
بهترين ورزش براى تقويت 
«توده استخوانى» كودكان

 ترجمه/ مريم سادات كاظمى: نتايج مطالعات 
جديد نشان مى دهد «فوتبال» ورزشى عالى براى 
مى شود.  محسوب  كودكان  استخوان هاى  رشد 
البته توصيه به اين ورزش تنها مختص پسران 
دريافتند  بتازگى  انگليسى  پژوهشگران  نيست! 
استخوان هاى  مطلوب  رشد  به  مى تواند  فوتبال 
كودكان كمك كند كه تأثير آن حتى از شنا و 

دوچرخه سوارى هم بيشتر است.
آنها براى رسيدن به اين نتيجه بررسى روى 116 
پسر 12 تا 14 ســاله كه در رشته هاى مختلف 
ورزشــى از جمله فوتبال، شنا، دوچرخه سوارى 
و... فعاليت داشتند، انجام دادند. البته بى تحركى 
بعضى از آن ها نيز مورد توجه بود. پژوهشــگران 
تراكم استخوانى شركت كنندگان در طرح را به 
طور منظم اندازه گيرى كردند تا مقايســه تأثير 
تمرينات مختلف امكان پذير باشد. گرچه تراكم 
اســتخوانى نســبتاً پايين در كودكانى كه هيچ 
تمرين ورزشى نداشتند جاى تعجب نداشت اما 
فوتباليســت هاى كوچك به طور كلى استخوان 
هايى محكم تر از دوستان خود كه در رشته هايى 
مانند شنا و دوچرخه سوارى فعال بودند، داشتند. 
تفاوت بخصوص در تراكم ســتون فقرات (هفت 

درصد) و استخوان ران ( پنج درصد) بارزتر بود.
نوجوانى و بخصوص پنج ســال پيش از شــروع 
بلوغ دوران بســيار مهمى براى رشد استخوان ها 
محسوب مى شود. گرچه تغذيه نقش بسيار مهمى 
در اين زمينه دارد اما فعاليت ورزشــى نيز عامل 
تأثيرگذارى اســت و مى تواند عامل پيشگيرانه 
بعضى مشكالت ســالمتى در بزرگسالى مانند 

پوكى استخوان باشد.
 اگر فرزند شــما تمايلى به اين ورزش ندارد او را 
به بسكتبال، هندبال، تنيس يا بدمينتون تشويق 
كنيد و اين نكته را در مورد دختران نيز حتماً به 

خاطر داشته باشيد.

به طبيعت آزارى پايان دهيم
از  شمارى  با  گذشته  پنجشنبه  سپاهى يونسى:  عباسعلى  زندگى/   
دوستان، شبانه به طبيعت رفته بوديم، براى فرار از دود و دم شهر. براى 

ساعتى آسودن، چادر و كيسه خواب 
نيم صبح  و  پنج  وقتى  پناهمان شد. 
فردا بيدار شدم هرچه مى ديدم زيبايى 
و آرامش بود. آسمان تماشايى بود و 
صداى رودخانه موسيقى نابى بود كه 
آدم را مسحور مى كرد. رفتم تا كنارش 
قدمى بزنم و به آوازهاى زاللش گوش 
در  افسوس  صد  و  افسوس  بدهم. 

ميان آن همه زيبايى و آرامش ناب، زباله هاى سپرده شده به رودخانه باعث 
غمگينى ام شد و اين پرسش از ذهنم گذشت كه چرا در مقابل اين همه 

زيبايى و آرامشى كه طبيعت به ما مى دهد ناسپاسى مى كنيم؟
به ياد جمله اى از دوستى اهل طبيعت افتادم كه مى گفت ما مردم بيشتر از آن 
كه فرهنگ برخورد با طبيعت و محيط زيست را ياد داشته باشيم، ياد گرفته ايم 
كه به طبيعت برويم، همين و بس. به اين دليل است كه وقتى عصر جمعه اى 
از كنار رودخانه اى بر مى گرديم چيــزى كه از خودمان به يادگار مى گذاريم، 
زباله هايى اســت كه خواسته و ناخواسته در طبيعت رها مى شوند! دوستم به 
نكته مهمى در برخورد با طبيعت اشاره كرد كه متأسفانه كمتر به آن توجه شده 
است. اگر همان اندازه كه رفتن به طبيعت و فرار از شهر و روزمرگى ها برايمان 
مهم باشد، برخورد با طبيعت هم اهميت داشت، آن وقت اوضاع حتماً به نفع 
طبيعت تغيير خواهد كرد. اما تا زمانى كه تنها به رفتن به طبيعت فكر كنيم، 
رفتن ما حاصلى جز آزار رساندن به طبيعت نخواهد داشت؛ حتى در مواردى 
براى خودمان هم آسيب زا خواهد بود. مثال روشنش خانواده هايى هستند كه 
همه رفتن به طبيعت آن ها به اين شكل است كه كنار ماشين خود فرشى پهن 
كنند، جوجه اى همراه با نوشابه بخورند و از جايشان هم تكان نخورند و البته 
مساعد بودن هوا و دورهم بودن را مناسب براى قليان كشيدن تشخيص بدهند! 
يعنى روز تعطيلى كه مى تواند فرصتى باشد براى تعاملى سازنده با طبيعت به 
بهره كشــى يك طرف تبديل مى شود و با من هم عقيده خواهيد بود كه در 
اين رويارويى، آن كه در نهايت آسيب مى بيند ما هستيم چرا كه مرگ طبيعت 
مرگ ما انســان ها خواهد بود. بايد در راه و رسم رفتن به طبيعت تجديد نظر 
كنيم. بايد رسانه هاى ما به جاى اينكه مشوق مردم براى رفتن به طبيعت باشند 
با آن ها درباره شكل درست اين رفتن ها بحث و گفت و گو كنند و اين حركتى 
است كه به شدت به آن نيازمنديم تا بيش از اين به طبيعت آزارى ادامه ندهيم.

سالمت كلينيك 

بوم زيست 

فناورى بومىفضاى مجازى

ايسنا: مجرى طرح رصدخانه ملى از پايان طراحى تفصيلى اين طرح خبر داد و 
گفت: اين طرح بزودى وارد مرحله ساخت مى شود. دكتر خسروشاهى خاطرنشان 
كرد: طرح رصدخانه ملى تنها طرح ملى است كه تمام زيرساخت هاى حقوقى خود 

را پشت سر گذاشته است.
وى ادامه داد:  در سال 91 طراحى مفهومى اين طرح مورد بازبينى قرار گرفت 
و تا ســال 96 طراحى تفصيلى آن پايان يافــت. مجرى طرح رصدخانه ملى، 
اين طرح را شــامل بخش هاى مختلف دانست و يادآور شد: تلسكوپ يكى از 
بخش هاى اين طرح ملى اســت كه با قطر 3,4 مترى طراحى و ساخته شده 
اســت؛ چرا كه براى بهره بردارى از يك ســايت مدرن، نياز به تلسكوپ مدرن 

داريم، در غير اين صورت امكان تفكيك كاهش مى يابد. آينه اصلى اين تلسكوپ در آمريكا طراحى و به كشور وارد شده است و آينه 
ثانويه بعد از دو سال مطالعات در حال ساخت است.

آغاز ساخت تلسكوپ رصدخانه ملى در سال جارى
 

ديجياتو: ديروز برخى نشريات و خبرگزارى ها اعالم كردند كه دادستانى استان 
خراسان با اعالم ضرب االجل 72 ساعته به ديوار (از تاريخ 24 تيرماه) اين اپليكيشن 
را ملزم كرده است كه در بازه زمانى اعالم شده، آگهى هاى غيراخالقى و هنجارشكن 
را حذف نمايد در غير اين صورت ديوار فيلتر مى شــود. اين ماجرا به دنبال چاپ 
گزارشى با عنوان «ديوار هنجار شكن» در روزنامه خراسان آغاز  شد و  ورود دادستانى 

را به همراه داشت.
در پى آن، «ديوار» با انتشــار بيانيه اى با اشاره به اينكه اين اپليكيشن با بيش 
از 10ميليون نصب فعال، پرنصب ترين اپليكيشن ايرانى پس از كافه  بازار است 
و همواره در تكاپو بوده  تا با انتشــار محتوايى كاربردى و مطابق با هنجارهاى 

جامعه، در راستاى بهبود وضعيت اقتصادى و تسهيل مبادالت تجارى گام بردارد، از تمكين فورى اين استارتاپ نسبت به موارد و 
تذكرات قانونى خبر داد و خاطرنشان كرد كه آگهى هاى مورد اشاره دادستانى حذف شده است.

بيانيه «ديوار» در پاسخ به دادستانى

 زندگى/ مريم احمدى شيروان  
بــه نظر شــما پــدر در تربيت 
كودك نقش مهم تــرى دارد يا 
مادر؟ پرسشى كه به سختى مى توان پاسخى 
جامع و واحد بــراى آن ارائه كــرد. اما طبق 
آنچه روان شناسان و رفتارشناسان مى گويند، 
بيشترين تأثيرپذيرى فرزندان؛ چه دختر و چه 
پسر تا سن بلوغ از پدر است. پدر يك اسطوره 
اســت. او قوى ترين شخصى است كه فرزندان 
دائماً به او نگاه مى كنند، رفتارش را تقليد كرده 

و از او ياد مى گيرند.

  خانواده سالم، پدر و مادرى سالم نياز 
دارد

يــك دكتراى علوم تربيتى با بيــان اينكه در 
دنيــاى امروز، شــكل هاى مختلــف خانواده 
در جامعــه وجــود دارد ولــى معمول ترين و 
منطقى ترين شكل خانواده تركيبى از پدر، مادر 
و فرزندان است به خبرنگار ما مى گويد: تا وقتى 
خانواده داراى فرزند نيست تنها نقش زوجين، 
نقش همسرى؛ يعنى همان زن و شوهر بودن 
اســت، اما هنگامى كه فرزنــدى وارد خانواده 
مى شود، زن و شوهر عالوه بر نقش قبلى و مهم 
خود، نقش «والدينى» را نيز بر عهده مى گيرند. 
نقشى كه مهم، تأثيرگذار و ماندگار در نسل هاى 

مختلف است.
دكتر على ســعيدى اضافه مى كنــد: در اين 
سال ها به نقش مادر به عنوان تأثيرگذارترين 
فرد در تربيت فرزندان بســيار پرداخته شده 
اســت در حالى كه نبايــد از نقش پدر نيز در 

تربيت فرزندان غافل شد.
 در صــورت وجود مــادر، پــدر دومين فرد 
تأثيرگذار بر جريان رشــد و تربيت و سالمت 
فرزندان اســت. خانــواده ســالم و فرزندان 

فرهيخته حاصل تربيت مادر و پدرى ســالم و 
منطقى هستند.

  پدر در رأس هرم قدرت و تصميم گيرى 
است

اين كارشــناس خانواده در ادامه مى گويد: پدر 
در خانواده ابتدا با رفتار معقول و سالم با همسر، 
شوهر خوب بودن را به فرزندان مى آموزد و با 
رفتارهاى مناســب و شايسته در قبال اعمال 
فرزندان، پدر خــوب بودن را آموزش مى دهد. 
پسر در خانواده مى آموزد كه در آينده چگونه 
همســر و چگونه پدرى باشد. گر چه از لحاظ 
تأثيرگذارى بر تربيت در سال هاى اوليه رشد 
كــودك نقش مادر پر رنگ تر اســت، ولى در 
ســال هاى بعد اين وضعيت به نفع پدر تغيير 
مى كند. در ســال هاى دبســتان و بعد از آن 
فرزندان به همان ميزان مادر و گاهى بيشــتر 

پدر را در كارها سرمشق خود قرار مى دهند.
ســعيدى اضافه مى كند: در سلســله مراتب 

قــدرت در خانواده، پــدر در رأس هرم قدرت 
و تصميم گيرى قــرار دارد. پدر مقتدر، گر چه 
در تمامى امور خانوادگى و تصميم گيرى ها با 
همسر و فرزندان مشورت مى كند، ولى حرف 
نهايى را خود مى زند و داشتن چنين اقتدارى 
به فرزندان، مقتدر بودن و در عين حال مستبد 
نبودن را مى آموزد و مى تواند بر قدرت اداره و 
اعتماد به نفس آنان تأثير مثبتى داشته باشد. 
به بيانى ديگر بار عاطفى خانواده بر عهده مادر 

و رهبرى و مديريت خانه بر عهده پدر است.
اين اســتاد دانشگاه به تفاوت نسل ايجاد شده 
بين پدر و فرزندان اشاره كرده، مى گويد: يك 
پدر امروزى بايد روان شناسى مربوط به جوانى 
و نوجوانى را به خوبى بداند و خود را به الگوهاى 
فرزندان نزديك كند. عالوه بر آن با گســترش 
فناورى و اينترنت و آموزش هاى غيرمستقيم 
رســانه ها بايد تالش كند ديدگاه هاى خود را 
براى تربيت فرزند به روز و منعطف كرده و خود 

را به وضعيت رفتارى آنان نزديك كند. 

  خطر كمرنگ شدن نقش پدر 
يك محقــق و مدرس نهاد خانواده نيز با بيان 
اينكه از گذشته تا كنون پدر به عنوان سرپرست 
و همچنيــن محوريت مديريت خانواده، نقش 
بســزايي در تأمين اقتصادي و معاش خانواده 
داشته و دارد به خبرنگار ما مى گويد: اين روند 
از زمان حضور و ظهور بانوان و نوجوانان در بازار 
كار و فعاليت هاي اجتماعي شاهد تغييراتي بوده 
است. در حال حاضر پدر تا حدي نقش محوري 
خود را در اين مورد از دســت داده و همسر و 
فرزندان نيز در تأمين اقتصادي و ريالي خانواده 
نقش زيــادى دارند. البته اين اتفاق به خودي 
خود بد نيست، اما آفت آن ناتوانى در مديريت 
آورده هاي هر عضو خانواده است، به اين معني 
كه هر فرد آورده خود را متعلق به خود دانسته، 
حق تصميم گيري در آن را نيز براي خود قائل 
است. اين امر سبب خواهد شد ساختار خانواده 
از حالت يكپارچه بيرون بيايد و درگيري هاي 
فكري در خانواده شكل بگيرد كه به هيچ وجه 

خوشايند خانواده ايراني و اسالمي نيست.
على شــيخ زاده مى افزايد: در برخــورد با اين 
پديــده بايد يك مديريت درســت و گفتمان 
مشترك داشــت و محل درآمدها و مقدار آن 
و نيز محل هزينه كردهاي ماهيانه هم محاسبه 
و مشــخص گردد كه هر شــخص، چه اندازه 
مي توانــد در تأمين آن ها ياري كند. با اين كار 
همه اعضاي خانواده در جريان امور اقتصادي 
خانواده خواهند بود و با مشاهده وضعيتي كه 
گاه عالي و گاهي متوســط است، به خود حق 
تصميمي خودسرانه را در هزينه كرد آورده ها 
نخواهند داد. از طرفي اين روند كمك خواهد 
كرد نقش پدر، به عنوان ستون اجرايي خانواده 
براي تك تك اعضاي خانواده مرور و همچنين 

تثبيت گردد.

ضرورت بازيابى جايگاهى كه از دست رفته است

«پدر» ستون اصلى خانواده است

باشگاهى بدون مالك و مجوز

نفت در آستانه اشتعال و انحالل 
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با على سيفى مدير شبكه راديويى جوان

جغرافياى رسانه اى تغييركرده است

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

مهر: احمد شــاکری گفت: نهاد کتابخانه ها به عنــوان مجری این اتفاق، می تواند 
براساس این حرکت ذائقه سنجی کند و قدرت هضم مخاطب امروز را بسنجد. این 
داســتان نویس گفت: اتفاقی که در جشنواره کتابخوانی رضوی در حال رخ دادن 
است از جهاتی متمایز با جریانات دیگر در حوزه ترویج کتابخوانی است؛ چراکه این 
جشنواره موضوع اقبال مخاطبان به کتاب را که حلقه مفقوده  زنجیره کتابخوانی در 
کشــور است، به آن متصل می کند. آثار و فواید این رخداد فرهنگی تنها به مقوله 
رونق کتاب و کتابخوانی خالصه نمی شود و می تواند ابعاد گسترده تری داشته باشد.

می توان با جشنواره کتابخوانی رضوی ذائقه سنجی کرد

فرهنگ: دبیر جایزه ادبی »واو«، رمان »دوربین« نوشــته اشکان شریعت را به 
عنوان بهترین رمان متفاوت در ســال ١٣٩٤معرفی کرد.  فائزه سیدشــاکری، 
ضمن اعالم این خبر، دو رمان »من آلیس نیســتم ولی اینجا خیلی عجیبه« و 
»مجمع الجزایر اوریون« را به عنوان رمان شایســته تقدیر سال گذشته معرفی 
کرد.  دبیر این جایزه در مورد برگزاری مراسم اهدای تندیس، لوح و جایزه نقدی 
دور سیزدهم به برگزیدگانش، توضیح داد که این مراسم، سال آینده و همزمان با 

معرفی بهترین رمان متفاوت سال ١٣٩٥ برگزار خواهد شد.

جایزه ادبی »واو« بهترین رمان متفاوت خود را برگزید

مهر: سخنگوی دانشگاه آزاد گفت: مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 
٩۶ این دانشگاه ســاعت ۲٤ امروز سه شنبه ۲۷ تیرماه پایان می یابد. مجتبی 
علوی فاضل افزود: داوطلبان می توانند از طریق سایت مرکز آزمون این دانشگاه 
به نشانی www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. وی افزود: 
داوطلبان می توانند ١۰۰ اولویت را در فرم انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد 
این دانشگاه انتخاب کنند. وی گفت: داوطلبانی که تاکنون اقدام به انتخاب رشته 

کرده اند می توانند، فرم انتخاب رشته خود را ویرایش کنند.

امروز، آخرین مهلت انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد

مؤمنی شریف: 
داستان نویسی بدون تجربه امکان پذیر نیست 

 فرهنگ/ محمدعلی میرزایی  مراسم رونمایی از کتاب »برادر انگلستان« اثر علیرضا قزوه با حضور جمعی از 
چهره های فرهنگی و نویسندگان از جمله محسن مؤمنی شریف، یوسف قوجق، محمدکاظم علیپور و اهالی رسانه در 
خبرگزاری فارس برگزار و از اولین رمان علیرضا قزوه رونمایی شد. در ابتدای این مراسم، یوسف قوجق داستان نویس 
اظهار کرد: ورود آقای قزوه به عرصه ادبیات کودکان و نوجوان اتفاق مبارکی است. وقتی من این کتاب را خواندم، متوجه شدم که 
نویسنده آن به خوبی توانسته واژگان را در سیطره خود قرار دهد. کمال شفیعی هم در ادامه عنوان کرد: بسیار خرسندم که این 
کتاب چاپ شده و جالب اینجاست که این کتاب بالغ بر ۲٤بار بازنویسی شده است. ما کمتر با ادبیات داستانی در کشور مواجه 
هستیم و باید تولد یک نویسنده در حوزه داستان را تبریک گفت. محمدکاظم علیپور شاعر نیز در بخش دیگری از این نشست 
تاکید کرد: ما از نسلی بودیم که بعد از اتفاقات بسیاری به ادبیات روی آوردیم و آقای قزوه در آن سال ها شاعری جریان ساز 
بود و ایشان در اوج خالقیت شعر به دنیای داستان ورود کرد. محسن مؤمنی شریف، رئیس حوزه هنری نیز که از حاضرین در 
این مراسم بود اضافه کرد: آقای قزوه سابقه طوالنی در عرصه شعر دارند و برای نخستین بار عرصه داستان را نیز تجربه کرده اند 
که بسیار موفق بوده است. این کتاب تصویر روشنی به مخاطب ارائه می دهد و این نشان دهنده تجربه طوالنی نویسنده آن در 
 این عرصه است. واقعیت این است که داستان نویسی بدون تجربه امکان پذیر نیست و دغدغه اصلی آقای قزوه هم انقالب است.

قزوه هم در ادامه تصریح کرد: این کتاب بخشی از روایت زندگی خودم بوده و در حال حاضر هم کتاب هایی را در دست چاپ 
دارم. رمان تجربه تازه ای برایم بود. اگر در این قضیه پیشــرفتی کردم، یکی از دالیل آن این اســت که از راهنمایی اساتید و 
دوستان بهره بردم و فضای شعر را ترک نمی کنم، چون این فضا مورد عالقه من است و امیدوارم که این را در حد یک تفنن 

قبول کنید.

رونمایی کتاب

گزارش

از نگاه یک استاد جامعه شناسی
روی دیگر سکه مدرک گرایی در جامعه

 فرهنگ/ زهره کهندل   یک استاد جامعه شناسی با اشاره به کاهش 
اعتبار مدارک دانشگاهی در جامعه گفت: این موضوع در بلندمدت ممکن 
است جامعه را دچار دگردیسی کرده و با اصالح معایب نظام دانشگاهی 
قدیم، مزیت هایی هم داشــته باشد که از جمله آن، توجه به توانمندی 
افراد با مدرک تحصیلی مشابه و ظهور اعتباریابی براساس مهارت است.

حامد بخشی  در سلسله نشست های تخصصی فرهنگ دانشگاهی که 
در جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد به تحلیل موضوع »کارکردهای 
فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه« پرداخت و افزود: دانشــگاه در جامعه 
متولی تولید و ارائه دانش و پژوهش در سطح عالی است اما کارکردهای 

دانشگاه در جوامع غربی و شرقی با هم تفاوت هایی دارد. 
وی در ادامه اظهار کرد: تولید دانش و نوآوری های علمی از خصوصیات 
دانشــگاه های غربی است که در این مورد با حوزه ها علمیه، مشترک 
اســت اما در حوزه های علمیه فقط علوم دینی و انســانی تدریس و 

تحصیل می شود. 
بخشی، اساس تاســیس دانشــگاه در ایران را به منظور ترویج دانش 
دانســت و گفت: دارالفنون با هدف انتقال دانش و فناوری های غربی 
به داخل کشــور، تاسیس شد و این رویه همچنان در دانشگاه های ما 

ادامه دارد. 
وی پیشبرد دانش در جامعه را از جمله کارکردهای مهم دانشگاه خواند 
و افزود: کارکرد، خدمات و منافعی هست که یک نهاد یا پدیده اجتماعی 
بــه صورت مانــدگار از خود برجا می گذارد از ایــن منظر می توان به 
کارکردهای رسمی و غیررسمی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پرداخت. 
وی با بیان اینکه نخستین کارکرد رسمی و آشکار دانشگاه، تولید دانش 
است گفت: دانشــگاه ها کارکرد انتقال دانش به نسل بعد، نگهداشت 

دانش و انتشار دانش به مردم را برای بهره مندی از نتایج آن دارند. 
بخشی ادامه داد: فعالیت های پژوهشی و تولید نیروی انسانی توانمند از 
دیگر کارکردهای آشکار دانشگاه هاست اما کارکردهای پنهانی هم دارند 
مثال یکی ازکارکردهای پنهان دانشــگاه ها، ازدواج جوانان است آن هم 

درجامعه ای که  نهاد سنتی ازدواج از بین رفته یا کمرنگ شده است.
این اســتاد دانشگاه با اشــاره به کارکرد جامعه پذیری دانشجویان به 
عنوان یکی از کارکردهای پنهان دانشگاه در عرصه فرهنگی و اجتماعی، 
خاطرنشــان کرد: این جامعه پذیری به دو شــکل اولیه و ثانویه اتفاق 
می افتد که در بخش دوم، دانشجو در محیط های دیگری جامعه پذیر 

شده و با حضور در دانشگاه، جامعه پذیری او تغییر می کند. 
وی از کارکرد دوم که فشــار فرهنگی  اجتماعی دانشگاه به جامعه در 
راســتای ارزش های اجتماعی نسل جوان دانشجویان است یاد کرد و 
گفت: این کارکرد به دلیل دغدغه های معیشــتی دانشجویان کمرنگ 
شده است و جنبش های دانشجویی همچون گذشته فعال نیستند در 

واقع دانشگاه ها از کارکرد فشار اجتماعی تهی شده اند.
عضو گروه نیازســنجی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد 
افزود: کارکرد انتقال دانش و تولید نیروی ماهر در سال های اخیر تغییر 
یافته است و دانشــجویانی که در گذشته عموما قشر جوان بودند، در 
تحصیالت تکمیلی، افراد میانســال و شاغل هستند که معموال درگیر 
مسائل معیشتی هستند. همچنین جامعه پذیری دانشجویان هم کاهش 

یافته چون مدت حضورشان در دانشگاه کم شده است. 
وی با بیان اینکه استانداردهای پژوهشی در سال های اخیر پایین آمده 
است، اظهار کرد: این امر باعث شده تا صنعت دانشگاهی تقویت شود 
چون دانشجویان فرصت انجام پروژه ها و پژوهش های کالسی و درسی 
را ندارند که برون سپاری این موارد باعث شکل گیری صنعت دانشگاهی 

شده است. 
بخشی با بیان اینکه عرضه بیش از تقاضا باعث کاهش ارزش آن موضوع 
می شــود گفت: دانشــگاه ها صرفا تولید مدرک دانشگاهی می کنند و 
کارکردهای رسمی و غیررســمی آنها تنزل یافته است، این امر باعث 
شده که اعتبار مدارک دانشگاهی پایین بیاید و یکی از دالیل آن، پایین 
آمدن معیارهای دانش آموختگی و کثرت صدور مدرک دانشگاهی در 

جامعه است، برای همین شاهد دانش آموختگان بیکار هستیم.

خدابخش  کبری  ساحل عباسی   فرهنگ/   
نویســندگی را از دوران جوانی آغاز کرده اســت. 
هرچند که در دوران جوانی و در سن بیست سالگی 
به دلیــل آن که فقط جوان و تــازه کار بوده، مورد 
بی مهری انتشــاراتی ها و عدم حمایت آن ها قرار 
گرفت، اما از تالش دست برنداشت و برای این که 
وارد عرصه نویســندگی شود، سعی کرد به دنبال 
عالیق خود در این عرصه برود. این نویســنده که 
اینک قلمش را وقف نوشتن از شهدا کرده است، 
متولد اول شهریور سال ۶٥ است و اینک به عنوان 
استاد در رشته کارشناسی ارشــد نهج البالغه به 
تدریس معارف عمومی  و تخصصی مشغول است. 
وی درباره اولین دوره فعالیت نویســندگی خود 
می گوید: نویسندگی را از سال 8٤ با عالقه مندی 
که به طب ســنتی داشتم آغاز کردم. طب سنتی 
موضوع جالبی برای همه مردم بود، بنابراین بیش 
از صد صفحه دستنویس تحقیق گردآوری کردم. 
هرچند در زمان تحصیل در رشــته کارشناسی 
نتوانستم سه کتابی را که گردآوری کرده بودم به 
چاپ برسانم، اما از تالش برای نویسندگی دست 
برنداشتم، هرچند نیمی  از انتشاراتی های اصفهان 
بــه من »نه« گفتــه بودنــد. وی اضافه می کند: 
پایان نامه کارشناسی ارشــدم با مطالبی که به آن 
افزوده بــودم، اولین کتابی بود که از من به چاپ 
رســید. بعد از چاپ این کتاب بــا ازدواج و تولد 
فرزندم به دنبال پاســخ هایی برای تربیت کودکان 
بودم، از این رو در همکاری با یک مشــاور کودک، 
کتابی در حوزه تربیت کودکان به چاپ رساندم. بعد 
از آن دو سه کتاب در حوزه اخالق نوشتم، چراکه 
احساس کردم دانشجویان به کتاب اخالقی احتیاج 
دارند. همچنین یک کتــاب درخصوص علمای 
دین و نهج البالغه به چاپ رســاندم. با گذشــت 
چندین ســال از ناکامی های چاپ کتاب هایم، از 
سال ٩٤ پنج کتاب به رشته تحریر درآورده بودم، 
اما همواره در این حوزه احســاس خأل می کردم و 
دوست داشتم در وادی نویسندگی برای پاسداشت 
مقام شــهدا کاری انجام دهم. بنابراین به مطالعه 
درباره نویسندگان معاصری پرداختم که در حوزه 

نوشتن از شهدا صاحب نام بودند. 

 نوشتن از شهدای مدافع حرم
وی در ادامه درباره چگونگــی ورود به این حوزه 
اضافه می کند: مطالعــه کتاب های دفاع مقدس 
ایــن ایده را به ذهن من خطور داد که مشــغول 
جمع آوری زندگــی کودکان و نوجوانان شــهدا 
شــوم. در این حال بودم که بازهم این موضوع به 
ذهنم خطور کرد که درخصوص آشــنایی و نحوه 
ازدواج شــهدا نیز مطالبی را جمع آوری کنم و به 
نوشــته های قبلی بیفزایم. از این رو با استفاده از 
کتاب های مؤسسه روایت فتح و سایر کتاب هایی 
که درباره شهدا نوشته شــده بود، بخش هایی از 
نحوه ازدواج و تشــکیل خانواده شهدا را به رشته 
تحریر درآوردم. خانــم خدابخش اضافه می کند: 
وقتی تعداد شــهدای مدافعان حرم افزایش یافت 
و مردم شاهد بودند که آن ها خالصانه برای حفظ 
وطن از جان خود می گذرند، درخصوص زندگی و 

ازدواج همسران شهدای مدافع حرم نیز مطالعاتی 
انجام دادم و آن ها را نیز به دست نوشته های قبلی 
کتابم اضافه کردم. هنگامی که کتابم آماده شــد، 
تنها انتشاراتی که به سرعت با من تماس گرفت، 
انتشارات روایت فتح بود که دو روز بعد از فرستادن 
کتاب با من تماس گرفتند و اتفاقاً از انتشار کتاب 
استقبال کردند. آقای سید نعمت اهلل آرامی  بعد از 

تماس با بنده، اصل کار را با انجام برخی تغییرات 
قبول کردند، اما به بنده گفتند باید بیشــتر روی 
شهدایی تمرکز شود که مؤسســه روایت فتح از 
آن ها کتاب دارد. شــرط اولیه این بود که ساختار 
کتاب من با کتاب هایی که در روایت فتح از شهدا 
به چاپ رسیده بود، متفاوت باشد، از این رو با توجه 
به همه این نکات، کتاب »به همین ســادگی« با 
موضوع نگاهی به ســادگی زندگی شهدا و ازدواج 
آن ها و الگو قرار دادن این ســادگی زندگی برای 
همه نسل های آینده، به سرانجام رسید و شاکله 

اولیه کتاب، از اینجا شروع شد.
این نویسنده درخصوص یکی دیگر از کتاب هایش 
که موضوع جالبی دارد می گوید: به واســطه یکی 
از دوســتان با خانواده یکی از شهدای مدافع حرم 
اصفهانی به نام شهید واالمقام موسی جمشیدیان 
آشــنا شــدم که ١٤ آبان ســال ٩٤ در حلب به 

شــهادت رســید. کتاب با نام »چشم روشنی« با 
تالش مؤسســه روایت فتح به زندگی این شهید 
می پردازد. این که چرا کتاب زندگی این شــهید 
مدافع حرم »چشم روشــنی« نــام گرفت، به این 
قضیه مربوط می شود که وقتی شهید در راه سوریه 
است، همسرش چندبار با باز کردن قرآن متوجه 
این جمله از کالم الهی می شود که »ما چشم شما 
را روشــن خواهیم کرد«. همسر شهید بارها فکر 
می کند که چگونه چشم من روشن خواهد شد؟ 
تا این که بعد از شهادت همسرش، یکی از دوستان 
همسر شهیدش به او می گوید: من  به شما تسلیت 
نمی گویــم، بلکه با تبریک به شــما می گویم که 
خداوند چشمت را روشــن کرده است و شهادت 

همسرت باعث روشنی چشمت شده است.  

 کاری زینبی کنیم
وی درباره کتاب دیگرش می گوید: کتاب دیگری 
که به تازگــی مصاحبه هایش به پایان رســیده، 
درخصوص شــهید محمدرضا تورجی زاده است؛ 
شــهیدی که معــرف تمام مردم شــهر اصفهان 
اســت. در یکی از مصاحبه هایی که با مادر شهید 
داشتم، متوجه شدم که حتی فردی از نیویورک به 
اصفهان آمده تا پس از آشنایی با زندگی شهید، راه 
و منش زندگی او را در نیویورک به اطالع شیعیان 

و آزادمردان آن شهر برساند. 
خدابخش، نویسنده کتاب هایی درباره شهدا معتقد 
است: شــهدا رفتند و کاری حسینی انجام دادند 
و اینک مــا باید با کار زینبــی راه آن ها را تداوم 
دهیم. هرکس در هر حوزه ای، اعم از نویسندگی 
یا هرکاری، اعم از این که بتواند عکس شــهید را 
بر پنجره مغازه اش بچســباند یا معرفی شهید در 
شــبکه های اجتماعی، باید به شناسایی راه شهدا 
و اهداف آن ها همت داشــته باشــد. اگر حضرت 
زینب)س( نبود، شاید تمام دالورمردی های کربال 
در تاریخ به فراموشــی ســپرده می شد. بنابراین 
آن گونه کــه مقام معظم رهبــری فرمودند: زنده 
نگاه داشتن یاد شــهدا کمتر از شهادت نیست بر 
همه ما واجب است که برای زنده نگاه داشتن یاد 

شهدا از هیچ کاری فروگذاری نکنیم.

با کبری خدابخش که قلمش را وقف شهدا کرده است

می خواستم جوانان ازدواج شهدا را الگوی خود کنند

آنچه می خوانید

هرکــس در هر حــوزه ای اعم از 
نویســندگی یا معرفی شهید در 
شــبکه های اجتماعــی، بایــد بــه 
شناســایی راه شــهدا و اهــداف 

آن ها همت داشته باشد
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گزارش اکران

آخرهفته»ساعت5عصر«بهسینماهامیرسد
هنــر/صباکریمی آخریــن هفته تیرماه با اکران فیلم ســینمایی 
»ساعت 5 عصر« مهران مدیری به پایان می رسد و این در حالی است که 
این روزها فیلم های تازه ای به دور اکران افزوده شده و شاهد فیلم هایی در 

ژانرهای مختلف به ویژه کمدی و طنز در سینماها هستیم. 

فیلم سینمایی »اکسیدان« به کارگردانی حامد محمدی پس از سه هفته 
اکران و با در اختیار داشــتن بیش از 120 سالن، نزدیک به 3میلیارد و 
800میلیون تومان فروش داشته است. این فیلم که با حواشی بسیاری بر 
سر صدور مجوز اکران روبه رو بود، طی هفته ها ی اخیر به واسطه اعتراض 
برخی نمایندگان مجلس درخصوص محتوا و موضوع فیلم، در صدر اخبار 
سینمایی قرار گرفت و طی آخرین خبرها نیز قرار است اعضای کمیسیون 
فرهنگی مجلس با محمدمهدی حیدریان، رئیس سازمان سینمایی برای 
اکران دو فیلم »اکسیدان« و »مادر قلب اتمی« جلسه ای برگزار کنند. البته 
بنا به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سازمان سینمایی 
به تقاضای خود در کمیسیون فرهنگی برای ارائه گزارش عملکرد حاضر 
می شود و سؤال اعضای کمیسیون فرهنگی پیرامون حواشی »اکسیدان« 
خواهد بود. جواد عزتی، امیر جعفری، شــبنم مقدمی و شقایق دهقانی 
بازیگران این فیلم ســینمایی هستند. همچنین فیلم سینمایی »کارگر 
ســاده نیازمندیم« به کارگردانی منوچهر هادی در تعطیالت آخر هفته 
گذشــته 24میلیون تومان فروش داشته است که درمجموع فروش این 
فیلم که طی دو هفته  گذشــته در 32سالن سینمایی اکران خود را آغاز 
کرده، به بیش از 160میلیون تومان رسیده است. آتیال پسیانی، یکتا ناصر، 
سیامک صفری، سحر قریشی، فاطمه رستمی و مهران احمدی از بازیگران 

این فیلم سینمایی هستند.
»رگ خواب« به کارگردانی حمید نعمت اهلل با داشتن 52 سالن نمایش در 
کل کشور بیش از 2میلیارد و 420میلیون تومان فروش داشته است. این 
فیلم با بازی لیال حاتمی و کوروش تهامی از اواخر ماه مبارک رمضان اکران 
خود را آغاز کرده است. فیلم سینمایی »زیر سقف دودی« به کارگردانی 
پوران درخشــنده پس از 5 هفته اکران و با در اختیار داشتن 101سالن 
سینمایی به فروشــی بالغ بر 2میلیارد دست پیدا کرده است. همچنین 
»نهنگ عنبر« به کارگردانی سامان مقدم نیز 18میلیارد و 340میلیون 
تومان در 80ســالن سینمایی و »برادرم خســرو« به کارگردانی احسان 
بیگلری یک میلیارد و 970هزار تومان در کل کشور فروش داشته است. 

 نگاهی به تازه های اکران
فیلم »ســاعت 5 عصر« به کارگردانی مهران مدیری از 30 تیرماه اکران 
خود را در گروه سینمایی قدس به جای »نهنگ عنبر« آغاز می کند. ضمن 
این که پیش فروش بلیت های آن در ســینما آزادی و پردیس سینمایی 
کوروش از اول این هفته آغاز شــده اســت. داستان فیلم از 7 صبح تا 5 
بعدازظهر یک فرد را در تهران روایت می کند که آن روز، آخرین فرصت آن 
فرد برای انجام کاری است. سیامک انصاری، آزاده صمدی، امیر جعفری، 

نگین معتضدی و مهران مدیری بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
همچنین فیلم سینمایی »زادبوم« پس از فیلم سینمایی »اکسیدان« در 
گروه سینمایی زندگی اکران عمومی می شود. »زادبوم« دهمین ساخته 
ابوالحســن داوودی است که 8 ســال امکان نمایش عمومی پیدا نکرده 
است. این فیلم جزو اولین آثاری است که در دولت دوازدهم با رفع برخی 
مشکالت توانسته روی پرده برود. فیلم های دیگری که در حال حاضر در 
سینماهای کشور در حال اکران هستند، به دلیل کف فروش باال، همچنان 

به نمایش خود ادامه می دهند.

تعطیلی ســینماها به مناســبت فرارســیدن شهادت   
امام جعفر صادق)ع(

به مناسبت شــهادت امام جعفر صادق)ع(، سینماهای سراسر کشور روز 
پنج شــنبه 29 تیرماه به طور کامل تعطیل اســت. بنابر اعالم سخنگوی 
شورای صنفی نمایش، سینماهای سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن 
شهادت امام جعفر صادق)ع( از ساعت 19روز چهارشنبه 28 تیرماه و روز 
پنج شنبه 29 تیرماه به طور کامل تعطیل هستند. فعالیت سینماها از صبح 

جمعه 30 تیرماه به حالت عادی بازخواهد گشت. 

هــنر

انتقادبحرانیازتلویزیون
مسئوالن از سریال»حجاب راه رستگاری«  حمایت نکردند 

تسنیم: شهریار بحرانی، کارگردان سینما با اشاره به عدم حمایت مسئوالن از سریال »حجاب راه رستگاری« 
گفت: یکی از دالیلی که باعث تأخیر زیاد در زمان ساخت و رونمایی این سریال شد، بازنگری  های متعددمان 
بر محتوای کار و اصرار ما بر باال بردن کیفیت، نداشتن سرمایه کافی و عدم حمایت های مالی ازسوی نهادها، 
ارگان ها و مســئوالن کشــوری است. اگر این حمایت ها انجام می شــد، خیلی زودتر از این ها شاهد پخش آن بودیم، اما 
مشکالت مالی مانع از این کار شد. کار تولید سریال »حجاب راه رستگاری« تمام شده و آماده اکران است. در ماه مبارک 
رمضان تصمیم داشتیم این سریال را به جهت اهمیت موضوع  حجاب به صورت رایگان پخش کنیم، اما به دلیل این که کمی 
کار هماهنگی آن با صداوسیما دیر انجام شد، برنامه ها تکمیل شده بود و فرصت مناسبی در شبکه های سیما برای پخش 
آن وجود نداشت. وی افزود: به نظر می  رسد موضوعات فرهنگی نزد اصحاب و مسئوالن فرهنگی در اولویت و اهمیت قرار 
ندارد و به جای آن هّم و غم این آقایان متوجه سرگرمی و دیگر مقوالت زودتأثیر هنری است. بحرانی تأکید کرد: »حجاب 
راه رســتگاری« در دو بخش سریالی و سینمایی تهیه شده است، اما نسخۀ اصلی، سریال 20قسمتی است و اگر قرار به 
پخش باشد، به دلیل این که جایگاه و مفاهیم اصلی حجاب به صورت مبسوط در نسخه سریالی بیان شده، ابتدا الزم است 
این سریال نمایش داده شود تا مفهوم و جایگاه حجاب در ذهن مخاطب بنشیند. در نسخۀ سینمایی بیشتر به رفتارها، 
آداب و شگردهای حجاب پرداخته شده است. امروزه در مسئله حجاب کوتاهی هایی صورت می گیرد و برخی تقّیداتی که تا 
دهه های اخیر نسبت به این موضوع وجود داشته، کمتر دیده می شود. حال ممکن است این سؤال برای عده ای مطرح شود 
که آیا دربارۀ حجاب در دهه های اخیر افراط شده یا این که امروزه تفریط می شود؟ این که کجا افراط و کجا تفریط است، 

نیاز به تبیین صحیح دارد، لذا ما برای دسترسی به تبیین صحیح باید به سراغ قرآن برویم. 

خبر چهره - خبر

ایسنا:پرویز پورحسینی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در عین حال که 
تعامل میان اهالی رسانه و اهل فرهنگ و هنر را متقابل و دوسویه می داند، اغلب 
نقدها و انتقاداتی که ازســوی رسانه ها بر آثار ساخته شده وارد می شود را نوعی 
محاکمــه کردن می داند، نه نقد منصفانه. این بازیگر اظهار کرد: معتقدم احترام 
باید متقابل باشــد. چیزی که در مطبوعات می ماند، تا آخر عمر ثبت می شــود. 
بنابراین مصاحبه های گفتاری بسیار خطرناک هستند و من همیشه تالش کرده ام 

مصاحبه های خود را مکتوب انجام دهم.

احترام بین اهالی رسانه و هنر متقابل است

فارس:مهران غفوریان، بازیگر درباره تأثیری که اجرای اســتندآپ کمدی هایش 
در برنامه »خندوانه« بر بازیگری اش گذاشــته اســت، گفت: تابه حال تأثیر بسیار 
خوبی از اجرای استندآپ کمدی هایم در برنامه »خندوانه« گرفته ام. وی ادامه داد: 
اســتندآپ های من موردتوجه قرار گرفت و مردم آن ها را دوست داشتند. من در 
اســتندآپ کمدی هایم همیشه خلوصی دارم که اتفاقاً مخاطب هم این خلوص و 
صداقت را می پسندد. وی افزود: بعد از تولید سریال »پنچری« نگارش »زیر آسمان 

شهر4« را ازسر می گیریم و با مشورت عطاران این پروژه را پیش خواهیم برد.

بعد از »پنچری« نگارش »زیرآسمان شهر۴« آغاز می شود

مهر: یک فیلم نامه نویس ابراز امیدواری کرد مدیر پُردل و جرئتی پیدا شــود تا 
روند تولید فیلم نامه »مکتب مفاخر« زودتر به جریان بیفتد. فرهاد توحیدی درباره 
ســریال »مکتب مفاخر« که مدتی پیش قرار بود فیلم نامه آن به جریان بیفتد، 
گفت: ســریال »مکتب مفاخر« فعالً در انتظار پاسخ گویی مسئوالن است و من 
بعید می دانم تلویزیون جرئت کند و این سریال را بسازد. این مجموعه تصویب 
شد و قرارداد نگارش هم برای آن بسته شد، اما سپس شبکه یک آن را متوقف 

کرد و من هیچ گاه دلیلش را متوجه نشدم.

امیدوارم مدیر ُپردل و جرئت پیدا شود

باعلیسیفیمدیرشبکهرادیوییجوان

جغرافیای رسانـــه ای تغییر کرده است
هنر/تکتمبهاردوست شبکه جوان حیات 
فرهنگی خود را از 4 اســفند ســال 1375 رسماً 
آغاز کرد. در بدو امر آنچه بیش از هرچیز، صعب 
و دشوار به نظر می رسید، یافتن جایگاهی مناسب 
در میان مخاطبان جوان بود؛ جوانانی که درمعرض 
تهاجم فرهنگی وســایل ارتباط جمعی غرب قرار 
دارند. در ابتدای تأسیس این سؤال مطرح بود که 
آیا این شبکه با ارائه الگوهای تکراری و کلیشه ای 
می تواند در جذب مخاطبان مشکل پســند خود 
موفق شــود؟ که باید گفت در همان ســال های 
اولیه تأسیسش، این شبکه تاحدود زیادی توانست 
به بخشــی از اهدافش برســد، ولی بنابر دالیلی، 
برنامه های این شبکه مانند همه بخش های رسانه 

دیداری و شنیداری دچار افت چشمگیری شد.
در این خصوص علی سیفی، مدیر شبکه رادیویی 
جوان در پاسخ به این ســؤال که چرا برنامه های 
این شبکه مانند گذشته برای مخاطبانش جذابیت 
ندارد، می گوید: اصوالً جغرافیای رســانه ای تغییر 
کرده اســت و با آمدن شــبکه های اجتماعی و 
همه گیر شــدن شــبکه جهانی اینترنت، جای 

رسانه ها در سپهر رسانه ای تغییر کرده است.

 نگاه مردم به رسانه تغییر کرده است
وی می گوید: بعضی از رســانه های جدید هم به 
سپهر رســانه ای وارد شــده اند، یعنی نگاهی که 
مردم در یک دهه پیش به رسانه رادیو و تلویزیون 
داشته اند با نگاه امروزشان قابل مقایسه نیست. اگر 
به دنبال این هستیم که ببینیم چرا نگاه مردم به 
مجموعه رادیو و به عنــوان زیرمجموعه به رادیو 
جوان تغییر کرده است، اول باید تغییرات رسانه ای 

جهان را بشناسیم.
گاهی رسانه ها به واسطه استفاده از یک زبان ویژه 
شهره می شوند. مثالً شبکه جوان در یک برهه ای 
از زمان می آید و زبــان ویژه ای را اختیار می کند 
که خیلی از منتقدان می گویند آمیخته با لمپنیزم 
است و خیلی دیگر می گویند به زبان نسل جدید 
نزدیک است، ولی به هرجهت این زبان تازه است 
و تازه بودن این زبان باعث می شود که شما شاهد 
استقبال مخاطبان از آن باشید و البته پس از مدتی 

این خاصیت از دست می رود، چون دیگر زبان آن 
تازگی گذشته اش را از دست می دهد.

 رسانه ها باید سواد رسانه ای مخاطب را 
باال ببرند

سیفی اضافه می کند: صرف نظر از این که ممکن 
است رفتن به سمت یک زبان، آسیب های خاص 
خودش را داشته باشد، کما این که داشت و خیلی 
از منتقدین این رویکرد، اشخاص برجسته ای در 
عالم زبان فارسی و حتی جامعه شناسان بوده اند. 
درخصوص عدم جذابیت گذشــته این شــبکه 
بایــد بگویم که اصالً باید دید جذابیت گذشــته 
را چگونه تعریف می کنید. نکته ســومی که باید 
در این خصوص به آن اشــاره کنم این اســت که 
ساده ترین راهی که رسانه می تواند برای جلب نظر 
مخاطــب انتخاب کند، این اســت که فکر کند 
مخاطب من دوست دارد چه چیزی بشنود؟ این که 

رسانه این مسئولیت را برعهده دارد که واقعیات را 
به مخاطب منتقل کند و سواد رسانه ای مخاطب 
را ارتقا دهد، ممکن اســت در این راه بخشــی از 
جذابیتش را هم از دســت بدهــد، ولی می تواند 
ایده های قشری از مخاطبان را تغییر بدهد و آن ها 

را به سمتی که صحیح است راهنمایی کند. االن 
رسانه های ما باید آگاهی بخش و روشنگر باشند 
و ســواد رســانه ای مخاطب را باال ببرند. زمانی 
این شبکه مهم ترین مسئولیتش ایجاد سرگرمی 
یا ترغیب جوانان به ازدواج و زندگی ســالم برای 
مخاطبان جوانش بود، درحالی که امروز با آمدن 
رسانه های جدید فارســی غیر ایرانی، چهره این 
مســائل فرق کرده است و ما باید زمان بیشتری 
را صرف گفتــن نکات کلیدی کنیم؛ مواردی که 
در نگاه اول از سرگرمی دور است و آن قدرکه باید، 
جذاب به نظر نمی رسد، اما مسئولیت رسانه ای ما 

به عنوان یک رسانه اخالق محور همین است.

 شبکه جوان تریبون آگاهی است
وی گفت: به زعم من این شبکه مانند گذشته دارد 
وظایفش را انجام می دهد و از آنچه که خیلی ها 
از آن به عنــوان جذابیت گذشــته یاد می کنند، 

آسیب های زیادی دیده اســت. اگر قرار باشد از 
فردا عده ای را پشــت میکروفن قرار بدهند که 
هر آنچه مخاطب می خواهد بگویند، فردا ما هم 
دارای جذابیت گذشته می شویم، درحالی که این 
انتخاب شبکه جوان نیست. شبکه جوان انتخاب 
کرده است که بر تریبون آگاهی بخشی بایستد، نه 

بر تریبون جذابیت.
ســیفی درخصوص حضور اسپانســر در تولید 
برنامه های این شبکه می گوید: سازمان صداوسیما 
باید حدود دو سوم از درآمدهای خود را از محل 
مشــارکت تأمین کند و ایــن چیز عجیبی هم 
نیست. در تمام رسانه های جهان این قضیه وجود 
دارد که کســانی برای تبلیغات به سمت رسانه 
بیایند و از قدرت رسانه استفاده کنند و در ازایش 

پول بپردازند.
وی بــا تأکید بر این که رســالت شــبکه ها این 
اســت که دقت کنند آنچه تبلیغ می کنند برای 
مردم مفید باشــد، می افزاید: شبکه جوان برای 
برنامه های مشارکتی اش هم برنامه ریزی ویژه ای 
دارد کــه بخشــی از این برنامه ریــزی، طراحی 
برنامه هایی با فرم جدید در قالب مشارکت است، 
ضمن این که برنامه ای که کاالیی را تبلیغ می کند، 
اطالعاتــی هم به مخاطب بدهد که برایش قابل 

استفاده باشند.
موضوع دیگر، در اولویت قرار دادن شــرکت های 
دانش بنیان و محصوالتشان است که هدف شبکه 
جوان، حمایت از این شــرکت ها و کاالهایشان 
درجهت حمایــت از جوانان ایرانی و محصوالت 
ایرانی است. کاالهای ایرانی غیر دانش بنیان هم 
در اولویت ماســت. ما در این شبکه کاالهایی را 
تبلیغ می کنیم که چرخ تولید ایرانی را بچرخاند و 
همه تالش ما این است که این برنامه ها به بهترین 
شکل تولید شوند و در اختیار بخش هایی که باید، 

قرار بگیرند.
وی در توضیح اهمیت کماکان مخاطبان در تولید 
برنامه های این شبکه مانند گذشته اضافه می کند: 
در این شبکه مخاطبان مانند گذشته از اهمیت 
ویژه ای برخوردارند و همین حاال برنامه های ما از 

مشارکت گسترده مخاطبان استفاده می کند.

آنچه می خوانید

اگر قرار باشــد از فــردا عده ای 
را پشــت میکروفن قرار بدهند 
که هــر آنچه مخاطــب می خواهد 
بگوینــد، فــردا مــا هــم دارای 
جذابیت گذشته می شویم، شبکه 
جــوان انتخاب کرده اســت که بر 
تریبون آگاهی بخشی بایستد، نه 

بر تریبون جذابیت



روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

 سه شنبه 27 تير 1396 
آگـهـــى12 23 شوال 1438 18 جوالى 2017  سال سى ام  شماره 8450 



خط حادثه

حمله مرگبار دو مرد شيطان صفت 
به دختر 17 ساله 

خط قرمز: دادســتان عمومى و انقالب بجنــورد از وقوع قتل زنى در منطقه 
حصار گرمخان اين شهرســتان در اثر سقوط از پشت بام و دستگيرى دو نفر 
در اين زمينه خبر داد.  مســلم محمدياران دادستان بجنورد گفت: اين حادثه 
بعد از ظهر روز شــنبه در منطقه حصار گرمخان رخ داده است. وى افزود: در 
بررســى هاى اوليه مشخص شد كه دو نفر با توسل به زور به محل زندگى اين 
زن 17 ساله وارد و پس از فرار او به پشت بام، در اثر درگيرى و مجادله صورت 
گرفته وى از پشت بام سقوط و جان باخت. به گفته دادستان بجنورد يك روز 
پس از اين حادثه دو نفر به اتهام مشاركت در قتل عمدى از طريق تسبيب در 
جنايت توأم با تهديد با چاقو دستگير و پس از تفهيم اتهام روانه زندان شدند. 
ياران افزود: متهمان ضمن اقرار صريح به ورود به عنف به خانه مقتول با قصد 
برقرارى رابطه نامشروع و تأييد مجادله فى مابين، موضوع مداخله در سقوط و 

مرگ مقتول را انكار كردند.

رازگشايى از 6 قتل در كرمان 
خط قرمز: رئيس پليس استان كرمان از دستگيرى 3 قاتل و شرور فرارى طى 
24 ساعت گذشته در شهرستان هاى رودبار جنوب، فهرج و جيرفت خبر داد. 

سردار رضا بنى اسدى فر، رئيس پليس استان كرمان درتشريح عمليات پليس 
رودبارجنوب گفت: مأموران پليس آگاهى اين شهرستان مردى را كه 10 سال 
پيش مرتكب چهار فقره قتل مسلحانه شده بود دستگير كردند. اين مقام انتظامى 
افزود: متهم كه از مجرمان ســابقه دار است، چهار فقره قتل مسلحانه، شرارت 
و اخالل در نظم عمومى، ســرقت مسلحانه خانه، تيراندازى ايذايى، تيراندازى 
منجر به جرح و حمل و نگهدارى سالح غير مجاز را در پرونده خود دارد. وى از 
دستگيرى قاتل فرارى ديگرى درشهرستان فهرج خبر داد كه در دى ماه سال 
گذشــته برادر خود را به قتل رســانده بود. بنى اسدى فر در خصوص عمليات 
پليس شهرستان فهرج اظهار داشــت: در ديماه سال گذشته در پى وقوع يك 
فقره قتل خانوادگى و كشته شدن فردى توسط برادرش، با انگيزه اختالفات مالى 
در بخش نگين كوير شهرستان فهرج تيمى از كارآگاهان پليس اين شهرستان 
براى پيگيرى پرونده و دســتگيرى متهم تشكيل شد. وى گفت: پس از شش 
ماه، مخفيگاه متهم شناسايى و با هماهنگى دستگاه قضايى و همكارى مأموران 
پليس آگاهى شهرستان زاهدان قاتل در يك عمليات ضربتى دستگير شد. بنى 
اسدى فر در تشريح عمليات دستگيرى قاتل فرارى در شهرستان جيرفت نيز 
عنوان كرد: در ايام نوروز سال95 در يكى از روستاهاى توابع اين شهرستان فردى 
به علت اختالفات قبلى با سالح گرم غير مجاز اقدام به تيراندازى به سمت سه 
نفر جوان كرد كه متأســفانه در اين حادثه يكى از آنان زخمى و به علت شدت 
جراحات وارده جان باخت. وى خاطر نشــان كرد: قاتل سرانجام پس از گذشت 
يك سال توسط كارآگاهان پليس شهرستان جيرفت با انجام يك عمليات خاص 

اطالعاتى و انتظامى در يكى از روستاهاى اطراف اين شهرستان دستگير شد.
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براى  زمانيكه  خانــواده  داماد  قرمز:  خط 
هواخواهى از پدرزنش وارد خانه شد در برابر 
حمله برادرزنش قرار گرفت و براى دفاع از 

خود دست به جنايت خانوادگى زد. 
نخستين روز فروردين ماه امسال مأموران 
كالنترى 146 حكيميه در جريان پيدا شدن 
جســد مردى در يكــى از جاده هاى فرعى 

جاجرود قرار گرفتند.
خيلى زود تيمى از مأموران براى بررسى هاى 
ابتدايى در محل حاضر و با جسد جوانى 35 
ســاله كه با ضربات زياد چاقو به شكم، پا و 

گردن به قتل رسيده بود روبرو شدند.
بدين ترتيب بازپرس محسن مدير روستا از 
شعبه ششم دادسراى امور جنايى با حضور 
در محل دستور داد تا تيمى از مأموران اداره 
10 پليس آگاهى تهران براى افشاگرى اين 

جنايت خونين وارد عمل شوند.
با توجه بــه مجهول الهويه بودن جســد، 
تحقيقات اوليه براى شناسايى هويت جسد 
مرد جوان آغاز و خيلى زود با توجه به سابقه 
دار بودن قربانــى جنايت هويت وى به نام 
داوود 35 ســاله شناسايى شد. با شناسايى 
خانواده مقتــول در منطقه اتابك - خيابان 
شهيد غياثى، كارآگاهان به اعضاى خانواده 
مقتــول مراجعه و در همان تحقيقات اوليه 
اطــالع پيــدا كردند كــه هيچگونه طرح 
شكايتى مبنى بر ناپديد شدن داوود از سوى 

خانواده اش صورت نگرفته است.
زمانــى كــه تحقيقــات در خصوص علت 
عدم طرح شــكايت ناپديد شــدن داوود از 
خانواده اش انجام شــد، آن هــا در اظهارات 
خود عنوان داشتند: داوود به خاطر مصرف 

موادمخدر سابقه غيبت هاى طوالنى مدت از 
خانه داشت و ما نيز به همين دليل به تصور 
اينكه او پس از گذشت مدتى مجددا به خانه 

باز مى گردد، به پليس مراجعه نكرديم.
تحقيقات پليسى از محل زندگى مقتول و 
خانواده اش در دســتور كار كارآگاهان قرار 
داشــت تا اينكه كارآگاهان با تحقيقات از 
اهالى محل زندگى داوود اطالع پيدا كردند 
كه چند روز پيش از كشف جسد مقتول در 
محدوده جاجرود، درگيرى شديدى بين او و 
اعضاى خانواده اش صورت گرفته و از همان 

روز، داوود در محل مشاهده نشده است.
تحقيقات در اين خصوص در دســتور كار 
كارآگاهان قرار داشت و هر كدام از اعضاى 
خانواده مقتول اظهاراتى متفاوت در خصوص 

علت و انگيزه درگيرى بيان مى كردند.
تحقيقات از اعضاى خانواده قربانى جنايت 
ادامه داشــت و خواهــر داوود در صحبت 
هايش عنوان كرد كه هيچ وقت به ســمت 
محل كشــف جســد برادرش رفت و آمد 

نداشته است و تنها يكبار آن هم پس از پايان 
مراســم برادرم به دماوند رفتيم و غروب به 
خانه بازگشتيم. بررسى ادعاى خواهر داوود 
در خصوص عدم تردد در منطقه جاجرود در 
دستور كار كارآگاهان قرار گرفت و با انجام 
اقدامات ويژه پليســى كارآگاهان اطمينان 
پيدا كردند كه خواهر مقتول در حال پنهان 
كارى است. در اين مرحله پس از هماهنگى 
با بازپرس پرونده، تحقيقات پليسى از خواهر 
مقتول در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت 
و سرانجام وى روز 24 تيرماه امسال لب به 
اعتراف گشود و به اطالع از قتل برادرش و 
همچنين معاونت در انتقال جســد وى به 

جاده جاجرود اعتراف كرد.
خواهر مقتــول در اظهاراتش به كارآگاهان 
گفت: روز 28 اســفند سال گذشته مادرم 
بــا من تماس گرفت و گفــت داوود پدرت 
را مى زند؛ من و شــوهرم مهدى (42 ساله) 
به خانه پدرم رفتيــم؛ در زمان ورود، داوود 
با چاقو پدرم را تهديــد مى كرد و با ديدن 

ما، به سمت شوهرم حمله ور شد، شوهرم 
نيز با چاقويى كه روى ديوار دستشويى قرار 

داشت، او را هدف قرار داد.
وى افزود: پس از قتل برادرم، همه ترسيده 
بوديم و جسد را داخل پارچه اى گذاشتيم و 
با خودرو سوارى كه شوهرم از دامادشان به 
امانت گرفته بود، جسد را به منطقه جاجرود 
-قبل از پليس راه در داخل يك جاده فرعى 

خاكى منتقل كرديم.
بــا توجه بــه اعترافــات خواهــر مقتول، 
كارآگاهان روز 24 تيرماه با مراجعه به خانه 
داماد خانواده در خيابان شهيد غياثى موفق 

به دستگيرى مهدى شدند.
«مهدى» در اظهــارات اوليه منكر هرگونه 
ارتكاب جنايتى شــد اما پــس از مواجهه 
حضورى با همســرش و اطــالع از اعتراف 

صريح وى به ناچار لب به اعتراف گشود.
«مهدى» در اعترافاتش گفت: براى نصيحت 
كردن برادرزنم، به خانه پدرزنم رفتيم اما به 
محض ورود به داخل خانه، داوود با چاقو به 
من حمله ور شد؛ من نيز چاقويى را از لبه 
ديوار برداشتم، او را زدم و سپس جنازه را 
به كمك همسرم به منطقه جاجرود انتقال 
داديم و در كنار جاده اى خاكى رها كرديم.
ســرهنگ كارآگاه حميد مكــرم، معاون 
مبارزه با جرايم جنايى پليس آگاهى تهران، 
با اعالم اين خبر گفت: با توجه به اعتراف 
صريح متهم، قرار بازداشت موقت از سوى 
بازپرس محترم پرونده صادر و متهم جهت 
انجام تحقيقات تكميلــى در اختيار اداره 
دهم ويژه قتل پليس آگاهى تهران بزرگ 

قرار گرفت.

راز پنهان قتل پسر ناخلف خانواده خزر
جان جوان فوتباليست را گرفت 
خط قرمز: جوان فوتباليســت وقتى براى آوردن توپ بازى 
به داخل دريا شــيرجه زد، اسير امواج خروشان خزر شد و 

درچشم به هم زدنى جان باخت. 
پسر 21 ساله كه از اهالى الهيجان بود روز شنبه با دوستانش 
درمنطقه اى حوالى ساحل «چمخاله» مشغول بازى بود كه 
پس از پرتاب توپ به دريا، دل به آب زد ولى ناگهان موج هاى 

سهمگين دريا او را به درون آب كشيدند.
بالفاصله بعــد از اعالم اين ماجرا به نيروهاى امدادى تالش 
براى نجاتش در دســتور كار قرار گرفت.اما بعد از 24ساعت 
جســت و جو، جســدش 20 كيلومتر دورتــر از محل وقوع 
حادثه، در محدوده آب هاى ساحلى شهرستان رودسر كشف 
شــد.الياس صفرى رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان 
لنگــرود در اين باره گفت:اين جوان الهيجانى در منطقه اى 
خارج از طرح دريا غرق شده بود و دريا به دليل توفانى بودن، 
جســد را تا حدود 20 كيلومتر دورتر از محل غرق شدگى، 
برده بود.وى با اشاره به كشف جسد توسط ناجيان غريق در 
منطقه  اهللا رود شهرستان رودسر، دليل غرق شدن اين جوان 

را آشنا نبودنش به فنون شنا و توفانى بودن دريا ذكر كرد.

تيراندازى صبحگاهى 
پليس تهران يك كشته داشت 

 خط قرمز: رئيس پليس پايتخت جزئيات تيراندازى صبح 
دوشنبه در ميدان المپيك كه به كشته شدن يك زن سابقه 

 دار منجر شد را تشريح كرد. 
سردار حسين ساجدى نيا با اشاره به ماجراى تيراندازى بامداد 
ديروز در حوالى ميدان المپيك تهران در تشــريح جزئيات 
اين حادثه اظهار داشــت: حدود ســاعت 4:30 صبح امروز، 
گزارشــى از وقوع يك فقره زورگيرى و ســرقت به عنف به 
مركز فوريت هاى پليســى 110 اعالم مى شود كه با حضور 
مأموران پليس در محل حادثه، مالباخته با تشريح مشخصات 
ظاهرى ســارقان كه يك زن و دو مــرد بودند، گزارش اين 

سرقت را در اختيار مأموران پليس قرار مى دهد.
رئيــس پليس پايتخت ادامه داد: پس از ثبت مشــخصات 
ظاهرى سارقان، يكى از گشتى هاى حاضر در منطقه موفق 
به شناسايى اين سارقان مى شود ولى اعضاى اين باند متوجه 
مأموران پليس شده و على رغم دستور مأموران براى توقف، 

از محل فرار مى كنند.
وى گفت: پس از فرار اوليه ســارقان از دست مأموران، يكى 
از گشــتى هاى ديگــر پليس به تعقيب و گريز با ســارقان 
مى پردازد كه پس از تذكرات مكرر پليس و چندين شليك 
هوايى، مأموران با رعايت قانون بكارگيرى اسلحه، مجبور به 
تيراندازى به ســمت اين سارقان مى شوند كه در اين ميان 
يكى از ســارقان كشته، يك نفر مجروح و يكى از آن ها نيز 
فرار مى كند كه چند دقيقه بعد اين سارق متوارى نيز توسط 

همكاران ما دستگير مى شود.
ساجدى نيا با تأكيد بر ســابقه دار بودن هر سه اين سارقان 
گفت: همه اعضاى اين باند سابقه سرقت و زورگيرى داشته 
و عالوه بر آن  سابقه آدم ربايى نيز در پرونده خود داشته اند و 
اين در حالى است كه يكى از اين زورگيران، سابقه تجاوز به 

عنف نيز داشته است.

 خط قرمز: دو زورگير ســابقه دار كه با 
پوشــيدن لباس نيروى بســيج از پيرمرد 
كشــاورز در يك جاده خاكــى زورگيرى 

كردند به دام افتادند. 
سردار مجيد شجاع، رئيس پليس خراسان 
جنوبى گفت: پيرمردى با طرح شــكايتى 
عنوان كــرد كه براى آبيــارى زمين هاى 
كشاورزى به خارج از روستا مراجعه كردم 
و بعد از اتمام كار در مسير برگشت با يك 
دستگاه موتورسيكلت مواجه شدم كه دو 

نفر با لباس بســيجى بر آن سوار بودند و 
طورى وانمود كردند كه بايد بايستم.

رئيس پليس خراسان جنوبى افزود: وقتى 
موتور ســيكلت متوقف مى شــود دو فرد 
به ظاهر نيروى بســيج به پيرمرد كشاورز 
مراجعــه مى كنند و قصد بازرســى بدنى 
وى را داشــتند كه در آن لحظه شاكى با 
در آوردن گوشى خود مى خواهد از حوزه 
فعاليت اين دو نفر در جاده خاكى خلوت 
و صحت و سقم آن خبر بگيرد كه دو فرد 

مأمور نما گوشــى را از شاكى گرفته به او 
حمله ور مى شوند و مبلغ 2 ميليون ريال 

به زور از وى سرقت مى كنند.
وى ادامه داد: با ارتكاب جرم، دو مأمورنما از 
محل متوارى مى شوند كه پيرمرد بالفاصله 
موضوع را به پاسگاه حوزه اطالع مى دهد و 
با طرح مهار مناســب دو مأمور نما توسط 

مأموران انتظامى دستگير مى شوند.
شجاع عنوان كرد: دو متهم 40 و 55 ساله 
ســابقه دار و غير بومى در بازجويى ها به 

جرم خود اعتراف كردنــد و هدف از اين 
زورگيرى را تأمين هزينه مواد مخدر اعالم 

كردند.

زورگيرى از پيرمرد كشاورز در جاده خاكى
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باشگاهی بدون مالک و مجوز

نفت در آستانه اشتعال و انحالل

 فوتبال   سینا حســینی     بحران نفت 
تا چندی پیــش فقط در بازار انرژی مشــاهده 
می شد اما حاال در فوتبال ایران هم بحران نفت 
وجود دارد. بحرانی که شــاید تا چند روز دیگر 
با انتشار خبر انحالل رسمی این باشگاه از سوی 
سرمایه گذار خصوصی وارد فاز جدیدی از اتفاقات 

شود. 

 کو مالک؟
امضا نشــدن اوراق واگذاری قانونی باشگاه از 
ســوی مدیران نفت و غیبت ســوال برانگیز 
مالک فعلی باشگاه و سفر خبرساز او به سوئد 

باعث شــد بحران مدیریتی در این باشگاه به 
شــکل  ویژه ای شدت گیرد. همین اتفاقات و 
نبود منابع مالی کافی دست به دست یکدیگر 
داد تــا علی کریمی و همراهانش نســبت به 
اتفاقات اخیر باشگاه حســاس شوند.  با این 
حال مسئوالن باشــگاه تالش کردند شرایط 
را عادی جلوه دهند اما مشــاوران رسانه ای 
کریمی و دوستان قدیمی او به ویژه ابوالفضل 
جاللی مدیر برنامه های جادوگر به او پیشنهاد 
داد ســناریو تهدید به جدایی را استارت بزند 
به همین دلیل صبح روز دوشــنبه به دعوت 
کریمی خبرنگاران به تمرین نفت آمدند تا وی 

تهدید 18 ساعته خود را رسانه ای کند.
 کوچ دسته جمعی

کریمی کــه برای رهایی احتمالــی از اتفاقات 
عجیب و غریب مدیریتی باشگاه با بازیکنانش 
قرارداد مشروط بسته حاال به صورت نامحسوس 
به بازیکنانش و مســئوالن تیم کد داده که با 
این وضعیت من نیستم اما اگر آنها تمایل دارند 
می توانند در نفت بمانند اما همه می دانند که 
بازیکنانی که به واسطه کریمی آمدند در صورت 

جدایی او از این تیم خارج خواهند شد.
گفته می شود در قرارداد بازیکنانی که به نفت 
پیوستند، بندی وجود دارد که آنها می توانند 

به صورت یک طرفه قرارداد خود را فسخ کنند 
و از این باشگاه جدا شوند. 

ظاهرا قرارداد 12 بازیکن این باشگاه به همین 
ترتیب است!

 قوز باال قوز
اما اوج ســریال بالتکلیفی باشگاه نفت تهران 
زمانی رونمایی می شود که از سوی اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان تهران اعالم می شود 
باشــگاه نفت می بایســت بــرای فعالیت در 
لیــگ برتر مجوز جدید دریافت کند تا پروانه 
فعالیت این باشــگاه قانونی شــود. در همین 
میان سازمان مالیاتی کشور با ارسال نامه ای 
بــه اداره کل ورزش و جوانان اســتان تهران 
هشــدار می دهد از هرگونــه همکاری با این 
باشگاه خودداری کند تا این باشگاه نسبت به 
پرداخت مالیات معوقه خود اقدام کند. با این 
تفاسیر به نظر می آید فروپاشی باشگاه نفت 

تهران زیاد دور از انتظار نباشد .

 دوباره استیلی؟
اما اگر در همین شــرایط علی کریمی عطای 
کار در نفت را به لقایش ببخشــد چه کسی 

جانشین وی خواهد شد؟ 
در ال به الی اخبار منتشــر شده در خصوص 
احتمال کناره گیری سرمربی تیم فوتبال نفت 
تهران برخی نامها برای جانشینی کریمی در 
فضای مجازی منتشــر شده است که در این 
میان نام فیــروز کریمی، فرهــاد کاظمی و 
اسکوچیچ دیده می شــود اما با توجه به این 
که این باشگاه مشکل پولی دارد بعید به نظر 
می رسد این ســه گزینه حاضر شوند بدون 
پول هدایت این باشگاه لیگ برتری را برعهده 
گیرند مگر این که دوباره موضوع همکاری با 
حمید استیلی مطرح شود تا او با اسپانسر 5 
میلیاردی وارد کارزار مربیگری این باشــگاه 

لیگ برتری شود.

  تقابل 6 امتیازی فرش آرا - آتلیه  
در هفته چهارم

حمیدرضا خداشناس: هفته چهارم لیگ برتر فوتسال در حالی از 
عصر امروز ادامه خواهد یافت که این هفته از مسابقات عصر جمعه با 
برگزاری تک بازی بین شهروند ساری و گیتی پسند رسما آغاز شده 
که دو تیم به تساوی سه بر سه رسیدند.اما در مهم ترین بازی های 
این هفته  تاسیسات دریایی تهران میزبان مقاومت البرز است و دو 
تیم چهار امتیازی فرش آرای مشهد و آتلیه تهران قم  به مصاف هم 
خواهند رفت و حفاری نیز یکی دیگر از مدعیان قهرمانی  میهمان 

شهرداری ساوه است. 
تیم فرش آرای مشهد که امسال با استخدام چند بازیکن خوب عزم 
خــود را برای قرار گرفتن در جمع مدعیان جزم کرده و با دو بازی 
و چهار امتیاز در رده ششــم قــرار گرفته )بازی هفته اول این تیم 
منتظر رای فدراســیون است( در حالی در غیاب ملی پوش مطرح 
خود یعنی قدرت بهادری ) حضور در لیگ قهرمانان آسیا به همراه 
نفت عراق( به میهمانی آتلیه قم می رود که این حریف قمی نیز با 

چهار امتیاز پشت سر فرش آرا قرار گرفته است.

برنامه کامل هفته چهارم لیگ برتر:
سه شنبه 2۷ تیرماه- ساعت 18:۰۰

پارسیان شهر قدس- لبنیات ارژن شیراز
آتلیه طهران قم- فرش آرای مشهد 

تاسیسات دریایی تهران- مقاومت البرز
مقاومت قرچک- مس سونگون ورزقان 
آذرخش بندرعباس- هیئت فوتبال قم

شهرداری ساوه - شرکت ملی حفاری ایران

 خارجی های سپاهان 
در انتظار تصمیم کرانچار

تسنیم: مدیر رسانه ای تیم فوتبال سپاهان درخصوص ابهام ها در 
مورد جذب بازیکن عراقی این تیم  گفت: مروان حســین از لحاظ 
فنی مورد تأیید کرانچار است، اما عدم حضور او در دو دیدار ابتدایی 
و همچنین غیبت انصاری باعث شده است که کرانچار به گزینه های 
دیگر نیز فکر کند. باید دید اســتراتژی ســرمربی سپاهان در این 

خصوص چه خواهد بود. 
مرتضی رمضانی نژاد در مورد رودریگز نیز اظهار داشت: این مدافع 
برزیلی که در روزهای گذشــته در تمرینات سپاهان حاضر شده و 
حتی در تســت پزشکی این باشــگاه نیز شرکت کرده است، مورد 
تأیید زالتکو کرانچار قرار گرفته و قرار است طی امروز و فردا قرارداد 

او رسماً ثبت شود.

 شکایت ریزه اسپور 
از طارمی در جریان است

ورزش: وثــوق احمدی رئیس کمیتــه تعیین وضعیت بازیکنان و 
مربیان فدراســیون فوتبال تاکید کرد: فسخ یک جانبه یک تیغ دو 
لبه است. درست است که فسخ قرارداد بازی بازیکنان مهیا شده اما 
اگر به محض اینکه بازیکن اعالم کند فصل تمام شــده و به دلیل 
دریافت نکردن پول، قراردادش را فســخ کند، باشگاه مبدا می تواند 
شــکایت کند که او نمی توانسته طبق قانون این کار را انجام دهد 
چرا که به تعهداتشان عمل کرده اند و در این لحظه بررسی ها انجام 
می شــود و اگر فسخ غیر موجه باشــد، بازیکن جریمه می شود. ما 
نمی توانیم جلوی بازیکن را بگیریم که فسخ نکند تا بررسی ها انجام 

شود. 
مثال بارز هم مهدی طارمی است. او فسخ کرد و برای پرسپولیس 
هم بازی کرد اما کماکان پرونده شــکایت ریزه اســپور در فیفا باز 
اســت. کمیته تعیین وضعیت بر اساس آن، رای صادر می کند. اگر 
فسخ قرارداد غیر موجه باشد به محرومیت چهار ماه و 6 ماه منجر 

می شود.

 استقالل تهران 
در بین قدیمی ترین های قاره کهن

ورزش: در گزارشــی که سایت کنفدراســیون فوتبال آسیا درباره 
تیم های فوتبال آســیایی با قدمت تشکیل آن ها منتشر کرده، نام 

استقالل هم به چشم می خورد.
در این گزارش آمده است که استقالل ایران در سال 1945 تاسیس 
شد تا با قدمت ۷1 ساله قدیمی ترین تیم باشگاهی در ایران باشد. 
البته در آســیا این عنوان در اختیار استقالل نیست.تیم سانفرس 
هیروشیمای ژاپن در ســال 1938 تاسیس شد که هشت سال از 
استقالل بزرگ تر است.همچنین االتحاد جده عربستان، تیمی است 

که از تمامی تیم های قاره کهن قدیمی تر است. 

استقبال از بلیت فروشی دربی آلمان
ورزش سه: ســایت مربوط به بلیت فروشــی دیــدار تیم های 
اســتقالل و پرسپولیس آغاز به کار کرد و پس از آن ایرانی های  
سراســر دنیا اســتقبال خوبی از این اتفاق داشتند تا جایی که 
پس از چند ســاعت تعداد دو هزار برگ بلیت برای تماشای این 
بازی فروخته شــد. البته پس از آنکه شــایعه ای مبنی بر عدم 
حضور پرسپولیسی ها در این بازی منتشر شد، طرف آلمانی که 
مسئولیت راه اندازی و اداره سایت را برعهده داشت به طور موقت 

آن را از کار انداخت.

ضد حمله

برانکو: در مورد دربی آلمان از من چیزی نپرسید
ورزش: سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: بعد از اردوی اوکراین، اول سوپر جام 
و بعد آماده رویارویی با االهلی می شــویم. برانکو در مورد دربی آلمان، خاطرنشان 
کرد: نمی دانم جدیدترین اخبار چیســت و شرایط چطور پیش می رود. سوپر جام 
و شــروع لیگ ایران برایمان مهم است. این امکان را داریم که یک قهرمانی دیگر 
کسب کنیم. دربی هم به خاطر مسائل مالی که می گویند جالب است اما نمی دانیم 
چطور خواهد شد.وی در مورد اینکه ممکن است دربی و شکست در این مسابقه 
تبعات داشته باشد، گفت:  در این مورد از باشگاه سوال کنید و در مورد دربی از من 
چیزی نپرسید.  برانکو در مورد نا مشخص بودن وضعیت باشگاه نفت و اینکه آیا 
در این شــرایط سوپر جام برگزار می شود، گفت: نمی دانم این اتفاق می افتد یا نه. 
طبق مقررات باید بازی برگزار شود اما انگار مشکالتی در این زمینه هست. جوابی 

نمی توانم بدهم شما این موضوع را بهتر از من می دانید.

خلعتبری: پدیده حریف سرسختی برای همه تیم هاست
تستیم: مهاجــم تیم فوتبال پدیده مشهد گفت: امسال تیم خوبی داریم و حریف 
سرســختی برای تیم های لیگ برتری خواهیــم بود.محمدرضا خلعتبری در مورد 
شــرایط فعلی پدیده گفت: خدا را شــکر وضعیت خوبی داریم و یک اردوی عالی 
را در ترکیه پشت ســر گذاشتیم. البته پدیده امسال با تغییراتی مواجه شده و برای 
هماهنگی بیشتر نیاز به زمان بیشتری داریم.وی در پاسخ به این پرسش که پدیده 
در فصل جدید دنبال چه جایگاهی اســت، خاطر نشان کرد: پدیده یک تیم خوب 
را جمع کرده و امسال دنبال بهترین رتبه هستیم. فعاًل پیش بینی غیرممکن است، 
ولی مطمئن باشید ما حریف سرسختی برای تمام تیم های لیگ برتری خواهیم بود.

مهاجم تیم فوتبال پدیده مشهد در مورد اینکه آیا می تواند ناکامی در فصل گذشته 
را جبران کند، گفت: امسال خیلی انگیزه دارم و امیدوارم خاطرات سال های گذشته 

در مشهد را که در ابومسلم بازی می کردم، دوباره زنده و تکرار کنم. 14

تلگرامی

1

    با نظر برانکو تیم فوتبال پرسپولیس پس از بازگشت از اوکراین دیروز و امروز را استراحت خواهند کرد.
   دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و مانیسا یکشنبه شب در ورزشگاه »عصمت پاشا« در منطقه »علی کجا« 

برگزار شد که این دیدار با نتیجه 3 بر 2 به سود سبزپوشان اصفهانی به پایان رسید.
   تیم فوتبال شــارلوابا در اختیار داشتن کاوه رضایی، مهاجم ایرانی در ترکیب خود به مصاف رویال یونیون 

رفت و با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی رسید.
   تیم احمد گروژنی در حالی که میالد محمدی، ملی پوش ایرانی را 9۰ دقیقه در ترکیب اصلی خود داشت 

بامداد دیروزبرابر تیم آمکار به پیروزی یک بر صفر دست یافت.
 سازمان امور مالیاتی کشور در نامه ای به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران از آنها خواسته تا حل مشکل 
و تعیین تکلیف بدهی مالیاتی استقالل،پرسپولیس و نفت از هرگونه همکاری در زمینه صدور یا تمدید پروانه 

و مجوز فعالیت آنها و همچنین سایر همکاری ها با این باشگاه ها خودداری کند.
 شهاب زاهدی مهاجم تیم پرسپولیس رسما به IBV ایسلند پیوست.

 شــیرازی نماینده اسپانسر سرخابی ها اعالم کرد که دربی 85 برخالف اخبار منتشر شده در آلمان برگزار 
خواهد شد.

 رضا کرمالچعب، مهاجم ســابق تیم پرســپولیس یکی از بازیکنانی است که توسط امیرحسین پیروانی به 
اردوی تیم ملی امید دعوت شد.

 آجرلو مدیرعامل تراکتورسازی گفت:تراکتور همکاری خود را با پرسپولیس و دیگر سازمان ها انجام داده و کسری 
خدمت نوراللهی نیز تائید شده و اگر مانع قانونی نداشته باشد، می تواند از ابتدای فصل برای پرسپولیس بازی کند.

 باشگاه آلومینیوم برای تقویت خط میانی خود در تالش است تا رضا حقیقی را جذب نماید.

 وضعیت نامطلوب زمین تمرین فدراسیون فوتبال قرقیزستان،مورد اعتراض کاروان تیم امید ایران قرار گرفت.
 مسئول سامانه پیامکی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس از سوی یک نهاد نظارتی برای پاره ای از توضیحات 

در خصوص قرارداد همکاری با این دو باشگاه درباره برخی ابهامات احضار شد.
 باشگاه چلسی که به شدت به دنبال خرید یک مهاجم تراز اول است، قصد دارد بین پیر امریک اوبامیانگ از 

دورتموند و سرخیو آکوئرو از سیتی، یکی را به استمفورد بریج بیاورد.
 دیگو کاستا در یک میهمانی، با پیراهن اتلتیکو به استهزای آنتونیو کونته سرمربی چلسی پرداخت.

 مایکل کریک کاپیتان جدید یونایتد معتقد است روملو لوکاکو خرید گرانقیمت تازه آن ها، فشار زیادی را 
در میان شیاطین سرخ تحمل خواهد کرد.

 جو هارت دروازه بان تیم ملی انگلیس در آستانه پیوستن به وست هام قرار دارد.

نفس راحت آخرین 
ستاره سرباز ذوب آهن

ورزش سه: احسان پهلوان پدیده دو 
فصل پیش ذوب آهنی و ستاره آن ها 
در لیگ شانزدهم، بازهم در این تیم 
خواهد ماند تا در فصل هفدهم لیگ 

برتر نیز با پیراهن سبزقباها بدرخشــد. پهلوان که چندی پیش اخباری در 
رابطه با سرباز شدنش به گوش می رسید در نهایت در تیم خود باقی ماند و 

نفسی راحت کشید.
او کــه به دلیــل محرومیت تراکتوری ها، چیزی نمانده تا ســر از لیگ یک 
دربیاورد در نهایت همراه امیر قلعه نویی و ذوب آهن ماند تا کماکان به دوران 
بازیگری خود در اصفهان ادامه دهد. وی پس از پایان لیگ در رابطه با انجام 

خدمت سربازی تصمیمی دیگر خواهد گرفت.

قلعه نویی: با جذب 
یک مهاجم خارجی 
تیم ما کامل می شود

تسنیم: سرمربی ذوب آهن اصفهان 
در مــورد برنامه تیمش تا آغاز فصل 
اظهار داشت: بنا داریم چهارشنبه یک 

دیدار دوســتانه دیگر برگزار کنیم و احتماال روز شــنبه هفته آینده نیز در 
دیداری دوســتانه با سپاهان روبه رو می شویم که این دو بازی پایان کار ما 
پیش از شــروع فصل اســت. امیدوارم این دو بازی نیز به ما کمک کند تا به 
شــرایط مطلوب نزدیک شویم و لیگ را از مشهد مقدس خوب شروع کنیم.
قلعه نویی در مورد نقل و انتقاالت تیمش هم اظهار داشت: ما دیگر خروجی 
نداریم و مایل هستیم یک مهاجم خوب خارجی جذب کنیم که اگر این اتفاق 

هم رخ دهد تیم ما کامل است. 

محسن کریمی جزو 
سهمیه باالی ۲۳ سال 

شد
ورزش: محســن کریمــی، هافبک 
استقالل شهریور امســال باالی 23 
ســال خواهد شد، اما استقاللی ها در 

نامه ای به سازمان لیگ درخواست کرده بودند که این بازیکن از ابتدای لیگ 
با سهمیه زیر 23 سال وارد لیست این تیم شود.فریبرز محمودزاده، مسئول 
کمیته نقل وانتقاالت ســازمان لیگ در این مورد اظهار داشت: بازیکنانی که 
در TMS ثبت می شــوند، برای قرار گرفتن در سهمیه زیر 23 سال با توجه 
به قوانین فیفا باید متولد 11 دی ۷3 به بعد باشــند و ما نمی توانیم قوانین 
متفاوت با فیفا داشته باشیم. بنابراین، محسن کریمی سهمیه باالی 23 سال 

است و نمی تواند در سهمیه زیر 23 سال جای بگیرد.

           سه شنبه 27 تیر 1396
 23 شوال 1438 18 جوالی 2017  سال سی ام  شماره 8450 

ورزشـــی

   

 امروز آخرین مهلت جادوگر 
به مسئوالن باشگاه

 علی کریمی: 
در نفت اراده ای نمی بینم

ورزش: ســرمربی تیم فوتبال نفت تهران 
می گوید تا فردا )امروز( برای روشن شدن 

تکلیفش صبر می کند.
علی کریمی، ســرمربی تیــم فوتبال نفت 
تهران صبح دوشــنبه در جمع خبرنگاران 
درباره وضعیت خودش و تیم نفت تهران، 
گفت: قرار بود امروز تکلیف روشــن شود 
ولی مجموعــه تیم نفت فعــال چیزی را 
روشن نکرده اســت. یک نفر که اگر الزم 
باشد نامش را خواهم گفت به من گفت که 
تا فردا) امروز ( صبر کنم و سپس تصمیم 

بگیرم.
وی ادامه داد: من اراده ای در مسئوالن تیم 

نفت نمی بینم. 
بازیکنان مــا با تمام وجود تالش می کنند 
و خود ما تا زمانی که باشیم کار می کنیم. 
شاید بازیکنان به دلیل این که نفت در آسیا 
حضور دارد بخواهند در این تیم بمانند ولی 
کادرفنــی نه. مطمئنا نفت امســال زنگ 
تفریح نخواهد بــود البته ما خیلی نواقص 
داریم و خیلــی هم عقــب افتاده ایم. اگر 
تیم هــا اردو رفتند و کار کردند اما ما زمان 
را از دســت دادیم.کریمی در پاسخ به این 
سوال که آیا قول قهرمانی یا نتیجه خوبی 
را به مسئوالن نفت می دهد؟ گفت: این در 
ایران باب شده که قول قهرمانی بدهیم. این 

مسائل فقط حاشیه درست می کند. 
مربیــان بــزرگ در جهــان ایــن کار را 
نمی کنند. البته ما تالش مان را می کنیم تا 
به موفقیت برسیم.سرمربی تیم نفت تهران 
دربــاره بازی با پرســپولیس در چارچوب 
ســوپرجام فوتبال ایران، بیــان کرد: من 
خــودم از موافقان برگزاری بازی در آزادی 
بودم چون هواداران زیادی به آن جا می آیند 
و البته باعث جذابیت بازی می شوند. فکر 
می کنم هر کسی از موقعیت هایش استفاده 

کند برنده خواهد بود. 

گفت وگوی اختصاصی قدس با مدافع تیم ملی

طیبی: روسیه آخرین فرصتم برای حضور در جام جهانی است
امیرکوشا: محمد طیبی فصل گذشته پیشنهاد خوب 
و میلیاردی ســپاهان و استقالل را پیش رو داشت اما 
به خاطر اصرارهای سیروس پورموسوی سرمربی وقت 
استقالل خوزستان مجبور شد بماند و کارش را دنبال 
کند. این فصل به پارس جنوبــی جم رفت تا در آنجا 
روزهای بهتری را تجربه کند. او با انگیزه باالیی کارش 
را در این تیم تازه وارد لیگ برتری شروع کرد اما قبل از 
شروع فصل هفدهم با پیشنهاد خوب القطر قطر مواجه 
شــد. طیبی این بار هم دوســت داشت جدا شود و به 
دیگر پیشنهاد خود پاســخ مثبت دهد تا لژیونر شدن 
را تجربه کند اما با مخالفت باشــگاه پارس جنوبی جم 

مواجه شد. 
 چه زمانی متوجه پیشنهاد القطر شدی؟

وقتی در اردوی ارمنســتان بودم، خبر رسید از القطر 
پیشــنهاد دارم. با این اتفاق من 3 شب خواب نداشتم. 
نمی دانســتم چه کار باید انجام دهم. خیلی دوســت 
داشــتم به قطر بروم و آنجا فوتبالــم را دنبال کنم اما 

باشگاه پارس جنوبی جم رضایتنامه نمی دهد.
 چطور شد که پیشنهاد االهلی قطر را رد کردی 

اما برای القطر اصرار داری بروی؟
پیشنهاد مالی باشگاه االهلی قطر پایین بود. ضمن اینکه 

خیلی دوست نداشتم به االهلی بروم و جایگزین پژمان 
منتظری شوم. این مسئله را اخالقی نمی دانستم چون 
در این صورت شاید خیلی ها فکر می کردند من باعث 
شدم منتظری از االهلی جدا شــود. اما شرایط القطر 
فرق دارد. پیشــنهاد مالی این باشگاه حدود 2میلیارد 
تومان می شــود. ضمن اینکه وقتی این پیشنهاد مالی 
خوب را می دهند یعنی اینکه من را برای ترکیب اصلی 

در نظر گرفتند.
 ظاهرا یکی از دالیلی که خیلی دوست داشتی 
به قطر بروی، بحث دعوت شــدن به تیم ملی 

است؟
بله، چرا باید دروغ بگویم. همه می دانیم بازی لژیونرها 
بیشتر به چشــم می آید و راحت تر به تیم ملی دعوت 
می شوند. من هم آرزویم رسیدن به تیم ملی و حضور 
در جام جهانی است. من اگر این جام جهانی را از دست 
بدهم به احتمال زیاد به جام جهانی بعد نمی رسم. چون 

آن وقت سنم بیشتر می شود و شانسم پایین می آید.
 نمی توانســتی یک طرفه قراردادت را فسخ 

کنی؟
نه، قراردادم ثبت شــده و باشــگاه پارس جنوبی جم 
رضایتنامه نمی دهد. اگر بخواهم خودم هم به قطر بروم 

هم غیراخالقی است و هم اینکه به احتمال زیاد باشگاه 
پارس جلوی صادر شدن ITC من را می گیرند.

 پس مجبور هستی بمانی؟
بله، می مانم و با قــدرت در پارس جنوبی جم کارم را 
دنبال می کنم. ماندن در ایران شاید خواست خدا باشد. 
من هم تمام تالشم را می کنم که اگر خدا خواست به 

تیم ملی برسم.

 نامزدهای پرسپولیس و استقالل 
در مراسم برترین های لیگ

ورزش:  دربی دوستانه پرسپولیس و استقالل عالوه بر حواشی موجود درباره 
تاریخ برگزاری، مسابقه ســوپرجام و بحث های اسپانسری، تبعات دیگری هم 

داشته و از جمله آن تغییر زمان برگزاری مراسم برترین های لیگ بوده است.
مراسم قرار بود 31 تیرماه برگزار شود که به خاطر دربی دوستانه گفته شد این 
مراســم به زمان دیگری موکول شده چون پرسپولیس و استقالل نمایندگان 
زیادی در مراســم برترین ها دارند، به ویژه پرسپولیس که قهرمان لیگ شد و 
با کســب امتیازات باال رکوردهای متعددی را در تاریخ مسابقات لیگ برتر به 
جا گذاشــت. اما حاال که دربی لغو شده خبر جدیدی از تاریخ برگزاری مراسم 

نیست.
از علیرضا بیرانوند، مهدی طارمی، محسن مسلمان، کمال کامیابی نیا و محمد 
انصاری به عنوان نامزدهای پرسپولیســی و از امید ابراهیمی و کاوه رضایی به 
عنوان نامزدهای اســتقاللی مراســم برترین های لیگ یاد می شود. بیرانوند به 
عنوان بهترین دروازه بان، سیدجالل حســینی به عنوان بهترین مدافع، امید 
ابراهیمی و کامیابی نیا به عنوان بهترین هافبک، مهدی طارمی به عنوان بهترین 
مهاجم، محمد انصاری به عنوان بازیکن اخالق و کاوه رضایی به عنوان بهترین 

گلساز کاندیدا هستند.
احتمال انتخاب برانکو به عنوان بهترین مربی هم بسیار زیاد است و پدیده فصل 
هم به احتمال زیاد از استقالل انتخاب می شود. همچنین مهدی طارمی جایزه 
بهترین گلزن را با توجه به کســب عنــوان آقای گلی قطعا به خود اختصاص 
خواهــد داد. طارمــی و کاوه رضایی در بخش موثرتریــن بازیکن نیز کاندیدا 

هستند.



مربى تيم ملى در گفت و گو با قدس: 

توكليان: در آينده چهره اى متفاوت از تيم ملى كشتى خواهيد ديد
 كشتى     هاشم رســائى فر     رقابت هاى 
انتخابى تيم هــاى ملى كشــتى آزاد و فرنگى 
چند سالى است كه با شــرايط نسبتا مناسب و 
در چارچوبى تقريبا قانونمند برگزار مى شــود. 
اين شرايط باعث شده تا همه آنهايى كه مدعى 
پوشــيدن دوبنده تيم ملى هستند اين فرصت 
را داشته باشند تا براى رســيدن به اين افتخار 
شانس و توانمندى خودشان را امتحان كنند. در 
فرايند انتخابى تيم ملى كشتى اگرچه فيلترهاى 
متعددى براى گزينش كشــتى گيران برتر مد 
نظراست اما تجربه نشان داده كه كشتى گيرانى 
كه به درستى اين فرايند را پشت سر گذاشته اند 
قطعا نتايجى كه در ميادين بزرگ به دست آورده 
اند نتايجى قابل توجه بوده اســت. نمونه بارز و 
اصولى برگزارى رقابت هاى انتخابى را مى توان در 
كشتى روسيه به خوبى ديد جايى كه هر كشتى 
گيرى بتواند مدعيان وزن خودش را مغلوب كند 
بى شك مى تواند نماينده كشورش در ميادين 
بعد از آن باشد. در گفت وگو با اميرتوكليان، مربى 
تيم ملى كشتى آزاد شرايط اين روزهاى تيم ملى 
بعد از برگزارى مسابقات انتخابى را مورد بررسى 

قرار داديم.
 فرايند انتخابى تيم ملى چند ســالى 
اســت كه با قائده و قانونى خاص برگزار 
مى شــود. برگزارى اين رقابت ها باعث 
نشده كه دســت كادر فنى تيم ملى در 

انتخاب بسته تر شود؟
از ســال 2013 به بعد فدراسيون كشتى تالش 
كرده تا بــا برگزارى رقابت هــاى انتخابى اين 
مسابقات را قانونمند كند هر سال هم نسبت به 
سال قبل از آن شرايط بهتر شده و سعى شده تا 
نقاط ضعف گرفته شود. خدا را شكر نسل جديد 
كشتى مسابقات انتخابى را پذيرفته اند  و اين كار 
را براى كادر فنى راحت تر كرده اســت چرا كه 

همه آنهايى كه مدعى هستند در انتخابى حاضر 
مى شوند و دست كادر فنى براى ديدن قابليت ها 
بازتر و انتخاب راحت تر شده است. امسال هم در 
مسابقات انتخابى همه قهرمانان جهان و المپيك 
در رشته آزاد شــركت كردند كه اين به شفاف 
شدن نتايج مســابقات كمك زيادى كرد. االن 
كشــتى گيران براى رسيدن به دوبنده تيم ملى 
مى دانند چكار بايد بكنند.شايد در فرايند انتخابى 
دست كادرفنى به ظاهر بسته باشد اما مطمئنا 

نتيجه اش به سود كشتى در آينده خواهد بود.
 با اينكه به قول شــما كشتى گيران 
مطرح مســابقات جهانى و المپيك در 

انتخابى حضور داشتند اما باز هم بودند 
نامدارى كه فرصت حضور  كشتى گيران 

در اين مسابقات را از دست دادند.
مــا در كشــتى آزاد فقط حســن رحيمى را 
نداشــتيم كه او نيز معافيت پزشــكى داشت. 
جريان رضــا يزدانى و ســيد احمد محمدى 
فرق داشــت و آنها شرايطى نداشتند كه اصال 
بتوانند در رقابت هاى انتخابى حضور داشــته 
باشند چون هر دو كشــتى گير همين اواخر 
جراحى كرده بودند و نمى توانستند در انتخابى 
كشتى بگيرند. به جز اين سه كشتى گير بقيه 
همه سرمايه هاى كشتى آزاد حضور داشتند و 

كشتى هاى جذاب و ديدنى برگزار شد.
 نتايجى كــه در رقابت هاى انتخابى به 
دست آمد نشــان داد كه كشتى گيران 
جوان و جوياى نامى درعرصه كشــتى 
ظهور پيدا كردند كه قطعا در صورت بها 
دادن به آنها مى توانيم كشتى خودمان را 

در آينده بيمه كنيم.
قطعا همين طور هســت كه گفتيد.كادر فنى 
تيم ملى كشتى هم به دنبال جوانگرايى است 
مطمئن باشــيد در آينده چهره اى متفاوت از 
تيم ملى كشتى آزاد خواهيد ديد.ما براى اولين 
بار بعد از مســابقات المپيــك در رقابت هاى 

قهرمانى آسيا 5 كشتى گير را به ميدان رقابت 
با بهترين هاى آسيا فرستاديم و ديديد كه نتايج 
خوبى هم به دســت آمد. قطعا هر كشتى گير 
جوانــى كه رو به جلو باشــد و كادر فنى اين 
احساس را داشته باشد كه مى تواند پاى جاى 
بزرگان بگذارد براى جايگزين كردنش درنگ 

نخواهد كرد.
 پس با اين تفاســير بايد منتظر ظهور 
حسن يزدانى هاى بيشتر در رقابت هاى 

قهرمانى جهان در پاريس باشيم؟
اميدواريم ايــن اتفاق بيفتد. ما در حال حاضر 
چند جوان با انگيزه داريم كه قطعا مى توانند 
براى همه كشتى گيران دنيا خطرناك باشند. 
مطمئنا اگر بحث آسيب ديدگى وجود نداشته 
باشــد و شــرايط  خاصى براى كشتى گيران 
جوان ملى پوشمان واقع نشود اخبار خوبى از 
كشتى ايران در جهانى پاريس مخابره خواهد 
شــد. البته اين را هم بايد در نظر داشــت كه 
جوانگرايى هميشه تبعات داشته و دارد و اين 

نكته را هم به هيچ وجه نبايد از ياد برد.
 صحبت از حسن يزدانى شد. با توجه به 
تغيير وزنى كه اين قهرمان المپيك داشته 
است يزدانى باز هم توانايى كسب افتخار 
در حضور برترين هاى دنيا خواهد داشت؟

بعد از المپيك به جز جردن باروز اكثر كشتى 
گيران وزن 74 كيلو مطــرح دنيا به يك وزن 
باالتر آمده اند كه اين مى تواند با شناختى كه 
يزدانى از كشــتى آنها دارد براى او يك مزيت 
باشد اما در وزن جديد يزدانى حريف سرسختى 
از آمريكا دارد كه به اعتقاد من بايد حواسش به 
حركات اين كشتى گير باشد هرچند كه يزدانى 
با شكست قهرمان و نايب قهرمان المپيك در 
بازى هاى كشورهاى اسالمى نشان داد كه هيچ 

چيز براى برترى در وزن جديدش كم ندارد.

كيميا عليزاده از بيمارستان مرخص شد
دورى حداقل يكساله تنها بانوى 

مدال آور المپيك
ايسنا: مهرو كمرانى ،ســرمربى تيم   ملــى تكواندوى بانوان درباره 
آخرين وضعيــت و ترخيص كيميا عليزاده از بيمارســتان، گفت: 
عليزاده قرار بود روز شــنبه از بيمارســتان مرخص شــود،  ولى 
با توجه به مشــكالتى كه از ناحيه گــوارش و معده در طول دوره 
درمان برايش ايجاد شــده بود، با نظر پزشكان مقرر شد تا (ديروز) 
در بيمارستان تحت مراقبت باشد و پس از بهبودى كامل مرخص 
شود. خوشبختانه پس از آزمايشات و چكاپ كامل پزشكان تصميم 

گرفتند كه او مى تواند  از بيمارستان مرخص شود.
سرمربى تيم   ملى تكواندو بانوان درباره مدت زمان دورى عليزاده از 
ميادين، گفت : به  هر حال او حداقل يك سال بر روى شياپ چانگ 
نخواهد رفت. عليزاده به دليل سال ها حضور در اردوى تيم   ملى نياز 
به استراحت دارد. حتى اگر بر روى پاى او جراحى صورت بگيرد يا 
نيازى به جراحى نباشد، يك سال او را در اردوها نخواهيم ديد.  به 
نظرم در اين يك سال او مى تواند هم از لحاظ روحى و هم از لحاظ 

جسمى دوباره خود را آماده مبارزه كند.
مهرو كمرانى درباره آســيب ديدگى هاى عليزاده از ناحيه دست و 
پا و احتمال جراحى، بيان  كرد: عليزاده قبال از ناحيه روى دســت 
دچار شكســتگى شده بود و در همان زمان به دليل عدم تشخيص 
درســت پزشكان اين شكستگى درمان نشــده بود. در حال  حاضر 
با كوچك ترين برخورد به دســت او مفصل هاى روى دستش دچار 
خونريزى مى شــود و به همين دليل حتما در طى اين سال عمل 
جراحى بر روى دستش صورت خواهد پذيرفت. درباره آسيب ديدگى  
وى از ناحيه پا نيز منتظر انجام MRI و تشخيص پزشكان هستيم.

عبادى و براتچى كمانداران كامپوند 
ايران در مسابقات جهانى لهستان

ورزش: اسماعيل عبادى و پريسا براتچى دو نماينده كامپوند مردان 
و زنان هســتند كه با كســب مدال طالى انفرادى مسابقات كاپ 
آسياى تايلند موفق شدند سهميه ورود به مسابقات جهانى لهستان 

را كسب كنند.
ايــن دو كماندار براى حضور در رقابتهاى جهانى پنجم مرداد عازم 
لهستان خواهند شد. البته مسابقات جهانى لهستان از 29 تير آغاز 
و تا 9 مرداد ادامه خواهد داشــت كه كمانداران ايران هفتم مرداد 

رقابت هاى خود را آغاز خواهند كرد.

معرفى 6 وزن جديد المپيكى كشتى
ورزش: در جلسه كميسيون فنى اتحاديه جهانى كشتى در آلمان 
تصميم گيرى در مورد اوزان المپيكى و يكى شدن وزن هاى كشتى 
آزاد و فرنگى به جلسه هيئت رئيسه همزمان با رقابت هاى جهانى 

در پاريس موكول شد. 
پيشنهاد اوليه هيئت رئيسه اتحاديه جهانى كشتى، اوزان 60، 70، 
80، 90، 100 و 125 تــا 130 كيلوگرم براى رقابت هاى المپيك 
2020 توكيو بود، اما در جلســه كميســيون فنى برخى كشورها 
خواســتار شــروع اوزان از 55 كيلوگرم بودند و در نهايت تصميم 

گيرى در مورد اين موضوع  به جلسه هيئت رئيسه موكول شد.

لغو اعزام بانوان شمشيرباز 
به مسابقات جهانى

ايسنا: نايب رئيس فدراسيون شمشــيربازى درباره حضور بانوان 
شمشيرباز در مسابقات جهانى آلمان، بيان كرد: بر اساس تصميمات 

كميته  فنى، بانوان به مسابقات جهانى اعزام نخواهند شد.
شــهناز كرود در پاسخ به اين سؤال كه حضور در مسابقات جهانى 
آلمان مى توانست تجربه خوبى براى ملى پوشان باشد؟ گفت : سطح 
مســابقات جهانى بســيار باال است و رقيبان بســيار قوى در اين 
مسابقات حضور خواهند داشت و نمى توانست تجربه خيلى خوبى 
براى ملى پوشان باشد. لغو سفر ملى پوشان به آلمان تصميم مربيان 

بود كه آنها خود صاحب نظر هستند.

سجاد محرابى: محروم نيستم
ايسنا: سجاد محرابى، ملى پوش اســبق تيــم ملى بوكس درباره 
بازگشت دوباره اش به تيم ملى بوكس گفت: اگر وضعيتى كه االن 
در فدراسيون و اردوها حاكم است باقى بماند برگشتن به تيم ملى 
يك اشتباه است. كيفيت اردوها را از نظر تمرينات و تداركات بهبود 
ببخشــند تا حتى اگر برمى گرديم براى كســب مدال به تيم ملى 

اضافه شويم.
ملى پوش اسبق بوكس درباره حواشى محروميتش از بوكس مدعى 
شــد: من محروميتى ندارم و اين مســئله برطرف شده است. هر 
بوكســورى كه در ليگ حرفه اى شــركت مى كند بعد از شش ماه 
محروميتش لغو مى شود و من نمى دانم چرا فدراسيون اصرار دارد 
مرا محروم اعالم كند. اين اشــتباه خود فدراســيون بوده است كه 

باعث محروميت و خراب شدن چهره ام شده است.

سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى نوجوانان:
در كشور ما چاپلوسان خوب رشد  

مى كنند
فارس: عليرضا لرستانى، سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى نوجوانان 
درباره شرايط فرنگى كاران نوجوان براى حضور در مسابقات قهرمانى 
آســيا گفت: شرايط بچه ها بد نيســت؛ هر چند به دليل برگزارى 
مسابقات انتخابى تيم ملى تمرينات با وقفه اى 13-12 روزه مواجه 
شــد، اما بچه ها خوب و سرحال هستند و اميدوارم بهترين نتيجه 

را بگيرند.
وى افزود: حتما تمام تيم ها با بهترين نفرات خود خواهند آمد، اما 
با تيم هاى ديگر كارى نداريم كه قوى هستند يا ضعيف. مى دانم كه 
بهترين كشتى گيران دنيا را من دارم و تمام آنها فقط براى طال روى 
تشــك خواهند رفت چون هيچ كدام باخت را دوست ندارند.با اين 

ديد مطمئنم همين اتفاق خواهد افتاد. شك نكنيد.
وى با بيان اينكه متأســفانه سيستم ورزش ما مشكل دارد و تمام 
فدراسيون ها با اين چالش مواجه هستند گفت: متاسفانه در كشور 
ما به تخصص اهميتى داده نمى شود و بر اساس رفاقت مى توان به 
پست و مقام رسيد. در كشور ما متملقان و چاپلوسان خيلى خوب 
رشد مى كنند و كسانى كه خوب چاپلوسى مى كنند، بدون تخصص، 

موفق تر خواهند بود. 

خبر
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گل: در حالى كه شايعات جدايى الكسيز 
سانچز از آرســنال روز به روز افزايش 
پيدا كرده و حضور در منچسترسيتى 
به عنوان مقصد احتمالى وى پيش بينى 

مى شود، پل مرسون بازيكن اسبق آرسنال و كارشناس فوتبال معتقد است كه 
توپچى ها نبايد به آســانى ستاره خود را به رقيب بدهند. وى مى گويد: من فكر 
نمى كنم كه آرســنال بتواند بازيكنى را جايگزين الكسيز سانچز كند. 30گل از 
گل هاى آرسنال را هر فصل او به ثمر مى رساند، اما اگر بازيكنى ديگر نمى خواهد 
در باشــگاه بماند، بهتر اســت هر دو طرف راه خود را بروند. البته اگر من جاى 
آرسنال بودم با باشگاه سيتى تماس مى گرفتم و پيشنهاد مى دادم كه آگوئرو را 

به ما بدهيد و مى  توانيد الكسيز را در اختيار بگيريد.

ونگر كهنه كارترين مربى 
تاريخ ليگ برتر شد

ورزش: سرمربى فرانسوى آرسنال كه 
پرسابقه ترين مربى تاريخ باشگاه آرسنال 
قديمى ترين  عنوان  مى شود،  محسوب 
مربى تاريخ ليگ برتر انگليس را نيز از 

آن خود كرد. آرسن ونگر روز يكشنبه از نظر تعداد روزهاى مربيگرى متداوم در 
ليگ برتر با سر الكس فرگوسن سرمربى افسانه اى منچستريونايتد در عدد 7582 
روز مربيگرى، مســاوى كرد و اكنون از وى فاصله گرفته و خود را ركورددار اين 
عنوان كرده اســت. البته فرگوسن 5/5سال قبل از تغيير ليگ دسته اول به ليگ 
برتر ســرمربيگرى خود را در اولدترافورد آغاز كرده بود. در جدول پرتداوم ترين 
مربيان تاريخ فوتبال انگلســتان، فرد اوريس كه از سال 1902 تا 1948 هدايت 

وست بروم را بر عهده داشت، دست نيافتنى به نظر مى رسد.

بيل: پيشنهادى
 از يونايتد ندارم

ماركا: ســتاره ولــزى رئــال مادريد 
تاكيد كرد هيچ پيشــنهاد رســمى از 
منچســتريونايتد دريافت نكــرده و از 
حضور در مادريد خوشحال است. گرت 

بيل مى گويد: من به ترك باشگاه فكر نمى كنم. همه چيز با مصدوميت فصل قبل 
من پيچيده شد اما مشكل ديگرى وجود ندارد. من هنوز هم مى توانم خوب بازى 
كنم و اگر شرايط بدنى درستى داشته باشم تمام توانم را به كار خواهم بست. من 
قرارداد طوالنى مدتى با رئال دارم و در مادريد خوشــحال هستم. پيشنهادى از 
يونايتد به دست من نرسيده اما به عنوان يك بريتانيايى شايعه پيرامون من براى 
بازگشــت به ليگ برتر هميشه وجود دارد، مانند آنچه كه در مورد بكام و ديگر 

بازيكنان بريتانيايى كه خارج از آن ليگ بازى مى كنند وجود دارد.

تحمل كردن آلگرى ديگر ممكن نبود

پشت پرده وداع تلخ «بونوچى» با بينكونرى
امين غالم نژاد: از نظر خيلى از هــواداران يووه، 
مقصر اصلــى جدايى لئوناردو بونوچــى از اين تيم 
خبرنگارانى هستند كه تروريسم روانى در رسانه هاى 
خود راه انداخته اند. اما حقيقت اينجاست كه جدايى 
ملى پوش يووه از جمع بينكونرى به هيچ وجه اتفاقى 
ناگهانى نبوده و از هفته ها پيش داليل زيادى براى 
شكل گيرى آن وجود داشت. اگرچه بونوچى بازيكنى 
اســت كه حتى وقتى از حضور در زمين محروم بود 
هم از جايگاه ويژه ورزشــگاه به تماشاى بازى هاى 
يووه مى نشســت و تعصب عجيبــى روى تيمش 

داشت. 
سرنوشــت يك بار ديگر ميالن و يووه را مقابل هم 
قرار داد و يك بار ديگر مكس آلگرى نقش مستقيمى 
درايــن رويارويى نه چندان خوشــايند ايفا كرد. در 
نهايت يوونتــوس بهترين مدافع حال حاضر خود را 
به روســونرى فروخت تا براى همه مشــخص شود 
مشكالت ديرينه بين او و مربى تيم تقريبا غيرقابل 

حل به نظر مى رسيدند.
 مشــكالتى كه از نيم فصل دوم ســال گذشته به 
شكلى آشكار و مقابل دوربين هاى تلويزيونى مشهود 
بــوده و يوونتوس هم هرگز ســعى در پنهان كردن 

آنها نداشت.البته بونوچى تقريبا هرگز از زمان ورود 
آلگرى به يووه با او راحت نبود.

 او پســر رك و صريحى اســت كه نقش مهمى در 
رختكن يووه ايفا مى كرد و روز شنبه هم در صفحه اى 
كه در نشريه گاتزتادلوسپرت خريدارى كرده بود تا 
پيامى اختصاصى براى هواداران يووه ارسال كند، از 
همه اعضاى باشگاه به جز آلگرى تشكر ويژه و خاص 
كرد.  در واقع بونوچى، آنتونيو كونته را استاد فوتبال 
خود مى دانــد. او بارها در مصاحبه هايش گفته كه 
بــه لطف كونته و دو تن از مربيان ســابقش يكى از 
بهترين مدافعان حال حاضر جهان به شمار مى رود و 
تاكيد كرده كه كونته بهترين مربى دنياست. بونوچى 
درواقع با خيلى از شيوه هاى مربيگرى آلگرى موافق 
نيست. همين كه مربى سابق ميالن از او مى خواست 
كه كمتر اقدام به ارسال سانترهاى بلند كند، يكى از 
داليل اختالف آنها بود. با اين حال بونوچى در زمان 
حضور آلگرى در يووه هم به رشــد خود ادامه داده 
و حتــى مدافع پخته ترى شــد. آلگرى هم با توجه 
به هفت عنوان قهرمانى كه در يووه كسب كرده، به 
طور حتم از عملكرد او رضايت داشــت ولى روز 17 
فوريه گذشــته در جريان ديــدار يووه و پالرمو همه 

چيز براى هميشه تغيير كرد. بونوچى در اواسط بازى 
به آلگرى مى گويد كه ماركيزيو خســته را تعويض 
كند. آلگرى از دســت او عصبانى شده و با بد و بيراه 
و الفــاظ تند به او مى گويد كه ســاكت بماند و به 
فكــر بازى كردن باشــد. 20 دوربين در كنار زمين 

اين مشــاجره را ضبط و ثبت مــى كنند. آلگرى در 
كنفرانس خبرى بعد از بازى مى گويد:« اگربونوچى 
روزى بخواهد مربيگــرى كند، بايد چيزهاى زيادى 
بياموزد. بهرحال امروز اشــتباه كرد و من هم اشتباه 
كردم» حاال آلگرى در آســتانه تمديد قرارداد با يووه 

قرار گرفته و باشگاه چاره اى به جز فروش مدافع ملى 
پوش خود ندارد. آلوز و بونوچى راهى تيم هاى ديگر 
مى شوند تا آرامش در تورين برقرار شود. براى اينكه 
فلســفه باشگاه از دهه ها پيش اين بوده كه منفعت 

عمومى تيم از منفعت فرد مهم تر است.

مهدى زاده:
انتقام بازى هاى 

كشورهاى اسالمى را گرفتم
ايسنا: امير مهدى زاده، ملى پوش كاراته پس از كسب عنوان 

قهرمانى رقابت هاى قهرمانى آســيا گفت: دو ســال پيش در ژاپن 
قهرمان شــدم و دوست داشــتم بار ديگر با كسب مدال طال از عنوان 
خود دفاع و قهرمانى ام را تكرار كنم. در بازى فينال خود با حريف ازبك 
رقابت داشــتم كه در كشورهاى اسالمى در يك غفلت و در چند ثانيه 
پايانى نتيجه  را واگذار كردم.او در ادامه  افزود: شكســت مقابل حريف 
ازبك باعث شــد تا به فينال بازى هاى همبستگى اسالمى نرسم. 

ايــن در ذهن من باقى ماند و دو ماه صبر كردم تا توانســتم 
در رقابت هاى قهرمانى آســيا در فينــال بار ديگر با اين 

حريف رو در رو شــوم و او را شكســت دهم و 
انتقام بازى هاى همبستگى را بگيرم. 

حضور سنگ نورد 
ايرانى در كاپ 

جهانى سنگ نوردى
 world) ورزش: پنجمين دوره رقابت هاى جهانى سنگ نوردى

 Wrocław طى روزهاى 29 تير تا هفتم مرداد ماه در شهر (game
فروتسواف لهستان و در 27 رشته ورزشى رسمى و 4 رشته مدعو غيرالمپيكى 
آغاز خواهد شد. شهر Wrocław در 12 ژانويه 2012 ميزبانى اين مسابقات را 
در رقابت با بوداپست مجارستان به خود اختصاص داد. در اين دوره از رقابت ها 
رشته سنگ نوردى داخل سالن در سه ماده ليد، بولدر و سرعت طى روزهاى 
21 تا 23 جوالى برگزار خواهد شد كه رضا عليپور ركورددار ماده سرعت 

جهان به عنوان تنها نماينده سنگ نوردى ايران در اين رقابت ها 
حضور خواهد يافت. عليپور پس از كسب عنوان دوم مسابقات 

قهرمانى جهان در پاريس موفق به اخذ مجوز حضور 
در مسابقات (world game) شد. 

سرمربى تيم ملى كشتى 
آزاد نوجوانان:

كار سختى در آسيا خواهيم داشت
فارس: غالمرضا محمدى، سرمربى تيم ملى كشتى آزاد 

نوجوانان درباره شرايط آزادكاران نوجوان براى حضور در مسابقات 
قهرمانى آسيا گفت: آخرين روزهاى اردو را سپرى مى كنيم و تالش 

زيادى شده تا بچه ها از نظر روحى و جسمى شاداب باشند. با توجه به 
نتايجى كه سال گذشته رخ داد كار سختى خواهيم داشت، اما اميدوارم 
با توجه به تمريناتى كه پشت سر گذاشتيم بچه ها بهترين عملكرد را 
داشته باشند.  وى ادامه داد: سال گذشته در آسيا سوم و در جهان 

هشتم شديم و به همين دليل مى گويم كارمان سخت است و 
نتيجه قابل پيش بينى نيست چون فراز و نشيب در اين 

رده سنى زياد است، اما تالش مى كنيم بچه ها به 
ثبات و پايدارى الزم برسند. 
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نيمار كه به همراه بارسا در اردوى پيش فصل آمريكا 
حضور دارد، با دوســت خود يعنــى دريموند گرين 
ستاره تيم بســكتبال گلدن استيت مالقات كرده و 
عكسى در اينستاگرام از اين ديدار منتشر  كرده است.

برانكو ايوانكوويچ ســرمربى پرســپوليس با انتشار 
عكســى در راه بازگشت از اوكراين در فرودگاه شهر 
كيف به سمت تهران، از پايان اردوى سرخپوشان در 

اين كشور خبر داد.

خامس رودريگز ستاره جديد بايرن مونيخ با انتشار 
توئيتى، به چين سالم كرده و عكسى از خود در حال 
امضا دادن به هواداران بايرن در چين در حاشيه سفر 

قهرمان آلمان به اين كشور منتشر كرده است.

شهاب زاهدى بازيكن سابق پرسپوليس كه به تازگى 
به باشگاه IBV در كشور ايسلند پيوسته، با انتشار 
پســتى اينســتاگرامى در زمان معارفه خود براى 

پرسپوليس آرزوى موفقيت كرد.



 جامعه/ مریم احمدی شیروان 
»مگه دیوانه ای؟«، » چرا می خواهی 
بــروی؛ مگر پولت اضافــه کرده«، 
»مشــکلت چیه به من بگو حلش می کنم« و... 
بیشتر افرادی که برای حل مشکل روحی و روانی 
تصمیم می گیرند سراغ یک روان شناس بروند، این 
سخنان برایشان آشناست. سخنانی که هر چند 
ضعف فرهنگی را نشــان می دهد، اما گوشه ای از 

مشکالت روان شناسان کشورمان است.

 روان شناسی علمی ناشناخته است
یک عضو هیئــت مدیره انجمن روان شناســی 
اجتماعی ایران با بیان اینکه اگرچه طی سال های 
اخیر مردم بیشــتر با روان شناسی و خدمات آن 
آشنا شده اند اما هنوز هم بیشتر افراد،روان شناسی 
را فقط با روان شناســی بالینی می شناســند به 
خبرنگار ما می گوید: روان شناسی یک رشته پایه 
و مادر است که بیش از 56 شاخه و گرایش دارد 
و روان شناسی نظامی، ورزشی، اجتماعی، جنایی، 
صنعتی، سیاسی، مصرف کننده، شهری، محیط 
زیست، رســانه و بین المللی برخی از آن هاست. 
برای نمونه، روان شناسی اجتماعی خود چند زیر 
شاخه دارد؛ مانند روان شناسی اجتماعی کاربردی، 
روان شناســی  نظری،  اجتماعی  روان شناســی 
اجتماعی بالینی و روان شناسی اجتماعی جامعه. 
اما متأسفانه مدیران و مسئوالن نیز با اهمیت و 
گستره روان شناسی آشنا نبوده و گویا تمایلی به 
آشــنایی هم ندارند! برای مثال در بحث ترافیک 
شهری، مسئوالن موضوع را فقط فنی و مهندسی 
می بیننــد، در حالی که بخش عمده این معضل 

رفتاری و روان شناختی است.

 جای روان شناسی علمی در صدا و سیما 
نیست 

دکتــر مجتبی دلیــر اضافه می کنــد: با وجود 
گســترش برنامه های صدا و ســیما و پرداختن 
زیاد رســانه های مکتوب به روان شناســی هنوز 
هم جنــس این مطالب علمی نیســت؛ چرا که 
اصوالً جای روان شناســی علمی، بویژه خدمات 
روان شناســی بالینی در صداوسیما نیست. مثل 
اینکــه بخواهیم اعمال جراحی را به صورت زنده 
از شــبکه اول سیما پخش کنیم که امکان ندارد 
و مخاطــب نمی پذیرد. محتوای ارائه شــده در 
رســانه ها بر اســاس مالحظات خاص آن رسانه 
است و در بیشتر آن ها اثری از روان شناسی ناب 
و علمی وجود ندارد. اما اغلب افراد برداشتشــان 
از روان شناســی را همین مطالب مطرح شده در 

رسانه ها شکل می دهد. بنابراین شما می شنوید که 
برخی می گویند من خودم روان شناسم. هر کسی 

روان شناس خودش است!

 جای خالی بیمه روا ن شناسی محسوس 
است

این متخصص روان شناســی در ادامه می گوید: 
تعرفه های خدمات روان شناســی در مقایسه با 
خدمات مشابه بســیار کمتر است، اما پرداخت 
همین مقــدار هم در توان بیشــتر افراد جامعه 
نیست. ایجاد بیمه خدمات روان شناسی، راهبردی 
مؤثر در گسترش این نوع خدمات تخصصی برای 
طیف وســیعی از مردم اســت که اتفاقاً نیازمند 
دریافت چنیــن خدماتی هم هســتند. از آنجا 
که بخش عمده ســالمت در ارتباط با ســالمت 
روان بوده و نبود ســالمت روان عامل بروز انواع 
بیماری های جسمی و آسیب های اجتماعی است، 
بنابراین ســرمایه گذاری در این بخش منجر به 
کاهش قابل توجه هزینه های بهداشت و درمان 

کشور خواهد شد.

 همه دوست دارند روان شناس باشند
دکتر دلیر در پایان با تأکید بر اینکه این روزها همه 
روان شناس  هستند یا دوست دارند روان شناس 
باشــند بیان می کند: از صنف مهندس و پزشک 

و دندانپزشک تا افراد بدون مدرک و تحصیالت، 
مدعی و ارائه دهندۀ خدمات روان شناسی هستند 
و شگفت آور است که مشــتری هم دارند! حتی 
در رســانه ملی برنامــه ثابت دارند. ســؤال این 
اســت که آیا شما حاضر هستید در سایر امور به 
یک غیرمتخصص اعتمــاد کنید؟ برای مثال آیا 
می پذیرید که عصب کشی و ترمیم دندان هایتان 
را به فردی غیر از یک دندانپزشک بسپارید؟ مثاًل 
به یک روان شناس عالقه مند به دندانپزشکی که 
اتفاقاً چند کتاب هم درباره دندانپزشکی خوانده 

اســت؟ چه رســد به فردی که هیچ تحصیالت 
معتبــری ندارد؟ اگر پاســخ منفی اســت، چرا 
خدمات روان شناسی را از متخصصان آن دریافت 
نمی کنیم؟ خوشبختانه، متخصصان روان شناسی 
با تابلوهای رســمی سازمان نظام روان شناسی و 
پروانه اشتغال نصب شــده در دفترشان براحتی 

قابل تشخیص و در دسترس همگان هستند.

 روان شناسی با روانپزشکی فرق دارد
یک عضو هیئت مدیره انجمن روان شناسی ایران 
نیــز در گفت وگو با قــدس در همین خصوص 
می گوید: روان شناسی در کشور ما عمری طوالنی 
ندارد اما با این وجود خیلی خوب مورد اقبال قرار 
گرفته است، هر چند که با چالش هایی نیز روبه رو 
اســت. بعضی از دانش آموختگان این رشته، آن 
طور که باید و شــاید برای ارائه خدمات، مجرب 
نیستند. گاهی نیز انتظار از روان شناسان معقول 
نیست و نباید توقع داشت وقتی شخصی سال ها 
با یک تفکر و مشــکالتی رشد کرده، با یک یا دو 
جلسه تغییری اساسی در او رخ دهد. باید سطح 

اطالعات مردم از این رشته باال رود.
دکتــر پروانــه محمد خانــی اضافــه می کند: 
روان شناسی با روانپزشکی تفاوت اساسی دارد؛ در 
واقع می توان گفت روانپزشک ابعاد فیزیولوژی و 
جســمی یک اختالل روانی را بررسی می کند و 

روان شــناس با ابعاد محیطی فرد سر و کار دارد. 
ابعاد وجودی انســان به ســه بخش اجتماعی، 
فیزیکی و روانی تقسیم می شود که روان شناس 
با ابعــاد روانی و اجتماعی آن در ارتباط اســت. 
با این همه در ایران بســیاری روانپزشــکان کار 
روان درمانــی نیز انجام می دهنــد. ضمن اینکه 
انتظارات از روان شناســان نیز باید معقول باشد 
و مردم بدانند در راســتای کار روان شــناس چه 
نقشی دارند و روان شناس چگونه می تواند فایده 
بیشتری داشته باشد. روان شناسی شغلی بسیار 
ظریف اســت و برای تعالی این رشته نیاز است 
در دوره های دانشــگاهی نیــز بازنگری صورت 
پذیرد. به نظر می رســد وزارت علوم، بهداشت و 
افراد متولی آموزش روان شــناس ها تالش کنند 
تا وزن کاربردی کردن رشــته را باالتر ببرند، هر 
چند که این کار نباید به قیمت از دســت دادن 
جنبه های نظری روان شناسی که بسیار ارزشمند 

است، تمام شود. 

 برای جسم هزینه می کنند برای روح نه!
این روان شناس با تأکید بر اینکه تعرفه های ارائه 
خدمات یک روان شــناس زیاد نیست، می گوید: 
اگر حرفه روان شناســی را با کارهای خدماتی و 
یا مشــاغل غیردانشگاهی مقایسه کنیم، متوجه 
می شــویم که بر خالف ادعای برخی افراد، تعرفه 
باالیــی ندارد. عالوه بر آنکه تعرفه های پزشــکی 
بر اساس هر جلسه مشــاوره یک ساعته تعریف 
شــده اســت، در صورتی که در این یک ساعت، 
سایر پزشــکان تعداد بیشتری بیمار و در نتیجه 
ویزیت و درآمد بیشــتری کسب می کنند. ضمن 
آنکه مشکالت یک روان شناس با بیمارانش بسیار 
گسترده است و قابل قیاس با سایر بیمار ی های 
جسمی نیست. مردم مایل هستند که براحتی و به 
وفور برای جسمشان هزینه کنند، اما برای روان که 
در صورت بیمار بودن تمام لذت آن هزینه کرد ها 

و احساس خوب را می بلعد، هزینه ای نمی کنند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تعرفه این خدمات 
را در کشور دو مرکز سازمان نظام روان شناسی و 
بهزیستی تعیین می کند، توضیح می دهد: مراکزی 
که تحت پوشش ســازمان بهزیستی هستند، از 
آنجایی که این تعرفه  ها پایین اســت، یارانه هایی 
دریافت می کنند، اما سازمان روان شناسی به علت 
اینکه بودجه دولتی ندارد، تعرفه هایی باالتر نسبت 
به بهزیستی دارند که باز هم تأکید می کنم این 
مبلغ در مقایســه با زمانی که روان شناسان برای 
بیمار می گذارند قابل مقایســه با سایر خدمات 

درمانی و پزشکی نیست.

جای خالی بیمه روان شناسی در سبد سالمت

مردم قادر به پرداخت تعرفه های روان شناسان نیستند
سه شنبه 27 تیر 1396
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

جامعه

آنچه می خوانید :

نــه مردم، نــه مســئوالن و نه حتی 
رســانه ها با اهمیت روان شناســی 
آشــنا نیســتند.مردم از مراجعه به 
روان شناســان و نگــرش دیگــران 
نسبت به خود می ترسند، مسئوالن 
به طرح این علــم در برنامه ریزی ها 
بی تفاوت اند و رسانه ها هم از عده ای 
که خود را روان شناس می دانند، در 
موضوعات مختلف استفاده می کنند 
بــی آنکه به تبعــات آن توجه کنند. 
واقعیت آن اســت که روان شناسی 

در جامعه ما مهجور است

نعمت گاز؛ راحت جان یا بالی جان مردم
صاحب این قلــم در یک مجموعه 14 آپارتمانی زندگی می کند. هر ماه 
و هــر دو ماه که قبض های مصرف آب و برقــی )آبفا- فاضالب( و گاز را 
می آورند موجی از حیرت، چه کنم چه کنم، باور نکردنی در این مجموعه 
برمی خیزد. ساکنان آپارتمان ها اغلب بازنشستگان بی تقصیر هستند، یعنی 
آدم هایی که درآمد عمده شــان همان حقوق مسخره و کذایی و پلکانی 
بازنشستگی است که قرار بوده حداقل 2 میلیون تومان شود، ولی گویا تا 
پنج سال دیگر، قانع کردن این ساکنان که باید شارژ را مرتباً افزایش دهند 
کار مشکلی است زیرا ساختمان هزینه های دیگری چون حقوق سرایدار، 

تعمیرات و انواع مخارج هم دارد. 
چند روز پیش فیش گاز دو ماهــه را آوردند که ارقام زیر در آن توجهم 

را جلب کرد:
بهــای گاز مصرفــی: 8732592 ریال یعنی حــدود 873 هزار تومان و 
خــرده ای دیدم 831/782 ریال یعنی حــدود 83 هزار تومان هم بر آن 
مالیات برارزش افزوده و عوارض شهرداری افزوده اند، دیدم دلشان بر حال 
ما سوخته 13578 ریال هم بیمه کرده اند، دیدم طفلکی ها برای آبونمان 

هم 495/81 ریال منظور فرموده اند!
باز آمده اند زحمت کشیده اند 873/260 ریال یعنی حدود 88 هزار تومان 
هم بابت عوارض گازرسانی اضافه کرده اند! چند رقم کوچک تر هم افزوده 
بوده انــد و برای یک مجموعه 14 آپارتمانــی جریمه مصرف زیاد را هم 
منظور داشــته و رقم یک میلیون و 94 هــزار و هفتصد تومان را مرقوم 

فرموده اند! مهلت پرداخت هم 14 روزه است. 
فکر کردم این انگلیســی ها که 50 سال نفت ایران را به غارت می بردند، 
چرا به عقلشــان در طول آن پنجاه سال نرسید گازرسانی کنند و از بس 
مهندســان ایرانی که دلشان می ســوخت چرا گازها سر چاه ها بیهوده 
می ســوزد؛ اصرار کردند شــرکت ملی گاز ایران در حدود ســال 1346 
تشــکیل شــد و این ثروت ملی مردم ایران خیر و نفعش به مردم رسید 
و مردم خوشــحال بودند که دیگر از شــر ســوزاندن مواد فسیلی مانند 
زغال چوب و زغال ســنگ و هیمه و هیزم و در فضوالت گاو و گوسفند 
راحت شده اند و دولت ها به مردم پز می دادند که بفرمایید گاز ملی را به 
خانه هایتان فرستاده ایم. فکر می کردم اگر مردم می دانستند شرکت ملی 
محترم گاز مصمم است تمام جرایمی را که کرسنت و کشور ترکیه از ایران 
می ستانند، از جیب مردم بیرون بکشد و عالوه بر آن حقوق آن چنانی را 
از مشترکان بخت برگشته جمع و جور کند، دل به استفاده از گازی که از 
سال 1908 تا سال 1967 سر چاه ها سوزانده می شد، نمی بستند و به این 

بالی خانمانسوز مبتال نمی شدند.
چندی پیش وزیر نیرو به جنوب شرقی ایران سفری یک روزه داشت، زیرا 
گزارش های متعدد به دولت رسیده بود که تعرفه آب و برق در  سیستان و 
بلوچستان به قدری گران است که مردم از استفاده از برق منصرف شده اند 
و در آتش گرما می سوزند و کولرها و وسایل برقی شان را خاموش کرده اند. 
مــن وقتی قبض گاز دو ماهه را دیدم تکانی خــوردم، زیرا این دولت یا 
نمی فهمد یا خودش را به نفهمی می زند، در کشوری که رکود کامل برقرار 
اســت و تورم به حداکثر رسیده و درآمدها ناچیز است، انسانی و اسالمی 

و منصفانه نیست تمام کسر بودجه خود را بر سر مردم سرشکن کند.
دولت نمی داند که مردم فقیر و فاقد درآمد و مظلوم سیستان و بلوچستان 
که نه آب نه کشاورزی نه وسیله کسب درآمد دارند قادر نیستند قبض های 
گران آب و برق را پرداخت کنند؟ وزیر نیرو یک روزه به زاهدان یا چابهار 
می رود و طاقت تحمل هوای گرم و سوزان آن خطه را ندارد. من نمی دانم 
چه می شــد مدتی فیش های آب و برق مردم محروم ترین و گرم ترین و 
بد آب و هواترین اســتان ایران بخشیده شود و دولت از محل کمک های 
سرشاری که به بنیادها و مؤسسات مختلف و متنابه و بی شمار می کند، 
دستی بر سر و ریش مردم سیستان و بلوچستان بکشد. من نمی دانم این 
سفر یک روزه جناب وزیر چه تأثیری بر حال مردم سیستان و بلوچستان 
خواهد داشت، اما شنیدم و خواندم اغلب محکومیت هایی که در زمینه گاز 
در مراجع بین المللی بر ما تحمیل می شود، اعزام نمایندگانی از وزارت نفت 
اســت که اطالعات کافی ندارند و همین است که هر از چند گاهی خبر 
محکومیت ایران در معامالت نفت و گاز نشر می یابد و مردم می گویند قرار 

است ایران ماه ها گاز مجانی به ترکیه تقدیم کند.
ایران ســرزمین نفت و گاز است. در سال 2008 یک مجله جهانی انرژی 

نوشته بود ایران تا 80 سال آینده نفت و تا 300 سال آینده گاز دارد.
در هر کشــور دنیا فاجعه ای آسمانی، طبیعی، سیل و زلزله، حمله ملخ، 
رانش زمین، حریق روی می دهد، دولت تســهیالتی برای مردمان زجر 
دیده قایل می شــود. ولی در اینجا ما هنوز وضعیت وام کســبه پالسکو 
روشن نیست و در فضای مجازی دیدم کسبه خسران دیده اجتماع کرده 

می پرسند: وام 300 میلیون تومانی چه شد؟
وضعیت کارگران معدن گرگان روشن نشده و من نفهمیدم آنان را مورد 

حمایت قرار دادند یا نه؟
برای من جالب اســت جناب وزیر نیرو چرا فقط یک روز در سیستان و 
بلوچستان توقف فرمودند و این بازدید را طی چندین ساعت خاتمه دادند؟
وعده هــای مبهم تأســیس نیروگاه جدید چند صد کیلو واتی مشــکلی از 
مشــکالت آن مردم نجیب و غیور وطن پرســت را حل نخواهد کرد. دولت 
بایــد در اولین گام بهای آب و برق را در این فصول گرم پیش رو مشــمول 
بخشودگی قرار دهد و به جای آن از حقوق نجومی نازنینان مبالغی کسر کند.

قائم مقام وزیر بهداشت:
آمار بیکاری پرستاران را قبول نداریم

قائم مقام وزیر بهداشــت دربــاره ارایه آمارهایــی مبنی بر بیکاری 
پرستاران، گفت: ما این آمار را قبول نداریم و بارها اعالم کرده ایم که 

100 هزار کمبود پرستار در کشور وجود دارد.
ایرج حریرچی افزود: به عنوان مثال در حال حاضر در شهرهایی مانند 
تهران و برخی کالنشهرها آگهی استخدام 2000 پرستار را می دهیم 
اما نصف ظرفیت ثبت نام می کنند. همچنین ما دچار کمبود پزشک 
عمومی و برخی تخصص ها نیز هســتیم. بنابرایــن برای جبران این 
کار باید ظرفیت پذیرش مــان را باال ببریم که در این زمینه ظرفیت 

دانشکده های پرستاری را دو برابر کردیم.
وی با تاکید بر کمبود شدید پزشک و متخصص در کشور گفت: این 
در حالیست که در شهر تهران متخصص مازاد هم داریم؛ به طوریکه 
40 درصد متخصصان در برخی از رشته ها در تهران هستند، اما مالک 
ما در کمبود پرستار کشوری اســت و عالوه بر این در طی 15 سال 
گذشته در شهر تهران برای هیچ کدام از آگهی های استخدام پرستاری 

ما به اندازه ظرفیت متقاضی وجود ندارد.
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جامعه – محبوبه علی پور: معاون غذا و داروی دانشــگاه 
علوم پزشکی شــیراز  با تأکید بر ضعف بازاریابی در صنعت 
داروی کشور می گوید: کل بازار داروی کشور در سال حدود 
12 هزار میلیارد تومان یا حدود سه میلیارد دالر می باشد. این 
درحالی اســت که در کشورهای مشابه ما به لحاظ جمعیت 
هماننــد ترکیه بــازار دارو باالی 12 میلیارد دالر در ســال 
می رســد و در آلمان  نیز حدود 44  میلیارد دالر در ســال 
برآورد می شــود. البته در کشور ما با وجود آنکه مصرف دارو 
باالســت اما به دلیل ارزان بودن، بازار داروی ما بازار کوچکی 

است و چندان سود آور هم نیست.
دکتر حسین نیک نهاد،ادامه می دهد: ناگفته نماند که در این 
بازار 12 هزار میلیارد تومانی گروه های مختلف تولید کننده، 
وارد کننده، شرکت های توزیع دارو، بیمارستان ها و داروخانه ها 
فعالیت دارنــد. از بازار 12 هزار میلیارد تومانی حدود 7 هزار 
میلیارد تومان هزینه تولید و واردات اســت، بنابر این مارژین 
دارو، در ایران حدود 5 هزار میلیارد تومان برآورد می شــود. 

حــدود نیمی از این مارژین نصیب تولید کننده ، وارد کننده 
و شــرکت های توزیع کننده دارو می شود. پس حدود 2500 
میلیارد تومان مارژین یا سود ناخالص است که برای داروخانه ها 
و بیمارستان ها می ماند.همچنین از 2500 میلیارد تومان باقی 
مانده 1200 میلیارد تومان نصیب بیمارستان ها و سیستم های 
دولتی حوزه سالمت می شود.به این ترتیب با وجود  12 هزار 
داروخانه فعال در کشــور، درآمد هر داروخانه کمی بیش از 
100 میلیون تومان در ســال بر آورد می شود که باید از این 
میزان هزینه کارکنان، مالیات و غیره هم پرداخته شود. بنابر 
این اگر فرانشیز دارو و نسخه ها و فروش فرآورده های بهداشتی 

و آرایشی نباشد، داروخانه ها سودی عایدشان نمی شود. 
وی با غیر رقابتی دانستن حوزه دارو می افزاید: دارو غذا یا لوازم 
برقی نیست که به دنبال ایجاد رقابت برای افزایش فروش در 
این زمینه باشیم، بلکه محصول درمانی برای درمان بیماران 
است و دارای عوارض جانبی و ناخواسته و مسمومیت است 
و معموالً سیاســت ها در جهان به دنبال کاهش مصرف آن 

اســت. درحال حاضر نیز به دلیل مصرف خودسرانه برخی 
داروها همانند آنتی بیوتیک ها در جامعه هر ساله هزاران نفر 
دچار بیماری های مختلف می شوند. از این رو وزارت بهداشت 
به دنبال کاهش تجویز و مصرف غیراصولی داروست. به هر 
حال ایجاد رقابت های غیرسالم وغیرعلمی دربازار دارو عالوه 
بر آســیب های اقتصادی و تحمیل هزینه به بیمه ها و نظام 
سالمت، سبب آسیب به سالمت جامعه نیز می شود. چراکه 
رقابت داروخانه ها و فروش غیر منطقی دارو توســط برخی 
داروخانه ها و یا ارتباطات برخی پزشکان با داروخانه ها می تواند 
منجر به افزایش نسخه های گرانقیمت و یا تجویز داروهایی 
که نیاز واقعی نباشد، شود. همچنین داروخانه ها برای افزایش 

سودآوری به عرضه محصوالت غیر ضروری روی می آورند. 
وی در خصوص مالکیت برخی فعــاالن دارویی در چندین 
داروخانه نیــز می افزاید: طبق مصوبات قانونی در کشــور، 
یک داروســاز فقط مجــوز یک داروخانه را پس از کســب 
امتیازهای الزم دارد.اما برخی داروســازها به طور غیررسمی 
با سرمایه گذاری دیگری داروخانه هایی را ایجاد می کنند که 
درصورت احراز این موضوع کــه داروخانه را به فرد دیگری 
واگذار کرده مجوز تأسیس آن داروخانه پس از اجرای مراحل 
قانونی باطل می شود. طبق مقررات در ایران مجوز تأسیس 
داروخانه های زنجیره ای را نداریم. این استاد دانشگاه با اشاره 

به ضوابط تأســیس داروخانه می گوید: بر اساس شواهد، در 
کشور کمبود داروخانه نداریم و در شهرهای باالی 500 هزار 
نفر به ازای هر 4500 نفر یک داروخانه وجود دارد و افزایش 
بیش از این غیرمنطقی به نظر می رسد. هرساله نیز بیش از 
1000 نفر از 22 دانشــکده داروسازی کشور دانش آموخته 
شده و به جمع متقاضیان راه اندازی داروخانه اضافه می شوند. 
همچنین طبق قانون فعلی،هر داروسازی که 20 سال از دانش 
آموختگی او گذشته باشد، بدون نوبت و امتیاز خاص می تواند 
یک داروخانه در هر کجای کشــور تأسیس کند که با توجه 
به وضعیت چالش برانگیز اشــتغال دانش آموختگان به نظر 

می رسد باید در این زمینه نیز تجدید نظر صورت بگیرد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد

سهم ناچیز داروخانه ها از بازار 12 هزار میلیارد تومانی دارو 
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پشت پرده واردات داروهای تقلبی 
هندی به کشور

ساالنه دو درصد دانش آموزان 
دوره ابتدایی مدرسه نمی روند

30 درصد مدارس کشور مقاوم 
نیستند

70 درصد »کارتن خواب «ها معتاد 
هستند

رکنــا: مدیرکل نظــارت و ارزیابــی دارو و مواد مخدر 
ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه شــرکت های فوریتی 
در حــوزه دارو، داروها را از منابع معتبر تهیه نمی کنند، 
گفت: این شرکت ها دارو را از عمده فروشی های ترکیه یا 
آلمان تهیه می کنند که بیشتر این عمده  فروشی ها مجوز 
فروش به ایران را ندارند و بیش از 30 درصدشان توسط 

ایرانیان اداره می شود.
 آن ها در آن کشــورها این  عمده فروشی ها را زده اند و از 
کشورهایی مانند هند داروی تقلبی تهیه می کنند و آن 
را وارد کشور دیگری مانند ترکیه می کنند و بدون اینکه 
مجوز فروش آن دارو در ترکیه را داشــته باشند به ایران 

وارد می کنند. 
اکبر عبدالهــی تصریح کرد: ایران نیــز در مناطق آزاد 
به برخی از شــرکت ها مجوز صادرات و عمده فروشــی 
داروهایی را داده است که اجازه فروش و توزیع در ایران 
را ندارند، این نوع واردات و صادرات دارو برای کشــورها 

ارزش افزوده ایجاد می کند. 
متاســفانه یکــی از عیوب این سیســتم در صورتی که 
 نظارتی بر آن صــورت نگیرد، فــروش داروهای تقلبی

است.

ایرنا : رئیس ســازمان نهضت سوادآموزی گفت: حضور 
نیافتن ســاالنه دو درصد دانش آمــوزان دوره ابتدایی 
بین ســنین 6 تا 11 سال به دالیل مختلف در مدارس، 
یک تهدید جدی برای نظام آموزشــی کشــور محسوب 

می شود.
علی باقرزاده گفت: نرخ رشد باسوادی ایران با نرخ رشد 
باســوادی دنیا تطبیق می کند، اما ادامه راه به آســانی 
نخواهد بود، زیرا همچنان 2 میلیون و 700 هزار بی سواد 
زیر 50 ســال در کشــور داریم و ممکن است بخشی از 
 این رقــم اتباع بیگانــه و بخش دیگر آمــوزش ناپذیر 

باشند.
رئیس سازمان نهضت سواد آموزی افزود: این عدد نشان 
دهنده آن اســت که پوشش تحصیل ســازمان نهضت 
ســواد آموزی هنوز کامل نیســت و ســاالنه حدود دو 
درصد دانش آموزان 6 تا 11 ســال در مدارس ابتدایی 
حضور ندارند که این رقم برای ریشــه کنی بی ســوادی 
یک تهدید جدی است و همواره با ورود بی سواد از طریق 
تحت پوشــش نرفتن الزم التعلیمان به مدرسه و هم از 
 طریق بازگشــت افراد با سواد شده به بی سوادی مواجه

 هستیم.

فارس: رئیس سازمان نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشــور با بیان اینکه در کل کشور 30 درصد مدارس مقاوم 
نیستند، از مشارکت خیرین در ساخت 37 درصد مدارس 
خبر داد.محمدتقی نظرپور در خصوص »ســهم خیرین در 
ساخت و نوسازی مدارس«، افزود: 20 درصد مدارس توسط 
خیرین ســاخته می شود و از ســال 92 به بعد 37 درصد 
مدارس توسط خیرین ساخته شــده است.نظرپور با بیان 
اینکه 50 درصد اعتبارات از ســوی دولــت و 50 درصد از 
اعتبارات از منابع دیگر در نظر گرفته می شــود، یادآور شد: 
در حال حاضر خیرین در تعمیرات مدارس مشارکت جدی 
ندارند، اما آن ها در ساخت مدارس مشارکت دارند.وی عنوان 
کرد: متأســفانه در حال حاضر باید اعالم کنم مدارسی که 
کمتر از 50 ســال از عمر آن ها گذشته است، جزو مدارس 
تخریبی قرار می گیرند؛ البته بعضاً مدارسی با عمر 90 تا 100 
ســال نیز داریم و تالش می کنیم مدارس با دوام را افزایش 
دهیم که اگر عمر مدارس به باالی 75 سال برسد، مطلوب 
است.رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
گفت:. در حال حاضر، حدود 48 مدرسه دارای عمر مفید و با 
دقت الزم در ساخت آن ها ایجاد شده است که تحت عنوان 

مدارس ماندگار در کشور وجود دارند. 

ایسنا: بنابر اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر، 
حدود 70 درصد کارتن خواب ها معتاد هستند و بقیه ظاهری 

شبیه معتادان دارند.
دکتر پرویز افشار افزود: 30 تا 35 درصد افرادی که در کف 
خیابان ها زندگی می کنند، گرچه ظاهری شــبیه معتادان 
دارنــد و یا در پاتوق ها زندگی می کنند، اما کارگران فصلی، 
مهاجران، بیماران مزمن روانی، کودکان کار، زنان خیابانی و 

افراد بدون جا و مکان و کارتن خواب هستند. 
وی اظهار کرد: غربالگری ها مشخص می کند که این افراد نه 
تنها معتاد نیستند، بلکه کارتن خوابی بحث پیچیده و ناشی 
از آســیب های متعدد اجتماعی است که به صورت خیابان 

خوابی ظهور و بروز می کند.
افشار ادامه داد: برخی معتقدند که تعداد معتادان متجاهر 50 
تا 60 هزار، برخی دیگر رقم 30 تا 40 هزار و حتی نگاه های 

حداکثری رقم 100 هزار نفر را تخمین می زنند.
وی تأکید کرد: معتــادان بی بضاعت را قبل از آنکه در کف 
خیابان بیفتند باید پوشــش دهیم. این در حالی است که 
چنانچه متولیان بحث درمان اعتیاد اگر بودجه های مورد نظر 
را به موقع بدین منظور اختصاص می دادند، عمق و شــدت 

اعتیاد خود را در قالب کارتن خوابی نشان نمی داد.

*خسرو معتضد
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