فروش آن ها 
به دانش آموزان، موضوع در دســت بررسى قرار گرفت. وى با 
تأكيد بر اينكه در تمام بررسى هاى انجام شده پليس فتا، هيچ 
مستنداتى مبنى بر صحت ادعاى لو رفتن سؤاالت امتحانات 
نهايى به دســت نيامد، افزود: در تحقيقات انجام شده پليس، 
ســه نفر كالهبردار كه مدعى فروش سؤاالت امتحانات نهايى 
بودند شناسايى و دستگير شــدند و مشخص شد ادعاى اين 
افراد مبنى بر داشتن سؤاالت اصلى، كذب است و اين افراد با 
وعده هاى دروغ از دانش آموزان كالهبردارى مى كردند. رئيس 
پليس فتا تهران بزرگ در پايان خاطرنشان كرد: تا اين لحظه 
هيچ شكايتى از ســوى آموزش و پرورش مبنى بر شناسايى 
فروشندگان ســؤاالت اصلى امتحانات نهايى به دست پليس 
فتا پايتخت نرسيده است و در بررسى هاى ما گردانندگان سه 
كانالى كه مدعى فروش سؤاالت اصلى امتحانات نهايى بودند 

شناسايى و با تالش پليس دستگير شدند.

خط قرمز: گروگان 300 ميليونــى در عمق چاه متروكه 
سرنوشتى هولناك داشــت.  رسيدگى به اين ماجرا از چند 
روز قبل و به دنبال شكايت مرد سالخورده اى در دستور كار 
پليس آگاهى تهران  قرار گرفت. مرد نگران به پليس گفت: 
«پسرم پيام، در يكى از شركت هاى مسافربرى كار مى كند. او 
روز گذشته مثل هميشــه براى كار از خانه خارج شد. اما تا 
شب خبرى از او نشد. هر چه با تلفن همراهش تماس گرفتيم 
پاسخ نداد. به تمام دوستان و آشنايان هم زنگ زديم ولى از 
پســرم خبرى نداشتند. تا اينكه امروز صبح مرد ناشناسى با 
من تماس گرفت و گفت پسرم را ربوده اند. او در ازاى آزادى 
پيام 300 ميليون تومان درخواســت كرد اما به هيچ عنوان  
امكان پرداخت چنين پولى را نداريم و حاال هم از شما كمك 
مى خواهيم. ضمن اينكه آن ها تأكيد كرده اند اگر موضوع را به 

پليس خبر دهيم پسرمان را مى كشند.»
به دنبال اين شــكايت، تحقيقات تخصصى كارآگاهان اداره 
يازدهم پليس آگاهى پايتخت آغاز شــد. از سوى ديگر چند 

روز بعد مأموران پليس دماوند به دنبال تماس مرد ميانسالى 
خود را به چاه متروكه اى در كنار يك باغ رساندند. اين مرد به 
پليس گفت: در حال عبور از كنار چاه بودم كه صداى ناله اى 
به گوشم رســيد. ابتدا تصور كردم خياالتى شده ام. اما قدم 
بعدى را كه برداشــتم دوباره صدايى شنيدم. وقتى به سراغ 
دهانه چاه رفتم متوجه شدم پسرى داخل چاه است. بدين 
 ترتيب با تماس پليس، مأموران امداد و نجات بالفاصله وارد 
عمل شــده و پسر جوان را از چاه بيرون كشيدند. مرد نيمه 
جان به مأموران گفت: راننده يك شركت مسافربرى هستم. 
چند روز قبل دو مرد افغان و يك مرد ايرانى به عنوان مسافر 
سوار ماشينم شــدند. آن ها از من خواستند به دماوند بروم. 
اما وقتى به اين محل رسيديم مردان ناشناس تلفن همراه و 
سوئيچ ماشينم را گرفته و مرا داخل چاه حبس كردند. بعد 
هم در تماس با خانواده ام از آن ها مبلغ 300 ميليون تومان 
براى آزادى ام خواســتند. در اين مدت در چاه زندانى بودم و 
آن ها هرروز به سراغم مى آمدند، مقدارى آب و غذا مى دادند و 

مى گفتند تا زمانى كه پول را نگيرند رهايم نمى كنند.
با افشــاى اين ماجراى هولناك، كارآگاهان از پدر مرد جوان 
ربوده شــده خواســتند به بهانه پرداخت بخشــى از پول با 
گروگانگيران تماس بگيرنــد. بدين ترتيب تبهكاران در قرار 
صورى از ســوى پليس دستگير شدند كه تحقيقات در اين 

باره ادامه دارد.

گروگان 300 ميليونى در چاه متروكه پيدا  شد
روز بعد مأموران پليس دماوند به دنبال تماس مرد ميانسالى 
خود را به چاه متروكه اى در كنار يك باغ رساندند. اين مرد به 
پليس گفت: در حال عبور از كنار چاه بودم كه صداى ناله اى 
به گوشم رســيد. ابتدا تصور كردم خياالتى شده ام. اما قدم 
بعدى را كه برداشــتم دوباره صدايى شنيدم. وقتى به سراغ 
دهانه چاه رفتم متوجه شدم پسرى داخل چاه است. بدين 
 ترتيب با تماس پليس، مأموران امداد و نجات بالفاصله وارد 
عمل شــده و پسر جوان را از چاه بيرون كشيدند. مرد نيمه 
جان به مأموران گفت: راننده يك شركت مسافربرى هستم. 
چند روز قبل دو مرد افغان و يك مرد ايرانى به عنوان مسافر 



خط بين الملل

كفتار 92 ساله شكارچى  دختران جوان 
خط قرمز: مرد 92 ساله «ولز»ى كه با مشخصات جعلى واستفاده ازتصاويرپسران 
زيبا وجذاب، دختران نوجوان را درفضاى مجازى فريفته و تصاوير غيراخالقى با آن ها 
رد و بدل كرده بود، پيش از مالقات حضورى با طعمه هايش شناسايى و دستگير 
شد.  «ايوور گيفورد» كه به گفته پليس مهارت زيادى در استفاده از اينترنت و فضاى 
مجازى دارد، در اين اقدام شيطانى دو دختر 11 و 12 ساله را با اطالعاتى دروغين 
و گفت وگوهاى عاشــقانه فريفته بود و با رد و بدل كردن عكس هاى غيراخالقى با 
آن ها مجموعه اى از تصاوير مستهجن را جمع آورى كرده بود. پيرمرد شيطان صفت 
كه در جريان رصدهاى  تخصصى پليس درفضاى مجازى شناسايى شده بود زمانى 
دستگير شد كه قرار بود طعمه هايش را درخانه  ببيند. دختران نوجوان نيز كه تصور 
مى كردند با جوان جذابى دوست شده اند بدون اطالع از خطرى كه آن ها را تهديد 
مى كرد قرار بود به خلوتگاه شيطانى اش بروند كه با اقدام بموقع پليس نجات يافتند. 

در حال حاضرتحقيقات تخصصى از اين كفتار پير ادامه دارد.

پرونده افسر قاتل آمريكايى  در دادگاه 
خط قرمز: تبرئه افسر پليسى كه يك 
شــهروند مينه ســوتا به نام «فيالندو 
كاستيا»، 32 ساله را به ضرب گلوله به 
قتل رسانده بود خشم مردم اين شهر را 
برانگيخت.  «جرونيمو يانز» افسر پليسى 
كه يك شهروند سياه پوست مينه سوتا 
را بــه بهانه واهى به قتل رســاند در 
دادگاه تبرئه شد. اين حكم خشم افراد 

بيشمارى را در برداشت كه منجر به تظاهرات در خيابان هاى اين شهر شده است. 
قربانى در ماشــين خود به ضرب گلوله اين افسر كشته شد و تمام لحظات اين 
اتفاق هولناك توسط نامزد كاستيا فيلم گرفته شد و بصورت آنالين در فيس بوك 
به اشتراك گذاشته شد. افسر پليس اين راننده را در سال 2016 در ماشين خود 
واقع در فالكون هايتز، سنت پل متوقف كرد و سپس با ضرب گلوله به كام مرگ 
فرستاد. حدود 2 هزار نفر از مردم اين شهر با تظاهرات، خيابان هاى اين شهر را 
مسدود كرده اند و تردد را در اين شهر با مشكل مواجه ساختند. اين موج اعتراض 
در پى ابراز خشم و عصبانيت مادر قربانى، والرى كاستيا شكل گرفت چراكه وى 
در قالب يك پست اذعان داشت: بازهم احقاق حق سياه پوستان با شكست مواجه 
شد. اين اتفاق يكى از چندين حوادثى است كه در پى آن مردان و پسران سياه 
پوست بدستان پليس آمريكا به كام مرگ فرستاده شدند. اين بى عدالتى منجر 
به تظاهرات مردم در سنت پل شده است. رينولدز، نامزد قربانى درخصوص اين 
ويدئو مى گويد كاستيا با شليك اين افسر در حالى كه بدنبال گواهينامه اش بود 
غرق خون شــد، در حالى كه يانز، 29 ساله در دادگاه مدعى شد قربانى از انجام 
فرامين وى سر باز زده بود. يكى از مقامات پليس ضمن ابراز خوشحالى از صدور 

اين حكم، اذعان داشت: «يانز بى گناه بوده و فقط وظيفه اش را انجام داده بود.»
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ماجراى دزدى كه موبايلها را 
صادر مى كرد و يك نكته

خط قرمز- سعيد كوشافر: شايد براى شما هم اتفاق 
افتاده باشد كه در بازار و يا خيابان شلوغى در حال خريد 

يا تردد باشــيد كه 
ناگهان متوجه شويد 
موبايلتان، كيف پول 
يا مقدارى اسكناس 
يا  از جيــب كــت 
كاپشــن يــا حتى 
پيراهنتان به سرقت 

رفته است.
به  لحظــه  همــان 

كالنترى مراجعه مى كنيد و با جواب ســر باالى مأموران 
متوجه مى شويد كه بايد به همراه تمام اسناد و مداركى كه 
مالكيت شما را اثبات مى كند به آگاهى برويد و از سارق 
يا سارقان شكايت كنيد. فرداى آنروز به آگاهى مى رويد 
و با يك پروسه طوالنى و بروكراسى شديد ادارى مواجه 
مى شويد كه حداقل يك روز وقتتان را مى گيرد. اينها به 
جز توهين و تحقيرهايى است كه از سوى سربازان مستقر 

در آگاهى و مأموران پليس نثارتان مى شود.
در نهايت هم با اين پاسخ مواجه مى شويد كه اگر اموالتان 
كشف شد با شما تماس مى گيريم و تمام. بعد با خودتان 
فكر مى كنيد كه اگر اين يك روز را به كارتان مى پرداختيد 
حداقل بخشــى از زيان ناشى از سرقت جبران مى شد نه 
اينكه عالوه بر زيان سرقت يك روز از كارافتادگى و كلى 
مشكل روحى و روانى نصيب شما شود و تازه بفهميد كه 

چه مقدار دز احساس ناامنى در شما باالتر رفته است.
حال از ســوى ديگرى بــه ماجرا نگاه كنيم، ســارقى 
يك موبايل مى دزدد و خبرى نمى شــود، ده موبايل از 
شهروندان مى دزدد و باز هم خبرى نمى شود، او احساس 
امنيت مى كند كه مأموران يا در خوابند يا خســته اند و 
دنبال سارق نمى آيند، پس صد بار هم موبايل مى دزدد 
باز هم خبرى نمى شود، موبايل قاپ آنقدر سرقت مى كند 
كه ديگر بازار مشــهد ظرفيت فروش اين همه موبايل 
دزدى را ندارد و ســپس به فكر صــادرات موبايل هاى 
دزدى به كشــور افغانستان مى افتد و با يك مالخر وارد 
معامله شده و موبايل ها را در بسته بندى هاى مخصوص 

صادر مى كند.
در نهايــت هم اين صادرات موبايل دزدى كار دســتش 
مى دهد و او و مالخر و 200 دستگاه موبايل سرقتى آماده 
صادرات شناسايى و دستگير مى شوند، جوان موبايل قاپ 
تا 150 سرقت را بخاطر مى آورد و اعتراف مى كند و قطعاً 

ده ها برابر آنرا هم بخاطر نمى آورد و اعتراف نمى كند.
شــما در نظر بگيريد حال شــهروندى كــه اين خبر را 
مى خواند، اين شــهروند حق دارد درباره عملكرد پليسى 
كه نتوانسته سارقى را پس از صدها فقره سرقت موبايل در 

يك خيابان دستگير كند چه خواهد بود؟

خط ديدگاه

 دوشنبه 29 خرداد 1396 
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يا تردد باشــيد كه 
ناگهان متوجه شويد 
موبايلتان، كيف پول 
يا مقدارى اسكناس 
يا  از جيــب كــت 
كاپشــن يــا حتى 
پيراهنتان به سرقت 

به  لحظــه  همــان 

خط قرمز: عامل جنايت خيابان فردوســى كه با شليك 

چندين گوله اقدام به كشتن مرد دالر فروش كرده بود، در 

مخفيگاهش در شهر محمديه دستگير شد. 6 فروردين ماه 

امسال و از طريق مركز فوريت هاى پليسى به كالنترى 129 

جامى اعالم شد كه راننده يك دستگاه خودرو پرايد، پس 

از ايجاد يك تصادف زنجيره اى با چند خودرو پارك شده 

در خيابان خارك و در حاليكه مأموران راهور و شهروندان 

پيش از آن فردى مجروح را از داخل خودرو پرايدش خارج 

كرده بودند، با تهديد اســلحه از محل متوارى شده است.  

مأموران كالنتــرى 129 جامى در تحقيقات اوليه از فرد 

مجروح به نام «عليرضا. ص» (متولد 1342) كه از ناحيه 

شكم و سينه مورد اصابت پنج گلوله قرار گرفته بود اطالع 

پيدا كردند كه فرد متوارى به شيوه مسلحانه قصد سرقت 

وجوهات نقد همراه اين شــخص را داشته است كه طى 

درگيرى در داخل خودرو، راننده پرايد اقدام به شــليك 
چند گلوله و مجروح نمودن او نموده است. 

*پرونده مقدماتى 

با تشكيل پرونده مقدماتى با موضوع «سرقت مسلحانه» و 

به دستور بازپرس شعبه اول دادسراى ناحيه 34 تهران، 

پرونــده در اختيار اداره يكم پليس آگاهى تهران بزرگ 
قرار گرفت. 

برابــر تحقيقات ميدانى از شــاهدان صحنه تصادف در 

خيابان خارك،  همان روز يك دستگاه خودرو پرايد به 

شماره انتظامى ايران 68 با دو سرنشين، پس از انحراف 

از خيابان با چندين خودرو پارك شده در محل تصادف 

زنجيره اى مى كند كه گشــت راهور با مشاهده صحنه 

اقدام به تعقيب خودرو كرده و نهايتاً پرايد مذكور طى 

يك تصادف شــديد با يك دستگاه خودرو پرايد پارك 

شده در حاشيه خيابان متوقف مى شود؛ برابر اظهارات 

شاهدان، راننده پرايد (مردى حدوداً 45 ساله، قد بلند، 

قوى هيكل و با موهاى ســفيد) پس از پياده شدن از 

خودرو پرايد و در حاليكه يك قبضه اســلحه كمرى 

در دســت داشــته اقدام به تهديد شهروندان مى كند 

كه مأموران راهور با مشــاهده فرد مسلح و در مرحله 

نخست اقدام به خلح سالح و گرفتن اسلحه كمرى از 
اين شخص مى كنند. 

برابر اظهارات شــاهدان صحنه، راننــده پرايد پس از 

خلع ســالح شــدن از ســوى مأموران راهور، با كاتر 

تهديد به خودزنى و زدن شاهرگ گردنش مى كند كه 

مأموران سعى در آرام كردن او مى كنند؛ همزمان ساير 

شــهروندان حاضر در محل با مشاهده فرد مجروحى 

بر روى صندلى سرنشــين خودرو كه به شدت دچار 

خونريزى از ناحيه شكم و ســينه شده بود، اقدام به 

خارج كردن اين شخص از داخل پرايد كرده و موضوع 

را به مأموران راهور اطالع مى دهند؛ در همين زمان، 

راننده پرايد كه با تهديد به خودكشى مانع از نزديك 

شدن مأموران به خود شده بود اقدام به بيرون آوردن 

اســلحه كمرى ديگرى از زير صندلى پرايد كرده و با 

تهديد به شليك، با پرايد خود از محل متوارى مى شود. 
*اظهارات دالر فروش 

كارآگاهــان پليس آگاهى با مراجعه به بيمارســتان امام 

خمينى به تحقيق از مرد دالرفروشى پرداختند كه بنا بر 

نظريه تيم پزشــكى مورد اصابت 5 گلوله از ناحيه شكم 

و ســينه قرار گرفته بود؛ وى قبــل از انتقال به اتاق عمل 

در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: به صورت سرپايى و در 

محدوده ميدان فردوسى و چهارراه استانبول اقدام به خريد 

و فروش دالر و ارز مى كنم.  روز حادثه در حاشيه خيابان 

فردوسى ايستاده بودم كه يك دستگاه پرايد در مقابل من 

توقف كرد و راننده آن ضمن معرفى خود به عنوان مأمور 

پليس و در حاليكه بى ســيم و دستبند همراه داشت از 

من خواســت تا سوار ماشين او شــوم؛ پس از سوار شدن 

به ماشــين، راننده شروع به حركت كرد و همزمان از من 

خواست تا دالر و ارزهاى خود را جهت بررسى در اختيارش 

بگذارم؛ من كه به اين شــيوه تحقيق و درخواست راننده 

پرايد مشكوك شده بودم، از وى درخواست كارت شناسايى 

كردم اما ناگهان او اسلحه كمرى را از زير لباسش خارج و 

شروع به تهديد من كرد؛ ديگر اطمينان پيدا كرده بودم كه 

اين شخص مأمور نيست و قصد سرقت پول هايم را دارد؛ 

با او درگير شدم كه ناگهان گلوله اول شليك شد و به من 

برخورد كرد؛ خودم را به روى دستى كه اسلحه سارق در 

آن بود انداختم و همين موضوع باعث شــد تا اســلحه از 

دســت سارق خارج شده و زير صندلى بيفتد. درگيرى ما 

در حالى ادامه داشت كه ماشين همچنان حركت مى كرد؛ 

در حاليكه تصور مى كردم راننــده پرايد مجبور به توقف 

خواهد شد اما ناگهان او با اسلحه دوم خود چند گلوله ديگر 

به من شــليك كرد؛ ديگر توان مقاومت نداشتم و تنها در 

آخرين حركت توانستم فرمان پرايد را به صورت كامل به 

سمت راست بچرخانم كه پس از آن خودرو با صدا و تكان 
شديدى متوقف شد. 

*ادامه رسيدگى به پرونده

مرد دالر فروش به علت شــدت جراحات وارده و اصابت 

گلوله به نقاط حساس سينه و شكم، با وجود انجام اقدامات 

و مراقبت هاى پزشــكى فوت كرد؛  پرونده با صدور عدم 

صالحيت از شعبه اول بازپرسى دادسراى ناحيه 34 تهران 

به دادسراى امور جنايى (27 تهران) ارسال مى شود. 

با تشــكيل پرونده سرقت مسلحانه منجر به جنايت و به 

دســتور بازپرس شعبه هشتم دادسراى ناحيه 27 تهران، 

پرونده جهت رسيدگى در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس 
آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. 

برابر اطالعات پرونده، كارآگاهان اداره دهم ويژه قتل پليس 

آگاهى اطالع پيدا كردند كه دو فقره ســرقت مســلحانه 

مشابه ديگر نيز در اواخر ســال 1395 و دقيقاً به همين 

شيوه و شگرد توسط راننده يك خودرو پرايد انجام شده؛ 

همچنين برابر تحقيقات انجام شده مشخص شد كه شماره 

بدســت آمده از پرايد متوارى شــده از خيابان خارك نيز 

متعلق به يك دستگاه سوارى ديگرى است كه پالك آن 

داراى سابقه سرقت است. 

در چنيــن شــرايطى، اقدامات ويــژه و تخصصى در 

دستور كار كارآگاهان قرار گرفت و سرانجام كارآگاهان 

موفق به شناسايى راننده پرايد به نام «حميدرضا. ش» 

(متولد 1360) شدند؛ با ارائه تصوير اين شخص به دو 

دالرفروشــى كه به همين شيوه و شگرد مورد سرقت 

قرار گرفته بودند و همچنين شاهدان صحنه جنايت، 

همگى آن ها به صورت كامل و دقيق موفق به شناسايى 
اين فرد به عنوان سارق مأمورنما شدند. 

كارآگاهان با اطمينان از انجام تمامى اين ســرقت ها و 

همچنين ارتكاب جنايت توســط «حميدرضا. ش» به 

محل سكونتش در البرز رفته و در تحقيقات نامحسوس 

پليســى اطالع پيدا كردند كه او از محل سكونتش در 
شهر كرج متوارى شده است. 
*عمليات دستگيرى قاتل 

در ادامه اقدامات ويژه پليسى، سرانجام مخفيگاه «حميد 

رضا. ش» در شهرستان قزوين - شهر محمديه شناسايى 

و كارآگاهان اداره دهم با اخذ نيابت قضايى  27 خرداد به 

شهر محمديه اعزام شدند. كارآگاهان اداره دهم با اطالع از 

مسلح بودن «حميدرضا. ش»، مخفيگاه وى را به محاصره 

در آورده و ســرانجام در ســاعت  5 بعد از ظهر عمليات 

دستگيرى آغاز شد. با ورود كارآگاهان به داخل مخفيگاه 

«حميدرضا. ش»، وى قصد بكارگيرى سالح خود را داشت 

اما قبل از هرگونه اقدامى در اين خصوص، كارآگاهان مانع 

از رسيدن وى به اسلحه شده؛ با اين وجود متهم با استفاده 

از قدرت بدنى باالى خود قصــد درگيرى با كارآگاهان و 

اســتفاده از سالح سرد را داشت كه نهايتاً مهار و دستگير 

مى شــود؛ در بازرسى از مخفيگاه «حميدرضا.ش» نيز يك 

قبضه اســلحه كمرى، شوكر، گاز اشــك آور و همچنين 

تعداد زيادى پالك  خودرو كشف مى شود.  متهم در همان 

تحقيقات اوليه عنوان داشت كه پس از اطالع از موضوع 

مرگ مرد دالر فروش از طريــق اخبار حوادث، از محل 

سكونتش در البرز به شهرستان قزوين - شهر محمديه 

متوارى شده و اطمينان داشته كه به هيچ عنوان پليس 
موفق به دستگيرى او نخواهد شد. 

ســرهنگ كارآگاه حميد مكرم، معــاون مبارزه با جرايم 

جنايى پليس آگاهى تهران بزرگ، با اعالم اين خبر گفت: 

متهــم در همان تحقيقات اوليه به ارتكاب جنايت و قتل 

مرد دالرفروش و همچنين انجام دو فقره ســرقت مشابه 

در پوشش مأمور پليس از دو دالرفروش ديگر اعتراف كرد. 

دستگيرى قاتل هفت تيركش مرد دالر فروش



صادرات تابستانی ایران

ستاره هایی که مشتری خارجی دست به نقد دارند

 فوتبال  ورزش   نتایج خوب تیم ملی 
ایران در مقدماتی جام جهانی و درخشــش 
برخی بازیکنان فوتبال ایران باعث شده که 
فعاالن بازار نقل و انتقاالت به تابستان پیش 
رو امید بیشتری داشته باشند.این امید نیز 
وجود دارد که در تابســتان جــاری فوتبال 
ایران در دو یا سه لیگ معتبر اروپایی صاحب 

نماینده بشود.

*روس ها در کمین
 در حال حاضر کریم انصاری فرد بازیکن تیم 
المپیاکوس در بین بازیکنان ایران مهمترین 
تیم را دارد و ســردار آزمون )روســتوف(، 
میالد محمدی )ترک گروزنی(، سعید عزت 
اللهی)آنژی(، مسعود شجاعی)پانیونیوس( 
و رضا قوچــان نژاد)هیرنفین( نماینده های 
فوتبال ایران در اروپا هستند که ممکن است 

تعداد آنها افزایش پیدا کند.

 از بین کشورهایی که بازیکنان ایرانی نیم 
نگاهی به حضور در آنها دارند کشور روسیه 
باتوجه به تجربه نســبتا موفق ســردار در 
زمره یکی از مهمترین مقصدهاست ضمن 
اینکه لیگ یونان هم به دلیل نمایش خوب 
دو بازیکن ایرانی در این کشــور از مقاصد 
احتمالی فوتبالیست های ایرانی می شود. 
جالب اینکه آنژی مخاج قلعه به ساســان 
انصاری درخواست رسمی داده بود که در 
نهایت به دلیل شــرایط مالی این پیشنهاد 
مورد توجه انصاری قــرار نگرفت و وی به 

سپاهان پیوست.
*شکار طارمی

 از بازیکنان فعلی تیم ملی مهدی طارمی در 
صدر توجه ایجنت هــای خارجی قرار دارد. 
درباره طارمی صحبت های مختلفی به زبان 
آمده اما گفته می شود تیمی در بوندسلیگا 
و تیمی در لیگ برتر انگلیــس از طرفداران 

وی هســتند که به دلیل گلزنی های مکرر 
در عرصه  ملــی در رقابت های جهانی قطعا 
می تواند به یک تیم اروپایی منتقل شــود. 
البته طارمی با پرســپولیس قــرارداد یک 
ساله دارد و در حال حاضر امتیاز انتقال او در 
اختیار پرسپولیسی هاست و اگر آنها بتوانند 
درآمد خوبی از انتقال طارمی کســب کنند 

راضی به جدایی وی خواهند شد.
*گلر لژیونر؟

 به جز طارمی احسان حاج صفی  و علیرضا 
بیرانوند نیز دو ملی پوش دیگری هســتند 
که احتمال حضورشان در تیم های خارجی 
وجود دارد. علیرضــا بیرانوند پیشــنهاد 
رســمی فنرباغچه را به پرسپولیس تسلیم 
کرده و در انتظار نظر باشــگاه است. او که 
با قرمزها قــراردادی 5 ســاله دارد قطعا 
بدون نظر باشگاه  نمی تواند به تیم دیگری 
منتقل شــود امــا انتقال او بــه لیگ های 

خارجی نیــز رویایی خواهد بود. احســان 
حاج صفی نیز ظاهرا از لیگ یونان پیشنهاد 
دارد و ممکن است در تابستان پیش رو این 
کشــور مدیترانه ای را برای ادامه فوتبال 

انتخاب کند. 
*رضاییان در رادار بلژیکی ها

رامین رضاییــان دیگر ملی پــوش فوتبال 
ایران است که حرف و حدیث هایی مبنی بر 
حضور وی در فوتبال اروپا به گوش می رسد، 
رامین که پس از جدایی از پرسپولیســی ها 
به عضویت تیم دیگــری درنیامد این روزها 
صحبت از حضورش در تیــم های خارجی 
به گوش می رسد، رســانه های بلژیکی روز 
گذشته مطالب مختلفی در رابطه با حضور 
مدافع راست تیم ملی در باشگاه خنت بلژیک 
منتشــر کرده اند، با توجه به شرایط خاص 
رضاییان در لیگ برتر، احتمال لژیونر شدن 

وی در فصل پیش رو زیاد است.

حمیدرضاعرب: به جز ماجرای جدایی کاوه رضایی که ابهام هایی 
را در خط حمله اســتقالل به وجود آورده تا به امــروز روند حرکتی 
مسئوالن باشگاه استقالل در جذب بازیکنان و تمدید قرارداد ها بد  

نبوده و این تیم در مسیر بستن مجموعه معقول است.
درحال حاضر یارگیران باشــگاه اســتقالل توجه خود را معطوف به 
بازگرداندن پژمــان منتظری کرده اند و هر روز خبــر تازه ای درباره 
حضور این بازیکن در باشگاه اســتقالل می شنویم. دیر یا زود چنین 
اتفاقی رخ خواهد داد امــا تاخیر منتظری درعقد قــرارداد دوباره با 
استقالل ناشی ازعالیق او برای بازگرداندن مجتبی جباری به استقالل 
اســت. منتظری که رابطه خوبی با جباری دارد و در سال های اخیر 
همراه همیشگی این بازیکن در تیم االهلی بوده، قصد دارد به هرشکل 
ممکن زمینه ساز بازگشت مجتبی شود. جباری اما با مصاحبه ای که 
دو هفته پیش علیه منصوریان انجام داد نشان داد هیچ عالقه ای به 
همکاری با این مربی ندارد یا به تعبیرساده تر نمی تواند منصوریان را 
به عنوان سرمربی خود قبول کند. از طرفی اما شماره 8 سابق باشگاه 

استقالل پیشنهادی از لیگ قطر ندارد و اگر به استقالل بازنگردد باید 
به یکی دیگر از تیم های لیگ برتری برود که در این شرایط اوضاع برای 
او آن چنان که انتظار دارد مطلوب پیش نمی رود. جباری دوست دارد 
در استقالل به فعالیت ادامه دهد و منتظری هم از این عالیق آگاه است 
اما مشکل اساسی از همان روزی شروع شد که جباری د رمصاحبه ای 
صراحتا اعالم کرد منتظر است سرمربی استقالل تغییر کند تا دوباره 

به این تیم بازگردد. 
درآخرین صحبت هایی که منتظری با جباری داشته این بازیکن به 
مدافع ملی پوش گفته حتی اگر اختالف نظرهایی با منصوریان داشته 
باشد عالقمند به بازگشت است اما مسئله این است که منصوریان تا 
کنون هیچ ســیگنال مثبتی را دراین خصوص ازخود ساطع نکرده و 
انگار اساسا دوست ندارد با جباری کار کند. البته دیر یا زود منتظری با 
استقالل قرارداد خواهد بست و این بازیکن هم بیش از این نمی تواند 
پای دوست صمیمی اش بایســتد و احتماال در شرایطی به استقالل 

می رود که دوست قدیمی اش مجتبی در این تیم نیست.

منصوریان: ابراهیمی تا امروز قراردادش 
را تمدید می کند

ورزش سه: با اعالم سرمربی جوان آبی ها، رهبر خط هافبک این تیم تا پایان 
امروز قراردادش را با این باشــگاه تمدید می کند. علیرضا منصوریان با تایید 
این خبر گفت: مذاکرات خوبی با امید ابراهیمی انجام داده ایم و با او به توافق 
رسیده ایم. امید ظرف امروز و یا حداکثر فردا قراردادش را با استقالل تمدید 
می کند. با تمدید قرارداد امید ابراهیمی آبی ها تقریبا به هدف اصلی خود که 
تمدید قرارداد با بازیکنان تاثیرگذار فصل گذشته شان بود رسیدند و شاید بعد 
از این مهمترین هدف آبی ها گرفتن رضایتنامه رابسون از باشگاه باهیای برزیل 

و آبی پوش نگه داشتن او باشد.

تاج: تا زمانی که کی روش است مشکلی 
نداریم

ورزش: رئیس فدراسیون فوتبال می گوید تا زمانی که کی روش سرمربی تیم 
ملی است این تیم هیچ مشکلی نخواهد داشت اما باید برای آینده، دانش او را 
به فوتبال ایران انتقال داد. مهدی تاج می گوید: ما به عنوان تیم دوم راهی جام 
جهانی شدیم اما االن انتظارهای مردم باال رفته و امیدوارم به عنوان تیم اول 
و دوم از جام جهانی برنگردیم. باید به فکر انتقال دانش فنی کی روش باشیم 
چون اگر این کار را نکنیم، تیم ملی ما تا زمانی که کی روش حضور دارد، خوب 
است و بعد از آن باز هم به مشکل می خوریم. تیم ملی جوانان ما در جام جهانی 
نشان داد هنوز جای کار دارد. ما دو بار بازی برده را باختیم؛ هر چند رفتن به 

جام جهانی بعد از 16 سال خوب بود ولی هنوز در این رده ها جای کار داریم.

سیاه جامگان ۸ تیر راهی ترکیه می شود
ورزش: تیم فوتبال سیاه جامگان مشهد برای برپایی اردوی آماده سازی خود 
هشتم تیر ماه راهی ترکیه خواهد شد. در این میان مسئوالن باشگاه درصدد 
مذاکره با چند بازیکن دیگر هســتند تا فهرســت این تیم تکمیل شود. اکبر 
میثاقیان هم قصد دارد بعد از تکمیل شدن نفرات تیمش، سیاه جامگان را به 
اردوی ترکیه ببرد و برهمین اساس تیم مشهدی در تاریخ 8 تیرماه به این کشور 
سفر خواهد کرد. باشگاه سیاه جامگان برای فصل بعد درصدد تمدید قرارداد 
محمدرضا خانزاده و روح اهلل سیف اللهی است، اما با این دو بازیکن اختالف مالی 

دارد و هنوز توافق قطعی با آنها حاصل نشده است.

طاهری: بزرگتر از رضایی هم از 
استقالل رفتند و چیزی نشد

تسنیم: بازیکن سابق استقالل از هواداران این تیم خواست که از جدایی کاوه 
رضایی از این تیم ناراحت نباشند. بیژن طاهری می گوید: هواداران استقالل 
از نوع جدایی رضایی ناراحت هستند و برای من پیغام های زیادی فرستاده اند، 
اما گفتم ناراحت نباشید. استقالل با نام ها بازی نمی کند و این بازیکن است که 
با نام تیم بزرگ می شود. بازیکنان بزرگی در استقالل بودند و از این تیم جدا 

شدند، آیا تیم از بین رفت؟ به زور نمی توان بازیکنی را نگه داشت.

واکنش پرسپولیس به خبر جذب دژاگه 
و جدایی طارمی

مهر: مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس به خبرهای مربوط به احتمال حضور 
مهدی طارمی در دیناموزاگرب کرواسی و همچنین جذب اشکان دژاگه واکنش 
نشان داد. پندار خمارلو می گوید: مهدی بازیکن توانمندی است و طبیعی است 
پیشنهاداتی داشته باشد اما نمی توانیم درباره تک تک اسامی تیم هایی که به 
بازیکنانمان پیشنهاد می دهند صحبت کنیم و پاسخگو باشیم. مهمترین موضوع 
درباره این بازیکن، ماندنش در پرسپولیس است و تا این لحظه صحبتی درباره 
رفتن طارمی نداشتیم. در مورد خرید بزرگ هم نام هایی نظیر اشکان دژاگه بزرگ 

هستند اما فعال هیچ قصدی برای جذب این بازیکن وجود ندارد.

کمندانی: در پدیده برای کسب سهمیه 
آسیا می جنگیم

تسنیم: هافبک تیم فوتبال پدیده خراسان تأکید کرد این تیم برای دستیابی 
به سهمیه لیگ قهرمانان آسیا تالش خواهد کرد. میالد کمندانی می گوید: 
حدود یک هفته اســت که تمرینات مان را آغاز کرده ایم و باشگاه هم تالش 
می کند تا بازیکنان مورد نظر کادر فنی را جذب کند. خوشــبختانه بازیکنان  
خوبی به تیم اضافه شده اند و من به موفقیت تیم برای فصل جدید خوش بین 
هستم. ما برای کسب سهمیه آسیا می جنگیم و امسال می خواهیم خودمان 

را نشان بدهیم.

ضد حمله

ناظم الشریعه: چرا می گویند کی روش از من 
ایرانی تر است؟!

مهر: سرمربی تیم ملی فوتسال ایران با بیان اینکه تیمش با کمترین هزینه ها به 
موفقیت رسیده است، به انتقاد از تشبیه وی با سرمربی تیم ملی فوتبال پرداخت. 
محمد ناظم الشــریعه می گوید: واقعا نمی دانم چه بگویم. قبول کنیم فوتبال و 
فوتسال با هم فرق می کند و نباید آنها را با هم مقایسه کرد. مطالبات فوتسال برابر 
با نتایجی که به دست می آوریم،  صورت می گیرد. بعضی ها حتی اعالم کرده اند 
کی روش از ناظم الشریعه ایرانی تر است. از این صحبتها نسبت به خودم که فرزند 
ایرانم، بچه جنگم و طعم جنگ تحمیلی را چشیده ام تعجب می کنم. من در اهواز 
و خوزستان بوده ام، به مشکالت مالی که کشورمان با آن روبرو است آگاهم، آنوقت 
می گویند ایرانی نیستم. مگر گناه ما چیســت؟ مگر تیم ملی را به عنوان سومی 

جام جهانی نرساندیم؟

قلعه نویی: هرکس قول قهرمانی بدهد، 
کالهبردار است

ورزش: سرمربی جدید ذوب آهن بدون دادن هیچگونه تضمینی برای قهرمانی 
به همراه این تیم، تاکید کرد که بازیکنان باید برای کسب موفقیت ریاضت بکشند. 
امیر قلعه نویی می گوید:  باعث افتخار من است که در اصفهان و باشگاه ذوب آهن 
هستم و بدون مطالعه به این باشگاه نیامدم. شرایط باشگاه ذوب آهن خوب است. 
من آمده ام تا اثرگذار باشــم و اخالق مداری را حفظ کنم. بازیکنانی که با من کار 
می کنند باید ریاضت بکشند، همانطور که کریستیانو رونالدو می گوید در عمرم 
ساعت 11 شــب را ندیده ام. اگر می خواهیم افتخاری کسب کنیم باید ریاضت 
بکشیم، سخت کار کنیم و تکلیف خود را انجام دهیم. ما مأمور به تکلیف هستیم و 
نتیجه دست خداوند است. هر کس از االن قول قهرمانی بدهد کالهبردار است ولی 

باید تالش کنیم به چیزی که لیاقت باشگاه ذوب آهن است برسیم. 14
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ورزشـــی

معماهای نقل و انتقاالت
ورزش: در بیــن بازیکنانی که هنوز به طور رســمی 
تیم فصل آینده شــان را مشــخص نکردند وضعیت 
چند ستاره چندان مبهم نیســت. کمال کامیابی نیا 
با پرســپولیس تمدید خواهد کرد و امید ابراهیمی با 
استقالل. پژمان منتظری باالخره استقاللی می شود. 
احســان پهلوان عنوان کرده در ذوب آهن می ماند. 
ســروش رفیعی هم باالخره قرارداد خود را با الخور 
امضا می کند. با این حال معماهــای نقل و انتقاالت 

کم نیست.
*امید عالیشاه و احمد نوراللهی

وضعیت این دو بازیکن سابق پرسپولیس فعال مبهم 
است. آنچه روشن اســت که این دو نمی توانند برای 
تراکتورســازی بازی کنند. نوراللهی امیدوار است با 
استفاده از کسری خدمت سربازی بتواند پرسپولیسی 

شود. عالیشاه اما وضعیتی پیچیده تر دارد. 
* سرور جپاروف

کش و قوس سپاهان و استقالل بر ســر این بازیکن 
ازبک ادامه دارد و مشخص نیســت او فصل آینده با 
پیراهن کدام تیم در لیگ ایران به میدان خواهد رفت.

*محمدرضا اخباری
اخباری با پایان ســربازی اش بازیکن سایپاســت اما 
مشکل اینجاست که تراکتورســازی تبریز از گرفتن 
بازیکن محروم اســت و در تالش است که اخباری را 
حفظ کند. علی دایی بعید است رضایت دهد اخباری 

برای سایپا بازی نکند.
*آندرانیک تیموریان

آندو پس از دو ســال ناموفق برای بازگشــت به اوج 
چاره ای به غیر از یک انتخاب عالی ندارد. 

*مجتبی جباری
رسما اعالم شد از االهلی جدا شــده اما کجا خواهد 
رفت؟ در روزهای گذشــته نشــانه مثبتی از سوی 

استقالل برای جذب جباری دیده نشده است.
*اشکان دژاگه

مدتهاست که حضور خاصی در بازی های باشگاهی 
ندارد. ولفسبورگ رســما اعالم کرد قرارداد اشکان 
تمدید نمی شود. باید دید دژاگه برای فصل قبل از جام 

جهانی چه تصمیمی می گیرد؟ 

پشت پرده تأخیر پژمان درعقد قرارداد با آبی ها
تالش منتظری برای بازگرداندن جباری

شکایت باشگاه آمریکایی از پرسپولیس به خاطر عابدزاده
ورزش: مالک ایرانی باشگاه لس آنجلس بلوز خبر از شکایت از باشگاه پرسپولیس به خاطر احمدرضا عابدزاده داد. علی منصوری با گالیه 
از برخی مدیران ورزش ایران اظهار داشت: متاسفانه مدیران ورزشی در ایران در زمان بستن قرارداد مالحظات معمول و حرفه ای را در نظر 
نمی گیرند. بهمین دلیل شاهد هستیم تیم های ایرانی پرونده های زیادی در فیفا دارند. از سوی دیگر درآمدی از فروش بازیکن نصیب 
باشگاه های ایرانی نمی شوند. وی ادامه داد: شخصا من بیش از 5 سال است از باشگاه پرسپولیس بابت صدور رضایتنامه عابدزاده طلب دارم 
و حتی چندین بار تماس گرفتم که بطور دوستانه ختم به خیر شود اما بعضی از مدیران عالقه دارند مشکالت کوچک داخلی هم تبدیل 
به معضالت بزرگ بین المللی شود. ما ۷5 هزار دالر بابت رضایتنامه عابدزاده طلبکار هستیم و به فیفا شکایت کردیم تا حقمان را بگیریم. 
مالک ایرانی باشگاه لس آنجلس بلوز در بخش دیگری از صحبت های خود از عالقه اش برای جذب کاوه رضایی گفت: به عنوان عضو کوچک 
از خانواده بزرگ ورزش کشورم، آمادگی داشتم با مبلغی باالتر از باشگاه شارلوای بلژیک با کاوه رضایی قرارداد امضا کنم. حتی حاضر بودم 
جهت موفقیت استقالل و شادی هواداران این تیم، هر زمان که کادر مدیریتی و فنی استقالل صالح می دانستند با موافقت خود بازیکن، 

زمینه بازگشت رضایی را به استقالل فراهم کنم.

پیروانی: صعود به المپیک را  قول نمی دهم  
ایسنا: سرمربی جدید تیم ملی امید با بیان این که هیچ قولی برای موفقیت و صعود به المپیک ۲۰۲۰ توکیو نداده است در پاسخ به این 
سوال که آیا به صعود به المپیک خوش بین است، گفت : خیلی به صعود خوش بین هستیم. قول نمی دهم اما امیدوارم که به المپیک صعود 
کنیم چرا که این بازیکنان توانستند بعد از 16 سال به جام جهانی صعود کنند و شاید در ۴۰ سال اخیر ما یک بار به جام جهانی جوانان 
صعود کرده بودیم. تیمی که راهی جام جهانی شده بود شرایط سنی مناسب برای  المپیک را هم دارد و همین طور که در جوانان پیشرفت 
کردند و کسب سهمیه کردند می توانند با حمایت های فدراسیون و همه دست اندرکاران در مقدماتی  المپیک حاضر شوند و کسب سهمیه 

کنند. این کار در رده جوانان تکرار شده و می توانند در رده امید هم آن را انجام دهند.



رئيس هيئت پزشكى ورزشى:
ماساژهاى غيرمجاز عامل خطرناك 

انتقال بيمارى است
ورزش: رضا گلدوزيان، رئيس هيئت پزشكى ورزشى استان خراسان 
رضوى،  با بيان اينكه انجام هرگونه ماساژ توسط افراد بدون مجوز، غير 
حرفه اى و آموزش نديده در منازل و محل هاى غيرمجاز باعث انتقال 
بيمارى هاى پوستى، گرفتگى عضالت و مشكالت ناشى از اين دست 
مى گردد گفت: هيئت پزشــكى ورزشى اســتان جهت سامان دهى 
ماساژورها و پيشرفت صنعت ماساژ، تدابيرى براى ايجاد مراكز ماساژ 
استاندارد و بهداشتى،  آموزش تئورى و عملى عالقه مندان و اشتغال 

ماساژورهايى كه مجوز دارند، اتخاذ نموده است.
ســيد رضا گلدوزيان اعالم كرد: انجام هرگونه ماســاژ در محل هاى 
غيرمجاز اعم از منازل، باشــگاه ها و ... كه مجوزهاى الزم را از هيئت 
پزشكى ورزشى استان و فدراسيون پزشكى ورزشى دريافت نكرده اند، 
تخلف بوده و متخلفين برابر مقررات به دستگاه هاى ذى ربط معرفى 

خواهند شد.

برگزارى مسابقات انتخابى تنيس 
دختران خراسان رضوى

ورزش: مسابقات انتخابى نفرات تيم تنيس خراسان رضوى برگزار 
شد. در اين رقابت ها كه در رده سنى  زير 12 و14 سال دختران برگزار 
گرديد، 8 تنيسور از مشــهد و نيشابور در زمين هاى تنيس مجموعه 
ورزشى سجاد  با يكديگر به رقابت پرداختند. در پايان اين مسابقات 
مهرانه ظهوريان به قهرمانى رسيد، بهار همتى نايب قهرمان شد و هانا 

اثنى عشرى و تينا زنگويى به ترتيب سوم و چهارم شدند.
نفرات برتر اين مســابقات قرار اســت به عنوان تيم تنيس دختران 

خراسان رضوى به مسابقات كشورى اعزام  شوند. 

گاليه نائب قهرمان وزنه بردارى معلوالن 
جوان آسيا از مسئوالن

ايسنا:على ســيفى، نائب قهرمان وزنه بردارى معلوالن جوانان آسيا 
گفت: خانواده از ورزش كردنم راضى هستند ولى كسى كه در اين حد 
تمرين مى كند و چنين عناوينى را كسب مى كند، انتظار خانواده از او 
بيشتر مى شود كه باعث مى شود تالشم را بيشتر كنم. صبح بدن سازى 

و عصر هم فقط پرس سينه كار مى كنم.
على سيفى در خصوص وضعيت رشــته وزنه بردارى معلوالن بيان 
كرد: هيئت اســتان نمى تواند براى ما كارى انجام دهد و تنها چيزى 
كه مى تواند به ما كمك كند اسپانسر است. گاليه ما از خود مسئوالن 
شهر مشهد است كه هيچ كارى براى ما انجام نمى دهند. زمانى كه از 

مسابقات آسيايى هم برگشتم كسى از مسئوالن به ديدار من نيامد.
وى ادامه داد: االن در مجموعه ورزشى 15 خرداد تمرين مى كنيم كه 
رايگان است  و توقع داريم كه به باشگاه ما امكانات بدهند. اين باشگاه 
كال دو دستگاه دارد و اگر اوضاع بهتر بشود، ركورد ما هم بسيار بهتر 
مى شود. على ســيفى افزود: تمام اميدم براى اينكه از طريق ورزش 
درآمدى كسب كنم اين است كه يا اسپانسرى پيدا شود يا اينكه مقام 
خوب جهانى و پارالمپيكى كسب كنم. هزينه فعاليت هاى من را در 
حال حاضر خانواده پرداخت مى كند. با مربى جديد در حدود 6 ماه 
است كه كار مى كنيم و براى كســب مقام جهانى در رده بزرگساالن 
نيازمند مربيان بهترى هستيم. وى عنوان كرد: از معلوالن مى خواهم 
كه در خانه نمانند. تعدادى از معلوالن بــه دليل وضعيتى كه دارند، 
خجالت مى كشند و در خانه مى مانند و سر كار هم نمى روند و به حرف 
ديگران هم گوش ندهند. خودم تا 12 ســالگى از حضور در جامعه 

خجالت مى كشيدم و بعد از ورود به ورزش خودم را پيدا كردم.

 يك خبرنگار اولين قربانى كالهبردارى 
روسى

ورزش:يــك خبرنــگار شــيليايى اولين شــوك خبــرى جام 
كنفدراسيون ها را تجربه كرد. راننده روسى با هدف كالهبردارى 
از ديه گو ســائس 38 ســاله كه از راديو ADN شــيلى به اين 
رقابت ها اعزام شــده، براى يك مســير يك ســاعته از فرودگاه 
دومودودو در جنوب مسكو تا هتلش در مركز شهر از او درخواست 

50 هزار روبل ( معادل 1100) دالر كرد.
 اين رقم پنجاه برابر هزينه تاكسى براى چنين مسافتى است. پليس 
روسيه حدود ساعت 5 صبح از او بازجويى كرده و روز جمعه هم بعد 
از دستگيرى راننده تاكســى، دوباره او را به اداره پليس فرا خوانده و 
راننده همه پول را به سائس پس داده و حتى به او پيشنهاد داده كه در 
كل زمان برگزارى اين تورنمنت او را به طور رايگان در مناطق مختلف 

شهر جابجا مى كند.
 پيشنهادى كه سائس آن را رد كرده اســت. پليس روسيه حتى به 
ســائس گفته بود كه دو بادى گارد در مدت برگزارى اين تورنمنت 
دراختيار او قرار مى دهد كه خبرنگار شــيليايى اين پيشنهاد را هم 

رد كرد. 
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مشهد ميزبان 
مسابقات بين المللى 

بومى  و محلى 
ايســنا: محمدرضا خوش باطن، رئيس 
هيئت ورزش هاى بومــى و محلى گفت: 

در تابستان دو برنامه مهم داريم. دومين دوره 
المپياد نوجوانان براى اوقات فراغت دختران و پســران روستايى و همچنين بازى هاى 
بومى و محلى بين المللى به مناســبت هفته دولت تحت عنوان جام رياست جمهورى 
برگزار خواهيم كرد. اميدوارم شاهد سطح كيفى باالى اين مسابقات باشيم. وى تصريح 
كرد: از ده كشور خارجى براى شركت در اين مســابقات دعوت كرده ايم و منتظر اعالم 
آمادگى اين كشورها براى حضور در اين مســابقات هستيم. سه تيم از مشهد به عنوان 

تيم هاى منتخب به نمايندگى خراسان رضوى در اين مسابقات شركت خواهند كرد.

جدال كشتى گيران 
مشهدى با 

پاس رستم كال 
در هفته دوم ليگ برتر

ورزش: برنامه مســابقات هفتــه دوم ليگ 
كشتى فرنگى و آزاد كشور توسط كميته 

ليگ مسابقات فدراسيون كشتى اعالم شد. تيم كشتى خراسان رضوى نماينده كشتى 
استان در اين مسابقات كه در ديدار نخست خود در مشهد با نتيجه سنگين 6 بر 2 مقابل 
ستارگان سارى شكست خورد بايد در هفته دوم اين مســابقات به مصاف ديگر نماينده 
مازندران برود. شــاگردان رضا صفايى بايد در دومين رقابت خود، پنجشنبه 22 تيرماه 
در رستم كال به مصاف پاس اين شهر بروند. پاس رستم كال در ديدار نخست خود در برابر 
ستارگان سارى، تعداد پيروزى ها را با حريف هم استانى تقسيم كرد اما در امتياز مثبت با 

نتيجه 16 بر 15 شكست خورد. 

كوهنورد جوان 
خراسانى: آرزويم فتح 

اورست است
ايسنا: اميرمحمد دانايى، كوهنورد جوان 
خراسانى در خصوص رزومه و عملكردش 
در رشته كوهنوردى گفت: در 16 سالگى 

موفق شدم چهار بار قله دماوند را فتح كنم كه سه مرتبه در تابستان و يك بار در زمستان 
اين مهم رخ داد. مى توانم به جرئت بگويم كه تمام قله هاى ايران را فتح كرده ام و نخستين 

نوجوان خراسانى بودم كه توانست به چنين افتخارى برسد. 
وى افزود:   اين روزها در حال تمرينم ضمن اينكه مى دانم كه در صورت موفقيت، به اردوى 
تيم ملى كشورمان نيز دعوت خواهم شد. وى در خصوص آرزويش در اين رشته ورزشى 
گفت: آرزويم اين است كه بتوانم در 20 سالگى اورست را فتح كنم. هرچند آرزوى سختى 

است اما غيرممكن هم نيست و به فتح بلندترين قله دنيا اميدوارم.

هنوز هيچ تيمى براى حضور در ليگ برتر  اعالم آمادگى نكرده است

واليبال خراسان گرفتار در تور وعده هاى توخالى!

تيم دوم و كينه ديرينه «لو» از تورنمنت 

دهن كجى آلمان به جام كنفدراسيون ها؟

هاشم رسائى فر: روزمجمع انتخابات رياست هيئت واليبال 
خراسان رضوى بزرگترين ادعايى كه رئيس منتخب داشت 
اين بود كه واليبال استان قطعا در ليگ برتر نماينده خواهد 
داشت.حسين زاده حتى پا را فراتر از اين گذاشت و مدعى شد 
قبل از تشكيل جلسه مجمع انتخابات با دوستانش شرايط 
تيمدارى در ليگ را بررسى كرده و حتى با اسپانسرهاى الزم 
براى حمايت از نماينده ليگ برترى خراسان رضوى هم به 
توافق رسيده است. اينكه رئيس جديد هيئت در شرايطى كه 
داشتن تيم در ليگ اصال اولويت كارى يك هيئت نمى تواند 
باشد با اين چنين شعارى رأى اكثريت اعضاى مجمع را به 
سمت خودش مى كشد سؤالى است كه هنوز بعد از چندين 

ماه از برگزارى مجمع برايش جوابى پيدا نشده است!
اما در عمل بايد عنوان نمود هيچ كدام از وعده هاى مطرح 
شده از طرف هيئت واليبال خراسان رضوى در مورد مشخص 
شدن شرايط نماينده اين اســتان در ليگ برتر عملى نشده 

است!
*وعده هاى توخالى 

نكته قابل توجه اين اســت كه در اين مــدت هر زمان كه با 
رئيس يا دبير هيئت در مورد وضعيت تيم صحبت شده است 
پاسخى كه داده شــد  اين بود كه كار در شرف انجام است و 
تا چند روز ديگر تكليف تيم مشخص خواهد شد. حتى در 
گزارش قبلى كه در همين صفحه منتشر شد دبير هيئت از 
نهايى شدن تكليف بازيكنان تيم و انتخاب كادر فنى گفته 
بود! باقرسليمان نژاد حتى واكنشش در اين مورد كه برخى 
از مربيان مشهد در  پى اين هستند تا تيمى مستقل از تيم 
هيئت در ليگ برتر داشته باشند به اين مورد اشاره هم كرده 
بود كه ما از اين كه نماينده اى ديگــر در ليگ برتر حضور 
داشته باشد به عنوان متوليان هيئت واليبال خراسان رضوى 
حمايت خواهيم كرد. او حتى نظرش اين بود كه در شرايطى 
كه همه چيز مهيا شده باشــد خودش تمايل دارد در رأس 
كادر فنى تيم واليبالى كه تحت پوشش هيئت واليبال استان 

است قرار بگيرد!
*سرنوشت تيم دوم مثل نماينده اول! 

از سرنوشت هنوز نامشــخص نماينده هيئت واليبالى ها در 

ليگ برتر كه بگذريم به ادعاى مطرح شــده از سوى جبار 
قوچان نژاد در مورد اينكه او و دوستانش به دنبال اين هستند 
كه با تشــكيل يك تيم در ليگ برتر واليبال حضور داشته 
باشند مى رسيم. قوچان نژاد نيز به مانند سليمان نژاد از انجام 
بسيارى از كارها براى توافق با اسپانسرى كه حامى تيم تحت 
هدايتش در ليگ آينده باشد خبر داد اما همه چيز را منوط 
به جلسات آينده دانســت و اينكه به احتمال زياد اين اتفاق 
خواهد افتاد و نماينده اى ديگر به جز تيمى كه تحت پوشش 
هيئت خواهد بود خراسان رضوى در ليگ برتر خواهد داشت. 
اين ادعا نيز به مانند همان ادعاهايى كه از سوى هيئتى ها 
مطرح شده هنوز كه هنوز اســت جامه عمل به آن پوشانده 

نشده است و هيچ چيز در اين مورد قطعى نيست.
*سنگ بزرگ عالمت نزدن 

همه اين ادعا كه كنار هم گذاشته مى شود براى اينكه خوش 
بين باشيم كه خراسان رضوى 2 تيم همزمان در ليگ برتر 
داشــته باشــد تا حدود زيادى مصداق همان سنگ بزرگ 
عالمت نزدن است. چرا كه اگر قرار بوده و هست اقدامى انجام 
شود مى بايست حداقل مقدمات آن تاكنون فراهم مى شد 
اينكه هر كدام از دوستان دنبال مطرح كردن ادعايى باشند 
كه فردا نتوانند به آن عمل كننــد چيزى جز خراب كردن 
شأن و شخصيت جايگاه واليبال خراســان نمى تواند عايد 

ديگرى داشته باشد.

ورزش: شايد آلكسى ســوروكين مســئول كميته برگزارى 
رقابت هاى جام كنفدراســيون ها حق داشــت كــه چند روز 
پيش تصميم آلمان براى عدم شركت دراين مسابقات را با تيم 
اصلى اين كشور مورد انتقاد قرارداده بود. بليط بازى هاى جام 
كنفدراسيون ها (حتى بليط هاى ديدارهاى تيم ملى روسيه) 
هنوز به طور كامل فروش نرفته و تصميم جنجالى يواخيم لو هم 
مسلما به مذاق مسئوالن برگزارى خوش نيامده است. كروس، 
مولر، اوزيل و هوملز جزو بازيكنان هستند كه لو به آنها استراحت 
داده و نوير، هوودس و گوتزه از مدت ها پيش عدم حضورشان 

دراين مسابقات حتمى شده بود. 
مربى ژرمن ها با هفت بازيكن كه حتى يك بازى هم در كارنامه 
نداشــته اند به روســيه آمده و حاال بايد يك تنــه از همه اين 
اتهامات دفــاع كند. ســوروكين حتى با طعنــه گفته بود كه 
شــايد لو خرافاتى اســت و با اين تصميم نمى خواهد تيمش 
برنده جام كنفدراسيون ها شود. چراكه همواره تيم برنده جام 
كنفدراســيون ها در دوره بعدى جام جهانى ، ناكام بوده است. 
اين در واقع اســتراتژى اصلى يواخيم لو خواهــد بود ؛ براى او 
اينكه تيمش فيناليست جام كنفدراسيون ها باشد هيچ اهميتى 
ندارد بلكه فقط به 12 ماه بعد فكر مى كند. لو به صراحت گفته 
كه مى خواهد ســه يا چهار بازيكن خود را با آمادگى كامل به 
جام جهانى بفرستد. ژرمن ها در روزهاى اخير در هواى آفتابى 
سوچى براى بازى امروزمقابل استراليا تمرين كرده اند. شهرى 

كه محل برگزارى بازى هاى زمستانى المپيك بوده ولى آب و 
هواى كنونى آن بيشتر حال وهواى يك منطقه  گرم ساحلى را 
به جاى پيست هاى اسكى در ذهن تداعى مى كند. دماى هوا 
در روز تمرين آلمان در پارك آرنا كه درمجاورت بوگاتير هوتل 
محل اقامت اين تيم قرارگرفته، حتى به 25 درجه هم رسيد. روز 
جمعه مسئوالن اين تيم از فيفا درخواست كرده بودند تا دربازى 
مقابل استراليا به نشانه اداى احترام به هلموت كوهل صدراعظم 
ســابق آلمان كه چند روز پيش از دنيا رفته، بازوبندهاى سياه 
رنگ به دست ببندند و فيفا هم موافقت خود را با اين درخواست 
اعالم كرد.  در غياب بازيكنانى همچون مولر و گوزم، تيمو ورنر 
گلزن برجسته آربى اليپزيگ و ساندرو واگنر مهاجم هوفنهايم 
بازيكنان اصلى خط حمله تيم لو را تشكيل مى دهند و دراكسلر 
كاپيتان اين تيم بايد به جاى كروس يا مسوت اوزيل هدايت خط 
ميانى و توپ رســانى به آنها را برعهده گيرد. لو همواره يكى از 
منتقدان سفت و سخت برگزارى رقابت هاى جام كنفدراسيون 
ها بوده ولى تاكيد كرده كه نيــاوردن بازيكنان اصلى ژرمن ها 
به اين رقابت ها ربطى به اين فلســفه اش نــدارد. او گفته كه 
اســتراحت را براى مهره هاى اصلى آلمان ضرورى مى دانسته 
ولى در سوچى به صراحت هرچه تمام به خبرنگاران گفت اگر 
جام كنفدراسيون ها در سال 2012 برگزار نشود، به هيچ وجه 
ناراحت نخواهد شد. از نظر او زمان برگزارى اين مسابقات براى 

سالمت بازيكنان تيم ها مناسب نيست و خطرات زيادى دارد. 

دالرام عظيمى: جام كنفدراســيون هايى كه «جانى اينفانتينو» و 
«بوبان» از «سپ بالتر » و دارو دســته اش تحويل گرفتند، روز شنبه 
با ســخنرانى هاى «والديمير پوتين»، رئيس جمهورى روسيه و خود 
«اينفانتينو » در ورزشگاه كرستوفسكى سنت پترزبورگ كه در روزهاى 
اخير حرف و حديــث هاى زيادى در مورد آن مطرح بوده، آغاز شــد. 
اينفانتينو در اولين تجربه اش دريك تورنمنــت بين المللى فيفا، در 
نقش رئيس فدراسيون جهانى فوتبال، سخنانش را با زبان روسى آغاز 
كرده و حاضران در ورزشــگاه و صدها هزار هوادار روسى حاضر در فن 
زون هاى چهار كشور ميزبان اين رقابت ها را در روسيه به وجد آورد. او با 
گفتن كلماتى نظير « دوستان عزيز» و « خوش آمديد»  به زبان روسى، 
شروع رسمى اين رقابت ها را به اطالع همگان رسانده و از هر چهار شهر 
ميزبان اين رقابت ها تشكركرد. همچنين اينفانتينو هواداران فوتبال در 

سراسر جهان را دعوت كرد به روسيه بيايند تا بهترين تورنمنت فوتبال 
ممكن را تجربه كنند.. تورنمنتى كه خود او نقشه برچيده شدن آن را از 
مدت ها پيش در ذهن پرورانده و تقريبا برهيچكس پوشيده نيست كه 
آخرين دوره خود را با اين سبك و سياق سپرى مى كند. آيين مربوط 
به افتتاحيه اين رقابت ها هــم با حضور 1500 نفر كــه در اجراهاى 

هنرمندانه اين مراسم، نقش آفرينى مى كردند به روى صحنه رفت. 
مراســمى كه خوش ذوقى و هنرمندى در اســتفاده هوشــمندانه از 
رنگ هاى مختلــف در آن، بيش از هر چيز ديگــرى بيننده را به وجد 
مى آورد. افتتاحيه اى كه طبق وعده مســئوالن برگــزارى رقابت ها 
قرار بود نمايشى كامال متفاوت را نســبت به آنچه در المپيك سوچى 
به نمايش درآمده بود، ارائه كند و تقريبا در تحقق اين وعده هم موفق 
بود. اين مراســم با هدف معرفى فرهنگ ها و آداب رسوم مختلف در 

سراسر پهناورترين كشــور جهان در مدت زمان 20 دقيقه اجرا شد و 
در پايان با فرود «گرگ زابيكاوا» نماد رســمى جام جهانى روسيه بر 
زمين و زدن نخســتين ضربه نمادين به توپ به نشانه آغاز رسمى اين 

تورنمنت ، همراه شد. 
حال و هواى سنت پترزبورگ ميزبان اولين بازى جام كنفدراسيون ها 
در روز بازى روسيه و نيوزيلند به دليل سيل هجوم هواداران خارجى و 
روسى به شهر كامال نسبت به روزهاى قبل متفاوت بود. شايد باز شدن 
درهاى فن زون به روى عالقمندان هم دليلى براى تجمع هرچه بيشتر 
هوادارانى بود كه تــا روزهاى قبل، با توجه به عــدم وجود محيطى با 
قابليت هاى سرگرم كننده فن زون، تا حدى سرگردان در نقاط مختلف 
شهر پرســه مى زدند.  خيلى ها  Fan ID هاى معروفى كه روسيه در 
اين دوره از رقابت ها در اختيار هواداران تيم ها قرارداده را دور گردن 

آويخته و در ساعت هاى قبل از شروع مسابقه و پيش از عزيمت به سوى 
ورزشگاه، مشغول گشــت و گذار و بازديد از نقاط تاريخى شهر بودند. 
خيابان هاى منتهى به فن زون در يك روز نيمه تعطيل توسط پليس 
راهنمايى و رانندگى بسته شده بود و حضور گسترده پليس و نيروهاى 
امنيتى در داخل فن زون كه تمامى افراد پيش از ورود به محوطه داخل 
آن از گيت بازرســى الكترونيكى نظير آنچه در فرودگاه ها به چشــم 
مى خورد، عبور مى كنند، به خوبى قابل تشــخيص بود. اين موضوع 
تامين امنيت در شهرى نظير مسكو پايتخت روسيه حتى اهميتى چند 

برابر پيدا كرده است.
 طبق اظهارات وزير شــرايط اضطرارى روسيه در جريان گفت وگوى 
خبرى با رسانه ها در روز شنبه، 23هزارنفر از اعضاى اين وزارتخانه براى 

تضمين امنيت جام كنفدراسيون ها فعاليت مى كنند.
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كانگوروها به دنبال آبرودارى 
ورزش: «انج پوستكوگلو» مربى استراليا در كنفرانس خبرى در آستانه ديدار با آلمان 
گفت كه تيمش براى شوكه كردن حريف به مصاف قهرمان جهان مى رود. قهرمان آسيا 
هنوز نتوانسته سيستم 1-2-4-3 ماجراجويانه پوستكوگلو را به معناى واقعى در ميادين 
اجرا كند. مربى كانگروها گفته كه هيچكس در اردوى اين تيم، جوانان بى تجربه آلمان 
را دست كم نخواهد گرفت. از نظر او آلمان بى دليل به مقام قهرمانى جهان دست نيافته 
و بازيكنان اين تيم انگيزه زيادى براى درخشش در روسيه دارند. پوستكوگلو تائيد كرد 
كه تيمش بايد در بهترين شــرايط ممكن به مصاف آلمان بشتابد درغير اين صورت به 
هيچ وجه تاثيرگذارى الزم را روى تيم حريف نخواهد داشت.« ما در خط ميانى بازيكنانى 
خوبى داريم و پرتعداد هستيم و در خط حمله مى توانيم از كناره ها خطرناك ظاهر شويم.
من از سيستمى كه در تيم اجرا كرده ام واقعا رضايت دارم. اين چيزى است كه من هميشه 
براى فوتبال استراليا مى خواستم» پوســتكوگلو تقريبا به همه بازيكنانش هشدار داده 
كه براى هر سه مسابقه آمادگى كامل داشته باشند. استراتژى اصلى او رساندن نماينده 
آسيا به نيمه نهايى جام كنفدراسيون هاست   اين تورنمنت براى ما حكم جنگ را خواهد 
داشت. بين بازى ها نسبت به جام جهانى وقت استراحت خيلى كمى داريم و زمان زيادى 
را هم در سفرهاى بين شــهرى مى گذرانيم.اينكه تيم ما هرچه بازى ها رو به جلو مى 
روند، تا چه اندازه سالمتى خود را حفظ مى كند، اهميت خيلى زيادى خواهد داشت. با 
اينكه تعداد مسابقات از پنج بازى فراتر نمى رود، ولى فشردگى و سرعت برگزارى رقابتها 

مى تواند براى ما مشكل ساز باشد 

گزارش خبرنگار قدس از افتتاحيه
 جام كنفدراسيون ها

رونمايى رسمى از 
«گرگ زابيكاوا» 

Zoom
ديروز با هركدام از اهالى واليبــال كه تماس گرفتيم و 
حتى با همان هايى كه ادعاى تشكيل تيم داشتند ، بعد 
از كلى حرف زدن مى گفتند از جانب ما چيزى ننويسيد. 
اين هم مدل جديد پاسخگويى به افكار عمومى است. 
آقايان يا وعده داده اند و مى توانند به آن عمل كنند يا 
نمى توانند كارى انجام بدهنــد. اين همه ترس از قرار 
گرفتن مقابــل افكار عمومى براى چيســت؟ زمان به 
سرعت مى گذرد و دوستان به خاطر حفظ صندلى شان 
حاضر نيستند پاى حرف خود بايستند . تماس را رد و 

جواب نمى دهند. قضاوت با شما  
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 زندگــى/ محبوبه علــى پور  
اين روزها جراحى هــاى زيبايى در 
كشــور ما به فراوانى انجام مى شود. 
چنان كه ادعا مى شــود كشور ما پايتخت جراحى 
زيبايى بينى در جهان است. اين در حاليست كه 
به اعتقاد صاحبنظران، انجام اين  گونه جراحى ها در 
جهان رايج شده چنان كه از هر پنج دختر كره اى 

يك نفر جراحى زيبايى را تجربه كرده است.

  ضرورت جراحى پالستيك
گفته مى شود ســاالنه 25 هزار جراحى زيبايى 
بينى در كشور ما انجام مى شود. علت اقبال به اين 
مسئله چيست و آيا اين مقوله را بايد نشانه ضعف 

در حوزه سالمت دانست؟
دكتر محمد رضا شريفيان، مدير گروه گوش، حلق 
و بينى دانشــكده پزشكى دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد در جمع خبرنگاران و در بيمارستان رضوى 
مى گويد: داليل مختلفى در اين زمينه قابل توجه 
اســت كه مى توان به ويژگى هاى فرهنگى اشاره 
كرد. چنان كه در كشــورهاى پيشرفته جراحى 
بينى چندان نقشــى در زيبايى فرد ندارد بلكه 
بيشتر به جراحى و شكل دهى بدن توجه مى شود. 
دكتر حســين شــباهنگ، عضو هيئت علمى 
دانشــگاه علوم پزشكى مشــهد نيز خاطرنشان 
مى كنــد: گرچه اغلب جراحى هاى پالســتيك 
به عنوان جراحى زيبايى شــناخته مى شوند اما 
در حال حاضر بخش عمــده اى از جراحى هاى 
پالســتيك را مباحث درمانى تشكيل مى دهد. 
براى نمونه با بروز عارضه سرطان سينه، فرد مبتال 
در روند درمان ناچار به جراحى و برداشتن عضو 
مى شود. اين در حاليست كه بنا بر پژوهش هاى 
روانشناسان «ماسكتومى» در كشور ما بيشترين 
اثر روحى و روانــى را بر بيمار دارد چنان كه در 
اولين واكنــش، فرد بيمار مى پرســد:آيا امكان 
بازسازى عضو وجود دارد؟ اين در شرايطى است 
كه در كشــورهاى غربى «برداشتن رحم» براى 
زنان مسئله جدى ترى است و ماهيت جنسى فرد 

را زير سؤال مى برد.
وى با تأكيد بــر ضرورت انجام كار تيمى و چند 
درمانى در بيمارى ها ادامــه مى دهد: زمانى كه 
فردى با ابتال به ســرطان سينه مراجعه مى كند، 
از همان آغاز روند درمان بايد تيمى مشــترك از 
جراح عمومى، روانپزشك، جراح ترميمى و ديگر 
تخصص ها حضور داشته باشند تا چالش هاى اين 
عارضــه اثر كمترى بر زندگى فردى و خانوادگى 

بيمار وارد كند.
دكتر ســنجر موســوى، فوق تخصص جراحى 

پالســتيك زيبايى و ترميمى هم مى گويد: براى 
انجام كار تيمى بايد بيمه ها نيز توجيه شده و اين 
مقوله را بپذيرند. چرا كه بايد بسته تعريف شده 
خدماتى به بيمار ارائه شود. در حالى كه بيمه ها از 
ارائه اين خدمات شانه خالى مى كنند. چنان كه 
شاهديم اگر بيمار آشنايى در بيمه دارد نامه اى از 
بيمه مى آورد اما ديگرى كه مراجعه مى كند بيمه 

قبولش نمى كند.

  نقش روانشناسانه يك راه حل
سمانه هوشــيار، كارشناس ارشــد روانشناسى 
بالينى با انتقاد از رسانه ها درباره تمركز بر عنصر 
«زيبايى» در اعمــال جراحى اين حوزه مى گويد: 
در حــال حاضر جراحى پالســتيك و ترميمى 
در بيمارى ها وعوارض مختلــف كاربرد دارد كه 
مى تواند از ادامه زندگى هاى بيمارگونه و پرتنش 
جلوگيرى كند. در اين زمينه مى توان به بيماران 
ترنس سكشوال اشاره كرد كه با اين جراحى ها به 

زندگى عادى برمى گردند.
وى ادامه مى دهد: ازمــوارد قابل تأمل در انجام 
جراحى هــاى پالســتيك، افرادى هســتند كه 
خواسته هاى نامعقولى دارند و با يك مورد عمل 
راضى نمى شوند. در حالى كه انتظار مى رود پس 
از انجام جراحى رضايتمنــدى و اعتماد فرد باال 

برود اما چنين نمى شود. 
دكتــر ايرج وثــوق، فوق تخصص روانپزشــكى 
نيز با بيان اينكه بنا بــر آمار بين المللى 2010 
كشور ما رتبه نخســت جراحى زيبايى بينى را 
داراســت، مى گويد: مطابــق پژوهش هاى انجام 
شــده در53 كشــور دنيا 20 درصد كسانى كه 
اين گونــه جراحى هاى زيبايى را انجام مى دهند 
دچار اختالل روانپزشكى هستند كه مى توان به 
اختالل بدشكلى بدن، اختالل هذيانى و وسواس 
اشاره كرد. همچنين 70درصد اين افراد اختالل 
شــخصيت دارند در حالى كه بنا بر بررسى هاى 
انجام شــده اين اختالل در افــراد عادى به 50 
درصد مى رسد. از اين رو براى كاهش مشكالت 
در مقوله جراحى هاى زيبايى، مشاوران روانپزشك 
هم بايد در كنار تيم درمانى حضور داشته باشند.

  راه نادرست بيمه ها
گرچه جراحى پالســتيك در مقولــه زيبايى و 
درمانى كاربرد دارد اما چرا اقبال به بخش زيبايى 

آن در كشور ما مشهود تر است؟
دكتر ناصر سنجر موسوى، فوق تخصص جراحى 
پالستيك زيبايى در اين باره مى گويد : بيمه ها 
باعث شدند كه گرايش به سوى جراحى زيبايى 

بيش از جراحى درمانى باشد. 
چنانچه در آمريكا اگر همايشــى در زمينه پروتز 
سينه انجام شود 50 نفر مراجعه مى كنند اما اگر 
موضوع نشست تخصصى بازسازى پستان پس از 
سرطان باشد 500 نفر شركت خواهند كرد. چرا 
كه در اين كشور سازمان هاى بيمه هزينه جراحى 
را پس از سرطان مى دهند از اين رو اقبال به اين 

قضيه از سوى پزشكان بيشتر است.
 در حالى كه هزينه پروتز گذاشتن سينه بر عهده 
بيماراست و همه نيز توان اقتصادى اين جراحى را 
ندارند. در واقع بيمه ها در كشور ما عناصر مهمى 
در سوق دادن جامعه پزشكى به وضعيت اعمال 

جراحى درمانى و زيبايى محسوب مى شوند.

  توجه به تجهيزات و خدمات جراحى 
بنابر آمار موجود، باالترين ميزان خطاى پزشكى 
در جراحى هاى زيبايى گزارش مى شــود. دكتر 
سنجر موسوى با اشاره به اين كه به طور قطع بايد 
عوارض جراحى براى بيمار گفته شود، مى گويد: 
زمانى كه صحبت از بروز عوارض مى شــود بايد 
بررســى كرد كه آيا انجام اين جراحى ها در تمام 
مراكز درمانى و با هر تجهيزات و شرايطى داراى 
عوارض اســت؟ در حالى كه امروزه بر اســاس 
رويكــرد انجمن هاى تخصصى اين حوزه، تأمين 
سالمت بيمار جدى ترين مقوله است كه از همان 

مطب پزشك آغاز شده تا بيمارستان و پايان روند 
جراحى ادامه پيدا مى كند. اين در شرايطى است 
كه برخى بيماران تأكيد دارند جراحى در مراكز 
درمانى بــا ارزانترين هزينه انجام شــود. به اين 
ترتيب شايد بخشــى از خدمات بيمارستان ها را 
بتوان هتلينگ صرف دانست اما وجود تجهيزات و 
فناورى درمان را نمى توان ناديده گرفت. در واقع 
توجه به كاهش هزينه مى تواند سالمت بيمار را 

به خطر بيندازد.

 فريبكارى دالالن زيبايى
اين روزها كمتر فضاى واقعى و مجازى است كه 
از مقوله تبليغ امور زيبايى و سالمت بى نصيب 
باشد. دكتر سنجر موسوى دراين باره مى گويد: 
بحث تبليغات در خدمات جراحى زيبايى بسيار 
رايج اســت اما بايد توجه داشت كه استفاده از 
كلماتى همانند پيكرتراشى و ليپوماتيك گمراه 
كردن ذهن مردم اســت و در اصل همه اين ها 
ليپوساكشن اســت. چنانكه «ليزر ليپوليز» يك 
عنوان غلط اســت زيرا در تمام اين دستگاه ها 
ليپوساكشــن با شيوه ليزر انجام مى شود. البته 
براى آن كه فروشندگان اين دستگاه ها محصول 
خــود را عرضه كنند و به مــردم القا كنند اين 
شيوه با ليپوساكشن متفاوت است، عنوانى ديگر 

به آن مى دهند.

وى با اشــاره به تبليغات در ايــن زمينه خاطر 
نشان مى كند: در شبكه هاى مجازى شاهديم با 
تصويرى دروغين تبليغ مى كنند «در يك جلسه 
تغييــر كنيد». اين گونه تبليغات دروغ اســت و 
عكس ها فتوشاپ مى باشد. من به بيمارانى كه به 
اين تصاوير و تبليغات استناد مى كنند، مى گويم با 
اين مراكز تماس بگيريد و شماره اين افرادى كه 
در يك جلســه تغيير كرده اند را بخواهيد. جالب 
اينجاست كه هيچ مركزى به اين بيماران جواب 

نداده است!
دكتر شريفيان نيز در اين باره خاطرنشان مى كند: 
در حــال حاضــر افراد و گروههــاى مختلف به 
انجام اعمــال جراحى زيبايى متعدد مى پردازند. 
چنان كه در حوزه جراحى گوش و حلق و بينى 
شــاهديم برخى مدعى اند با استفاده از مايعاتى 
بدون جراحى، بينى را كوچك مى كنند. اين در 
حاليست كه با استفاده از محلولى تركيب شده 
از مواد شيميايى باعث تخريب و تحليل نسوج و 
بافت بينى مى شوند. به طورى كه حتى بازسازى و 

درمان اين عارضه، ديگر ميسر نخواهد بود.

  ضعف خدمات جراحى 
گرچه كشور ما در ارائه خدمات سالمت همانند 
جراحى هاى زيبايى توانمند اســت اما به همين 

ميزان نيز با چالش هايى دست به گريبان است.
دكتر شريفيان با اشاره به تنگناهاى نظارتى در 
انجام اعمال زيبايى تصريح مى كند: از مســايل 
بسيار مهم، نظام مند شدن سيستم هاى نظارتى 
اســت به طورى كه از يك متخصص زيبايى تا 
فردى كه در آرايشگاه تاتو مى كند بايد تحت اين 
تدابير قرار بگيرند. در حالى كه متأسفانه ما در اين 
حوزه ضعف هاى چشمگيرى داريم. همچنين نياز 
به سيستم ارجاع و سطح بندى خدمات مشهود 
است كه در اين مقوله نيز با كاستى هايى مواجه 
هســتيم. نكته ديگر اين كه تعرفه ها بايد واقعى 
شود چراكه شاهديم تفاوت هاى چشمگيرى در 
مقوله تعرفه جراحى پالســتيك و جراحى هاى 
درمانى اصولى وجود دارد چنان كه ممكن است 
پزشكان را به سوى انجام جراحى هاى پالستيك 
ترغيب كند.دكتر شباهنگ نيز با اشاره به نبود 
آمارهاى معتبر به عنوان يــك ضعف در حوزه 
ســالمت مى گويد: ما آمار روشــنى از خدمات 
درمانى نداريم. در كشــور ما رابطه ارائه خدمات 
سالمت در بين پزشــكان با بيمار، بيمارستان، 
ســازمان هاى بيمه و اداره ماليات آنقدر پيچيده 
اســت كه تمام اين اجزا نمى خواهند مسئله اى 

شفاف باشد.

ناگفته هاى متخصصان در ميزگرد چالش هاى جراحى زيبايى

فريبكاران دالالن زيبايى 

زندگى بدون تنوع، سرد مى شود
از  مــن  ســالم!   -
ستون  اين  خوانندگان 
هستم.  شما  روزنامه  از 
سه سال است ازدواج كرده ام. من 
و همســرم هر دو شاغل هستيم 
و فرزنــدى نداريم. مى خواســتم 
از مشاور ســؤال كنيد كه به نظر 
شما بايد چكار كنم كه در زندگى 

مشترك دچار روزمرگى نشويم؟
دكتر نريمان تسليمى/ مشــاور علوم رفتارى و ارتباطى: خدمت 
تمامى خوانندگان اين ستون سالم عرض مى كنم. يكى از عناصر اصلى در 
ايجاد شادى و نشاط (Fun)، «تنوع» (diversity) مى باشد. براى مثال 
اگر زوجى عالقه مند به مسافرت هستند و هر دوى آن ها با رفتن به سفر 
لذت مى برند، بايد ســعى كنند در سبك مسافرتشان تنوع ايجاد كنند، 
حال اين تنوع مى تواند در محلى كه براى مسافرت انتخاب كرده اند، باشد 

يا وسيله اى كه با آن سفر مى كنند و...
نكته اى كه در خصوص اين موضوع مهم است، فرهنگ خانوادگى و عاليق 
و ساليق زوج هاست. همان طور كه مى دانيد هر خانواده و هر زوجى نسخه 
موفقيت خودشان را دارند و هيچ راه 100 در صد مشترك و جهان شمولى 
در ايــن خصوص وجود ندارد. براى مثال ممكن اســت براى برخى افراد 
ايجاد تنوع در مسافرت خيلى خوشايند نباشد و اين تنوع در موارد ديگرى 
برايشان خوب باشد. پس اگر من بخواهم براى شما برنامه اى بنويسم كه 
در آن تنوع جارى باشد، بايد ابتدا با شما، خانواده شما، فرهنگ و شرايط 
زندگى تان آشنا شوم. در اينجا پيشنهاد مى كنم براى زندگى شخصى خود 
تقويم زناشويى داشته باشيد و در آن برنامه اى متنوع در هر زمينه اى كه 
هر دوى شــما به آن عالقه مند هستيد، قرار دهيد. اين تنوع مى تواند در 
مسافرت، سبك ميهمانى رفتن، روابط زناشويى و حتى نوع لباس پوشيدن 
و يا گفتارتان باشد. يادمان نرود كه زندگى بدون تنوع به مرور زمان سرد 

و يكنواخت مى شود.
موفق باشيد.

خير بزرگ!
زندگى/ امين صدرا: سه سال بود كه دنبال بچه بود. خدا به او 
دو دختر داده بود، اما مى گفت من مى توانم يك بچه ديگر هم 
داشته باشم. شوهرش را راضى كرده بود كه بروند پرورشگاه و 
براى رضاى خدا يك بچه بى سرپرست را هم به خانه بياورند و برايش پدر و 
مادرى كنند. مى گفت ثواب اينكه يك بچه يتيم را بزرگ كنى و به سامان 
برسانى را فقط خدا مى داند كه چقدر است. شايد 10 بار به پرورشگاه رفته 
بودند و 10 دختر كوچولوى يكساله و كمتر از يكساله را ديده بودند. چه 
كوچولوهاى ناز و زيبايى. معصوم و مظلوم، بى آنكه سايه پدرى يا دست 
پرمهر مادرى باالى سرشان باشد. توى چشم هاى اين بچه ها، معصوميت 
عجيبى موج مى زد. هر بار كه يكى از دخترها را انتخاب كرده بودند، قبل 
از آن ها يك نفر ديگر دخترك را برده بود. آن ها، هم خوشحال شده بودند 
و هم ناراحت اما مى گفتند توكل بر خدا! خودش ما را در اين مسير قرار 

داده و خودش هم گمشده ما را خواهد رساند.
آن روز، درست 19 ماه رمضان، دهان روزه و براى چندمين بار به پرورشگاه 
رفتند. دختركى را ديدند كه از همه قبلى ها قشنگ تر و دوست داشتنى تر 
بــود. دخترك اما يكى از پاهايش معلول بود و هيچ خانواده اى او را قبول 
نكرده بود. زن، دخترك 6 ماهه را بغل كرد. مرد، چون و چرا كرد. گفت 
سخت است. آيا فكر آينده اش را كرده اى؟ زن به چشم هاى شوهرش نگاه 
كرد و گفت: مگر دنبال خير بزرگ نبوديم؟ اين همان خير بزرگ است. 

مرد در خودش فرورفت. صداى اذان در سالن طنين انداز شده بود...
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خانواده

فست فود سالم بخوريد
* دكتر عزيزاهللا زرگران 

وقتى صحبــت از فســت فود و 
عوارض آن به ميان مى آيد، منظور 
تركيبات ناسالم و فرآورى ناسالم 
آن است كه منجر به توليد غذايى 
ناسالم مى شود، نه سرعت تهيه و 
عرضه آن. بــه عنوان مثال، حتى 
مى تــوان پيتزايى تهيــه كرد كه 

بسيار سالم باشد و در آن از تركيبات سالمت افزايى همچون سبزيجات 
استفاده نمود. همچنين در اين زمينه مى توان به واحدهايى اشاره كرد 
كه امروزه در كشور به عرضه ساالد هاى حاوى تركيبات پروتئينى و 
ســبزيجات متنوع مى پردازند. بنابراين نه تنها در منزل بلكه با يك 
بازنگرى اساســى در سيستم عرضه فســت فود، در رستوران ها نيز 
مى توان منو هاى غذايى سالم را ارائه كرد. حال وظيفه صنعت غذاست 
تا با تهيه منوهايى سالم، از آسيب رسانى فست فودها به سالمت مردم، 
پيشــگيرى كند. بنابراين پيشنهاد مى شود اگر سرمايه گذارانى قصد 
ورود به اين بازار را دارند با مشاوره كارشناسان تغذيه، منوهايى كامل 

و سالم عرضه كنند. 
همچنين بايد توجه كرد كه ارتباط بين مصرف شــكر و بيمارى هاى 
غيرواگير موجب مى شود تا در مصرف نوشيدنى هاى گازدار نيز رعايت 
احتياط الزم باشد. سه آسيب عمده دراثر مصرف نوشابه هاى گاز دار 
وجود دارد: اول ميزان كالرى باالى آن ها، دوم آســيب رســاندن به 

دندان ها و سوم تغيير ذائقه به سمت شيرين پسندى. 
بنابراين در بسيارى از كشورها ماليات سنگينى بر روى نوشيدنى هاى 
شيرين شده با شكر و بخصوص نوشابه هاى گازدار وضع مى شود تا با 
گران تر شدن آن ها مصرف كمتر شود. مطالعاتى نيز وجود دارند كه 
تأثير افزايش قيمت نوشابه هاى گازدار و كاهش مصرف آن ها را بر روى 
شــيوع چاقى، ديابت و حتى خوردگى دندان اثبات كرده اند. ممكن 
است مصرف هر از گاه اين نوشيدنى ها مشكل ساز نباشد، اما قرارگيرى 
ثابت آن ها در رژيم غذايى در درازمدت مى تواند احتمال ابتال به چاقى، 
اضافه وزن و ســاير بيمارى هاى مرتبط را تشديد كند. بنابراين با در 
نظر گرفتن مصرف محدود مى توان از نوشيدنى هايى با قند جايگزين 
كه مورد تأييد ســازمان هاى نظارتى و اجرايى است، آن هم با رعايت 
اعتدال استفاده كرد. از سوى ديگر با توجه به درج نشانگر هاى رنگى 
بر روى محصوالت غذايى كه ميزان قند، نمك، چربى و اســيدهاى 
چرب ترانس را با ســه رنگ سبز، نارنجى و زرد مشخص كرده است، 
مى توان نوشيدنى هايى را كه از نظر ميزان قند وضعيت مناسبى دارند 

انتخاب كرد.
* عضو هيئت علمى و مدير دفتر ارتباط با صنعت انســتيتو 

تحقيقات تغذيه اى و صنايع غذايى كشور

دشمنان چشم هايتان را بهتر بشناسيد!
ترجمه/ مريم سادات كاظمى: 
همه ما بارها شــنيده ايم كه براى 
محافظت پوست بايد از كرم ضد 
آفتاب استفاده كنيم، سيگار را كنار 
بگذاريم تا از سكته هاى قلبى در 
امان باشيم، شكر كمترى بخوريم 
تا دچار اضافه وزن نشــويم و... اما 
معمــوالً فرامــوش مى كنيم كه 

چشم ها به عنوان يكى از مهم ترين اعضاى بدن نياز به مراقبت و توجه 
خاص دارند. پس مهم ترين دشمنان چشم هايتان را بشناسيد:

  دخانيات؛ مهم ترين دشمن
اكرولين، تولوئن و ســيانيد هيدروژن ســه ماده موجود در سيگارها 
هستند. اين مواد بشدت تحريك كننده اند و بروز بيمارى هاى چشمى 
مانند آب مرواريد، استحاله ماكالى وابسته به سن و استحاله عصب 
بينايى را تسهيل مى كنند. اكرولين تا مدت هاى طوالنى در تهيه گاز 
اشــك آور استفاده مى شــد. پس اگر به سالمت بينايى خود اهميت 

مى دهيد از امروز سيگار را كنار بگذاريد.

  شكر؛ دشمن پنهان
حتما پزشك به شما توضيح داده كه در صورت ابتال به بيمارى ديابت 
ممكن اســت آســيب هاى خيلى جدى بينايى به سراغتان بيايد اما 
شايد يادآور نشده باشد كه حتى اگر ديابتى نباشيد و فقط ميزان قند 
خونتان كمى زياد باشد، مى تواند در طوالنى مدت زمينه ساز آسيب 
سلول هاى بينايى شود. سعى كنيد بتدريج مصرف شكر را كم كنيد. 
اگر كمبود شــيرينى خيلى برايتان مهم است از شيرين كننده هاى 
طبيعى مانند شــربت افرا، شربت آگاو و استويا در دستور خوراكى ها 

استفاده كنيد.

  استرس و خستگى؛ دشمن خاموش
چشــم ها هم از استرس و خستگى شغلى آسيب مى بينند. اگر شغل 
شما طورى است كه ساعات طوالنى بدون وقفه به صفحات نمايشگر 
نگاه مى كنيد و اوقات فراغت خود را نيز با جست وجوى مطالب سرگرم 
كننده در اينترنت مشغول هستيد، بايد منتظر خستگى شديد چشم ها 
باشيد. در طوالنى مدت چشم ها نمى توانند هماهنگى مطلوب را داشته 
باشند و در نتيجه سرگيجه، سردرد و بتدريج نزديك بينى بروز مى كند. 
در چنين شــرايطى فشار كمترى روى چشم بياوريد و حتماً با چشم 
پزشك مشورت كنيد تا تمرينات آرامش بينايى را به شما آموزش دهد.

  خورشيد؛ دشمن فراموش شده
شــبكيه چشم در برابر پرتوهاى فرابنفش آسيب پذير است و عينك 
آفتابى بدون درجه محافظت در برابر اين پرتوها نمى تواند نقش محافظ 
داشته باشد. اگر در روزهاى گرم تابستان و هنگام گردش كوهستانى 
در روزهاى زمســتان اين نكته را رعايت نكنيد، عالوه بر خطر آفتاب 
سوختگى و التهاب چشم ها، در معرض آب مرواريد يا استحاله ماكوالى 
چشمى زودهنگام نيز خواهيد بود. هنگام خريد عينك آفتابى حتماً با 

اپتومتريست مشورت كنيد تا انتخاب مطلوبى داشته باشيد.
www.Top Santé.fr:منبع
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