
«خانواده» زير تيغ هزينه هاى 
َمسكن

چند روزى است كه  زندگى/ مجيد صوفى: 
در كش و قوس يافتن سرپناهى اجاره اى هستم 
و ذهنم درگير چند مسئله شد كه به نوبه خود 
جالب و خنده دار نيز هست. اول نگاهى به كمك 
هزينه مسكن 40 هزار تومانى فيش حقوقى ام 
بعد  و  است  تلخ  لطيفه اى  انصافاً  كه  انداختم 
پاسخ متصديان دفاتر امالك كه «چون سود هاى 
به  بيشترى  رغبت  مالكان  يافته  كاهش  بانكى 
دريافت اجاره بها دارند» و اين چنين است كه 
افزايش  تأثيرات  كارآمد  نظارتى  سامانه  بدون 
بايد  مسكن  حوزه  در  را  بانكى  سود  كاهش  يا 

مستأجران به دوش بكشند.
در حــال حاضر بخش بزرگــى از جامعه، تحت 
پوشش قوانين سازمان تأمين اجتماعى هستند و 
دريافتى آن ها منطبق بر قوانين دولتى است. پايه 
حقوق يك ميليون تومانى كه تمام يا بيشتر آن 
صرف هزينه مسكن مى شود، آن هم چه مسكنى؛ 
50تا 70 متر! با بخــش باقيمانده از درآمد بايد 

جوابگوى تمام مخارج ديگر بود. 
پريشانى اصلى اين روزهاى والدين، مشكل تأمين 
هزينه هاى سرپناه است كه سالمت روانى خانواده 
را به چالش مى كشد. فقر يكى از مسائلى است كه 
به طور مستقيم با سالمت روانى و تأمين آينده 
فرزندان رابطه دارد. اما فقر تنها تهيدستى و نبود 
درآمد نيست، بلكه نابرابرى دخل و خرج خانواده 
نيز نوعى از فقر محسوب مى شود. يكى از داليل 
اصلى كاهش ازدواج، ناتوانايى در تأمين مسكن 
است. نه قلك هاى ُسست مسكن مهر راه به جايى 
برد و نه مســكن اجتماعى و طرح خانه اولى ها! 
بايد به تجربه ديگر كشــورها نظر كرد و راه را به 

اشتباه نرفت.
به عنوان مثال طرحى در كشور ليبى اجرا شد كه 
هم تشويقى براى ازدواج و فرزندآورى محسوب 
مى شــد و هم راه حلى براى معضل مســكن. به 
گونه اى كه هر زوج به مدت پنج ســال از ابتداى 
ازدواج از مسكن يارانه اى بهره مند مى شوند و به 
ازاى هر فرزندى كه بياورند به خانه اى بزرگ تر با 

يك اتاق خواب بيشتر منتقل مى شوند.
ما در نظامى مقدس و مبتنى بر اســالم زندگى 
مى كنيم كه در آن به فرمــوده امام راحل مردم 
بر گردن مســئوالن حقى دارند كه كوتاهى در 
مورد آن پذيرفته نيست. بنابراين بايد به آزمون 
و خطاهاى پرهزينه پايان داد و كار را درســت و 

محكم به سامان رساند.

نقش غذاى سالم در  طول عمر
 ترجمه/ مريم سادات كاظمى: افزايش 20 درصدى كيفيت تغذيه 
مى تواند باعث كاهش 8 تا 17 درصدى خطر مرگ زودهنگام شود. 

از آن  يافته هاى جديد حاكى 
است كه مصرف بيشتر ميوه ها، 
كاهش  و  ماهى  سبزيجات، 
چرب  خوراكى هاى  و  گوشت 
روش  ساده ترين  شيرين  و 
زندگى  به  اميد  افزايش  براى 
است. اين نخستين مطالعه اى 
است كه نشان مى دهد بهبود 
دوازده  طى  تغذيه  كيفيت 

سال در كاهش قابل توجه بيمارى هاى قلبى عروقى و مرگ تأثير
 دارد. 

پژوهشگران دانشگاه هاروارد ارتباط ميان تغييرات غذايى را روى حدود 
74 هزار بزرگسال طى دوازده سال ( 1998-1986) و احتمال فوت 
طى دوازده سال بعد ( 2010- 1998) بررسى كردند. در مدت مطالعه، 
شركت كنندگان پرسشنامه هايى در مورد عادات غذايى تكميل كردند 

و وضعيت سالمت آن ها نيز هر 4 سال ارزيابى شد. 
نتايج نشان داد بهبود كيفيت برنامه غذايى با مصرف غالت سبوس دار، 
ميوه ها، ســبزيجات، ماهى يا ديگر منابع غذايــى داراى امگا 3 طى 
دوره اى 12 ساله با كاهش احتمال فوت طى 12 سال بعد همراه است. 
افزايش 20 درصدى كيفيت غذايى كه مى تواند تنها حذف يك سهم 
گوشت قرمز يا جايگزينى حبوبات و خشكبار در برنامه روزانه باشد، با 
كاهش 8 تا 17 درصدى فوت همراه خواهد بود، اما بى توجهى به اين 

توصيه اين احتمال را 6 تا 12 درصد باال مى برد. 
شركت كنندگانى كه مدت طوالنى ترى اصول تغذيه صحيح را رعايت 
كردند، 9 تا 14 درصد از بروز فوت ناشى از بيمارى هاى مختلف مصون 
بودند. البته وضعيت ســالمت عمومى افرادى كــه در ابتداى طرح، 
چندان تغذيه سالمى نداشتند اما آن را اصالح كردند نيز طى سال هاى 

بعد بهبود يافت.
اين مطالعه به اهميت رعايت هميشــگى عــادات صحيح غذايى در 
زندگى اشاره دارد كه به راحتى مى توان آن را با فرهنگ تغذيه جامعه 

و وضعيت سالمت مردم هماهنگ كرد.
 www.Top Santé.fr:منبع

سالم جامعه 

سالمت كلينيك 

بازار همراهفضاى مجازى

گجت نيوز: گوشى سامسونگ گلكســى Max J7 به عنوان يك عضو جديد و 
قدرتمند از خانواده محبوب J شركت سامسونگ به صورت غيررسمى وارد بازار ايران 
شده است. شركت سامسونگ در اواخر خرداد ماه از دو عضو جديد خانواده محبوب 
و پر فروش J يعنى سامسونگ گلكسى Max J7 و گلكسى Pro J7 رونمايى كرد. 
گلكسى Max J7 قيمتى نزديك به گلكســى جى J7 مدل 2017 دارد اما 
داراى ســخت افزارى قدرتمندتر است. از جمله مشــخصات Max J7 بايد 
به پردازنده هشت هســته اى مدياتك  MT6757با فركانس 2,4 گيگاهرتز، 
پردازنده گرافيكى Mali-T880MP2، صفحه نمايش 5,7 اينچى از نوع سوپر 
آمولد فول اچ دى، 4 گيگابايت حافظه رم، 32 گيگابايت حافظه داخلى، دوربين 

اصلى 13 مگاپيكسلى و دوربين سلفى 13 مگاپيكسلى با ديافراگم 1,9، حسگر اثر انگشت، باترى 3300 ميلى آمپر ساعتى و سيستم 
عامل اندرويد 7,0 نوقا با قيمت 1ميليون و 230 هزار تومان اشاره كرد.

 گلكسى Max J7 به ايران آمد
 

مهر: وزير ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: به طور متوســط در هفته سه هزار 
كانال غيراخالقى در شبكه اجتماعى تلگرام مسدود مى شود. محمود واعظى در 
حاشيه مراسم افتتاح پروژه هاى تلفن همراه در آستانه فاز سوم شبكه ملى اطالعات 
گفت: از تعداد كانال هاى غيراخالقى تلگرام كه مسدود مى شود تعدادى از آن ها براى 
رسيدگى به مقامات قضايى ارجاع مى شود. وى با بيان اينكه مسدود شدن اين تعداد 
كانال غيراخالقى در هفته كار بزرگى است، اظهار داشت: اين اقدام طبق خواسته 
مردم براى استفاده راحت تر از فضاى مجازى و در جهت سالم سازى و پاكسازى اين 
فضا صورت مى گيرد. واعظى خاطرنشان كرد: با اقدامات صورت گرفته و جلوگيرى از 
فعاليت كانال هاى غيراخالقى و خشن براى جوانان و نوجوانان، اين فضا را سالم سازى 

مى كنيم تا اين قشر در مواجهه با فضاى مجازى با فضايى سالم و بدون مشكل روبرو شوند. وى افزود: هم اكنون سيم كارت هايى از سوى 
اپراتورها طراحى شده كه امكان ايجاد فضاى سالم را براى كودكان فراهم كرده است.

فيلترينگ 3هزار كانال غيراخالقى تلگرام در هفته

 زندگى/ عباســعلى سپاهى 
يونســى   مدير مركز درمانى 
و تحقيقاتى فــك خزرى گفت: 
نجات فك خزرى نجات درياى خزر اســت و 
مردم و مسئوالن در كشورهاى حاشيه درياى 
خزر بايد براى اين موضوع دست به دست هم 
بدهند. دكتر امير صياد شيرازى در گفت و گو 
با قدس با بيان اينكه جمعيت اين پســتاندار 
100 هزار برآورد مى شود، افزود: اين برآورد در 
مقايسه با 50 سال گذشته است كه جمعيت 
فك هاى خزرى بيش از 1 ميليون بوده، اما به 

اين تعداد كاهش پيدا كرده است.

  همه  كشورهاى حاشيه خزر مقصرند 
وى با اشــاره بــه اينكه به خاطــر اين كاهش 
چشمگير، اتحاديه بين المللى حفاظت از محيط 
زيست (iucn) فك خزرى را در رده «موجودات 
در معرض انقراض» قرار داده است، تصريح كرد: 
با اين همه، مشــكلى كه وجود دارد اين است 
كه كشور روسيه هنوز اين آمار را قبول ندارد و 
همچنان مجوز شكار به شكارچيان داده مى شود 
و همه تالش ما اين است كه نام اين گونه، وارد 
 «IUCN» كتاب قرمز روسيه كه چيزى شبيه
است، بشــود كه در اين راه گام هاى خوبى در 
قالب جلســاتى كه در اين كشــور داشته ايم، 
برداشته شده است. وى درباره ديگر داليل كم 
شــدن جمعيت فك هاى خزرى نيز گفت: غير 
از شــكار بى رويه كه تأثير مســتقيم انسان بر 
تعداد اين گونه اســت و طى آن ساالنه هزاران 
فك درياى خزر در قسمت شمالى اين درياچه 
شكار شــده اند، از ديگر داليل مى توان به بحث 
آلودگى ها اشاره كرد كه متأسفانه هر پنج كشور 
حاشــيه درياى خزر، در ايجاد اين آلودگى هاى 
بزرگ، ســهم دارند. صياد شيرازى خاطرنشان 

كرد: آالينده هاى نفتى، ســموم كشــاورزى و 
فعاليت هــاى متعددى كه در حاشــيه درياى 
خزر انجام مى شود براى فك ها آسيب زاست و 
متأسفانه هر روز مقدار زيادى از اين آالينده ها 
وارد دريا مى شود كه اين باعث مى شود نه تنها 
محيط آلوده شود، بلكه سبب بروز مسموميت 
مى شــود چون در تحقيقات مشــخص شده 
اســت كه اين آلودگى ها بمرور زمان مى تواند، 
سيستم بدن اين موجودات و ديگر موجودات و 
حتى انسان هايى را كه از منابع دريايى استفاده 
مى كنند، تضعيف كند. وى افزود: اين تضعيف 
سيستم ايمنى باعث مى شود كه مقاومت بدن 
در برابر بيمارى هايى كه شايد قبالً تلفاتى را در 
بر نداشته است، پايين بيايد و باعث تلفات بااليى 
بشــود كه مى توان به شــيوع بيمارى در سال 
2000 اشاره كرد كه طى آن 10 هزار قالده فك 
به خاطر بيمارى ويروسى به نام «ديس تمپر» از 
بين رفتند؛ اتفاقى كه ضربه سنگينى به جمعيت 

فك ها وارد كرد.

  تأسيس مركز درمانى و پژوهشى
فك خزرى 

صياد شــيرازى درباره فعاليت مركز درمانى و 
تحقيقاتى فك خــزرى و تأثير فعاليت آن در 
سرنوشــت فك هاى خزرى نيز گفت: مركز ما 
اولين مركزى بود كه در بين پنج كشور حوزه 
درياى خزر براى حفاظت از اين گونه با كمك 
يك مركز هلندى به رياست خانم «لنى هارت» 
با 47 ســال سابقه كار در اين زمينه، تأسيس 

شد و شروع به كار كرد.
وى افزود: از همان زمــان كه مركز به عنوان 
يك پروژه پايلوت، فعاليــت خود را آغاز كرد، 
مى دانستيم هر پنج كشور بايد در كنار يكديگر 

قرار بگيرند تا اتفاقات مثبتى بيفتد.
صياد شــيرازى در ادامه افزود: در اين سال ها 
آموزش هــاى مردمــى را بخصــوص در بين 
ماهيگيران جدى گرفته ايم چون يكى از داليل 
اصلــى مرگ فك ها، گير افتــادن در تورهاى 
صيــادى بود، ولى در حــال حاضر با پيگيرى 

بحث هاى آموزشى و راه اندازى مركز در جزيره 
«آشــوراده» اوضاع عوض شده است و فك هاى 
زيادى نجات پيدا كرده اند.مدير مركز درمانى 
و تحقيقاتى فك خزرى درباره جلب همكارى 
ديگر كشورها در پروژه حفاظت از فك خزرى 
گفت: دو سالى اســت در ديگر كشورها بويژه 
روســيه كار مى كنيم و اقدام هاى مثبتى شده 
است و از طرفى داغستان هم قبول كرده است 
كه نام فك خزرى را در كتاب قرمزش كه نشان 
از وضعيــت بد اين گونــه دارد، بياورد و حتى 
صحبت هايى شده اســت براى ايجاد دومين 

مركز حمايت از فك خزرى در داغستان.

  كمك جوامع محلى به زندگى فك ها 
وى در بخش ديگرى از اين گفت و گو با اشاره 
به نقش جوامع محلى در بهبود وضعيت فك 
خزرى گفت: جوامع محلى چشــم و گوش ما 
هستند و بدون حضور آن ها هيچ اتفاق مثبتى 
نخواهد افتاد. بنابرايــن اولين كارى كه ما در 
مناطق انجام مى دهيم، توزيع پرسشنامه هايى 
بين جوامع محلى است.صياد شيرازى تصريح 
كرد: اين پرسشنامه تنها با موضوع فك خزرى 
نيست، بلكه مســيرى اســت براى برقرارى 
ارتباطــى صميمانه با افراد به عنوان دوســت 
و همــكار در پروژه حفاظــت از فك خزرى و 
امروز خوشــبختانه ماهيگيران از نقش فك ها 
آگاه هســتند و ديگر آن را رقيبى براى شكار 
نمى بينند، بلكه مى دانند كه وجود فك براى 
افزايش جمعيت ماهى هاى سالم ضرورى است.
وى در پايان يادآور شــد: خوشــبختانه در دو 
سال اخير گزارشى نداشته ايم كه ماهيگيرى به 
عمد فكى را كشته باشد و در ديگر كشورها هم 
خواسته شده اســت به همين روش با جوامع 

محلى ارتباط بگيرند و كار كنند.

مدير مركز درمانى و تحقيقاتى فك خزرى در گفت وگو با قدس:

نجات فك خزرى نجات درياى خزر است

قدس از مشاركت ايران در نمايشگاه كتاب پكن گزارش مى دهد

ناشران ايرانى در سرزمين اژدها 
به دنبال مشترى
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با على سليمانى بازيگر و كارگردان «مكعب»

نمايش من استندآپ كمدى نيست

3000737274
سامانـه پيامكى 
صفحه زنـدگى

انتقاد  ها، پيشنهاد  ها و ايد  ه 
هاى خود   را از طريق  اين 
پيامك  به صفحه زندگى 

ارسال فرماييد  .
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فرهنگ

کوتاه و خواندنی

ایسنا: محمد بقایی ماکان گفت: ذوق نوشتن و تحقیق در اهل قلم تقریباً از میان 
رفته است. این نویسنده و پژوهشگر افزود: نویسندگان و مؤلفانی که آثاری ارزشمند 
پدید می آورند توقع دارند که محصول تالش فکری آنان به میان افراد عالقه مند راه 
یابد و جامعه از آن بهره مند شود ولی مشکالت و موانعی در تمامی زمینه های نشر 
از دریافت مجوز و عبور از ممیزی گرفته تا گرانی مصالح چاپ و نحوه توزیع وجود 
دارد که ذوق نوشتن و تحقیق را در اهل قلم تقریباً از میان برده و از همین روست 
که به ندرت اثری ارزشمند همانند دهه های پیشین در بازار کتاب عرضه می شود. 

ذوق نوشتن و تحقیق از میان رفته است

فرهنگ: بــازی موبایلی »بدو دهقان، بدو« با روایتی متفاوت از یک داســتان 
شناخته شده، داستان ریزعلی، دهقان فداکار را بازگو می کند. این قهرمان سنتی 
ایرانی حاال در قالب یک بازی موبایلی در سبک »رانر« مجددا عرضه شده است. 
بازی »بدو دهقان، بدو« نامزد دریافت جوایز متعددی از »ششــمین جشنواره 
بازی هــای رایانه ای تهران« بوده اســت. این بازی همچنیــن در بخش »جوایز 
توسعه دهندگان« همایش TGC 2017 توانست به عنوان »بهترین بازی موبایل« 

انتخاب شود و در بخش »خالقانه ترین بازی موبایل« از آن قدردانی شد.

ساخت بازی موبایلی با الهام از داستان دهقان فداکار

ایرنا: عضو هیئت رئیســه دانشگاه آزاد اســالمی از انتصاب فرهاد رهبر به عنوان 
سرپرست جدید دانشــگاه آزاد اسالمی خبر داد. صالح اسکندری افزود: بر اساس 
مصوبه بیستمین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی، فرهاد رهبر به عنوان 
رئیس این دانشــگاه به شورای عالی انقالب فرهنگی معرفی شده است و منتظر 
تأیید نهایی شورا هستیم. فرهاد رهبر پیش از این در سمت هایی همچون رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس دانشگاه تهران و مشاور اقتصادی و دبیر 

کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی مشغول به کار بوده است.

فرهاد رهبر سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی شد

اولتیماتوم مجلس به دولت

قانون سنجش و پذیرش را تغییر می دهیم

 فرهنگ/ زهره کهندل   عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اگر وزارت علوم روش های 
خودش را تغییر ندهد و به شیوه خودش در حذف رشته های دانشگاه آزاد اصرار داشته باشد، مجلس قانون 
قبلی خودش را در رابطه با سنجش و پذیرش، اصالح می کند. جبار کوچکی نژاد افزود: درصورت اصالح قانون، 
دانشگاه آزاد می تواند پذیرش دانشجو داشته باشد و این باعث می شود که جلوی برخی از تحرکات وزارت علوم گرفته شود. 
وی خاطرنشان کرد: اگر وزارت علوم روی حذف رشته های دانشگاه آزاد اصرار کند، ما هم مجبور می شویم طرح دوفوریتی 
بدهیم و سیاست های توسعه ای دانشگاه آزاد را به دست خودشان بسپاریم. او با اشاره به سیاست های وزارت علوم در حذف 
رشته های دانشگاه آزاد گفت: این اقدام، مشکالت اجتماعی به وجود می آورد که مجلس قطعاً نسبت به آن بی تفاوت نیست، 

ضمن این که تعداد زیادی از اعضای هیئت علمی  و کارمندان دانشگاه آزاد درمعرض خطر شغلی قرار می گیرند. 
  ادامه داد: دانشگاه آزاد به عنوان یک مجموعه غیردولتی باید مورد حمایت قرار بگیرد، اما وزارت علوم در حذف رشته های 
دانشگاه آزاد، برخورد سیاسی داشته، برای همین مجلس به ماجرا ورود پیدا کرده است تا جلوی برخورد سیاسی وزارت 
علوم را بگیرد. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: وزارت علوم باید نحوه برخورد خود را با دانشگاه 
آزاد اصالح کند. تغییرات وزارت علوم باید درراستای کیفیت سازی باشد، نه این که ناگهان حدود سه هزار رشته دانشگاه 

آزاد حذف شود.
او این نوع برخوردها را خطرناک و تند دانست و گفت: وزارت علوم هر برنامه ای دارد، باید درراستای کیفیت سازی و کنترل 
و ساماندهی حوزه وزارت علوم باشد و بایستی کمیسیون آموزش و تحقیقات را قانع کنید؛ کمیسیونی که وظیفه نظارتی 

دارد و ما باید به وظیفه خودمان عمل کنیم.

خبر روز

یادداشت

مشکالت پسادکتری در سراسر جهان یکسان است
دردسرهای سبقت گرفتن رشد نخبگان 

از تولید علم  
 ایما پرند   مشــکالت مربــوط به نخبه پــروری و کمبود موقعیت 
شغلی کافی برای نخبگان و افراد با تحصیالت عالیه در سرتاسر جهان 
علی الخصوص در کشــورهای توسعه یافته جزو معضالت روز به حساب 
می آید. دوره های تحصیلی و کارآموزی تحت عنوان دوره های پسادکتری 
روز به روز در دانشــگاه ها و آکادمی های بیشــتری تثبیت می شوند و 
بســتری برای پذیرش افراد در این مقاطع مهیا می شود؛ اما آیا جامعه 

آماده پذیرش افرادی با مدرک فوق دکتری شده است؟
متأسفانه پاسخ حتی درمورد جوامع بسیار پیشرفته نیز مثبت نیست و 
مشکالت مالی و شغلی به حدی دامن گیر دولت ها شده که تأمین مالی و 
اجتماعی نخبگان و افراد تحصیل کرده به گرهی ناگشودنی تبدیل شده 
است. برای مثال ایاالت متحده آمریکا به طور خاص در رشته پزشکی با 
این مشکل دست وپنجه نرم می کند، اما در سایر نقاط جهان این معضل 

دامن گیر رشته های علمی  دیگر نیز شده است. 
در پاســخ به این سؤال که مولد اصلی این مشکل دقیقاً چیست؟ طبق 
معمول با دو کلمه که غالباً در پی هم استفاده می شوند مواجه می شویم: 
کمبود بودجه! به عبارتی از آنجاکه بودجه علمی  اختصاص داده شده به 
نهادها برای پرداخت حقوق نخبگان بسیار کم است، این افراد انگیزه ای 

برای کار در حیطه تخصص خود ندارند.
 نکته جالب توجه اینجاست که کسانی که با مدرک کارشناسی ارشد یا 
همان فوق لیســانس استخدام می شوند، فیش حقوقی پر و پیمان تری 
نسبت به کسانی که با مدرک دکتری یا پسادکتری مشغول به کارند دارند. 
این موضوع خود ســؤال دیگری ایجاد می کند که چرا در شرایطی که 
دولت با کمبود بودجه مواجه اســت، در زمینه پرداخت حقوق حق را 
رعایت نمی کند؟ پائول اســتفان اقتصاددان دانشــگاه ایالت جرجیا در 
این باره می گوید که این مســئله ربط مســتقیم به فرصت شغلی دارد. 
به عبارتی به دلیل کمبود فرصت شــغلی، بودجه اختصاص یافته به این 
مسئله به بخش های کوچک تری تقسیم می شود تا بتوان تعداد بیشتری 

از نخبگان را با حقوق کمتر استخدام کرد. 
درواقع فیش حقوقی و کیفیت کاری نخبگان، قربانی آمار باالی جذب 
و استخدام این افراد می شود. در دسامبر سال 2014 کمیته ای ازطرف 

سازمان آکادمی های ملی آمریکا برای بررسی این مشکل تشکیل شد. 
نتیجه تحقیقات این کمیته نشان می داد که مسئله صرفاً بُعد مالی ماجرا 
نیســت؛ بلکه سرعت نخبه پروری از ســرعت تولید علم باالتر است، به 

همین دلیل محلی برای فعالیت این افراد وجود ندارد. 
این که چاره این مشکل دقیقاً چیست و باید حل آن را به دست چه نهادی 
سپرد؟ دقیقاً مشخص نیست؛ اما آنچه واضح است این است که ادامه این 
روند نه تنها به ضرر خود نخبگان خواهد بود، بلکه موجب زیان فراوانی نیز 

برای دانشگاه ها و آکادمی های علمی  خواهد شد. 
به گفته مدیر دانشگاه پریسنتون نیوجرسی آمریکا به طور خاص همیشه 
با مشــکل کمبود موقعیت شغلی درگیر بوده، اما اوضاع هیچ گاه به این 

وخامت نبوده و حل این بحران نیازمند اصالحات زیربنایی است. 

قاب عکس

وداع با پیکر شهید مدافع حرم بهرام مهرداد
عکس: فاطمه بهبودی

 فرهنگ/ حمید واحدی   با نزدیک شدن به 
ماه پایانی تابستان و نیمه ابتدایی پاییز، بخشی از 
بزرگ ترین نمایشگاه های کتاب دنیا که مقاصدی 
تعریف شده برای حضور ایران به شمار می روند، در 
چین و آلمان برپا می شود و ایران نیز برای حضور 

در آن ها تدارک قابل توجهی دیده است.
صرف نظــر از این که آیا شــیوه حضــور ایران در 
این دست از نمایشــگاه ها مثمرثمر بوده است یا 
خیر، باید گفته شود که حاصل تعامالت بین المللی 
نشر ایران در سال های اخیر منجر به حضور ایران 
به عنوان میهمان ویژه در نمایشگاه کتاب پکن شده 
است که در شهریورماه سال جاری در چین برگزار 
می شود و یکی از بزرگ ترین نمایشگاه های کتاب 

در سطح جهان به شمار می رود.
ایران مانند ســال های اخیر در این نمایشگاه در 
قالب غرفه متحد ایران شرکت می کند و ناشران و 
آژانس های ادبی متقاضی حضور در این نمایشگاه و 
غرفه نیز به صورت مستقر در این نمایشگاه به ارائه 

برنامه های خود خواهند پرداخت.
پیش از این و براساس اعالم مؤسسه نمایشگاه های 
فرهنگی ایران اعالم شــده بود که برای هر ناشر 
ایرانی متقاضــی، حداکثر 6مترمربع و با ظرفیت 
تقریبی نمایش 50عنوان کتــاب در غرفه ایران 
فضا مهیــا خواهد بود. ازســوی دیگــر به دلیل 
حضور ویژه ایران در این دوره از این نمایشــگاه، 
مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران با همکاری 
انجمن تصویرگران ایران، نمایشگاهی از برگزیده 
آثــار تصویرگران را در غرفه ایران در نمایشــگاه 
بین المللی کتــاب پکن برپا می کنــد که در آن 
نزدیک به 70اثر منتخب از آثار تصویرگران ایران 
به همراه دو تصویرگر منتخب حضور خواهد داشت. 
همچنین شعار »ایران رؤیای رنگین جاده ابریشم« 
به عنوان شعار حضور ایران در نمایشگاه کتاب پکن 

انتخاب شده است.

 نشر چین در دست دولت 
حضور ایران در کشــور چین بــا عنوان میهمان 
ویژه و نیز حضور پکن در ســال 2019 در تهران 
به عنوان میهمان ویژه نمایشگاه کتاب درراستای 

تعامالت فرهنگی دوجانبه در حوزه ادبیات و نشر 
صورت می پذیرد، اما جالب است بدانیم که شرایط 
و ویژگی های نشر کتاب در چین شباهت زیادی با 
ایران ندارد و درواقع محدودیت های متعددی برای 

انتشار کتاب در کشور چین وجود دارد.
نگاهی به نشر و صنعت چاپ کتاب در کشور چین 
بیان گر این واقعیت شــگفت است که بسیاری از 
ســاختارهای نشر کتاب در چین در دست دولت 
و با نظارت مستقیم دولتی به اجرا منتهی می شود 
و شاید توانایی باالی دولت در کنترل این صنعت 
و سیاســتگذاری بلندمدت برای آن همانند سایر 
بخش های اقتصادی در این کشور است که توانسته 
چین را با وجود دولتی بودن نشر در خود، مقصد 
انتشار کتاب بسیاری از کشورهای اروپایی نیز بکند 
و جذابیت انتشار ارزان کتاب در این کشور منجر به 
جذب سرمایه  زیادی برای آن در این عرصه شود.

جدای از این که صنعت چاپ و نشر کتاب، روزنامه 
و... در چین یــک فعالیت اقتصادی کامالً دولتی 

است، باید دانســت که موضوع نظارت محتوایی 
بر آثار چاپ شده در چین نیز با حساسیت باالیی 
دنبال می شــود. بر این اســاس دولت به صورت 
ماهانه، لیستی از کلمات و عبارات ممنوعه برای 
حضور در کتاب ها را به ناشران ارائه می دهد و آن ها 
موظف اند حذف این عبارات را در آثار خود اعمال 

کنند. جالب تر این که هر نویســنده در این کشور 
برای صاحب کتاب شــدن و انتشار یک اثر به نام 
خود باید در آزمون وزارت فرهنگ و ارتباطات این 
کشور شرکت و گواهی تأیید شایستگی حرفه ای 

نویسندگی دریافت کند.

 کانال های دوگانه
با این همه دولت درکنار این نظارت شدید بر حسن 
انتشار کتاب، طی سال های گذشته ناشران چینی 
را موظف به اجرای برنامه هایی برای افزایش کیفیت 
تولید آثار خود به ویژه از حیث چاپ کرده است و 
در نتیجه همین سیاست، بسیاری از مؤسسات نشر 
در چین امروزه مقصد نهایی مؤسسات بزرگ نشر 
اروپایی برای انتشار کتاب هایشان به شمار می روند؛ 
مؤسساتی که بهترین کیفیت در انتشار کتاب را با 

نازل ترین قیمت به مشتری عرضه می کنند.
تمامی  افراد فعال و شــاغل در صنعت نشر چین 
باید ازسوی دولت تعیین شــوند و گواهی تأیید 

برای اشــتغال در این عرصه را به دســت بیاورند، 
با این همه مدیــران انتصابی این صنعت در چین 
ملزم به ســودآور کردن مؤسسه خود هم بوده و 
درصورت موفقیت در این زمینه، دولت آن ها را در 
بخشــی از این سود سهیم خواهد کرد. همچنین 
دولت این کشــور به مؤسسات نشری که بتوانند 
مدیر دائمی  فروش در خارج از کشور داشته باشند 
و به سوددهی مؤسسه کمک کنند نیز مبالغی را 

به عنوان تشویق اهدا می کند.
برای انتشــار کتاب در چین دو کانال ویژه وجود 
دارد؛ نخست مؤسسات دولتی که موظف اند تمامی 
 آثار خود را قبل از انتشار به تأیید وزارت فرهنگ 
و ارتباطات چین برســانند و دیگری مؤسســات 
غیردولتی که باید مجوز انتشار کتاب های خود را 
از نزدیک به دویســت دولت محلی در این کشور 
دریافت کنند. بر اســاس آمارهای موجود در این 
زمینه، در چین در گروه اول200 مؤسســه نشر و 
در گروه دوم 400 مؤسسه نشر فعالیت می کنند. 
این تعداد ناشر کم درمقابل جمعیت میلیاردی این 

کشور نکته ای قابل اعتنا و درخور توجه است.
از حیــث محتوای کتــاب نیز ناشــران چینی 
دســته بندی خاصی دارند. بخشــی از ناشــران، 
تمرکزشان بر انتشار کتاب های عمومی  و مذهبی 
اســت که از آن ها در هر استان از این کشور یک 
مؤسســه حضور دارند و دیگری مؤسســاتی که 
کتاب های علمی  و تخصصی منتشر می کنند که از 

هرکدام چند بنگاه در هر استان وجود دارد.
در سال های اخیر این کشور سیاستگذاری ویژه ای 
نیز برای ترجمه معکوس آثار منتشرشده در خود 
اعمال کرده اســت و برای ناشرانی که بتوانند در 
این عرصه نیز قدم بردارند، تشــویق های بسیاری 

قائل شده است.
در یک نگاه کلی کشور چین با جمعیت میلیاردی 
خود دارای 600 بنگاه نشر و 360 هزار عنوان کتاب 
چاپی در طول سال است، اما این آثار با شمارگان 
چند ده هزار نسخه ای خود اعتنا و جایگاهی ویژه 
به موضوع نشــر در این کشور بخشیده و جایگاه 
اقتصادی ویژه ای را نیز در حوزه فرهنگی برای این 
کشور در داخل و خارج کشور به وجود آورده است.

قدس از مشارکت ایران در نمایشگاه کتاب پکن گزارش می دهد

ناشران ایرانی در سرزمین اژدها به دنبال مشتری 

آنچه می خوانید

براساس آمارهای موجود در این 
زمینه، در چین در گروه اول200 
مؤسســه نشــر و در گــروه دوم 
فعالیــت  نشــر  مؤسســه   400
می کننــد. ایــن تعداد ناشــر کم 
درمقابل جمعیت میلیــاردی این 
کشور، نکته ای قابل اعتنا و درخور 

توجه است
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نگاه

تکنولوژی هالیوودی در اختیار »بادیگارد« ایرانی
 اسماعیل حاتمی کیا  

مدیر تیم توسعه پروژه »بادیگارد« 
چندروزی است که خبر پخش 
اولین فیلــم بلــو رِی ایران در 
فضــای فرهنگــی و مجــازی 
کشور منتشر شده است.  فیلم 
»بادیــگارد«، ســاخته ابراهیم 
حاتمی کیا، که پیش تر در سینما 
و بعد از آن در شــبکه نمایش 
خانگــی )البته با فرمت دی وی 
دی( به نمایش گذاشته شــده 
از مالحظات داستانی  بود، جدا 
و ســینمایی خــود، در قالــب 

بلورِی هم ارائه شد که این نکته ازنظر فنی ارزش منحصربه فردی دارد؛ 
چراکه اولین فیلم بلو رِی برنامه نویسی شده ساخت داخل کشور است.

دیســک بلو رِی، تکنولوژی جدیدتری نســبت به دیسک دی وی دی 
است که ظرفیت های 25 گیگابایت )تک الیه( و 50 گیگابایت )دوالیه( 
را درمقابل دیسک دی وی دی با ظرفیت های 4/7 گیگابایت )تک الیه( 
و 9/4گیگابایت )دوالیه( در اختیار مصرف کننده می گذارد. این ظرفیت 
چندبرابری بــه تولیدکنندگان این امکان را می دهد که بتوانند کیفیت 

خروجی محصول خود را افزایش دهند. 
البته که صرف تولید تصاویر باکیفیت کافی نیست و مصرف کنندگان و 
بینندگان این تصاویر نیز بایستی از دستگاه های پخش متناسب با این 

فرمت ها بهره ببرند.
اســتفاده از این ظرفیت باال و تولید یک محصــول با کیفیت، نیازمند 
به کارگیــری تکنولوژی های خاص خود اســت و همان طورکه احتماالً 
می دانید، ســاختار دیسک بلو رِی مشــابه فرمت دی وی دی نیست. 
دیســک بلو رِی دو فرمت دارد؛ یکی ســاختار نشــانه گذاری و دیگری 
برنامه نویسی. در ساختار نشانه گذاری )HDMV( تعریف ساختار و اجزا 
با یک زبان نشــانه گذاری و به کارگیری چندین فایل و اجزای درختی 

صورت می پذیرد. 
این ســاختار علی  رغم کارآمد بودن، پیچیــده، کم انعطاف و تا حدودی 
قدیمی و از رده خارج است، ولی با این حال تولیدکنندگانی که قصد ارائه 
تصاویر با فرمت HD را دارند، همچنان از سیســتم های خود با ساختار 

نشانه ای استفاده کرده و اقدام به تولید محتوا می نمایند.
فرمت دیگر فرمت قابل برنامه نویسی )BD-J( است که نسبت به فرمت 
نشــانه ای، دارای انعطاف فوق العاده در تک تک اجزای کار، کاماًل به روز و 
کاماًل قابل تطبیق و تغییر می باشد، ساختاری که از همان ابتدای بررسی، 

نظر تیم تولیدکننده فیلم بلو رِی »بادیگارد« را به خود جلب کرد. 
گرافیک چندالیه، امنیت، ســادگی، قابلیت تعریف روال های مختلف و 
قدرت مانور در این فرمت به گونه ای اســت که نه تنها آن را برای فیلم و 
انیمیشن، بلکه برای موسیقی و سایر محتواهای مالتی مدیا نیز مناسب و 

منحصربه فرد کرده است.
جرقه تولید فیلم بلو رِی در داخل کشور به دنبال این پرسش در ذهن مان 
ایجاد شــد که »آیا می توانیم خودمان در کشور فیلمی با ساختار بلورِی 
تولید کنیم؟« طی بررسی هایی که در روزهای نخست توسط تیم توسعه 
انجام دادیم، مشخص شد که نه تنها در کشور، بلکه در همسایگی ما نیز 
چنین کاری انجام نشــده است و تولید دیســک بلو رِی در انحصار چند 
کشور معدود ازجمله آمریکاست. این نکته عزم مان را برای کنکاش بیشتر 

راسخ کرد. 
این فیلم حدوداً 110دقیقه ای با فرمت برنامه نویسی شده، نه به دلیل کپی 
بودن دیسک آن به زعم برخی دوستان کارشناس)!(، بلکه به دلیل احترام 
 FULL HD به کاربران شــبکه خانگی که اکثراً از سیســتم های پخش
اســتفاده می کننــد  )PS4 ,Bluray Player, PS3( در همین فرمت 
تولید شد. زیرنویس های انگلیسی، عربی، ژاپنی و فارسی ویژه ناشنوایان 
بــرای آن در اختیار مخاطب قرار گرفته اســت کــه این فیلم را نه تنها 
بــرای مخاطب داخلی، بلکه به صورت بین المللی نیز قابل ارائه و نمایش 
می نماید. وجود بخش های پشت صحنه درخصوص کارگردان، بازیگران، 
تدوین، تولید، فیلم برداری، موســیقی، جلوه های بصری، صدا و طراحی 
صحنه نه تنها برای مخاطب عام جذاب اســت، بلکه برای هنرجویان و 

عالقه مندان به سینما و بازیگری نیز، جنبه آموزشی دارد.
این دیسک با صرف ماه ها وقت تیم توسعه و با برنامه نویسی حدود 6000 
خط کد تولید شــد. در تولید آن از تمامی منابع موجود، هرچند اندک 
خارجی استفاده گردید، ولی درمقابل دانش آن به صورت کامل بومی شد.
 اکنون ما مفتخریم که اعالم کنیم می توانیم دیسک هایی با تکنولوژی روز 
فیلمهای هالیوودی تولید کنیم و این نکته، کار را برای رقابت فرهنگی و 

اقتصادی با بازارها و صنعت فیلم سازی خارجی هموارتر می نماید.

هــنر

سازمان سینمایی پاسخ می دهد 

حواشی »اکسیدان«، مسئله کمیسیون فرهنگی

فارس: سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: رئیس سازمان سینمایی به تقاضای خود در کمیسیون 
فرهنگی برای ارائه گزارش عملکرد حاضر می شــود و ســؤال اعضای کمیسیون فرهنگی پیرامون حواشی 
»اکسیدان« خواهد بود. حجت االسالم آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی درباره 
حضور محمدمهدی حیدریان رئیس ســازمان سینمایی در کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: آقای حیدریان را 
کمیسیون فرهنگی احضار نکرده است. رئیس سازمان سینمایی عالقه مند و متقاضی حضور در کمیسیون فرهنگی بودند 
تا گزارش عملکرد بدهند، ما هم ایشان و آقای علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد را دعوت کردیم تا طبق تقاضای 
خودشــان گزارش عملکرد بدهند.  نماینده مردم مالیر در ادامه گفت: اما در این جلســه یکی از مسائلی که ما به عنوان 
اعضای کمیســیون فرهنگی از آقای حیدریان سؤال خواهیم کرد، حواشی فیلم »اکسیدان« خواهد بود که حتماً ایشان 
پاسخی خواهند داشت و جمع بندی جلسه کمیسیون فرهنگی را بعد از دفاع آقای حیدریان و توضیحات ایشان رسانه ای 
خواهیم کرد.  وی درباره زمان برگزاری جلسه کمیسیون فرهنگی گفت: در برنامه کمیسیون فرهنگی، برگزاری این جلسه 
در هفته جاری قرار گرفته، اما هنوز قطعیت آن اعالم نشده است.  براساس این گزارش، چندی پیش جمعی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی طی نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، توقف اکران دو فیلم »اکسیدان« و »مادر قلب اتمی« 
را خواستار شدند. نایب رئیس مجلس شورای اسالمی هم درباره »اکسیدان« گفته است: اکسیدان گرچه ازنظر ایجاد نشاط 
در جامعه ما که سخت نیازمند آن است توفیق داشته و سعی کرده مانند فیلم مارمولک جاذبه روحانیت را -که البته این  بار 
شامل روحانیت مسیحیت نیز می شود ترسیم کند، اما برخی گفت و گوها و صحنه ها که خالی از سخافت نیست و می تواند 

در فرهنگ عمومی مردم تأثیر منفی داشته باشد، از ارزش این فیلم کاسته است.

پردهنقرهای چهره-خبر

ایسنا: مدیر شبکه دو ســیما از پی گیری های جدیــد تلویزیون برای بازگشت 
مجموعــه »کاله قرمزی«  خبــر داد. محمدرضا جعفری جلــوه اظهار کرد:  اگر 
مشکالتی وجود داشــته، ازسوی خارج از رسانه ایجاد شده و موانعی نیست که 
ازسوی رسانه ملی شکل گرفته باشد. اما به هرحال احساس می کنم با واقع بینی 
و نگاه حرفه ای تر، راه می تواند متناسب تر طی شود. حسم این است که صداوسیما 
و شبکه دو، خانه »کاله قرمزی« است. کاله قرمزی به این مجموعه تعلق دارد و 

این مجموعه هم به کاله قرمزی تعلق خاطر دارد. 

درهای تلویزیون به روی »کاله قرمزی« بسته نیست

فارس: تهیه کننده سینما گفت: سینما گرفتار مافیای اکران است و تنها با داشتن 
رابطه می توان فیلم اکران کرد. امیرحســین شریفی گفت: در شرایط فعلی تنها 
با رابطه می توان فیلم اکران کرد. اگر رابطه نداشته باشیم، امکان اکران فیلم در 
سینماها وجود ندارد. متأسفانه سینما گرفتار مافیای اکران است و باید برای این 
شرایط فکر شود و راه چاره ای عاجل ازسوی مدیران صورت گیرد. وی افزود: االن 
اکثر صاحبان آثار که بدون رابطه و باند در ســینمای ایران فعال هستند با این 

مشکل مواجه می شوند و باید برای مافیای اکران فکری عاجل شود.

سینما گرفتار مافیای اکران

مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست چشم انداز تئاتر استا  ن ها تأکید کرد 
که تئاتر می تواند عنصر وحدت بخش قومی در کشور باشد. صالحی امیری با بیان 
این که می خواهم مطالبات اجتماعی  ام را از تئاتر بیان کنم، اظهار کرد: معتقدم 
تئاتر می تواند هویت بخش باشد، مشروط بر این که به مبانی هویتی آشنا و واقف 
باشــد. وی تأکید کرد: من معتقدم تئاتر می تواند عنصر وحدت بخش قومی در 
کشور ما باشد، هنر تئاتر می تواند به عنوان هنری مردمی نقش مهمی در سالمت 

جامعه ایفا کند.

تئاتر می تواند عنصر وحدت بخش قومی باشد

با علی سلیمانی بازیگر و کارگردان »مکعب«:

نمایش من استندآپ کمدی نیست
 هنر/ محمدعلی میرزایی  نمایش »مکعب« 
با بازی علی ســلیمانی و ســهیال جوادی و... و 
نویسندگی سبا سلیمانی هرشب در سالن خانه 
نمایش به روی صحنه می رود. این نمایش ابعاد 
طنزآمیز زندگی بازیگران سینما را به زبان طنز 
بیان می کند. تئاتر »مکعب« از ساعت 20 هرشب 
در خانه نمایش به نشانی ضلع شمال شرقی میدان 
فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، پالک 
34 به روی صحنه می رود. سهیال جوادی عالوه بر 
بازیگری در این نمایش، طراحی گریم و لباس آن 
را نیز برعهده دارد و محمد صادقی نیز طراح نور 

این نمایش است.
از همین رو با علی ســلیمانی، کارگردان و بازیگر 
این نمایش که خــود از اهالی تلویزیون و تئاتر 

است، گفت وگو کرده ایم که از نظرتان می گذرد:

 چطور شد که اســتندآپ یا نمایشی با 
موضوع زندگی هنری بازیگران به ذهنتان 

خطور کرد؟
ترجیح می دهم کلمه »اســتندآپ کمدی« را به 
زبان نیاورم، به این دلیل که تئاتر درمعنای خود 
دراماتیک اســت، ولی در استندآپ کمدی درام 
وجود ندارد. شــما در تئاتر یک قوس دراماتیک 
دارید، از نقطه ای به عنوان آغاز شروع می کنید که 
آن را به اوج خود می رسانید و در این نمایش هم 
این اتفاق می افتــد. علی رغم این که در »مکعب« 
مقاطعی از خاطره به نمایش گذاشــته می شود و 
حتی نتیجه گیری هم می شود، ولی تئاتر به معنی 
دقیــق آن اســت. درخصوص اســم نمایش هم 
می توانم بگویم که یک تئوری در روانشناسی به نام 
»مکعب ذهنی« وجود دارد که درباره همه آدم ها 
صادق اســت، ولی در بین بازیگران مصداق این 
نظریه بیشتر دیده می شود، به این معنی که آدم ها 
هرچقدر که مشهورتر می شــوند، چارچوب های 
آن ها هم بیشتر می شود. در این نمایش دخترم و 
همسرم حضور دارند و همه ما از یک نقطه صفری 
به عنوان مبدأ شــروع کردیم. آن مبدأ این بود که 
این آدم از کجا مشــهور شــده و دغدغه شهرت 

برایش از چه زمانی شروع شده است.

این را هم بگویم که خداراشکر تابه حال از نمایش 
استقبال خوبی شده، ولی ان شاءاهلل شما دوستان 
رسانه ای هم درباره آن اطالع رسانی کنید، چراکه 
تمام حیات و ممات یک هنرمند این اســت که 
کارش بازتاب مالی داشــته باشد، چون ازطریق 

هنرش ارتزاق می کند.

 در بخشی از نمایش، شما به برادر خودتان 
و برادر آقای ســیروس همتی که شــهید 
شده اند، پرداختید. به نظر خودتان این ارتباط 

در تمامی طول نمایش حفظ شده است؟
به این علت به این مســئله اشاره کردم که این 
نکته روی بنده تأثیر گذاشــته است. پدر من در 
جریان انقالب صدمه دید و برادر بنده و سیروس 
همتی هم در جنگ شهید شده بودند و هدف من 
بیشــتر آن بود که تأثیر آن اتفاقات را بر دیگران 

نشان دهم. شــاید به لحاظ اعتقادی یک سری از 
آدم ها، آن ایمان و اعتقاد الزم را نداشــته باشند، 
ولی همــه مردم ما فارغ از جنــاح و دیدگاه، به 
شهدا بدهکارند. برادر بنده و سیروس همتی جزو 

مقطعی از زندگی من بودند؛ من و سیروس همتی 
از دوسالگی با هم بزرگ شده ایم. زمانی که مادران 
هریک از ما می خواســتند مجلس روضه بروند، 
همدیگــر را می دیدیم و با هم تعامل داشــتیم. 
همین ارتباط نزدیک باعث شکل گیری این ایده 
شد که وقتی افرادی درطول زندگی ام بر من تأثیر 
گذاشته اند، چرا نباید بازتاب آن را بگویم؟ و چقدر 
هم آن تکه از نمایش را لذت بخش بازی می کنم، 

چون خودم هم آن را دوست دارم.

 درخصوص طراحی پوســتر بگویید. آیا 
خیلی برای مخاطب ترغیب کننده است؟ 

فکر اصلی پوستر از خودم بود، ولی طراح پوستری 
داریم که پیشنهاد عکاسی داد و به این دلیل که 
بنده اطالعات کمی درخصــوص گرافیک دارم؛ 
باید بگویــم تصاویری را که از آن دوران به ذهن 

می رســد، می توان به راحتی در پوستر تشخیص 
داد. نمایــش »مکعــب« درواقع یــک پژوهش 
روان کاوانه درمــورد زندگی هنرمندان، باالخص 
بازیگران است. چون بنده مقطعی هم در دانشگاه 
روان شناسی خوانده ام؛ این تلفیق روان و رفتار و 

بازیگری خیلی برایم جذاب بود.

 خیلی ها درباره بازیگران می گویند آن ها 
ره صدساله را یک شــبه طی می کنند. آیا 
فکر می کنید دیگران هم این را درباره شما 

بگویند؟
حتماً آن شخصی که مرا رصد می کند، می داند 
که بنده چه کلنجاری رفتم تا به این جایگاه برسم 
و اگر هم نمی داند، می آید و اثرم را می بیند و آشنا 
می شــود. به زعم بنده، اثر هر هنرمندی منادی 
خودش است و اگر کسی ره صدساله را یک شبه 
رفته باشد، به نظر من در کارش موفق نمی شود. 
من برای این نمایش حداقل دوســال فکر کردم 
و همــواره بــا دخترم درخصــوص آن صحبت 

می کردیم و می کنیم.

 شــما جزو معدود بازیگرانی هستید که 
عالوه بر تلویزیون و ســینما، تئاتر هم کار 

می کنید. این نشآت گرفته از کجاست؟
شاید فضای پژوهشی تئاتر ما را نگه می دارد، زیرا 
لذتی که در پژوهش تئاتر که نوعی خودشناسی 
اســت، وجود دارد، در شــغل های دیگر نیست. 
هنرمند تئاتر می خواهــد لذت پژوهش را تکرار 
کند و چون اخیراً حوزه تئاتر فرهیخته تر هم شده 
و کســانی که تئاتر می آیند، متر و معیاری برای 
هنرهای دیگر می شوند، این لذت و کشش بیشتر 

هم شده است.

 آیا در حال حاضر در فیلم خاصی حضور 
دارید؟

بله، در یک فیلم سینمایی به نام »اینجا خانه من 
است« به کارگردانی خیراهلل تقیانی فعالیت دارم 
که در این فیلم کامبیز دیرباز، لیندا کیانی و مونا 

فرجاد هم حضور دارند.

آنچهمیخوانید

حتمــاً آن شــخصی که مــرا رصد 
می کنــد، می دانــد که بنــده چه 
کلنجــاری رفتم تا بــه این جایگاه 
برسم و اگرهم نمی داند، می آید 
و اثرم را می بیند و آشنا می شود. 
اثر هر هنرمنــدی منادی خودش 
اســت. مــن بــرای ایــن نمایش 

حداقل دوسال فکر کردم
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خط حادثه

سارق خودرو هاى پرايد به دام افتاد
خط قرمز: ســارق حرفه اى خودروهاى پرايد در شهر چناران، با تالش پليس 

شناسايى و دستگير شد.
گزارش خبرنگار ما به نقل از فرمانده انتظامى چناران حاكى است: ساعت21:30 
شب شنبه در پى وقوع سرقت يك خودروى پرايد در محدوده بازارچه مركزى 
اين شــهر، بالفاصله تيم هايى از پليس آگاهى و تجسس كالنترى 11چناران 

وارد عمل شدند.
سرهنگ اويسى گفت: مأموران با بررسى دقيق محل سرقت و انجام تحقيقات 
ميدانى، به يك سارق سابقه دار كه به تازگى از زندان آزاد شده بود، مظنون شده 
و با شناسايى مخفيگاهش در يكى از روستاهاى حاشيه شهر، او را با هماهنگى 

مقام قضايى دستگير كردند.
وى ادامه داد: اين متهم 28 ســاله كه در ابتدا منكر هرگونه ســرقتى بود، در 
مواجهه با مستندات كشف شده لب به اعتراف گشود و به 5 فقره سرقت پرايد 

در سطح شهر چناران با همدستى يكى از دوستانش اعتراف كرد.
ســرهنگ اويسى با اشاره به ادامه تحقيقات براى دستگيرى همدست متهم و 
تحقيقات براى كشــف ديگر جرائم احتمالى عنوان كرد: در بيشتر خودروهاى 
ســرقت شــده ســوئيچ بر روى خودرو بوده و خودرو به صورت لحظه اى رها 
مى شده كه شهروندان مى بايست با رعايت نكات ايمنى و استفاده از تجهيزات 

ضد سرقت، در نگهدارى خودروى خود جديت داشته باشند.

دزدى كه ادعاى حيثيت داشت
خط قرمز: ســارق تلفن همراهى كه با نزاع ساختگى و ادعاى حيثيت، قصد 

داشت خود را بى گناه جلوه دهد، دستگير شد.
رئيس پليس شهرســتان بينالود با اعالم اين خبــر گفت: به دنبال تماس 
مردمى با مركز فوريت هاى پليســى 110 مبنى بر وقوع نزاع و درگيرى در 
شهر طرقبه، بالفاصله مأموران به محل اعزام و مشاهده كردند كه مرد جوانى 
با يك قبضه چاقو قصد ورود به منزلى را دارد و بالفاصله اين مرد را دستگير 

كردند.
سرهنگ نظافتى گفت: در همين هنگام شاكى به مأموران اطالع داد كه صبح 
در باغى در محدوده شهرك صنعتى به همراه خانواده اش و اين فرد، در حال كار 
كردن بوده كه با توجه به مفقود شدن گوشى به وى مظنون شده و عصر همان 
روز از آن جايى كه آن مرد متوجه ظن وى شده بود، با در دست داشتن چاقويى 

به جهت ادعاى حيثيت به در منزل شاكى آمده است.
وى تصريح كرد: با توجه به اطالعات به دست آمده و با توجه به گفته هاى ضد 
و نقيض متهم 30 ساله، در بازرسى بدنى، گوشى مالباخته از داخل جيب شلوار 
اين جوان كشف شد و او درحالى كه دستبند پليس بر دستانش نشسته بود، 

به كالنترى انتقال يافت.

روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

خط قرمز
12

پايان سرقت هاى زنجيره اى
سه زن در مشهد

خط قرمز - كاهانى مقدم: فرمانده انتظامى مشــهد 
از دستگيرى ســه زن جوان كه در استان هاى كرمان، 
فارس، هرمزگان و خراسان رضوى مرتكب سرقت هاى 

تيزدستانه مى شدند خبر داد.
سرهنگ محمد بوستانى با اعالم اين خبر گفت: از چندى 
قبل با دريافت گزارش سرقت هاى زنجيره اى از مسافران 
خطوط اتوبوس شركت اتوبوسرانى مشهد و نيز در مقابل 
يكى از مراكز بزرگ تجارى اين شهر، تحقيقات گسترده 
پليسى در اين زمينه آغاز شد. وى افزود: بررسى هاى اوليه 
نشــان مى داد مالباختگان زن هستند و با توجه به اين 
سرنخ، تيم هاى تجسس كالنترى 34 بانوان مشهد عهده 

دار رسيدگى به پرونده اين سرقت ها شدند.
وى تصريــح كــرد: 
افسران پليس زن در 
اين مأموريت ضربتى، 
با انجــام چهره زنى 
پــس  و  متهمــان 
ســاعت  چندين  از 
كنترل و مراقبت هاى 
نامحسوس، توانستند 
ســه نفرعامالن اين 

ســرقت هاى خيابانى را در حال ارتكاب جرم دستگير 
كنند. سرهنگ بوستانى گفت: در بازرسى اوليه از وسايل 
همراه اين متهمان كه هر ســه نفر اهل استان كرمان 
هستند و بررسى سوابق آن ها نشان مى داد داراى چند 
فقره سابقه كيفرى مى باشند، سه دستگاه گوشى تلفن 
همراه، 155 هزار تومان وجه نقد و ديگر وسايل سرقتى 
كشف شد. وى خاطرنشان كرد: ادامه تحقيقات پليسى 
حاكى از آن بود كه متهمان داراى هشت فقره سرقت با 
نام هاى مستعار در استان هاى كرمان، فارس، هرمزگان و 
شهرهاى مختلف خراسان رضوى هستند و از مدتى قبل 

در مشهد نيز مرتكب سرقت از بانوان شده اند.
وى با بيان اين كه تحقيقات و بازجويى از اين ســارقان 
ادامه دارد، از شــهروندان و به خصوص بانوان خواست 
هنگام استفاده از وسايل حمل و نقل عمومى و حضور در 
مراكز تجارى، ورزشى و تفريحى، مراقب وسايل و كيف 

دستى همراه خود باشند.

مرگ بر اثر سقوط 
از آبشار  در مازندران 

خط قرمز: جوان بهشهرى بر اثر سقوط از ارتفاعات آبشار 
سنگ نو بهشهر جان خود را از دست داد. 

سخنگوى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى 
مازندران گفت: ســاعت 15:30 دقيقــه روز جمعه 23 
تيرماه خبر اين حادثه به اين مركز اعالم و مأموران پايگاه 

اورژانس بهشهر به محل حادثه اعزام شدند.

خط خبر

وى تصريــح كــرد: 
افسران پليس زن در 
اين مأموريت ضربتى، 
با انجــام چهره زنى 
پــس  و  متهمــان 
ســاعت  چندين  از 
كنترل و مراقبت هاى 
نامحسوس، توانستند 

مرد ميانسال برادرزنش را با چاقو كشت

خط قرمز: درگيــرى خونين خانوادگى بين داماد و
         برادرزنــش در محلــه مرتضوى پايتخت رنگ 
خون گرفت. متهم به قتل به اداره آگاهى منتقل شده 
است و تحقيقات  پليسى درباره اين ماجرا همچنان 

ادامه دارد.
ســاعت 9 شامگاه شــنبه 24 تيرماه امسال مأموران 
كالنتــرى 112 ابوســعيد در جريان يــك درگيرى 

خانوادگى در خيابان مرتضوى قرار گرفتند. 
مأمــوران با حضور در محل پى بردند داماد و برادرزن 
با هم درگير شــده كه مأموران با ميانجيگرى موفق 
به پايان دادن اين درگيرى خانوادگى شــدند و پس  
از آرام شــدن اين دو مرد مأموران به سمت كالنترى 

بازگشتند.
هنوز لحظاتى از اين ماجرا نگذشــته بود كه بار ديگر 
به مأموران اعالم شد كه بين دو مرد درگيرى صورت 
گرفته كه در اين لحظه زمانى كه تيم پليسى در محل 

حاضر شد با صحنه هولناكى روبرو شدند.
مأمــوران پى بردند كــه داماد 42 ســاله به نام تقى 
برادرزنش ابوالفضل 40 ساله را هدف ضربه چاقو قرار 

داده اســت كه در اين مرحله ابوالفضل به بيمارستان 
لقمان منتقل و تقى دستگير شد.

تالش پزشكان براى نجات جان مرد جوان ادامه داشت 
تا اينكه وى ســاعت يك بامداد تســليم مرگ شد و 
همين كافى بود تا ماجراى درگيرى مرگبار به بازپرس 
محســن مدير روستا در شعبه ششــم دادسراى امور 

جنايى تهران مخابره شود. 
تحقيقات از متهــم در اداره 10 پليس آگاهى تهران 

ادامه دارد.

داده اســت كه در اين مرحله ابوالفضل به بيمارستان 

خط قرمز: مردى كه با جعل نام رئيس يكى 
از كالنترى هاى تهران، با تهديد سرنگ آلوده 

به دنبال اخاذى از پيرمردى بود ناكام ماند.
چند روز پيش فردى با پليس تماس گرفت و 
براى دستگيرى مردى كه به جان پيرمردى 
افتاده بود كمك خواست. مأموران براى نجات 
پيرمرد راهى محل درگيرى شدند. آن ها با 
حضور در آنجا مشاهده كردند، اهالى پيرمرد 
را نجات داده و در حال كتك زدن مرد جوان 
هســتند. آن ها به محض ديدن مأموران، او 
را تحويل پليس دادند.متهم بازداشت شده 
همراه شاكى به كالنترى منتقل شد. شاكى 
در جريان تحقيقات مى گفت مرد جوان اخاذ 
است، اما متهم جوان مدعى بود كه اشتباهى 
دستگير شــده اســت. همزمان با تشكيل 
پرونده قضايى در شــعبه ششــم بازپرسى 
دادســراى ناحيه 34 تهران، متهم و شاكى 
براى ادامه تحقيقات به دادسرا منتقل شدند. 
پيرمرد شــاكى به قاضى پرونده گفت: من 
اقامت آمريكا دارم و در رفت و آمد به ايران 

هســتم. فرزندانم در خارج از كشور زندگى 
مى كنند. چند روز پيش زمانى كه در خانه 
بودم مردى با تلفن همراهم تماس گرفت و 
مدعى شد رئيس يكى از كالنترى  هاى شمال 
تهران است. ابتدا حرف هايش را باور نكردم، 
اما زمانى كه به آن كالنترى زنگ زدم و نام 
رئيس كالنترى را جويا شدم، متوجه كذب 
ادعاى وى شــدم. ساعاتى بعد دوباره همان 
مرد تمــاس گرفت و مدعى شــد، از تمام 
شرايط زندگى ام و اســرار خانواده ام با خبر 
است. من كه مشكلى نداشتم حرف هايش را 
نشنيده گرفتم و تماس تلفنى را قطع كردم. 
اما اين پايان ماجرا نبود. چرا كه او بار ديگر 
تماس گرفت و اين بار بدون مقدمه گفت: اگر 
به او پولى نپردازم، با پرونده سازى زندگى ام 
را نابــود مى كند. به او گفتم كه موضوع را با 
پليس در ميان مى گذارم اما با بى تفاوتى با 
من برخورد كرد و گفت: تو شكايت كن من 

حكم قتل تو را مى گيرم.
شاكى ادامه داد: در تماس هاى بعدى تهديدم 

كرد كه بايد سر قرار حاضر شوم در غير اين 
صورت باليى بر ســر خانواده ام مى آورد. از 
ترس جانم به محل قرار در حوالى ولنجك 
رفتم. نيم ســاعتى كه منتظر شدم مردى 
جوان به من نزديك شــد و كنارم نشست. 
او مدعــى بــود، رئيس كالنترى اســت و 
تهديدهــاى قبلى اش را تكرار كرد. به زور از 
من پول خواست. زمانى كه به او پول ندادم، 
ســرنگى را از جيبش درآورد و به ســمتم 
گرفت. او تهديــدم كرد اگر به او پول ندهم 
اين ســرنگ آلوده را به من تزريق مى كند. 
50 هــزار تومانى را كه همراهــم بود، به او 
دادم. آن مرد همچنان از من پول بيشترى 
مى خواست. با هم درگير شديم و او در حال 
كتك زدن من بود تا پول بيشــترى بگيرد. 
با صداى فريادهايم مردم سر رسيدند و مرا 

نجات دادند.
به دســتور بازپرس متهم دستگير شده كه 
از سوى مردم حسابى كتك خورده بود هم 
اجازه پيدا كــرد تا صحبت كند. مرد جوان 

گفت: من پليس نيستم. به طور اتفاقى يك 
روز كه مســافر جابه جا مى كــردم، همين 
پيرمرد را در خيابــان ديدم كه خودرويش 
خراب شده بود. او با راننده اى كه براى تعمير 
آمده بود، درباره شرايط زندگى اش و اين كه 
فرزندانش در خارج از كشور زندگى مى كنند، 
حرف مى زد. وقتى داشت شماره اش را به او 
مى داد، آن را يادداشــت كردم. بعد از چند 
روز وسوسه شــدم از او اخاذى كنم كه در 
اجراى نقشه ام ناكام ماندم. نتوانستم با سرنگ 
آلوده از او اخاذى كنم. اشتباه كردم و وسوسه 

پولدار شدن مرا گرفتار كرد.

سناريوى وحشتناك براى اخاذى از مسافر فرنگ

پولدار شدن مرا گرفتار كرد.اجازه پيدا كــرد تا صحبت كند. مرد جوان اجازه پيدا كــرد تا صحبت كند. مرد جوان شاكى ادامه داد: در تماس هاى بعدى تهديدم شاكى ادامه داد: در تماس هاى بعدى تهديدم اقامت آمريكا دارم و در رفت و آمد به ايران 

قاتل نوروزى كرمان 
دستگير شد 

كرد كه بايد سر قرار حاضر شوم در غير اين 
صورت باليى بر ســر خانواده ام مى آورد. از 
ترس جانم به محل قرار در حوالى ولنجك 
رفتم. نيم ســاعتى كه منتظر شدم مردى 
جوان به من نزديك شــد و كنارم نشست. 
او مدعــى بــود، رئيس كالنترى اســت و 
تهديدهــاى قبلى اش را تكرار كرد. به زور از 
من پول خواست. زمانى كه به او پول ندادم، 

خط قرمز: دادســتان عمومى وانقالب شهرســتان 
جيرفت از دســتگيرى يك قاتل فرارى به همراه يك 

قبضه سالح كلت كمرى خبر داد. 
مجيد رســتمى دادستان عمومى و انقالب شهرستان 
جيرفت اظهار داشت:شــامگاه گذشته طى يكسرى 
اقدامات اطالعاتى از ســوى مأمــوران پليس آگاهى 
شهرســتان جيرفت،قاتــل فــرارى(م.س)در محور 

مواصالتى فارياب به جيرفت دستگير شد.
اين مقام قضائى عنوان كرد:در هنگام دستگيرى يك 
قبضه سالح كلت كمرى به همراه مقاديرى فشنگ و 
همچنين يك قبضه سالح سرد از نوع سرنيزه از داخل 

خودروى متهم كشف وضبط گرديده است.
وى بــا اعالم اينكه در اين رابطه قاتل به همراه دو نفر 
ديگر از همدستانش در بازداشت به سر مى برند،گفت: 
پرونده در شــعبه بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب 

شهرستان جيرفت در حال رسيدگى است.
دادســتان جيرفت تصريح كرد:قاتل در روز عيد نوروز 
سال گذشته به صورت مسلحانه اقدام به قتل جوانى 
به نام (الف.ف)در روســتاى حسين آباد دهدار از توابع 

شهرستان جيرفت نموده بود.



خط بين الملل

كشته شدن 22 نفر در آتش سوزى 
يك ساختمان در چين 

خط قرمز: مقامات چينى اعالم كردند بامداد يكشنبه بر اثر آتش سوزى در يك 
ساختمان مسكونى در استان «جيانگ سو» در شرق چين 22 نفر كشته شدند. 
آتش سوزى حدود ساعت 4:30 صبح در يك خانه مسكونى 2 طبقه در شهر 

كوچك «يوشان» در شهرستان «چانگشو» رخ داد.
به گفته مقامات بيش از 20 نفر در اين ساختمان زندگى مى كردند.

دادگاه حكم داد كودك 11 ماهه كشته شود
خط قرمز: يك كــودك با حكم 
دادگاه بايد كشته شــود.  پرونده 
پزشــكى يك كــودك 11 ماهه 
بريتانيايى كه مبتال به يك بيمارى 
نــادر ژنتيكى اســت، اخيرا تيتر 
رسانه هاى بريتانيا را تسخير كرده، 
و به بحث هاى گســترده حقوقى، 
اخالقى و پزشــكى منجر شــده 
است. بســيارى از اعضاى حياتى 

بدن چارلى گارد در پى آسيب شديد مغزى از كار افتاده اند و او براى زنده ماندن 
از دستگاه هاى پيشرفته بيمارستانى كمك مى گيرد. والدين چارلى اميدوارند با 
انتقال او به آمريكا يك شــيوه تجربى در درمان ايــن بيمارى را كه هنوز روى 
هيچ بيمارى آزمايش نشده امتحان كنند، اما دادگاه بريتانيا با رد اين درخواست 
حكم داده كه اين كار اميدى براى ادامه معنادار زندگى ايجاد نمى كند و تنها به 
ادامه درد و رنج اين كودك منجر خواهد شد. بنابراين دادگاه به خاموش كردن 

دستگاه ها حكم داده.

قتل هولناك دختر آمريكايى
خط قرمز: جسد دخترك 11 ساله آمريكايى كه اواسط هفته گذشته به شكل 
مرموزى ناپديد شده بود، در نزديكى آپارتمان محل زندگى اش پيدا شد. خبر 
ناپديد شدن «آبيگالى اسميت» يك ساعت پس از گم شدن او از سوى مادرش 
به پليس اعالم شد. اين زن ادعا كرده دخترش هنگامى كه در اتاق خواب بوده 
به شــكلى مرموز ناپديد شده اســت. به دنبال اين شكايت، جست و جو هاى 
گسترده براى يافتن ردپاى دختر نوجوان در حالى ادامه يافت كه خانواده اش 
نخســتين مظنون پرونده بودند. تحقيقات بى نتيجه دراين باره ادامه داشت تا 
اينكه با كشف جسد دختر بچه در نزديكى محل زندگى شان، پرونده وارد مرحله 
تازه اى شد.سخنگوى پليس منطقه كه از بيان جزئيات خوددارى كرده است با 
تأييد كشف جسد دخترك، خانواده اش را بى گناه خواند و اعالم كرد «آبيگالى» 
قربانى يك جنايت شوم شده است كه تحقيق براى كشف رازجنايت ادامه دارد.
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پليس در جست و جوى 
سارقان مسافرنما 

خط قرمز: تالش پليس مشــهد براى دستگيرى دو سارق 
مسافرنما كه يك خودروى پرايد را در منطقه الهيه اين شهر 

ربوده اند، همچنان ادامه دارد.
سركالنتر غرب پليس مشهد به خبرنگار ما گفت: راننده 32 
ســاله اى به نام محسن، دو مرد ناشناس را به عنوان مسافر 
سوار خودروى پرايد شخصى خود مى كند. اين دو مسافر با 
حيله گرى راننده خودرو را به انتهاى بلوار اميريه برده و در 
فرصتى مناسب با توجه به تاريكى شب و خلوت بودن محل، 
ناگهان نيت شوم خود را آشكار كرده و با تهديد شوكر راننده 
را پياده و خودرو و تلفن همراه او را به سرقت بردند.  سرهنگ 
طبســى افزود: به دنبال اعالم شكايت مالباخته، با توجه به 
اهميت و حساسيت موضوع، مأموران تجسس كالنترى الهيه 
تالش و تحقيقات گسترده اى با توجه به سرنخ هاى موجود، 

براى دستگيرى دو سارق مسافرنما آغاز كرده اند.

دست دختر جوان شب عروسى 
قطع شد

خط قرمز: عروس 23 ساله اى كه در حادثه رانندگى در شب 
عروســى خود دچار قطع عضو از ناحيه دســت شده بود در 
بيمارستان چمران بروجرد پيوند عضو شد.  محمد گرشاسبى 
فوق تخصص جراحــى عروق گفت: حــدود 10 روز پيش 
خانمى 23 ساله به دنبال واژگون شدن اتومبيل پرايد خود 
از خودرو به بيرون پرت مى شــود و حين پرت شدن ماشين 
روى دست راســت وى مى افتد و در اثر اين حادثه از ساعد 
تا مچ دســت تمام عضالت شامل تاندون ها، عروق و اعصاب 
دچار له شدگى و كندگى مى شود. وى افزود: فرد حادثه ديده 
در حالى به بيمارستان چمران بروجرد منتقل شد كه پوست 
و عضالت وى به طور كامل از ناحيه آرنج كنده شده و تا مچ 
دست و شريان و وريد ها همه قطع شده و تنها استخوان دست 
باقى مانده بود. اين فوق تخصص جراحى عروق اظهاركرد: اين 
فرد هم زمان دچار آســيب قفسه سينه و ديگر شكستگى ها 
شده كه مورد جراحى قرار گرفت و براى پيوند دست به اتاق 

عمل برده و عمل بازسازى با موفقيت انجام شد.

سرنوشت تلخ 2 برادر 
در استخر پارك 

خط قرمز: پسر بچه اى 7 ساله پس از افتادن در استخر يكى 
از پارك هاى شهرستان لنگرود جان خود را از دست داد و برادر 
دو ساله اش با مرگ دست و پنجه نرم مى كند.  مهدى شبان، 
مسئول مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى لنگرود 
گفت: 2 پسربچه 2 و 7 ساله اهل كرج هنگام بازى در پارك 
فجر لنگرود به داخل اســتخر اين پارك افتادند كه كودك 7 
ساله غرق شده و جان خود را از دست داد. وى افزود: كودك 
2 ساله نيز با كمك مردم از آب بيرون آورده و به بيمارستان 
منتقل شــد. مســئول مركز مديريت حوادث و فوريت هاى 
پزشــكى لنگرود با اشــاره به وضعيت حال حاضر كودك دو 
ساله تصريح كرد: بعد از انجام اقدامات اوليه پزشكى كودك به 
بيمارستان 17 شهريور رشت منتقل شد كه بررسى ها نشان 
مى دهد اين كودك در كما است و ضريب هوشى پايينى دارد.

 دوشنبه 26 تير 1396 
 22 شوال 1438 17 جوالى 2017  سال سى ام  شماره 8449 

خط قرمز: متهم به قتل جوانى 18ساله در كارگاه ضايعات 
پالستيكى در باقرشهر 5 ماه بعد از جنايت در مخفيگاهش 
شناسايى و دستگير شــد. تحقيقات از متهم در اداره دهم 

پليس آگاهى ادامه دارد.
 هشــتمين روز اسفندماه سال گذشــته به كالنترى 175 
باقرشــهر اعالم شــد كه طى يــك درگيــرى، كارگر يك 
كارگاه ضايعات پالستيك در منطقه كهريزك مجروح و به 
بيمارستان منتقل شده است. با وجود انجام اقدامات درمانى 
به كالنترى 175 باقرشــهر اعالم شــد كه مجروح صحنه 
درگيرى به نام على 18 ســاله به علت اصابت جسم تيز به 
ناحيه سينه جان باخته است. با تشكيل پرونده مقدماتى با 

موضوع قتل عمد و به دســتور دادرس 101 دادگاه عمومى 
كهريزك، پرونده جهت رسيدگى در اختيار اداره دهم پليس 
آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت. با حضــور كارآگاهان اداره 
دهم در محل جنايت كه يك كارگاه ضايعات پالستيك بود 
و انجام تحقيقات از شــاهدان صحنه جنايت، مشخص شد 
فردى به نام مهدى كه 29 سال دارد جهت فروش ضايعات 
پالستيك به كارگاه مراجعه كرده بود طى نزاع و درگيرى با 
اســتفاده از چاقوى همراهش اقدام به ارتكاب جنايت كرده 
و بالفاصله از محل متوارى شــده اســت. با شناسايى عامل 
جنايت، كارآگاهان به محل سكونت وى در منطقه باقرشهر 
مراجعه و در تحقيقات پليسى اطالع پيدا كردند كه مهدى 
از آن محل فرار كرده است. اقدامات پليسى براى دستگيرى 
مهدى همچنان در دستور كار كارآگاهان اداره پليس آگاهى 
قرار داشت تا نهايتاً آخرين مخفيگاه مهدى در منطقه شهريار 
شناسايى شد. كارآگاهان با هماهنگى قضايى به مخفيگاه او 

رفتند و روز گذشته موفق به دستگيرى مهدى شدند.

مهــدى پس از انتقال به اداره دهم پليس آگاهى صراحتاً به 
ارتكاب جنايت اعتراف و عنوان داشت: براى فروش و خالى 
كردن ضايعات پالستيك، با وانت شخصى ام پيش مشترى 
خــود در منطقه كهريــزك رفته بودم امــا صاحب كارگاه 
(مشــترى) در كارگاه حضور نداشت؛ با كارگران كارگاه كه 
چند نفر بودند و يك نفر از آن ها را از قبل مى شناختم شوخى 
مى كرديم كه آن ها شروع به دست گرفتن و مسخره كردن 
من كردند؛ همين موضوع علت آغاز درگيرى من با آن ها شد. 
كارگران قصد داشــتند تا مرا مورد ضرب و شتم قرار دهند؛ 
بواسطه نوع شغِل تفكيك ضايعات پالستيك همگى آن ها 
چاقو در كمر داشتند و به همين علت من نيز به سراغ چاقوى 
خود رفتم. درگيرى شديد شد به گونه اى كه با آن ها گالويز 
شــدم؛ متوجه نشدم مقتول كه اصالً در زمان شوخى و آغاز 
درگيرى  حضور نداشت، چگونه مورد اصابت چاقو قرار گرفت. 
بسيار ترسيده بودم؛ به سرعت از محل فرار كردم و طى اين 

مدت مخفيانه زندگى مى كردم تا اينكه دستگير شدم.

درگيرى در كارگاه ضايعات جان يك جوان را ضايع كرد

18 متهم به قتل جوانى 18 متهم به قتل جوانى 18ساله در كارگاه ضايعات  خط قرمز:

مدت مخفيانه زندگى مى كردم تا اينكه دستگير شدم.رفتند و روز گذشته موفق به دستگيرى مهدى شدند.ناحيه سينه جان باخته است. با تشكيل پرونده مقدماتى با 

خــط قرمز- ليال خانى: متهم 65 ســاله كه تــا كنون 18 
بار از ســوى مأموران پليس بازداشــت و زندانى شده است در 
جريان اجراى آخرين نقشه ســرقت هايش از سوى مسافران 
اتوبوس هاى خطوط تندرو خاوران ميدان آزادى شناســايى و 
دستگير شد. شفيق 65 ســاله از متهم هاى معروفى است كه 
در همه كالنترى ها و پايگاه هــاى آگاهى تهران بزرگ و حتى 
شــهرهاى اطراف و شهرهاى زيارتى مثل قم و مشهد و شيراز 
پرونده اتهامى دارد او كه 9 سال به خاطر عضويت در باندهاى 
تبهكارى در زندان بوده است درباره راز و رمز سرقت ها و جيب 

برى هايش با خبرنگار ما گفت و گو كرد. 
*چرا دستگير شديد ؟ جيب برى كردم. 

* چند سالت است ؟ 65 ساله ام. 5 ارديبهشت دختر برادرم 
شناسنامه ام را خواند و برايم كيك تولد 65 سالگى آوردند. 

* خانواده ات مى دانند كه سابقه دار هستى؟ بله. بچه ها، 
همســر و برادرهايم همه مى دانند.ديگر اين هم سرنوشت من 
است و كاريش نمى شــود كرد و من براى خانواده ام كار انجام 

مى دهم. خوشبختى بچه هايم آرزوى من است. 
* با پول ســرقت و دزدى مى خواهــى بچه هايت را 
خوشبخت كنى؟ من فقط همين كار را بلدم و با استفاده از 

همين هم خرجى خانواده ام را تأمين مى كنم. 
* خب خانواده تان از كارتان ناراضى نيستند.شكايتى 
ندارند ؟ گفتم كه من به غيــر از جيب برى كار ديگرى بلد 
نيســتم. ديگر پير هم شده ام نمى توانم بروم از اول شروع كنم.
خانواده ام با اين موقعيت من كنار آمده اند. من هم سعى مى كنم 
جاهايى كار كنم كه آشنا نبينم كه آبرو ريزى بشود. بعد هم تر و 

فرز كار انجام بدهم كه به اين زودى ها دستگير نشوم. 
* چقدر زندان رفتيد ؟ خيلى زياد. اگر دانشگاه رفته بودم االن 

دكترى داشــتم. از بس كه هى من را گرفتند و هى برايم حكم 
بريدند. كمترين زمانى كه زندان بودم 20 روز بوده اســت. برايم 
رضايت گرفتند و بيرون آمدم و بيشترين طول دوران محكوميتم 

9 سال بود. داشتم روانى مى شدم. اما خب آزاد شدم.
* چند تا بچه داريد ؟ 5 تا. يك پســرم تصادف كرد ســال 70 
كشته شد. هنوز هم راننده اى كه به پسرم زد و در رفت شناسايى 
نشده. من هر كارى مى كنم پليس من را شناسايى مى كند. اما قاتل 
پسرم رفت كه رفت.دو تا دختر دارم كه هر دو تا ازدواج كرده اند. 3 

تا نوه دخترى دارم. يك پسرم رفته مالزى زندگى مى كند.
* شغل اوليه شــما چى بود ؟ يك مدت كارگر رستوران بودم. 
چلوكبابى شــاگردى كردم. اما كارش خيلى سخت بود فكر كن تو 
كباب درست كنى اما خودت نخورى و براى مشترى باشد. درآمدمان 
خوب بود. صاحب كارم تا آخرين سيخ كباب را مى فروخت بعد خود 
مــان گوجه تخم مرغ مى خورديم.كار نكردم.30 تومن دخل كبابى 

را زدم و ديگر هم نرفتم. هنوز هم از بوى كباب حالم بد مى شود.
* رفتيد خواستگارى گفتيد دزد هستيد؟ نه گفتم كار آزاد 
دارم. برادر زنــم الت معروف بود. آن وقت ها كه همه نبايد كار 
داشتند. خودم فهميده بودم كه زن مى خواهم برايم زن گرفتند. 

درباره كارم كسى چيزى نپرسيد. منم حرفى نزدم.
* بعد كه همسرت فهميد دزد هستى چى كار كرد؟ كارى 

نكرد. گفت شفيق مراقب خودت باش. 
* سال هايى كه زندان بودى خانواده ات چطورى زندگى 
مى كردند ؟ من يك مغازه دادم اجاره. االن ميوه فروشى است. 
* مغازه را از پول دزدى خريدى؟ پول داشتم خريدم. براى 
خودم هم نيست به اسم پسر بزرگم است. به اسم من بود بايد 
مى فروختم براى رد مال كردن هايم مى دادم به شاكى ها. براى 

همين هم به نام پسرم است.

* تو كه زحمت نمى كشى پول را از جيب مردم مى زدى؟
دو ساعت وقت مى گذارم آدم ها را سبك و سنگين كنم. الكى 
كه نيست. بعدش هم بايد فرار كنم. بعدش ديگر راحت است. دو 
ساعت روى يك نفر قفل مى كنم كه اين كيفش پر از پول است 
بعد خودم رو بهش نزديك مى كنم و جيبش را خالى مى كنم. 
بعداً كه حساب و كتاب مى كنم مى بينم آدم با آن همه فيس و 

افاده داخل كيف پولش 20 تومن بيشتر پول ندارد. 
*روزى چقدر درآمد داشتيد؟ االن خيلى كم. كيف خانم را 
بزنى خيلى خوب تر است هم پول دارند، هم تراول، هم طال.  اما 
مردها همه دار و ندارشان داخل كارتشان است. گوشى داشته 
باشند خيلى بهتر است. البته آن هم دردسر دارد براى فروش 
االن يك نقشه مى ريزند داخل گوشى ها و زود دستگير مى شوى. 
همه كار را سخت كرده اند. االن از صبح در مترو و اتوبوس باشى 
تا ظهر شايد 400 هزار تومان در آمد داشته باشى. اما يك زمانى 
همين مولوى يك چرخ مى زدى دو ميليون در مى آوردى. همه 
مى آمدند باكيف پر از پول براى سيسمونى و عروسى جهيزيه 
و لباس بخرند. االن فقط ندارها براى اينكه ارزان تر خريد كنند 

بازار مى آيند. قبل ترها بازار جاى پولدار ها بود.
*االن ناراحت نيستى كه بايد زندان بروى؟ االن ديگر زندان 
برايم سخت نيست. جوان كه نيستم زندان بد نمى گذرد. اما هنوز 
هم پليس دســتگيرم مى كند خيلى ناراحت مى شوم. البته االن 
تند تند دســتگير مى شوم ديگر دســت و پا چلفتى شده ام. قبًال 
مى دزديدم و مى رفتم. بازنشسته شدم. اما چون كارى بلد نيستم 

مجبورم كه گاهى بيايم كار كنم. در خانه حوصله ام سر مى رود.

پدربزرگ دزدى هاى تهران در گفت و گو با قدس بيان كرد

گاليه هاى يك جيب بر از بى پولى مردم!



آندو، دژاگه، طالب لو، بنگر، برزای ونریمان جهان

جا مانده های بزرگ نقل و انتقاالت

 فوتبال  حمیدرضاعرب    به این اســامی توجه 
کنید؛ آندو، دژاگه، طالب لو، بنگر، برزای و نریمان جهان. 
 نام این بازیکنان را به قول علــی پروین یک تریلی هم 
نمی کشد. اما آن ها اکنون با مشکل بزرگی مواجه اند و 

آن انتخاب تیم جدید است. 
 بازیکنانــی همچــون دژاگــه و آندو به دلیــل وجهه 
بین المللی شان و دستمزدهای چشمگیری که همواره از 
 تیم ها گرفته اند دست و بال شان برای رفتن به تیم های 

بی بضاعت بسته است. 
تیم های بزرگ و متمول لیگ هم که همگی لیست خود 
را بسته اند و شاید از جهاتی هم دوست نداشته باشند 

که با حضور این دو نام بزرگ خود را در کانون توجه قرار 
دهند. البته دژاگه هنوز از این شــانس برخوردار است 
که با تیم های خارجی ســطح پایین تر قرارداد منعقد 
کند اما برای آندو دیگر نمی توان اقبالی را متصور بود 
و حتی او دیگــر از لیگ تایلند هم پیشــنهادی ندارد. 
تیموریان عمیقا دوســت دارد که یکی، دو فصل دیگر 
در فوتبال ایران به بازی ادامه دهد اما شرایط بازگشت 
او به استقالل ناهموار شــده و دیگر تیم ها نیز غالبا به 
 دلیل دستمزدهایی که وی از باشگاه ها طلب می کند 

عالقه ای به جذبش ندارند.
 دژاگه هم برای تیم های داخلــی بازیکن پرهزینه ای 

محسوب میشود و این بازیکن طبیعتا دوست ندارد که با 
ارقام کم تن به عقد قرارداد بدهد. به همین دلیل است که 
دوبازیکن مهم فوتبال ایران هنوزتیمی پیدا نکرده اند . 

 در میــان بیرون مانده هــا نام بنگر و طالــب لو را هم 
می بینیم. بنگر فصل خوبی را در  تراکتورسازی سپری 
نکرد و طالب لو هم اوضاع آن چنــان خوبی در فوالد 
نداشت و نتوانست به دوران اوج بازگردد. به همین جهت 
است که این دو نیز برای یافتن تیم جدید با اما و اگرهای 
بســیاری مواجه اند. دراین لیست اما شاید کار نریمان 
جهان و برزای از همه راحت تر باشد و بتوانند به زودی 

تیم جدیدی را انتخاب کنند. 

اسپانسر سرخابی با صدا و سیما توافق نکرد
دربی 85 احتماالً لغو می شود

ایسنا: رئیس کمیته مسابقات ســازمان لیــگ می گوید که دربی 
آلمان احتماال لغو می شــود. ســعید فتاحی دربــاره تاریخ جدید 
ســوپرجام بین نفت و پرسپولیس، اظهار کرد: طبق اعالم اسپانسر 
دیدار دربی، آن ها هنوز با صدا و سیما برای پخش زنده دیدار دربی 
به توافق نرســیده اند و به این دلیل دربی احتماال لغو می شود. در 
صورتی که این دیدار لغو شود، دیگر نیازی به تغییر تاریخ سوپر جام 

نیست و این بازی در همان تاریخ ۳۰ تیر برگزار می شود.

هیچکس به ما نگفته دربی مساوی شود
فریبا: جباری عالی بازی کرد

فارس: مربی و مدیر فنی تیم فوتبال استقالل گفت: از چهار مدافع 
وســطی که داریم دو بازیکنمان مصدوم هســتند و ما نمی توانیم 
نورافکن و حســینی را در اختیار تیم ملی امید قرار بدهیم. بهتاش 
فریبا در خصوص دربی آلمان گفت: به نظرم باید آنقدر در اینگونه 
مســابقات بازی کنیم تا حساسیت ها کم شود. فوتبال یک روز برد 
است و یک روز باخت و باالخره این دو تیم آنقدر باید به مصاف هم 

بروند تا حساسیت آن برای تماشاگران کم شود.
فریبا در پاســخ به این سوال که شایعه شــده از مسئوالن دو تیم 
خواسته اند دربی 2 بر 2 شود تا برای تماشاگران جذاب شود، گفت: 
این چه حرفی است که می زنند! به ما اصاًل چنین چیزی نگفته اند 

و ما هم که از شایعات دور بودیم. 
وی در خصــوص آخرین شــرایط مجتبی جبــاری و اینکه گفته 
می شود وی مصدوم است، گفت: جباری مصدوم نبود و دیروز هم 

برای ما 15 دقیقه بازی کرد که به نظرم خیلی عالی کار کرد.

قول هافبک تیم ملی عراق به 
پرسپولیسی ها

  مهر: مســئوالن پرســپولیس به مدیربرنامه های بشــار رسن پیغام 
داده اند این بازیکن باید هر چه سریعتر خودش را به برانکو معرفی کند. 
این بازیکن طبق قول و قرار قبلی خود با مدیران پرسپولیس عنوان کرده 
بود پس از اتمام لیگ عراق به تهران خواهد آمد تا با هم تیمی های جدید 
خود تمرین کند. اما این بازیکن همراه با امیدهای عراق به عربســتان 
 رفته تا در مقدماتی رقابت های آســیایی بــازی کند. با این حال مدیر 
برنامه های بشار رسن در گفت و گو با مدیران باشگاه پرسپولیس به آنها 
قول داده اســت هافبک تیم ملی عراق بالفاصله پس از اتمام بازی های 

این تیم به تمرینات پرسپولیس اضافه می شود. 

یک بازیکن دیگر تراکتورسازی هم 
رفتنی شد!

ورزش: با وجود مشکالت زیادی که تراکتورسازی در جذب بازیکن 
در دو پنجره نقل و انتقاالتی اخیر داشــته است، یک بازیکن دیگر 
خود را هم تنها تا نیم فصل در اختیار خواهد داشت. مهدی شریفی، 
مهاجم سرباز تراکتورسازی که نیم فصل لیگ پانزدهم به این تیم 
پیوست، تا نیم فصل لیگ هفدهم خدمتش به پایان می رسد و برای 
ماندن در این تیم تا پایان فصل نیاز به رضایت ســپاهانی ها دارد. 
کرانچار به مسووالن سپاهان اعالم کرده به حضور این بازیکن نیاز 

دارد و او باید برگردد.

التزیو دست بردار آزمون نیست
 قیمت سردار باال رفت

تسنیم: با جدایی لوکاس بیلیا از التزیو، این باشگاه ایتالیایی حاال 
در بازار نقل و انتقاالت به دنبال جذب یک بازیکن برای خط میانی 
خود اســت، اما گزینه اول بیانکوسلستی برای خط حمله همچنان 
سردار آزمون اســت. اما باشگاه روبین کازان قیمت فروش مهاجم 
ایرانی اش را باال برده است و حاضر به فروش وی در ازای 18 تا 2۰ 

میلیون یورو است که این رقم قابل  توجهی است.

بازیکن بوندس لیگایی در سیاه جامگان 
ورزش: بازیکن جدید تیم فوتبال سیاه جامگان خودش را به مربیان 
این تیم معرفی کرد. یوری چالک بازیکن دورگه آلمانی - کرواسی 
که به تهران آمده است، به اردوی تیم فوتبال سیاه جامگان مشهد 
اضافه شــد. قرارداد این بازیکن که ســابقه بازی در بوندس لیگای 

آلمان را دارد، یک ساله است.

پیروانی: استقالل توضیحی درباره 
غیبت بازیکنانش نداده است

ایسنا: تیم ملی فوتبال امید با ترکیبی ناقص راهی قرقیزستان شد 
تا روز 28 تیر نخستین دیدار خود را از گروه A مقدماتی قهرمانی 
زیر 2۳ ســال آسیا برگزار کند. در این سفر بازیکنان استقالل و دو 
بازیکن تراکتورسازی تیم ملی را همراهی نکردند و تاکنون باشگاه 

استقالل پاسخی درباره غیبت بازیکنانش نداده است.
امیرحسین پیروانی درباره وضعیت تیمش در قرقیزستان، گفت: در 
حال حاضر با 1۹ نفر راهی قرقیزســتان شدیم که از این تعداد دو 
نفر هم به دلیل مصدومیت شرایط مساعدی ندارند و فعال نمی توانند 
بــرای ما بازی کنند. ما فکر می کردیــم همکاری الزم با ما صورت 
می گیرد چرا که از ابتدا به ما نگفتند که بازیکنانشان را به تیم ملی 
نمی دهند. در حال حاضر بازیکنی برای بازی در پســت دفاع وسط 

در اختیار نداریم. 
سرمربی تیم ملی امید با اشاره به غیبت عارف آغاسی و سیدمجید 
حسینی، ادامه داد: با توجه به غیبت این بازیکن مجبور هستیم دو 

بازیکن را در پست غیرتخصصی شان به میدان بفرستیم.

عمران زاده:ممنوع الخروج شدم
ورزش: حنیــف عمــران زاده در خصوص حضورش در باشــگاه 
استقالل اظهارداشت: بعد از یکسال به باشگاه رفتم چون متأسفانه 
ممنوع الخروج شــدم و به خاطر مشکل مالیاتی نمی توانم از کشور 
خارج شوم. وی در پاســخ به این سوال که آیا مذاکراتی با باشگاه 
پیکان انجام دادید زیرا جاللی عنوان کرده شاید عمران زاده را جذب 
کنیم، گفت: من مذاکرات جدی با پیکانی ها انجام ندادم اما مجید 
جاللی اولین کسی بود که من را در لیگ برتر بازی داد و حاضرم به 

خاطر او سفید امضا کنم.

ضد حمله

سوءتفاهم سید جالل و برانکو 
آی اسپورت: سایت رسمی باشگاه پرسپولیس مصاحبه 8 دقیقه ای مدیر رسانه ای 
این باشــگاه با برانکو در اردوی  اوکراین را منتشــر کرد که در بخشــی از آن اصغر 
نیک سیرت در ترجمه حرف های برانکو گفته بود: »بازیکنان ما آماده هستند و فقط 
سیدجالل حسینی کمی از خستگی شکایت دارد که در روزهای آینده این مسئله 
رفع خواهد شد.« این حرف ها خیلی مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و چند روزنامه 
هم روی آن در فضای روی جلد خود مانور کردند.  نیک سیرت درباره این بخش از 
حرفهای منتشر شده برانکو گفت: »شاید من در بیان منظور سرمربی تیم دچار خطا 
شدم. منظور من اشاره به مصدومیت کمر سیدجالل بود که هنوز کامال رفع نشده 
و کاپیتان پرسپولیس از شــرایط کمرش راضی نبوده. اگر جمالت پخش شده در 
مصاحبه برانکو سوءتفاهمی درباره سیدجالل ایجاد کرده، من عذرخواهی می کنم.« 
باید به این نکته اشاره کنیم که سیدجالل حسینی به دلیل مصدومیت کمر دیروزهم 

در تمرینات گروهی شرکت نکرد و فقط به نرم دویدن دور زمین پرداخت .

کفاشیان: برای گرفتن میزبانی جام جهانی از 
هیچ تالشی دریغ نمی کنیم

ایسنا: علی کفاشیان، سرپرست کمیته فوتسال گفت: خیلی ها تالش می کنند 
میزبان جام جهانی شوند. بر همین اساس با کمک رسانه ها باید اهمیت موضوع 
را منعکس کنیم تا همه متوجه رویداد بزرگ شــوند. اگر میزبانی جام جهانی 
فوتســال را بگیریم نام کشــورمان در دنیا مطرح می شود. هزینه آن هم فقط  
تجهیز سالن هاســت و با گرفتن میزبانی و حضور تیم ها بدون شــک می توان 
آینده فوتسال کشور را در بخش سخت افزاری و نرم افزاری تامین کرد. حفظ 
عنوان سومی جهان کار ساده ای نیست باید آن را تبدیل به اولی و دومی کنیم. 
وی ادامه  داد: از بین 12 کاندیدای میزبانی جام جهانی، چهار کشور باقی مانده 
که یکی از آنها ایران است. فیفا در حال  حاضر با اطالعاتی که فرستاده ایم ایران 
را جزو چهار کاندیدای نهایی قرار داده اســت. قطعا ممکن است نتوانیم از نظر 

زیرساخت با ژاپن رقابت کنیم ولی باید هماهنگی خوبی داشته باشیم. 
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    مدیر عامل و عضو سابق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تهران بازداشت شد.

   فیفا مطرح شدن درخواست لغو میزبانی قطر در جام جهانی فوتبال 2۰22 
را تکذیب کرد.

   کنفدراســیون فوتبال آســیا AFC از برانکو ، سرمربی پرسپولیس برای 

حضور در اجالس مربیان برتر این قاره دعوت به عمل آورد.
   بر اثر ریزش بخشــی از یک استادیوم فوتبال در کشور سنگال، 8 نفر جان 

خود را از دست دادند.
   تیم فوتبال سیاه جامگان با بانک حامی پرسپولیس، استقالل و تراکتورسازی 

همکاری خواهد کرد.
  قرعه کشــی جام جهانی 2۰18 روســیه، روز اول ماه دســامبر سال جاری 

میالدی )1۰ آذر 1۳۹6( در کاخ کرملین برگزار خواهد شد.
   ســید علی فاطمی بازیکن پیشین تیم های پرسپولیس و راه آهن که فصل 

گذشته در تیم صبای قم توپ می زد، به ملوان بندر انزلی ملحق شد.
   نشریه انگلیسی »دیلی میل« گزارش داد ایبرا برای ماندن در منچستریونایتد 

پیشنهاد 6 میلیون پوند در سال لس آنجلس گلکسی را رد کرده است.
   به دلیل برگزاری ســوپرجام بین دو تیم پرســپولیس و نفت تهران در روز 
4 مرداد مسابقه پرسپولیس با فوالد از هفته اول لیگ به تعویق می افتد و این 

دیدار روز 8 مرداد ماه برگزار خواهد شد.
   قیمــت بلیت دربی85 2۰ تا 7۰ یورو خواهد بود ضمن آنکه هر دو تیم با 

پرواز چارتر راهی کشور آلمان خواهند شد.

  نمایندگان کادر فنی تیم ملی فوتبال کشــورمان به چند شهر دیگر روسیه 
برای بازدید از امکانات کمپ های این کشور سفر کردند.

  امیــر مهدی زاده در رقابت های کاراته قهرمانی آســیا،  با پیروزی ۳ بر 2 
مقابل صدرالدین سایماتوف از ازبکستان مدال طالی بزرگساالن را کسب کرد.

  آرش فرهادیــان ، مدیر تیم های ملی تکواندو در واکنش به صحبت های هادی 
ساعی، گفت : یک پیشنهاد برای آقای ساعی دارم. لطفا راجع  به چیزهایی که مطمئن 

نیستند صحبت نکنند، چون برخی از حرف هایی که او گفت  بار حقوقی دارد. 
  تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در دومین دیدار خود در تورنمنت روســیه 
برابر جمهوری چک مغلوب شد. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در این بازی ۳ 

بر 2 مغلوب قهرمان اروپا شد.

بواویستا سه ساله
پرونده جانواریو - 
استقالل بسته شد

 ورزش: رابســون جانواریو که گفته 
می شد به استقالل باز خواهد گشت 
به بواویستا در لیگ پرتغال ملحق شد.

این مدافع برزیلی با باشــگاه باهیا قرارداد داشت و به طور قرضی در استقالل 
بــازی کرد و برای حضور دائمی باید آبی ها مبلغ قابل توجهی به تیم برزیلی 
پرداخت می کردند. مدیران و مربیان استقالل در روزهای گذشته بارها تاکید 
کردند که رابســون به این تیم ملحق خواهد شــد اما رسانه های پرتغالی از 
قرارداد سه ساله این مدافع برزیلی با تیم بواویستای پرتغال خبر دادند. به این 
ترتیب اســتقالل برای فصل جدید منتظری، پادووانی و حسینی را به عنوان 

مدافعان مرکزی در اختیار خواهد داشت.

تخفیف 50 درصدی 
دایی برای دربی

ورزش: علــی دایی با توجه به اینکه 
بازیکــن آرمینیــا بیله فلــد بوده و 
این  بــا مدیران  ارتباطاتی  همچنان 
باشــگاه دارد با مسئوالن باشگاه بیله 

فلد مذاکراتی انجام داد تا آنها تخفیف 
بیشتری در نظر گرفته و با مبلغ کمتری حاضر به میزبانی دربی تهران شوند. 
گویا بیله فلدی ها مبلغ ۳5۰ هزار یورو  مطالبه کرده بودند اما با رایزنی علی 

دایی این مبلغ به نصف کاهش یافت.
علی دایی هم از سوی مدیران باشگاه بیله فلد و هم از سوی مدیران باشگاه 
پرسپولیس و اسپانسر مسابقه برای تماشای بازی دعوت شده اما احتمال دارد 

به خاطر برنامه آماده سازی تیم سایپا برای این بازی به آلمان نرود.
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ورزشـــی

عزیزی: دوست دارم 
کریمی، دایی را 

شکست دهد 
تا دهان عده ای 

بسته شود
تسنیم:  بازیکن پیشین تیم 

ملی فوتبال کشورمان گفت: علی 
دایی رفیق من اســت، اما دوست 

دارم تیم علی کریمی تیم او را شکست 
داده تا دهان عده ای بسته شود. شرایط باشگاه

نفت و بازیکنان جذب شده را نمی دانم، اما مطمئن هستم کریمی در 
این تیم موفق خواهد شــد. چرا عده ای از بیرون دوست دارند کریمی 

در مربیگری موفق نشود؟
عزیزی با تمجید از کریمی خاطرنشان کرد: کریمی فوتبالیست بزرگی 
بوده و دانش فنی هم دارد. او اســطوره و بازیکن سال آسیا بوده است. 
تصور کنید قاره آسیا 5 میلیارد جمعیت دارد و یک میلیون فوتبالیست. 
کریمی از میان این همه فوتبالیست، بهترین شده است. آدم هایی که 
مغرض نیستند، وقتی کریمی را می بینند یا نام او را می شنوند تا کمر 
برایش خم می شــوند. اگر اعتقاد دارند که کریمی تیم را دیر تحویل 
گرفته، دایی هم همین نفت را ســال گذشــته دیر تحویل گرفت، اما 
قهرمان جام حذفی شد. وقتی در فوتبال ما جادوگر استخدام می کنند، 
نیازی نیســت بترسی چه زمانی تیم را تحویل گرفته ای. من دو مورد 
در دوران بازیگری و مربیگری ام شــاهد بودم که تیم ها با اســتخدام 
جادوگر قهرمان شدند. البته کریمی خودش جادوگر است و نیازی به 
استخدام جادوگر ندارد. اگر او جادوگر خواست، دوستانی در هند دارم 

تا مرتاض های شان را بفرستند!
خداداد ادامه داد: می گویند نفت به درد کریمی نمی خورد، پس به درد 
چه کســی می خورد؟ اگر کریمی نباشد، دالل ها فرد مورد نظرشان را 

مربی این تیم خواهند کرد. 
وی در مــورد اینکه امثال فرهاد مجیدی هم بــا گذراندن دوره های 
مربیگــری قصد مربیگری در فوتبال ایــران را دارند، گفت: زمانی که 
 مــن در بهمن بــودم، مجیدی بازیکن امیدهای ایــن تیم بود. من با 
مجیدی در تورنمنت پیش از جام جهانی هم اتاقی بودم و مشــکلی با 

او ندارم. 
فرهاد به دلیل گل هایی که به پرسپولیس زده، برای استقاللی ها خیلی 
دوست داشتنی اســت. چرا نباید امثال مجیدی ها بیایند؟ من مربی 
سراغ دارم که بغل پا نمی زند، اما در حال حاضر سرمربی یک تیم لیگ 
برتری است! امروزه همه صحبت از مدرک مربیگری می کنند. خیلی 
از ســوپر گوشتی های مشهد با بیش 14۰ کیلو وزن هم این مدرک را 

دارند و می گویند آقا خداداد هر وقت تیم گرفتی ما را هم بیاور!

حقیقی: بخاطر مجوز نتوانستم به استون ویال بروم
نود: دروازه بان ایرانی تیم اسکیلستونا سوئد می گوید در 
حالی که از تیم اســتون ویال انگلیس پیشنهاد داشته، 
اما به دلیل صادر نشدن مجوز کار نتوانست به این تیم 
برود. علیرضا حقیقی در خصوص این اتفاق با یک سایت 

سوئدی گفت وگویی انجام داده است.
*بابت انجام اولین بازی ات برای تیم اسکیلســتونا 

تبریک می گوییم. شرایط تیم را چطور دیده ای؟
ما بازیکنان جوان و بی تجربه زیادی در ترکیب مان داریم 
و حتی در این بازی دیدید که بازیکنانی بودند که اولین 
بازی شان را برای تیم انجام دادند و چنین شرایطی را در 

بازی های قبلی هم شاهد بودیم.
*بازی  در چمن مصنوعی برای تو باید غیرعادی 
باشد. در این باره چه نظری داری؟ نظر کلی ات در 

مورد لیگ سوئد چیست؟
بله، همینطور اســت، اما چمن مصنوعی واقعاً کیفیت 
خــوب و باالیی داشــت و من واقعاً تحــت تأثیر قرار 
گرفتم. بازی کردن در این چمن هیچ تفاوتی با چمن 
عادی نداشــت و مشــکلی ایجاد نکرد. به نظرم لیگ 
سوئد )Allsvenskan( بسیار خوب است و تیم ها و 
بازیکنان خوبی در اینجا حضور دارند. فکر می کنم اگر 
لیگ سوئد هم مانند سایر کشورهای اروپایی و همزمان 

با فصل سایر لیگ ها برگزار شود، بهتر از این شود.
 *پیش از پیوستن به اسکیلستونا به تیم پورت 
واله انگلیس خیلی نزدیک شدی. چه شد که بازی 

در سوئد را انتخاب کردی.
متأسفانه به من اجازه کار در این کشور را ندادند و پورت 
واله نتوانســت این مجوز را برای من دریافت کند. حتی 
استون ویال نسبت به جذب من عالقه مند بود، اما به دلیل 
مشابه نتوانستم به آنها ملحق شوم. به این دلیل به سوئد 
آمدم که پنجره نقل و انتقاالت در این کشور هنوز باز بود 
و فرصت برای من در اینجا فراهم شد. قرارداد بلندمدت 
و معتبری با تیم اسکیلستونا دارم، اما فعالً تا اطالع ثانوی 

اینجا هستم تا ببینیم در آینده چه اتفاقی رخ می دهد.
*از تیم ملی ایران کسی با تو در تماس است؟

در حال حاضــر نمی خواهم در مورد تیم ملی صحبت 
کنــم، چــون تمرکــزم را در حال حاضــر روی تیم 

اسکیلستونا گذاشته ام.

بازیکنان پرسپولیس امیدوار به 
درآمدزایی دربی در اروپا

از پیش پرداخت خبری نیست!
سینا حسینی : بــرای آنکه بازیکنان پرسپولیس در 
اوکراین بتوانند به مراکز خریــد بروند و زیاد بی پول 
نباشند، مدیران باشگاه به بازیکنان پرسپولیس نفری 2 
تا ۳ هزار دالر پرداخت کردند تا در اوکراین جیب شان 
خالی نباشد.این در حالی است که پرسپولیسی ها هنوز 
پیش قرارداد خود را دریافت نکرده اند و به آن ها گفته 
شــده با درآمدی که از دربی آلمان به دست خواهند 

آورد به آن ها پول داده خواهد شد.
سرخپوشان پایتخت امروز به تهران برمی گردند و برای 
برگزاری دربی آلمان بار دیگر راهی اروپا می شــوند؛ 
دیداری که قرار اســت ۳1 تیر ماه در بیله فلد آلمان 
برگزار شــود. اما نکته مبهمی کــه در این بین وجود 
دارد این اســت که پرسپولیسی ها از این دیدار چقدر 
درآمدزایی خواهند کرد که به واسطه دریافت آن مبلغ 
هم می خواهند بدهی ژوزه را پرداخت کنند هم پیش 
قراردادهای بازیکنان فصل جدید را بپردازند. رقمی که 
مطمئنا فراتر از 1۰ میلیارد تومان خواهد بود. از آنجا 
که گفته می شود سهم باشگاه پرسپولیس از برگزاری 
دربی در اروپا نزدیک به 7 میلیارد تومان اســت این 
پرسش به وجود می آید که مابقی مبلغ مذکور از چه 

منبعی تامین خواهد شد؟

دربی دوستانه و شاهکار باشگاهداري ایراني
هم باج، هم تهدید!

رســول بهروش: تلویزیون ایران کمــاکان از پرداخت حق پخش 
تلویزیوني به باشگاه ها طفره مي رود و تحت هیچ شرایطي حاضر نیست 

این حق قانوني اهالي فوتبال را ادا کند. 
در سمت مقابل فدراســیون و باشگاه ها هم از هر مسیري که وارد این 
پرونده شــدند، شکســت خوردند. حاال کار به جایي رســیده که براي 
چندمین بار طي سال هاي اخیر باشگاه ها تهدید کرده اند در صورت ادامه 
روند فعلي، اجازه ورود دوربین ها به ورزشگاه را نخواهند داد؛ یک تهدید 
نخ نما شده که یا به مرحله اجرا نمي رسد و یا اگر هم اجرا شود، به ضرر 
خود باشگاه ها خواهد بود. هنوز فراموش نکرده ایم که وقتي در میانه هاي 
لیــگ چهاردهم براي دو هفته هیچ دوربیني حق ورود به ورزشــگاه را 
پیدا نکرد، بیشترین لطمه به فدراسیون و باشگاه ها خورد؛ چرا که نه تنها 
تلویزیون از مواضعش کوتاه نیامد، بلکه شــرکت طرف قرارداد در بحث 
تبلیغات محیطي هم به بهانه روي آنتن نرفتن آگهي هاي کنار زمین، از 

پرداخت بخش قابل توجهي از مبلغ قرارداد طفره رفت!
اخیرا اما اتفاق جالب دیگري هم در این مورد رخ داده. اسپانسر مشترک 
دو باشــگاه پرسپولیس و استقالل کماکان مصر است که به هر قیمتي 
شــده دربی دوســتانه تهران را در آلمان برگزار کند. اینکه پشت پرده 
این همه پافشــاري چیست، بعدها روشن خواهد شد. با این حال گفته 
مي شود حامي مالي سرخابي ها براي راضي کردن صاحبان آگهي، مجبور 
شــده براي پخش زنده این مسابقه به تلویزیون رو بزند. گفته مي شود 
بخش قابل توجهي از عواید برگزاري این دیدار )شــاید نیمي از آن( به 
صداوســیما تعلق خواهد گرفت تا این بــازي را روي آنتن ببرد. به این 
ترتیب آگهي خود اسپانسر و سایر تبلیغات اخذ شده هم دیده خواهند 
شد و ممکن است سود مالي بیشتري به دست بیاید. این اتفاق در حالي 
رخ مي دهد که پیش تر گفته مي شــد اسپانسر از تلویزیون خواسته در 
ازاي پخــش این بازي مبلغي پول بپــردازد، اما نه تنها در نهایت چنین 
اتفاقي رخ نداد، بلکه ظاهرا برعکس شده و جام جم سود هم خواهد کرد!

جالب نیست؟ درست در روزهایي که پرسپولیس و استقالل صداوسیما 
را به راه ندادن دوربین ها تهدید مي کنند، اسپانســر دو باشگاه حاضر 
شــده به تلویزیون »بــاج« هم بدهد تا دربی دوســتانه را پخش کند! 
این یعني صداوســیما هم آنتنش را پر مي کند، هم قبل از این بازي 
به نرخ ویژه آگهي مي گیرد و هم در ســود اسپانســر شریک مي شود. 
شاید همین یک قاب، برشي گویا از باشگاهداري شلخته ایراني باشد؛ 
جایي که دوســتان به طور همزمــان از دو تاکتیک تهدید و تطمیع 
استفاده مي کنند و خودشان هم نمي دانند که دقیقا چه مي خواهند؟ 
با این رویه، تا هزار سال دیگر هم منتظر باشید که حق پخش به شما 

پرداخت شود. حتما مي شود!
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15 آگـهـــى
روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران



 جامعــه/ محمــود مصدق  
بیست و هشتم خرداد ماه گذشته 
بود که دکتر جهانگیری، معاون اول 
ریاست جمهوری در نشست شورای عالی آب، کم 
آبی را یکی از 6 چالش کشــور در آینده  مطرح 
کــرد و کمی بعد بروجردی، رئیس کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای 
اسالمی هشــدار داد که بحران آب در ایران وارد 
مقوله امنیتی شده و کمیسیون متبوعش ناگزیر به 

تشکیل کمیته آب شده است.
این اظهارات به خوبی نشــان می دهد که ایران از 
مرحلــه آمادگی برای مقابله با خطر عبور کرده و 

هم اکنون در آستانه خطر قرار دارد.
با این همه، پرســش این اســت که چه عامل 
یا عواملی ســبب شده تا کشوری که در طول 
تاریخ 7000 ساله اش همواره با کم آبی مواجه 
بــوده اما هرگــز دچار بحران آبی نشــده، در 
مقطع کنونی به چنین سرنوشتی دچار شود؟ 
آیا می توان  این بحــران را مهار و بر آن غلبه 
کــرد  و خالصه اینکه اگــر روند موجود ادامه 

یابد چه آینده ای در انتظار ماست؟
اینها پرسش هایی اســت که کوشیده ایم پاسخ 
آن ها را در میزگردی با حضور کارشناســان این 

حوزه جویا شویم.
میهمانــان مــا در این میزگرد: آقایان ســید 
مجتبی رضوی نبوی؛ دکترای ســازه های آبی 
و مدیــرکل ســابق دفتر مدیریــت مصرف و 
بهره وری آب و آبفــای وزارت نیرو، مهندس 
حمیدرضا جانباز؛ مشــاور معــاون وزیر جهاد 
کشــاورزی در امور آب و خاک و دکتر محمد 
رضــا جلیلی قاضی زاده؛ عضــو هیئت علمی 
دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست 

دانشگاه شهید بهشتی  تهران هستند.

  چرا تنش آبی اتفاق افتاده است؟
دکتر رضوی نبوی تالش برای رســیدن به رشد 
و توســعه را یکی از دالیل بــروز  بحران کم آبی  
در  ایــران می داند و می گوید: در دوره پهلوی اول 
و از  دهه 30، ایران شــروع به توسعه در تمامی 
ابعاد اقتصادی، اجتماعی و رفاهی کرده است، از 
ســوی دیگر آب یکی از اجزای توسعه محسوب 
می شود؛ یعنی بدون مصرف آب توسعه ای اتفاق 
نمی افتد. پس این تنش آبی اتفاق افتاده به دلیل 
رشد توســعه در کشور بوده اســت، مثالً اکنون 
میــزان تولید محصوالت کشــاورزی در ایران به 
100 میلیون تن رســیده که این رقم پنج برابر 
قبل  ازپیروزی انقالب اســت.یا عالوه برســطح 
رفاه اجتماعی، جمعیت کشور نیز ظرف نیم قرن 
گذشــته رشد چهار برابری داشته که همه این ها 

مصرف آب را افزایش داده است.
وی بــا بیــان اینکه خشکســالی جــزو ذات 
ســرزمین ایران بوده، اما اکنون فقط خشک تر 
شده اســت، نبود مصرف بهینه آب را از دیگر 
دالیل بروز پدیده یاد شده می خواند و تصریح 
می کند:مصرف بهینه آب هنوز در کشــور به 

فرهنگ عمومی تبدیل نشده است.
مثــالً برخالف گذشــته که آبیــاری زمین های 
کشاورزی با حفرچاه و قنات انجام می شد از دهه 
30 استفاده از پمپ آب در کشور رایج شد.پمپ 
هایی که کمتر خاموش می شوند. این اقدام موجب 
شده تا هم اکنون 80 درصد از منابع آب سفره های 
زیر زمینی کشور ناپایدار شوند که دلیل اصلی آن 
برداشت بی رویه آب از سفره های زیر زمینی است.  

 مردم مصرف کننده شده اند
مهندس جانباز نیز شــروع فشار بر منابع آبی را 
در دوره پهلوی، همزمان با قانون ملی شــدن آب 
در کشور می داند و می افزاید:در سال  42  قانون 
ملی شدن آب ها اعالم شد، اما به جای ملی شدن، 
دولتی شــد و مردم در مدیریت آب های سطحی 
و زیــر زمینی حذف و فقط به مصرف کننده آب 
تبدیل شدند.یعنی مردمی که تا  دیروز مالک آب 
بودنــد و با 250 هزار نفر بــر مصرف آب نظارت 
می کردند  یک دفعه سلب مسئولیت شده و تبدیل 

به مصرف کننده آب شدند. 
جالب اینکه این روند با اجرای قانون توزیع عادالنه 
آب در دهه همچنان  ادامه پیدا کرد.یعنی با وجود 
اینکه در بند »ت« تبصره 17 قانون برنامه ســوم 
مشــارکت مردم در مدیریــت عرضه و مدیریت 
تقاضای آب پیش بینی شــده، اما  در عمل این 
اتفاق نیفتاده و مردم همچنان در آب های شرب، 
کشاورزی و صنعتی فقط مصرف کننده هستند و 
به همین دلیل هیچ احساس مسئولیتی نمی کنند 
در نتیجه فشــار بر ســفره های زیر زمینی رو به 

افزایش است.
وی با اشــاره به اینکه همزمان بــا حذف مردم 
در مدیریــت آب، مدیریت عرضــه  آب با اجرای 

سیاست سدسازی شروع شد، 
می افزاید:این سیاســت تا به 
امروز ادامه یافت و اکنون 800 
ســد  در سطح بزرگ و نیمه 

بزرگ در کشور داریم.
اینکــه  بیــان  بــا   وی 
سیاســت  می کردیم   فکــر 
سد ســازی برای دراز مدت 
جواب می دهد، می افزاید:اما 
اکنــون به نتیجــه دیگری 
رســیده ایم چون دیگر آبی 

برای تولید نداریم.
 وی شــکل گیــری اتفاقی 
کشور  بزرگ  سکونتگاه های 
را  عامــل دیگــر پدیده یاد 
و  می کند  ارزیابــی  شــده 
در  می گوید:کالنشــهرها 
ایران اتفاقی شکل گرفته اند 

نه انتخابی. 
کالنشهرهای  برخالف  یعنی 

دنیــا که در ســواحل اقیانوس و دریاها شــکل 
گرفته اند، شــهرهای بزرگ ایــران در دل کویر و 
مناطق خشک بنا شده اند؛ مثالً حدود 19 میلیون 
نفر در تهران و استان البرز ساکن هستند و عمده 
صنعت و کشــاورزی کشــور هم در این منطقه 

متمرکز شده است.
این موضوع موجب شده تا آب سه استان گیالن، 
مازنــدران و قزوین  را به اینجــا بیاوریم تا آب 
بخش  شرب و صنعت و بهداشت آن ها را تأمین 
کنیــم. ضمن اینکه با زدن ســد کرج آب های 
سطحی  این شهرستان و  شهریار و رباط کریم 

هم به تهران آورده شده و 
این شهرها مجبور شدند به 
زیر زمینی  آب سفره های 

فشار بیاورند.
جانبــاز در نظــر گرفتن 
در  خوداتکایی  سیاســت 
کشــاورزی   محصــوالت 
عامــل  را  راهبــردی 
آبــی  کــم  دیگربحــران 
می خوانــد و می گوید:این 
سیاست در اوایل انقالب که 
کشور حدود 30  جمعیت 
میلیون نفر بود، دنبال شد 
اما اکنون جمعیت کشــور 
به 80 میلیون نفر رسیده 
است.ضمن اینکه 92 درصد 

محصوالت کشــاورزی کشور با روش کشت آبی 
تولید می شوند.

این یعنی فشــار به آب ســفره های زیر زمینی 
و رسیدن ســطح این آب ها از منفی 10 متر به 

میانگین منفی 150 متر.
وی نبود پایش و نظارت بر مصرف آب توسط مردم 
را از دیگر دالیل تشدید کم آبی در ایران می داند و 
می گوید:در این زمینه دولت ها بدرستی به وظایف 
خود عمل نکرده اند که وجود 200 هزار حلقه چاه 
بدون پروانه و برداشت بی رویه از 500 هزار حلقه 

چاه دارای مجوز  این موضوع را ثابت می کند.
وی با اشــاره به نقش توسعه نامتوازن و تغییرات 
اقلیمی در فشــار بر منابع آبی کشور، از ضرورت 
مشــارکت جدی مردم در مدیریت آب ســخن 
می گوید و می افزاید:ما همان قدر که در مدیریت 
آب در بخش ســخت افزاری موفــق و توانمند 
هســتیم به همان میزان در بخش نرم افزاری یا 

همان مهندسی  اجتماعی، ضعیف هستیم. مثالً در 
ساخت سدها و شبکه های آب بسیار موفق عمل 
کردیم، اما وقتی کار به دشــت یا به عبارت بهتر 
به مزرعه و مردم می رســد ضعیف عمل کردیم و 
نتوانســتیم آب را به خوبی به سر زمین کشاورز 
برســانیم به طوری که اکنون 2/2میلیون هکتار 
شــبکه اصلی آب در کشــور داریم اما فقط  یک 
میلیون هکتار شــبکه فرعی داریم.چون در این 
مرحله عالوه بر همراه کردن کشاورزان باید تملک 
اراضی می کردیم که این اقدام ها را آن گونه که باید 

و شاید انجام ندادیم. 

 خطر شوری آب سفره های زیر زمینی  
دکتر جلیلی قاضی زاده اما به سیما و وضعیت 
کشور از لحاظ آبی می پردازد و می گوید:میانگین 
بارندگی در ایران 250 میلی متر در سال است.

در واقع   ســاالنه 450 میلیارد متر مکعب آب 
داریم کــه از این میــزان 70 درصدش تبخیر 
می شود و 130 میلیارد متر مکعب آب تجدید 
پذیر داریم که با توجه به تغییر اقلیم و افزایش 
دما در چند سال اخیر این رقم به 116 میلیارد 

متر مکعب رسیده است. 
دکتر جلیلی قاضی زاده با اشــاره به اینکه میزان 
برداشــت از آب هــای تجدیدپذیــر کشــور در 
حال حاضر به 80 درصد رســیده اســت،تصریح 
می کند:اگر برداشت از آب های تجدید پذیر بیش 
از 60 درصد باشــد در واقع به معنی آن است که 
آن کشــور از لحاظ آبی به مرحله بحران رسیده 
است و این نکته ای می باشد که همه مردم باید به 

آن توجه کنند. 

وی با اشــاره بــه اینکه طبق 
رونــد  موجــود،   آمارهــای 
سد سازی  به عنوان یک منبع 
تولید آب تا سال 1400 تمام 
می شــود، می گوید: در بخش 
آب های زیر زمینی نیز بیالن 
آب بیش از 50 درصد از 240 
دشت موجود کشــور، منفی 
اســت؛ به طوری که در استان 
فارس سطح آب برخی از چاه ها 
به منفی 480 متر رسیده است 
که این امر خطر شــوری آب 
ســفره های زیر زمینی  را به 

دنبال دارد. 
دکتــر جلیلی با بیــان اینکه 
اشــتباه هایی کــه دولت ها تا 
کنون در حوزه مدیریت عرضه 
و تقاضای آب داشــته اند جای 
بحــث دارد، می افزاید: اکنون 
مســئوالن باید بدانند که در 
حوزه آب باید ســرمایه گذاری مناسبی صورت 
گیرد.نمی شود بدون ســرمایه گذاری مدیریت 

منابع آب انجام داد.
وی ادامه می دهد: در حال حاضر جمعیت کشور 
80 میلیون نفر است و سالی یک میلیون نفر به 
جمعیت کشور اضافه می شود؛ یعنی سال 1415 
جمعیت به 100 میلیون نفر افزایش می یابد. در 
آن صورت کشور ساالنه دست کم 200 میلیارد 
مترمکعب  آب  تجدید پذیر نیاز دارد، اما میانگین 
آب تجدید پذیر  در ایران 130 میلیارد متر مکعب 
است. این رقم یعنی  70 میلیارد متر مکعب آب 
کم داریــم که اگر هر مترمکعب 
آب را یک دالر حســاب کنیم به 
حدود 70 میلیارد دالر ســرمایه 
گذاری تا ظرف 20 ســال آینده 
نیاز داریم تا بتوانیم  نیاز مردم  در 

بخش آب را  پاسخ بدهیم. 
این استاد دانشــگاه با تأکید بر 
اینکــه برطرف شــدن تنش یا 
خاصی  راهکارهای  آب  بحــران 
دارد، می افزایــد: دنیــا برای این 
منظور از روش هایی چون افزایش   
سرمایه گذاری، مدیریت یکپارچه 
آب، شیفت از دیدگاه های سازه ای 
و ســنتی به دیدگاه های جدید 
استفاده کرده است بنابراین ما نیز 
باید از تجربیات کشورهای دیگر 
برای دستیابی به هدف مورد نظر  استفاده کنیم. 

وی تأکیــد می کند: راهکارهای حل مشــکل را 
می دانیم، اما مشکل  محدودیت بودجه داریم پس 
باید بهینه مصرف و تخصصی به مسائل نگاه کنیم.
وی با اشــاره به ضرورت سرمایه گذاری برای 
کاهش تلفات آب و رساندن  آن از 15 درصد 
به حدود پنج درصد  در کشور می گوید:عالوه 
بر روش های فنی و مهندسی باید از روش های 
اقتصادی هم بــرای مدیریت مصرف آب بهره 
ببریم که یکی از این ها اســتفاده از ابزارهای 

اقتصادی مثل قیمت گذاری است.
رابطه خطی و مســتقیمی میان قیمت  و مصرف 
آب وجود دارد.بنابراین تا زمانی که قیمت آب پایین 
باشد، مصرف آب کاهش نخواهد یافت.باید قیمت 
آب منطقی  شود. در این صورت مردم خود به خود 

صرفه جویی می کنند. 
دکتر جلیلی در پاسخ به این پرسش که آیا واقعی 

شــدن تعرفه آب با حقوق کارگران و کارمندان 
جامعه ســازگار اســت، یعنی به قــول معروف 
می شــود ریالی به مردم حقوق داد،  اما در ازای 
ارائه خدمات رفاهی دالری از آن ها دریافت کرد ؟ 
می گوید:میانگین درآمد سرانه هر خانوار در لندن 
حدود 40 هزار دالر و قیمت هرلیتر مکعب آب در 
این شــهر  4 دالر است و درآمد هر خانوار ایرانی 
هم  یک دهم خانوار لندنی است؛ بنابراین با توجه 
به سرانه درآمد خانوارهای ایرانی، قیمت آب باید 
در  ایران 40  ســنت، یعنی حدود 1000 تومان 
باشد، اما در حال حاضر 400 تومان است. بنابراین 

قیمت آب باید منطقی شود.
وی ســپس بــه محــور اجتماعــی  موضوع 
می پردازد و می گوید:آگاهی مردم از  روش های 
کاهش مصرف آب اندک اســت؛ بنابراین  باید 
بــه مردم واقعیت ها را گفت و به آن ها آموزش 
داد تــا آب را بهینه مصرف کنند.در این رابطه 

باید رسانه ها بسیار فعال تر عمل کنند. 
جلیلــی قاضــی زاده قانونگــذاری را از دیگر 
محورهای مدیریت بهینه مصرف آب می خواند 
و می گویــد: در این زمینه هر چند کار شــده 
اســت، اما جای کار زیادی هــم وجود  دارد؛ 
مثاًل وقتی مصرف  آب  در کولر آبی زیاد است 
مجلس شورای اسالمی باید در این زمینه ورود  

کند و با تصویب قانونی مشکل را حل کند. 

 آب در ایران کاالیی اقتصادی نیست 
رضوی نبوی نیز از پایان عمر مدیریت عرضه آب 
و در دســتور کار قرار گرفتن  مدیریت تقاضای 
آب  در کشــور خبر می دهد و می گوید: یکی از 
اقدام هایی که در مدیریت تقاضا باید صورت گیرد، 
مدیریت به هم پیوســته  آب در کشــور البته با  
رویکرد مشارکتی  است. باید برای این منظور به 

روش فرهنگی عمل کنیم نه دستوری . 
وی با اشاره به اینکه ایجاد بازار آب در کشور از دیگر 
روش های مدیریت تقاضای آب است، می افزاید:تا 
کنون این بازار در کشــور ما شکل نگرفته است، 
چون آب در ایران کاالیی اقتصادی نیست.بنابراین 

باید به سمت اقتصادی کردن آب حرکت کنیم. 
این دکترای سازه های آبی با اشاره به نقش رصد 
بهره وری آب در مصرف بهینه آب می گوید:برای 
این منظور هم نیاز به یک ســامانه ای در سطح 
کشور اســت تا بهره وری آب مصرف کنندگان 
اندازه گیری شود که این سامانه ایجاد نشده است. 
البته ایجاد چنین سامانه ای به سرمایه گذاری مالی 

و وقت و انرژی نیاز دارد. 
وی همچنین از ضرورت اجرای کامل طرح تعادل 
بخشی آب سفره های زیر زمینی سخن  می گوید 
و ادامه می دهد: برای این منظور شورای عالی آب  
15 برنامه تعریف کرده اســت تا ظرف 20 سال 
تعادل بخشی اتفاق بیفتد.اما در مرحله عمل دولت 
فقط توانســت 40 درصد از بودجه 400 میلیارد 
تومانی ساالنه این طرح را تخصیص دهد؛ یعنی 
منابع مالی مورد نظر از سوی دولت برای اجرایی 

شدن این طرح تخصیص نیافت.
وی اجرای موارد یاد شــده از سوی دولت را برای 
مصرف بهینه آب ضــروری می داند و می گوید:تا 
زمانی که ســرمایه گذاری مالــی در زمینه زیر 
ساخت های حوزه آب انجام نشود، آب نسل های 

آینده را به یغما خواهیم برد. 
وی درخاتمه به بحث چشــم انداز آبی کشــور 
می پــردازد و می گوید:واقعیت این اســت که 
مدیریت دولت ها در مصرف آب، بد و چالشــی 
بوده اســت؛ یعنی طی 20 ســال سدسازی در 
دســتور کار بوده که امروز همه به این نتیجه 
رسیده اند خیلی از سدهای ساخته شده اشتباه 
بوده است. اکنون هم سیاست ساخت تونل های 
بلند یا خطوط لوله هــای بلند برای انتقال آب 
مطرح اســت که پس از مدتی بــه این نتیجه 
می رســیم که این طرح هم اشتباه است، چون 
به جای اینکه آب را با هزینه های بسیار زیاد از 
نقاط پرآب به شهرهای کویری ببریم، بهتر است 
مصرف کننده را به کنار منابع آبی کشورببریم. 
در غیر این صورت   با تداوم سیاست های اشتباه 
هر روز بیشــتر فشار بر منابع آبی کشور افزوده 

شده  و بحران آب در کشور فراگیر می شود. 
مهنــدس جانباز هم در پاســخ به پرســش یاد 
شــده می گوید: اگر روند موجود را ادامه بدهیم و 
سیاســت ها و رویکردهای خود را اصالح نکنیم، 
ره به ناکجــا آباد خواهیم برد.در واقع دشــت ها 
و کالنشــهرهای کشــور هر روز بیشتر نشست 
می کنند. اتفاقی که همین حاال در دشت تهران 
افتاده است و این کالنشهر  روزانه 1/4 میلی متر 
نشست می کند.در این صورت سازه های ساختمانی 
فرو می ریزد، راه ها  و راه آهن می شکند  و فاتحه 
آب سفره های زیر زمینی را هم باید بخوانیم، چون 

دیگر آب در آن بخش از زمین فرو نمی رود.

»قدس«  بحران کم آبی را در میز گردی با حضور کارشناسان بررسی کرد

سیاست های به گل نشسته آبی
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جانبــاز:  حمیدرضــا 
بدرســتی  دولت هــا 
بــه وظایف خــود عمل 
نکرده انــد کــه وجــود 
حلقــه  هــزار   200
چــاه بــدون پروانــه و 
رویــه  بــی  برداشــت 
حلقــه  هــزار  از 500 
چــاه دارای مجــوز  این 
موضوع را ثابت می کند

جلیلــی  رضــا  محمــد 
برداشت  اگر  قاضی زاده: 
از آب هــای تجدیــد پذیر 
بیش از 60 درصد باشد 
در واقع به معنی آن است 
که آن کشــور از لحاظ آبی 
به مرحله بحران رســیده 
نکتــه ای  ایــن  و  اســت 
می باشــد که همــه مردم 

باید به آن توجه کنند

سید مجتبی رضوی نبوی: 
واقعیــت ایــن اســت که 
در  دولت هــا  مدیریــت 
مصرف آب، بد و چالشــی 
بوده اســت؛ یعنی طی 20 
سال سدسازی در دستور 
کار بــوده که امــروز همه 
به این نتیجه رســیده اند 
خیلی از ســدهای ساخته 

شده اشتباه بوده است

رئیس کل سازمان نظام پرستاری خبر داد 
مرگ ۱۶ پرستار براثر فشار کار زیاد

سازمان  کل  رئیس  ایلنا: 
نظام پرســتاری بــا بیان 
ایران  در  پزشــکان  اینکه 
20 تا 80 برابر مردم عادی 
درآمــد دارنــد، گفت: در 
سال گذشــته 16 پرستار 
25 تا 45 ساله براثر فشار 

کار زیاد جان باختند.
علی محمد آدابی، دیروز در 

نشستی خبری با اشاره به دهمین سال تصویب قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری اظهار کرد: این قانون 10 سال پیش به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسید، اما به نحو رمزآلودی یک دهه است 
که بر زمین مانده و به نوعی حقوق پرســتاران از این طریق پایمال 

شده است.
او خاطرنشان کرد: قانون تعرفه گذاری 10 سال است به دلیل منافع 
عده ای خاص اجرا نمی شــود. همچنین با تصویب طرح های دیگر 
که در آن منافع عده ای دیده شــده و زحمتش بر دوش پرستاران 

نهادینه می شود، حقوق پرستاران را تضعیف می کند.
وی با بیان اینکه پزشکان در ایران 20 تا 80 برابر مردم عادی درآمد 
دارند تصریح کرد: این نبود تعادل درآمد ســبب می شود نظام های 
سیاسی اجتماعی در جامعه نیز تحت تأثیر قرار گیرند. متأسفانه در 
سال گذشته ما 16 نفر از پرستارانمان که بین 25 تا 45 سال بودند 

را به دلیل فشار کار زیاد از دست دادیم.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر:
هیچ زائری از یمن در حج تمتع ۹۶ شرکت 

نمی کند
مرکز  رئیــس  فــارس: 
زیارت  و  پزشــکی حــج 
جمعیــت هــالل احمــر 
گفــت: هیــچ زائــری از 
کشــور یمن به حج تمتع 
96 اعزام نمی شود و هیچ 
انتقال  به  نگرانی نســبت 
وبــا از طریق زائران یمنی 

وجود ندارد.
علی مرعشــی در ارتباط با زائران حج تمتع اظهارداشت: یمن در 
حج تمتع امسال شرکت نمی کند و هیچ نگرانی ای نسبت به شیوع 

بیماری وبا در بین زائران وجود نخواهد داشت.
وی از تأیید نشــدن استطاعت جسمانی 400 متقاضی حج امسال 
خبر داد و گفت: از آنجایی که پزشکان توان جسمانی این متقاضیان 
برای حضور در حج را تأیید نکرده اند، آن ها به حج اعزام نمی شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
فرار پزشکان از پرداخت مالیات محدود 

است
عضــو  ملــت:  خانــه 
و  بهداشــت  کمیســیون 
درمــان مجلس با اشــاره 
به دریافــت 10 درصدی 
درآمدهــای  از  مالیــات 
پزشــکان دولتــی، گفت: 
مالیات  میــزان  امــروزه 
پزشــکان از بســیاری از 
مشــاغل از جملــه صنف 
جواهر فروشان باالتر است.

محمد نعیم امینی فرد افزود: واقعیت آن اســت که با فرار مالیاتی 
پزشکان به نحوی که امروزه در جامعه مطرح شده، موافق نیستم؛ 
زیرا معتقد به پرداخت مالیات از ســوی قشرهای مختلف پزشکی 
هستم و تنها بخش اندکی از این افراد مالیات را پرداخت نمی کنند.
وی تصریح کرد: البته ناگفته نماند که برخی از پزشــکان نیز فرار 
مالیاتی دارند اما باید برای برون رفت از این مشــکل سیستم های 
هوشــمندی طراحی و از طریق آن بتوان از فرار مالیاتی جلوگیری 

کرد.
امینــی فرد تأکید کرد: فرار مالیاتی پزشــکان به نحوی که مطرح 
می شــود وجود ندارد، زیرا امروزه 9 ماه طول می کشد تا پزشکان 
دریافتی خــود را از مراکز درمانی بگیرند که در زمان پرداخت نیز 
ابتدا  مالیات کسر می شود، ســپس این مبالغ به پزشک پرداخت 

خواهد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد
نابودی بیش از ۵۰ درصد از تاالب های کشور 

عضــو  ملــت:  خانــه 
کشــاورزی  کمیســیون 
از  انتقــاد  بــا  مجلــس 
خشکی بیش از 50 درصد 
تاالب های کشــور، گفت: 
تاالب ها  احیــای  و  حفظ 
نیازمند برطرف شــدن و 
حوضه  مشکالت  مدیریت 

آبریز است.
علی اکبری افزود: متأســفانه بهره برداری از تاالب ها، حفر چاه ها 
و برداشــت های غیرمجاز افزایش یافته است، بنابراین اگر به دنبال 
احیای تاالب ها هستیم باید به حوضه آبریز آن ها نگاهی یکپارچه و 

مدیریت واحد داشت.
وی بــا انتقاد از اینکه وضعیت تاالب های کشــور بحرانی اســت، 
تصریــح کرد: بیش از 50 درصد تاالب ها خشــک بوده و وضعیت 
دیگر تاالب ها نیز بحرانی است که دست اندازی به طبیعت و تغییر 
کاربری را می توان مهم ترین علت خشکی تاالب ها دانست؛ هر چند 
تاکنون بیــش از 2000 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه 
که بزرگ ترین دریاچه کشــور است، هزینه شده است اما متأسفانه 

تاکنون بهبودی مناسب در این دریاچه حاصل نشده است.

خبر

گروه جامعه - محمود صدقی: رئیس سازمان بهزیستی 
کشــور با اذعان به این که آمار قابل متقنی از آسیب های 
اجتماعی در کشــور وجــود ندارد، گفت: بــرای رفع این 
مشکل در برنامه ششم پیش بینی هایی شده تا این سازمان 

آسیب ها را رصد و پایش کند. 
 انوشیروان محسنی بندپی صبح دیروز و در نشست خبری 
که به مناسبت هفته بهزیســتی و تامین اجتماعی برگزار 
شد در پاســخ به قدس درباره آخرین آمارهای مربوط به 
آسیب های اجتماعی در کشــور با بیان این مطلب گفت: 
البته در شورای عالی اجتماعی مشخص خواهد شد تا کار 
رصد، پایش و آینده پژوهی درســت آسیب ها از سوی چه 

بخشی انجام شود.

وی از افزایش آســیب های اجتماعی همزمان با گسترش 
شهرنشــینی، توســعه فناوری و فضای مجازی در کشور 
خبر داد و افزود: از آنجایی که آمار پایه ای درستی نداریم، 
نمی دانیم روند رشد آسیب ها در کشور چگونه بوده است. 
مثاًل در سال 90 در مورد اعتیاد تحقیقی شد که سه آمار از 
آن بیرون آمد. بعضی ها می گفتند آمار معتادان یک میلیون 
و دویست هزار نفر است و برخی آمارهای کمتر و بیشتر از 

آن را ارایه می کردند. 
وی بــا بیان این که مرکز آمار ایران آماری از آســیب های 
اجتماعی ندارد، تصریح می کند: اما طبق تحقیقی که یکی 
از پزشــکان در مورد اختالالت روحی - روانی انجام داده، 
مشخص شده 23/4 درصد افراد 15 تا 64 ساله کشور دچار 

نوعی از اختالالت روانی هستند. طبق همین تحقیق زنان 
بیش از مردان و تهران بیش از دیگر شهرهای کشور دچار 

اختالالت روحی و روانی هستند. 
وی ســپس به آمار طالق در کشــور که مستندتر از دیگر 
آســیب های اجتماعی اســت پرداخت و گفت: در بررسی 
هایی که اخیراً انجام شــده ازدواج در ســال 95 به نسبت 
سال 94 کاهش چهار درصدی داشته است. اما رشد طالق 
به عنوان دومین آسیب اجتماعی در کشور مهار شده است 
و آن شیب قبلی را ندارد بطوریکه در سال 85 در برابر هر 
9 ازدواج یک طالق داشــتیم، اما در سال 94 در مقابل هر 
4.3 ازدواج یــک طالق صورت می گرفت که هم اکنون در 
مقابل هر 4.1 ازدواج یک طالق در کشور صورت می گیرد. 

به این ترتیب روند آن در کشور رو به کاهش است.
بندپی همچنین از رشــد حاشیه نشــینی در کشور خبر 
داد و گفــت:در حال حاضر حدود یک میلیون و 300 هزار 
نفر حاشــیه نشین در حاشیه شــهر مشهد و یک میلیون 
و 100 هزار نفر در حاشــیه شــهر تهران زندگی می کنند 

 و به این ترتیب حاشیه نشــینی در مشهد بیش از تهران
 است.

رئیس ســازمان بهزیستی کشور در ادامه به ماجرای مرگ 
تلخ »آتنا« پرداخت و گفت: هر چقدر آگاه سازی در زمینه 
خودمراقبتی را به خصوص در سنین اولیه کودکی افزایش 
دهیم کمتر شــاهد بروز چنین حوادث تلخی در کشــور 

خواهیم شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور:

آماری قطعی از آسیب های اجتماعی نداریم
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